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TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VIỆT NAM

Phạm Thanh Hà
(Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nho giáo là một học thuyết chính trị xã hội Trung Quốc được Khổng Tử (551 – 497 TCN) sáng lập. Trong sự nghiệp 
giáo dục và truyền bá học thuyết của mình, Khổng Tử đã có hàng nghìn học trò và được tôn là bậc thầy muôn đời 
(Vạn thế sư biểu). Đây là học thuyết tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử văn hóa, giáo dục Trung Hoa cũng như ở một 
số nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa như Nhật Bản, Triều Tiên… và Việt Nam. Nội dung của Nho giáo 
đề cấp nhất nhiều lĩnh vực chính trị và xã hội, vì vậy trong phạm vi nghiên cứu nhất định tác giả chỉ đề cập tới hai 
vấn đề chính. Thứ nhất, là tư tưởng giáo dục của Nho giáo thông qua một số tác phẩm kinh điển của Nho gia. Thứ 
hai, là sự ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho giáo đối với truyền thống hiếu học của Việt Nam. Chính những tư 
tưởng giáo dục tiến bộ của Nho giáo đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa xã hội và tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ 
XI đến đầu thế kỷ XX, đặc biệt là ảnh hưởng đến truyền thống hiếu học của Việt Nam. Vì thế, trong quá trình công 
nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta cần phải phát huy truyền thống đó nhằm đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài. 
Từ khóa: Nho giáo, tư tưởng giáo dục, truyền thống hiếu học, Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, vấn đề giáo dục đang ngày càng giữ 
vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc cách mạng 
khoa học công nghệ 4.0 của thế kỷ 21. Điều này 
không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống 
từng cá nhân trong xã hội mà còn ảnh hưởng tới 
sự sinh tồn của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. 
Dân tộc Việt Nam chúng ta có hàng nghìn năm 
văn hiến, trong đó truyền thống giáo dục của dân 
tộc ta đã sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa 
nổi tiếng không chỉ trong nước mà trên thế giới 
còn biết tên như danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du... đặc biệt là danh nhân văn hóa, anh 
hùng dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lúc sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định rằng: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu ”. 
Điều này càng khẳng định vai trò cực kỳ to lớn 
của giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng xã hội 
chủ nghĩa của dân tộc ta nhằm hướng tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Tuy nhiên, để xây dựng một chương trình 
giáo dục vừa tiên tiến, hiện đại, vừa giữ gìn được 
bản sắc văn hóa truyền thống để đào tạo ra những 
thế hệ trẻ người Việt Nam phát triển toàn diện, 
đồng thời đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa hiện 
nay là một thách thức to lớn đối với sự nghiệp 
giáo dục của toàn Đảng, toàn dân ta. Để xây dựng 

được một nền giáo dục mới đó, điều quan trọng là 
chúng ta cần phải vừa tiếp thu những nền giáo dục 
tiên tiến trên thế giới nhưng đồng thời phải biết 
chọn lọc và phát huy các giá trị giáo dục truyền 
thống để từ đó hoàn thiện một nền giáo dục mới, 
một nền giáo dục tương lai. 

Bàn đến vấn đề này, có rất nhiều nhà khoa 
học Việt Nam trong nước và ở nước ngoài đã 
nghiên cứu. Trong bài viết này, tác giả chỉ muốn 
nhấn mạnh hơn nữa vai trò của truyền thống 
giáo dục và những ảnh hưởng của các nền văn 
hóa lớn trong khu vực đã ảnh hưởng đến văn 
hóa truyền thống dân tộc ta như Công giáo, Phật 
giáo, Đạo giáo... đặc biệt là Nho giáo, những tư 
tưởng này đã nhập vào nước ta và đều chịu sự 
quy định của nhu cầu thực tế bản địa, từ đó cùng 
với văn hóa truyền thống dân tộc tạo nên nét đặc 
sắc về văn hóa truyền thống như truyền thống 
hiếu học, tôn sư trọng đạo... Chính từ những giá 
trị truyền thống đó mới là cơ sở vững chắc hình 
thành truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc để 
đất nước Việt Nam trường tồn. Người xưa có câu 
“Ôn cố tri tân” (ôn luyện cái cũ để biết cái mới). 
Đó phải chăng cũng là một quan niệm mang tính 
thời sự trong giai đoạn hiện nay. 
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nho giáo đề cập nhiều lĩnh vực trong đời sống 
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xã hội như kinh tế, chính trị, tôn giáo, triết học, 
đạo đức luân lý... nhưng trong bài viết này tác giả 
chỉ đề cập đến hai nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, 
là tư tưởng giáo dục của Nho giáo thông qua một 
số tác phẩm kinh điển của Nho gia. Thứ hai, là sự 
ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Nho giáo đối 
với truyền thống hiếu học của Việt Nam.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

 Cơ sở lý luận và phương pháp luận dựa trên 
phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác 
- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về giáo 
dục. Đồng thời thông qua nghiên cứu một số tác 
phẩm kinh điển của Nho giáo, tác giả đã sử dụng 
phương pháp logic kết hợp với lịch sử, phương 
pháp so sánh và tổng hợp trong nội dung nghiên 
cứu này. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tư tưởng giáo dục của Nho giáo 

3.1.1 Mục đích của giáo dục Nho giáo

Mục đích lớn nhất của giáo dục Nho giáo là 
đào tạo ra những người hiền tài, đức độ đáp ứng 
yêu cầu xã hội lúc đó, để giúp vua trị nước theo 
con đường đức trị, nhân trị. Giáo dục Nho giáo 
được tiến hành theo các bước sau:  Cách vật, Trí 
tri, Thành ý, Chính tâm, Tu thân, Tề gia, Trị quốc, 
Bình thiên hạ. Tức là đào tạo ra những người tài 
đức hội đủ các đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Để 
trong nhà thì có thể cai quản gia đình, dòng tộc, ra 
ngoài thì có khả năng giúp đời thực hiện lý tưởng 
chính trị xã hội, xây dựng xã hội thái bình.

Nhưng có dạy mà không có học, thì dù sự dạy 
có hay đến đâu cũng không thể thành công được. 
Vì vậy, Nho giáo lấy sự học làm điều rất quan 
trọng, nhưng theo Nho giáo sự học không phải 
chỉ là học nghề để kiếm ăn, mà cốt là học làm 
người đức hạnh, học để hiểu nghĩa lý, biết phải 
trái mà sửa mình. Sách Lễ Ký cho rằng: “Ngọc 
bất trác bất thành khí, nhân bất học, bất tri lý: 
ngọc không giũa không thành đồ, người không 
học không thành đạo” [1, tr 125].

 Theo nhà nho Phan Bội Châu sự học của Nho 
Giáo được hiểu theo ba nghĩa sau: “Một là, học là 
để bắt chước, hễ người nào tự xét trong mình còn 
là người hậu giác (biết sau), tất phải bắt chước 

người tiên giác (biết trước) … Đó là nghĩa thứ 
nhất ở trong chữ học. Hai là, học nghĩa là để cho 
biết, nghĩa này cặp kè với chữ tri. Người ta vì sao 
phải học? Bởi trời sinh ra ta, chỉ có cho ta một 
bộ óc thiêng, một tấm lòng tốt, chứ đến như sự 
lý ở trong thiên hạ, nhỏ nhất từ sự vật, lớn đến 
tình hình một xã hội, một quốc gia, một thế giới 
tuyệt không có người nào sinh ra mà biết được 
ngay. Khổng Tử cho rằng: Học nhi tri chi là như 
vậy. Ba là, học để mà làm, nghĩa này lại cặp kè 
với chữ hành. Hành nghĩa là làm… Bởi vì có học 
mới hay hành, muốn hành tất phải học trước” [2, 
tr 25 - 26].

3.1.2. Nội dung giáo dục của Nho Giáo

Cái học hoàn toàn của Nho Giáo nói rút lại là: 
“Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ” (để 
chí vào đạo, giữ lấy cái đức, tựa vào cái nhân, ưu 
du ở nghệ thuật) [1, tr 127]. Nghĩa là cái đạo của 
Khổng Tử không phải là chỉ học đạo đức mà thôi, 
mà phải chuộng cả sự tinh thông lục nghệ (lễ, 
nhạc, xạ, ngự, thư, số) để sinh hoạt ở đời.

Người quân tử muốn có đức thì phải học, thì 
đức mới thật tốt, Khổng Tử nói: “Hiếu nhân bất 
hiếu học, kỳ tế giã ngu; hiếu trí bất hiếu học, kỳ 
tế giã đãng; hiếu tín bất hiếu học, kỳ tế giã tặc; 
hiếu trực bất hiếu học, kỳ tế giã giảo; hiếu dũng 
bất hiếu học, kỳ tế giã loạn; hiếu cương bất hiếu 
học, kỳ tế giã cuồng” [1, tr 127]. Nhân, trí, trực, 
dũng, cương đều là đức tốt, nhưng chỉ muốn có 
đức ấy mà không muốn học để hiểu cho rõ cái lý 
thế nào mới thật là hay là phải, thì muốn nhân lại 
bị lòng ái che mờ làm cho thành ra ngu; muốn trí 
lại bị cái làm cho muốn cái cùng cao cực viễn, 
thành ra đãng; muốn trí lại bị cái trí làm cho hẹp 
hòi cố chấp, thành ra hại nghĩa; muốn tín lại bị cái 
tín làm cho hẹp hòi cố chấp, thành ra hại nghĩa; 
muốn trực lại bị cái trực làm cho chướng thành 
ra nóng nảy ngang ngạnh; muốn dũng lại bị cái 
dũng làm cho phóng túng thành ra loạn; muốn 
cương lại bị cái cương làm cho gàn dở thành ra 
ngông cuồng. Như thế là muốn có đức tốt, mà vì 
không học cho nên thành ra dở. Cho nên cần phải 
học mới biết thế nào là thật nhân, thật trí, thật tín, 
thật trực, thật dũng. Cái học như vậy thật là hoàn 
bị và có giá trị lâu bền và cũng thật sự công phu. 

Nho giáo đề cao việc học, coi nó là cơ sở để 
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làm người quân tử, Khổng Tử cho rằng: “Ngô 
thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm 
nhĩ tư, vô ích, bất như học giã: ta thường suốt 
ngày không ăn, suốt đêm không ngủ để suy nghĩ, 
vô ích, không biết bằng học” [1, tr 128]. Nhưng 
học phải suy nghĩ thì mới có kết quả, nếu không 
thì thành ra mờ tối, không biết được đúng và sai. 
Khổng Tử cho rằng: “Học nhi bất tư tắc võng, tư 
nhi bất học tắc đãi: học mà không nghĩ thì mờ tối 
chẳng hiểu gì, nghĩ mà không học thì khó nhọc, 
mất công không” [1, tr 128].

Sự học cũng như việc trồng lúa, có cây lúa 
mọc lên, mà không tốt, có cây tốt mà không có 
hạt. Người đi học cũng vậy, có người đi học mà 
không giỏi, có người học giỏi mà cái hạnh không 
ra gì. Vậy nên người đi học cần cố gắng để sửa 
mình cho thành người có tài năng và có đức hạnh. 
Sự cố gắng ấy là một điều trọng yếu trong sự học. 
Sách Trung Dung cho rằng: “Bác học chi, thẩm 
vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi. 
Hữu phất học, học chi phất năng, phất thố giã. 
Hữu phất tư, tư chi phất đắc, phất thố giã. Hữu 
phất biện, biện chi phất minh, phất thố giã. Hữu 
phất hành, hành chi phất đốc, phất thố giã. Nhân 
nhất năng chi, kỷ bách chi; nhân thập năng chi, 
kỷ thiên chi. Quả năng thử đạo hỹ, tuy ngu tất 
minh, tuy ngu tất cường: Học cho rộng, hỏi cho 
kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng rõ, làm 
cho hết sức. Có điều không học, nhưng đã học 
điều gì mà không hay, không thôi. Có điều không 
hỏi, nhưng đã hỏi điều gì mà không biết, không 
thôi. Có điều không nghĩ, nhưng đã nghĩ điều gì 
mà không được, không thôi. Có điều không phân 
biệt, nhưng đã phân biệt điều gì mà không minh 
bạch, không thôi. Có điều không làm, nhưng đã 
làm điều gì mà không hết sức, không thôi. Người 
ta dụng công một, ta dụng công một mà không 
được, thì phải cố gắng gấp trăm; người ta dụng 
công mười, ta dụng công mười mà không được, 
thì phải cố gắng gấp nghìn, để cho kỳ được mới 
thôi. Nếu theo được đạo ấy, thì tuy ngu rồi cũng 
thành ra sáng, yếu đuối rồi cũng thành ra khỏe 
mạnh” [1, tr 129]. Thật sâu sắc và thâm thúy thay, 
nó phù hợp với triết lý giáo dục của nhà tư tưởng 
J.J. Roussean thế kỷ XVIII đã từng nói: “Chúng 
ta sinh ra yếu đuối, chúng ta cần sức mạnh; chúng 
ta sinh ra chẳng có gì, chúng ta cần sự giúp đỡ, 

chúng ta sinh ra ngu ngốc, chúng ta cần phán 
đoán. Tất cả những gì chúng ta không có khi ra 
đời và chúng ta cần đến khi lớn lên, đều được sự 
giáo dục đem lại cho ta” [2, tr32]. 

Người đi học phải biết rằng: “Tri chi giả bất 
như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như nhạo chi 
giả: biết mà học không bằng thích mà học, thích 
mà học không bằng vui say mà học” [1, tr 129]. 
Có vui say về việc học thì sự học mới nhanh tiến 
bộ. Muốn cho sự học có vui thú, thì phải luyện 
tập luôn. Khổng Tử cho rằng: “Học nhi thời tập 
chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương 
lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri nhi bất uấn, bất 
diệc quân tử hồ? học mà cứ tập luyện luôn thì 
trong bụng lại không thỏa thích hay sao? Có bạn 
ở phương xa nghe tiếng đến học làm điều lành với 
mình, thì lại không vui hay sao? Mình học giỏi mà 
người ta không biết, cũng không lấy làm tức giận, 
thế không phải là quân tử hay sao?” [1, tr 130].

Người đi học ăn không cầu no, ở không cầu 
an, làm công việc thì nhanh nhẹn, nói điều gì thì 
cẩn thận, tìm người có đạo mà theo học để sự học 
của mình có hiệu quả. Được như vậy mới có thể 
gọi là người hiếu học, Khổng tử cho rằng: “Quân 
tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi 
thận ở ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị 
hiếu học giã dĩ” [1, tr 130]. Ta đi học là học cho 
ta, để gây nên cái phẩm giá của ta, chứ có phải 
là học để khoe với người đâu. Cho nên, ta chỉ 
lo không làm được việc đáng cho người ta biết, 
chứ không lo người ta không biết mình. Học mà 
không cầu danh, cầu lợi, thì mới thật là cái học 
của người quân tử.

3.1.3. Phương pháp giáo dục của Nho giáo
Phương pháp dạy học của Nho giáo, là trước 

hết dạy những điều người ta có thể hiểu được, rồi 
dần dần dạy đến những điều cao xa. Dạy điều gì 
cũng để cho học trò phải cố sức suy nghĩ tìm tòi 
lấy, khi nào xem chừng đã gần hiểu được, nhưng 
còn chưa thông suốt mọi lẽ, hoặc chưa giải diễn 
ra được cho rõ ràng, thì mới chỉ bảo cho. Khổng 
Tử nói: “Bất viết: như chi hà, như chi hà giả, ngô 
mạt như chi hà giã dĩ hỹ: người nào không nói 
rằng làm thế nào, làm thế nào, thì ta cũng chẳng 
làm thế nào được” [1, tr 142]. Ai học mà tự mình 
không cố sức suy xét cho kỹ các lẽ thì dẫu có dạy 
cũng không có ích gì. Khổng Tử cho sự học là 



TRIẾT HỌC

6 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

mình phải cố gắng luôn. Nếu không gắng sức là 
không có kết quả. Vì vậy, Khổng Tử cho rằng dạy 
người thường chỉ gợi lên một mối để người ta tự 
mình phải suy nghĩ ra mà hiểu lấy. Trong Luận 
ngữ, thiên thuật nhi nói rằng: “Bất phẫn bất khải, 
bất phỉ bất phát. Cử nhất ngung bất dĩ tam ngung 
phản, tắc bất phục giã: không tức giận vì muốn 
biết, thì không truyền mở cho, không tức giận vì 
nói không rõ ra được, thì không bày vẽ cho. Vật 
có bốn góc, bảo cho biết một góc mà không suy 
ra ba góc kia, thì không dạy nữa” [1, tr 143]. Theo 
Nho giáo, trong xã hội tuy có người thưọng trí 
(thông minh) và người hạ ngu (dốt nát), nhưng 
bao giờ cũng là số ít. Còn phần nhiều là hạng 
trung nhân (bình thường) có thể dạy bảo được, 
cho nên Luận ngữ, thiên vệ linh công cho rằng: 
“Hữu giáo vô loài: có dạy mà không phân biệt 
chủng loại” [1, tr 146]. Tức là bất cứ hạng người 
nào, cũng có thể dạy bảo cho thành người hay, 
người tốt được. Nên Nho giáo rất chú ý đến việc 
giáo hóa. 

Có thể nói rằng, những tư tưởng giáo dục của 
Nho giáo đã đề cập đến phương pháp sư phạm 
rất có giá trị. Chúng ta có thể kế thừa có chọn 
lọc những tinh hoa đó cho sự nghiệp trồng người 
của nước ta hiện nay. Đó chính là sự phát triển 
bền vững, một nền giáo dục hiện đại kết hợp với 
truyền thống. Một nền giáo dục của thế hệ tương 
lai, nền giáo dục nhân văn.

3.2. Những tư tưởng Nho giáo và sự ảnh hưởng 
đến truyền thống hiếu học của người Việt Nam

Tư tưởng giáo dục của Nho giáo đã ảnh hưởng 
đến truyền thống hiếu học của người Việt Nam. 
Cụ thể là sau khi bị Bắc thuộc (179 tr. CN), văn 
hóa Trung Hoa bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ vào 
Việt Nam, nhưng giáo dục Nho giáo chỉ thực sự 
được hình thành từ thời Sĩ Nhiếp (136-266). Ông 
được tôn là ông tổ nền học vấn của nước ta (Nam 
Giao học tổ). Ông không chỉ thu hút các nhân tài 
của Trung Hoa xuống Giao Chỉ lánh nạn và qua 
đó truyền bá các tinh hoa của văn hóa Hán, mà 
còn tạo môi trường thuận lợi để người Việt chủ 
động tiếp nhận các tinh hoa đó. 

Nhưng thực tế tổ tiên ta đã có một nền giáo 
dục truyền thống lâu đời được bắt đầu từ thời 

Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ Bắc 
thuộc lần thứ nhất. Trước hết, ta hiểu truyền 
thống là gì? truyền thống được hiểu là: “Quá 
trình chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ 
khác những yếu tố xã hội và văn hóa, những tư 
tưởng, chuẩn mực xã hội, phong tục, tập quán, 
lễ nghi…và được duy trì trong các tầng lớp xã 
hội và giai cấp trong một thời gian dài. Truyền 
thống là cốt lõi, là bộ phận bền vững nhất của 
văn hóa tộc người… Tính bền vững của truyền 
thống cũng là tương đối. Dù sao nó cũng là bộ 
phận ổn định nhất của văn hóa, làm cho văn hóa 
có tính kế thừa” [3, tr 630]. Nhân dân ta có một 
nền giáo dục đặc biệt, trường học ở đây chính là 
gia đình. Thầy giáo là ông bà, cha mẹ, anh chị, 
những người trong thôn xóm và… thiên nhiên. 
Yêu cầu cơ bản của sự giáo dục ấy, chính là vấn 
đề lý tưởng sống và chiến đấu. Mọi người cha, 
người mẹ Việt Nam, dù có trình độ học vấn hay 
không, đều muốn hướng con cái mình đến một lý 
tưởng nhất định. Đó là lý tưởng làm người “dạy 
con nên người” là câu nói cửa miệng của tất cả 
các ông cha bà mẹ ở nước ta. Chữ “Người” theo 
họ, chính là kẻ biết tự lao động mà sống, không 
nhờ vả quỵ lụy, ăn ở hiền lành, có tình có nghĩa, 
biết thương cha quý mẹ, giúp đỡ họ hàng, đồng 
loại. Chữ “Người” phải là kẻ có nghề nghiệp, 
có kinh nghiệm đồng áng, thủ công để sản xuất 
ra của cải vật chất nuôi thân và phục vụ xã hội. 
“Người” còn phải là kẻ mạnh chân khỏe tay, để 
đủ sức chống chọi với thiên nhiên nghiệt ngã, 
sao cho chân cứng đá mềm, cưỡi sóng vượt gió. 
“Người” còn phải có tinh thần tôn trọng chính 
nghĩa, phân biệt đúng sai, khinh ghét cái xấu. Và 
sau hết, “Người” còn phải biết tôn trọng, bảo vệ, 
giữ gìn phép tắc của xóm làng, vun đắp cho quê 
hương, bảo vệ nước nhà khi bị kẻ thù xâm lược. 
Chính cái lý tưởng làm người như thế đã chỉ đạo 
mọi cách thức, nội dung phương pháp giáo dục 
con em của nhân dân ta. Như vậy, nền giáo dục 
truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc ta là 
một nền giáo dục “không sách không thầy” thực 
ra chỉ là một cách nói. Chúng ta có thầy, có sách 
đấy chứ, thầy là cha mẹ, anh chị, bà con xung 
quanh như ta đã biết, còn sách chính là kho tàng 
văn học dân gian. Người dân đã sáng tạo ra kho 
sách khổng lồ và họ đã đem kho sách ấy làm tài 
liệu giảng dạy với nội dung cụ thể là:



TRIẾT HỌC

7 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

Thứ nhất: Bồi dưỡng, đạo đức tình cảm, luôn 
luôn là nhiệm vụ hàng đầu trong quan niệm giáo 
dục của nhân dân ta.

Thứ hai: Đó là kinh nghiệm ứng xử để dạy 
con em và cả người lớn những kinh nghiệm cụ 
thể để ứng xử trong cuộc sống.

Thứ ba: Những kiến thức quê hương, đó là bộ 
môn địa lý, lịch sử về danh lam thắng cảnh của 
đất nước, đặc điểm đặc sản của từng vùng.

 Thứ tư: Các câu ca dao, tục ngữ, ghi chép các 
kinh nghiệm sản xuất, cày bừa, xem xét thời tiết. 
Ngoài ra, còn phải kể đến các câu đồng dao, hay 
thông qua lễ hội, hương ước.

Tuy nhiên, chúng ta không hề phủ nhận rằng, 
ngoài truyền thống giáo dục lâu đời của dân tộc. 
Trong suốt một khoảng thời gian dài, nhân dân ta đã 
chịu ảnh hưởng cả ba nguồn học thuyết Nho, Lão, 
Phật. Việc dân ta bắt đầu học chữ Hán từ thời điểm 
nào thì sử sách không ghi một cách chính xác. Có 
thuyết cho rằng: “Dân ta biết chữ Hán từ thời Triệu 
Đà tức là năm 207 đến 111 trước Tây lịch… nhưng 
đây chỉ là giả thuyết mà thôi” [4, tr 51].

Những quan lại phong kiến Trung Hoa sang 
cai trị nước ta trong thời Bắc thuộc, quan niệm về 
việc học chữ Hán không cần thiết cho việc khai 
hóa dân ta, mà chỉ cần trong vòng thực dụng. 
Do đó, cốt sao dạy cho người Việt Nam biết sử 
dụng Hán văn trong các đơn từ, khế ước… đồng 
thời để truyền bá những nguyên tắc luân lý thông 
thường nhằm cai trị dân ta theo thể chế phong 
kiến chư hầu. 

Theo quan niệm của nhân dân ta thì người 
đi học có ba mục đích: thứ nhất, là để hiểu biết 
cương thường đạo lý; thứ hai, là cố sao thi đậu 
làm quan để mang tài ra kinh bang tế thế và cũng 
là để hưởng công danh lâu dài; thứ ba, là đối với 
dân quê cũng cố gắng cho con đi học, họ không 
hề mong con thi đậu làm quan mà chỉ để biết đọc, 
biết viết gia phả cho dòng họ, đơn từ, khế ước…

Như vậy, Nho giáo là học thuyết chính thức sử 
dụng trong thi cử ở Việt Nam thời kỳ phong kiến. Kỳ 
thi đầu tiên mở năm 1075 và kỳ thi cuối cùng năm 
1919. Trong mười thế kỷ, học thuyết đó là dường 
mối tri thức và tư tưởng của Việt Nam. Có nhiều 

người thi và rất ít người đỗ, chỉ khoảng một trăm 
trên hàng nghìn người dự các khoa thi hương. Từ 
năm 1075 đến 1919, chỉ có hơn hai nghìn người 
đỗ tiến sĩ. Những người thi đỗ được nhận mũ áo 
của vua ban, khi vinh quy về làng, họ được chính 
quyền địa phương và nhân dân đón tiếp trọng thể, 
có kèn trống, cờ quạt đón rước. Người trúng tuyển 
có quyền cho đám rước đi qua bất cứ cánh đồng 
nào hay mảnh vườn nào họ muốn, và nếu cần thì 
phá dỡ các rào dậu trên đường đi. Nhà nghiên cứu 
văn hóa Nguyễn Khắc Viện cho rằng: “Dùi mài 
kinh sử để ra làm quan là ước mơ cao nhất của 
thanh niên nhiều thế kỷ. Lấy một anh khóa với hy 
vọng sau này anh ta sẽ ra làm quan là ước mơ lớn 
nhất của một cô gái con nhà khá giả (truyền thống 
lâu đời đó giải thích tại sao những kỳ thi vào các 
trường lớn của Pháp không bao giờ làm sinh viên 
Việt Nam sợ hãi). Tất cả tầng lớp trẻ tuổi đều bị 
ám ảnh bởi ước mơ sẽ thành đạt trong thi cử để ra 
làm quan mà danh vọng còn vượt xa những người 
trúng tuyển vào đại học Bách khoa hay Sư phạm 
cao cấp ở Pháp” [6, tr 16]. 

Ý thức tôn trọng việc học đã trở thành truyền 
thống hiếu học của dân tộc ta. Hiếu học được 
hiểu là ham học, say mê vào việc học tập, điều 
đó được thể hiện ngay trong sinh hoạt hàng ngày. 
Nhân dân ta, xem nơi học là một nơi thiêng liêng 
kính cẩn. Họ biết tôn trọng thì giờ học tập của con 
em, quý mến lao động học tập, trân trọng sách vở, 
tin tưởng vào giáo lý, ái mộ những tấm gương 
học tập cần cù. Chỗ mời thầy giáo đến “ngồi” 
dạy học, bao giờ cũng phải là gian nhà thờ. Phòng 
học của thầy giáo bao giờ cũng là nơi thanh tịnh. 
Giấy bút bao giờ cũng được để trên cao, không 
vứt bừa bãi. ở một số gia đình, người ta đã ra có 
ý thức khuyến khích sự ganh đua, nỗ lực học tập. 
Bố mẹ hay vợ con sẵn sàng tiếp đón bạn bè của 
chồng con đến bàn bạc văn bài, tổ chức xướng 
họa, không ngại tốn kém hay vất vả. Họ lấy làm 
sung sướng và hãnh diện khi gia đình họ là nơi 
gặp gỡ các “tao nhân mặc khách”. Những cụ đồ 
có đông con cháu đi học, thường hay thử tài lũ 
trẻ, ra đề thơ, hỏi nghĩa sách và nhất là câu đối. 
Các câu chuyện giai thoại về câu đối, thơ văn ứng 
đáp rất nhiều trong tiểu sử các danh nhân, có thể 
xem như một biện pháp động viên học tập, mài 



TRIẾT HỌC

8 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

giũa trí thông minh và khiếu suy nghĩ nhanh. Có 
gia đình, bố con thi nhau học, không chịu nhường 
nhau. Nghèo mà đi học, người ta vẫn lấy làm tự 
hào, chứ không nhụt chí, ở Nghệ Tĩnh có câu đối 
rất phổ biến:          

“Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai suốt bữa

Ông đỗ, cha đỗ, cháu đỗ, đỗ cả nhà”.

Căn cứ vào sách sử và những tàn tích của 
chế độ học ngày xưa để lại, chúng ta có thể chia 
trường học ngày xưa làm hai loại: Đó là trường 
công của triều đình mở tại kinh đô, các tỉnh, các 
phủ huyện và trường tư mở tại các thôn ấp hay 
gia đình.

Về hệ thống trường công, được gọi là trường 
công vì các trường này do triều đình mở và đặt 
dưới quyền cai quản của bộ Lễ và bộ Học. Dưới 
các triều Ngô, Đinh, Lê (Tiền Lê) và buổi đầu 
nhà Lý, vì phần thời gian trị vì ngắn ngủi, phần vì 
phải lo gây dựng cơ nghiệp nên không có thì giờ 
tổ chức việc học tập chu đáo. Việc học hành đành 
phó thác cho các nhà sư trong các chùa chiền. 
Chính vua Lý Thái Tổ lúc còn nhỏ theo học với 
sư Vạn Hạnh ở trong chùa.

Trong các triều Lý, Trần, hậu Lê, và Nguyễn 
việc học được triều đình đứng ra tổ chức và đặt 
dưới quyền giám sát của bộ Lễ. 

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông (1054-1072) 
dựng văn miếu đầu tiên ở kinh đô Thăng Long để 
thờ Khổng Tử và các vị hiền triết Trung Hoa để 
tỏ lòng sùng kính Nho học. 

Trường Quốc Tử Giám được thành lập từ năm 
1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông để kén chọn 
các quan có văn học bổ vào lo việc giảng dạy. Đó 
là trường Quốc Tử Giám đầu tiên ở nước ta.

Năm 1253, vua Trần Thái Tông (1225-1293), 
Quốc học viện được thành lập để giảng Tứ thư, 
Ngũ kinh, và giảng võ đường để luyện tập võ 
nghệ tại kinh đô Thăng Long.

Năm 1397, về đời vua Trần Thuận Tông 
(1388-1398), Hồ Quý Ly đặt thêm Học quán tại 
lộ, phủ, châu; ở lộ có quan Đốc học; ở phủ châu 
có quan Giáo thụ; trong nước đồng thời cấp bổng 
lộc, ruộng đất cho học quan này.

Dưới thời hậu lê, vua Lê Thái Tổ (1423-1433) 
mở nhà Lộ học và đặt quan dạy học ở các lộ và 
các phủ.

Năm 1483, vua Lê Thánh Tông (1460-1497) 
mở rộng nhà Thái học để cho người học và đồng 
thời lập nhà bí thư để chứa sách, đó là thư khố 
đầu tiên của nước ta.

Thời Lê trung hưng mô phỏng và bắt chước 
nhà Đường bên Trung Hoa đặt quan Tế tửu và Tư 
nghiệp để chăm lo việc học hành và giảng dạy ở 
Quốc Tử Giám tại kinh đô cho con cháu tôn thất 
và các học sinh ưu tú con nhà khá giả khắp nơi 
trong nước được tiến cử về học.

Năm 1734, vua Lê Thuần Tông (1732-1735), 
Trịnh Tạc cho khắc bản in để in sách dùng trong 
nước và cấm không cho mua sách in bên Trung 
Quốc. Đó là một sáng kiến mới mẻ và hữu ích 
cho dân ta để bớt nạn lệ thuộc về văn hóa phẩm 
từ Trung Hoa đưa sang.

Đến nhà Nguyễn thống nhất đất nước, Vua 
Gia Long (1802-1819) lập nhà Quốc học ở kinh 
đô Phú Xuân năm 1803. Triều đình đặt quan Đốc 
học ở các trấn doanh, Giáo thụ hoặc Huấn đạo tại 
các phủ, huyện.

Năm 1821 vua Minh Mạng (1820-1840) đổi 
danh hiệu Quốc học làm Quốc Tử Giám, cho 
dựng một giảng đường và hai học xá ở hai bên tả 
hữu và cấp lương bổng cho các giám sinh để theo 
dõi việc học tại kinh đô Huế.

Về hệ thống trường tư, việc học thời trước được 
xem là cần thiết, nên việc mở trường không bị ràng 
buộc vào những điều kiện phức tạp như ngày nay. 
Bất cứ nho sĩ nào cũng có quyền mở trường học, 
lớp học. Những nhà yêu chuộng sự học cho con cái 
có thể mời thầy về tại gia đình để dạy con cái và 
có thể biến lớp học tại gia đình thành trường học 
chung cho cả thôn xóm, làng quê…

Tuy vậy, nhưng xét ra ngày xưa số người đi 
học vẫn còn ít nếu đem so sánh số người được 
đi học và số người không được đi học. Và lại, 
chính quyền phong kiến vẫn chưa xem việc đi 
học là vấn đề sống còn của Quốc gia trong việc 
phát triển và duy trì quyền lực nhà nước.

Những trường học, do các nhà nho tự mở, còn 
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gọi là các Hương học vì nằm rải rác ở các làng 
mạc trong nước, nhằm giúp những con em ở xa 
và con nhà nghèo không thể lên phủ, huyện học, 
hay ra kinh đô học tập. 

Tuy gọi là Hương học, nhưng những trường 
này có lớp học từ khai tâm cho đến lớp đại học 
đều học chung dưới một mái trường.

Thầy giáo gồm hai hạng người: hạng đỗ đạt và 
hạng không được may mắn đỗ đạt. Những người 
đã từng dự thi Hương nhưng không đỗ, lui về dạy 
học cho qua ngày; người ta quen gọi là thầy khóa, 
thầy đồ. Tuy vậy, những người học trò của học có 
người đỗ đạt ra làm quan và lúc nào cũng hết sức 
cung kính thầy cũ đã có công tác thành về đường 
học vấn cho họ từ lúc thiếu thời. 

Những người đỗ đạt ra làm quan rồi bị cách 
chức hay những người ra làm quan rồi xin cáo 
quan về. Những người đỗ đạt nhưng không thích 
làm quan đều lấy nghề gõ đầu trẻ như một nghĩa 
vụ tinh thần nhằm truyền thụ tri thức cho con em, 
hoặc làm thú vui tinh thần, cũng như để nuôi sống 
bản thân và gia đình. Vì trọng danh tiếng cùng uy 
tín của các bậc thầy này, có khi quan Đốc học, 
Giáo thụ, Huấn đạo đến thỉnh giáo và bao giờ 
cũng tỏ vẻ kính trọng họ. Chính vì thế, mà mối 
liên hệ giữa các vị thầy dạy ở các trường Huấn, 
trường Đốc, Hương học rất gần gũi và kính trọng.

Có thể nói rằng, giữa nền học tư và học công 
không có gì khác nhau, ngoài việc các thầy đồ 
thì sống bằng tiền đóng góp của học trò, còn các 
vị Huấn đạo, Giáo thụ, Đốc học thì hưởng bổng 
lộc của triều đình. Chương trình học cùng lề lối 
giảng tập thì cả hai đều giống nhau. Do đó cho 
đến ngày thi, các thí sinh không có sự phân biệt 
trường này, trường nọ, vì tất cả thí sinh đều thi 
chung một trường với một chương trình học và 
đề thi như nhau. 

Trường học thời ấy tổ chức đơn giản, nhưng 
việc học tập thường xuyên và hứng thú, tình thầy 
trò đậm đà và thân thiết. Học sinh hăm hở dùi 
mài kinh sử để chờ ngày dự thi. Những thành ngữ 
như: nấu sử sôi kinh; thập niên đăng hỏa; nợ thư 
cừu… cho chúng ta hiểu ngày xưa nghề học lắm 
công phu và vô cùng kiên nhẫn. Vì vậy, người 
học phải lo dùi mài kinh sử với một khoảng thời 
gian dài ngắn liên tục tùy theo khả năng, duyên 
phận, nhất là thực học. Do đó, các học trò nhà 
Nho thủa xưa sau khi có gia đình, con cái vẫn còn 
theo đòi nghiên bút. Thậm chí, người vợ gần như 
suốt đời phải lo nuôi chồng, nuôi con ăn học.

4. KẾT LUẬN

Tóm lại, những tư tưởng về giáo dục của Nho 
giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến truyền thống 
hiếu học của Việt Nam. Nhưng những tư tưởng 
ấy đã được bản địa hóa và trở thành một nét văn 
hóa đậm nét trong truyền thống “tôn sư trọng 
đạo” của người Việt Nam. Mà theo học giả Phan 
Ngọc, Nho giáo nói chung và tư tưởng giáo dục 
của Nho giáo nói riêng đã được “khúc xạ” trong 
truyền thống văn hóa Việt Nam. Điều đó càng thể 
hiện đúng quan điểm của Đảng ta muốn xây dựng 
một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn 
hóa dân tộc. Một nền văn hóa có kế thừa và phát 
triển theo xu thế của thời đại, đồng thời biết dung 
hợp các giá trị bên ngoài. Đó là quan điểm hoàn 
toàn đúng đắn phù hợp với tư tưởng của Hồ Chí 
Minh khi bàn về văn hóa: “Phải làm thế nào cho 
văn hóa đi sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa 
là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười 
biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào 
cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì 
lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hóa phải 
làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già 
đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm 
vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình 
nên được hưởng [7, tr 145].
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CONFUCIAN EDUCATIONAL THOUGHT AND ITS INFLUENCE ON 
STUDIOUS TRADITIONS IN VIETNAM

Pham Thanh Ha
(Political theory Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Confucianism was the political and sociological theory established by Confucius (551-497 BC). In his career of 
teaching and spreading his philosophy, Confucius has thousands of students and is honored as the eternal teacher 
(The Master Kong). This is the longest lasting theory in Chinese cultural and educational history as well as in some 
countries influenced by Chinese culture such as Japan, Korea ... and Vietnam. Confucianism involves numerous social 
and economic issues. Within the scope of this article, therefore, the author only mentioned two main contents. The 
first is about the Confucian educational philosophy through several Confucian classics. The second is the influence 
of Confucianism on the studious traditions of Vietnam. Therefore, in the era of industrialization, modernization, and 
international integration, we need topromote this tradition in order to train human resources and foster talents.
Keywords: Confucianism, educational thought, studious tradition in Vietnam.        
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ĐA DẠNG CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ CÂY THUỐC TRONG CÁC TRẠNG
THÁI THẢM THỰC VẬT PHỤC HỒI HUYỆN SƠN ĐỘNG, 

TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Văn Hoàn
(Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi ở huyện Sơn Động có 276 loài thực vật có 
mạch dùng làm thuốc ở 17 yếu tố địa lý khác nhau. Nhóm các yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm ưu thế hoàn toàn so 
với nhóm yếu tố phân bố rộng toàn cầu và ôn đới có tới 214 loài, (chiếm 77,54% tổng số loài) thuộc 197 chi (chiếm 
77,25% tổng số chi), của 135 họ (chiếm 73,77% tổng số họ) thuộc về yếu tố nhiệt đới. Như vậy, thảm thực vật phục 
hồi ở huyện Sơn Động mang nhiều đặc điểm hệ thực vật nhiệt đới. Trong đó, yếu tố địa lý nhiệt đới lục địa châu Á 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 76 loài (27,54%); Sau đó là yếu tố địa lý Đông Dương – Nam Trung Hoa có 68 loài (chiếm 
24,64% tổng số loài); Các yếu tố phân bố rộng toàn cầu và ôn đới có 23 loài (8,33%). Yếu tố Đông Dương có 11 loài 
(3,99%). Yếu tố đặc hữu Việt Nam với 9 loài (3,26%), trong đó đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam có 1 loài (11,11% 
số loài đặc hữu Việt Nam).
Từ khóa: Sơn Động, thảm thực vật phục hồi, yếu tố địa lý.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cùng với sự bùng nổ về dân số, sự phát triển 
mạnh của các ngành kinh tế và cùng với sự biến 
đổi khí hậu toàn cầu đã phá hủy thiên nhiên, làm 
suy giảm sự đa dạng sinh học đặc biệt là các loài 
thực vật. Vì vậy, ngày 13 tháng 11 năm 2008 
Quốc hội đã thông qua luật Đa dạng sinh học số 
20/2008/QH12. Nhằm việc bảo vệ sự phong phú 
của các hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ nguồn gen, 
loài sinh vật. Sự đa dạng thành phần loài thực vật 
có mạch trong hệ sinh thái thảm thực vật phục 
hồi, phản ánh đặc điểm tiểu vùng khí hậu ở mỗi 
khu vực. Nghiên cứu sự đa dạng thực vật để có cơ 
sở bảo tồn và phát triển rừng bền vững, đồng thời 
đề ra các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động 
vào rừng có hiệu quả, cho từng trạng thái rừng 
ở mỗi tiểu vùng sinh thái khác nhau, tăng nhanh 
quá trình phục hồi rừng.

