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Determination of density and fertilizer dose for cassava variety STB1 
Cao Do Muoi, Pham Duy Trinh, Pham Van Linh, 

Dao Thi Minh Hien, Tran Thi Tam, Duong Thi Khanh Ly 
Abstract 
The promising STB1 cassava variety was selected by the Agricultural Sciences Institute of North Central Viet Nam 
(ASINCV) for the North Central region. The STB1 variety has many outstanding advantages such as high fresh 
tuber yield, high starch content, can increase density, so it can be added to the crop structure along with KM94 
variety in the ecological regions of North Central. In order to develop a suitable intensive farming process for the 
cassava STB1 variety, the Institute conducted a study to determine the appropriate fertilizer doses for the cassava 
STB1variety. The results showed that  STB1 variety planting at a density of 12,500 plants/ha, the fertilizer dose of 
1,500 kg of organic fertilizer + 90 Kg N + 60 kg P2O5 + 90 kg K2O had high yield in Quang Tri reaching 40.38 tons/ha; 
economic efficiency reached 29.39 million VND and in Nghe An reached 38.37 tons/ha, economic efficiency reached 
30.11 million VND. These fertilizer formulas and planting densities meet local practical needs where raw cassava is 
produced for factories and are highly appreciated by the locality. 
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1 Viện Nghiên cứu Rau quả

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA,
NÂNG CAO NĂNG SUẤT GIỐNG NHÃN T6 TRỒNG TẠI HƯNG YÊN

Nguyễn Quốc Hùng1, Nguyễn Thị Thu Hương1

TÓM TẮT  
Nhãn là một trong các cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hưng Yên, trong đó giống nhãn T6 là một trong các giống 

có nhiều đặc tính quý và đang được mở rộng diện tích trồng. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất 
giống nhãn T6 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân trồng nhãn. Nghiên cứu được triển khai với 
2 thí nghiệm: thí nghiệm 1, kết hợp liều lượng xử lý KClO3 (20, 30 và 40 g/m đường kính tán) với thời gian khoanh 
vỏ (20/12; 30/12 và 10/01), công thức đối chứng không xử lý, không khoanh vỏ; thí nghiệm 2, kết hợp xử lý KClO3 
(30 g/m đường kính tán) với phun chế phẩm phân bón qua lá (flower 94, phân bón vi lượng và MKP), công thức đối 
chứng để tự nhiên. Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, mỗi công thức 5 cây, nhắc lại 3 lần, trên 
cây 10 năm tuổi, mật độ trồng 400 cây/ha tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên 
cứu thu được cho thấy, áp dụng các liều lượng xử lý KClO3 và các thời gian khoanh vỏ khác nhau đều nâng cao tỷ 
lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất của giống nhãn T6. Các công thức xử lý 30g KClO3/m đường kính tán 
ở các thời vụ khoanh vỏ khác nhau (20/12; 30/12 và 10/01) cho năng suất thu được đạt 60,5 kg/cây; 58,4 kg/cây và 
59,5 kg/cây, đều đạt cao hơn so với các công thức khác của thí nghiệm. Các công thức xử lý 30 g KClO3/m đường 
kính tán vào thời điểm 30/12 kết hợp phun chế phẩm phân bón qua lá (flower 94, phân bón vi lượng và MKP) đều 
làm nâng cao tỷ lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất của giống so với công thức đối chứng. Công thức xử lý 
30 g KClO3/m đường kính tán vào thời điểm 30/12 kết hợp phun phân bón vi lượng sau xử lý 1 tuần cho năng suất 
thu được cao nhất, đạt 59,7 kg/cây, tương đương lãi thuần đạt 382,6 triệu đồng/ha.

Từ khóa: Xử lý ra hoa, KClO3, giống nhãn T6, phân bón lá, tỉnh Hưng Yên

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhãn là một trong các cây ăn quả chủ lực được 

trồng ở cả các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam 
của Việt Nam. Ở các tỉnh phía Bắc, Hưng Yên là 
tỉnh có diện tích nhãn trồng lớn thứ 2 sau Sơn La và 
nhãn là một trong các cây ăn quả chủ lực của Hưng 

