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varieties Tamahomare and Fukuyutaka and two control varieties MTD176 and AGS346. �e results showed that 
the soybean variety Fukuyutaka had short growth duration (82 days) and the soybean variety Tamahomare had 
medium growth duration (88 days). �e average plant height was 30.4 - 31.4 cm, the ratio of 2 seeds per pod was high 
(64.2 - 65.7%), less infection with Etiella zinckenella and the yield of these 2 studied soybean varieties was higher than 
that of MTĐ176 and AGS346 varieties. In addition, the yield of Fukuyutaka variety (2.0 tons per ha) was not as high 
as that of Tamahomare variety (2.8 tons per ha), but seeds of Fukuyutaka had the highest protein and lipid contents 
with 28.0% and 21.8%, respectively. It is proved that Fukuyutaka variety has great potential as a suitable variety for 
rotation cultivation on rice land. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NAA KẾT HỢP VỚI GA3 
ĐẾN TAI QUẢ VÀ PHẨM CHẤT QUẢ THANH LONG

Nguyễn Văn Sơn1 và Nguyễn �ành Hiếu1

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NAA kết hợp với GA3 đến tai quả và phẩm chất quả thanh long được thực 

hiện từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019. �í nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm 
thức, gồm T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm; T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm; T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm; 
T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm; T5: ĐC nông dân tự phun và T6: Phun nước; các nghiệm thức được lặp lại 4 lần. 
Kết quả cho thấy, phun NAA kết hợp GA3 làm tăng khối lượng, đường kính và chiều dài quả, cải thiện độ chắc thịt 
quả, độ dày vỏ quả và cấu trúc tai quả mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt quả, độ brix và màu sắc vỏ quả. Nghiệm 
thức phun NAA 40 ppm + GA3 50 ppm và NAA 40 ppm + GA3 40 ppm có tác động tốt nhất đến khối lượng quả 
(592,3 - 614,5 g và 571,5 - 591,5 g), đường kính quả (9,3 - 9,5 cm và 9,0 - 9,2 cm), chiều dài quả (10,8 - 11,2 cm và 
10,6 - 10,7 cm), độ brix (14,8 - 15,0% và 14,5 - 14,8%), độ chắc thịt quả (1,6 - 1,7 kg/cm3 và 1,5 - 1,6 kg/cm3), độ dày 
vỏ (4,5 - 4,7 mm và 4,0 - 4,2 mm) và cấu trúc tai quả. 

Từ khóa: Cây thanh long, nồng độ NAA và GA3, tai quả, phẩm chất quả

1 Viện Cây ăn quả miền Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
�anh long (Hylocereus undatus) thuộc họ xương 

rồng (Cactaceae), chi Hylocereus, có nguồn gốc từ 
khu vực Nam Mỹ (Mizrahi et al., 1997; Nguyễn Văn 
Kế, 2014). Tính đến năm 2019, diện tích trồng thanh 
long ở Việt Nam ước khoảng hơn 60.000 ha tập trung 
chủ yếu ở 3 tỉnh Bình �uận, Long An, Tiền Giang 
trong đó, riêng Tiền Giang có khoảng 9.139 ha, năng 
suất bình quân 30,28 tấn/ha, sản lượng hàng năm 
đạt hơn 200.000 tấn. �anh long đã được xuất khẩu 
sang 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ đô la, chiếm 
gần 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả 
(Cục Trồng trọt, 2019). 

Với thị trường xuất khẩu rộng lớn, bên cạnh yếu 
tố chất lượng, yêu cầu về mẫu mã quả thanh long 
cũng tương đối khắt khe, quả phải có tai xanh cứng, 
dày, chín đều, bóng đẹp. Để cải thiện mẫu mã và 

phẩm chất quả, nhà vườn thường sử dụng kết hợp 
nhiều loại phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng 
để cải thiện. Do đúc kết kinh nghiệm từ bản thân và 
chưa có áp dụng theo quy trình hướng dẫn cụ thể 
nên dẫn đến kết quả áp dụng không phải lúc nào 
cũng thành công, thậm chí còn làm xấu đến mẫu 
mã và hạ thấp chất lượng quả như: lem quả, tai quả 
ngắn, mềm tai quả, màu sắc không đặc trưng và tất 
nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của quả 
xuất khẩu. 