Huyện Sơn Động có diện tích tự nhiên 
86.017,62ha, độ cao trung bình khoảng 450m, 
nơi cao nhất là đỉnh núi Yên Tử 1.068m và các 
đỉnh Bảo Đài 875m, Ba Nổi 862m (thuộc dãy 
Yên Tử), thấp nhất là 52m thuộc khu vực thung 
lũng sông Lục Nam. Địa hình Sơn Động chủ yếu 
là đồi và núi thấp đến núi trung bình, là nơi có địa 
hình đồi núi cao nhất của tỉnh Bắc Giang. Đặc 
điểm địa hình, địa mạo khá đa dạng cao hơn các 
khu vực xung quanh, độ dốc lớn là đầu nguồn 
sông Lục Nam nên việc khai thác đất đai phải 

gắn với phát triển rừng, bảo vệ đất, bảo vệ môi 
trường. Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015 
diện tích rừng của huyện có 70.404,10ha, trong 
đó diện tích rừng tự nhiên là 36.086,06ha, chủ 
yếu là rừng thứ sinh phục hồi; độ che phủ rừng 
của huyện là 70,92%.

Kết quả điều tra các loài thực vật có mạch 
dùng làm thuốc phân bố trong các thảm thực vật 
phục hồi, sau khai thác và sau nương rãy ở huyện 
Sơn Động có 276 loài thuộc 214 chi của 186 họ 
thực vật, thuộc 02 ngành thực vật. Ngành dương 
xỉ (Polypodiophyta) có 06 loài thuộc 06 chi của 
04 họ thực vật; Ngành mộc lan (Magnoliophyta) 
có 270 loài của 208 chi thuộc 82 họ thực vật.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Các loài thực vật bậc cao có mạch phân bố trong 

các thảm thực vật phục hồi sau khai thác và sau 
nương rãy ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Căn cứ vào bảng danh lục các loài thực vật 
có mạch dùng làm thuốc phân bố trong các thảm 
thực vật phục hồi ở huyện Sơn Động tỉnh Bắc 
Giang là 276 loài, tuy chưa phải là kết quả cuối 
cùng về thành phần loài cây dùng làm thuốc 
nhưng bước đầu đã phản ánh mức độ phú về giá 
trị của các loài thực vật phục hồi, là cơ sở khoa 
học để tiến hành phân tích các yếu tố địa lý của hệ 
thực vật dùng làm thuốc ở khu vực.
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Phân tích các yếu tố địa lý thực vật của các 
loài cây có mạch dùng làm thuốc, những loài 
có khu phân bố địa lý giống nhau được tập hợp 
thành một yếu tố địa lý. Sử dụng thang phân chia 
các yếu tố địa lý thực vật của Nguyễn Nghĩa Thìn 
(1997, 2004) [7], Lê Trần Chấn (1999) [6] để 
tổng hợp và làm cơ sở cho việc đánh giá đa dạng 
các yếu tố địa lý thực vật ở khu vực nghiên cứu, 
có tham khảo hệ thống phân loại các yếu tố địa lý 
của hệ thực vật miền Bắc, Việt Nam do T. Pócs 

xây dựng và hệ thực vật Lâm Sơn, Hòa Bình của 
Lê Trần Chấn để đánh giá.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ loài

Kết quả phân tích sự phân bố của các yếu tố 
địa lý với các loài thực vật có mạch dùng làm 
thuốc trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi ở 
huyện Sơn Động được thể hiện ở bảng 1 cho thấy: 

Bảng 1. Các yếu tố địa lý ở mức độ loài

Ký hiệu Yếu tố địa lý Số loài Tỷ lệ (%)
1 Toàn thế giới 2 0,72

2.1 Yếu tố liên nhiệt đới Á, Úc, Mỹ 4 1,45
2.2 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Mỹ 1 0,36
2.3 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Mỹ 1 0,36
3.1 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Úc 22 7,97
3.2 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Phi 2 0,72
4 Yếu tố nhiệt đới châu Á 4 1,45

4.1 Yếu tố Đông Nam Á (Đông Dương – Malêzi) 52 18,84
4.2 Yếu tố nhiệt đới lục địa châu Á (Đông Dương - Ấn Độ) 76 27,54
4.3 Yếu tố lục địa Đông Nam Á (Đông Dương – Hymalaya nhiệt đới) 3 1,09
4.4 Yếu tố Đông Dương – Nam Trung Hoa 68 24,64
4.5 Yếu tố Đông Dương 11 3,99
5 Yếu tố ôn đới Bắc bán cầu 1 0,36

5.3 Yếu tố ôn đới Địa Trung Hải, châu Âu, châu Á 1 0,36
5.4 Yếu tố ôn đới Đông Á 19 6,88
6.2 Yếu tố cận đặc hữu Việt Nam 8 2,90
6.3 Yếu tố cân đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam 1 0,36

Tổng 276 100

Có 276 loài được xác định ở 17 yếu tố đại lý, 
trong đó yếu tố địa lý nhiệt đới lục địa châu Á có 
số lượng loài lớn nhất với 76 loài (chiếm 27,54%); 
tiếp sau là yếu tố địa lý Đông Dương – Nam Trung 
Hoa có 68 loài (chiếm 24,64%); yếu tố địa lý Đông 
Nam Á có 52 loài (chiếm 18,84%); yếu tố địa lý 
cổ nhiệt đới châu Á, châu Úc có 22 loài (chiếm 
7,97%); yếu tố địa lý ôn đới Đông Á có 19 loài 

(chiếm 6,88%); yếu tố cận đặc hữu Việt Nam có 8 
loài (chiếm 2,9%) gồm Chân chim leo (Schefflera 
leucantha R.Vig.), Chân chim núi (Schefflera 
petelotii Merr.), Dây bìm bìm (Merremia bimbim 
(Gagnep.) Ooststr.), Nhót rừng (Elaeagnus bonii 
Lecomte), Béo trắng (Gomphandra mollis Merr.), 
Khôi tía (Ardisia silvestris Pitard), Ngấy hương 
(Rubus cochinchinensis Tratt.), Dứa dại (Pandanus 
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tonkinensis Martelli ex B. Stone); yếu tố địa lý cân 
đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam 1 loài là Bổ béo 
đen (Goniothalamus vietnamensis Ban) thuộc họ 
Lông cu li (Dicksoniaceae). Các yếu tố còn lại số 
loài biến động từ 1 – 11 loài. 

3.2. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ chi

Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ chi trong các 
thảm thực vật phục hồi ở huyện Sơn Động (Bảng 2) 
có 255 chi, trong đó:

Bảng 2. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ chi

Ký hiệu Yếu tố địa lý Số chi Tỷ lệ 
(%)

1 Toàn thế giới 2 0,78
2.1 Yếu tố liên nhiệt đới 4 1,57
2.2 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Mỹ 1 0,39
2.3 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Mỹ 1 0,39
3.1 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Úc 20 7,84
3.2 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Phi 2 0,78
4 Yếu tố nhiệt đới châu Á 4 1,57

4.1 Yếu tố Đông Nam Á (Đông Dương – Malêzi) 50 19,61
4.2 Yếu tố nhiệt đới lục địa châu Á (Đông Dương - Ấn Độ) 68 26,67
4.3 Yếu tố lục địa Đông Nam Á (Đông Dương – Hymalaya nhiệt đới) 3 1,18
4.4 Yếu tố Đông Dương – Nam Trung Hoa 61 23,92
4.5 Yếu tố Đông Dương 11 4,31
5 Yếu tố ôn đới Bắc bán cầu 1 0,39

5.3 Yếu tố ôn đới Địa Trung Hải, châu Âu, châu Á 1 0,39
5.4 Yếu tố ôn đới Đông Á 18 7,06
6.2 Yếu tố cận đặc hữu Việt Nam 7 2,75
6.3 Yếu tố cân đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam 1 0,39

Tổng 255 100

Yếu tố địa lý nhiệt đới lục địa Châu Á có số 
lượng chi nhiều nhất 68 chi (chiếm 26,67%); 
tiếp theo là yếu tố địa lý Đông Dương – Nam 
Trung Hoa có 61 chi (chiếm 23,92%); yếu tố địa 
lý Đông Nam Á có 50 chi (chiếm 19,61%); yếu 
tố địa lý cổ nhiệt đới châu Á, châu Úc có 20 chi 
(chiếm 7,84%); yếu tố địa lý ôn đới Đông Á có 
18 chi (chiếm 7,06%); yếu tố địa lý Đông Dương 
có 11 chi (chiếm 4,31%). Các yếu tố còn lại nhỏ 
hơn dưới 10 chi gồm: yếu tố địa lý toàn thế giới, 
yếu tố địa lý liên nhiệt đới, yếu tố địa lý nhiệt đới 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ, yếu tố địa lý nhiệt 

đới châu Á, châu Mỹ, yếu tố địa lý cổ nhiệt đới 
châu Á, châu Phi, yếu tố địa lý nhiệt đới châu 
Á, yếu tố địa lý địa Đông Nam Á, Yếu tố ôn đới 
Bắc bán cầu, Yếu tố ôn đới Địa Trung Hải, châu 
Âu, châu Á, yếu tố địa lý cận đặc hữu Việt Nam 
có 7 chi gồm: Schefflera; Merremia; Elaeagnus; 
Gomphandra; Ardisia; Rubus; Pandanus. Yếu tố 
cân đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam chỉ có 1 chi 
là chi Goniothalamus.
3.3. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ họ

Từ kết quả phân tích ở bảng 3 cho thấy: trong 
tổng số 183 họ thuộc 17 yếu tố địa lý đã được xác 
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định thì yếu tố địa lý nhiệt đới lục địa châu Á có 
số lượng họ nhiều nhất 45 họ (chiếm 24,59%); 

sau đó là yếu tố địa lý Đông Dương – Nam Trung 
Hoa có 39 họ (chiếm 21,31%).

Yếu tố địa lý Đông Nam Á có 33 họ (chiếm 
18,03%); yếu tố địa lý ôn đới Đông Á có 16 họ 
(chiếm 8,74%); yếu tố địa lý cổ nhiệt đới châu Á, 
châu Úc có 12 họ (chiếm 6,56%); yếu tố địa lý 
Đông Dương có 11 họ (chiếm 6,01%). Các yếu tố 
địa lý có số họ < 10 họ gồm: yếu tố địa lý Toàn 
thế giới, yếu tố địa lý liên nhiệt đới, yếu tố địa 
lý nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Mỹ, yếu tố 
địa lý nhiệt đới châu Á, châu Mỹ, yếu tố địa lý 
cổ nhiệt đới châu Á, châu Phi, yếu tố địa lý nhiệt 
đới châu Á, yếu tố địa lý địa Đông Nam Á, yếu 
tố địa lý ôn đới Bắc bán cầu, Yếu tố địa lý ôn đới 
Địa trung hải, châu Âu, châu Á; yếu tố địa lý cận 
đặc hữu Việt Nam có 7 họ (chiếm 3,83% tổng số 
họ) gồm: họ Ngũ gia bì (Araliaceae), họ Khoai 
lang (Convolvulaceae), họ Nhót (Elaeagnaceae), 
họ Thụ đào (Icacinaceae), họ Máu chó 

(Myristicaceae), họ Hoa hồng (Rosaceae), họ 
Dứa dại (Pandanaceae); yếu tố địa lý cân đặc 
hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam có 1 họ là họ Na 
(Annonaceae). 
4. KẾT LUẬN

Trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi 
ở huyện Sơn Động, theo hệ thống yếu tố địa lý 
thực vật Việt Nam của L.T. Chấn (1999) và N.N. 
Thìn (1997) xác định vùng phân bố của 276 loài 
thực vật có mạch dùng làm thuốc ở 17 yếu tố địa 
lý khác nhau. Nhóm các yếu tố nhiệt đới châu Á 
chiếm ưu thế hoàn toàn so với nhóm yếu tố phân 
bố rộng toàn cầu và ôn đới. Trong số 276 số loài 
đã xác định vùng phân bố địa lý có tới 214 loài, 
(chiếm 77,54% tổng số loài) thuộc 197 chi (chiếm 
77,25% tổng số chi), của 135 họ (chiếm 73,77% 

Bảng 3. Đa dạng yếu tố địa lý ở mức độ họ

Ký hiệu Yếu tố địa lý Số họ Tỷ lệ (%)
1 Toàn thế giới 2 1,09

2.1 Yếu tố liên nhiệt đới 4 2,19
2.2 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu Mỹ 1 0,55
2.3 Yếu tố nhiệt đới châu Á, châu Mỹ 1 0,55
3.1 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Úc 12 6,56
3.2 Yếu tố cổ nhiệt đới châu Á, châu Phi 2 1,09
4 Yếu tố nhiệt đới châu Á 4 2,19

4.1 Yếu tố Đông Nam Á (Đông Dương – Malêzi) 33 18,03
4.2 Yếu tố nhiệt đới lục địa châu Á (Đông Dương - Ấn Độ) 45 24,59
4.3 Yếu tố lục địa Đông Nam Á (Đông Dương – Hymalaya nhiệt đới) 3 1,64
4.4 Yếu tố Đông Dương – Nam Trung Hoa 39 21,31
4.5 Yếu tố Đông Dương 11 6,01
5 Yếu tố ôn đới Bắc bán cầu 1 0,55

5.3 Yếu tố ôn đới Địa Trung Hải, châu Âu, châu Á 1 0,55
5.4 Yếu tố ôn đới Đông Á 16 8,74
6.2 Yếu tố cận đặc hữu Việt Nam 7 3,83
6.3 Yếu tố cân đặc hữu Đông Bắc Bộ, Việt Nam 1 0,55

Tổng 183 100
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tổng số họ) thuộc về yếu tố nhiệt đới. Như vậy 
thảm thực vật phục hồi ở huyện Sơn Động mang 
nhiều đặc điểm hệ thực vật nhiệt đới. Trong đó 
yếu tố địa lý nhiệt đới lục địa châu Á chiếm tỷ lệ 
cao nhất với 76 loài (27,54%); Sau đó là yếu tố 
địa lý Đông Dương – Nam Trung Hoa có 68 loài 

(chiếm 24,64% tổng số loài); Các yếu tố phân bố 
rộng toàn cầu và ôn đới có 23 loài (8,33%). Yếu 
tố Đông Dương có 11 loài (3,99%). Yếu tố đặc 
hữu Việt Nam với 9 loài (3,26%), trong đó đặc 
hữu Đông Bắc Bộ Việt Nam có 1 loài (11,11% số 
loài đặc hữu Việt Nam).
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DIVERSITY OF GEOGRAPHICAL ELEMENTS OF MEDICINAL PLANTS 
IN VEGETATION RECOVERY IN SON DONG DISTRICT,

BAC GIANG PROVINCE
Nguyen Van Hoan
(Forestry Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The research results have identified that in vegetation recovery in Son Dong district, Bac Giang province, there 
exists 276 species of medicinal plants in 17 different geographic elements. The group of Asian tropical elements 
completely dominates compared to the group of widely-distributed global and temperate elements with 214 species 
(77.54%) belonging to 197 genera (77.25%), 135 families (73.77%) of tropical elements. Thus, vegetation recovery 
in Son Dong district has many characteristics of tropical flora in which the tropical elements of the Asian continent 
accounts for the highest proportion with 76 species (27.54%). Then it comes after with Indochina - South China with 
68 species (24.64%). The group of widely-distributed global and temperate elements has 23 species (8.33%). The 
group of Indochina accounts for 11 species (3.99%). The group with the features endemic of Vietnam has 9 species 
(3.26%), of which there is one species endemic to the Northeast Vietnam (11.11%).
Keywords: Geographic elements, Son Dong, vegetation recovery.
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT MÀU 
TỪ ĐÀI HOA BỤP GIẤM (Hibiscus sabdariffa L.)

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Kiều Sâm
(Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu đã xác định được: Đối với phương pháp ngâm chiết bằng nước: tỷ lệ ngâm nguyên liệu/ nước là 
1:2,5 ; nhiệt độ ngâm 800C thời gian ngâm 40 phút; Đối với phương pháp ngâm chiết bằng dung môi cồn: Nồng độ 
cồ 70% tổng thời gian ngâm là 48h cho 2 lần ngâm chiết. Cô đặc dịch chiết ở nhiệt độ 600 và sấy khô ở nhiệt độ 700C 
đến độ ẩm đạt 5-6%. Sản phẩm thu được được đựng trong túi thiếc đóng gói hút chân không.
Từ khóa: Anthocyanin, chất mầu, đài hoa bụp giấm, Hibiscus sabdariffa L., ngâm chiết.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội thị 
hiếu người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực 
phẩm cũng rất đa dạng, đòi hỏi các sản phẩm thực 
phẩm không chỉ ngon miệng mà còn phải hấp dẫn 
về hình thức và đảm bảo ATVSTP một cách tuyệt 
đối. Để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, việc sử 
dụng chất phụ gia trong chế biến thực phẩm là 
cần thiết nhằm tạo ra hoặc cải thiện màu sắc của 
thực phẩm tăng cường giá trị cảm quan. Hầu hết 
các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến được 
bày bán trên thị trường trong và ngoài nước hiện 
nay đều sử dụng các chất phụ gia để làm tăng giá 
trị cảm quan về màu sắc, mùi, vị hoặc kéo dài 
thời gian bảo quản.

Trước thực trạng ngộ độc thực phẩm trong đó 
có ngộ độc do phẩm màu ngày càng gia tăng hiện 
nay. Tình hình sử dụng phẩm màu tràn lan thiếu 
kiểm soát chủ yếu là sử dụng phẩm màu tổng hợp 
sai quy định, không có trong danh mục cho phép 
và sử dụng không đúng liều.

Phẩm màu tự nhiên là phụ gia thực phẩm rất 
tốt hầu như không có hại cho sức khỏe con người. 
Nhưng hiện nay, tỷ lệ sử dụng chất màu tự nhiên 
trong chế biến thực phẩm là rất ít. Các nghiên 
cứu trên thế giới hiện nay đang nỗ lực tìm kiếm 
những công nghệ mới sản xuất những sản phẩm 
màu sạch, an toàn đối với sức khỏe con người 
thay thế những sản phẩm màu tổng hợp. Sản xuất 
những chất màu thực phẩm tự nhiên từ thực vật 
là một hướng đi đúng đắn và phù hợp với xu thế 
hiện đại.

Ở Việt Nam, cây bụp giấm được trồng từ 
rất lâu ở các tỉnh miền Trung và vài năm trở 

lại đây đã được trồng rộng rãi với sản lượng lớn 
ở các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang, Hòa Bình… 
đem lại nhiều nguồn lợi kinh tế cho người dân và 
được coi là thích hợp cho người dân miền núi và 
các vùng nông thôn trong chương trình “Xoá đói 
giảm nghèo”. Cây bụp giấm Hibiscus sabdariffa L. 
hay còn gọi là cây quý mầu chứa nhiều sắc tố 
anthocyanins. Chất màu đỏ trong cây bụp giấm 
được sử dụng làm phẩm màu thực phẩm, đây là 
chất màu tự nhiên sử dụng an toàn cho sức khỏe 
và đang thịnh hành trong công nghệ thực phẩm 
sạch hiện nay [1].

 Hiện nay, cũng đã xuất hiện khá nhiều sản 
phẩm được sản xuất từ cây bụp giấm để cải thiện 
sức khỏe con người, tuy nhiên những sản phẩm 
này còn quá ít so với nhu cầu thị trường.

2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Nguyên vật liệu 

Đài hoa bụp giấm dạng tươi được thu mua tại 
Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Quy trình tiến hành thực nghiệm

- Xử lý nguyên liệu: Đài hoa bụp giấm tươi 
sau khi thu mua tiến hành tách hạt và cuống, rửa 
sạch, để dáo.

- Trích ly bằng dung môi: cho cách hoa vào 
dung môi ở các nồng độ khác nhau sau ngâm 
chiết ở thời gian, nhiệt độ theo các nội dung 
nghiên cứu.

- Lọc: Sau khi trích ly tiến hành lọc tách bã để 
thu được dịch màu.
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- Chưng cất, cô đặc: Dịch trong sau khi lọc 
đưa vào hệ thống chưng cất hoặc cô đặc

- Sấy khô đến độ ẩm yêu cầu.
- Bao gói và bảo quản.
- Xác định hiệu quả của phương pháp thông 

qua các chỉ tiêu phân tích về hiệu suất thu hồi và 
chất lượng cảm quan.

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

* Thí nghiệm 1: Xác định tỷ lệ dung môi 
nước/ nguyên liệu.

Khối lượng mẫu 100g cánh hoa bụp giấm tươi.

Nhiệt độ ngâm 1000C (đun sôi).

Thời gian ngâm 15 phút.

Lần chiết Lượng nước (ml)
Lần 1 300 (M11) 250 (M21) 200 (M31) 150 (M41)
Lần 2 240 (M12) 200 (M21) 160 (M32) 120 (M42)
Lần 3 240 (M13) 200 (M21) 160 (M33) 120 (M43)

Chỉ tiêu theo dõi: 
- Hàm lượng dịch chiết thu được.
- Hàm lượng chất khô hòa tan.
* Thí nghiệm 2: Xác định nhiệt độ, thời gian 

ngâm chiết
Khối lượng mẫu 100g cánh hoa bụp giấm tươi.

Tỷ lệ nước/ nguyên liệu lấy từ kết quả thí 
nghiệm 1.

Nghiên cứu 4 mức nhiệt độ (T0C) 70; 80; 90; 
1000C.

Mỗi nhiệt độ nghiên cứu 3 khoảng thời gian: 
20; 30; 40 phút.

T0C 70 80 90 100

T/g (phút) 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40

Chỉ tiêu theo dõi: 

- Hàm lượng chất khô hòa tan.

- Lượng dịch chiết thu được.

* Thí nghiệm 3. Xác định nhiệt độ và thời 
gian cô đặc

Thể dịch mẫu 200ml dịch chiết từ kết quả của 
thí nghiệm 3.

Nhiệt độ cô đặc: 60; 70; 80; 900C.

Chỉ tiêu theo dõi: 

- Hàm lượng chất khô hòa tan.

- Thời gian cô đặc.

 - Màu sắc sản phẩm.

* Thí nghiệm 4. Xác định nồng độ cồn ngâm 
chiết

Khối lượng mẫu 100g cánh hoa bụp giấm 
tươi.

Nồng độ cồn 60; 70; 80; 90 v/v%.

Thời gian ngâm 24 ngày.

Số lần ngâm 2 lần.

Chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng chất màu thu 
được.

* Thí nghiệm 5. Tỷ lệ cồn/ nguyên liệu

Khối lượng mẫu 100g cánh hoa bụp giấm 
tươi;

Lượng cồn: 150ml; 200ml; 250ml; 300ml;

Thời gian ngâm 24 ngày;

Nồng độ cồn lấy từ kết quả TN 1.

Chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng chất màu thu 
được

* Thí nghiệm 6. Xác định thời gian ngâm chiết

Khối lượng mẫu 100g cánh hoa bụp giấm 
tươi.
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Nồng độ cồn lấy từ kết quả TN 1.
Tỷ lệ cồn/ nguyên liệu lấy từ kết quả TN2.
Thời gian ngâm: 24 ngày; 48 ngày; 72 ngày 

cho một lần ngâm chiết.
Số lần ngâm: 2 lần.
Chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng chất màu thu được.
* Thí nghiệm 7: Xác định nhiệt độ sấy
Nhiệt độ sấy: 60; 70; 80; 90; 1000C.

Độ dày lớp nguyên liệu: 0.5cm.

Chỉ tiêu theo dõi:

 - Thời gian sấy.

 - Độ ẩm sản phẩm.

 - Màu sắc sản phẩm.

* Thí nghiệm 8. Xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình bảo quản: bao bì; bao gói và 
điều kiện bảo quản

Mẫu BQ1 Sử dụng túi PE đóng gói thường và bảo quản ở nhiệt độ phòng
Mẫu BQ2 Sử dụng túi PE đóng gói thường và bảo quản ở nhiệt độ lạnh (50C)
Mẫu BQ3 Sử dụng túi PE đóng gói hút chân không và bảo quản ở nhiệt độ phòng
Mẫu BQ4 Sử dụng túi PE đóng gói hút chân không và báo quản ở nhiệt độ lạnh (50C)
Mẫu BQ5 Sử dụng túi màng nhôm đóng gói thường và bảo quản ở nhiệt độ phòng
Mẫu BQ6 Sử dụng túi màng nhôm đóng gói thường và bảo quản ở nhiệt độ lạnh (50C)
Mẫu BQ7 Sử dụng túi màng nhôm đóng gói hút chân không và bảo quản ở nhiệt độ phòng
Mẫu BQ8 Sử dụng túi màng nhôm đóng gói hút chân không và bảo quản ở nhiệt độ lạnh (50C)

2.2.3. Phương pháp phân tích
- Xác định tỷ lệ cánh hoa sử dụng cân kỹ thuật 

có độ chính xác 10-2.
- Xác định hàm lượng chất khô bằng chiết 

quang kế.
- Xác định pH bằng pH kế.
- Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy đến 

trọng lượng không đổi.
- Xác định hàm lượng đường tổng số bằng 

phương pháp Graxianop.
- Xác định hàm lượng axít bằng phương pháp 

trung hòa.

- Xác định hàm lượng Anthoxyanin bằng 
phương pháp pH vi sai.

2.2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng phần 
mềm IRRISTAT 5.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả phân tích các chỉ tiêu vật lý và hóa 
học của đài hoa bụp giấm

Chúng tôi tiến hành phân tích các chỉ tiêu vật 
lý và hóa lý của nguyên liệu đài hoa bụp giấm 
tươi. Kết quả được thể hiện qua bảng 1.

Bảng 1. Thành phần hóa học cơ bản của đài hoa bụp giấm tươi

Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng
Cánh hoa % 61.53
Độ ẩm % 90.5  
Chất khô hòa tan 0Bx 6.2
Axít % 1.28 
Đường tổng số % 3.06 
Hàm lượng chất màu thô Anthocyanin % 1.25
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3.2. Xác định tỷ lệ dung môi nước/ nguyên liệu
Để xác định được tỷ lệ dung môi nước/

nguyên liệu phù hợp, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu ở các tỷ lệ khác nhau, với số 
lần ngâm chiết khác nhau. Kết quả được thể 
hiện qua bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi nước/nguyên liệu

Công thức Lượng 
dịch thu 

được 
(ml)

Hàm 
lượng 
chất 

khô hòa 
tan (Bx)

Công 
thức

Lượng 
dịch thu 

được 
(ml)

Hàm 
lượng 
chất 

khô hòa 
tan (Bx)

Công 
thức

Lượng 
dịch thu 

được 
(ml)

Hàm 
lượng 

chất khô 
hòa tan 

(Bx)

Hiệu 
suất 
chiết 
(%)

300 (M11) 220 0.84 M21 180 0.43 M31 180 0.035 81.96a

250 (M12) 190 0.93 M22 165 0.50 M32 165 0.037 81.87a

200 (M13) 155 0.94 M23 130 0.51 M33 130 0.07 66.23b

150 (M14) 110 0.77 M24 100 0.56 M34 95 0.32 45.06c

Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)

Trong quá trình ngâm chiết chúng tôi tiến 
hành khảo số lần ngâm cần thiết. Kết quả trên 
bảng 2 cho thấy khi ngâm đến lần thứ 2 thì cơ bản 
là chất màu đã được chiết hết hoàn toàn, sang đến 
lần thứ 3 lượng chất màu thu được rất ít liên quan 
đến quá trình chưng cất. 

Đối với tỷ lệ nước/ nguyên liệu, qua bảng 
kết quả cho thấy khi tỷ lệ nước so với nguyên 
liệu ít thì nước chưa ngập nguyên liệu dẫn đến 
hàm lượng dịch thu được ít số lần ngâm chiết 
nhiều làm tốn thời gian, đồng thời hiệu suất thu 
hồi không cao. Còn với mẫu có tỷ lệ nước cho 
vào cao (M11) khả năng ngâm chiết chất màu rất 

tốt, tuy nhiên liên quan đến vấn đề cô đặc tách 
nước sau này nên chúng tôi chọn tỷ lệ nước trên 
nguyên liệu 250ml/100g (2.5/1), số lần ngâm là 2 
lần khi đó hiệu suất thu hồi cao, đồng thời thuận 
lợi cho quá trình cô đặc sau này. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ngâm 
chiết đến lượng chất màu, màu sắc của chất màu 

Để xác định được nhiệt độ, thời gian ngâm 
chiết phù hợp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở 
các ngưỡng nhiệt độ 700C, 800C, 900C và 1000C 
với thời gian ngâm 20, 30, 40 phút. Kết quả 
nghiên cứu được thể hiện qua bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian đến quá trình ngâm chiết

Nhiệt độ (0C) Thời gian
(phút)

Lượng dịch thu được 
(ml)

Hàm lượng chất khô hòa 
tan (%)

Hiệu suất chiết
(%)

70
20 410 1.00 66.13a

30 400 1.11 71.89b

40 405 1.17 76.52bc

80 
 

20 405 1.18 77.08cd

30 395 1.22 77.72cd

40 390 1.32 83.03cd

90
 

20 385 1.34 83.39cd

30 370 1.41 83.89cd

40 360 1.44 83.61cd

100
 

20 355 1.45 83.02cd

30 345 1.50 83.47cd

40 330 1.57 83.56cd

Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)
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Kết quả thí nghiệm ở bảng 3 cho thấy trong 
một thời gian nhất định, nhiệt độ càng tăng thì 
hiệu suất thu hồi chất chiết càng tăng. Tuy nhiên, 
hiệu suất thu hồi chất chiết ở 800C với thời gian 
ngâm chiết 40 phút thì hiệu suất chiết không khác 
biệt so với ngâm ở 900C hay 1000C.

Khi gia nhiệt ở nhiệt độ cao và lâu dài thì 
anthocyanin dễ bị phá hủy hay mất màu [4]. Do 
đó, nhiệt độ 800C với thời gian ngâm chiết là 40 
phút là tốt nhất cho thí nghiệm. Vì vậy, chọn nhiệt 

độ 800C trong thời gian 40 phút là hoàn toàn phù 
hợp để đạt hiệu suất chất chiết 83.03%.
3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian cô 
đặc đến chất lượng của bột mầu

Cô đặc nhằm mục đích tăng nồng độ của dịch 
chiết giúp thuận lợi cho quá trình sấy khô thu hồi 
bột mầu.

Dưới tác dụng của nhiệt độ chất màu 
anthocyanin thường bị phân hủy, mầu sắc thay đổi. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian cô đặc và chất lượng của bột màu

Nhiệt độ 
(0C) Thời gian cô đặc (phút) Màu sắc sản phẩm

50 180 Màu đỏ tím đẹp
60 150 Màu đỏ tím đẹp
70 120 Màu đỏ tím hơi nhạt
80 100 Màu đỏ tím nhạt
90 70  đỏ tím thâm

Nhiệt độ làm cho màu sắc của chất màu bị 
thay đổi đặc biệt khi hàm lượng chất màu trong 
dịch chiết cao. Khi cô đặc ở nhiệt độ cao, thời 
gian cô đặc sẽ được rút ngắn, tuy nhiên mầu sắc 
của chất mầu bị ảnh hưởng cụ thể làm mầu đỏ bị 
nhạt đi hoặc là bị sẫm không còn giữ được màu 
đỏ tươi tự nhiên. Dựa vào kết quả trên cho thấy cô 
đặc ở nhiệt độ 600C cho chất màu có màu sắc đẹp 
nhất nên chúng tôi chọn nhiệt độ cô đặc là 600C. 
3.5. Ảnh hưởng của nồng độ cồn đến hiệu 
suất chiết

Nhóm chất màu trong hoa bụp giấm có chứa 

anthocyanin và các chất polyphenol, trong đó 
anthocyanin vốn có các gốc hidrocacbon kị nước, 
chỉ tan tốt trong các dung môi hữu cơ.

Do đó, muốn chiết chất màu phải dùng hệ 
dung môi gồm: dung môi hữu cơ và một chất phân 
cực (thường là nước). Nước vừa có tính phân cực 
tốt, giá thành rẻ rất thích hợp để sử dụng, do đó 
etanol/nước là hệ dung môi thông dụng dùng 
trong chiết xuất các hợp chất hữu cơ phân cực. 
Để lựa chọn được tỷ lệ etanol/ nước thích hợp, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu các nồng độ cồn 
khác nhau.

Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ cồn đến hiệu suất thu hồi dịch chiết

Nồng độ cồn 
%v/v

Khối lượng chất màu thu được
(g/100g bụp giấm tươi)

Hiệu suất chiết
(%)

50 4.32        69.68a

60 4.56 73.55b

70 4.8 77.42c

80 4.61 74.35b

90 4.38 70.65a

Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)
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Nhìn vào kết quả cho thấy khi nồng cồn tăng 
dần từ 50%v/v đến 70%v/v thì hiệu suất chiết 
tăng từ 69.68% lên 77.42%. Điều đó chứng tỏ 
khi nồng độ cồn thấp khả năng hòa tan các chất 
trong nguyên liệu thấp. Tuy nhiên, nếu tăng nồng 
độ cồn lên cao hơn thì hiệu suất không những 
không tăng mà có phần giảm xuống do lượng 

polyphenol phân cực trong nguyên liệu nhiều, 
đây là những chất có khả năng tan tốt trong nước. 
Nên khi nồng độ cồn cao khă năng hòa tan của 
các chất này giảm. Như vậy, nhìn vào kết quả trên 
cho thấy với nồng độ cồn 70%v/v cho khả năng 
thu hồi chất màu tốt nhất. Do đó, chúng tôi chọn 
nồng độ này để cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.6. Ảnh hưởng của tỷ lệ cồn/ nguyên liệu đến hiệu suất thu hồi dịch chiết
Bảng 6. Ảnh hưởng của tỷ lệ cồn/ nguyên liệu đến hiệu suất thu hồi dịch chiết

Tỷ lệ cồn/nguyên liệu
( ml/100g)

Khối lượng chất màu thu được 
(g/100g) Hiệu suất chiết (%)

150 4.01 64.68a

200 4.76 76.77b

250 4.9 79.03c

300 5.0 80.65c

Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)

Lượng dung môi sử dụng càng nhiều thì 
lượng chất màu thu được càng lớn. Ở mức tỷ 
lệ 300ml cồn/100g nguyên liệu thì lượng chất 
màu thu được cao nhất, tuy nhiên không khác ý 
nghĩa so với tỷ lệ 250ml cồn /100g nguyên liệu. 
Nguyên nhân là do lúc này lượng chất màu tan 
vào dung môi đã đạt tối đa và sự tăng lượng chất 

màu là không đáng kể khi tăng lượng dung môi 
chiết xuất. Vì vậy, tỷ lệ 250ml cồn/100g nguyên 
liệu được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp theo.
3.7. Ảnh hưởng của thời gian ngâm chiết

Thời gian chiết có ảnh hưởng tới hiệu suất 
chiết. Điều kiện thí nghiệm được lựa chọn từ các 
thí nghiệm trên. Kết quả được thể hiện qua bảng 7.

Bảng 7. Ảnh hưởng của thời gian ngâm chiết tới hiệu suất chiết

Tổng thời gian ngâm chiết 
(giờ)

Khối lượng chất màu thu 
được (g/100g)            

Hiệu suất chiết 
(%)

48 4.93 79.52b

96 5.12 82.58a

144 5.10 82.26a

192 5.14 82.90a

Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)

Qua kết quả thí nghiệm trên cho thấy thời 
gian chiết càng lâu thì hàm lượng chất màu càng 
nhiều. Tuy nhiên, đến 144; 192 giờ thì hàm lượng 
chất màu gần như không tăng hoặc tăng không 
đáng kể. Do đó, chúng tôi lựa chọn thời gian chiết 
là 96 giờ trong đó lần 1 là 48 giờ và lần 2 là 48 giờ  
để áp dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.8. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy tới thời gian 
và chất lượng bột màu

Sau khi tách chất màu bằng dung môi nước 
hay cồn tiến hành cô đặc, chưng cất đến khi chất 
màu chuyển sang dạng sệt. Bước tiếp theo, tiến 
hành sấy khô chất màu.

Trong quá trình sấy, nhiệt độ ảnh hưởng nhiều 
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đến thời gian sấy và chất lượng của bột màu sau 
sấy. Để xác định chế độ sấy phù hợp, chúng tôi 

nghiên cứu ở 5 chế độ sấy khác nhau, kết quả 
được thể hiện qua bảng 8.

Bảng 8. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy tới thời gian và chất lượng bột màu

Nhiệt độ (0C) Thời gian sấy (giờ) Màu sắc sản phẩm sau khi pha loãng

60 18 Màu đỏ tím nhạt hơn so với màu tươi
70 14 Màu đỏ tím nhạt hơn so với màu tươi
80 9 Màu đỏ tím hơi nhạt hơi xỉn màu
90 6 Màu đỏ tím thâm đen

100 5 Màu tím đen
Chú ý: Giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0.05)

Sấy khô giúp cho quá trình bảo quản sản 
phẩm. Chúng tôi tiến hành cố định độ ẩm của sản 
phẩm sau khi sấy đạt 5-6% để xác định thời gian 
sấy và chất lượng màu sau sấy.

Kết quả cho thấy khi nhiệt độ sấy tăng thì 
thời gian sấy sẽ giảm cụ thể nếu sấy ở nhiệt độ 
600C thời gian sấy kéo dài 18h nhưng khi tăng lên 
1000C thời gian sấy chỉ còn 5h.

Tuy nhiên, khi sấy ở nhiệt độ cao sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến màu sắc của sản phẩm ở nhiệt 
độ 90-1000C, sản phẩm sau khi pha loãng có màu 
tím đen, xuất hiện hiện tượng bị hơi khét. Phản 
ứng caramen cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Ở nhiệt độ thấp, thời gian sấy kéo dài dẫn đến 
sự oxy hóa các hợp chất polyphenol bởi không 

khí xảy ra nhanh hơn do đó tổn thất polyphenol 
tăng [6].

Do đó, nhìn vào kết quả trên chúng tôi chọn 
nhiệt độ sấy thích hợp là 700C khi đó độ ẩm sản 
phẩm đạt 5.48%.

3.9. Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến chất 
lượng bột màu

Trong bột màu có chứa các chất polyphenol 
rất dễ bị oxy hóa khi tác dụng với không khí 
làm thay đổi màu sắc của sản phẩm. Do vậy, chế 
độ bảo quản quyết định đến chất lượng của bột 
màu. Để xác định được chế độ bảo quản phù hợp, 
chúng tôi đã nghiên cứu ở các chế độ bảo quản 
khác nhau, kết quả được thể hiện qua bảng 9.