Yên. Một số giống nhãn đang được trồng tại Hưng 
Yên là: nhãn chín muộn PHM99-1.1, nhãn T6, nhãn 
Hương Chi, nhãn HTM1, nhãn HTM2 và một số 
giống được nhân giống bằng hạt. Nhãn là cây trồng 
á nhiệt đới, đòi hỏi phải có một mùa đông ngắn với 
nhiệt độ từ 15 - 220C trong 8 - 10 tuần để kích thích 
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sự ra hoa. Trong những năm gần đây, ở các tỉnh phía 
Bắc do ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, 
nhiệt độ ấm dần lên nên đã làm cản trở quá trình 
phân hóa mầm hoa trên cây nhãn, từ đó hiện tượng 
ra quả cách năm xảy ra khá phổ biến, đã làm giảm 
năng suất và hiệu quả sản xuất của người nông dân. 
Để thúc đẩy khả năng ra hoa nhãn hoặc xử lý nhãn 
ra hoa trái vụ, nhiều kết quả nghiên cứu về kỹ thuật 
khoanh vỏ hoặc xử lý bằng KClO3 đã được công bố 
(Trần Văn Hâu và ctv., 2002; Trần Văn Hâu và Lê 
Văn Chấn, 2009; Sritontip et al., 2005; Matsumoto 
et al., 2005; Matsumoto et al., 2007; Manochai et al., 
2010). Xử lý ra hoa rải vụ thu hoạch nhãn đã được 
áp dụng phổ biến ở Thái Lan (Subhadrabandhu and 
Yapwattanaphun, 2001) và hiện nay bắt đầu được áp 
dụng vào sản xuất ở các tỉnh phía Nam. Trong số 
các giống nhãn mới được đưa vào trồng tại Hưng 
Yên, giống nhãn T6 có một số đặc điểm quý hơn các 
giống khác là khối lượng quả lớn, chất lượng quả tốt 
và có tiềm năng cho năng suất cao hơn. Tương tự 
như các giống nhãn khác, hiện tượng ra quả cách 
năm cũng xảy ra khá phổ biến trên giống nhãn T6, 
đã làm giảm đáng kể năng suất thu được và hiệu quả 
sản xuất của người nông dân. Nghiên cứu biện pháp 
kỹ thuật xử lý khắc phục hiện tượng ra quả cách 
năm trên giống nhãn T6 sẽ góp phần nâng cao khả 
năng ra hoa của giống trong những năm điều kiện 
thời tiết không thuận lợi, nâng cao năng suất và hiệu 
quả sản xuất cho người nông dân trồng nhãn của 
Hưng Yên.  

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Giống nhãn T6 là giống được Viện Nghiên cứu 

Rau quả tuyển chọn từ nguồn gen ngoài sản xuất 
tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và được Bộ 
Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống sản xuất 
thử theo Quyết định số 394/QĐ/BNN-KHCN ngày 
21/11/2019.

- Một số loại phân bón lá sử dụng trong thí nghiệm: 
Hóa chất Kaliclorat: Là hợp chất hóa học có công 

thức là KClO3, ở dạng tinh khiết, là một chất kết tinh 
màu trắng, khối lượng phân tử: 122,55 g/mol.

Flower 94: NPK: 7:0:30; α - NAA: 0,1% và Zn: 
1500 ppm. 

Phân bón vi lượng: Bo 2000 ppm, Mo 50 ppm, 
MKP: NPK: 0-52-34+TE.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu được triển khai trên vườn nhãn 

T6, cây 10 năm tuổi tại phường Lam Sơn, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên với mật độ trồng 
400 cây/ha. 

- Thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng xử lý 
KClO3 và thời gian khoanh vỏ đến khả năng ra hoa 
và năng suất của giống được xử lý với 10 công thức: 

CT1: 20 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ  
20/12/2017.

CT2: 30 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
20/12/2017.

CT3: 40 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
20/12/2017.

CT4: 20 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
30/12/2017.

CT5: 30 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ  
30/12/2017.

CT6: 40 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
30/12/2017.

CT7: 20 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
10/1/2018.

CT8: 30 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
10/1/2018.

CT9: 40 g KClO3/m đường kính tán + Khoanh vỏ 
10/1/2018.

CT10: Không xử lý, không khoanh vỏ.
- Thí nghiệm ảnh hưởng của việc kết hợp với xử 

lý KClO3 và bổ sung chế phẩm phân bón qua lá đến 
khả năng ra hoa và năng suất của giống được bố trí 
với 4 công thức:

CT1: 30 g KClO3/m đường kính tán + phun 
Flower 94.