Để kịp thời hỗ trợ sản xuất, áp dụng các kỹ thuật 
canh tác mới giúp cải thiện tai quả và phẩm chất quả 
thanh long, thí nghiệm “Nghiên cứu ảnh hưởng của 
nồng độ NAA kết hợp với GA3 đến tai quả và phẩm 
chất quả thanh long” được thực hiện nhằm tìm ra 
nồng độ kết hợp giữa NAA và GA3 thích hợp nhất 
phun lên quả giúp cải thiện được tai quả, phẩm chất 
quả và tăng hiệu quả kinh tế sản xuất thanh long. 
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Vật liệu: Vườn thanh long ruột trắng, cây 

5 năm tuổi; khoảng cách trồng: 3 m ˟ 3 m; mật độ 
1.110 trụ/ha.

- Các thiết bị và dụng cụ cần thiết cho việc phân 
tích chất lượng tai quả và phẩm chất quả.

- Hóa chất sử dụng: NAA (1-Naphthaleneacetic 
acid, ≥ 90%, Merck), GA3 (Gibberellic acid, ≥ 90%, 
Merck).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
- �í nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức 4 lần lặp lại
(mỗi lần lặp lại 2 trụ). Các nghiệm thức thí 
nghiệm như sau T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm; 
T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm; T3: NAA 40 ppm 
+ GA3 40 ppm; T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm; 
T5: ĐC nông dân tự phun và T6: Phun nước.

2.2.2. Phương pháp và thời điểm xử lý
- Phương pháp xử lý: Pha NAA + GA3 vào bình 

2 lít theo từng nồng độ, phun ướt đều lên bề mặt quả 
vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát (trời không mưa). 

- �ời điểm xử lý: Lần 1: 10 ngày sau khi ra nụ; 
lần 2: 7 ngày sau hoa nở; lần 3: 14 ngày sau hoa nở và 
lần 4: 21 ngày sau hoa nở. 

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp lấy 
chỉ tiêu

- Khối lượng quả (g/quả): Cân 10 quả và lấy trung 
bình cho mỗi nghiệm thức bằng cân Nhơn Hòa 1 kg, 
sau đó lấy giá trị trung bình.

- Tỷ lệ thịt quả (%): (khối lượng thịt quả/khối 
lượng quả) ˟ 100. Cân 10 quả, sau đó lấy giá trị 
trung bình.

- Đường kính quả (cm): Đo tại vị trí rộng nhất 
của 10 quả bằng thước kẹp điện tử Mitutoyo (Nhật), 
sau đó lấy giá trị trung bình.

- Chiều dài quả (cm): Đo 10 quả từ đỉnh đến 
chóp quả bằng thước kẹp điện tử Mitutoyo (Nhật), 
sau đó lấy giá trị trung bình.

- Chiều dài tai đầu (cm): Đo 10 quả từ đỉnh đến 
chóp của 03 tai đầu bằng thước kẹp điện tử Mitutoyo 
(Nhật), sau đó lấy giá trị trung bình.

- Chiều rộng tai đầu (cm): Đo 10 quả ngay ở vị 
trí rộng nhất của 03 tai đầu bằng thước kẹp điện tử 
Mitutoyo (Nhật), sau đó lấy giá trị trung bình.

- Độ dày tai đầu (mm): Đo 10 quả ngay ở vị trí 
chính giữa của 03 tai đầu bằng thước kẹp điện tử 
Mitutoyo (Nhật), sau đó lấy giá trị trung bình. 

- Độ chắc thịt quả (kg/cm2): Đo 10 quả bằng máy 
đo độ cứng Penetrometer tại 3 điểm đầu, giữa và 
cuống quả, sau đó lấy giá trị trung bình.

- Độ dày vỏ quả (mm): Đo 10 quả bằng thước kẹp 
điện tử Mitutoyo (Nhật) tại 4 điểm đối xứng nhau 
trên quả, sau đó lấy giá trị trung bình.

- Độ Brix (%): Đo 10 quả bằng Brix kế ATAGO - 
Nhật, thang độ 0 - 32%, sau đó lấy giá trị trung bình.

- Màu sắc vỏ được thể hiện bằng chỉ số L*, a*, 
b*: Đo 10 quả tại 3 điểm (đầu, giữa và cuống quả) 
bằng máy so màu Minolta CR-200 (Nhật), sau đó 
lấy giá trị trung bình. L*: thể hiện độ sáng tối biến 
thiên 0 đến 100; a*: mức chuyển màu từ màu xanh 
lá cây đến màu đỏ biến thiên từ –60 -> +60; b*: mức 
chuyển màu từ màu xanh da trời đến màu vàng biến 
thiên –60 -> +60. 