Bảng 9. Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến chất lượng bột màu

Phương 
pháp bảo 

quản
Dụng cụ, đóng gói

Độ 
ẩm 
ban 
đầu
%

Thời gian bảo quản (tháng)
1 2 3

Sự 
biến 
màu 

Độ 
ẩm 
(%)  

Sự 
biến 
màu 

Độ 
ẩm 
(%)  

Sự 
biến 
màu 

Độ 
ẩm 
(%)  

Bảo quản 
thường

Túi PE, đóng gói thường 5.48 + 5.48 + 5.48 - 5.54
Túi PE, đóng gói hút CK 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.48
Túi màng nhôm, đóng gói thường 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.52
Túi màng nhôm, đóng gói CK 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.48

Bảo quản 
lạnh 

Túi PE, đóng gói thường 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.55
Túi PE, đóng gói hút CK 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.48
Túi màng nhôm, đóng gói thường 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.52
Túi màng nhôm, đóng gói CK 5.48 + 5.48 + 5.48 + 5.48

Chú thích:  dấu +: không bị biến màu; dấu -: có sự biến đổi màu
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Nhìn vào kết quả trên cho thấy, với thời gian 
theo dõi 3 tháng thì về cơ bản chất lượng của bột 
màu ở các phương pháp bảo quản, bao gói cũng 
như bao bì không có sự khác biệt. Chất lượng sau 
3 tháng bảo quản cũng không có sự thay đổi. Chỉ 
duy nhất có mẫu đóng túi PE bảo quản ở nhiệt độ 
thường sau 3 tháng màu sắc có sự biến đổi màu 
trở lên tối hơn.

Về độ ẩm, chỉ có một số mẫu đóng gói thường, 
hoặc bảo quản lạnh có thay đổi nhưng lượng thay 
đổi không đáng kể < 0.1%.

Từ kết quả trên, bước đầu chúng tôi nhận định 
khi đóng gói trong điều kiện hút chân không, sử 
dụng túi màng nhôm hoặc thiếc thì có thể bảo 
quản chất màu được tốt.

4. KẾT LUẬN 

- Đối với phương pháp ngâm chiết bằng nước: 
tỷ lệ ngâm nguyên liệu/ nước là 1: 2,5, nhiệt độ 
ngâm 800C, thời gian ngâm 40 phút. Sau đó, cô 
đặc dịch chiết 600C và sấy khô ở nhiệt độ 700C 
đến độ ẩm 5-6%. Sản phẩm được đựng trong túi 
thiếc đóng gói hút chân không. 

- Đối với phương pháp ngâm chiết bằng dung 
môi cồn: nồng độ cồn 70% tổng thời gian ngâm 
96 giờ cho 2 lần ngâm chiết. Sau đó, chưng cất 
loại bỏ dung môi và sấy ở nhiệt độ 700C đến độ 
ẩm 5-6%. Sản phẩm được đựng trong túi thiếc 
đóng gói hút chân không. 
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RESEARCH ON TECHNOLOGY PROCESS FOR THE PRODUCTION OF 
PIGMENT FROM SEPALS OF ROSELLE FLOWERS (Hibiscus sabdariffa L.)

Nguyen Thi Thanh Huyen, Vu Kieu Sam
(Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The results of this study showed that for water extraction method, the optimal condition as following: ratio of material 
and water is 1:2.5; the immersion temperature for extraction is 800C and the immersion time is 40 minutes. For 
organic solvent extraction using alcohol, the appropriate alcohol content is 70%, the total immersion time is 48 hours 
for 2 times. And then, after distillation extracts at a temperature of 600C, the sample was dried at a temperature of 
700C to get the moisture content of 5-6%. Finally, the product is contained in vacuum packaging tin bags. 
Keywords: Anthocyanin, extraction, Hibiscus sabdariffa L., pigment, sepals of roselle flowers.
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KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHO THỊT CỦA VỊT TRỜI NUÔI 
TẠI NGHỆ AN

Nguyễn Văn Lưu, Lê Thị Linh
(Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu trên tổng số 300 vịt trời (Anas Poecilorhyncha Zonorhyncha) thương phẩm từ 1-12 tuần tuổi được nuôi 
theo phương thức bán chăn thả để đánh giá tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn. Thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần, đảm bảo đồng đều về giống, thức ăn và chăm sóc nuôi dưỡng. Đến 12 tuần tuổi, chọn 3 vịt 
trống và 3 vịt mái có khối lượng ở mức trung bình để mổ khảo sát đánh giá năng suất thịt của vịt trời. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, vịt trời nuôi tại Nghệ An có khả năng sinh trưởng và cho thịt tốt. Tỷ lệ nuôi sống vịt trời là 96,33%, khối 
lượng sống trung bình đạt 1022,7gam/con, tốc độ sinh trưởng đạt 11,7g/con/ngày; tiêu tốn thức ăn là 3,21kg/kg tăng 
khối lượng. Tỷ lệ thân thịt đạt 79,7-81,58%; tỷ lệ thịt lườn đạt 13,09 -13,19%; tỷ lệ thịt đùi đạt 21,84 - 22,02%. Vịt 
trời có thể sử dụng nuôi thương phẩm tại Nghệ An.
Từ khóa: Cho thịt, sinh trưởng, vịt trời.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam là một nước nông nghiệp có truyền 
thống chăn nuôi thủy cầm từ lâu đời, chăn nuôi 
thủy cầm của nước ta gắn với nền sản xuất lúa 
nước, số lượng thủy cầm Việt Nam đứng thứ hai 
trên thế giới. Bên cạnh các giống vịt nội, vịt ngoại 
truyền thống, trong những năm gần đây việc thuần 
hóa vịt trời hoang giã và nuôi vịt trời thương phẩm 
đã được phát triển và nhân rộng ở nhiều nơi. Vịt 
trời có ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được điều kiện 
tự nhiên, chất lượng thịt trứng thơm ngon được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Mặt khác, vịt trời có 
sức đề kháng cao với bệnh tật, thích nghi với các 
điều kiện sinh thái khác nhau, vịt có khả năng sử 
dụng các loại thức ăn thô, nghèo chất dinh dưỡng, 
côn trùng, tiêu tốn thức ăn thấp. Vì vậy, chăn nuôi 
vịt trời đã trở thành một nghề mới mang lại hiệu 
quả kinh tế cao trong chăn nuôi thủy cầm ở nước 
ta, không những góp phần cải thiện kinh tế hộ gia 
đình, vươn lên làm giàu mà còn làm đa dạng hóa 
các giống vật nuôi ở Việt Nam hiện nay.

Xuất phát từ nhu cầu về đặc sản vịt trời, tận 
dụng được những điều kiện tự nhiên trong những 
năm gần đây chăn nuôi vịt trời thương phẩm đã 
được nuôi ở nhiều huyện trong tỉnh Nghệ An, 
không những cải thiện được kinh tế hộ gia đình, 
vươn lên làm giàu mà còn góp phần đa dạng hóa 
giống vật nuôi tại địa phương. Đây là mô hình 
kinh tế mới, hiệu quả cao, đã và đang được nhân 
rộng tại Nghệ An và trở thành một nghề mới trong 
chăn nuôi thủy cầm tại địa phương. Đã có nhiều 
công trình nghiên cứu về vịt, ngan nhưng chưa có 

công trình nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và 
năng xuất thịt của vịt trời hoang dã đã được thuần 
hóa nuôi tại Nghệ An.

Để đánh giá khả năng sinh trưởng và năng 
suất thịt của vịt trời khi được thuần hóa nuôi theo 
mô hình bán tập trung nhằm cung cấp thêm tài 
liệu cho cán bộ quản lý và người chăn nuôi, làm 
cơ sở cho việc định hướng chăn nuôi vịt trời trong 
tương lai, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.
2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đàn vịt trời châu Á 

(Anas Poecilorhyncha Zonorhyncha), vịt trời 
thương phẩm 0-12 tuần tuổi, số lượng 300 con 
được cung cấp từ trại giống Long – Hải, Lục Nam, 
Bắc Giang.

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1- 6/2018.
Địa điểm nghiên cứu: xã Quỳnh Yên - Quỳnh 

Lưu - Nghệ An. 
2.2. Nội dung nghiên cứu

Xác định tỷ lệ nuôi sống của vịt trời.
Đánh giá khả năng sinh trưởng của vịt trời.
Đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn của vịt trời.
Khảo sát năng suất thịt của vịt trời.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Lựa chọn 300 vịt trời 1 ngày tuổi đảm bảo 
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tiêu chuẩn vịt loại 1, nuôi dưỡng từ 1 ngày tuổi 
đến 12 tuần tuổi để đánh giá khả năng sinh trưởng 
và năng suất thịt của vịt trời. Thí nghiệm được 
lặp lại 3 lần. Đàn vịt thí nghiệm được nuôi theo 

phương thức bán công nghiệp, đảm bảo đồng đều 
về giống, thức ăn, các điều kiện chăm sóc nuôi 
dưỡng và phòng - trị bệnh.

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Diễn giải Bố trí thí nghiệm 
Giống vịt Vịt trời châu Á
Số vịt thí nghiệm (con) 300
Số lần lặp lại thí nghiệm 3
Tỷ lệ trống/mái 1/1
Mật độ nuôi (con/m2 chuồng nuôi) 5 
Thời gian theo dõi (tuần) 1-12
Thức ăn Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt
Phương thức nuôi Bán chăn thả

Chế độ dinh dưỡng đối với vịt trời nuôi thí nghiệm.

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của vịt trời nuôi thí nghiệm

Thành phần 01 - 21 ngày 22 ngày - xuất bán
Độ ẩm (%) 14 14
Năng lượng (kcal/kg) 2800 2700
Protein (%) 19,0 15,5
Canxi (%) (min-max) 0,7 - 2,0 0,7 - 2,0
Phot pho (%) (min-max) 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0
Methionin+ cystine (%) 0,80 0,60
Xơ thô (%) (max) 6,0 6,0
Lysine (%) 1,1 0,8

Nguồn: Công ty THHH ANT 

2.3.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: tỷ lệ nuôi sống, 
khối lượng cơ thể qua các tuần tuổi, tốc độ sinh 
trưởng của vịt, lượng thức ăn thu nhận và tiêu tốn 
thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể.

Tiến hành cân vịt vào thời điểm 01 ngày tuổi 
và cân hàng tuần đến 12 tuần tuổi, cân vào buổi 
sáng (8 giờ) trước khi cho ăn, cố định trong tuần.
Cân ngẫu nhiên 10% tổng số vịt, tối thiểu 30 con 
trong đàn và cân từng con một. Đối với vịt 01 
ngày tuổi và 1 - 2 tuần tuổi, sử dụng cân điện tử 

có độ chính xác 0,5g. Từ 3 - 10 tuần tuổi, sử dụng 
cân đồng hồ loại 1kg với phân độ nhỏ nhất 5g. Từ 
11 - 12 tuần tuổi, sử dụng cân đồng hồ loại 2kg 
với phân độ nhỏ nhất là 10g.

Chỉ tiêu đánh giá năng suất thịt của vịt trời: 
Vịt thương phẩm được mổ khảo sát ở 12 tuần 
tuổi, chọn mỗi lô 3 trống và 3 mái có khối lượng 
tương đương trung bình ở mỗi lô. Các chỉ tiêu 
đánh giá bao gồm: khối lượng sống, khối lượng 
thân thịt, tỷ lệ thân thịt, tỷ lệ thịt đùi, tỷ lệ thịt 
lườn, tỷ lệ thịt đùi và thịt lườn, tỷ lệ mỡ bụng.
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Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu đánh giá 
khả năng sinh trưởng và năng suất thịt được tiến 
hành theo Bùi Hữu Đoàn et al., (2011). Các số 
liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống 
kê sinh học bằng phần mềm Minitab 16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tỷ lệ nuôi sống của vịt trời

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu quan trọng để đánh 
giá sức sống, khả năng đề kháng của cơ thể với 
các điều kiện môi trường và bệnh tật.

Bảng 3. Tỷ lệ nuôi sống của vịt trời qua các tuần tuổi

Tuần tuổi Số vịt đầu kỳ 
(con) Số vịt cuối kỳ (con) Tỷ lệ nuôi sống (%)

1 300 296 98,67
2 296 293 98,98
3 293 292 99,67
4 292 291 99,66
5 291 291 100,00
6 291 290 99,66
7 290 290 100,00
8 290 289 99,65

9-12 289 289 100,00
Cả kỳ 300 289 96,33

Kết quả bảng 1 cho thấy số vịt chết tập trung 
ở giai đoạn từ 1 - 4 tuần tuổi, tuần thứ nhất tỷ lệ 
nuôi sống đạt 98,67% và từ 4 - 12 tuần vịt chết 
không đáng kể, tỷ lệ nuôi sống cả kỳ đạt 96,33%. 
Thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Phan 
Thị Hồng Nhung (2018) khi nghiên cứu trên vịt 
trời châu Á có tỷ lệ nuôi sống 98,89%; Hoàng 
Minh Đức (2014) tỷ lệ nuôi sống của vịt trời Anas 
Supercillosa 97%. Cao hơn so với tỷ lệ nuôi sống 
của vịt Triết Giang  94,74% (Nguyễn Đức Trọng 
et al., (2008). Như vậy, vịt trời có khả năng thích 
nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại Nghệ An.

3.2. Khả năng sinh trưởng của vịt trời

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng 
của vịt tăng dần theo các tuần tuổi.Giai đoạn 1 
ngày tuổi khối lượng của vịt là 41,32g/con, 4 
tuần tuổi tăng lên là 256,33g/con; 8 tuần tuổi 
đạt 658g/con và 12 tuần tuổi là 1022g/ con. So 
với khối lượng lúc 8 tuần tuổi của vịt trời Anas 
Supercillosa là 760g/con (Nguyễn Đức Cường, 
(2017); vịt cỏ là 1077g/con; vịt Triết Giang 821g/
con thì kết quả của chúng tôi thấp hơn. So với 
kết quả nghiên cứu của Phan Thị Hồng Nhung 
(2018) khối lượng vịt trời châu Á lúc 8 tuần tuổi 
là 711g/con và 12 tuần tuổi là 1020g/con thì kết 
quả của chúng tôi tương đương.

Bảng 4. Khả năng sinh trưởng của vịt từ 1-12 tuần tuổi (n=300)

Tuần 
tuổi

Khối lượng cơ thể (g) Sinh trưởng tuyệt đối (g/
con/ngày) Sinh trưởng tương đối (%)

Mean ± SE Cv (%) Mean ± SE Cv (%) Mean ± SE Cv (%)
1 NT 41,32±0,45 5,89

1 68,29±0,87 6,99 3,85±0,07 10,09 49,12±0,52 5,80
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2 111,87±1,94 9,49 6,23±0,17 15,20 48,18±0,76 8,61
3 180,09±2,84 8,63 9,75±0,16 9,10 46,81±0,49 5,68
4 256,33±3,89 8,32 10,89±0,18 9,01 34,97±0,30 4,62
5 352,33±4,22 6,56 13,71±0,10 3,98 31,66±0,35 6,12
6 449,33±4,71 5,75 13,88±0,15 6,01 24,24±0,39 8,84
7 551,83±5,92 5,88 14,69±0,25 9,34 20,46±0,29 7,65
8 658,00±6,87 5,72 15,1±0,27 9,76 17,46±0,31 9,64
9 755,00±7,42 5,39 13,86±0,20 7,96 13,74±0,19 7,61
10 851,50±7,99 5,14 13,78±0,22 8,73 12,02±0,19 8,50
11 940,00±8,45 4,92 12,86±0,25 10,73 9,88±0,18 10,16
12 1022,7±8,35 4,47 11,76±0,18 8,56 8,55±0,21 13,62
TB 11,7 26,42

Ghi chú:  NT: Ngày tuổi

Sinh trưởng tuyệt đối của vịt trời phù hợp 
với quy luật sinh trưởng phát dục theo từng giai 
đoạn của gia cầm. Sinh trưởng tuyệt đối của 
vịt trời tăng dần từ 1-8 tuần tuổi, 1 tuần tuổi 
đạt 3,85g/con/ngày và cao nhất ở tuần thứ 8 
đạt 15,1g/con/ngày, sau đó sinh trưởng có xu 
hướng giảm theo các tuần tuổi, đến 12 tuần tuổi 
là 11,76g/con/ngày. Tốc độ sinh trưởng tuyệt 
đối trung bình của vịt từ 1-12 tuần tuổi là 11,7g/
con/ngày. So với kết quả nghiên cứu của Phan 
Thị Hồng Nhung (2018) về sinh trưởng của vịt 

trời châu Á thì kết quả của chúng tôi cao hơn ở 
8 tuần tuổi và tương đương ở 12 tuần tuổi.

Sinh trưởng tương đối giảm dần theo tuần 
tuổi. Sinh trưởng đạt cao nhất ở 1 tuần tuổi 
là 49,12%; 4 tuần tuổi là 34,97%; 8 tuần tuổi 
là 17,46%, đến tuần thứ 12 giảm xuống còn 
8,55%. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy 
luật sinh trưởng và phát triển của gia cầm, gia 
cầm non sinh trưởng nhanh sau đó giảm dần 
theo tuổi.

3.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn

Bảng 5. Khả năng tiêu thụ và chuyển hóa thức ăn của vịt trời (n=3)

Tuần tuổi Lượng thức ăn thu nhận (g/con/
ngày)

TTTĂ/kg tăng khối lượng
(kg)

1 7,33±0,33 1,83±0,05

2 13,17±0,44 2,05±0,10
3 21,27±0,64 2,16±0,09

4 25,13±0,47 2,29±0,05

5 32,33±0,33 2,33±0,05
6 38,83±0,73 2,76±0,06

7 44,10±1,07 3,01±0,05

8 50,33±1,45 3,32±0,06
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9 56,53±0,74 4,03±0,12
10 59,83±0,73 4,27±0,09
11 62,33±0,88 4,89±0,11
12 65,33±1,2 5,5±0,08

1 - 12 3,21

Lượng thức ăn cuả vịt tăng dần theo độ tuổi 
của vịt. Giai đoạn đầu vịt chưa phát triển về khối 
lượng cơ thể nên lượng thức ăn thu nhận thấp. 
Giai đoạn sau vịt phát triển về khối lượng cơ thể 
nên lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng. Tiêu tốn 
thức ăn/kg tăng khối lượng ở 1 tuần tuổi là 1,83kg 
và tăng dần ở các tuần tuổi tiếp theo, 4 tuần tuổi 

là 3,2kg/kg tăng khối lượng và 12 tuần tuổi là 
5,5kg/kg tăng khối lượng. Tiêu tốn thức ăn bình 
quân từ 1-12 tuần tuổi của vịt trời là 3,21kg/kg 
tăng khối lượng. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phan Thị 
Hồng Nhung (2018), vịt trời châu Á ở 12 tuần tuổi 
tiêu tốn thức ăn là 5,13kg/kg tăng khối lượng. 

3.4. Năng suất thịt của vịt trời

Bảng 6. Năng suất thịt của vịt trời ở 12 tuần tuổi

Chỉ tiêu
Trống (n=3) Mái (n=3)

Mean ± SE Cv (%) Mean ± SE Cv(%)

Khối lượng sống (g) 1066,7±33,3 5,41 1016,7±16,7 2,84
Khối lượng thân thịt (g) 870±25,2 5,01 810±5,77 1,23
Tỷ lệ thân thịt (%) 81,58±0,34 0,72 79,7±0,85 1,85
Khối lượng thịt lườn (g) 115±7,64 11,5 103,33±3,33 5,59
Tỷ lệ thịt lườn (%) 13,19±0,51 6,68 13,09±0,66 8,78
Khối lượng thịt đùi (g) 190±5,77 5,26 178,33±1,67 1,62
Tỷ lệ thịt đùi (%) 21,84±0,26 2,04 22,02±0,11 0,82
Khối lượng thịt đùi + lườn (g) 305±13,2 7,51 281,67±4,41 2,71
Tỷ lệ thịt đùi + lườn (%) 35,03±0,58 2,84 34,77±0,3 1,52

Trong điều kiện chăn nuôi bán chăn thả ở 
12 tuần tuổi, tỷ lệ thân thịt vịt trống là 81,58%; 
vịt mái đạt 79,7%. Tỷ lệ thịt lườn 13,19% ở vịt 
trống, vịt mái là 13,09%. Tỷ lệ thịt đùi vịt trống 
và vịt mái lần lượt là 21,84% và 22,02%. Tỷ lệ 
thịt đùi+lườn vịt trống là 35,03% và vịt mái là 
34,77%. So với kết quả nghiên cứu của Nguyễn 
Đức Cường (2017), vịt trời có tỷ lệ thân thịt là 
85,7%; tỷ lệ thịt lườn là 14,6% và thịt đùi là 
14,4% thì kết quả của chúng tôi thấp hơn về tỷ 
lệ thân thịt, tỷ lệ thịt lườn nhưng cao hơn về tỷ lệ 

thịt đùi. Cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 
Phan Thị Hồng Nhung (2018), về tỷ lệ thân thịt 
62,68-63,67% và tỷ lệ thịt đùi 19,77-20,88%.

4. KẾT LUẬN

Vịt trời nuôi tại Quỳnh Lưu, Nghệ An có khả 
năng sinh trưởng và cho thịt tốt. Tỷ lệ nuôi sống 
đến 12 tuần tuổi là 96,33%, khối lượng sống trung 
bình là 1022,7g, sinh trưởng tuyệt đối đạt 11,7g/con/
ngày; sinh trưởng tương đối là 26,42%. Lượng thức 
ăn thu nhận của vịt trời là 39,71g/con/ngày, tiêu tốn 
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thức ăn là 3,21kg/kg tăng khối lượng. Tỷ lệ thân 
thịt, tỷ lệ thịt lườn, tỷ lệ thịt đùi của vịt trống 

và vịt mái lần lượt là 81,58-79,7%; 13,19-13,09; 
21,84- 22,02%.
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GROWTH PERFORMANCE AND CARCASS CHARACTERISTICS OF 
WILD DUCKS IN NGHE AN

Nguyen Van Luu,  Le Thi Linh
(Animal Science and Veterinary Medicine Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
A total of 300 commerical wild ducks (Anas Poecilorhyncha Zonorhyncha) from 1 to 12 weeks of age raised by semi-gazing 
system was used for studying the survival rate, growth performance, and feed efficiency. The experiment was 
conducted with 3 replicates, ensuring uniformity in breed, food, and nurturing. At the end of 12 weeks of age, 3 drakes 
and 3 female ducks with medium weight were slaughtered to identify meat yeild of wild ducks. The results showed 
that wild ducks reared in Nghe An have good growth performance and meat yield. The survival rate was 96.33%, the 
body weight at 12 weeks of age was 1022g,  the growth rate was 11.7g/head/day; feed conversion ratio was 3,21kg 
of feed intake/kg daily weight gain. The percentage of the carcass was 79.7-81.58%, with 13.09-13.19% tenderloin, 
21.84-22.02% leg meat. The wild ducks can be used for meat production in Nghe An province.
Keywords: Carcass characteristics, growth, wild ducks.
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ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ HỮU CƠ VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN
ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY BƯỞI LÀM GỐC GHÉP 

TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Sân Dù Cường, Dương Văn Quân
(Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Trong nhân giống cây ăn quả có múi, bưởi bằng phương pháp ghép đạt hiệu quả cao phụ thuộc rất lớn vào cây gốc 
ghép, nguồn vật liệu ghép và giá thể hữu cơ làm gốc ghép. Trong nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các giá thể như 
phân chuồng, xơ dừa, mùn cưa, trấu hun với các tỷ lệ phối trộn từng loại: 30%, 50%, 70%; Thí nghiệm cơ bản 12 
công thức để đánh giá khả năng sinh trưởng của cây bưởi làm gốc ghép trong giai đoạn vườn ươm. Kết quả đã xác 
định được giá thể gồm 30% trấu hun + 15% phân chuồng + 2% phân supe lân làm giá thể gốc ghép cho cây bưởi ở 
giai đoạn vườn ươm sẽ cho tỷ lệ nảy mầm hạt bưởi cao (99,33%), chiều cao cây gốc ghép cao hơn đối chứng 10,13cm, 
động thái ra lá 39,19 lá/cây; gốc ghép có tỷ lệ sống của mắt ghép cao (91,84%);  số cây ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn 
cao 96,30% (8 tháng sau trồng), hiệu quả kinh tế cao, giá thành sản xuất 4.082 đồng/cây và lãi thuần 5.918 đồng/cây 
ghép, vượt đối chứng 5.665 đồng/cây ghép.
Từ khóa: Giá thể hữu cơ, gốc ghép bưởi, tỷ lệ phối trộn, vườn ươm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck) là cây 
ăn quả có múi được trồng khá phổ biến ở Việt 
Nam cũng như các nước thuộc vùng châu Á. 
Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp 
ghép đang được sử dụng phổ biến với nhiều ưu 
điểm như: hệ số nhân giống cao, thời gian nhân 
giống nhanh đảm bảo các đặc điểm di truyền tốt 
của cây mẹ, đảm bảo nhân giống chất lượng cao, 
giống sớm cho ra hoa kết quả, tăng tuổi thọ của 
cây... Phương pháp này đã được ứng dụng trên 
các loại cây ăn quả thân gỗ như: bưởi, cam, quýt, 
vải, nhãn, xoài, lê, táo… (Trần Thế Tục, 2008).

Sản xuất cây bưởi giống bằng phương pháp 
ghép chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh, 
yêu cầu kỹ thuật, sự lựa chọn gốc ghép và cành 
ghép. Chất lượng cây con làm gốc ghép phụ 
thuộc vào tỷ lệ phối trộn giá thể trong bầu (Trần 
Thế Tục,1995). Để cây bưởi làm gốc ghép sinh 
trưởng tốt cần có giá thể hữu cơ đóng bầu tơi xốp 
và giàu dinh dưỡng đồng thời chi phí thấp, phù 
hợp với điều kiện sản xuất qui mô vườn ươm. 

Đã có rất nhiều nghiên cứu về giá thể hữu cơ 
trên các loại cây lâm nghiệp như: trấu, hồi, bằng 
lăng và một số cây rau, cây hoa… (Nguyễn Thái 
Hà, 2013), (Triệu Quang Huy, 2015). Mỗi loại 
cây cần xác định tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu 

hữu cơ khác nhau. Với cây bưởi làm gốc ghép 
chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của giá 
thể hữu cơ trong giai đoạn vườn ươm. Do đó, cần 
tìm ra vật liệu hữu cơ và tỷ lệ phối trộn thích hợp 
để rút ngắn thời gian cây con trên vườn ươm, sớm 
có sản phẩm tăng hiệu quả kinh tế. Vì vậy, việc 
nghiên cứu: “Ảnh hưởng giá thể hữu cơ và tỷ 
lệ phối trộn đến sinh trưởng cây bưởi làm gốc 
ghép trong giai đoạn vườn ươm”.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Hạt giống bưởi chua gieo làm gốc ghép; Phân 
chuồng (hoai mục), xơ dừa, mùn cưa (đã xử lý) 
và Trấu hun.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm theo phương pháp khối ngẫu 
nhiên hoàn toàn (RCB) trong vườn ươm. 

Giá thể (Phân chuồng; xơ dừa: mùn cưa, trấu 
hun) với các tỷ lệ phối trộn 30%; 50%; 70%).

Nền: Đất phù sa + 15% phân chuồng + 2% 
phân supe lân. 

Thí nghiệm gồm 12 công thức, bố trí khối 
ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB) 3 lần nhắc lại, diện 
tích ô thí nghiêm 4m2, mỗi ô đặt 150 bầu gieo 
ươm cây gốc ghép. 
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TT Công thức TT Công thức TT Công thức

1 Nền + 30% phân chuồng (đ/c) 5 Nền + 50% xơ dừa 9 Nền + 70% Mùn cưa

2 Nền + 50% phân chuồng 6 Nền + 70% xơ dừa 10 Nền + 30% Trấu hun

3 Nền + 70% phân chuồng 7 Nền + 30% Mùn cưa 11 Nền + 50% Trấu hun

4 Nền + 30% xơ dừa 8 Nền + 50% Mùn cưa 12 Nền + 70% Trấu hun

* Các chỉ tiêu theo dõi: 
- Ngày mọc (ngày) khi 50% cây/ô xòe lá mầm 

hoàn toàn. 
- Tỷ lệ mọc (%): Xác định bằng số cây mọc/

tổng số hạt gieo.
- Chiều cao cây (cm): định kỳ 30 ngày/lần đo 

cách vị trí đốt lá mầm đến đỉnh sinh trưởng của cây 
- Số lá (lá): Định kỳ 30 ngày/lần, đếm số lá 

xuất hiện trên cây và đánh dấu ở các lần theo dõi. 
- Đường kính gốc (cm): Định kỳ 30 ngày/lần 

sử dụng thước kẹp palmer đo cách gốc 10cm.

- Tỷ lệ cây đủ tiêu chuẩn ghép (%): Được 
tính bằng tỷ số giữa tổng số cây gốc ghép đạt tiêu 
chuẩn để ghép trên tổng số cây theo dõi. Tỷ lệ 
cây đạt tiêu chuẩn ghép được đánh giá theo tiêu 
chuẩn (TCVN 9302:2013).

- Mức độ sâu bệnh hại: Theo dõi theo quy 
chuẩn: QCVN 01 - 119: 2012/BNNPTNT.

- Hiệu quả kinh tế: Lãi thuần (triệu đồng) = 
Tổng thu - Tổng chi.

* Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được 
xử lý bằng phần mềm IRRISTAT 5.0 và Excel.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến tỷ lệ mọc của cây bưởi làm gốc ghép sau gieo

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ phối trộn đến tỷ lệ mọc, tỷ lệ sống của cây bưởi

%

Từ biểu đồ 1 cho thấy: Tỷ lệ mọc sau 
gieo ở các công thức dao động từ 93,33 đến 
99,33% tuy nhiên sau 1 tháng tỷ lệ sống dao 
động từ 63,38 đến 98,66% do thành phần và 

tỷ lệ phối trộn giá thể khác nhau. Khi sử dụng 
trấu hun với tỷ lệ phối trộn 30% giúp hạt mọc 
cao (99,33%) và tỷ lệ sống cao hơn đối chứng 
6,8%. 
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3.2. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến khả năng sinh trưởng cây bưởi làm gốc ghép

Hình 1. Đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng trên cây bưởi gốc ghép
Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến khả năng 

sinh trưởng của cây bưởi gốc ghép

Giá thể Tỷ lệ phối trộn (%) Cao cây
(cm)

Số lá
(Lá/cây)

Đường kính gốc
(cm)

Phân chuồng
30 46,12 38,90 0,57
50 54,00 39,23 0,61
70 46,19 41,56 0,59

Xơ dừa
30 50,04 38,77 0,63
50 46,15 38,57 0,59
70 54,22 42,03 0,68

Mùn cưa
30 41,23 36,60 0,58
50 37,28 28,40 0,43
70 31,69 26,83 0,40

Trấu hun
30 56,25* 42,50* 0,71ns

50 51,01 39,87 0,61
70 50,38 41,83 0,59

Giá thể hữu cơ

Phân chuồng 48,77 39,90 0,59
Xơ dừa 50,14ns 39,79ns 0,63

Mùn cưa 36,77 30,61 0,47
Trấu hun 52,55* 41,40* 0,64ns

Tỷ lệ phối trộn

30% 48,41* 39,19* 0,62ns

50% 47,14 36,52 0,56
70% 45,62 38,07 0,57

CV% 3.6 3,2 4.4
LSD0,05(GT*TL) 2,90 2,08 0,44

LSD0,05(GT) 1,68 1,19 0,25
LSD0,05(TL) 1,45 1,03 0,22

         Ghi chú: “*” Sai khác có ý nghĩa thống kê, “ns” Không có sự sai khác
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Thời điểm theo dõi khi cây gốc ghép đạt 7 
tháng tuổi sau trồng các giá thể khác nhau và tỷ 
lệ phối trộn có ảnh hưởng đến chiều cao cây, số 
lá, đường kính gốc ghép.

Chiều cao cây gốc ghép:  Khi sử dụng giá thể 
trấu hun ở tỷ lệ phối trộn 30% chiều cao cây cao 
hơn đối chứng 10,13cm có sự sai khác ở độ tin 
cậy 95%. Bên cạnh đó, khi sử dụng các giá thể 
hữu cơ phối trộn ở tỷ lệ 30% chiều cao cây đạt 
48,41cm cao hơn các tỷ lệ phối trộn khác.

Động thái ra lá của cây gốc ghép ở tỷ lệ phối 
trộn 30% của giá thể trấu hun số lá nhiều hơn 
các công thức khác và cao hơn đối chứng 3,08 lá/
cây ở độ tin cậy 95%. Khi sử dụng 1 trong 4 giá 
thể hữu cơ ở tỷ lệ phối trộn 30% động thái ra lá 
cây gốc ghép tốt nhất (39,19 lá/cây) cao hơn so 

với các tỷ lệ phối trộn 50% và 70% sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, các giá thể và tỷ 
lệ phối trộn khác nhau làm thay đổi kích thước 
đường kính gốc như mức độ ảnh hưởng không có 
ý nghĩa thống kê.

3.3. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối 
trộn đến khả năng chống chịu sâu, bệnh hại 
trên cây bưởi làm gốc ghép

Trong giai đoạn vườn ươm cây bưởi gốc ghép 
chống chịu kém với điều kiện ngoại cảnh và sâu, 
bệnh hại tác động. Do vậy, bị các đối tượng sâu 
bệnh gây hại ở các thời điểm sinh trưởng với mức 
độ khác nhau. Sâu, bệnh hại xuất hiện trên cây 
gốc ghép: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, thối rễ, bệnh loét. 
Kết quả thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Mức độ gây hại của một số sâu bệnh hại chính trên cây bưởi gốc ghép

Tỷ lệ 
phối trộn 

(%)

Sâu vẽ bùa (%) Nhện đỏ (%) Bệnh loét (%) Bệnh thối rễ (%)

Giá thể 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7

Phân 
chuồng

30 13,74 14,18 1,41 0 0 100 7,01 7,21 0.55 0 0 0
50 18,01 13,95 1,02 0 0 100 7,2 7,34 0.61 0 0 0
70 14,58 13,87 1,45 0 0 100 6,09 8,57 1,61 0 0 20

Xơ dừa
30 12,99 14,82 2,4 0 0 100 7,19 5,76 0.61 0 0 30
50 18,08 14,49 1,66 0 0 100 8,07 7,58 0.94 0 0 0
70 18,56 11,76 1,58 0 0 93.33 6,85 5,87 0.85 0 0 0

Mùn cưa
30 14,76 12,31 1,44 0 0 86,66 6,24 6,79 0.78 0 0 0
50 15,09 13,26 1,83 0 0 100 6,36 8,07 1,18 0 0 0
70 19,11 14,81 2,24 0 0 83,33 6,57 7,9 1,27 0 0 30

Trấu hun
30 13,25 11,13 0,97 0 0 76,67 5,44 5,36 0.42 0 0 0
50 14,79 16,05 2,53 0 0 100 7,64 7,65 0,84 0 0 0
70 19,14 13,37 2,49 0 0 100 6,83 6,7 0,67 0 0 0

 Ghi chú: 3,5,7 là các tháng theo dõi sâu, bệnh hại sau trồng
Sâu, bệnh hại gây hại ở tất cả các công thức ở các thời điểm 

theo dõi khác nhau. Sâu vẽ bùa gây hại nặng sau trồng 3 và 5 
tháng, chúng thường gây hại khi các đợt lộc non mới phát triển. 
Nhện đỏ gây hại nặng vào thời điểm sau trồng 7 tháng, điều kiện 
hanh khô tháng 12 thuận lợi cho nhện đỏ phát triển. Bệnh loét gây 
hại vào điểm sau trồng 3, 5 tháng gặp điều kiện mưa ẩm và nắng 
nóng đan xen. Bệnh thối rễ có xuất hiện ở một số công thức có tỷ 
lệ phối trộn giá thể cao (70% mùn cưa, 70% xơ dừa) là các giá thể 
có khả năng giữ nước cao. 

Khi sử dụng trấu hun với tỷ lệ phối trộn 30% giúp cây có khả 
năng chống chịu sâu, bệnh hại tốt hơn so với việc sử dụng các giá 
thể phân chuồng, xơ dừa, mùn cưa ở các tỷ lệ phối trộn khác nhau.         

Hình 2. Nhện đỏ gây hại trên cây 
gốc ghép giai đoạn vườn ươm

Giá thể



NÔNG HỌC

34 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

3.4. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến số lượng cây bưởi đủ tiêu chuẩn ghép 
và khả năng sống sau ghép 
Bảng 3. Ảnh hưởng của giá trể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến số cây đủ tiêu chuẩn ghép và tỷ lệ 

ghép sống sau ghép

Giá thể hữu cơ Tỷ lệ phối 
trộn (%)

Số cây 
sống/ô (cây)

Số cây đủ 
TCG
(cây)

Tỷ lệ cây đủ 
TCG (%)

Số cây ghép 
sống
(cây)

Tỷ lệ ghép 
sống (%)

Phân chuồng
30 130 91 69,74 55 60,66
50 129 86 66,32 70 81,82
70 132 106 80,47 85 80,02

Xơ dừa
30 134 120 89,88 88 73,06
50 129 118 91,65 100 84,59
70 139 91 65,23 80 88,24

Mùn cưa
30 110 71 64,44 50 70,53
50 105 70 66,24 50 71,88
70 90 66 73,33 50 75,76

Trấu hun
30 147 142 96,30 130 91,84
50 140 124 88,73 100 80,50
70 138 124 89,61 110 88,95

Tổng số 1523 1208
Ghi chú:  TCG - Tiêu chuẩn ghép

Xác định cây bưởi con đủ tiêu chuẩn ghép 
theo tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 9302:2013 sau 
trồng 8 tháng, tổng số cây đủ tiêu chuẩn ghép đạt 
64,44 đến 96,30%. Công thức trồng trấu hun phối 
trộn ở tỷ lệ 30% số cây đủ tiêu chuẩn ghép đạt 
96,30% cao hơn các công thức khác và đối chứng 
16,56% thể hiện ở bảng 4.

Sau trồng 8 tháng số cây đạt tiêu chuẩn ghép, 
chúng tôi tiến hành ghép mắt bưởi diễn bằng 

phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ. Các công thức 
sau ghép 15 - 20 ngày ghép tỷ lệ mắt ghép sống 
từ 60,66 - 91,84%. Theo Trần Thế Tục, 1995 cho 
rằng các gốc ghép có khả năng sinh trưởng khởe, 
khả năng tiếp hợp nhanh sau khi ghép đảm bảo 
khả năng sống của mắt sau ghép càng cao. Cây 
gốc ghép sinh trưởng khỏe trên giá thể là 30% 
trấu hun nên tỷ lệ sống của mắt sau ghép cao hơn 
đối chứng 31,18% và các công thức khác. 