CT2: 30 g KClO3/m đường kính tán + Phân bón 
vi lượng.

CT3: 30 g KClO3/m đường kính tán + phun MKP.
CT4: Để tự nhiên.
- Các loại phân bón lá phun theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất được in trên bao bì, thời gian phun 
1 tuần sau xử lý KClO3. Thời gian xử lý KCLO3 vào 
30/12/2018. Phun phân bón qua lá sau xử lý KCLO3 
1 tuần, phun ướt đẫm tán lá.

- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
đầy đủ, mỗi công thức 5 cây, nhắc lại 3 lần. Các chỉ 
tiêu theo dõi bao gồm: thời gian xuất hiện ngồng 
hoa, thời gian nở hoa, tỷ lệ cây ra hoa, tỷ lệ số lộc ra 
hoa, khối lượng quả, năng suất, thời gian thu hoạch.    

- Số liệu thu thập được được xử lý theo phương 
pháp thống kê sinh học bằng phần mềm Excel và 
IRRISTAT 5.0.
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2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2017 

đến tháng 12/2019 tại phường Lam Sơn, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của xử lý KClO3 kết hợp với 
khoanh vỏ đến khả năng ra hoa và năng suất của 
giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kết hợp xử 
lý KClO3 với khoanh vỏ đến động thái nở hoa của 
giống cho thấy, thời vụ khoanh vỏ và liều lượng xử lý 
KClO3 có tác động không nhỏ đến khả năng ra hoa 

của giống nhãn chính vụ T6 trồng tại Hưng Yên, kết 
quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Trần Văn Hâu, Lê Văn Chấn (2009). Ở tất cả các thời 
vụ khoanh và liều lượng KClO3 xử lý đều xuất hiện 
giò hoa sau 40 - 45 ngày. Các công thức xử lý khoanh 
vỏ vào 20/12 đều xuất hiện giò hoa sớm hơn so với 
công thức đối chứng, xuất hiện hoa vào cuối tháng 1 
và đầu tháng 2 năm sau. Ở các công thức khoanh vỏ 
vào 30/12/2017, thời điểm xuất hiện giò hoa tương 
đương với xuất hiện giò hoa tự nhiên ở công thức 
đối chứng. Và ở các công thức khoanh vỏ ngày 10/1, 
thời điểm xuất hiện giò hoa muộn hơn so với ở công 
thức đối chứng. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của xử lý KClO3 kết hợp với khoanh vỏ 
đến khả năng ra hoa của giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

TT Công thức Thời gian xuất 
hiện giò hoa

Thời gian 
nở hoa

Tỷ lệ cây ra hoa 
(%)

Tỷ lệ cành 
ra hoa/cây (%)

1 CT1 29/1 - 3/2 10/3 - 15/3 86,7 58,6
2 CT2 29/1 - 3/2 10/3 - 15/3 93,3 80,7
3 CT3 29/1 - 3/2 10/3 - 15/3 93,3 75,3
4 CT4 13/2 - 18/2 20/3 - 26/3 86,7 60,5
5 CT5 13/2 - 18/2 21/3 - 28/3 93,3 83,3
6 CT6 13/2 - 18/2 16/3 - 21/3 100 66,0
7 CT7 24/2 - 1/3 5/4 - 8/4 93,3 65,4
8 CT8 24/2 - 1/3 5/4 - 8/4 100 81,2
9 CT9 24/2 - 1/3 5/4 - 8/4 93,3 60,5

10 CT10 (ĐC) 15/2 - 25/2 25/3 - 4/4 40,0 30,5

Ở tất cả các công thức thí nghiệm, thời gian từ 
xuất hiện giò hoa đến nở hoa kéo dài lần lượt khoảng 
40 ngày và 30 ngày, tương đương với công thức ra 
hoa tự nhiên. Kết quả nghiên cứu thu được đã cho 
thấy, xử lý KClO3 và khoanh vỏ không có ảnh hưởng 
đến khoảng thời gian từ lúc xuất hiện giò hoa đến nở 
hoa của giống.  