2.2.4. Phân tích xử lý số liệu
Số liệu được xử lý thống kê bằng chương trình 

SPSS 22, so sánh trung bình bằng phép thử Duncan 
ở mức ý nghĩa 5%. 

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu 
- �í nghiệm được tiến hành từ tháng 1 đến 

tháng 12 năm 2019 tại xã �anh Bình, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả bảng 1 cho thấy khối lượng quả giữa 

các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê qua 
2 vụ thực hiện ở mức ý nghĩa 5%. Ở vụ 1, nghiệm 
thức T4 (phun NAA 40 ppm + GA3 50 ppm) có khối 
lượng quả cao nhất (592,3 g), khác biệt có ý nhĩa so 
với các nghiệm thức T3, T5 (ĐC nông dân) và T6 
(phun nước) nhưng khác biệt không có ý nghĩa so 
với các nghiệm thức còn lại, tiếp theo là T2 (571,5 g) 
và thấp nhất là T6 (495,5 g). Tương tự, khối lượng 
quả ở vụ 2 đạt cao nhất cũng được ghi nhận ở T4 
(614,5 g), khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức 
T3, T5 (ĐC nông dân) và T6 (phun nước) nhưng 
khác biệt không có ý nghĩa so với các nghiệm thức 
còn lại, tiếp theo là T2 (591,5 g) và thấp nhất (524,5 g)
ở nghiệm thức T6 (phun nước). Kết quả này tương tự 
với nghiên cứu của Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn 
Minh Châu tiến hành vào năm 2008, Nor Shariah và 
cộng tác viên tiến hành vào năm 2014. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của NAA và GA3 đến khối lượng quả và tỷ lệ thịt quả
 (Viện Cây ăn quả miền Nam, 2019)

Nghiệm thức
Khối lượng quả (g) Tỷ lệ thịt quả (%)

Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2
T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm 549,8ab 570,8ab 61,9 61,4
T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm 571,5ab 591,5ab 62,5 61,8
T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 526,0bc 558,5bc 60,8 60,9
T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm 592,3a 614,5a 62,8 62,0
T5: ĐC nông dân 524,5bc 557,5bc 60,7 60,4
T6: Phun nước 495,5c 524,5c 59,9 58,4
Mức ý nghĩa * * ns Ns
CV (%) 8,41 6,07 4,99 4,07
Ghi chú: Trong cùng một cột các trị số có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 

phép thử Duncan; * khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

William Hiroshi và cộng tác viên (2016) cũng kết 
luận chính GA3 giúp cải thiện khối lượng quả. Tương 
tự, Nguyen Minh Tuan và cộng tác viên (2016) kết 
luận có sự khác biệt ý nghĩa giữa phun GA3 + phân 
bón lá so với đối chứng phun nước về khối lượng 
quả thanh long TL4. 

Tỷ lệ thịt quả giữa các nghiệm thức khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê qua 2 vụ thực hiện ở mức 
ý nghĩa 5% (Bảng 1). Ở vụ 1, nghiệm thức T4 có tỷ lệ 
thịt cao nhất (62,8%), thấp nhất là T5 và T6 (lần lượt 

là 60,7% và 59,9%), vụ 2 cũng cho kết quả tương tự, 
trùng hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu 
Hoàng và Nguyễn Minh Châu (2008).

Kết quả bảng 2 cho thấy đường kính quả giữa 
các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê qua 
2 vụ thực hiện ở mức ý nghĩa 5%. Ở vụ 1, T4 có 
đường kính cao nhất là 9,3 cm, kế đến T2 đạt 9,0 cm, 
thấp nhất là T5 và T6 có đường kính quả lần lượt là 
8,2 cm và 8,0 cm. Ở vụ 2, kết quả cũng xảy ra tương 
tự như vụ 1. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của NAA và GA3 đến đường kính quả 
và chiều dài quả (Viện Cây ăn quả miền Nam, 2019)

Nghiệm thức
Đường kính quả (cm) Chiều dài quả (cm)
Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2

T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm 8,5ab 9,0ab 10,0ab 10,6ab

T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm 9,0ab 9,2ab 10,6ab 10,7ab