3.5. Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến hiệu quả kinh tế trong nhân giống 
cây bưởi 

Bảng 4. Hiệu quả kính tế của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn 
đến hiệu quả kinh tế trong nhân giống cây bưởi

Giá thể 
hữu cơ

Tỷ lệ phối 
trộn (%)

Số cây ghép 
sống (cây)

Tổng thu 
(đồng)

Tổng Chi 
(đồng)

Chi phí/cây 
(Đồng/cây) Lãi thuần

Lãi thuần 
vượt đối 
chứng

Lãi/cây 
so với đối 

chứng

Phân 
chuồng

30 55 550,000 712,000 4,747 -162,000 - -

50 70 700,000 664,000 4,427 36,000 198,000 1,320

70 85 850,000 692,800 4,619 157,200 319,200 2,128

Xơ dừa
30 88 880,000 639,250 4,262 240,750 402,750 2,685
50 100 1,000,000 670,750 4,472 329,250 491,250 3,275
70 80 800,000 702,250 4,682 97,750 259,750 1,732
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Mùn cưa
30 50 500,000 620,350 4,136 -120,350 41,650 278
50 50 500,000 639,250 4,262 -139,250 -851,250 -5,675
70 50 500,000 620,350 4,136 -120,350 -91,650 -611

Trấu hun 
30 130 1,300,000 612,250 4,082 687,750 849,750 5,665
50 100 1,000,000 625,750 4,172 374,250 536,250 3,575
70 110 1,100,000 639,250 4,262 460,750 622,750 4,152

Ghi chú: Giá bán 10.000 đồng/cây

Sau khi sử dụng các giá thể phối trộn khác 
nhau, hoạch toán kinh tế chi phí các vật liệu ở các 
tỷ lệ phối trộn khác nhau chi phí tính cho 1 cây 
bưởi gốc ghép dao động từ 4.081 – 4.682 đồng/
cây sau khi ghép thành công trừ chi phí công 
và vật liệu chăm sóc cây sau ghép với giá bán 
10.000 đồng/cây giống thu được lãi từ 5.318 – 
5.918 đồng/cây.

Ở công thức trấu hun phối trộn 30% có giá 
thành chi phí rẻ hơn các công thức khác, do vậy 
bán cây giống cùng giá cho lãi xuất (5.918 đồng/
cây) lãi cao hơn so với đối chứng 5.665 đồng/cây.

4. KẾT LUẬN
Sử dụng hỗn hợp 15% phân chuồng + 30% 

trấu hun + 2% phân supe lân làm giá thể gốc ghép 
cho cây bưởi ở giai đoạn vườn ươm sẽ cho tỷ lệ 
nảy mầm hạt bưởi cao (99,33%), chiều cao cây 
gốc ghép cao hơn đối chứng 10,13cm, động thái 
ra lá 39,19 lá/cây; gốc ghép có tỷ lệ sống của mắt 
ghép cao (91,84%); số cây ghép đạt tiêu chuẩn 
xuất vườn cao 96,30% (8 tháng sau trồng), hiệu 
quả kinh tế cao, giá thành sản xuất 4.082 đồng/
cây và lãi thuần 5.918 đồng/cây ghép, vượt đối 
chứng 5.665 đồng/cây ghép.
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EFFECTS OF ORGANIC SUBSTRATES AND MIXING RATIO ON THE 
GROWTH OF GRAFEFRUIT ROOTSTOCKS IN THE NURSERY STAGE

  
Hoang Thi Mai, Nguyen Thị Ngoc, San Du Cuong, Duong Van Quan
(Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)
   
SUMMARY
In the propagation of citrus fruit, grapefruit by grafting method with high efficiency greatly depends on the rootstock, the 
source of the grafted materials, and the organic substrate as the rootstock. In this research, we used organic substrates such as: 
manures, coconut fiber, sawdust, and ricehusk with the mixing ratio of each type: 30%, 50%, 70%; Basic experimental of 12 
formulas to assess the growth ability of grafefruittrees as rootstocks in the nursery stage. Results showed that the substrates of  
30% of the ricehusk + 15% of manure + 2% of the superphosphate as the base of rootstock substrates for grapefruit trees at 
the nursery stage will result in high germination rate (99.33%), the height of the rootstock is 10,13 cm higher than the control, 
the leaves are 39.19 leaves/tree; grafted roots have high survival rate of grafted eyes (91.84%); The number of grafted trees 
reaching the garden standard is 96.30% (8 months after planting), high economic efficiency, production cost is 4,082VND/
tree and net profit is 5.918VND/grafted tree, exceeding the control 5.665VND/grafted tree.
Keywords: Grapefruit rootstocks, mixing ratio, nursery, organic substrates.
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT 
MỘT SỐ GIỐNG DƯA LƯỚI NHẬP NỘI TỪ TRUNG QUỐC 

TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG 

Nguyễn Thị Ngọc1, Qin Wu2,Liu Shuyi2, Lv Ronghua2, Huang Jiangliu2, Đỗ Thành Trung1, 
Phùng Duy Hiếu1

(1Khoa Nông học, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 2Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây – Trung Quốc)

TÓM TẮT
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 08 giống dưa lưới nhập nội từ Trung Quốc vụ Xuân hè năm 
2018 tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, nhắc lại 3 lần. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy: Các giống dưa nhập nội có thời gian sinh trưởng dao động từ 70 – 80 ngày; khối lượng 
trung bình quả của các giống dưa dao động từ 2,1 – 3,4 kg/quả; năng suất thực thu dao động từ 32,7 – 52,8 tấn/ha. Trong 
đó, giống dưa Quế đường 1065 có đạt năng suất cao nhất, đạt 52,8 tấn/ha, cao hơn hẳn năng suất của các giống dưa 
thí nghiệm khác. Giống Quế đường số 5 có độ brix cao nhất, đạt 15,7%; năng suất đạt 38,9 tấn/ha, cao hơn so với đối 
chứng ở độ tin cậy 95%.
Từ khóa: Dưa lưới, độ brix, năng suất, Trung Quốc, Xuân hè.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dưa lê (Cucumis melon L.) thuộc họ bầu bí 

có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng được nhiều 
vụ trong năm với tiềm năng năng suất cao. Dưa 
lê có nguồn gốc từ châu Phi, sau đó được trồng 
ở Trung Quốc, Ấn Độ và ngày nay dưa lê trồng 
được ở nhiều nơi trên thế giới như ở Nhật Bản, 
Trung Quốc, Đài Loan... Các giống dưa trồng 
ở nước ta hiện nay và chủ yếu là các giống địa 
phương như dưa lê trắng Hà Nội, dưa lê mật Bắc 
Ninh, dưa lê vàng Hải Dương. Các giống này cho 
năng suất không cao, thịt quả mỏng, quả chóng 
bị hỏng và kích thước mẫu mã không đẹp. Một 
số giống nhập nội từ Nhật Bản, Thái Lan, Đài 
Loan có ưu thế lai nên cho năng suất cao song 
giá giống khá đắt nên hiệu quả sản xuất giảm. 
Đặc biệt, các giống này thường bị nhiễm bệnh 
sương mai (Pseudoperonospora cubensis Berk 
and Curt) từ trung bình đến nặng. Trong điều kiện 
đồng bằng sông Hồng, có năm nặng bị mất tới 
40-50% (Vũ Văn Liết, 2012). Cần thiết có thêm 
giống dưa từ các quốc gia khác để đa dạng giống 

trong sản xuất và sản phẩm quả trên thị trường 
tiêu dùng ở Việt Nam.

Trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại 
học Nông - Lâm Bắc Giang với Viện Khoa học 
Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc về một 
số loại cây trồng nông nghiệp áp dụng công nghệ 
cao, chúng tôi mong muốn giới thiệu với người 
sản xuất những giống dưa lưới triển vọng nhập 
nội từ Trung Quốc phù hợp điều kiện sinh thái ở 
Bắc Giang, có nhiều ưu điểm về khả năng sinh 
trưởng, tính chống chịu, năng suất, mẫu mã quả, 
chất lượng quả đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của 
người Việt, đây cũng chính là những lý do để tiến 
hành đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát 
triển, năng suất của một số giống dưa lưới nhập 
nội từ Trung Quốc vụ Xuân hè tại Trường Đại 
học Nông - Lâm Bắc Giang.
2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm bao gồm 09 giống dưa sau đây:

Bảng 1. Tên giống và nguồn gốc các giống dưa nhập nội

STT Tên giống dưa Nguồn gốc

1 Quế đường 1065 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

2 Tây mật Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

3 Quế đường 15 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây -Trung Quốc
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4 Quế đường 12 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

5 Quế đường N5 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

6 Bắc hải số 1 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

7 Quế đường số 5 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

8 Quế đường số 3 Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

9 Kim cô nương (ĐC) Công ty giống cây trồng Nông Hữu

2.2. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và 

năng suất của 08 giống dưa lưới nhập nội từ Trung 
Quốc trồng trong nhà màng tại Trường Đại học 
Nông - Lâm Bắc Giang vụ Xuân hè năm 2018.

Đánh giá mức độ nhiễm bệnh và sâu hại của 
08 giống dưa lưới nhập nội từ Trung Quốc trồng 
trong nhà màng tại Trường Đại học Nông - Lâm 
Bắc Giang vụ Xuân hè năm 2018.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

đầy đủ (RCBD). Nhắc lại 3 lần (Nguyễn Thị Lan, 
2006). Diện tích ô thí nghiệm 20 x 1,2 = 24m2. 
Thí nghiệm được thực hiện trong nhà màng, vụ 
Xuân hè năm 2018 tại Trường Đại học Nông - 
Lâm Bắc Giang, Việt Yên, Bắc Giang.
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu theo dõi về thời gian sinh trưởng 
bao gồm: Thời gian từ gieo - mọc (ngày); Thời 

gian từ mọc - trồng (ngày); Thời gian từ mọc - thu 
hoạch (ngày). Các chỉ tiêu được tính khi 50% số 
cây trong ô thí nghiệm thể hiện đặc tính trên.

Các chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố cấu 
thành năng suất bao gồm: Khối lượng trung bình/
quả;Năng suất thực thu (tấn/ha).

Các chỉ tiêu về chất lượng được đo đếm các 
chỉ tiêu quả sau thu hoạch khi quả chín, không 
quá 3 ngày sau khi thu hoạch: Chiều dài quả 
(cm); đường kính quả (cm); bề dày thịt quả (cm); 
dày vỏ quả (cm); màu sắc quả; độ brix (%).
2.5. Phương pháp xử lí số liệu

Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel 2010 và 
phần mềm IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thời gian sinh trưởng và tốc độ tăng trưởng 
chiều cao, số lá của các giống dưa nhập nội

Bảng 2. Thời gian sinh trưởng và tốc độ tăng trưởng chiều cao của các giống dưa nhập nội

TT Giống
Thời gian 

sinh trưởng
(ngày)

Tuần thứ 2 
sau trồng
(cm/tuần)

Tuần thứ 3 
sau trồng
(cm/tuần)

Tuần thứ 4 
sau trồng
(cm/tuần)

Tuần thứ 5 
sau trồng
(cm/tuần)

1 Quế đường 1065 70 19,2 87,3 111,95 10,6
2 Tây mật 70 4,7 43,2 92,3 78
3 Quế đường 15 70 11,2 57,5 94,5 67,1
4 Quế đường 12 70 8 64,3 91,9 81,5
5 Quế đường N5 70 8,6 69,5 101,6 57,6
6 Bắc hải số 1 70 14,3 71,36 91,24 56,7
7 Quế đường số 5 80 15,8 63,5 102,8 67,4
8 Quế đường số 3 80 16,5 67,6 98,2 98,4

9 Kim Cô Nương (đ/c) 55 13,7 58,8 76,25 85,55
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Số liệu trong bảng 2 cho thấy:
Trong điều kiện vụ Xuân hè 2018, thời gian 

từ gieo - mọc, từ gieo - trồng của các giống đồng 
đều nhau lần lượt là 2 ngày, 10 ngày sau gieo. 
Giống Quế đường số 3 và giống Quế đường số 5 
có thời gian sinh trưởng dài hơn so với các giống 
thí nghiệm khác là 10 ngày, dài hơn so với giống 
kim cô nương là 25 ngày. Thời gian sinh trưởng 
của giống Kim Cô Nương ngắn, 55 ngày, ngắn 
hơn từ 20 - 25 ngày so với các giống khác.

Giống Tây mật có tốc độ tăng trưởng chiều 
cao chậm hơn so với các giống thí nghiệm khác 

ở các tuần thứ 2, 3, 4 sau trồng (đạt 4,7; 43,2; 
92,4cm/tuần). Tuần thứ 4 sau trồng các giống dưa 
thí nghiệm có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, dao 
động từ 91,9 - 101,6cm/tuần, đạt cao nhất ở giống 
Quế đường 1065.

Quế đường số 5, Quế đường 1065 và Quế 
đường N5 có tốc độ tăng trưởng đạt cao ở cả 4 
thời điểm sau trồng. Giống Kim cô nương có tốc 
độ tăng chiều cao thấp hơn so với 08 giống dưa 
thí nghiệm khác ở các thời điểm 3 và 4 tuần sau 
trồng. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây liên quan 
chặt chẽ đến tốc độ ra lá, ra nhánh do vậy ảnh 
hưởng đến thời gian ra hoa cái của cây.

Bảng 3. Tốc độ ra lá của các giống dưa lưới nhập nội

Đơn vị tính: Lá/tuần

TT Giống Tuần thứ 2 
sau trồng

Tuần thứ 3
 sau trồng

Tuần thứ 4 
sau trồng

Tuần thứ 5 
sau trồng

1 Quế đường 1065 2,7 9,2 9,2 1,3
2 Tây mật 1,8 5,7 7,5 9,5
3 Quế đường 15 2,4 6,3 8,0 7,5
4 Quế đường 12 2,7 5,9 9,0 7,0
5 Quế đường N5 2,6 6,6 9,1 5,1
6 Bắc hải số 1 2,7 7,5 10,1 6,3
7 Quế đường số 5 2,4 7,7 9,4 5,5
8 Quế đường số 3 2,6 9,1 8,3 6,3
9 Kim Cô Nương (đ/c) 2 6,5 8,1 8,7

Tốc độ ra lá của các giống dưa thí nghiệm 
nhanh vào tuần thứ 3, thứ 4 sau trồng dao động từ 
5,7 – 10,1 lá/tuần. Giống Tây mật có tốc độ ra lá 
chậm hơn các giống thí nghiệm ở thời gian đầu, 
nhưng tuần thứ 5 sau trồng giống tây mật có tốc 
độ ra lá nhanh nhất, đạt 9,5 lá/tuần. Các giống thí 
nghiệm giống Quế đường số 3, giống Quế đường 
số 5 có tốc độ ra lá đồng đều lần lượt đạt 9,1; 7,7 
lá/tuần ở tuần thứ 3 sau trồng, 8,3;9,4 lá/tuần ở 
tuần thứ 4 sau trồng.

3.2. Đánh giá mức độ nhiễm bệnh và sâu hại 

Trên các giống dưa thí nghiệm vụ Xuân hè 
2018 xuất hiện bọ trĩ, sâu xanh ăn lá,  sương mai, 
gỉ sắt và bệnh nứt thân xì mủ,...

Bọ trĩ thường xuất hiện trên tất cả các giống 
dưa thí nghiệm từ khi trồng đến khi ra hoa cái, tuy 
nhiên mức độ gây hại nhẹ.

Bệnh nứt thân chảy mủ, bệnh gỉ sắt, bệnh 
sương mai xuất hiện ở mức độ nhẹ ở tất cả các 
giống dưa thí nghiệm.

Bảng 4. Đánh giá mức độ nhiễm bệnh và sâu hại của các giống dưa nhập nội

TT Tên khoa học Họ Bộ Mức phổ 
biến

Bộ phận 
bị hại

1 Thrips Palmi (Bọ trĩ) Thripidae Thysanoptera + lá, ngọn
2 Diaphania indica (Sâu xanh) Pyralidae Lepidoptera + lá
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3 Puccinia arachidis (Bệnh gỉ sắt) Pucciniaceae Uredinales + lá

4 Mycosphaerella citrullina
(Bệnh nứt thân chảy mủ) Mycosphaerellaceae Capnodiales + thân

5 Pseudoperonospora cubensis
(Bệnh sương mai) Peronosporaceae Peronosporales + lá

Ghi chú:    

- Đối với bệnh: 

+ : < 5% số cây bị bệnh;

++ : ≥ 5% - 15% số cây bị bệnh;

+++: ≥ 15% - 25%  số cây bị bệnh.

- Đối với côn trùng (Mức phổ biến):

+: < Ít phổ biến, dưới 5%;

++:  Ít phổ biến, tần suất bắt gặp từ - 20%;

+++: Phổ biến, tần suất bắt gặp từ 20 – 40%;

++++: Rất phổ biến, tần suất bắt gặp > 40%.

3.3. Đặc điểm quả của các giống dưa lưới 
nhập nội

Đặc điểm hình thái quả là một trong những 
chỉ tiêu quan trọng quyết định mẫu mã của quả và 
khả năng tiêu thụ quả sau thu hoạch. Đối với các 

giống dưa lưới, yêu cầu đảm bảo cả về chất lượng 
quả và mẫu mã quả đáp ứng được thị hiếu người 
tiêu dùng (Trần Thị Ba, 2009). Kết quả đánh giá 
đặc điểm quả của các giống dưa thí nghiệm được 
thể hiện ở bảng 5.

Bảng 5. Một số chỉ tiêu về quả của các giống dưa lưới nhập nội

TT Giống
Đường 

kính quả 
(cm)

Chiều cao 
quả
(cm)

Độ dày 
thịt quả 

(cm)

Hình 
dạng quả

Độ brix
(%)

Màu sắc 
vỏ quả

1 Quế đường 1065 19,1 22,6 5,1 Hình bầu 
dục 12,4 Màu vàng kim, 

vân mạng

2 Tây mật 17,6 20,2 4,5 Hình bầu 
dục 14,2 Màu xanh, 

có vân mạng

3 Quế đường 15 16,4 26,3 3,9 Hình cầu 
cao 12,0 Màu vàng kim, 

vân mạng

4 Quế đường 12 15,9 22,4 3,6 Hình bầu 
dục 14,5 Màu vàng kim, 

ít vân mạng

5 Quế đường N5 15,3 17,2 3,9 Hình bầu 
dục 15,6 Màu vàng kim, 

ít vân mạng

6 Bắc hải số 1 18,4 26,1 3,6 Hình cầu 12,1 Vàng kim, vân 
lưới

7 Quế đường số 5 16,0 18,3 3,8 Hình bầu 
dục 15,7 Màu xanh, vân 

lưới

8 Quế đường số 3 14,7 21,5 3,1 Hình bầu 
dục 15,0 Vàng kim, vân 

lưới
9 Kim Cô Nương (đ/c) 15,2 18,5 2,3 Hình ô van 14,0 Màu vàng

CV % 3,9

LSD0,05 0,71
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Đường kính quả và chiều cao của quả phụ 
thuộc vào đặc tính di truyền của giống. Các 
giống dưa lưới thí nghiệm có đường kính quả 
dao động từ 14,7 – 19,1cm với 03 dạng quả 
chính là hình bầu dục, hình cầu và hình cầu cao. 
Giống có đường kính quả thấp nhất là giống Kim 
cô nương, giống Quế đường 1065 có đường kính 
quả lớn nhất.

Thịt quả là bộ phận sử dụng và là yếu tố 
quyết định đến chất lượng quả. Thịt quả có các 
dạng giòn hoặc mềm, độ giòn thịt quả của các 
giống dưa cũng khác nhau. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy, các giống dưa nhập nội từ Trung Quốc 
có độ dày thịt quả dày hơn so với giống Kim 
cô nương, trung bình độ dày thịt quả > 3cm, 
trong khi giống Kim cô nương có độ dày thịt quả 
2,3cm. Giống quế đường 1065 có độ dày thịt quả 
dày nhất, đạt 5,1cm.

Độ brix dao động từ 12,0 % – 15,7 %. Giống 
Quế đường số 5 có độ brix đạt cao nhất, sau đó 
đến các giống Quế đường N5, Quế đường số 3 
(đạt lần lượt là 15,6% và 15,0%). Sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê so với giống đối chứng – Kim 
cô nương.

3.4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

Khối lượng quả và năng suất thực thu của các 
giống dưa lưới trong thí nghiệm được thể hiện ở 
bảng 6. 
Bảng 6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

STT Giống
Khối lượng 

TB quả (kg)

Năng suất 
thực thu

(tấn/ha)

1 Quế đường 1065 3,4a 52,8a

2 Tây mật 2,4bcd 37,3bcd

3 Quế đường 15 2,3cd 35,8bcd

4 Quế đường 12 2,2cd 34,2cd

5 Quế đường N5 2,2cd 34,3cd

6 Bắc hải số 1 2,7b 42,0b

7 Quế đường số 5 2,5bc 38,9bc

8 Quế đường số 3 2,3cd 35,8bcd

9 Kim cô nương 2,1d 32,7d

CV % 10,4 10,1

LSD0,05 0,43 6,81

Khối lượng quả trung bình các giống dưa thí 
nghiệm dao động trong khoảng từ 2,1 – 3,4kg. 

Giống Quế đường 1065 có khối lượng trung bình 
quả đạt cao nhất, cao hơn hẳn so với các giống 
thí nghiệm khác. Giống Kim cô nương có khối 
lượng trung bình quả thấp, đạt 2,1 kg/quả, nhưng 
không có sự sai khác so với khối lượng quả ở các 
giống tây mật, Quế đường số 3, Quế đường 12, 
Quế đường 15, Quế đường N5 lần lượt có khối 
lượng quả đạt 2,4; 2,3; 2,2 và 2,3kg/quả.

Giống Quế đường 1065 cho năng suất đạt 
cao nhất, đạt 52,8 tấn/ha, cao hơn có ý nghĩa so 
với năng suất của các giống dưa khác. Giống bắc 
hải số 1 và giống Quế đường số 5 cho năng suất 
tương đương nhau, đạt 42 và 38,9 tấn/ha, cao hơn 
so với năng suất giống đối chứng. Các giống dưa 
còn lại cho năng suất không có sự sai khác so với 
giống dưa đối chứng (giống Kim cô nương năng 
suất đạt 32,7 tấn/ha).

Trong các giống dưa thí nghiệm, giống Quế 
đường số 1065 được chú ý với năng suất cao nhất 
(52,8 tấn/ha), độ brix 12,4% tuy nhiên xét về trọng 
lượng trung bình (đạt 3,4 kg/quả) phù hợp cho chế 
biến, nhưng không thích hợp với tiêu dùng. Hai 
giống dưa được đánh giá nổi trội hơn sẽ có triển 
vọng đáp ứng thị yếu người tiêu dùng là giống 
Quế đường số 3, Quế đường số 5 do khối lượng 
quả nhỏ (2,3 – 2,5kg); độ brix cao (15,0 – 15,7), 
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hình dạng quả bầu dục; vân lưới dày, nổi rõ và phân bố đều; năng suất đạt 35,8 và 38,9 tấn/ha.
3.5. Hoạch toán kinh tế

Bảng 7. Hiệu quả kinh tế sản xuất dưa lưới trong nhà màng (1000m2/ 1 vụ)

STT Chỉ tiêu Số tiền (VNĐ) Ghi chú

I Tổng chi 49.250.000

1 Giống 6.000.000

2 Tiền phân bón 13.750.000

3 Thuốc bảo vệ thực vật 1.000.000

4

Khấu hao tài sản (đồng/vụ)

9.750.0008.700.000 + 500.000 + 500.000

(Nhà lưới, thiết bị tưới, giá thể)

5 Công lao động 120 công x 180.000 đ 21.750.000

II Tổng thu 83.950.000

Thu (3650 kg/ 1000 m2 x 23.000 đ )

III Lợi nhuận 34.700.000

Đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất thử 
nghiệm trên thực tế tính trên 1000m2, thời gian 
của 1 vụ trồng 70 - 80 ngày.

Hai khoản đầu tư cơ sở vật chất:
+ Nhà lưới: 400.000 đồng/m2 x 1000m2 = 

400.000.000 đồng; khấu hao trong 10 năm.
+ Hệ thống tưới: 30.000.000 đồng; khấu hao 

trong 5 năm.

4. KẾT LUẬN

Các giống dưa nhập nội từ Trung Quốc có 
thời gian từ trồng đến thu hoạch dao động từ 70 - 
80 ngày, dài hơn giống Kim cô nương đối chứng 
từ 15-25 ngày.

Sâu bệnh hại không ảnh hưởng đến sinh 
trưởng, năng suất của các giống dưa lưới nhập 

nội. Các giống dưa tham gia thí nghiệm được 
đánh gía có khả năng chống chịu tốt trong điều 
kiện vụ Xuân hè 2018.

Khối lượng trung bình quả của các giống dưa 
dao động từ 2,1 - 3,4kg/quả. Năng suất thực thu 
dao động từ 32,7 - 52,8 tấn/ha. Trong đó, giống 
dưa Quế đường 1065 có đạt năng suất cao nhất, 
cao hơn hẳn năng suất của các giống dưa thí 
nghiệm khác. Giống Quế đường số 5 có độ brix 
cao nhất, đạt 15,7; năng suất đạt 38,9 tấn/ha, cao 
hơn so với đối chứng ở độ tin cậy 95%.

Giống dưa Quế đường số 3, Quế đường số 5, 
có độ đồng đều quả cao, độ brix >15, khối lượng 
quả từ 2,3 - 2,5kg/quả, đặc biệt phần thịt quả dày, 
vỏ mỏng, vân lưới nổi rõ, phần thịt quả có màu 
vàng cam, thịt quả giòn, có mùi thơm dịu, quả ít 
hạt rất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, cho 
lãi thuần trên 30 triệu đồng/1 vụ/1000m2.
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EVALUATING GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD PERFORMANCE 
OF SOME CHINESE MELON VARIETIES IN VIET YEN DISTRICT, 

BAC GIANG PROVINCE

Nguyen Thi Ngoc1, Qin Wu2, Liu Shuyi2,Lv Ronghua2,Huang Jiangliu2, Do Thanh Trung1, 
Phung Duy Hieu1

(1Agronomy Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University; 2Guangxi Academy of Agricultural Science - China)

SUMMARY
The evaluation was carried out on the growth, development and yield performance of 08 musk melon varieties which 
were imported from China to Bac Giang Agriculture and Forestry University, in 2018 spring-summer crop. The 
experiment  was  arranged  in  a  randomized  complete  block  design  with  3  replicates. Experimental results showed 
that all imported varieties  can  harvest  from 70 to 80 days after transplanting; The average weight of fruits isfrom 
2.1 to 3.4kg; The actual yield varies from 32.7 to 52.8 tons/ha. In particular, the variety named Que Duong 1065 has 
showed the highest yield among all varieties, at 52.8 tons/ha. Que Duong No.5 has showed the highest brix, reached 
to 15.7%; productivity has reached to 38.9 tons/ha, higher than the control variety at the 95% confidence level.
Keywords: Brix, China, melon, spring - summer, yield.
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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ
CỦA MÔ HÌNH TRỒNG CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor)
DƯỚI TÁN RỪNG TẠI XÃ CỐC MỲ, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Dương Quốc Hùng
(Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor) thuộc loại cây dây leo thân gỗ, mọc thành búi, có thể trồng tận dụng đất 
vườn, nương bãi và đặc biệt rất thích hợp trồng xen canh, trồng dưới tán rừng và được xem là một loại cây dược liệu 
quý với nhiều công dụng khác nhau như: điều trị, ức chế và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tiêu hạch, tiêu 
độc, thanh nhiệt, mát gan, hành thủy, điều hòa hoạt huyết, giảm đau, an thần, giải độc, giảm tiết dịch trong xơ gan cổ 
chướng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể (Nguyễn Tập (2006). Kết quả trồng thử nghiệm mô hình cây Xạ đen 
dưới tán rừng tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho thấy: Cây sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao trung 
bình đạt 93cm (trong đó chiều cao lớn nhất đạt 115cm, nhỏ nhất là 75cm), phạm vi biến động là 40, đường kính trung 
bình đạt 1.4cm (trong đó lớn nhất 1.9cm và nhỏ nhất là 0.9cm), kết quả phân tích thống kê cho thấy các chỉ tiêu sinh 
trưởng có liên hệ chặt chẽ với nhau phạm vi biến động về đường kính là 1.1 và chiều cao trung bình là 75.70. Bước 
đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình cho thấy: Bình quân 1ha cho thu nhập khoảng 100 triệu/ha, hiệu quả xã 
hội đem lại tạo ra 200 công lao động.
Từ khóa: Doo, Hvn, rừng phục hồi, tán rừng, tỷ lệ, Xạ đen.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor) 
thuộc loại cây dây leo thân gỗ, mọc thành búi 
và được xem là một loại cây thuốc nam quý với 
nhiều công dụng khác nhau như: Cây Xạ đen có 
vị đắng chát, tính hàn, có tác dụng hữu hiệu trong 
điều trị mụn nhọt,  tiêu viêm, giải độc, giảm tiết 
dịch trong xơ gan cổ chướng và đặc biệt trong 
chữa trị ung thư. Có tác dụng thông kinh lợi niệu. 
Cây dùng trị kinh nguyệt không đều, bế kinh, 
viêm gan, bệnh lậu.

Xạ đen là loại cây dễ trồng nên có thể trồng 
tận dụng đất vườn, nương bãi và đặc biệt rất thích 
hợp trồng xen canh, trồng dưới tán rừng. Thực 
tế, mô hình trồng xen Xạ đen dưới tán rừng tại 
tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang đã mang 
lại hiệu quả rất lớn cho người dân sống gần rừng 
giá trị kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với canh tác lúa 
hoặc các loại hoa màu khác.

Tỉnh Lào Cai có vị trí địa lý nằm sâu trong 
lục địa, địa hình phức tạp, chia cắt mạnh tạo nên 
nhiều điểm khác biệt so với các tỉnh thành, nhiệt 
độ trung bình thấp giao động 22 - 240C; cao nhất 
360C, một số huyện có biên độ nhiệt ngày đêm 
lớn (huyện Sa Pa; Bát Xát; Bắc Hà; Si Ma Cai) 
đây là yếu tố thuật lợi phát triển các sản phẩm cây 
trồng, vật nuôi ôn đới (lê, đào, mận, rau trái vụ, 

cây dược liệu,...). Có nhiều danh lam thắng cảnh 
nổi bật thu hút khách du lịch trong và ngoài nước 
(đỉnh Fansipan, ruộng bậc thang, thung lũng hoa, 
bãi đá cổ,... Cơ cấu dân số, thành phần dân tộc 
đa dạng, có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc 
trưng, giàu bản sắc (lễ hội đua ngựa, chợ phiên, 
thuốc tắm người Dao đỏ,...) là yếu tố thuận lợi 
phát triển các làng nghề, lễ hội truyền thống thông 
qua dịch vụ du lịch gắn với phát triển cộng đồng.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng và phát triển 
lợi thế chưa tương xứng với tiềm năng, hoạt 
động sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu ổn định; việc áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất chưa mạnh; các hình thức liên 
kết trong sản xuất chưa rõ ràng, thiếu tính ràng 
buộc; quy mô, phạm vi liên kết còn nhỏ. Mô hình 
tăng trưởng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
dịch vụ nông nghiệp. Ngày 02/3/2017, Hội nghị 
“Phát triển Mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng 
nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông 
nghiệp” được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, Phó 
Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng đã có 
chỉ đạo triển khai chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” trong phạm vi toàn quốc nhằm phát triển 
kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất 
nông nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới. Với trọng tâm phát 
triển vùng dược liệu của huyện Bát Xát, đặc biệt 
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với mục tiêu trọng điểm Quốc gia “Phát triển mỗi 
xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới 
gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp” lựa chọn 
phát triển cây Xạ đen làm dược liệu cung cấp 
thành hàng hóa, đồng thời giúp người dân sống ở 
vùng núi xóa đói giảm nghèo, làm cơ sở khoa học 
khuyến cáo mở rộng trồng cây Xạ đen trên địa 
bàn huyện Bát Xát.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Cây con Xạ đen (Cây con nhân giống từ 

phương pháp giâm hom, có nguồn gốc từ tỉnh 
Hòa Bình).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp kế thừa

Công trình nghiên cứu được kế thừa về phân 
bố tự nhiên, điều kiện sinh thái, khí hậu, thổ 
nhưỡng,.. và kế thừa kết quả nghiên cứu về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ở những vùng/địa 
phương đã trồng cây xạ đen.
2.2.2. Phương pháp chuyên ngành

* Phương pháp chọn địa điểm xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật trồng Xạ đen (Theo 
phương pháp xây dựng mô hình trong khuyến 
nông; bộ công cụ PRA trong điều tra).

Chọn địa điểm xây dựng mô hình: Chọn địa 
điểm cụ thể sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua 
kết quả khảo sát thực địa và ý kiến chuyên gia. 
Thu thập các thông tin về điều kiện cơ bản về tự 
nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu (chế 
độ khí hậu, chế độ thuỷ văn, đặc điểm đất đai, 
địa hình...).

* Phương pháp xây dựng mô hình trồng Xạ 
đen, theo phương pháp xây dựng mô hình trình 
diễn Khuyến nông.

Bước 1: Bình chọn các hộ tham gia mô hình 
(có nhân lực, có đất, có nguyện vọng tham gia).

Bước 2: Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công 
các mô hình:

+ Phát dọn thực bì: Cục bộ, hoặc theo băng 
tùy điều kiện cụ thể nơi trồng.

+ Đào hố: Hố đào kích thước 40x40x40cm, hố 
đào song song với đường đồng mức, 20cm đất tầng 
mặt đổ một bên, 20cm đất tầng dưới đổ một bên.

+ Lấp hố: Hố đào sau 20 ngày thì tiến hành 
lấp hố, khi lấp trộn đều phân chuồng vào lớp đất 
tầng mặt lấp xuống phía dưới, đất tầng dưới lấp 
lên trên, hố lấp có hình mui rùa. Lấp hố xong, tùy 
thời tiết từ 15 - 20 ngày thì tiến hành trồng cây. 

+ Trồng cây: Cây Xạ đen (cây con có bầu, 
6 tháng tuổi, cao 12cm-15cm, đường kính gốc 
3 - 4mm, không bị sâu bệnh, không bị cụt ngọn) 
được trồng vào đầu mùa mưa.

Bước 3: Theo dõi, bảo vệ, đánh giá mô hình: 
Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá gồm:  Tỷ lệ sống 
(thống kê %); Hvn (đo bằng thước), Doo (bằng 
kẹp kính Panme) hai tháng 1 lần đo. Các chỉ tiêu 
về chất lượng được xác định bằng phương pháp 
cho điểm đối với từng chỉ tiêu riêng lẻ, sau đó tổng 
hợp điểm thành điểm đánh giá chất lượng cây.

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Phân tích các chỉ tiêu sinh trưởng theo phương 
pháp thông kê sinh học: Chiều cao cây, đường 
kính gốc, số cành cấp 1/cây, số cành cấp 2/cây, tỷ 
lệ sống (%);

Các số liệu điều tra được xử lý bằng máy tính 
và bằng phần mềm xử lý thống kê sinh học thông 
qua chương trình Excel và SPSS trên máy tính.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tình hình sinh trưởng và phát triển của 
cây Xạ đen tại mô hình

- Tiêu chuẩn cây khi trồng: cây hom đạt điều 
kiện xuất vườn (Tiêu chuẩn ngành về giống), có 
chiều cao trung bình 20-25cm; có từ 3-5 cập lá, 
cây sinh trưởng và phát triển tốt, không sâu bệnh.

- Mật độ trồng:

Cây con được đem trồng trên địa bàn xã Cốc 
Mỳ với diện tích trồng là 1,0ha, mật độ là 3.200 
cây/ha. Cây được trồng dưới tán rừng phục hồi 
sau nương rãy tại xã Cốc Mỳ, thời gian trồng 
tháng 6 năm 2016. Sau 8 tháng trồng, chúng tôi 
thu được kết quả sau:

Điều kiện đất đai thổ những khi trồng cây Xạ 
đen là dưới tán rừng phục hồi nương rẫy trạng thái 
Ia. Kết quả sinh trưởng được phản ảnh ở bảng 1.
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Bảng 1.  Sinh trưởng của cây Xạ đen tại Xã Cốc Mỳ

STT Thời gian sau khi 
trồng

Đường kính TB
(Doo; cm)

Chiều cao TB 
(Hvn, cm)

Cành cấp 1
TB/cây

Cành cấp 2
TB/cây

1 Sau 2 tháng 0,30 17,3 1,5 2,3

2 Sau 4 tháng 0,5 45,1 1,9 2,2

3 Sau 6 tháng 1,2 62,8 3,3 3,8

4 Sau 8 tháng 1,4 93,0 4,6 6,3

Std. Deviation
Sig.(2-tailed) .14677 .21176 .26732 .37846

Phạm vi biến động 1.10 75.70

3.1.1. Sinh trưởng về đường kính cây Xạ đen

Sau 8 tháng trồng, tiến hành theo dõi sinh trưởng của cây Xạ đen dưới tán rừng trồng cho kết 
quả sau:

Bảng 2. Tăng trưởng đường kính gốc (Doo) của cây Xạ đen

Tháng theo dõi thí 
nghiệp

Sau 2 tháng
(Đường kính gốc 

đo lần 1)

Sau 4 tháng
(Đường kính gốc 

đo lần 2)

Sau 6 tháng
(Đường kính gốc 

đo lần 3)

Sau 8tháng
(Đường kính 
gốc đo lần 4)

Doo nhỏ nhất (cm) 0.10 0.30 0.80 0.90

Doo lớn nhất (cm) 0.70 1.10 1.80 1.90

Mean 0.2967 0.5067 1.2267 1.4000

Std. Dev. 0.14794 0.20667 0.33418 0.27792

Phạm vi biến động 0.60 0.80 1.00 1.00

Asymp (Z)Sig. (2-tailed) .194 .178 .369 .883

Để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu sinh trưởng của cây Xạ đen, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
một số quy luật phân bố Poisson về thăm dò dạng phân bố theo lý thuyết sinh trưởng của cây rừng. 
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 Hình 1. Biểu đồ liên hệ giữa đường kính cây Xạ đen 

Từ hình 1, có thể thấy được sự sinh trưởng của 
cây Xạ đen qua các lần kiểm tra. Cả 4 lần kiểm tra 
có thể thấy được sinh trưởng về đường kính của 
cây phân theo luật phân bố của Poisson, các đường 
cong phân bố đường kính đều là một đỉnh và lệch 
trái. Ở tuổi kiểm tra càng lớn (lần kiểm tra sau khi 
trồng 8 tháng) thì độ lệch càng cân bằng về giữa 
tiện cận với phân bố chuẩn. Điều này chứng minh 
rằng mô hình trồng cây Xạ đen tại xã Cốc Mỳ đều 
đang trong giai đoạn phát triển. 

Để có căn cứ, khoa học chứng minh ảnh 
hưởng của điều kiện lập địa đến sinh trưởng của 
cây Xạ đen. Với dung lượng mẫu quan sát là 30, 
Fn(x) hàm phân bố thực nghiệm, Fo(x) hàm phân 
bố lý thuyết. Kiểm tra quan xác suất Dn* (trong 
SPSS ký hiệu là Z) mà >0,05, thì giả thuyết Ho: 
Ho: F(x)=Fo(x) chấp nhận. Qua kiểm tra cho thấy 
với xác suất Z(sig) >0,05 có nghĩa là sinh trưởng 
của cây tuân theo quy luật phân bố.

Hình 2. Mối liên hệ giữa đường kính gốc và cành cấp 1

Phân tích đám mây điểm phản ánh liên hệ giữa 
sinh trưởng đường kính gốc và các chỉ tiêu sinh 
trưởng như sự phân cành, chúng tôi nhận thấy: Ở 

các lần kiểm tra khác nhau tỷ lệ phân cành của 
cây cũng khác nhau. Ở lần kiểm tra thứ nhất, sau 
2 tháng trồng cây Xạ đen đã bắt đầu phần cành 
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cấp 1. Ở lần kiểm tra thứ hai (sau 4 tháng trồng), 
cây phân cành cấp 1 có sự thay đổi nhiều so với 
lần kiểm tra thứ nhất, điều đó cho thấy cây đã bắt 
đầu quá trình sinh trưởng, phát triển. Ở lần kiểm 
tra thứ ba (sau 6 tháng trồng), tỉ lệ phân cành biến 
động nhiều nhất (đường cong mô tả cao nhất), 
điều đó chứng tỏ ở tháng thứ 6 sau khi trồng, tỉ 
lệ phân cành cấp 1 cây Xạ đen là lớn nhất, điều 
này phù hợp vì đây là giai đoạn sinh trưởng, phát 
triển lớn nhất của cây. Ở lần kiểm tra thứ tư (sau 
8 tháng trồng) nhìn vào biểu đồ đám mây điểm, 
thì lần 4 tuy đường kính cây tăng nhưng tỉ lệ phân 

cành của cây tương đương với lần đo đếm thứ 3, 
điều này đúng với quy luật sinh trưởng, phát triển 
vì cây đã đến giai đoạn thành thục, do vậy tỉ lệ 
phân cành trững lại, cây sinh trưởng, phát triển 
ổn định. 