Ảnh hưởng của kết hợp xử lý KClO3 với khoanh 
vỏ trên giống nhãn chính vụ T6 được thể hiện rõ 
rệt nhất là chỉ tiêu tỷ lệ cây xuất hiện hoa và tỷ lệ 
cành ra hoa trên cây. Ở tất cả các công thức xử lý đều 
có số cây ra hoa đạt trên 80 % tổng số cây đã xử lý, 
trong khi đó ở công thức đối chứng không khoanh 
và không xử lý, tỷ lệ cây ra hoa chỉ đạt 40 % tổng số 
cây theo dõi. Về tỷ lệ cành trên cây ra hoa, tất cả các 
công thức xử lý KClO3 đạt cao trên 80% ở các công 
thức xử lý KClO3 với liều lượng 30 g/m đường kính 
tán cây. Các công thức xử lý KClO3 với liệu lượng 
20 g/m đường kính tán hoặc 40 g/m đường kính tán 
đều cho tỷ lệ cây ra hoa và tỷ lệ cành ra hoa đều thấp 
hơn so với công thức xử lý 30 g/m đường kính tán.

Bảng 2. Ảnh hưởng của kết hợp xử lý KClO3 
với khoanh vỏ đến năng suất, yếu tố cấu thành

 năng suất và thời gian thu hoạch của giống nhãn T6 
trồng tại Hưng Yên

TT Công thức

Khối 
lượng 

quả 
(gam)

Năng 
suất 
(kg/
cây)

Thời gian
thu hoạch

1 CT1 14,8 46,7 10/7 - 15/7
2 CT2 14,8 60,5a 10/7 - 15/7
3 CT3 14,7 48,5c 10/7 - 15/7
4 CT4 14,8 52,8b 18/7 - 25/7
5 CT5 14,7 58,4a 19/7 - 23/7
6 CT6 14,7 50,1bc 18/7 - 24/7
7 CT7 14,7 46,2c 8/8 - 12/8
8 CT8 14,7 59,5a 8/8 - 12/8
9 CT9 14,6 48,5c 8/8 - 12/8

10 CT10 (ĐC) 15,0 39,3d 18/7 - 25/7
CV (%) 14,8 15,2
LSD0,05 0,6 3,8
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Số liệu thu được ở bảng trên cho thấy, mặc dù 
việc kết hợp xử lý KClO3 với khoanh vỏ trên cây 
nhãn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự thiệt hại của 
rễ (theo kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hâu và 
cộng tác viên (2002)), nhưng không ảnh hưởng đến 
khối lượng quả giữa các công thức so với công thức 
đối chứng không xử lý, không khoanh vỏ trên giống 
nhãn T6 trồng tại Hưng Yên ở mức tin cậy 95%.

Các công thức thí nghiệm kết hợp xử lý KClO3 
với khoanh vỏ đã làm ảnh hưởng rõ rệt đến năng 
suất của giống. Ở công thức đối chứng không xử 
lý, không khoanh vỏ chỉ đạt 39,3 kg/cây trong khi ở 
các công thức tác động biện pháp kỹ thuật kết hợp 
xử lý KClO3 với khoanh vỏ đạt năng suất cao hơn 
nhiều. Giữa các công thức kết hợp xử lý KClO3 với 
khoanh vỏ khác nhau, năng suất ở công thức 2; 5 và 
8 đạt cao nhất và không sai khác có ý nghĩa thống kê 
ở mức tin cậy 95%, đạt 58,4 - 60,5 kg/cây. Các công 
thức kết hợp xử lý KClO3 với khoanh vỏ còn lại cho 
năng suất thấp hơn so với ở công thức 2; 5; 8 và cao 
hơn so với ở công thức đối chứng.

Ở thời vụ khoanh vỏ khác nhau đã có ảnh hưởng 
đến thời gian thu hoạch quả của giống. Các công 
thức khoanh vỏ sớm hơn sẽ cho thu hoạch quả sớm 
hơn so với các công thức khoanh vỏ muộn hơn. 

Công thức khoanh vỏ vào 20/12/2017 cho thu hoạch 
sớm nhất, thu hoạch 10/7 - 15/7/2018; tiếp theo là 
công thức khoanh vỏ 30/12/2017, thời gian cho thu 
hoạch là 18/7 - 25/7/2018, tương đương với thời gian 
cho thu hoạch của công thức đối chứng. Thời vụ 
khoanh vỏ cho thu hoạch muộn nhất 8/8/2018 đến 
12/8/2018 ở các công thức thí nghiệm 7; 8 và công 
thức 9 - khoanh vỏ 10/1/2018.