3.1.2. Sinh trưởng về chiều cao cây Xạ đen

Chiều cao là một nhân tố biểu thị sự sinh 
trưởng và phát triển của cây, số liệu về chiều cao 
của cây xạ đen trong mô hình được thể hiện qua 
bảng 3.

Bảng 3. Tăng trưởng chiều cao vút ngọn (Hvn) của cây Xạ đen

Tháng theo dõi thí 
nghiệp

2 tháng
(Hvn_lần1)

4 tháng
(Hvn_lần2)

6 tháng
(Hvn_lần3)

8 tháng 
(Hvn_lần4)

Hvn nhỏ nhất (cm) 9.00 24.00 39.00 75.00

      Hvn lớn nhất (cm)                     50.00 70.00 90.00 115.00

Mean 17.6333 45.0667 62.8000 93.0000

Std. Dev. 8.02360 11.92775 13.03946 9.55564

Phạm vi biến động 41.00 46.00 51.00 40.00

Z.sig .125 .752 .894 .969

Tiến hành nghiên cứu sinh trưởng về đường kính và chiều cao của cây Xạ đen cho thấy:
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Hình 3. Biểu đồ sinh trưởng chiều cao cây Xạ đen

Từ hình 3 cho thấy, ở lần kiểm tra đầu tiên 
(sau 2 tháng trồng) chiều cao của cây phân bố 
lệch trái rõ rệt, điều này cho thấy cây sinh trưởng 
phát triển tốt, bắt đầu thích nghi được với điều 
kiện lập địa và ngoại cảnh. Ở các lần kiểm tra 
tiếp theo đường cong phân bố chiều cao cây gần 

với phân bố lý thuyết cho thấy cây sinh trưởng và 
phát triển ổn định qua các lần kiểm tra.

Nhưng đáng chú ý nhất là trị số kiểm tra Z. 
sing của Kolmogorov-Smirnov Z (K-S) >0,05 
với xác suất này có thể khẳng định sinh trưởng về 
chiều cao của cây tuân theo quy luật chuẩn.    

Hình 4. Biểu đồ liên hệ giữa chiều cao và đường kính cây Xạ đen 

Phân tích đám mây điểm phản ánh liên hệ giữa 
sinh trưởng chiều cao và đường kính gốc ở hình 
4, đề tài nhận thấy: Các đám mây điểm đều phân 
bố tập trung theo các dạng  đường cong một cách 
rõ rệt. Điều đó chứng tỏ giữa các chỉ tiêu sinh 
trưởng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Ở lần kiểm 

tra thứ nhất và thứ 2 (sau 2 đến 4 tháng trồng) cây 
sinh trưởng về chiều cao và đường kính tương đối 
đồng đều, nhưng ở lần kiểm tra cuối cùng (sau 8 
tháng trồng) đám mây điểm có sự thay đổi rõ rệt. 
Điều đó có nghĩa là cây sinh trưởng và phát triển 
tốt trên điều kiện lập địa của xã Cốc Mỳ.
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3.2. Đánh giá hiệu quả của mô hình tại xã Cốc Mỳ

3.2.1. Hiệu quả kinh tế

Với diện tích trồng 0,5ha của hộ gia đình Ông 
Nguyễn Văn Sơn tiến hành lấy hom nhân giống 
và tận thu các sản phẩm như sau:

+ Phần lấy cành giâm hom: Tổng số hom nhân 
giống được là 10.000 hom, tỷ lệ xuất vườn là 
85%. Thu được tổng số cây là 8,500 cây hom đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn, với giá bán là 3,500 đồng/
hom. Mô hình thu được lợi nhuận là 20.250.000 
đồng từ sản xuất giống.

+ Phần tận thu cành, lá, thân: Trung bình 01 
cây thu được 2,5kg cành lá; Tổng khối lượng thu 
được là mô hình thu được 4.000kg, với giá thị 
trường là 15.000 đồng/kg cành, giá trị thu được là 
khoảng 38.000.000 triệu đồng.

Bảng 4. Lợi nhận thuần thu được từ mô hình trồng cây Xạ đen

TT Danh mục ĐVT Khối lượng
vật tư

Đơn giá 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

I Nhân giống cây Xạ đen 
(nhân giống 10.000 hom xạ đen)

  1                            Chi phí thực tế 9.500.000

- Cây giống Kg 100 15.000 1.500.000

- Thuốc kích thích ra rễ Lọ 20 50.000 1.000.000

- Đất đóng bầu M3 10 200.000 2.000.000

- Túi bầu Kg 50 50.000 2.500.000

- Nilong kg 50 50.000 2.500.000

2 Thu nhập từ bán hom hom 8.500 3.000 29.750.000

3 Lợi nhuận tạm tính 20.250.000

II Chi phí xây dựng mô hình 900.000

1 Chi phí trực tiếp 22.000.000

Giống Cây 1.800 3.000 5.400.000

Phân bón (0.2 kg/gốc) Kg 600 11.000 6.600.000

Nhân công Công 40 250.000 10.000.000

2 Tổng thu kg 3.000 15.000 60.000.000

3 Lợi nhuận tạm tính 38.000.000

III Lợi nhuận thu được mô hình 58.250.000

3.2.2. Hiệu quả về xã hội
Mô hình trồng, chăm sóc cây Xạ đen tạo ra 

khoảng 100 công lao động, chủ yếu tận dụng 
lao động là phụ nữ và người già. Giải quyết việc 
làm cho lao động dư thừa, tạo tâm lý ổn định cho 
người dân tham gia sản xuất, tạo hiệu ứng tốt cho 
người dân yên tâm bám trụ trên mảnh đất quê 

hương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 

3.2.3. Hiệu quả về mặt môi trường

Với đặc điểm sinh thái học của cây là cây lâu 
năm, khả năng phân cành tốt, sinh trưởng và phát 
triển tốt trên đất rừng, có thể trồng xen cây Xạ 
đen dưới tán vườn rừng có khả năng hạn chế xói 
mòn và nâng độ che phủ của đất là rất lớn.
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Rễ cây Xạ đen nằm có độ ăn sâu trong lòng 
đất nên khả năng giữ nước tốt, trong quá trình 
chăm sóc và bảo vệ người dân bón phân hữu cơ 
và cành nhánh của cây khác rơi rụng làm tăng khả 
năng cải tạo đất, bảo vệ môi trường, đặc biệt là 
đối với các mô hình trồng trên địa hình dốc.

4. KẾT LUẬN

- Sinh trưởng Xạ đen ở khu vực nghiên cứu 
biến động trong phạm vi rộng. Chiều cao Xạ đen 
lớn nhất là 115cm, nhỏ nhất là 75cm, trung bình là 
93cm và phậm vi biến động là 40. Đường kính Xạ 
đen lớn nhất là 1,9cm, nhỏ nhất là 0,9cm, trung 
bình là 1,4cm và phạm vi biến động là 1. Các chỉ 
tiêu sinh trưởng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Có 
thể sử dụng chiều cao hoặc đường kính gốc như 
một yếu tố đại diện cho sinh trưởng của Xạ đen 

trong quá trình phân tích quan hệ ảnh hưởng của 
các yếu tố hoàn cảnh đến sinh trưởng.

- Hiệu quả mô hình: 
+ Hiệu quả kinh tế: Thu nhập trung bình/

năm/0.5ha là 58.250.000 đồng.
+ Hiệu quả xã hội: Tạo ra khoảng 100 công 

lao động từ trồng, chăm sóc, thua hái và chế biến 
cây Xạ đen, bên cạnh đó là nguồn dược liệu phục 
vụ tại chỗ cho cộng đồng.

+ Hiệu quả môi trường: Xạ đen là cây bụi, 
cây phân cành cấp 1 và cấp 2 rất cao, có vai trò 
phòng hộ và giảm thiểu xói mòn đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu chuyên 
sâu về hiệu quả kinh tế của mô hình, xây dựng 
các mô hình chuỗi liên kết sản phẩm của mô hình.
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PRELIMINARY ASSESSMENTS OF THE GROWTH AND EFFICIENCY OF 
THE PLANTING MODEL OF XA DEN TREE (Ehretia asperula Zoll. &Mor) 

UNDER FOREST CANOPY IN COC MY COMMUNE, BAT XAT DISTRICT, 
LAO CAI PROVINCE

Nguyen Thi Thanh Nguyen, Duong Quoc Hung
(Forestry Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Xa Den tree (Ehretia asperula Zoll. & Mor) is a kind of woody vines that  grows in tufts. It can be grown in garden 
land, upland fields, and especially suitable for intercropping and planting under forest canopy. It is considered as a 
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precious medicinal plant with many different uses such as treating, inhibiting, and preventing the growth of cancer 
cells, exterminating ganglions, detoxifying, cooling, cooling livers, stabilizing the blood circulation, relieving the 
pain, sleeping well, reducing the secretion in ascites cirrhosis, and strengthening the body’s resistance. Results of the 
planting model of Xa Den under the forest canopy in Coc My commune, Bat Xat district, Lao Cai province showed 
that Xa Den trees have grown and developed well. The highest tree is 115cm and the shortest one is 75cm, the average 
is 93cm and the range of volatility is 40. The largest diameter of Xa Den is 1.9cm, the smallest is 0.9cm, and the 
average is 1.4cm. The results showed that the growth indicators are closely related. The range of diameter fluctuations 
is 1.1 and the average height is 75.70. Preliminary assessments of economic efficiency of the model showed that the 
average income/year/ha is 100 million VND, taking about 200 work days.
Keywords: Doo, Ehretia asperula Zoll. & Mor, Hvn, restored forest, forest canopy.

Người phản biện: TS. Cấn Văn Toàn
Ngày nhận bài: 11/10/2019
Ngày phản biện: 16/10/2019
Ngày quyết định đăng: 9/11/2019



CHẾ BIẾN GỖ

52 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

 ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC, TỈ LỆ THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU
CỎ VOI VÀ NHỰA TỔNG HỢP PE ĐẾN COMPOSITE GỖ - NHỰA 

Ngô Anh Sơn
(Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Composite gỗ - nhựa (WPC) là vật liệu được tạo nên bởi sự pha trộn giữa sợi gỗ và nhựa. Nghiên cứu sử dụng sợi cỏ 
Voi thay cho sợi gỗ và nhựa PE tỉ trọng cao (HDPE) làm nguyên liệu chính tạo ra vật liệu phức hợp WPC. Sử dụng 
phương pháp bố trí ma trận thí nghiệm trực giao, nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số công nghệ: Thành phần trọng 
lượng nhựa HPDE/sợi cỏ với tỉ lệ: 100/40; 100/60; 100/80, kích thước sợi nhỏ hơn 0,15; 0,15-0.30; 0,30-0,45mm, tỉ 
lệ chất tương tác PE-MAH: 100/4; 100/8; 100/12 đến tính chất cơ lý Gỗ - Nhựa (WPC). Các kết quả nghiên cứu lý 
thuyết và thực nghiệm đã góp phần làm rõ được lý thuyết về ảnh hưởng của chất tương tác PE-MAH, làm gia tăng 
liên kết giữa sợi cỏ và nhựa PE, nâng cao tính chất cơ vật lý của vật liệu phức hợp. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy 
mức độ ảnh hưởng khi thay đổi các cấp K1, K2, K3 của mỗi nhân tố đến kết quả thí nghiệm. Sự thay đổi tỉ lệ nhựa 
HDPE và sợi cỏ ảnh hưởng mạnh nhất đến tính chất sản phẩm khoảng biến động R luôn lớn nhất: bền kéo 2.16Mpa, 
mô đun đàn hồi kéo 760Mpa, cường độ uốn tĩnh 8.41Mpa, mô đun đàn hồi uốn tĩnh 323Mpa so với sự thay đổi cấp 
độ của các nhân tố khác. Khi tỉ lệ sợi tăng cường từ 100/40 đến 100/80 tính chất cơ lý sản phẩm có xu hướng giảm: 
cường độ kéo giảm từ 23.63Mpa xuống 20,27Mpa, cường độ uốn tĩnh giảm mạnh từ 28.81 xuống 21.60, mô đun đàn 
hồi uốn tĩnh, và khả năng chịu nước cũng giảm. Chỉ có Mô đun đàn hồi kéo tăng từ 2396Mpa lên 3102Mpa, kích 
thước sợi cũng ảnh hưởng đế kết quả thí nghiệm. Khi kích thước sợi tăng, tính chất cơ lý của sản phẩm đều giảm. Các 
kết quả đó là cơ sở xây dựng qui trình công nghệ và lựa chọn được tỷ lệ nhựa và sợi cỏ phù hợp cho quá trình tạo vật 
liệu này, đồng thời đã mở ra các định hướng mới cho nghiên cứu tiếp theo.
Từ khóa: Cỏ Voi, nhựa HDPE, vật liệu WPC.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vật liệu phức hợp Gỗ nhựa (WPC) là một loại 
nguyên liệu tổng hợp, được tạo thành từ hai nguyên 
liệu chính là sợi gỗ và nhựa tổng hợp. Ngoài ra, 
WPC còn có thể chứa một số chất phụ gia làm đầy 
có gốc cellulose hoặc vô cơ. Do đó, WPC còn có 
thể được gọi là vật liệu composite nhựa sợi tự nhiên 
hay sợi tự nhiên được gia cường bằng nhựa. Gỗ 
nhựa được sử dụng rộng rãi nhất trong các công 
trình ngoài trời ván sàn, lan can, hàng rào ngoài 
trời, gỗ trang trí, tấm chắn, ghế công viên, khung 
bao cửa và cửa sổ... hoặc có thể làm đồ gỗ nội thất. 
Gỗ nhựa thân thiện với môi trường hơn và tốn ít 
chi phí bảo trì hơn các loại gỗ rắn đã qua xử lý 
khác. Gỗ nhựa hạn chế được nứt nẻ, mối mọt, nấm 
mục do ảnh hưởng của môi trường đối với các loại 
gỗ tự nhiên khác. Gỗ nhựa được hình thành từ gỗ 
(như mạt cưa, bột giấy, vỏ lạc, tre nứa, trấu...) và 
nhựa (có thể sử dụng nhựa Polyethylene tỉ trọng 
cao HDPE, Polyvinylclorua PVC, Polypropylene 
PP, Acrylonitrin butadien styren ABS, Polystyrene 
PS...)  nên có thể sử dụng phế liệu nông, lâm sản 
và các loại nhựa tái chế, Lin Jianguo và Huang 
Xudong (2006). Hỗn hợp gỗ nhựa được trộn đều, 

đồng nhất, sau đó được đùn hoặc ép thành các hình 
dạng theo yêu cầu. Các phụ gia như chất tạo màu, 
chất tạo nối, chất ổn định, hạt gia cường, chất tạo 
nổi... sẽ giúp cho sản phẩm cuối cùng phù hợp cho 
nhiều hướng ứng dụng. Một lợi thế lớn của gỗ nhựa 
so với gỗ tự nhiên là khả năng nguyên liệu có thể 
tạo hình thành hầu như bất kỳ hình dạng không gian 
nào theo yêu cầu. Nó dễ dàng uốn, và cố định để 
tạo thành các đường cong lớn. Do sự kết hợp trong 
quá trình sản xuất, gỗ nhựa vừa có tính chất như 
gỗ: có thể gia công bằng các công cụ mộc truyền 
thống, vừa có tính chất như nhựa: khả năng chống 
ẩm, và chống mục nát, mặc dù độ cứng chắc không 
bằng gỗ tự nhiên, và có thể hơi biến dạng trong môi 
trường thời tiết nhiệt độ cao, Annon (2005). 

Nhiều nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu 
loại vật liệu được cho là còn mới này: Chuai 
Chengzhi, Li Shu, Lin Yanqin (2000), nghiên 
cứu tính năng, tính tương tác của vật liệu phức 
hợp nhựa Polypropylene/Sợi gỗ. Li Siyuan, Yang 
Wei, Shi Wei (2005), nghiên cứu quá trình kết 
tinh và tính năng cơ học của vật liệu phức hợp 
Gỗ/Polypropylene. Lin Jianguo, Huang Xudong.
(2006), đã sử dụng bột trấu trong các sản phẩm 
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nhựa gỗ. Li Siyuan, Yang Wei, Shi Wei (2005), 
lại tiến hành nghiên cứu quá trình kết tinh và 
tính năng cơ học của vật liệu phức hợp Gỗ/
Polypropylene. Morrell, J và cộng sự (2006) tiến 
hành thử độ bền của vật liệu tổng hợp gỗ - nhựa... 
Tại Việt Nam, gần đây có nhiều nghiên cứu tập 
trung vào loại vật liệu này, là nước nông nghiệp, 
do đó các loại phế liệu nông nghiệp là rất phong 
phú đó là nguồn nguyên liệu dồi dào để chế tạo 
WPC. Các nghiên cứu của Đoàn Thị Thu Loan và 
cộng sự (2012), tiến hành các nghiên cứu nghiên 
cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa 
trên cơ sở nhựa Polyethylene, nghiên cứu vật liệu 
composite từ nhựa Vinyl ester và sợi đay. Cấn 
Duy Huân (2017), trong luận văn thạc sỹ của 
mình cũng đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật 
liệu gỗ nhựa từ Polyehylen tái chế với mùn cưa. 
Tất cả các nghiên cứu đều cho thấy quá trình kết 
hợp giữa gỗ và nhựa là rất khả thi, tạo ra vật liệu 
mới thân thiện với môi trường giảm thiểu áp lực 
trong sử dụng nguyên liệu gỗ tự nhiên.

Cỏ Voi là sản phẩm nông nghiệp dùng làm 
thức ăn gia súc, có nguồn gốc từ Nam Phi, phân 
bố rộng rãi ở các nước nhiệt đới trên thế giới. 
Cỏ Voi trồng ở nhiều nước từ châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ la tinh, châu Úc. Ở Việt Nam, cỏ Voi 
còn được gọi là cỏ Huế vì lần đầu tiên lấy giống 
từ Thừa Thiên Huế đưa ra Bắc (1908). Cỏ Voi có 
khả năng phòng chống sâu bệnh, chịu được khí 
hậu khắc nghiệt ở nhiều vùng miền. Khi nhiệt độ 
xuống thấp 2 - 30C, lá cỏ Voi vẫn không bị cháy. 
Khả năng sinh trưởng của cỏ Voi khá nhanh. Thời 
gian thu hoạch từ 60 ngày sau khi trồng, những 
lần thu hoạch sau cách lần trước 30 - 45 ngày. Cỏ 
Voi có năng suất lớn từ 100-300 tấn/ha/năm và 
có thể lên đến 500 tấn/ha/năm. Việc nghiên cứu 
sử dụng nguyên liệu từ nông nghiệp có ý nghĩa 
to lớn trong việc đa dạng hóa các sản phẩm, góp 
phần làm giảm sức ép đối với nhu cầu gỗ tự nhiên, 
bảo vệ rừng và nâng cao giá trị của các sản phẩm 
có nguồn gốc từ nông nghiệp. Hiện nay, ở Việt 
Nam với sự phát triển của ngành chăn nuôi gia 
súc nhu cầu về cỏ ngày càng tăng đặt ra cần phải 
quy hoạch diện tích trồng cỏ ở các địa phương 
có ngành chăn nuôi phát triển. Theo hướng của 
Bộ NN&PTNT đến 2020 đưa diện tích trồng cỏ 
ở nước ta lên 500.000 ha. Cỏ Voi với nhiều lợi 
thế về sinh trưởng, khả năng thích nghi với nhiều 

điều kiện khí hậu, dinh dưỡng cho gia súc, năng 
suất cao đang được trồng ở nhiều nơi và ngày 
càng phát triển. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng 
sợi cỏ Voi và nhựa Polyethylene PE tỉ trọng cao 
(HDPE) làm nguyên liệu chính chế tạo vật liệu 
phức hợp WPC. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ 
trọng lượng sợi cỏ và nhựa PE, kích thước sợi, tỉ 
lệ chất tương tác PE-MAH đến tính chất của vật 
liệu WPC.

2. VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu thí nghiệm

Cỏ Voi được cắt vào tháng 9, tháng 10, sau 
khai thác lần trước 30 đến 45 ngày. Chọn lấy phần 
thân cây sau đó được nghiền bằng máy nghiền 
tạo ra sợi cỏ voi có kích thước sợi <0.45mm; 
Cỏ Voi có thành phần chính giống gỗ, chủ yếu 
là cellulose, hemicellulose và lignin ba hợp chất 
polyme hữu cơ tự nhiên. Ngoài ra, có hàm lượng 
tro và một số lượng nhỏ các chất chiết xuất phức 
tạp. Trong đó tỉ lệ cellulose, hemicellulose 68 – 
72%, và lignin 14 - 18% còn lại là các chất vô cơ 
và các chất chiết xuất khác, Wu yingshan (2013);

Nhựa HDPE, dạng hạt màu trắng, không mùi 
không vị, không độc. Nhiệt độ nóng chảy bình 
quân 130oC, tỉ trọng 0.941-0.960;

Chất tương hợp maleic anhydride (PE-MAH), 
công thức hóa học C4H2O3, hàm lượng ≥ 99.5%, 
tỉ lệ kết nhánh 0.7-1.2%. PE-MAH có màu trắng, 
nhiệt độ nóng chảy 52-54oC.
2.2. Thiết bị thí nghiệm

- Máy nghiền FZ120 (Trung Quốc), tốc 
độ: 1400r/phút, đường kính buồng nghiền: 
102mm, đường kính lỗ sàng: 0,5, 1, 1,5mm 
(3 loại có thể thay thế), độ mịn: 60-120 mắt, 
trọng lượng mỗi lần nghiền: ≤50g.

- Sàng có kích thước đường kính và chiều cao: 
250mm x 50mm, kích thước lỗ sàng: 0,45mm - 
38 mắt; 0,30mm - 50 mắt; 0,15mm - 100 mắt.

- Máy ép đùn tạo hạt nhựa phức hợp Thermo 
Scientific Haake minilab (Đức). Số lượng trục 
vít 2 trục, đường kính trục vít 16mm; 24mm, lưu 
lượng ép đùn cao nhất 50kg/h. Sử dụng chế tạo 
vật liệu phức hợp từ nhựa nóng chảy.
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- Máy ép tạo mẫu thí nghiệm loại XLB- D/Q 
300×350 (Trung Quốc). Máy ép nhiệt phẳng, ép 
ngang, độ rộng bàn ép 350 x 350mm, hành trình 
tối đa 370mm, áp suất danh nghĩa 250 (MN).

- Cân kỹ thuật; Tủ sấy: loại DHG-9030A.

- Bể nước ổn nhiệt: loại HH-4.

- Máy kiểm tra vật liệu vạn năng DR-6000A 
(Trung Quốc), kiểm tra các tính chất cơ học của 
các vật liệu kim loại và phi kim loại khác nhau 
như kéo dài, nén, uốn, cắt, rách, bong tróc và 
đâm thủng ở tốc độ không đổi. Hành trình tối đa 
950mm (không kẹp), độ rộng cho phép 445mm, 
tốc độ kiểm tra 0,001 ~ 1000mm/phút, độ chính 
xác của tốc độ ≤ ± 0,3%.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp kế thừa: 

Kế thừa, tham khảo các kết quả nghiên cứu 
trong và ngoài nước.

- Phương pháp thực nghiệm: 

Sử dụng phương pháp ma trận trực giao 
L9(3

4), bố trí thực nghiệm với 3 nhân tố và mỗi 
nhân tố có 3 cấp ảnh hưởng đến tính chất của 
sản phẩm. Phương pháp này được bố trí với 9 
công thức thí nghiệm và được lặp lại 3 lần, Liu 
Wenqing (2005). Chế độ ép được cố định với 
nhiệt độ 170oC, áp suất ép 8Mpa.

Bảng 1. Nhân tố ảnh hưởng và các cấp nhân tố

TT Các cấp 
nhân tố

Kích thước 
Sợi(mm)

Tỉ lệ                    
Nhựa/Sợi

Tỉ lệ Nhựa/Chất 
tương hợp Nhiệt độ/ oC Áp suất ép/MPa

1 k1 <0.15 100/40 100/4 170 8
2 k2 0.15-0.30 100/60 100/8 170 8
3 k3 0.30-0.45 100/80 100/12 170 8

Bảng 2. Thiết kế ma trận thí nghiệm theo cấp của các nhân tố ảnh hưởng
Thí 

nghiệm
Kích thước 

Sợi(mm)
Tỉ lệ                    

Nhựa/Sợi
Tỉ lệ Nhựa/Chất 

tương hợp Nhiệt độ/ oC Áp suất ép/MPa

1 <0.15 100/40 100/4 170 8
2 <0.15 100/60 100/8 170 8
3 <0.15 100/80 100/12 170 8
4 0.15-0.30 100/40 100/8 170 8
5 0.15-0.30 100/60 100/12 170 8
6 0.15-0.30 100/80 100/4 170 8
7 0.30-0.45 100/40 100/12 170 8
8 0.30-0.45 100/60 100/4 170 8
9 0.30-0.45 100/80 100/8 170 8

- Phương pháp xử lý số liệu: 

Xử lý bằng thống kê toán học, áp dụng phương 

pháp xử lý số liệu thống kê trên Excel.

2.4. Tiến hành thí nghiệm 
2.4.1. Sơ đồ công nghệ

Sơ đồ công nghệ chế tạo vật liệu phức hợp 
WPC như sau:

Sợi cỏ   Qua sàng  Sấy khô
Nhựa HDPE

Chất tương tác (PE-MAH)
  Cân tỉ lệ   Trộn hỗn hợp   Ép đùn   Hạt Mẫu thử
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Sợi cỏ được sàng qua 3 loại sàng thu được 3 
loại kích thước sợi cỏ: <0.15mm; 0.15 - 0.30mm; 
0.30 - 0,45mm. Sợi cỏ được đưa vào tủ sấy ở 
100oC trong 2h, độ ẩm đạt khoảng 3-5%. Theo 
công thức thực nghiệm được thiết kế nhựa HDPE, 
chất tương tác PE-MAH, sợi cỏ được đưa vào 
máy trộn, trộn đều theo tỉ lệ là cứ 100 phần trọng 
lượng nhựa có tỉ lệ sợi cỏ: 40, 60, 80 phần; Tỉ lệ 
chất tương hợp PE-MAH là: 4, 8, 12 phần trọng 
lượng. Nhiệt độ máy ép đùn tạo hạt phức hợp 
170oC, áp suất ép 8MPa. Mẫu thí nghiệm được 
ép trên khuôn phẳng sau đó được kiểm tra tính 
chất cơ lý: độ bền kéo, ứng suất kéo, độ bền uốn 
tĩnh, ứng suất uốn và tính chịu nước. Để kiểm tra 
khả năng chịu nước, mẫu thí nghiệm được ngâm 

trong nước ở nhiệt độ 20oC và 70oC trong thời 
gian 7 ngày, sau đó đem cân trọng lượng. 
2.4.2. Mẫu thí nghiệm được tiến hành kiểm tra 
tính chất

- Cường độ kéo, ứng suất kéo theo tiêu 
chuẩn GB1040-1992 (Trung Quốc), tốc độ kéo 
10mm/phút;

- Cường độ uốn tĩnh, ứng suất uốn tĩnh theo 
tiêu chuẩn GB9341-2000 (Trung Quốc), tốc độ 
2mm/phút;

 - Cân trọng lượng trước và sau khi ngâm nước.
3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 

- Số liệu thí nghiệm thu được trong bảng 3;
- Phân tích thống kê kết quả thể hiện trong bảng 4.

Bảng 3. Số liệu thí nghiệm

Thí 
nghiệm

Cường độ 
kéo/MPa

Mô đun đàn 
hồi kéo/MPa

Cường độ uốn 
tĩnh/MPa

Mô đun uốn 
tĩnh đàn hồi/

MPa

Tỉ lệ hút 
nước ở 
200C/%

Tỉ lệ hút nước 
ở 700C/%

1 24.70 2425 31.87 2458 0.70 3.14
2 22.90 2768 27.92 2370 0.97 4.31
3 19.85 3296 21.63 2217 1.16 3.70
4 23.82 2421 26.58 2253 0.88 3.59
5 21.03 2937 29.02 2314 1.25 4.85
6 19.85 3031 22.75 2135 2.06 5.67
7 22.37 2343 27.98 2130 1.06 4.13
8 20.47 2299 20.67 2057 1.48 5.49
9 21.10 2980 20.43 2299 2.33 6.03

TB 21.79 2722 25.42 2248 1.33 4.55

Bảng 4. Phân tích thống kê kết quả thí nghiệm

Nhân tố 
ảnh hưởng Cấp độ Cường độ 

kéo /MPa

Mô đun 
đàn hồi 

kéo/MPa

Cường độ 
uốn tĩnh /

MPa

Mô đun đàn 
hồi uốn tĩnh  

/MPa

Tỉ lệ hút 
nước ở 
200C/%

Tỉ lệ hút 
nước ở 
700C/%

Kích thước 
Sợi (mm)

k1 22.48 2830 27.14 2348 0.94 3.72

k2 21.57 2796 26.12 2234 1.40 4.70

k3 21.31 2541 23.03 2162 1.62 5.22

R 1.17 289 4.11 186 0.68 1.50

           Trong đó: K1 thí nghiệm 1, 2, 3;     K2 thí nghiệm 4, 5, 6;        K3 thí nghiệm 7,8,9 (bảng 3)
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Tỉ lệ                    
Nhựa/Sợi

k1 23.63 2396 28.81 2280 0.88 3.62

k2 21.47 2668 25.87 2247 1.23 4.88

k3 20.27 3102 21.60 2217 1.85 5.13

R 2.16 706 7.21 63 0.97 1.51

         Trong đó: K1 thí nghiệm 1,4,7;        K2 thí nghiệm 2, 5, 8;       K3 thí nghiệm 3, 6, 9 (Bảng 3)

Tỉ lệ Nhựa/
Chất tương 

hợp

k1 21.67 2585 25.10 2217 1.41 4.77

k2 22.61 2723 24.98 2307 1.39 4.64

k3 21.08 2859 26.21 2220 1.16 4.23

R 1.52 274 1.23 87 0.26 0.54

        Trong đó: K1 thí nghiệm 1, 6, 8;       K2 thí nghiệm 2, 4, 9;       K3 thí nghiệm 3, 5, 7 (Bảng 3)

3.1. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến độ bền kéo của vật liệu WPC
Từ bảng 4, ta có hình 1, hình 2 thể hiện ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến độ bền kéo của 

sản phẩm.

Hình 1. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến cường độ kéo của sản phẩm

Kết quả từ bảng 4, hình 1, hình 2 cho thấy ảnh 
hưởng khi dùng nhựa HDPE ở 100 phần trọng 
lượng. Trong phạm vi thí nghiệm nhất định, sự 
thay đổi tỉ lệ giữa nhựa HDPE và sợi cỏ ảnh 
hưởng mạnh nhất đến độ bền kéo của vật liệu 
WPC. Mức độ ảnh hưởng của sự thay đổi  các cấp 
nhân tố k1, k2, k3 đến độ bền kéo thứ tự như sau: 
Tỉ lệ nhựa/sợi ảnh hưởng mạnh nhất đến tính chất 
cơ lý > ảnh hưởng kích thước sợi > ảnh hưởng tỉ 
lệ chất tương tác PE-MAH. Khoảng biến động 

ảnh hưởng của các nhân tố đối với cường độ kéo 
R: 2.16 >1.52 > 1.17 MPa; Đối với mô đun đàn 
hồi kéo R: 706>289>274MPa.

Từ hình 1 có thể thấy, khi tỉ lệ sợi cỏ từ 40 
tăng lên đến 80 phần trọng lượng, các sợi cỏ có 
tính chất bất đẳng hướng gây ra các ứng lực tập 
trung làm giảm cường độ kéo của vật liệu WPC. 
Ngược với cường độ kéo, mô đun đàn hồi kéo có 
xu thế tăng, nguyên nhân do sợi cỏ tăng làm giảm 
biến dạng kéo của vật liệu WPC.
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Hình 2. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến Mô đun đàn hồi kéo của sản phẩm

Ảnh hưởng của kích thước sợi độ bền kéo vật 
liệu WPC rất rõ ràng. Khi kích thước sợi tăng. 
độ bền kéo (Cường độ, mô đun đàn hồi kéo) của 
WPC có xu thế giảm, nguyên nhân do liên kết 
không đồng nhất giữa chất nền và sợi gia cường, 
gây ứng lực tập trung làm giảm liên kết, nhưng 
thay đổi không lớn. Kích thước sợi tăng làm giảm 
tiếp xúc giữa nhựa và sợi. Trong quá trình trộn, 
ép đùn vật liệu WPC không đều cũng làm giảm 
khả năng chịu kéo của vật liệu. Ở kích thước sợi 
< 0.15mm. quá trình trộn nhựa và sợi tương đối 
đều làm cho cường độ kéo tốt hơn.

Thành phần sợi có nhóm (-OH) của lignin và 
cellulose có tính phân cực mạnh. Bề mặt của nó 
xuất hiện tính phân cực hóa học mạnh mẽ, còn PE 
thì không phân cực gây ra sự tương hợp giữa vật 
liệu nền (nhựa PE) và sợi cỏ kém. Để cải thiện bề 
mặt của 2 loại vật liệu, thông thường người ta sử 
dụng 2 phương pháp thực hiện: 

Phương pháp 1: Tiến hành xử lý cải biến bề 
mặt nhựa hoặc bề mặt sợi cỏ, sử dụng 2 loại vật 
liệu có phân cực và có độ hòa tan gần nhau như: 
axít hóa bề mặt sợi cỏ, phthalein hóa hay ghép 

nối các chất đồng trùng hợp. 
Phương pháp 2: Thêm chất tương hợp để cải 

thiện khả năng tương thích của bề mặt hai vật 
liệu, từ đó nâng cao được tính năng, giảm sự biến 
dạng do nhiệt độ ảnh hưởng của vật liệu, Chuai 
chengzhi và đồng tác giả (2000), Li Siyuan và 
đồng tác giả (2005). Nghiên cứu này sử dụng PE-
MAH làm chất tương hợp đã nâng cao cường độ 
liên kết nhưng lượng dùng không phải càng nhiều 
càng tốt. Kết quả thí nghiệm chỉ rõ, ảnh hưởng 
của tỉ lệ PE-MAH đến cường độ kéo và mô đun 
đàn hồi là không giống nhau mức ảnh hưởng khi 
thay đổi tỉ lệ không lớn. Tăng tỉ lệ dùng PE-MAH 
có lợi cho mô đun đàn hồi; còn PE-MAH tăng 
cường độ kéo cũng tăng khi PE-MAH tăng đến 
8 phần trọng lượng thì cường độ kéo lại có xu 
hướng giảm.
3.2. Ảnh hưởng của các thám số công nghệ đến 
độ bền uốn của vật liệu WPC

Từ bảng 4, ta có hình 3, hình 4 ảnh hưởng 
của các tham số công nghệ đến độ bền uốn của             
sản phẩm.

Hình 3. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến cường độ uốn tĩnh của sản phẩm
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Kết quả từ bảng 4, hình 3, hình 4 cho thấy ảnh 
hưởng khi dùng nhựa HDPE ở 100 phần trọng 
lượng. Sự thay đổi tỉ lệ giữa nhựa HDPE và sợi 
cỏ ảnh hưởng mạnh nhất đến độ bền uốn tĩnh của 
vật liệu WPC. Ảnh hưởng sự thay đổi các cấp 
tham số công nghệ đến độ bền uốn tĩnh thứ tự 

như sau: Tỉ lệ nhựa/Sợi ảnh hưởng mạnh nhất > 
Kích thước sợi > Tỉ lệ chất tương tác PE-MAH. 
Khoảng biến động ảnh hưởng của các nhân tố đối 
với cường độ uốn tĩnh R: 7.21>4.11>1.23MPa; 
Đối với mô đun đàn hồi uốn R: 186>87>63MPa. 

Hình 4. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến mô đun đàn hồi uốn tĩnh của sản phẩm

Khi tỉ lệ sợi cỏ tăng từ 40-80 phần trọng 
lượng, cường độ uốn tĩnh, mô đun đàn hồi đều có 
xu hướng gia tăng, khoảng tác động do các cấp tỉ 
lệ lớn. Nguyên nhân chủ yếu do tỉ lệ sợi cellulose 
cao làm gia tăng khả năng chịu uốn của vật liệu 
WPC. Khi vật liệu chịu uốn, mặt trước vật liệu 
chịu lực nén tăng cao do vật liệu gia cường sợi cỏ 
xốp rỗng, còn mặt sau chịu lực kéo giảm khi đó 
khả năng chịu uốn của vật liệu tăng. Kích thước 
sợi có ảnh hưởng đến độ bền uốn vật liệu WPC. 
Khi kích thước tăng độ bền uốn của vật liệu WPC 
có xu hướng giảm, kích thước càng nhỏ độ bền 
uốn càng tăng. Chất tương hợp PE-MAH làm 
gia tăng khẳ năng liên kết của gỗ và nhựa. Trong 
phạm vi nghiên cứu sự thay đổi tỉ lệ chất tương 
hợp từ 100/4;100/8;100/12 đến độ bên uốn là 
không lớn.

3.3. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến 
khả năng chịu nước của vật liệu WPC

Ngâm mẫu vật liệu WPC vào trong nước ở 

nhiệt độ 200C và 700C trong 7 ngày, kết quả trọng 

lượng mẫu thay đổi thể hiện trong bảng 3, 4. 

Khi hàm lượng sợi gỗ càng tăng thì độ hút 

nước của composite gỗ - nhựa càng tăng. Trong 

thành phần composite gỗ nhựa thì gỗ là pha phân 

tán và pha ổn định là nhựa, hai thành phần vật 

liệu này là hai pha khác nhau. Gỗ là một vật liệu 

xốp, rỗng, mao dẫn nên có tính ưa nước; còn 

nhựa hút nước ít, thường là trơ với nước. Do vậy, 

độ hút nước của vật liệu phụ thuộc chính vào bản 

chất pha phân tán là sợi gỗ hay là phụ thuộc vào 

hàm lượng sợi gỗ. Trong điều kiện nghiên cứu 

nhất định, ảnh hưởng của các nhân tố, các cấp 

nhân tố khác đến tỉ lệ hút nước nhau là khác nhau. 

Nhưng ở nhiệt độ 200C, tỉ lệ hút nước tính theo 

% là không đáng kể. Trong 7 ngày ngâm tỉ lệ hút 

nước cao nhất là 1.85%.
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Hình 5. Ảnh hưởng của các tham số công nghệ đến tỉ lệ hút nước                                                                                                                    

Ở nhiệt độ 70oC, tỉ lệ hút nước cao hơn đáng 
kể từ 3.14 đến 6.03%. Ảnh hưởng của các tham 
số công nghệ đến tỉ lệ hút nước được thể hiện 
trên hình 5. Tùy theo kích thước sợi, tỉ lệ sợi cỏ 
và nhựa tăng thì tỉ lệ hút nước có xu thế gia tăng. 
Điều này phù hợp với nhận định ở trên. Tỉ lệ chất 
tương hợp tăng làm giảm khả năng hút nước của 
vật liệu nhựa gỗ.
4. KẾT LUẬN

- Sử dụng nhựa PE và sợi cỏ Voi làm nguyên 
liệu phức hợp WPC đáp ứng được các tính chất 
cơ lý của vật liệu gỗ nhựa.