3.2. Ảnh hưởng của xử lý KClO3 kết hợp với sử 
dụng phân bón lá đến khả năng ra hoa và năng 
suất của giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

Kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 3 cho thấy, 
ngoài biện pháp kỹ thuật xử lý KClO3 kết hợp với 
khoanh vỏ có tác dụng làm tăng khả năng ra hoa của 
cây, biện pháp kỹ thuật xử lý KClO3 kết hợp với phun 
một số loại chế phẩm phân bón qua lá đã làm ức chế 
khả năng sinh trưởng của cây, làm tăng tỷ lệ cây, tỷ 
lệ cành trên cây ra hoa của giống. Các công thức kết 
hợp xử lý KClO3 với phun bổ sung chế phẩm phân 
bón qua lá không có sự sai khác giữa các công thức 
và giữa các công thức với công thức đối chứng về 
thời gian bắt đầu xuất hiện giò hoa và thời gian bắt 
đầu xuất hiện hoa. Các công thức thí nghiệm có thời 
gian bắt đầu xuất hiện giò hoa vào 10/02 - 15/02;  
thời gian bắt đầu xuất hiện hoa 19/3 - 28/3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của xử lý KClO3 kết hợp với sử dụng phân bón lá 
đến khả năng ra hoa của giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

TT Công thức Thời gian bắt đầu 
xuất hiện giò hoa

Thời gian bắt đầu 
xuất hiện hoa

Tỷ lệ cây ra hoa 
(%)

Tỷ lệ cành 
ra hoa/cây (%)

1 CT1 10/2 - 12/2 20/3 - 24/3 86,7 86,1
2 CT2 10/2 - 12/2 19/3 - 22/3 93,3 90,5
3 CT3 11/2 - 13/2 20/3 - 25/3 93,3 85,0
4 CT4 (ĐC) 10/2 - 15/2 22/3 - 28/3 40,0 31,5

Các công thức phun bổ sung chế phẩm phân 
vi lượng và MKP trên nền xử lý KClO3 với lượng 
30 g/m đường kính tán đạt 93,3 % (CT2 và CT3) đạt 
lớn hơn ở công thức 1 và công thức đối chứng. Tỷ 
lệ cành ra hoa đạt được lớn nhất ở công thức phun 
bổ sung phân bón vi lượng, đạt 90,5 % và tiếp theo 
là 2 công thức phun bổ sung Flower 94 và chế phẩm 
phân bón qua lá MKP với tỷ lệ số cành trên cây ra 
hoa đạt được tương tự nhau (85,0 - 86,1%) và đều sai 
khác có ý nghĩa thống kê so với công thức đối chứng 
để tự nhiên. 

Kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 4 cho thấy, 
ở các công thức xử lý KClO3 kết hợp với phun chế 
phẩm phân bón qua lá khác nhau cho quả có khối 
lượng trung bình quả đạt 15,0 - 15,4 g, đạt tương 

đương hoặc cao hơn ở công thức đối chứng, đặc 
biệt ở công thức 2 - Xử lý KClO3 30 g/m đường kính 
tán + Phân bón vi lượng đạt 15,4 g/quả lớn hơn có 
ý nghĩa thống kê so với ở công thức đối chứng. Về 
chỉ tiêu khối lượng chùm quả, giữa các công thức 
xử lý KClO3 kết hợp với phun phân bón lá khác 
nhau không có sự sai khác thống kê ở mức tin cậy 
95% nhưng có sự khác biệt rõ rệt với công thức đối 
chứng, khối lượng quả ở các công thức xử lý đạt cao 
hơn ở công thức đối chứng. Khối lượng chùm quả ở 
các công thức xử lý KClO3 kết hợp với phun bổ sung 
chế phẩm phân bón qua lá đạt 0,91 - 1,08 kg/chùm
so với công thức đối chứng để tự nhiên chỉ đạt
0,69 kg/chùm. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của xử lý KClO3 kết hợp 
với sử dụng phân bón lá đến năng suất, 

yếu tố cấu thành năng suất và thời gian thu hoạch 
của giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

TT Công 
thức

Khối 
lượng

quả 
(gam)

Khối 
lượng
chùm 

quả (kg)

Năng 
suất 
(kg/
cây)

Thời gian 
thu hoạch

1 CT1 15,0 0,91 56,9 18/7 - 22/7
2 CT2 15,4 0,97 59,7 10/7 - 15/7
3 CT3 15,1 1,08 57,2 15/7 - 20/7
4 CT4 15,0 0,69 39,5 19/7 - 23/7
CV (%) 12,0 10,4 14,8
LSD0,05 0,3 0,2 1,2