- Ảnh hưởng sự thay đổi các cấp của tỉ lệ sợi 
cỏ và nhựa HDPE trong thí nghiệm ảnh hưởng 
mạnh nhất  đến tính chất cơ lý của vật liệu phức 
hợp WPC khoảng biến động R lớn nhất so với 
sự thay đổi của các cấp nhân tố kích thước sợi 

và tỉ lệ chất tương tác; khoảng biến động lớn nhất 
đối với mô đun đàn hồi kéo 706MPa và cường độ 
uốn tĩnh 8.41Mpa.

- Đánh giá chỉ tiêu hút nước trong điều kiện 
thường rất tốt tỉ lệ hút nước sau 7 ngày là không 
đáng kể cao nhất là 1.85%.

- Tổng hợp phân tích một cách toàn diện, tối 
ưu hóa các tham số công nghệ là: Tỉ lệ nhựa/
sợi cỏ: 100/40 phần trọng lượng; kích thước 
sợi: <0.15mm; tỉ lệ nhựa/chất tương tác: 100/4 
phần trọng lượng ở thí nghiệm 1 có kết quả tốt 
nhất cường độ kéo 24.70Mpa, cường độ uốn tĩnh 
32.78Mpa, mô đun uốn tĩnh đàn hồi 2458Mpa. 
Còn ở thí nghiệm 3 tỉ lệ nhựa/sợi cỏ: 100/80 phần 
trọng lượng; kích thước sợi: <0.15mm; tỉ lệ nhựa/
chất tương tác: 100/12 phần trọng lượng kết quả 
cho mô đun kéo đàn hồi là lớn nhất. 
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EFFECT OF SIZE, COMPOSITION RATIO ON ELEPHANT GLASS 
(PENNISETUM PURPUREUM) AND PE SYNTHETIC RESINS TO 

WOOD-PLASTIC COMPOSITE

Ngo Anh Son
(Science & International Cooperation Department of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Wood-Plastic Composite (WPC) is a mixture of wood flour and plastic. This research use elephant grass fibers 
instead of wood pulp and Polyetylene (HDPE) which were major material sources for manufactoring WPC. By using 
orthogonal theories, the author analyzed the effects of technological parameters: fibre volume HPDE/grass with the 
ratio: 100/40; 100/60; 100/80fiber size: less than 0.15; 0.15-0.30; 0.30-0.45mm, PE-MAH interaction ratio: 100/4; 
8/8; 100/12 to the physical properties of WPC. Theoretical and empirical results of this study contribute to light on the 
theory of how the ratio of PE-MAH strengthens the links between grass fiber and PE and improve the properties of 
the composite. Experimental results also showed the influence of changes of K1, K2 and K3 levels of each factor on 
the results. The change in the ratio of HDPE and grass fibers has the strongest impact on the product properties with 
the largest fluctuation range R: tensile strength 2.16Mpa, tensile elastic modulus 760Mpa, static bending strength 
8.41Mpa, the modulus of elasticity in static bending of 323Mpa compared to the change in level of other factors.
When the fiber ratio increases from 100/40 to 100/80, the mechanical properties of the product tend to decrease: the 
tensile strength decreases from 23.63Mpa to 20.27Mpa, the static bending strength decreases sharply from 28.81 to 
21.60, the modulus of elasticity in static bending, and water resistance also decreased. Only tensile elastic modulus 
increased from 2396Mpa to 3102Mpa. Fiber size also affects experimental results. When the fiber size increases, 
the mechanical properties of the product decrease. Those results would help to develop the technology process and 
determine the appropriate ratio of wood and plasticused in the process and have also opened up directions for future 
research.
Keywords: Composite, elephant grass, plastics.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU MẦM QUY MÔ
HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Khổng Thị Thanh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Bình
(Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa vitamines, amino acids, chất xơ và các hoạt chất sinh học, các chất này có 
hàm lượng cao hơn nhiều so với rau trưởng thành. Đặc biệt, rau mầm đậu tương chứa isoflavones có lợi cho cơ thể. 
Kết quả nghiên cứu các điều kiện thích hợp để sản xuất rau mầm trên 3 đối tượng cải ngọt, cải củ, đậu tương cho 
thấy: Về thời gian ngâm và ủ nước trước khi gieo: cải ngọt ngâm ở nhiệt độ thường 2h, ủ 6h; cải củ ngâm nước ấm 
(35-400C) trong thời gian 2h, ủ 6h; đậu tương ngâm nước ấm (35-400C) trong 2,5- 3,5h, ủ 24-30h. Độ dày của giá thể 
GT05 sử dụng trồng rau cải ngọt và cải củ là 2-2,5cm; giá thể trồng rau mầm đậu tương là cát có độ dày 3cm. Lượng 
hạt giống gieo trong một khay (kích thước 40x60x10(cm)) là: Cải ngọt: 25g/khay; cải củ: 50g/khay; đậu tương: 120g/
khay. Sử dụng vật liệu nilon đen hoặc bìa carton để che phủ trong thời gian 4-5 ngày. Phun tưới nước cho cây 2 lần/
ngày. Thời gian thu hái: Cải ngọt: 8 ngày; cải củ: 7 ngày; đậu tương: 6 ngày. Thời hạn sử dụng: rau cải: 5 ngày, đậu 
tương: 6-7 ngày; nhiệt độ bảo quản: 5- 100C; vật liệu bao gói: túi PE. Về hàm lượng dinh dưỡng: Hàm lượng vitamins 
C trong 3 loại rau dao động 0,0038-0,046; không xác định hàm lượng isoflavones trong cải ngọt và cải củ, hàm lượng 
isoflavones trong đậu tương là: 32mg/100g. Hàm lượng NO3- trong cải ngọt là: 212,36mg/kg, cải ngọt: 198,9mg/kg.
Từ khóa: Cải củ, cải ngọt, đậu tương, isoflavones, rau mầm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong ăn uống hàng ngày, rau tươi có vai trò 
đặc biệt quan trọng. Tuy lượng protid và lipid 
trong rau tươi không đáng kể, nhưng chúng cung 
cấp cho cơ thể nhiều chất hoạt tính sinh học, 
vitamin, khoáng chất, đường, chất xơ… đây là 
những chất thiết yếu cung cấp cho chơ thể sống 
… (Trường Đại học Y Hà Nội (2008). Tuy nhiên, 
vấn đề rau sạch, rau an toàn đang là vấn đề nhức 
nhối được chính quyền các địa phương, ngành 
nông nghiệp, đặc biệt là người tiêu dùng quan 
tâm (Trương Quốc Tùng (2007)).

Huyện Việt Yên (thuộc tỉnh Bắc Giang) trong 
những năm gần đây có nhiều thay đổi với tốc độ 
phát triển mạnh, nhiều khu công nghiệp với nhiều 
nhà máy, công ty được đầu tư xây dựng như khu 
công nghiệp Đình Trám, khu công nghiệp Quang 
Châu… Bên cạnh đó, do quá trình phát triển 
khu công nghiệp, diện tích đất nông nghiệp của 
huyện bị thu hẹp dần, hướng sản xuất mới cho 
nông nghiệp đô thị, khu công nghiệp là xu thế 
tất yếu (Công báo/Số 359+360/Ngày 18/3/2015). 
Trong nhiều xu thế thì xu thế sản xuất rau mầm 
cho nông nghiệp đô thị là một trong những lựa 
chọn thích hợp.

Rau mầm là một sản phẩm từ lâu được ưa 
chuộng ở các nước tiên tiến trên thế giới. Gần 
đây, Việt Nam cũng bước đầu triển khai một số 
mô hình trồng rau mầm. Rau mầm chứa nhiều 
loại vitamin thiết yếu (vitamin B, C, E…), amino 
axít và chất xơ, hoạt chất sinh học cần thiết cho 
cơ thể với hàm lượng cao. Do đó, rau mầm giúp 
cơ thể tăng sức đề kháng, giữ làn da mịn màng, 
tươi tắn và dồi dào sinh lực. Theo các tài liệu 
khoa học, rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 
5 lần rau thường. Nhiều tài liệu đã đề cập đến rau 
mầm có khả năng tăng kháng thể, chống lão hóa, 
ức chế hình thành tế bào ung thư, giảm tim mạch, 
giảm lượng cholesterol trong máu. Rau mầm là 
rau dễ trồng, thời gian trồng ngắn, ít bị sâu bệnh. 
Các loại rau mầm thường dùng như cải củ, rau 
muống, cải ngọt, đậu tương, đậu xanh… Đối với 
cây rau, mầm là một trong hai đỉnh dinh dưỡng, 
đó là giai đoạn cây còn là mầm và vào lúc cây 
sắp ra hoa. Mặt khác, tất cả các hạt rau đều chứa 
đầy đủ các chất bổ dưỡng cần thiết để nuôi mầm 
trong thời kỳ tăng trưởng của mầm, nên trong quá 
trình trồng không cần sử dụng phân hóa học, chất 
bảo vệ thực vật. Như vậy, có thể nói rau mầm là 
loại rau sạch từ yêu cầu nội tại của quy trình sản 
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xuất và được thu hoạch ở thời kỳ giàu hàm lượng 
vitamin (A, E, B) nhất trong vòng đời của cây 
rau. Hiện nay, rau mầm đã và đang trở thành đối 
tượng được khuyến khích sản xuất trong chương 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và rất phù hợp 
với xu hướng tiêu thụ thực phẩm trên thị trường 
(Hoàng Ích Tuyền (2006)).
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu: 3 giống hạt rau của 
công ty Đức Thắng: cải củ (G1), cải ngọt (G2), 
đậu tương (G3).

* Vật tư sử dụng: Giá thể Tribat của công ty 
TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn xanh (D1), 
Giá thể GT05 của Viện Nông hóa Thổ nhưỡng 
(D2), cát vàng (D3).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm (Nguyễn Thị Lan (1999))

+ Nội dung 1: Nghiên cứu xác định kỹ thuật 
xử lý hạt giống: 

- Đối với hạt giống G1 và G2: bố trí 10 mẫu thí 
nghiệm như sau: Ngâm nước ở nhiệt độ thường 
trong 2h và không ủ (G1LO; G2LO); Ngâm 
nước ở nhiệt độ thường trong 2h và ủ 6h (G1LU; 
G2LU); Ngâm nước ấm (35-400C) 2h và không ủ 
(G1NO; G2NO); Ngâm nước ấm (35-400C) 2h và 
ủ 6h (G1NU; G2NU); Đối chứng: làm ẩm không 
ngâm ủ (G1DC; G2DC).

- Đối với hạt giống G3: bố trí thí nghiệm ảnh 
hưởng của nhiệt độ nước ngâm tới độ ẩm của hạt 
gồm 4 công thức: 30; 35; 40; 450C. Thí nghiệm 
ảnh hưởng của độ ẩm của hạt tới khả năng nảy 
mầm của đậu tương gồm 5 công thức 40%; 45%; 
50%; 55%; 60%.

+ Nội dung 2: Nghiên cứu xác định giá thể 
phù hợp 

Thí nghiệm gồm: 6 công thức với 2 giống rau 
và 3 loại giá thể D1; D2; D3.

+ Nội dung 3: Xác định độ dày của giá thể

Thí nghiệm gồm 6 công thức với giống rau 
cải củ và cải ngọt với 4 độ dày gồm 1,5cm (H1); 
2cm (H2); 2,5cm (H3); 3cm (H4).

+ Nội dung 4: Nghiên cứu xác định mật độ 
gieo hạt

Thí nghiệm gồm 9 công thức với 3 giống ở 
các tỷ lệ khác nhau với từng loại hạt: Hạt cải 
ngọt: 15g; 20g; 25g; 30g; Cải củ: 40g; 45g; 50g; 
55g; Đậu tương: 100g; 120g; 140g; 160g.

+ Nội dung 5: Nghiên cứu xác định vật liệu 
che phủ thích hợp với từng loại hạt giống rau

Thí nghiệm gồm 12 công thức với 3 giống và 
4 loại vật liệu che phủ là nilon trắng (V1); nilon 
đen (V2); lưới đen (V3); bìa carton (V4).

+ Nội dung 6: Xác định thời gian che phủ 
thích hợp

Thí nghiệm gồm 10 công thức với 2 giống và 
thời gian che phủ: 2 ngày; 3 ngày; 4 ngày; 5 ngày.

+ Nội dung 7: Xác định thời gian thu hái 

Thí nghiệm gồm 15 công thức với 3 giống và 
thời gian thu hái khác nhau.  

+ Nội dung 8: Nghiên cứu bao bì và thời gian 
bảo quản rau mầm 

Thí nghiệm sử dụng 3 loại bao bì khác nhau 
là PS; EPS; PE.

+ Nội dung 9: Xác định hàm lượng dinh 
dưỡng trong các loại rau mầm

Phân tích các chỉ tiêu sau: Hàm lượng nước, 
hàm lượng đường tổng số, hàm lượng vitamin, 
hàm lượng protein, hàm lượng NO3

- hàm lượng 
isoflavones, hàm lượng chất béo.

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi

- Tỷ lệ nảy mầm (%): Số hạt nảy mầm/tổng số 
hạt gieo x 100 (Tính giá trị trung bình trong các 
khay (khay có kích thước 40x60x10cm)).

- Chiều cao cây mầm (cm): h = (độ cao từ đáy 
khay đến đỉnh cây cao nhất trong khay) - (độ cao 
lớp giá thể) - (độ dày của đáy khay).

- Chỉ tiêu phân tích: Hàm lượng nước, hàm 
lượng đường tổng số, hàm lượng vitamin, hàm 
lượng protein, hàm lượng NO3

- hàm lượng 
isoflavones, hàm lượng chất béo.
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2.3. Phương pháp phân tích (Hà Duyên Tư 
(2009))

- Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy đến 
trọng lượng không đổi.

- Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương 
pháp chuẩn độ i ốt.

- Xác định hàm lượng protein bằng phương 
pháp Bradford.

- Xác định hàm lượng lipit bằng phương pháp 
chiết Soxhlet.

- Xác định Gluxit bằng phương pháp 
Graxianop.

-  Xác định hàm lượng NO3
- bằng phương 

pháp so màu.

- Xác định hàm lượng isoflavones bằng 
phương pháp sắc ký lỏng cao áp.

- Xác định hàm lượng axít hữu cơ bằng 
phương pháp trung hòa.

2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 
(Phạm Tiến Dũng (2008))

- Kết quả được xử lý bằng phần mềm Irristat 4.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu xác định hiệu quả của một số 
biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm rau mầm
3.1.1. Nghiên cứu xác định kỹ thuật xử lý (ngâm 
ủ) hạt giống

* Đối với rau mầm cải củ và cải ngọt:

Bảng 1. Ảnh hưởng của biện pháp xủ lý hạt giống đến tỷ lệ nảy mầm của hạt cải

Công thức
Tỷ lệ nảy mầm (%)

Sau 12h Sau 24h Sau 36h
CT1 G1LU 87,8 90,3 97,2
CT2 G1LO 55,7 88,2 92,7
CT3 G1NU 84,6 90,5 93,9
CT4 G1NO 54,5 84,7 91,3
CT5 G1ĐC 0,0 65,7 84,6
CT6 G2LU 84,9 92,3 96,5
CT7 G2LO 53,6 84,2 93,7
CT8 G2NU 91,9 96,5 98,1
CT9 G2NO 58,6 75,8 87,9
CT10 G2ĐC 0,0 46,9 78,5

Mỗi loại hạt giống có biện pháp xử lý hạt 
khác nhau, khi hạt đang ở trạng thái khô cần cung 
cấp một lượng ẩm nhất định để thúc đẩy phôi nảy 
mầm. Hạt cải ngọt có đặc điểm hạt nhỏ, công 
thức ngâm trong nước ở nhiệt độ thường 2 giờ, 
ủ 6 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 97,2%. 
Đối với cải củ thì ngâm trong nước có nhiệt độ 
35-400C trong 2 giờ, ủ 6 giờ cho tỷ lệ nảy mầm 
cao nhất 98,1%.

* Đối với đậu tương:

Do đặc điểm hạt đậu tương to, hàm lượng 
protein cao nên quá trình nảy mầm của hạt phụ 
thuộc lớn vào độ ẩm của hạt. Nếu độ ẩm của hạt 
lớn ức chế sự nảy mầm, trong quá trình ngâm ủ hạt 
dễ bị chua thối. Nếu độ ẩm thấp sẽ kéo dài thời gian 
nầy mầm của hạt, hạt nảy mầm không đều, mặt 
khác trong quá trình ủ phải bổ sung nhiều nước. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ngâm tới hàm ẩm của hạt đậu tương

Thời gian (h)
Hàm ẩm (%)

Nhiệt độ thường 300C 350C 400C 450C
1 23,78 28,9 42,65 45,02 50,1



NÔNG HỌC

64 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

2 26,97 35,76 47,58 49,67 54,32
3 30,48 40,34 50,35 53,24 57,71
4 35,80 43,21 53,81 55,96 61,12

Khi tăng nhiệt độ nước ngâm thì khả năng 
hydrat hóa của hạt tốt, thể hiện ở hàm ẩm tăng 
nhanh. Cùng một khoảng thời gian ngâm hạt là 
3h thì với thí nghiệm nhiệt độ nước ngâm tăng 
từ 30 lên 350C thì độ ẩm của hạt tăng khoảng 

10%. Tuy nhiên, nếu ngâm ở nhiệt độ cao thì 
protein trong đậu tương dễ bị biến tính làm 
giảm khả năng nảy mầm của hạt. Do đó chọn 
chế độ ngâm với nước ấm có nhiệt độ khoảng 
từ 35-400C là hợp lý.

Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm ẩm tới thời gian ủ và tỷ lệ nảy mầm của hạt đậu tương

Chỉ tiêu theo dõi
Hàm ẩm (%)

40% 45% 50% 55% 60%
Nhiệt độ nước ngâm (0C) 370C tương ứng với 1 sôi/3 lạnh
Thời gian ngâm (giờ) 2 2,5 3,5 6 7
Thời gian ủ (giờ) 40 30 24 28 29
Tỷ lệ nảy mầm (%) 84,05 84,6 85,7 79,1 81,3
                        CV(%) 0,5               LSD0.05 0,79

Độ ẩm của hạt sẽ tăng theo nhiệt độ và thời 
gian ngâm nhưng khi ở nhiệt độ cao dễ làm biến 
tính protein làm giảm khả năng phát triển của 
phôi dẫn đến tỷ lệ nảy mầm giảm. Mặt khác, khi 
thời gian ngâm hạt quá lâu độ ẩm của hạt cao hạt 
dễ bị ủng thối.

Xét về ảnh hưởng của độ ẩm tới khả năng nảy 
mầm của hạt thì khi hạt có ẩm độ thấp hơn 40% 
hạt bị khô khó nảy mầm, cần phải bổ sung ẩm 
nhiều lần trong quá trình ủ và thời gian ủ dài 40h, 
tỷ lệ nảy mầm đạt 84,05%. Khi tăng ẩm độ của 
hạt lên 45-50% cho tỷ lệ nảy mầm cao 85,7%, 

thời gian ủ ngắn 24h. Còn nếu hạt có ẩm độ quá 
cao (55- 60%) hạt xuất hiện hiện tượng bị lên 
men chua, có mùi hơi khó chịu, hạt hơi nhớt, tỷ lệ 
nảy mầm đạt thấp (79,1-81,3%). Dựa vào kết quả 
phân tích trên, ta thấy hạt đậu tương nảy mầm tốt 
nhất ở điều kiện độ ẩm 45-50%, nhiệt độ ngâm 
thích hợp là khoảng 35-400C, thời gian ngâm hạt 
là 2,5-3,5h, thời gian ủ 24-30h.

3.1.2. Nghiên cứu xác định giá thể phù hợp cho 
sản xuất các loại rau mầm

* Đối với cải củ, cải ngọt:

Bảng 4. Ảnh hưởng của một số loại giá thể đến tỷ lệ nảy mầm, 
khả năng sinh trưởng và năng suất của rau mầm

Công thức
Tỷ lệ nảy mầm 

sau 48h 
(%)

Chiều cao cây khi 
thu hoạch 

(cm)

Năng suất trung bình
(g/khay)

Chi phí giá thể/ kg rau 
thành phẩm

(đồng)
CT1: G1D1 97,4 12.0 244 5500
CT2: G1D2 97,2 12,5 260 11000
CT3: G1D3 95,1 7,1 172 1000
CT4: G2D1 98,5 14,2 588 3500
CT5: G2D2 98,2 14,7 636 7500
CT6: G2D3 95,4 9,7 412 800

CV% 0,6               
LSD0.05  6,2
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Tỷ lệ nảy mầm và chiều cao cây cũng như 
năng suất thu được đạt cao ở cả 2 công thức D1 và 
D2. Công thức D2 có cao hơn D1. Giá thành giữa 
2 loại giá thể D1 của Viện Nông hóa Thổ nhưỡng 
giá 3500đ/kg và giá thể tribat D2 là 12000đ/kg 
nên chi phí đầu vào của việc sử dụng giá thể D1 
thấp hơn so với giá thể D2. Đối với cát vàng chi 
phí về giá thể thấp tuy nhiên năng suất không cao 
nên xét về hiệu quả kinh tế sẽ thấp. Như vậy, tính 
về hiệu quả kinh tế, chúng tôi chọn D1 là giá thể 
phù hợp cho sản suất rau mầm.

* Đối với đậu tương:

Hạt đậu tương to chứa nhiều chất dinh dưỡng 
đủ để nuôi mầm nên chỉ cần môi trường được 
giữ ẩm là có thể mọc mầm tốt. Mặt khác, trong 
quá trình nảy mầm đậu tương thường tiết ra nước 
chua nên cần giá thể có độ thoát ẩm cao để nước 
chua sinh ra, dễ thoát ra ngoài giúp hạt nảy mầm 
tốt, không bị úng thối. Các giá thể D1 và D2 có 
khả năng thoát ẩm và thoát nước chua kém, vi 
sinh vật phát triển làm hư hỏng hạt đậu. Ngoài ra, 
chi phí giá thể D1 và D2 cao hơn nhiều so với D3. 
Do đó, chúng tôi chọn giá thể là cát vàng để gieo 
mầm hạt đậu tương vừa đạt năng suất gieo trồng 
cao đồng thời chi phí thấp. 

3.1.3. Nghiên cứu xác định độ dày của giá thể

 * Đối với rau mầm cải củ, cải ngọt:
Bảng 5. Ảnh hưởng của độ dày lớp giá thể đến chiều cao và năng suất rau mầm

Công thức Chiều cao cây khi thu hoạch
(cm)

Năng suất trung bình
(g/khay)

Chi phí giá thể/ kg rau 
thành phẩm

(đồng)
CT1: G1H1 9,6 217 4000
CT2: G1H2 12,2 252 5500
CT3: G1H3 12,3 257 6500
CT4 G1H4 12,5 270 7500
CT4: G2H1 11,9 524 2500
CT5: G2H2 14,5 596 3500
CT6: G2H3 14,6 608 4500
CT8 G2H4 14,1 632 5500
CV%  0,4                  
LSD0.05 4,7

Độ dày của giá thể ảnh hưởng đến chiều cao 
và năng suất của rau mầm. Đối với những mẫu 
có độ dày lớp giá thể thấp khi gieo rau mầm có 
chiều cao thấp (khoảng 9-11cm), thân gầy, dễ bị 
đổ, năng suất trung bình thấp. Khi tăng độ dày 
lớp giá thể lên 2-2,5cm thì cây phát triển mạnh 
hơn, thể hiện ở chiều cao và năng suất trung bình 
đều tăng lên khoảng 20%. Tuy nhiên, ở độ dày 
3cm thì chiều cao và năng suất cây tăng không 
đáng kể mà độ dày càng cao thì chi phí về giá thể 
lớn. Chính vì vậy, chúng tôi chọn độ dày hợp lý 
cho trồng rau mầm cải là 2-2,5cm.

* Đối với đậu tương:

Đối với đậu tương giá thể sử dụng là cát. Đặc 

điểm của cát là giá thành rẻ, xốp, không có chất dinh 
dưỡng, đậu tương không sử dụng chất dinh dưỡng 
từ cát nên có thể rửa để tái sử dụng nhiều lần. Tác 
dụng của cát đối với sự nảy mầm của đậu tương là 
giữ ẩm, thoát dịch chua. Mặt khác, mầm đậu tương 
được ủ trong cát có đặc điểm là thân trắng, giòn, 
mầm có màu vàng. Nếu để ra ngoài thì thân cứng, 
xanh, dai, mầm có màu xanh ngắt. Để đảm bảo quá 
trình nảy mầm và chất lượng cảm quan của rau 
mầm tốt, nên để lớp cát dày 3cm. Sau khi gieo hạt 
xong phủ lớp cát dày gần bằng với chiều cao yêu 
cầu của cây (khoảng 5-6cm), tùy thuộc vào yêu cầu 
của người trồng muốn ăn mầm ngắn hay dài. Kích 
thước của mầm sẽ phụ thuộc vào độ dày của lớp cát 
phủ lên nhưng tối đa cũng chỉ nên dài khoảng 10cm.
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3.1.4. Lựa chọn mật độ gieo với từng loại hạt

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ gieo hạt tới chiều cao và năng suất rau mầm

Giống
Mật độ
(g/khay)

Tỷ lệ nảy mầm
(%)

Chiều cao cây
(cm)

Năng suất trung bình
(g/khay)

G1

15 97,3 12,4 190
20 97,4 12,3 262
25 97.3 12,5 325
30 97.5 12,2 328

G2

40 98,5 14,2 638
45 98,5 14,4 704
50 98,2 14,5 795
55 98,3 14,7 802

                               100                           98,9                              9,5 560
120 98,3 9,51 658

     G3 140 94,1 9,53 634
160 94,0 9,53 635

Gieo hạt ở mật độ thấp cho tỷ lệ hạt nẩy mầm 
cao, nhưng năng suất đạt được thấp. Nếu mật độ 
cao tức gieo dày thì tỷ lệ nảy mầm vẫn cao nhưng 
mầm mọc không đồng đều, một số hạt mầm đã 
nẩy nhưng không phát triển dẫn đến bị thối, mầm 
nhỏ, năng suất thấp. Nhìn vào kết quả cho thấy 
mật độ thích hợp là: hạt cải ngọt tỷ lệ 25g/khay, 
năng suất trung bình đạt cao 325g; cải củ 50g/
khay năng suất trung bình đạt 795g; đậu tương 

120g/khay, năng suất trung bình đạt 658g.

3.1.5. Nghiên cứu xác định vật liệu che phủ

Mục đích của che phủ là làm tăng nhiệt độ của 
đất, trách bốc hơi nước, duy trì độ ẩm giúp tăng 
tỷ lệ mọc mầm, mầm cây mọc nhanh. Nghiên cứu 
trên 4 loại vật liệu: nilon trắng; bìa cứng; lưới 
đen; nilon đen và mẫu đối chứng (không che 
phủ), kết quả thể hiện ở bảng sau:

Bảng 7. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến chiều cao và năng suất rau mầm

Công thức
Chiều cao cây khi thu hoạch

(cm)
Năng suất trung bình

(g/khay)

CT1: G1V1 7,8 281

CT2: G1V2 12,3 326

CT3: G1V3 9,5 295

CT4: G1V4 12,7 330

CT5: G1ĐC 7,4 265

CT6: G2V1 10,5 748

CT7: G2V2 14,3 812
CT8: G2V3 12,2 767
CT9: G2V4 14.8 798

CT10: G2ĐC 9,8 650

CV% 0,3            
LSD0.05 4,3
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Vật liệu che phủ là nilon trắng chỉ có tác dụng 
làm kín, không có tác dụng chắn sáng nên cây 
chậm phát triển, năng suất thấp. Vật liệu bằng 
lưới đen không kín nên không khí, ánh sáng lọt 
vào, cây vươn theo ánh sáng, cây rau bị nghiêng, 
dễ đổ, năng suất thấp, khó thu hoạch. Đối với 
bìa carton, khi sử dụng để che phủ có tác dụng 
rất tốt thể hiện ở năng suất trung bình thu được 
cao, nhưng loại vật liệu này chỉ sử dụng được 
trong trường hợp khay, rổ nhỏ và bìa phải phẳng. 
Vật liệu che phủ bằng nilon đen cho năng suất 
cao nhất ở tất cả các mẫu. Do đó, chúng tôi chọn 
nilon đen là vật liệu che phủ thích hợp nhất. 

3.1.6. Nghiên cứu xác định thời gian che phủ

Đối với đậu tương: tiến hành che phủ kín 
trong suốt thời gian gieo khi đó mầm đậu có màu 
vàng, thân mềm còn khi có ánh sáng mầm có 
màu xanh và phát triển rất nhanh, cây cứng, xơ. 
Chính vì vậy đối với đậu tương, chúng tôi chọn 
phương án che phủ trong suốt thời gian gieo đến 
khi thu hoạch.

Đối với rau cải mầm: Nghiên cứu xác 
định thời gian che phủ khác nhau: 2 ngày; 3 
ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, kết quả thu được 
ở bảng sau:

Bảng 8. Ảnh hưởng của thời gian che phủ đến chiều cao và năng suất rau mầm

Công thức Chiều cao cây khi thu hoạch
(cm)

Năng suất trung bình
(g/khay)

CT1: G1T1 9,4 302
CT2: G1T2 11,5 315
CT3: G1T3 12,5 334
CT4: G1T4 12,8 320
CT5: G1T5 12,8 318
CT6: G2T1 10,7 731
CT7: G2T2 13,4 789
CT8: G2T3 14,9 804
CT9: G2T4 14,7 810
CT10: G2T5 14,2 805

              CV% 0,4                LSD0.05 5,7

Che phủ có tác dụng rất tốt trong giai đoạn 
đầu của cây, giúp cây phát triển nhanh, thân vươn 
dài. Hai ngày đầu tiến hành che phủ hoàn toàn, 
từ ngày thức 3 trở đi sẽ mở một số giờ nhất định 
trong ngày thường vào buổi sáng sớm và chiều 
tối. Khi cây đã lớn, cần phải có ánh sáng để cây 
quang hợp giúp lá xanh đồng thời thân cây chắc 
khỏe. Nếu che phủ trong thời gian ngắn thì sự 

phát triển của cây chậm. Nếu che phủ trong thời 
gian dài khi cây đã cao, thiếu ánh sáng cây sẽ yếu 
và phát triển chậm, thậm chí dẫn đến chết cây. Từ 
kết quả trên cho thấy, cải ngọt công thức che sáng 
4 ngày cho năng suất cao nhất (334g/khay), đối 
với cải củ che sáng 5 ngày cho năng suất cao nhất 
(810g/khay).

3.1.7. Nghiên cứu xác định thời gian thu hoạch phù hợp

Bảng 9. Xác định thời gian thu hoạch đối với rau cải ngọt và cải củ

Ngày

Cải ngọt Cải củ
Chiều cao cây

(cm)
Năng suất
(g/khay)

Chiều cao cây
(cm)

Năng suất
(g/khay)

5 8,7 269 10,4 671
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6 10,3 285 12,7 745
7 11,5 317 14,6 815
8 12,8 335 14,4 812
9 12,7 330 14,7 805

Bảng 10.  Xác định thời gian thu hoạch đối với mầm đậu tương

Ngày Chiều cao cây 
(cm)

Năng suất 
(g/khay)

3 5,7 405
4 7.0 570

5 8.9 638

6 9.6 675

7 12,5 720

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mỗi loại rau có 
thời gian thu hái khác nhau. Nếu thu non sẽ không 
ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm nhưng 
làm giảm năng suất, hiệu quả kinh tế không cao. 
Nếu để rau mầm dài ngày, cây rau có biểu hiện 
suy thoái sinh trưởng, thể hiện đối với mầm cải: 
lá mầm vàng, thân mầm xuất hiện hiện tượng 
thối nhũn ở gần gốc dẫn đến cây đổ và năng suất 
giảm. Đối với đậu tương xuất hiện các đốm đen 

trên lá mầm, thân dai không giòn và có nhiều xơ.
Đối với cải củ, thời gian thu hái thích hợp là 

sau gieo 7 ngày. Khi đó rau xanh, năng suất thực 
thu cao. Đối với cải ngọt, thời gian thu hái thích 
hợp là sau khi gieo 8 ngày. Đối với đậu tương, 
thời gian thu hái thích hợp là sau khi gieo 6 ngày. 
Có thể thu hái sớm hơn tùy thuộc vào sở thích ăn 
của mỗi người. Khi thu hái sớm, mầm cây ngắn, 
mập, ăn giòn, tuy nhiên năng suất không cao.

3.2. Phân tích hàm lượng dinh dưỡng các sản phẩm rau mầm
Bảng 11. Hàm lượng dinh dưỡng của rau mầm cải củ, cải ngọt

Các chỉ tiêu chất lượng Mầm củ cải Mầm cải ngọt Mầm đậu tương
Hàm lượng nước (%) 94,56±0,14 92.16 85,7±0,14
Hàm lượng đường tổng số (%) 4,28 4,45 2,35

Hàm lượng vitamin C (%) 0.046 0,041 0.038

Hàm lượng protein (%) 0,95 0,84 5,89

Hàm lượng NO3 (mg/kg) 212,36 198,9 -

Hàm lượng isoflavones (mg/100g) - - 32,6

Hàm lượng chất béo (%) - - 5,11

*Ghi chú: ‘-‘không xác định

Quá trình phân tích chất lượng cho thấy, hàm 
lượng nước trong rau mầm rất cao (chiếm từ 
85,7% đến 95%). Rau mầm cải chứa hàm lượng 
dinh dưỡng cao, hàm lượng vitamin C cao. Cũng 
nhờ giàu các vitamin, rau mầm còn có tác dụng 
giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giữ gìn làn da mịn 

màng tươi tắn. Nguồn vitamin C dồi dào trong 
rau mầm giúp làm chậm quá trình lão hoá và tăng 
cường sinh lực. 

Đối với hàm lượng N03
- thấp hơn tiêu chuẩn 

quy định 40% (quy định tối đa là 500mg/kg). 
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Điều này cho thấy, rau mầm rất an toàn cho 
người bị tim mạch và cao huyết áp.

Ngoài ra, hàm lượng isoflavones trong rau 
mầm đậu tương là 32,6mg/100g sản phẩm, 
chiếm số lượng khá cao. Isoflavones là một loại 

phytoestrogen có hoạt tính estrogen, cơ chế hoạt 
động và chức năng gần giống như hormone nữ 
cơ thể và mang tính lành, nên mầm đậu nành còn 
đem lại nhiều lợi ích hơn đối với cơ thể, đặc biệt 
là đối với phái đẹp.

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của loại bao gói tới thời gian bảo quản rau mầm

3.3.1. Đối với rau mầm cải 

Bảng 12. Ảnh hưởng của bao bì bảo quản đến quá trình bảo quản rau mầm cải

Thời gian
Khối lượng rau mầm giảm so với ban đầu (g)

PS EPS Túi PE
Ban đầu 100,45 100,31 100,16
1 ngày 0,83 1,64 0.46
2 ngày 1,96 2,77 0.68
3 ngày 2,55 2,92 0.86
4 ngày 2,83 3,81 0.99
5 ngày 3,05 4,32 1,14
6 ngày 3,66 4,75 1,34
7 ngày 3,99 6,23 1,90

Tổng giảm 19,37 26,44 7,37

Kết quả cho thấy, khối lượng của rau mầm 
giảm dần theo thời gian. Sau 7 ngày bảo quản, 
khối lượng rau giảm trung bình là 20-25g/100g 
rau tươi.

Tuy nhiên, khi bao gói bằng các loại bao bì 
khác nhau, sự giảm khối lượng là khác nhau. Cụ 
thể, với bao bì EPS, khối lượng giảm nhiều và 
nhanh nhất. Trong khi đó, bao bì bằng túi PE có 
khối lượng giảm chậm và ít nhất.

Qua đánh giá cảm quan cho thấy, khi bảo quản 
rau trong điều kiện mát 5-100C, sau 5 ngày bảo 
quản, rau vẫn giữ được phẩm chất tốt, thể hiện: 
rau vẫn xanh, thân cứng, không bị nát. Ngày thứ 
6 trở đi, chất lượng của rau giảm rất nhanh, thể 
hiện lá rau bắt đầu chuyển dần sang màu vàng, 
thân héo, đến ngày thứ 7 xuất hiện hiện tượng 
một số chỗ rau bị nát, thối.

3.3.2. Đối với đậu tương
Bảng 13. Ảnh hưởng của bao bì bảo quản đến quá trình bảo quản rau mầm đậu tương

Thời gian (ngày)
Khối lượng rau mầm giảm so với ban đầu (g)

PS EPS Túi PE
Ban đầu 100,45 100,31 100,16

1 0,67 0.86 0.3
2 1,71 2,21 0.54
3 1,77 2,47 0.63
4 2,23 2,75 0.72
5 2,31 3,04 0.83
6 2,62 3,76 0,97
7 2,81 4,18 1,15
8 3,62 4,71 1,87

Tổng giảm 17,73 23,98 7,01
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Đặc điểm của mầm đậu tương hơi khác so với 
mầm cải. Thân mầm đậu tương thường cứng hơn, 
lá mầm to và dày. Chính vì vậy, trong quá trình 
bảo quản, sự bay hơi nước diễn ra chậm và ít hơn 
so với mầm cải. Sau 8 ngày, mẫu sử dụng bao bì 
túi PE khối lượng giảm 7,01g (7%) so với ban 
đầu, mẫu sử dụng bao bì hộp PE thì giảm 23,98g 
(23,98%). Về cảm quan, trong 4 ngày đầu, sản 
phẩm không có sự thay đổi nhiều. Từ ngày thứ 
5, xuất hiện hiện tượng rễ bị thâm, thân nhỏ hơn. 
Đến ngày thứ 8, xuất hiện một số chấm đen trên 
lá mầm. Như vậy, chọn thời gian bảo quản đối 
với rau mầm cải là 5 ngày còn với rau mầm đậu 
tương là 6-7 ngày.

4. KẾT LUẬN 

Các thông số kỹ thuật đã nghiên cứu được 
tổng hợp như sau: 

- Chế độ ngâm ủ hạt trước khi gieo: 

* Cải ngọt: thời gian ngâm: 2h, nhiệt độ ngâm: 
nhiệt độ thường (22-250C), thời gian ủ: 6h.

* Cải củ: thời gian ngâm: 2h, nhiệt độ ngâm: 
35-400C, thời gian ủ: 6h.

* Đậu tương: thời gian ngâm: 2,5-3,5h, nhiệt 
độ ngâm: 35-400C, thời gian ủ: 24-30h.

-  Giá thể trồng rau mầm: cải ngọt và cải củ là 
GT05; đậu tương là cát. Độ dày lớp giá thể là 2 - 2,5cm.

- Lượng hạt giống gieo cho một khay kích 
thước 40x60x10cm là: cải ngọt: 25g/khay; cải củ: 
50g/khay; đậu tương: 120g/khay.

- Sử dụng vật liệu nilon đen hoặc bìa carton 
để che phủ trong thời gian 4-5 ngày. 

- Thời gian thu hoạch: cải ngọt: 8 ngày; cải 
củ: 7 ngày; đậu tương: 6 ngày.

- Rau mầm bao gói trong túi PE, nhiệt độ bảo 
quản: 5 - 100C, Thời hạn sử dụng: cải ngọt và cải 
củ: 5 ngày, đậu tương: 6-7 ngày.

- Thành phần dinh dưỡng trong rau mầm:

+ Hàm lượng đường tổng số: trong mầm rau 
cải: 4,28%, mầm cải ngọt 4,45%, nầm đậu tương: 
2,35%.

+ Hàm lượng vitamin C của 3 loại rau dao 
động trong khoảng 0,038 - 0,0046%.

+ Hàm lượng protein: củ cải: 0,95%; cải ngọt; 
0,84%; đậu tương: 5,89%.

+ Hàm lượng NO3
-: củ cải: 212,36 mg/kg, cải 

ngọt: 198,9 mg/kg.

+ Hàm lượng isoflavones của mầm đậu tương: 
32,6mg/100g.

+ Hàm lượng chất béo trong mầm đậu tương: 
5,11%.
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RESEARCH ON THE APPLICATION OF SPROUTS MANUFATURERS FOR 
HOUSEHOLDS IN VIETYEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Khong Thi Thanh, Nguyen Thi Thanh Huyen, Pham Thi Binh
(Food Technology Faculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
Sprouts have high nutritional content, contain a huge among of vitamins, amino acids, fiber and bioactive substances 
which surpass that in vegetables. In particular, soybean sprouts contain isoflavones that have many benifits for health. 
In this study, the authors use Brassica integrifolia, Raphanus sativus and Glycine max seeds of Duc Thang company. 
Results: Soaking seeds before sowing: Brassica integrifolia seeds: soaking in water for 2 hours (room temperature) 
and incubating 6 hours; Raphanus sativus seeds: soaking in hot water for 2 hours, 6 hours of incubation; Glycine 
max seeds: soaking in hot waterfor 2.5-3 hours, 12 hours of incubation. The thickness of soil used to plan Brassica 
integrifolia and Raphanus sativus GT05 is 2 -2.5cm; soybean sprouts are planned on sand. The amount of seeds for 
a traysize 40x60x10cm is: Brassica integrifolia: 25g/a tray; Raphanus sativus: 50g/a tray; Glycine max: 120g/a tray. 
Using black plastic or carton to cover seeds in 4-5 days. Care: Daily spraying water on plants 2 times/a day. Harvest 
time: Brassica integrifolia: after 8 days; Raphanus sativus: after 7 days; Glycine max: after 6 days. Using and storage 
date: Brassica integrifolia and Raphanus sativus 5 days, Glycine max 6-7 days. Storage temperature: 5 - 100C; pack-
aging forpreserving vegetable sprouts: PE. Nutritional content: vitamins C have in 3 vegetables from 0.0038 to 0.046; 
isoflavones content in Brassica integrifolia and Raphanus sativusare unspecified, isoflavones content in Glycine max 
seeds is: 32mg/100g. NO3

- in Brassica integrifolia is: 212.36mg/kg, Raphanus sativus: 198.9mg/kg.
Keywords: Isoflavones, radishes, sweet borecole, soy, vegetable sprouts.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN KALI
ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA

GIỐNG KHOAI TÂY MARABEL, SOLARA TRỒNG VỤ ĐÔNG
TẠI VIỆT YÊN - BẮC GIANG

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

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân bón kali đến sinh trưởng phát triển của hai giống khoai tây nhập nội trong 
điều kiện vụ đông năm 2017 tại Việt Yên – Bắc Giang. Bố trí thí nghiệm bao gồm 4 mức bón phân kali (60 – 80 – 
100 – 120kg K2O/ha) được áp dụng lần lượt trên nền phân bón 100kg N +80kg P2O5. Kết quả cho thấy lượng phân 
kali không ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, khả năng chống chịu với sâu bệnh hại, số củ/khóm, khối lượng củ/
khóm, và năng suất thực thu của hai giống khoai tây nghiên cứu. Sự thay đổi các yếu tố chủ yếu do giống. Công thức 
6 (giống Solara, 80kg K2O) có số củ/khóm, khối lượng củ/khóm, năng suất thực thu cao nhất đạt 19,15 tấn/ha, cao 
hơn công thức đối chứng (giống Solara, 60kg K2O) đạt 17,15 tấn/ha).  
Từ khóa: Lượng kali, năng suất, sinh trưởng phát triển giống khoai tây Marabel, Solara.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây khoai tây (Solanum Tuberosum. L) là cây 

lương thực của nhiều nước châu Âu, ở một số 
nước khoai tây là cây lương thực chủ yếu (Đường 
Hồng Dật, 2005). Cây khoai tây có thời gian sinh 
trưởng ngắn nhưng cho năng suất cao 25-30 tấn/
ha. Khoai tây là nguyên liệu của ngành công 
nghiệp chế biến thực phẩm được người tiêu dùng 
ưa chuộng như khoai tây chip, bim bim, thức ăn 
nhanh… Cây khoai tây rất phù hợp trong công 
thức luân canh truyền thống lúa Xuân - lúa Mùa – 
khoai tây vụ Đông ở miền Bắc nước ta. 

Hiện nay, sản xuất khoai tây ở nước ta chưa 
phản ánh đúng tiềm năng của nó (FAOSTAT 
2007). Nhu cầu tiêu dùng khoai tây ngày càng 
tăng nhưng năng suất và sản lượng khoai tây vẫn 
còn thấp, từ năm 2010 – 2014 chỉ đạt 13,58 – 
14,09 tấn/ha, trong đó một số nước trên thế giới 
năng suất đạt tới 40-50 tấn/ha, vì thế, sản xuất 
khoai tây ở nước ta vẫn chưa đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng khoai tây trong nước. Nguyên nhân chủ 
yếu là do giống và kỹ thuật trồng khoai tây, nhiều 
năm gần đây người trồng khoai tây vẫn sử dụng 
củ không đảm bảo chất lượng để làm giống, chủ 
yếu nguồn củ giống ở trong nước hoặc nhập từ 
Trung Quốc bị thoái hóa hoặc nhiễm bệnh nên đã 
làm giảm đáng kể năng suất khoai tây.

Kali là nguyên tố rất cần thiết cho cây lấy củ, 
làm tăng chức năng sinh lý trong cây cũng như 
quá trình tổng hợp protein và hoạt động của các 

enzyme, tăng khả năng vận chuyển các chất hữu 
cơ được tổng hợp ở lá về các bộ phận khác, điều 
chỉnh quá trình thẩm thấu chất khoáng của cây 
trồng (Hoàng Minh Tấn và cs, 2006).

Tỉnh Bắc Giang nằm ở vùng trung du miền núi 
phía Bắc với điều kiện khí hậu, đất đai khá thích 
hợp cho sự phát triển cây khoai tây trong vụ Đông. 
Đất sản xuất nông nghiệp ở Bắc Giang chủ yếu đất 
xám bạc màu nghèo kali nên việc bổ sung thêm 
lượng phân kali cho cây lấy củ là rất cần thiết. Hai 
giống khoai tây Marabel, Solara là hai giống có 
chất lượng và năng suất cao, giá bán thường cao 
hơn được người dân trồng phổ biến trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang, đây là giống có tiềm năng suất cao 
nên yêu cầu lượng phân lớn. Nghiên cứu này nhằm 
xác định lượng phân kali phù hợp cho hai giống 
khoai tây Marabel, Solara ở Bắc Giang trong điều 
kiện vụ Đông.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Gồm 2 giống khoai tây Marabel và Solara 
nhập khẩu từ Đức. Giống được trồng bổ đôi, 
đường kính trung bình 2cm.

- Phân bón Kali Sunphat (K2SO4).
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm gồm 4 mức bón phân kali P1, P2, 
P3, P4 và hai giống khoai tây G1= Marabel, G2= 
Solara. Lượng phân bón dùng cho 1 ha:

15 tấn phân chuồng + 100kg N + 80kg P2O5.
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Ký hiệu Giống Lượng K2O 
(kg/ha)

G1P1 Marabel 60

G1P2 (đối chứng) Marabel 80

G1P3 Marabel 100

G1P4 Marabel 120

G2P1 Solara 60

G2P2 Solara 80

G2P3 Solara 100

G2P4 Solara 120

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu 
nhiên đầy đủ, nhắc lại 3 lần, diện tích mỗi ô thí 
nghiệm 15m2. Mật độ trồng 50.000 cây/ha.

- Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo 
dõi, quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc được thực 
hiện 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. (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2011).

- Năng suất lý thuyết (tấn/ha) = (Khối lượng 
củ / khóm (g) * Số khóm/m2)/ 100

- Năng suất thực thu (tấn/ha): Thu toàn bộ củ 
trong ô thí nghiệm cân khối lượng tính ra ha.

- Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng Excel 
và IRRISTAT 4.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Thí nghiệm được thực hiện vụ Đông năm 

2017 tại Việt Yên - Bắc Giang.
- Ngày trồng: Giống Marabel: 03/11/2017; 

Giống Solara:  3/11/2017. 
-  Ngày thu hoạch: Giống Marabel: 29/1/2018; 

Giống Solara: 27/1/2018.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của lượng kali đến sinh trưởng 
của giống khoai tây Marabel và Solara

Đặc điểm sinh trưởng của các giống phụ 
thuộc rất nhiều vào đặc tính di truyền của 
giống nhưng cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi 
điều kiện ngoại cảnh. Đặc điểm sinh trưởng 
của các giống khoai tây trong thí nghiệm được 
đánh giá thông qua tỷ lệ mọc, thời gian sinh 
trưởng, dạng cây, độ đồng đều giữa các khóm 
và sinh trưởng của cây. 

Đặc điểm của cây khoai tây là điều kiện cần 
thiết để qua đó xây dựng chế độ thâm canh, luân 
canh, cũng như áp dụng các biện pháp khoa học 
kỹ thuật thích hợp nhằm nâng cao tiềm năng 
năng suất của giống. Đánh giá sự khác biệt về 
thời gian sinh trưởng của từng giống có ý nghĩa 
lớn trong việc bố trí cơ cấu cây trồng trong sản 
xuất sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, 
điều kiện sản xuất của từng vùng. Kết quả thí 
nghiệm thể hiện bảng sau.

Bảng 1. Ảnh hưởng của lượng phân kali và giống đến chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, 
đặc điểm hình thái của giống khoai tây nghiên cứu

Công 
thức 

Ngày mọc 
(ngày)

Thời gian sinh 
trưởng (ngày)

Sinh trưởng 
của cây (1-7)

Độ đồng đều giữa 
các khóm (1-7) Dạng cây Độ dài tia 

củ (điểm)

G1P1 16 87 7 7 Đứng 5

G1P2 16 87 7 7 Đứng 5

G1P3 16 87 7 7 Đứng 5

G1P4 16 87 7 7 Đứng 5

G2P1 12 85 7 7 Nửa đứng 5

G2P2 12 85 7 7 Nửa đứng 5

G2P3 12 85 7 7 Nửa đứng 5

G2P4 12 85 7 7 Nửa đứng 5
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Kết quả bảng 1 cho thấy: 

Hai giống khoai tây nghiên cứu có thời gian 
mọc có sự khác nhau. Giống Solara có thời gian 
mọc sớm hơn 4 ngày so với giống Marabel.

Thời gian sinh trưởng dài hay ngắn tùy từng 
giống khác nhau, lượng bón phân kali không 
ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của 2 giống 
khoai tây nghiên cứu, giống Solara có thời gian 
sinh trưởng 12 ngày, ngắn hơn giống khoai tây 
Marebel 2 ngày (16 ngày). 

Sinh trưởng của cây, độ đồng đều giữa các 
khóm của hai giống khoai tây nghiên cứu tốt 
(điểm 7), độ dài tia củ trung bình (điểm 5).

3.2. Ảnh hưởng của lượng phân kali đến 
tình hình sâu bệnh hại của giống khoai tây 
nghiên cứu

Kết quả bảng 2 cho thấy: Các công thức trong 
thí nghiệm bị sâu xám, bọ trĩ gây hại ít, qua theo 
dõi sâu xám hại chủ yếu giai đoạn sau mọc từ 15 – 
25 ngày, mức độ gây hại sâu xám từ 0 – 1%, bọ trĩ 
gây hại điểm 0 – 1, bệnh mốc sương, đốm lá gây 
hại ở mức độ nhẹ (điểm 1 – 3). Công thức nhiễm 
bệnh héo xanh nhiều nhất là giống Marabel từ 
4-5,0%, giống Solara thấp hơn từ 3,11-4%. Trong 
cùng một giống G1 (giống Marabel) bị bệnh héo 
xanh gây hại nhiều nhất (5,0%). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của lượng phân kali và giống đến sâu bệnh trên giống khoai tây nghiên cứu

Công thức Sâu xám (%) Bọ trĩ (điểm 0 – 9) Mốc sương (0-9) Đốm lá (1-9) Héo Xanh (%)

G1P1 0 0 1 3 4

G1P2 1 1 1 3 4

G1P3 1 1 1 3 4,4

G1P4 1 0 1 3 5,0

G2P1 0 1 1 3 3,11

G2P2 1 1 1 3 3,55

G2P3 1 1 1 3 4

G2P4 1 0 1 3 4

3.3. Ảnh hưởng của lượng kali đến năng suất 
và các yếu tố cấu thành năng suất

Nghiên cứu của Trịnh Khắc Quang (2000) kết 
luận, bón kali với lượng 150 – 200 kg K2O/ha là 

thích hợp để cho khoai tây cho năng suất cao, số củ/
khóm nhiều, chất lượng củ giống tốt và ít hao hụt 
trong bảo quản. Tuy nhiên với thí nghiệm thực hiện 
sử dụng liều lượng kali cho hai giống thấp hơn nên 
kết quả thu được như sau:

Bảng 3. Ảnh hưởng của lượng phân kali và giống đến năng suất và các yếu tố 
cấu thành năng suất của giống khoai tây nghiên cứu

Công thức Số củ TB/khóm Khối lượng củ TB/khóm (g) NSLT (tấn/ha) NSTT (tấn/ha)
G1P1 5,16 383,33 19,77 16,71
G1P2 5,26 390 20,51 16,91
G1P3 5,23 390 20,39 16,86
G1P4 5,23 380 19,87 16,62
G2P1 6,23 386,66 24,08 17,15
G2P2 6,33 423,33 26,79 19,15
G2P3 6,36 416,66 26,49 18,51
G2P4 6,3 393,33 24,77 17,62

CV(%) 4,4 6,3 7,2
LSD0,05 0,43 43,65 1,41
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Qua bảng 3 cho thấy: 

Số củ TB/khóm: Các công thức thí nghiệm cho 
số củ trung bình/khóm không có sự sai khác. Công 
thức G2P3 (Giống Solara, bón 100kg K2O/ha) cho 
số củ TB/khóm cao nhất, đạt 6,36 củ/khóm. Công 
thức G1P1 (Giống Marabel, bón 60kg K2O/ha) cho 
số củ TB/khóm thấp nhất, đạt 5,16 củ/khóm, thấp 
hơn các công thức còn lại. 

Khối lượng củ TB/khóm: Các công thức 
thí nghiệm cho khối lượng củ trung bình/khóm 
không có sự sai khác. Công thức G2P2 (Giống 

Solara, bón 80kg K2O/ha) cho khối lượng củ 
TB/khóm cao nhất đạt 423,33g, công thức G1P4 
(Marabel, 120kg K2O/ha) cho khối lượng củ TB/
khóm thấp nhất, đạt 380g thấp hơn các công thức 
còn lại. 

Năng suất thực thu: Năng suất thực thu của 
các công thức dao động từ 16,62 tấn/ha đến 19,15 
tấn/ha. Công thức cho năng suất thực thu cao nhất 
là G2P2 (giống Solara, 80kg K2O/ha), đạt 19,15 
tấn/ha. Công thức G1P4 (Marabel, bón 120kg 
K2O/ha) cho năng suất thực thu thấp nhất, đạt 
16,62 tấn/ha thấp hơn các công thức còn lại.

Bảng 4. Ảnh hưởng của từng nhân tố phân kali và giống đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng 
suất của giống khoai tây nghiên cứu

Chỉ tiêu Số củ TB/khóm Khối lượng củ TB/khóm (g) NSTT (tấn/ha)

Lượng 
phân bón 
K2O/ha

60 5,71 385 16,93

80 5,8 406,66 18,03

100 5,8 403,33 17,68

120 5,76 386,66 17,12

LSD0,05 0,31 30,86 1,0

Giống
G1 5,22b 385,83a 16,77b

G2 6,31a 405a 18,11a

LSD0,05 0,21 21,82 0,7

CV(%) 4,4 6,3 7,2

Kết quả bảng 4 cho thấy: 

Số củ TB/khóm: Các mức bón phân kali thí 
nghiệm khác nhau cho số củ trung bình/khóm 
không có sự sai khác. Mức bón P3 (100kg K2O/
ha) và P4 (120kg K2O) cho số củ TB/khóm tương 
đương nhau đạt 5,8 củ/khóm cao hơn các mức 
bón còn lại, mức P1 (60kg K2O/ha) cho số củ TB/
khóm thấp nhất đạt 5,71 củ/khóm.

Các giống thí nghiệm cho số củ TB/khóm có 
sự sai khác ở độ tin cậy 95%. Giống G1 (giống 
Marabel) cho số củ TB/khóm đạt 5,22 củ TB/
khóm thấp hơn hẳn giống G2 (Solara) cho số củ 
TB/khóm, đạt 6,31 củ TB/khóm.

Khối lượng củ TB/khóm: Các mức bón phân kali 
thí nghiệm khác nhau cho khối lượng củ TB/khóm 
không sự sai khác. Mức bón P2 (80kg K2O/ha) cho 

khối lượng củ TB/khóm cao nhất, đạt 406,66g 
cao hơn các mức bón còn lại. 

Các giống thí nghiệm cho khối lượng củ TB/
khóm không có sự sai khác. Giống G2 (giống 
Solara) cho khối lượng củ TB/khóm đạt 405g cao 
hơn giống G1 (giống Marabel) cho khối lượng củ 
TB/khóm, đạt 385,83g.

Năng suất thực thu: Các mức bón kali trong 
thí nghiệm cho năng suất thực thu không có sự sai 
khác. Mức bón P2 (80kg K2O/ha) cho năng suất 
thực thu cao nhất, đạt 18,03 tấn/ha cao hơn các 
mức bón còn lại, mức bón P1 (60kg K2O/ha) cho 
năng suất thực thu thấp nhất, đạt 16,93 tấn/ha.

Giống G1 (Marabel) cho năng suất thực thu 
thấp nhất đạt 16,77 tấn/ha, thấp hơn hẳn giống G2 
(đ/c) (Solara), đạt 18,11 tấn/ha, sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%.
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3.4. Ảnh hưởng của lượng kali đến hình dạng và 
chất lượng củ khoai tây nghiên cứu

Đặc điểm hình thái chất lượng là một đặc 
điểm quan trọng của củ khoai tây, nó ảnh hưởng 
lớn đến việc tăng diện tích trồng khoai tây cũng 
như khả năng tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời, 

chất lượng khoai tây còn liên quan đến sản phẩm 
sau chế biến. Vì vậy, kiểm tra chất lượng củ của 
các giống khoai tây trong thí nghiệm là khâu hết 
sức quan trọng. Sau thu hoạch hai tuần, chúng tôi 
tiến hành kiểm tra chất lượng củ và thu được số 
liệu như bảng sau.

Bảng 5. Ảnh hưởng của lượng phân kali và giống đến hình dạng
và chất lượng củ khoai tây nghiên cứu

Công thức Dạng củ (điểm) Màu vỏ củ 
(điểm)

Màu thịt củ 
(điểm)

Độ sâu mắt củ 
(điểm)

Độ bở sau luộc 
(điểm)

G1P1 3 2 4 3 1
G1P2 3 2 4 3 1
G1P3 3 2 4 3 1
G1P4 3 2 4 3 1
G2P1 3 2 5 3 1
G2P2 3 2 5 3 1
G2P3 3 2 5 3 1
G2P4 3 2 5 3 1

Kết quả bảng 5 cho thấy: Màu thịt củ; màu 
vàng đậm là màu ruột của giống khoai tây 
Marabel, giống Solara có màu vàng trung bình. 
Các công thức khoai tây trong thí nghiệm đều 
có dạng củ ovan (điểm 3), màu vỏ củ màu vàng 
(điểm 2), độ sâu mắt củ nông (điểm 3), màu thịt 
củ giống Marabel vàng trung bình (điểm 4), 
solara vàng đậm (điểm 5). Lượng phân bón kali 
không ảnh hưởng đến dạng củ, màu vỏ củ, màu 
thịt củ, độ bở sau luộc.
3.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 2 giống 
khoai tây Marabel, Solara

Đánh giá hiệu quả kinh tế là vấn đế cần thiết 
đối với sản xuất cây trồng, đây là hướng đi để 
người dân có thể tiếp tục trồng hay thay thế các 
giống khác mang lại hiệu quả cao hơn. Những 
năm gần đây, phát triển sản xuất khoai tây vụ 
đông ở Việt Yên - Bắc Giang đã sử dụng nhiều 
giống mới có giá trị kinh tế cao đáp ứng thị hiếu 

của người tiêu dùng, giải quyết dư thừa lao động 
ở nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động. 
Tuy nhiên, sản xuất khoai tây vụ đông ở Việt Yên 
- Bắc Giang đang đứng trước nhiều khó khăn và 
thách thức. Vấn đề đặt ra là lựa chọn phát triển 
loại giống khoai tây nào, quy mô diện tích là bao 
nhiêu, thị trường tiêu thụ sản phẩm như thế nào, 
cần có chính sách gì để nhân rộng mô hình sản 
xuất khoai tây trong những năm tới. Vụ Đông 
2017, chúng tôi thực hiện nghiên cứu hai giống 
khoai tây nhập nội là Marabel và Solara. Hai 
giống khoai này đều là giống đang được trồng 
trên địa bàn huyện cho năng suất cao. Để biết 
được hai giống khoai tây Marabel và Solara có 
đạt hiệu quả kinh tế cao tại đại bàn huyện hay 
không thì cần phải tính toán được các khoản chi 
phí mà chúng ta bỏ ra, doanh thu từ hai giống đó. 
Sau thu hoạch và tính toán chúng tôi thu được số 
liệu như bảng 6.

Bảng 6. Hiệu qủa kinh tế của hai giống khoai tây Marabel và Solara vụ đông tại Việt Yên-Bắc Giang
Đơn vị: đồng/ha

Công thức Tổng chi (đ/ha) Tổng thu (đ/ha) Lãi thuần (đ/ha)
G1P1 66 588 000 125 325 000 58 737 000
G1P2 67 068 000 126 825 000 59 757 000
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G1P3 67 548 000 126 450 000 58 902 000
G1P4 68 028 000 124 650 000 56 622 000
G2P1 63 809 000 128 625 000 64 816 000
G2P2 64 289 000 143 625 000 79 336 000
G2P3 64 769 000 138 825 000 74 056 000
G2P4 65 249 000 132 150 000 66 901 000

Qua bảng 6 ta thấy:

Lãi thuần cho một ha khoai tây dao động từ 
(58 737 000 - 795 336 000 đồng). Trong đó, công 
thức G2P2 (giống Solara, bón 80kg K2O/ha) lãi 
cao nhất đạt 79 336 000 đồng/ha. Công thức có 
lãi thấp nhất là G1P1 (giống marabel, bón 60kg 
K2O/ha) đạt 58 737 000 đồng. 
4. KẾT LUẬN 

Lượng phân kali không ảnh hưởng đến thời 
gian sinh trưởng của 2 giống khoai tây nghiên 
cứu, sinh trưởng của cây, độ đồng đều giữa các 
khóm đều tốt (điểm 7), độ dài tia củ (điểm 5) và 
thời gian sinh trưởng của cây, giống khoai tây 
Marabel 85 ngày, giống khoai tây Solara 87 ngày. 

Sự thay đổi các yếu tố trên chủ yếu do giống.

Lượng phân kali và giống không ảnh hưởng 
rõ đến sâu bệnh hại trên 2 giống khoai tây nghiên 
cứu, các công thức thí nghiệm đều bị bệnh mốc 
sương (điểm 1), đốm lá (điểm 3), héo xanh bị 
nặng nhất công thức G1P4 (giống Marabel, 
120kg K2O) bị hại 5,0%. 

Giống khoai tây Solara, lượng phân 80kg K2O 
có số củ/khóm, khối lượng củ/khóm, năng suất 
thực thu cao nhất, đạt 19,15 tấn/ha và hiệu quả 
kinh tế cao hơn các công thức còn lại. Giống khoai 
tây Sorala qua nghiên cứu cho sản lượng cao hơn 
và hiệu quả kinh tế cao hơn giống Marabel.  
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RESEARCH ON THE IMPACTS OF POTASSIUM FERTILIZER DOSAGE 
ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD PERFORMANCE OF 

TWO POTATO VARIETIES (MARABEL, SOLARA) IN THE WINTER CROP 
IN VIET YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Bui Thi Thu Trang
(Agonomy Falculty of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
The experiment was conducted out in the Winter crop season of 2017 inViet Yen, Bac Giang with two varieties of potatoes 
(Marabel and Solara). Experiments consists of 4 levels of potassium fertilizers (60 - 80 - 100 - 120kg K2O / ha) applied on 
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a 100kg N + 80kg P2O5 fertilizers.The results showed that the amount of potassium fertilizers did not affect the growth 
duration of the two studied potato varieties, resistance to pests and diseases, the number of tubers/clump, the weight of 
tubers/clump, and the actual yield of the two studied potato varieties. The amount of potassium fertilizer did not clearly 
affect the number of tubers/clump, weight of tubers/clump, net yield of the two studied potato varieties. The change in the 
above factors is mainly due to variety. The treatment 6 (Solara variety, 80kg K2O) has the number of tubers/clump, the 
weight of tubers/clump with the highest actual yield is 19.15 tons/ha, higher than the control formula (Solara, 60kg K2O) 
reached 17.15 tons/ha.
Keywords: Development, growth, potato varieties Marabel and Solara, potassium dosage, yield.
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐẾN MỘT SỐ 
TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG RAU CẢI NGỒNG

TẠI XÃ NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Phạm Thị Trang, Dương Thị Hậu
(Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến một số tính chất của đất và năng suất, chất lượng rau cải 
ngồng được tiến hành tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả 
đã tiến hành phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, sau đó lấy mẫu và phân tích mẫu theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam  
hiện hành. Kết quả đề tài đã đánh giá được việc sử dụng phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ sau 30 ngày sau khi trồng: 
Số lá của rau cải ngồng trung bình tăng 40,9 - 1,9 lá, chiều cao của cây rau tăng 3,03% - 13,8%, năng suất thực thu 
của rau cao nhất ở CT3 tăng 6,5 tấn/ha tương đương với mức tăng 24,9%. Bón phân hữu cơ hoàn toàn làm giảm hàm 
lượng nitrat trong rau tương đương với mức giảm 5,66% - 16,83%, trong đó CT5 là công thức sử dụng hoàn toàn 
100% phân hữu cơ có hàm lượng NO3- thấp nhất. Đặc biệt trong CT5, khi sử dụng hoàn toàn là phân hữu cơ thì các 
thông số thể hiện tính chất của đất tăng từ 5,23 – 210,42% so cới công thức đối chứng.
Từ khóa: Đất trồng rau, năng suất, phân bón, rau cải ngồng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, do nhu cầu sử dụng của người dân 
tăng cao nên nhiều địa phương đã mở rộng diện 
tích trồng rau, hình thành vùng chuyên canh rau 
để đáp ứng cho thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, 
việc sử dụng quá mức hoặc không cân đối các 
loại phân bón hữu cơ và vô cơ hoặc sử dụng 
không đúng thời điểm trong canh tác rau sẽ dẫn 
đến hiện tượng tích lũy một lượng lớn hàm lượng 
NO3

- trong các loại rau ăn lá ảnh hưởng tới chất 
lượng nông sản, ảnh hưởng tới sức khỏe con 
người và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Do vậy, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phân 
bón đến một số tính chất của đất và năng suất, chất 
lượng rau cải ngồng tại xã Ngọc Vân, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa khoa học và thực 
tế cao.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Giống rau cải ngồng mập 100 – TCCS LS – 
HN 12/2014.

- Phân bón hữu cơ truyền thống (phân lợn, 
phân gà) với hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Bảng 1. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ

Loại phân
Hàm lượng dinh dưỡng (%)

H2O N P2O5 K2O CaO MgO

Phân lợn 82,0 0,8 0,41 0,26 0,09 0,1

Phân gà 56,0 1,63 1,54 0,85 2,4 0,74

[1]

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

2.2.1.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu 

nhiên gồm 5 công thức sử dụng phân hữu cơ, phân 

vô cơ với tỷ lệ khác nhau, cụ thể như sau:
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Bảng 2. Công thức thí nghiệm và lượng phân bón tại mỗi công thức

Công 
thức

Lượng phân bón (kg)
Ghi chú

Hữu cơ Ure Lân Kali

CT1 11,3 0,14 0,28 0,05 Đối chứng (theo kinh nghiệm của nông dân)

CT2 15,3 0,098 0,205 0,035 Giảm 30% phân bón vô cơ

CT3 20,3 0,07 0,14 0,025 Giảm 50% phân bón vô cơ

CT4 25,3 0,042 0,042 0,015 Giảm 70% phân bón vô cơ

CT5 30,3 0,0 0,0 0,0 Không sử dụng phân vô cơ
[1], [5]

- Mỗi ô thí nghiệm bón lót 100% phân hữu 
cơ và phân lân + 30% phân đạm + 5% phân kali. 
Bón làm 2 đợt:

+ Lần 1: Sau khi làm đất từ 7 – 10 ngày. 

+ Lần 2: Sau khi làm đất từ 15 – 20 ngày. 

2.2.1.2. Quy trình kỹ thuật trồng rau cải ngồng 

- Ngày gieo hạt: 05/03/2019.

- Ngày trồng: 25/03/2019.

-  Địa điểm: Cánh đồng thôn Hồ Chính, xã 
Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Lượng giống: 100 gram. Trước khi gieo hạt 
giống được ngâm trong nước khoảng 3 – 4 tiếng.

* Cách tiến hành:

- Làm đất

+ Làm sạch cỏ và nhặt sạch các phụ phẩm 
nông nghiệp để lại từ vụ trước trên ruộng. Xới 
xáo, băm nhỏ đất và lên luống cho từng ô thí 
nghiệm, mỗi ô thí nghiệm bố trí theo kiểu ô hình 
chữ nhật với diện tích 9m2 (4,5 x 2m), cao 0,2m, 
rãnh rộng 0,2m.

+ Trên mỗi ô thí nghiệm, tiến hành xẻ từng 
rãnh nhỏ với khoảng cách mỗi rãnh từ 15 – 20cm, 
sau đó bỏ phân hữu cơ vào và phủ đất lên bề mặt. 
Sau 7 ngày tiến hành trồng rau.

- Trồng rau

+ Sau khi gieo được khoảng 20 ngày, rau đã 
có 2 - 3 lá thật, tiến hành đánh rau ra trồng vào 
từng ô thí nghiệm. Khoảng cách trồng 15 x 20cm. 

+ Thí nghiệm tiến hành trên cùng một loại 
mật độ cho cả 5 công thức. 

2.2.1.3. Theo dõi thí nghiệm

- Số lá thật của cây (lá): 

Được tiến hành quan sát và đếm khi trồng 
được 5 ngày, tần suất 5ngày/lần.

- Thời gian sinh trưởng và phát triển của rau 
cải ngồng: 

+ Thời gian sinh trưởng của rau tính từ khi 
trồng đến khi thu hoạch (khi có 50% số cây bắt 
đầu ra ngồng).

+ Thời gian theo dõi tại các ngày thứ: 5, 10, 
15, 20, 25, 30 (thu hoạch). 

- Chiều cao của cây (cm): 

+ Chiều cao cây được tính từ mặt đất tự nhiên 
đến mút lá cao nhất. 

+ Được tiến hành đo khi trồng được 5  ngày 
và tần suất 5ngày/lần.

+ Dụng cụ đo: thước chia cm.

- Năng suất rau: 

Năng suất thực thu (tấn/ha) = Cân khối lượng 
thực tế của toàn bộ rau trên ô thí nghiệm rồi quy 
ra tấn/ha.

2.2.2. Phương pháp lấy và phân tích chất lượng 
mẫu đất trước và sau khi thu hoạch

2.2.2.1. Lấy mẫu

Mẫu đất được lấy theo TCVN 7538 – 1:2006 
(ISO 10381 –1:2002), Chất lượng đất – Lấy mẫu 



NÔNG HỌC

81 TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN - SỐ 2 (11/2019)

- Phần 1: Hướng dẫn thiết kế chương trình lấy 
mẫu đất

* Thời gian lấy mẫu:

- Lần 1: Trước khi gieo trồng chưa bón lót 
phân hữu cơ.

+ Ngày lấy mẫu: 24/03/2019.

+ Số lượng mẫu: 5 mẫu.

+ Vị trí lấy mẫu: Trên ruộng thí nghiệm.

- Lần 2: Sau khi thu hoạch rau.

+ Ngày lấy mẫu: 22/04/2019.

+ Số lượng mẫu: 5 mẫu.

+ Vị trí lấy mẫu: Trên ruộng thí nghiệm.

2.2.2.2. Phân tích chất lượng mẫu đất

Các chỉ tiêu phân tích chất lượng mẫu đất 
được tiến hành theo các phương pháp ở bảng 3 
như sau:

Bảng 3. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất

STT Thông số/chỉ tiêu Phương pháp phân tích
1 Ph TCVN 5979:2007
2 Chất hữu cơ TCVN 4050:1985
3 Đạm tổng số (Nts) TCVN 6498:1999
4 Đạm dễ tiêu (Ndt) TCVN 5255:2009
5 Lân tổng số (Pts) TCVN 8940:2011
6 Lân dễ tiêu (Pdt) TCVN 8661:2011
7 Kali tổng số (Kts) TCVN 8660:2011
8 Kali dễ tiêu (Kdt) TCVN 8662:2011

[2]

2.2.3. Phương pháp lấy mẫu và xác định hàm 
lượng NO3

- có trong rau cải ngồng

Áp dụng thông tư 14/2001/TT-BYT ngày 
01/4/2011 của Bộ Y Tế, Hướng dẫn chung về 
lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm 
tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và 
TCVN5140:2008 và TCVN9017:2011.

- Ngày lấy mẫu: 22/04/2019.

- Thời gian lấy mẫu: 5h sáng, ngày 22/04/2019.

- Chỉ tiêu phân tích NO3
-.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của các mức phân bón tới sự sinh 
trưởng và phát triển của cây rau cải ngồng

3.1.1. Ảnh hưởng các mức phân bón đến số lá

Sự tăng trưởng số lá của rau cải ngồng ở các 
mức phân bón khác nhau được thể hiện ở bảng 4 
như sau:

Bảng 4. Mức tăng trưởng số lá của rau cải ngồng ở các công thức khác nhau

Công thức
Số lá ở những ngày theo dõi (lá)

5 ngày 10 ngày 15 ngày 20 ngày 25 ngày 30 ngày
CT1 2,1 3,4 4,4 6,5 8,3 9,3
CT2 2,1 3,5 4,7 6,8 8,6 10,2
CT3 2,1 3,7 4,9 7,2 8,7 11,2
CT4 2,2 3,6 4,6 7,0 8,8 10,8
CT5 2,0 3,4 4,2 6,4 8,0 8,8
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Các kết quả nghiên cứu chỉ ra ở bảng 4 có sự 
tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước đó 
của các tác giả [3], [4] như sau:

- Giai đoạn đầu số lá của các công thức không 
có sự khác biệt, trung bình dao động trong khoảng 
từ 2,0 – 2,2 lá. Càng về sau số lá càng có sự thay 
đổi rõ rệt, nổi bật nhất trong các công thức là CT3.

- Giai đoạn từ 10 ngày - 25 ngày, sự phát 
triển số lá của rau cải ngồng có xu hướng tăng 
lên do cây được tăng cường các điều kiện sống 
như nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng... cây sinh 
trưởng nhanh hơn.

- Giai đoạn từ 25 đến 30 ngày, tốc độ ra lá 
chậm hơn do đây là thời kỳ chính của giai đoạn 
hình thành ngồng cải.

- Sau 30 ngày trồng:

+ Sau 30 ngày trồng, số lá của rau cải ngồng 
ở các CT2, CT3, CT4, CT5 trung bình tăng từ 0,9 
- 1,9 lá so với CT1. Cụ thể CT2 tăng 0,9 lá, CT3 
tăng 1,9 lá, CT4 tăng 1,5 lá so với CT1.

+ Riêng CT5, do sử dụng hoàn toàn phân hữu 
cơ, không sử dụng phân vô cơ vì thế làm chậm 
quá trình sinh trưởng và phát triển của rau hơn 
so với các công thức khác, số lá giảm so với các 
công thức còn lại. Cụ thể giảm 0,5 lá so với CT1, 
giảm 1,4 lá so với CT2, giảm 2,4 lá so với CT3, 
giảm 2 lá so với CT4.

3.1.2. Ảnh hưởng của các mức phân bón đến 
chiều cao

Chiều cao của cây là một trong những chỉ tiêu 
đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của giống. Ở 
mỗi giai đoạn phát triển khác nhau thì chiều cao 
cây cũng khác nhau.

Bảng 5. Mức tăng trưởng chiều cao của rau cải ngồng ở các công thức khác nhau

Công thức
Chiều cao ở những ngày theo dõi (cm)

5 ngày 10 ngày 15 ngày 20 ngày 25 ngày 30 ngày
CT1 5,6 8,4 10,7 18,8 26,6 36,3

CT2 5,8 8,6 10,8 19,7 28,5 39,3

CT3 6,0 9,1 11,3 20,6 29,6 41,3

CT4 5,7 8,8 11,1 19,0 27,3 37,4

CT5 5,5 8,4 10,6 18,6 26,4 31,4

Từ bảng 5 cho thấy:

- Trong giai đoạn từ 15 - 30 ngày sau trồng 
chiều cao của rau tăng mạnh, đặc biệt là CT3 
chiều cao của cây đạt tới 41,3cm tăng gấp 1,13 
lần so với CT1. Tất cả các công thức bổ sung 
phân hữu cơ đều có động thái làm tăng trưởng 
chiều cao của rau cải ngồng, riêng CT5 giảm 
4,9 cm so với CT1.

- Sau 30 ngày

Ở các CT2, CT3, CT4, CT5 có sự sai khác so 
với CT1. Các CT2, CT3, CT4 đều có tác động 
làm tăng chiều cao của cây lên từ 3 - 5cm tương 
đươngvới mức tăng từ 3,03% - 13,8%. Trong 
đó, ở CT2, CT3 làm tăng chiều cao của cây 
là 39,3cm và 41,3cm, lần lượt tăng 8,26% và 
13,8% so với CT1.

Ở CT5 làm giảm chiều cao cây so với các công 
thức còn lại. Chiều cao của cây chỉ đạt 31,4cm, 
giảm 20,2% so với CT2, giảm 24% so với CT3 
và 16,05% so với CT4. Điều này, do CT5 không 
được bổ sung phân vô cơ nên khả năng phát triển 
chiều cao của rau sẽ chậm hơn so với các công 
thức có sử dụng phân vô cơ.

3.1.3. Ảnh hướng của các mức phân bón đến 
năng suất thực thu

Số lá, chiều cao tán lá là những yếu tố cấu 
thành lên năng suất của rau cải ngồng, khi cây có 
nhiều lá, lá to, rộng và bản lá dày; thân cây cao; 
cây sinh trưởng phát triển tốt thì sẽ mang lại năng 
suất cao.
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Bảng 6. Năng suất thực thu của rau cải ngồng

Công thức Năng suất thực 
thu (tấn /ha)

Năng suất thực thu

So với CT1 So với CT2 So với CT3 So với CT4

tấn/ha % tấn/ ha % tấn/ha % tấn/ha %

CT1 26,1 0,00

CT2 29,9 3,8 14,6 0,00

CT3 32,6 6,5 24,9 2,7 9,03 0,00

CT4 27,9 1,8 6,9 -2 -6,7 -4,7 -14,42 0,00

CT5 24,0 -2,1 -8,1 -5,9 -19,74 -8,6 -26,38 -3,9 -14

Số liệu bảng 6 thể hiện được năng suất thực thu 
của rau cải ngồng sau khi thu hoạch: CT2, CT3, 
CT4, CT5 có sai khác so với CT1. Trong đó: 

+ CT3 cho năng suất cao nhất với 32,6 tấn/ha, 
tăng 6,5 tấn/ha tương đương với mức tăng 24,9% 
so với CT1, tăng 2,7 tấn/ha tương đương tăng 
9,03% so với CT3.