Về năng suất thu được, các công thức xử lý KClO3 
kết hợp với phun bổ sung chế phẩm phân bón qua 
lá đều có năng suất thu được cao hơn và sai khác 
có ý nghĩa thống kê so với công thức đối chứng để 
tự nhiên. Trong đó, công thức xử lý KClO3 30 g/m 
đường kính tán kết hợp phun phân bón vi lượng đạt 

được cao nhất với 59,7 kg/cây và sai khác có ý nghĩa 
thống kê so với 2 công thức phun bổ sung Flower 94 
và MKP với năng suất tương ứng đạt 56,9 kg/cây và 
57,2 kg/cây. Năng suất đạt thấp nhất ở công thức đối 
chứng để tự nhiên, đạt 39,5 kg/cây.

Thời gian thu hoạch ở công thức xử lý KClO3 kết 
hợp với phun bổ sung phân vi lượng cho thu hoạch 
10 - 15/7, sớm hơn các công thức còn lại khoảng 
5 - 7 ngày. Các công thức phun bổ sung Flower 94, 
MKP hoặc đối chứng để tự nhiên có thời gian thu 
hoạch tương tự như nhau.

Để đánh giá hiệu quả kinh tế của các biện pháp 
kỹ thuật xử lý khắc phục hiện tượng ra quả cách 
năm trên giống nhãn T6, các công thức cho kết quả 
tốt nhất của phương pháp kết hợp xử lý KClO3 với 
khoanh vỏ và xử lý KClO3 kết hợp với phun bổ sung 
chế phẩm phân bón qua lá được đưa vào phân tích. 
Với chi phí đầu tư cho vật tư, công lao động được 
tính tại thời điểm mua vật tư và giá bán sản phẩm tại 
vườn vụ thu hoạch quả năm 2018, kết quả phân tích 
hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật áp dụng 
được thể hiện tại bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật tác động 
đến hiệu quả kinh tế của giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên

TT Công thức thí nghiệm Năng suất 
(tấn/ha)

Giá bán 
(triệu 

đồng/tấn)

Tổng chi 
(triệu 

đồng/ha)

Tổng thu 
(triệu 

đồng/ha)

Lãi thuần 
(triệu 

đồng/ha)

1 Xử lý KClO3 30 g/m ĐKT, khoanh vỏ 
vào 20/12/2017 24,20 20,00 95,00 484,00 389,00

2 Xử lý KClO3 30 g/m ĐKT, khoanh vỏ 
vào 30/12/2017 23,36 19,00 95,00 443,84 348,84

3 Xử lý KClO3 30 g/m ĐKT, khoanh vỏ 
vào  10/1/2018 23,80 18,00 95,00 428,40 333,40

4 Xử lý KClO3 30 g/m ĐKT, phun bổ 
sung phân vi lượng 23,88 20,00 95,00 477,60 382,60

5 Để tự nhiên 15,80 18,00 75,00 284,40 209,40

So sánh hiệu quả kinh tế giữa 2 biện pháp kỹ 
thuật áp dụng với công thức đối chứng cho thấy, 
chi phí mua phân bón vi lượng phun bổ sung sau 
xử lý KClO3 tương đương với chi phí công lao động 
khoanh vỏ sau xử lý KClO3, do vậy mức đầu tư 
cho 1 ha trong 1 năm là tương tự nhau, đều ở mức 
95,0 triệu đồng/ha. Chi phí cho sản xuất đại trà cho 
chăm sóc là 75.000.000 đồng/ha. Với giá bán tại vườn 
ở mỗi thời điểm có sự khác nhau, thu sớm vào đầu 
đến giữa tháng 7 đạt 20,0 triệu đồng/tấn, tiếp theo 
thu hoạch vào cuối tháng 7 đạt 19,0 triệu đồng/tấn 

và thu vào tháng 8 đạt thấp hơn 18,0 triệu đồng/tấn 
ở vụ thu hoạch năm 2018. Hiệu quả kinh tế của cả 
2 biện pháp kỹ thuật áp dụng đều cao hơn so với 
đối chứng. Do giá bán đạt được khác nhau nên ở 
cùng biện pháp kỹ thuật, công thức 2 (xử lý KClO3 
30 g/m ĐKT với khoanh vỏ 20/12/2017) đạt cao 
nhất (lãi thuần đạt 389 triệu đồng/ha). Lãi thuần 
thu được ở biện pháp kỹ thuật xử lý KClO3 kết hợp 
với phun bổ sung phân bón vi lượng đạt 382,6 triệu 
đồng/ha, trong khi lãi thuần ở sản xuất đại trà chỉ đạt 
209,4 triệu đồng/ha.
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IV. KẾT LUẬN
- Áp dụng biện pháp kỹ thuật kết hợp xử lý KClO3 