+ CT5 cho năng suất thấp nhất với 24,0 tấn/ha, 

giảm hơn so với CT1 là 2,1 tấn/ha mức tương đương 
giảm 8,1%, giảm hơn với CT2 là 5,9 tấn/ha tương 
đương giảm 19,74%, giảm hơn CT3 là 8,6 tấn/ha 
ứng với mức giảm 26,38% và giảm 3,9 tấn/ha tương 
đương giảm 14% so với CT4. Năng suất ở CT5 
không cao, tuy nhiên chất lượng của rau cải ngồng 
trong CT5 tốt, rau ăn ngon, giòn và ngọt hơn so với 
các công thức có bổ sung phân vô cơ.

3.1.4. Đánh giá hàm lượng NO3
- trong rau cải ngồng sau khi thu hoạch

Bảng 7. Hàm lượng nitrat trong rau cải ngồng sau khi thu hoạch

STT Công thức Hàm lượng NO3
-

(mg/kg tươi) Tỷ lệ so với CT1 (%)

1 CT1 1979 100,0

2 CT2 1783 90,1

3 CT3 1892 95,6

4 CT4 1659 88,83

5 CT5 1646 83,17

Kết quả nghiên cứu ở bảng 7 cho thấy, có sự 
tương đồng với các kết quả nghiên cứu của tác giả 
Phan Thị Thu Hằng [3], Trần Thị Lan [4] như sau: 

Hàm lượng nitrat trong rau giảm dần tương 
đương với mức giảm lượng phân vô cơ trong 
từng công thức thí nghiệm. Trong đó, nổi bật là 
CT4 và CT5 làm giảm hàm lượng NO3- lần lượt 
là 11,17% và 16,83% so với CT1. CT5 làm giảm 
hàm lượng NO3- xuống thấp nhất là 1646 mg/
kg, tương đương với giảm 16,83% so với CT1, 

thấp hơn CT2 là 137mg/kg (giảm 6,93%), thấp 
hơn so với CT3 là 246mg/kg (giảm 12,43%) và 
thấp hơn 13mg/kg so với CT 4 (giảm 5,66%).

Kết quả cho thấy, hàm lượng nitrat ở các 
công thức giảm dần theo lượng giảm phân vô 
cơ, tuy nhiên đều cao hơn so với ngưỡng quy 
định của Bộ NN & PTNT (2008) (<500mg/kg 
rau tươi) trung bình cao gấp 3,29 - 3,96 lần. 
Điều này có thể được lý giải như sau:
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+ Do rau cải ngồng là loại rau tích lũy hàm 
lượng nitrat cao nhất so với các loại rau khác đặc 
biệt là trong họ rau cải như cải bắp, cải ngọt...

+ Do nguồn nước tưới, nguồn đạm tích lũy 
sẵn trong đất...

+ Thời gian lấy mẫu đi phân tích là thời kì rau 
hình thành ngồng và ra hoa, vì thế khả năng tích 
lũy hàm lượng nitrat trong rau cao.

3.2. Ảnh hưởng của các mức phân bón tới đặc 
tính lý hóa của đất

Bón phân vô cơ và hữu cơ giúp cải thiện chất 
lượng của đất trồng. Tuy nhiên, vì hàm lượng sử 
dụng khác nhau nên làm cho hàm lượng pH, % 
OM, Nts, Ndt, Pts, Pdt, Kts, Kdt trong đất có xu 
hướng thay đổi khác nhau. Sự thay đổi đó được 
thể hiện như bảng sau:

Bảng 8. Ảnh hưởng của phân bón tới tính chất của đất trước và sau thu hoạch

Công thức pH OM Nts Ndt Pts Pdt Kts Kdt

Trước khi trồng (Trước khi bón phân)

CT0 6,88 1,477 0,101 4,37 0,226 118,2 2,187 31,46

Sau khi thu hoạch (Sau khi bón phân)

CT1 6,88 1,438 0,095 5,21 0,259 106,89 2,380 37,46

CT2 6,92 1,855 0,117 6,33 0,320 143,08 2,657 85,16

CT3 7,09 1,425 0,112 5,49 0,285 142,72 1,902 64,50

CT4 7,19 1,855 0,106 5,77 0,295 169,72 2,655 83,96

CT5 7,24 1,927 0,123 6,41 0,320 169,76 2,713 97,66

Tỷ lệ so với đối chứng – CT0 (%)

CT0 100 100 100 100 100 100 100 100

CT1 100,58 97,36 94,05 119,2 114,6 90,43 108,82 119,07

CT2 100,5 125,59 115,84 144,85 141,59 121,4 121,5 270,7

CT3 103,05 96,48 110,89 125,62 126,1 120,74 86,97 205,02

CT4 104,5 125,59 104,95 132,03 130,5 143,59 121,4 266,87

CT5 105,23 130,46 121,78 146,68 141,6 143,62 124,05 310,42

Kết quả này có sự tương đồng với kết quả của 
tác giả Phan Thị Thu Hằng [3] cụ thể như sau:

Lượng sử dụng phân vô cơ và hữu cơ khác 
nhau thì tính chất của đất cũng khác nhau. Kết 
quả phân tích trước và sau thu hoạch cũng có sự 
sai khác. Các thông số đánh giá chất lượng đất ở 
các công thức đều có xu hướng tăng so với CT0 
(đối chứng), trong đó chỉ tiêu Kdt có xu hướng 
tăng cao nhất tăng từ 19,07% - 210,4%.

Trong các công thức thử nghiệm thì ta thấy, ở 
CT5 các chỉ tiêu phân tích là cao nhất, chất lượng 
đất là tốt nhất so với các công thức còn lại, điều 

này có thể được giải thích do CT5 sử dụng hoàn 
toàn là phân hữu cơ.

4. KẾT LUẬN

Bón phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ có 
tác động tích cực đối với sinh trưởng và phát triển 
cây trồng, rút ngắn thời gian sinh trưởng của rau 
xuống còn 30 ngày trồng, năng suất mang lại 
tương đối cao. Sau 30 ngày sau khi trồng: Số lá 
của rau cải ngồng trung bình tăng 40, 9 – 1, 9 lá 
trong đó các mức phân bón ở CT2 tăng 0,9 lá, 
CT3 tăng 1,9 lá, CT4 tăng 1,5 lá so với đối chứng 
ở. Chiều cao của cây rau tăng 3,03% - 13,8% 
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trong đó CT2, CT3 làm tăng chiều cao lớn nhất 
tăng 8,26% và 13,8% so với đối chứng. Năng 
suất thực thu của rau cao nhất ở CT3 tăng 6,5 tấn/
ha tương đương với mức tăng 24,9%.

Bón phân hữu cơ hoàn toàn làm giảm hàm 
lượng nitrat trong rau tương đương với mức giảm 
5,66% - 16,83%, trong đó CT5 là công thức sử 
dụng hoàn toàn 100% phân hữu cơ có hàm lượng 
NO3- thấp nhất. 

Trong các công thức 2, 3, 4, 5 khi thay thế dần 

phân vô cơ bằng phân hữu cơ thì các tính chất 
của đất cũng có sự thay đổi rõ rệt, các thông số 
được kiểm tra có kết quả tăng lên. Đặc biệt, trong 
CT5 khi sử dụng hoàn toàn là phân hữu cơ thì các 
thông số tăng từ 5,23 – 210,42% so cới công thức 
đối chứng.

Như vậy, đối với người dân xã Ngọc Vân 
nên khuyến cao người dân trồng rau theo CT5 
sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ, mặc dù CT3 
cho năng suất cao nhất nhưng về mặt chất lượng 
rau và cải tạo đất thì CT5 là tốt nhất.
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EVALUATING  THE EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS ON SOME 
SOIL CHARACTERISTICS AND YIELD OF BRASSICA JUNCEA IN NGOC 

VAN COMMUNE, TAN YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Pham Thi Trang, Duong Thi Hau
(Environment and Resources Faculty of Bac Giang University of Agriculture and Forestry)

SUMMARY
The study was conducted in Ngoc Van commune, Tan Yen district, Bac Giang province to evaluate the effects of 
fertilizers on some soil characteristics and the yield of brassica juncea. To carry out this study, the authors conducted 
field experiments, then took and analyzed samples in accordance with the current standards of Vietnam. The study 
results evaluated the combination use of organic and inorganic fertilizer after 30 days after planting: The number of 
Brassica juncea leaves increased on average 40.9 - 1.9 leaves, its height increased about 3,03% - 13.8%, its highest 
yield in the third formula increased by 6.5 tons/ha, equivalent to an increase of  24.9%. Composting completely 
reduced the nitrate content of vegetables, which is about 5.66% - 16.83% reduction, in which the fifth formula is the 
one that uses 100% organic fertilizer with the lowest NO3- content. Especially in the fifth formula, when completely 
using organic fertilizer, the parameters of soil properties increased from 5.23 to 210.42% compared to the control 
formula.
Keywords: Brassica juncea, cropland, fertilizers, yield.
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   NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT BƯỞI DA XANH

TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Văn Vượng1, Nguyễn Thị Ngọc1, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Hoàng Thị Mai1, Trần Huy Thọ2

(1Khoa Nông học; 2Học viên cao học - Khóa 1, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

TÓM TẮT
Với mục tiêu đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống bưởi Da Xanh và xác định được một số biện 
pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Các đặc điểm nông sinh 
học của giống được theo dõi trên các cây 3 - 9 năm tuổi; các thí nghiệm được thực hiện trên cây 6 năm tuổi, tương 
đối đồng đều về sức sinh trưởng và phát triển ban đầu. Kết quả thu được cho thấy: Thời gian ra lộc, sinh trưởng lộc, 
ra hoa của giống bưởi Da Xanh ở các độ tuổi không sai khác nhau, một năm cây bưởi Da Xanh ra được 4 đợt lộc, 
trong đó lộc Đông tăng trưởng chiều dài chậm nhất so với lộc Xuân, lộc Hè và lộc Thu. Năng suất quả của giống 
bưởi Da Xanh ở các độ tuổi khác nhau dao động từ 20,77 - 85,68kg/cây, cao nhất là cây bưởi 9 năm tuổi cho năng 
suất gấp 4,12 lần so với bưởi 3 năm tuổi và gấp 1,8 lần so với bưởi 6 năm tuổi. Trong giới hạn cây 3 - 9 năm tuổi, 
kích thước quả, số hạt/quả, tỷ lệ phần ăn được và độ brix của bưởi Da Xanh tăng theo tuổi của cây; Biện pháp cắt 
tỉa làm tăng số quả đậu và năng suất của giống bưởi Da Xanh, cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu Rau quả 
cho năng suất cao nhất, đạt 49,82kg/cây; Tỷ lệ và lượng bón có ảnh hưởng đến số quả trung bình trên cây, bón phân 
NPK tỷ lệ 1:1:1 với liều lượng 500 g/cây cho năng suất cao nhất, đạt 50,46kg/cây; Thời điểm khoanh vỏ thích hợp 
nhất là cuối tháng 11, năng suất đạt 49,07kg/cây; Phun GA3 làm tăng số quả đậu của bưởi Da Xanh, phun GA3 ở 
nồng độ 50ppm có năng suất cao nhất, đạt 58,09kg/cây.
Từ khóa: Bưởi Da xanh, khoanh vỏ, năng suất, phun GA3, tỉnh Bắc Giang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bưởi (Citrus grandis) là một trong những loài 
cây ăn quả có múi được trồng khá phổ biến ở nước 
ta cũng như các nước vùng châu Á như: Trung 
Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippines... 
Ở nước ta bưởi được trồng hầu khắp các tỉnh 
thành trong cả nước, đặc biệt đã hình thành 
những vùng bưởi truyền thống gắn với đặc sản 
của địa phương. Cây bưởi Da Xanh được trồng ở 
khá nhiều vùng sinh thái khác nhau như Hà Nội, 
Hưng Yên, Bắc Giang và ngày càng khẳng định 
tính ưu việt của giống so với các giống bưởi khác.

Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là địa 
phương có tiềm năng phát triển nhiều loại cây ăn 
quả, trong đó cây bưởi đang được người dân và 
chính quyền địa phương quan tâm phát triển. Cây 
bưởi mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông 
dân. Thực tế cho thấy, cây bưởi sau trồng 4 đến 
5 năm năng suất có thể đạt 250 quả/cây, với mật 
độ trồng 400 - 500 cây/ha, có thể thu lãi 40 - 100 
triệu đồng/ha/năm tùy thuộc vào kỹ thuật chăm 
sóc của các hộ nông dân.

Mặc dù có phổ thích nghi khá rộng, nhưng 
các giống bưởi đặc sản thường chỉ phát huy được 
năng suất, phẩm chất quả cao nhất khi được trồng 
ở nơi nguyên sản hoặc nơi có điều kiện sinh thái 
khí hậu tương tự với nơi nguyên sản. Do vậy, 
để phát triển các giống bưởi ngon tại huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nơi mà không phải nguồn 
gốc của chúng một cách hiệu quả, bền vững thì 
cần phải có những nghiên cứu đánh giá mức độ 
phù hợp của điều kiện khí hậu, đất đai cũng như 
những thay đổi tập tính sinh trưởng, phát triển, ra 
hoa và đậu quả của giống bưởi để có những tác 
động những kỹ thuật một cách thích hợp.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

- Giống bưởi Da Xanh 3 - 9 năm tuổi, nhân 
giống bằng phương pháp ghép trồng tại Tân Quang, 
Lục Ngạn, Bắc Giang.

- Phân bón: đạm, lân, kali.

- GA3 có hàm lượng nguyên chất 99%.
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2.2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển 
của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng 
tại Tân Quang, Lục Ngạn trồng trên đồi và chân 
đất vàn cao.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện 
pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, số quả 
đậu và năng suất bưởi Da Xanh tại Tân Quang, 
Lục Ngạn, Bắc Giang. 

2.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu

Đề tài được thực hiện tại xã Tân Quang, 
Lục Ngạn, Bắc Giang từ tháng 2/2017 đến 
tháng 10/2018.

2.4. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, 
năng suất chất lượng bưởi theo phương pháp 
của Viện Tài nguyên Di truyền thực vật Quốc tế 
(IBPGR) trên các vườn bưởi trồng sẵn có độ tuổi 
3 – 9 năm tuổi.

Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của 
một số biện pháp kỹ thuật đến số quả đậu và năng 
suất, được thực hiện trên cây bưởi Da Xanh 6 
năm tuổi tương đối đồng đều về sức sinh trưởng 
và phát triển. Các công thức được tiến hành trong 
cùng một điều kiện trồng trọt, chăm sóc và được 
bố trí như sau:

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của 
một số biện pháp cắt tỉa đến số quả đậu và năng 
suất bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, 
Bắc Giang.

+ CT1 (đối chứng): Cắt tỉa theo người dân ở 
địa phương (Cắt tỉa truyền thống).

+ CT2: Cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên 
cứu Rau quả.

+ CT3: Cắt theo kiểu khai tâm (Open heart).

Thí nghiệm 2: Xác định ảnh hưởng của tỷ lệ và 
liều lượng bón đến số quả đậu và năng suất bưởi 
Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Công thức Tỷ lệ N:P:K
(tính theo phân nguyên chất)

Liều lượng gam/cây (tính theo phân 
nguyên chất)

CT1 (đ/c) Bón theo cách của người dân

CT2 1:1: 1 400

CT3 1:1: 1 500

CT4 1: 0,5: 1 400

CT5 1: 0,5: 1 500

CT6 1: 0,75: 1 400

CT7 1: 0,75: 1 500

Thí nghiệm 3: Xác định ảnh hưởng của thời 
điểm khoanh vỏ đến số quả đậu và năng suất bưởi 
Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang.

+ Công thức 1: (đối chứng): Không khoanh.

+ Công thức 2: Khoanh ngày 30/11.

+ Công thức 3: Khoanh ngày 15/12.

+ Công thức 4: Khoanh ngày 30/12. 

+ Công thức 5: Khoanh ngày 15/1.

Thí nghiệm 4: Xác định ảnh hưởng của nồng độ 
GA3 đến số quả đậu và năng suất bưởi Da Xanh tại 
Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang.

+ Công thức 1 (Đối chứng): Phun nước lã.

+ Công thức 2: Phun GA3 nồng độ 30ppm.

+ Công thức 3: Phun GA3 nồng độ 40ppm.
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+ Công thức 4: Phun GA3 nồng độ 50ppm.

+ Công thức 5: Phun GA3 nồng độ 60ppm.

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên (RCD), 3 cây/lần nhắc lại, 9 cây/công 
thức thí nghiệm.

Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ đậu quả, số quả/cây 
theo dõi bằng phương pháp đếm ở các thì điểm 
sau tắt hoa 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày và khi thu 
hoạch; Một số chỉ tiêu nghiên cứu về quả (n = 30 

quả) gồm khối lượng trung bình quả, chiều cao 
quả, chiều rộng quả, độ brix, hàm lượng đường 
tổng số.

Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel và 
phần mềm xử lý thống kê IRRISTAT 4.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của 
giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng 
tại Lục Ngạn, Bắc Giang

Bảng 1. Đặc điểm thân cành của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng 
tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tuổi 
cây

Đặc điểm 
phân cành

Chiều cao 
cây (m)

Đường kính 
gốc (cm)

Đường 
kính tán 

(m)

Chiều cao 
phân cành 

(cm)

Số cành 
cấp I

(cành)

Số cành 
cấp II
(cành)

3 Đứng 3,8 9,07 3,45 25,2±4,58 2,53 4,87

6 Đứng 4,5 12,53 4,50 27,3±4,32 3,80 6,60

9 Đứng 5,1 18,21 5,20 30,2±3,87 4,53 7,20

Số liệu trong bảng 1 cho thấy, sinh trưởng thân 
tán của giống bưởi Da Xanh ở các độ tuổi 3, 6, 9 năm 

sau trồng có chiều cao cây, đường kính gốc và chiều 
cao phân cành tăng theo độ tuổi. 

Bảng 2. Đặc điểm sinh trưởng lộc của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng
tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

n = 30 lộc

Đợt lộc Tuổi cây
(năm)

Chiều dài cành 
(cm)

Đường kính 
cành (cm)

Số lá/ cành 
(lá)

Số mắt lá/cành 
(mắt)

Thời gian từ mọc 
đến thuần thục 

(ngày)

Lộc 
Xuân

3 22,13±0,3 0,41±0,2 11,15±0,5 12,11±0,4 35-37

6 23,32±0,4 0,44±0,4 12,17±0,3 13,35±0,2 35-38

9 24,12±0,3 0,45±0,2 12,23±0,4 14,43±0,3 35-37

Lộc Hè

3 22,49±0,4 0,39±0,4 11,93±0,3 12,61±0,6 35-37

6 23,89±0,2 0,41±0,3 12,15±0,4 13,12±0,5 35-37

9 25,05±0,3 0,43±0,3 13,42±0,4 14,58±0,7 35-38

Lộc 
Thu

3 21,4±0,6 0,52±0,4 15,2±0,4 15,3±0,4 34-37

6 23,3±0,5 0,53±0,5 16,6±0,5 16,2±0,3 35-37

9 24,8±0,7 0,56±0,3 18,6±0,4 17,8±0,4 35-38

Lộc 
Đông

3 14,5±0,6 0,44±0,4 13,1±0,4 11,1±0,3 40-47

6 15,3±0,5 0,46±0,3 13,7±0,4 12,4±0,3 41-46

9 16,7±0,4 0,48±0,3 14,2±0,3 13,3±0,5 40-46
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Thời gian ra lộc, ra hoa và sinh trưởng lộc 
của giống bưởi Da Xanh ở các độ tuổi khác nhau 
tương đối giống nhau, một năm bưởi ra 4 đợt lộc 

(Xuân, Hè, Thu, Đông), trong đó lộc đông có 
số lượng ít nhất và tốc độ sinh trưởng chiều dài 
chậm nhất so với lộc Xuân, lộc Hè và lộc Thu. 

Bảng 3. Đặc điểm nở hoa của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng
 tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tuổi cây
Thời gian (ngày/tháng) Thời gian nở hoa 

(ngày)Bắt đầu nở hoa Nở hoa rộ Kết thúc nở hoa

3 năm 22/2 - 7/3 1/3 - 18/3 11/3 - 25/3 16 - 18

6 năm 25/2 - 8/3 2/3 - 17/3 14/3 - 25/3 15 - 20

9 năm 24/2 - 5/3 4/3 - 16/3 16/3 - 23/3 18 - 22

Số liệu trong bảng 3 cho thấy, số ngày nở hoa 
của các cây bưởi Da Xanh ở các độ tuổi 3, 6, 9 
năm tuổi không có khác biệt nhiều, dao động từ 
16 - 22 ngày. Cây bưởi 3 năm tuổi có số ngày nở 
hoa ngắn (16 - 18 ngày); cây bưởi ở độ tuổi 9 năm 

tuổi có thời gian dài (22 ngày). Thời gian hoa nở 

rộ có kết quả ngược lại, ngắn nhất là bưởi 9 năm 

tuổi (13 ngày) thứ đến là bưởi 6 năm tuổi (16 

ngày) và bưởi 3 năm tuổi (18 ngày).

Bảng 4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng 
tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tuổi cây Số quả đậu/cây
(quả)

Số quả thu hoạch/cây 
(quả)

Khối lượng TB quả 
(g)

Năng suất
(kg/cây)

3 năm 53,5 ± 7,68 17,40 ± 3,81 1.195,5 ± 13,86 20,77 ± 2,32

6 năm 66,8 ± 8,51 32,19 ± 4,33 1.235,2 ± 18,32 47,57 ± 2,61

9 năm 77,8 ± 6,32 61,02 ± 2,02 1.380,3 ± 20,34 85,68  ± 2,72

Khối lượng quả và số quả của cây bưởi 3 năm 
tuổi ít hơn so với cây trồng 6 năm và 9 năm tuổi. 
Khối lượng quả dao động từ 1.195,5 ± 13,86 - 
1.380,3 ± 20,34g/quả, trong đó cây bưởi 3 năm 
tuổi có khối lượng quả là thấp nhất (đạt 1.195,5g/
quả), cao nhất là cây bưởi 9 năm tuổi (đạt 1.380,3g/
quả). Số quả/cây dao động từ 17,40 ± 3,81 - 61,02 
± 2,02 quả/cây; Trong đó, cây bưởi 3 năm tuổi có 

số quả thấp nhất (đạt 17,40 quả/cây) và cao nhất là 
cây bưởi 9 năm tuổi (đạt 61,02 quả/cây). Năng suất 
quả của giống bưởi Da Xanh ở các độ tuổi khác 
nhau dao động từ 20,77 ± 2,32 - 85,68  ± 2,72kg/
cây; trong đó, thấp nhất là cây bưởi 3 năm tuổi (đạt 
20,77kg/cây), tiếp đến là cây bưởi 6 năm tuổi (đạt 
47,57kg/cây) và cao nhất là cây bưởi 9 năm tuổi 
(đạt 85,68kg/cây).

Bảng 5. Một số chỉ tiêu về quả của giống bưởi Da Xanh ở một số độ tuổi trồng 
tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tuổi 
cây

Chỉ tiêu

Cao quả 
(cm)

ĐK quả
(cm)

Số múi/ 
quả

(múi)

Số hạt/ 
quả  (hạt)

Tỷ lệ  
phần ăn 
được %

Độ Brix
(%)

Hình dáng quả, tép quả, mùi, vị 
quả,...

3 11,85 ± 
0,09

12,45 ± 
0,10 11-13 65,6 ± 3,93 58,30 12,20

Quả hình cầu, vỏ quả màu xanh, ruột 
quả màu trắng, tép màu hồng nhạt, 
mùi thơm, vị ngọt hơi chua
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6 12,42 ± 
0,15

13,68 ± 
0,24 11-13 67,56 ± 

2,41 60,60 12,60
Quả hình cầu, vỏ quả màu xanh, ruột 
quả màu trắng, tép màu hồng nhạt, 
mùi thơm, vị ngọt hơi chua

9 13,76 ± 
0,24

14,15 ± 
0,11 11-13 67,53 ± 

3,05 66,70 12,80
Quả hình cầu, vỏ quả màu xanh, ruột 
quả màu trắng, tép màu hồng nhạt, 
mùi thơm, vị ngọt hơi chua

Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, trong 
giới hạn cây 3 - 9 năm tuổi, kích thước quả, số hạt/
quả, tỷ lệ phần ăn được và độ brix của bưởi Da 
Xanh có xu hướng tăng theo tuổi của cây. 

3.2. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến 
số quả đậu trên cây và năng suất của giống bưởi 
Da Xanh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến số 
quả đậu trên cây và năng suất của giống bưởi 
Da Xanh tại  huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp 
cắt tỉa đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu thành 
năng suất và năng suất của giống bưởi Da Xanh 
được thể hiện ở bảng 6.

Bảng 6. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất của giống bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang

Chỉ tiêu

Công thức

Số quả đậu sau tắt hoa (quả) Số quả
thu hoạch/ cây 

(quả)

Khối lượng
trung bình quả 

(g)

Năng suất
(kg/cây)10 ngày 30 ngày 60 ngày

CT1 321,3 125,0 37,8b 32,21 ± 3,11 1.263,1 ± 12,72 40,68b ± 2,11

CT2 412,3 148,0 45,6a 39,23 ± 4,23 1.270,0 ± 19,11 49,82a ± 2,05

CT3 410,9 136,5 45,6a 38,14 ± 3,16 1.266,1 ± 16,25 48,29a  ± 2,32

CV% 5,7 5,1 5,6 6,4

LSD0,05 2,1 4,2 32,1 2,8

Biện pháp cắt tỉa làm tăng số quả đậu và năng 
suất của giống bưởi Da Xanh. Sau tắt hoa 60 ngày, 
biện pháp cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên 
cứu Rau quả và cắt tỉa theo kiểu khai tâm có số quả 
đậu là 45,6 quả/cây; cao hơn so với công thức đ/c 
(chỉ đạt 37,8 quả/cây), sai khác có ý nghĩa thống 
kê ở độ tin cậy 95%, chứng tỏ biện pháp cắt tỉa 
có ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ đậu quả của cây 
bưởi Da Xanh. Điều này phù hợp với nghiên cứu 
về cắt tỉa trên bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên của 
(Nguyễn Hữu Thọ, 2015).

Năng suất bưởi dao động từ 40,68 - 49,82kg/
cây; trong đó công thức đ/c đạt 40,68kg/cây, công 

thức cắt theo kiểu khai tâm đạt 48,29kg/cây và 
công thức cắt tỉa theo quy trình của Viện NCRQ đạt 
49,82 kg/cây, sai khác có ý nghĩa thống kê ở độ 
tin cậy 95%.

3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ và liều lượng bón 
đến số quả đậu trên cây và năng suất của 
giống bưởi Da Xanh  trồng tại huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các công 
thức bón phân đến số quả đậu trên cây, các yếu tố 
cấu thành năng suất và năng suất của bưởi Da Xanh 
được thể hiện ở bảng 7.
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Bảng 7. Ảnh hưởng của tỷ lệ và liều lượng bón đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất của giống bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang

     Chỉ tiêu

Công thức

Số quả đậu sau tắt hoa (quả) Số quả thu 
hoạch/cây (quả)

Khối lượng 
trung bình quả (g)

Năng suất
(kg/cây)10 ngày 30 ngày 60 ngày

CT1 360,5 133,0 42,3c 32,24c ± 2,15 1262,8a ± 11,32 40,70d ± 2,11

CT2 366,8 137,5 45,0b 37,25a ± 3,02 1265,6a ± 12,05 47,14b ± 2,03

CT3 438,9 136,0 50,7a 39,62a ± 3,23 1273,5a ± 11,24 50,46a ± 2,52

CT4 430,5 135,5 50,4a 38,51a ± 2,31 1271,3a ± 10,13 48,96b ± 2,61

CT5 415,8 133,0 45,9b 37,46a ± 2,06 1269,4a ± 12,26 47,56b ± 2,33

CT6 416,5 134,0 45,6b 36,58ab ± 2,21 1268,6a ± 11,03 46,41bc ± 2,51

CT7 414,4 132,0 45,3b 36,02ab ± 2,15 1267,9a ± 11,35 45,67bc ± 2,46

CV% 6,7 7,1 6,2 6,8

LSD0.05 2,3 2,3 24,1 1,4

Tỷ lệ và lượng bón không có ảnh hưởng tới 
khối lượng trung bình quả. Sau tắt hoa 60 ngày, 
số quả đậu của giống bưởi Da Xanh thí nghiệm 
dao động từ 42,3 – 50,7 quả/cây; trong đó thấp 
nhất là ở công thức đ/c (không phun); cao nhất là 
công thức 3 (tỷ lệ NPK 1:1:1 với liều lượng 500g/
cây). Năng suất thu được của công thức 3 đạt cao 
nhất (50,46kg/cây), thứ đến là công thức 4, 5, 
2 có năng suất ở cùng mức b (CT4: tỷ lệ NKP 
1:0,5:1 với liều lượng 400g/cây) đạt 48,96kg/cây, 
(CT5: tỷ lệ NKP 1:0,5:1 với liều lượng 500g/cây) 
đạt 47,56kg/cây và (CT2: tỷ lệ NKP 1:1:1 với 
liều lượng 400g/cây) đạt 47,14kg/cây; thấp nhất 

là công thức đ/c (bón theo cách của người dân) 
chỉ đạt 40,70kg/cây, sai khác có ý nghĩa thống 
kê ở mức tin cậy 95%. Tuy nhiên, nếu so bởi chi 
phí phân bón và năng suất thì hiệu quả kinh tế đạt 
được cao nhất  là CT3 và thứ đến là CT4.

3.2.3. Ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến 
số quả đậu trên cây và năng suất của giống 
bưởi Da Xanh  trồng tại Tân Quang, Lục Ngạn, 
Bắc Giang

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm 
khoanh vỏ đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu 
thành năng suất và năng suất của giống bưởi Da 
Xanh được thể hiện ở bảng 8.

Bảng 8. Ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất của giống bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang

       Chỉ tiêu

Công thức

Số quả đậu sau tắt hoa (quả) Số quả thu 
hoạch/cây (quả)

Khối lượng

trung bình quả (g)

Năng suất

(kg/cây)10 ngày 30 ngày 60 ngày

Không 
khoanh (đ/c) 359,1 132,0 41,7c 31,04ab ± 2,31 1261,3a ± 13,72 39,16d ± 2,01

Khoanh ngày 
30/11 436,1 134,0 49,5a 38,32a ± 3,25 1270,5a ± 11,21 49,07a ± 2,23

Khoanh ngày 
15/12 427,7 133,5 49,2a 37,15a ± 3,06 1268,6a ± 10,25 47,13b ± 2,16

Khoanh ngày 
30/12 413,0 131,0 44,7b 36,07a ± 2,52 1267,2a ± 10,11 45,71b ± 2,02
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Khoanh ngày 
15/1 413,7 132,0 44,4b 34,12ab ± 2,64 1263,5a ± 11,25 43,15bc  ± 2,11

CV% 6,7 6,4 6,7 6,9

LSD0.05 2,5 3,8 19,0 1,8

Thời điểm khoanh cành có ảnh hưởng tích 
cực đến số quả đậu trên cây của bưởi Da Xanh. 
Sau tắt hoa 60 ngày, số quả đậu ở các công thức 
khoanh vỏ đều cao hơn so với đối chứng có ý 
nghĩa thống kê. Năng suất thực thu của hai công 
thức khoanh vỏ ngày 30/11 và 15/12 đều cao hơn 
công thức đ/c; cụ thể công thức khoanh vỏ ngày 
30/11 đạt 49,07kg/cây, tiếp theo là công thức 
khoanh ngày 15/12 đạt 47,13kg/cây, trong khi 
công thức đối chứng đạt 39,16kg/cây, sai khác có 
ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Như vậy, 
đối với cây bưởi Da Xanh trồng tại Bắc Giang thì 
thời điểm khoanh vỏ thích hợp để cây cho năng 
suất cao trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 

đến giữa tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, sự ra 
hoa, kết quả và khả năng cho năng suất của cây 
bưởi Da Xanh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác như thời tiết, dinh dưỡng… vì vậy, cần có 
những biện pháp tổng hợp khác để cải thiện năng 
suất của giống bưởi Da Xanh trồng tại Bắc Giang.

3.2.4. Ảnh hưởng của phun GA3 đến số quả đậu 
trên cây và năng suất của giống bưởi Da Xanh 
trồng tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Ảnh hưởng của phun GA3 đến số quả đậu trên 
cây, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
của giống bưởi Da Xanh trồng tại Tân Quang, 
Lục Ngạn, Bắc Giang được thể hiện ở bảng 9.

Bảng 9. Ảnh hưởng của phun GA3  đến số quả đậu trên cây, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
của giống bưởi Da Xanh tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang

        Chỉ tiêu

Công thức

Số quả đậu sau tắt hoa (quả) Số quả thu 
hoạch/ cây (quả)

Khối lượng

trung bình quả (g)

Năng suất

(kg/cây)10 ngày 30 ngày 60 ngày

CT1 (đ/c) 359,8 132,5 42,0c 30,02c ± 2,03 1.261,2ns ± 10,01 37,86c ± 2,08

CT2 368,9 139,0 45,9b 37,54b ± 3,05 1.273,6 ns ± 12,30 47,81b ± 2,11

CT 3 432,6 137,0 51,3a 39,72b ± 3,51 1.283,5 ns ± 15,02 50,98b ± 2,54

CT 4 441,0 137,5 51,6a 45,05a ± 3,22 1.289,5 ns ± 13,02 58,09a ± 2,36

CT 5 417,9 134,5 46,8b 38,81b ± 3,34 1.276,2 ns ± 14,03 49,53b ± 2,21

CV% 5,9 7,3 7,5 7,8

LSD0.05 2,3 2,2 23,7 4,6

Số liệu trong bảng 9 cho thấy, phun GA3 làm 
tăng số quả đậu trên cây của bưởi Da Xanh. Sau 
tắt hoa 60 ngày, số quả đậu của bưởi Da Xanh thí 
nghiệm dao động từ 42,0 – 51,6 quả/cây; trong đó 
thấp nhất là ở công thức đối chứng (không phun) 
đạt 42,0 quả/cây, cao nhất là ở công thức 4 (phun 
GA3 nồng độ 50ppm) đạt 51,6 quả/cây; tiếp đến 
là công thức 3 (phun GA3 nồng độ 40ppm) đạt 
51,3 quả/cây, sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 
95%, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của 

(Hoàng Thị Thủy 2015) về ảnh hưởng của GA3 
đến năng suất, chất lượng quả ở một số dòng/
giống bưởi thí nghiệm khi thụ phấn tự do. Năng 
suất thu được của các công thức thí nghiệm từ 
37,86 - 58,09kg/cây; trong đó công thức 4 phun 
GA3 ở nồng độ 50ppm có năng suất cao nhất đạt 
58,09kg/cây; tiếp đến là các công thức 3, 5, 2 có 
năng suất đạt được tương tự nhau (50,98kg/cây, 
49,53kg/cây và 47,81kg/cây), thấp nhất là công 
thức đối chứng chỉ đạt 37,86kg/cây.
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4. KẾT LUẬN

1. Trong điều kiện trồng tại Lục Ngạn, Bắc 
Giang, bưởi Da Xanh ra được 4 đợt lộc/năm, 
trong đó lộc Đông tăng trưởng chiều dài chậm 
nhất so với lộc Xuân, lộc Hè và lộc Thu. Năng 
suất quả của giống bưởi Da Xanh tăng theo độ 
tuổi, dao động từ 20,77 - 85,68kg/cây; bưởi 9 
năm tuổi cho năng suất gấp 4,12 lần so với bưởi 
3 năm tuổi và gấp 1,8 lần so với bưởi 6 năm tuổi. 
Trong giới hạn cây 3 - 9 năm tuổi, kích thước quả, 
số hạt/quả, tỷ lệ phần ăn được và độ brix của bưởi 
Da Xanh tăng theo tuổi của cây. 

2. Biện pháp cắt tỉa làm tăng số quả đậu trên 
cây và năng suất của giống bưởi Da Xanh. Năng 
suất bưởi dao động từ 40,68 - 49,82kg/cây; trong 
đó công thức cắt theo kiểu khai tâm đạt 48,29kg/
cây, cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu 
Rau quả đạt 49,82kg/cây, cao hơn hẳn so với 
công thức đối chứng đạt 40,68kg/cây.

3. Tỷ lệ và lượng bón có ảnh hưởng đến số 
lượng quả thu hoạch trên cây trên cây, không có 
ảnh hưởng đến khối lượng trung bình quả. Năng 
suất thu được của công thức bón tỷ lệ NPK 1:1:1 
với liều lượng 500g/cây đạt cao nhất (50,46kg/
cây) cao hơn và sai khác so với các công thức bón 
còn lại.

4. Thời điểm khoanh cành có ảnh hưởng tích 
cực đến tỷ lệ  đậu quả của bưởi Da Xanh. Năng 
suất thực thu đạt cao nhất là công thức khoanh vỏ 
ngày 30/11, đạt 49,07kg/cây, thứ đến là công thức 
khoanh vỏ ngày 15/12 đạt 47,13kg/cây, thấp nhất 
là công thức đối chứng đạt 39,16kg/cây.

5. Phun GA3 làm tăng số quả đậu của bưởi 
Da Xanh. Năng suất thu được của các công thức 
thí nghiệm từ 37,86 - 58,09kg/cây; trong đó phun 
GA3 ở nồng độ 50ppm cho năng suất cao nhất 
đạt 58,09kg/cây; tiếp đến phun GA3 ở nồng độ 
40ppm (đạt 50,98kg/cây), thấp nhất là công thức 
đối chứng chỉ đạt 37,86kg/cây. 
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RESEARCH ON CHARACTERISTICS OF GROWTH, DEVELOPMENT 
AND TECHNIQUES MEASURES TO INCREASE DA XANH PUMMELO 

YIELD IN LUC NGAN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Nguyen Van Vuong1, Nguyen Thi Ngoc1, Nguyen Thi Thu Hien1, Hoang Thi Mai1, Tran Huy Tho2

(1Agronomy Faculty; 2Masters student - Course 1 of Bac Giang Agriculture and Forestry University)

SUMMARY
This study was carried out to evaluate some characteristics of growth and development of Da Xanh pummelo variety 
and identifying some technical measures to increase the yield of Da Xanh pummelo fruit in Tan Quang commune, 
Luc Ngan district, Bac Giang province. Agronomic characteristics of the variety monitored on 3 - 9 year-old trees; 
The experiments were carried out on 6 year-old trees, relatively uniform in terms of growth and initial development. 
The results showed that the time of buds, bud growing, and flowering of Da Xanh pummelo variety at different ages. 
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Da Xanh pummelo variety produced 4 buds per year, in which Winter buds grew with the slowest growing compared 
to spring buds, summer buds and autumn buds. Fruit yield of Da Xanh pummelo variety at different ages ranges from 
20.77 - 85.68kg/tree, the highest is 9 year-old trees 
Keywords: Bac Giang province, circling, Da Xanh pummelo, spraying GA3, yield.
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