với lượng 20 - 40 g/m đường kính tán và khoanh vỏ 
vào thời điểm 20/12 - 01/10 năm sau đều làm tăng 
tỷ lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất thu 
được so với đối chứng để ra hoa tự nhiên của giống 
nhãn T6 trồng tại Hưng Yên. Trong điều kiện thời 
tiết khí hậu của Hưng Yên, xử lý KClO3 với liều lượng 
30 g/m đường kính tán kết hợp với khoanh vỏ vào 
các thời điểm 20/12; 30/12 và 01/10 đều cho năng 
suất thu được đạt được cao hơn và tương tự nhau, 
tương ứng đạt 60,5; 59,5 và 58,4 kg/cây; lãi thuần 
thu được ở công thức 2 xử lý KClO3 30 g/m đường 
kính tán với khoanh vỏ 20/12/2017 đạt 389,0 triệu 
đồng/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà 46%.

- Áp dụng biện pháp kỹ thuật xử lý KClO3 với liều 
lượng 30 g/m đường kính tán ở thời điểm 30/12 kết 
hợp với phun bổ sung các chế phẩm phân bón qua 
lá: flower 94, phân bón vi lượng hoặc MKP đều làm 
tăng tỷ lệ cây, tỷ lệ cành trên cây ra hoa và năng suất 
thu được so với đối chứng để ra hoa tự nhiên của 
giống nhãn T6 trồng tại Hưng Yên. Trên nền xử lý 
KClO3 với liều lượng 30 g/m đường kính tán, phun 
bổ sung phân bón vi lượng cho kết quả tỷ lệ cây ra 
hoa, tỷ lệ cành ra hoa trên cây và năng suất thu được 
cao nhất với các giá trị tương ứng: 90,5%, 90,5% và 
59,7 kg quả/cây; lãi thuần thu được đạt 382,6 triệu 
đồng/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà 45%.
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Study on technical measures to force flowering and improving the yield 
of longan variety T6 in Hung Yen province

Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thi Thu Huong
Abstract
Longan is one of the major fruit trees of Hung Yen province, of which T6 variety has many precious characteristics 
and it's growing area has been being expanded. Study on technical measures aimed to improve the yield of longan 
variety T6 and to improve production efficiency for farmers. The study was implemented with 2 experiments: 
experiment 1, combining the treatment dose of KClO3 (20, 30 and 40 g/m of canopy diameter) with the girding time 
(20/12, 30/12 and 10/1), control treatment with natural flowering; Experiment 2, combining treatment of KClO3 
(30 g/m of canopy diameter) with spraying of foliar fertilizer (flower 94, micro-fertilizer and MKP), control 
treatment natural flowering. The experiments were arranged in completely randomized blocks, each treatment of 
5 plants, 3 replications on 10-year-old trees, planting density of 400 trees/ha in Lam Son ward, Hung Yen city, Hung 
Yen province. The results of the study showed that application of different doses of KClO3 and different girding 
times increased the rate of flowers of plants, and of branches per tree and the yield of variety T6. The treatment of 
30 g KClO3/m of canopy diameter in different girding time (12/20, 30/12 and 10/01) had yield of 60.5 kg/tree; 
58.4 kg/tree and 59.5 kg/tree, higher than the other treatments of the experiment. The treatment of 30 g KClO 3/m of 
canopy diameter at 30/12 combined with spraying foliar fertilizer (flower 94, micro-fertilizer and MKP) increased 
the rate of flowers of plants, and of branches per tree and the yield of variety T6 compared to the control treatment. 
The treatment of 30 g KClO3/m of canopy diameter at 30/12 combined with micro-fertilizer spraying after 1 week 
of treatment for the highest yield, reaching 59.7 kg/tree, equivalent to net profit of 382.6 million VND/ha.
Keywords: Flowering treatment, KClO3, longan variety T6, foliar fertilizer, Hung Yen province
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Ngày phản biện: 10/10/2020
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