T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 8,2bc 8,9bc 9,6bc 10,2bc

T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm 9,3a 9,5a 10,8a 11,2a

T5: ĐC nông dân 8,2bc 8,7bc 9,4bc 10,1bc

T6: Phun nước 8,0c 8,2c 9,0c 9,4c

Mức ý nghĩa * * * *
CV (%) 8,69 6,80 7,55 6,25
Ghi chú: Trong cùng một cột các trị số có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 

phép thử Duncan; * khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Chiều dài quả giữa các nghiệm thức khác biệt có 
ý nghĩa thống kê qua 2 vụ thực hiện ở mức ý nghĩa 
5% (Bảng 2), ở vụ 1, nghiệm thức T4 có giá trị cao 
nhất (10,8 cm), kế đến là T2 (10,6 cm), thấp nhất là 
T5 (9,4 cm) và T6 (9,0 cm). Tương tự, chiều dài quả 
đạt cao nhất ở vụ 2 được ghi nhận ở T4 là 11,2 cm, 

kế đến T2 đạt 10,7 cm và thấp nhất là T5 (10,1 cm) 
và T6 (9,4 cm). Kết quả này cũng phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn 
Minh Châu (2008), Nor Shariah (2014), William 
Hiroshi (2016) và Nguyen Minh Tuan (2016).  

Về chỉ tiêu độ Brix, số liệu bảng 3 cho thấy 
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không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức ở mức 
ý nghĩa 5% qua 2 vụ thực hiện. Ở vụ 1, độ Brix cao 
nhất được ghi nhận ở T4 là 15,0%, thấp nhất là ở 
T2 (14,5%) và T6 (14,4%). Tương tự, độ Brix đạt 
cao nhất ở vụ 2 được ghi nhận ở T4 là 14,8%, thấp 
nhất là ở T2 (14,0%) và T6 (14,2%) (Bảng 3). Kết 
quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Minh Châu (2008) 
trên giống thanh long ruột trắng và Nguyen Minh 
Tuan và cộng tác viên (2016) trên giống thanh long 
ruột đỏ TL4.

Độ chắc thịt quả giữa các nghiệm thức thí nghiệm 
có sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 2 vụ thực 
hiện (Bảng 3). Ở vụ 1, độ chắc thịt quả cao nhất được 
ghi nhận ở T4 là 1,7 kg/cm2, thấp nhất ở các T5 và 

T6 với độ chắc là 1,5 kg/cm2. Tương tự, độ chắc thịt 
quả đạt cao nhất ở vụ 2 được ghi nhận ở T4 và T3 là 
1,6 kg/cm2, thấp nhất ở các T5 và T6 (1,4 kg/cm2). 
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Hữu Hoàng và Nguyễn Minh Châu (2008).

Độ dày vỏ quả ở 2 vụ giữa các nghiệm thức khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (Bảng 3). Ở vụ 1, 
độ dày vỏ quả đạt cao nhất được ghi nhận ở T4 là 
4,5 mm và thấp nhất là T6 (3,5 mm). Tương tự, 
độ dày vỏ quả đạt cao nhất được ghi nhận ở T4 
(4,7 mm) và thấp nhất ở T6 (3,2 mm). Nguyễn Hữu 
Hoàng và Nguyễn Minh Châu (2008) cũng ghi nhận 
trên giống thanh long ruột trắng và Nguyen Minh 
Tuan và cộng tác viên (2016) trên giống thanh long 
ruột đỏ TL4.

Bảng 3. Ảnh hưởng của NAA và GA3 đến độ Brix, độ chắc thịt quả
và độ dày vỏ quả (Viện Cây ăn quả miền Nam, 2019)

Nghiệm thức
Độ Brix 

(%)
Độ chắc thịt quả

(kg/cm2)
Độ dày vỏ quả

(mm)
Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2

T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm 14,7 14,5 1,6b 1,5b 4,0b 4,1b

T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm 14,8 14,5 1,6b 1,5b 4,0b 4,2b

T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 14,6 14,4 1,6b 1,6a 4,3ab 4,5ab

T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm 15,0 14,8 1,7a 1,6 a 4,5a 4,7a

T5: ĐC nông dân 14,5 14,0 1,5c 1,4c 4,2ab 4,3ab

T6: Phun nước 14,4 14,2 1,5c 1,4c 3,5c 3,2bc

Mức ý nghĩa ns ns * * * *
CV (%) 4,81 5,31 8,92 7,29 8,34 5,92
Ghi chú: Trong cùng một cột các trị số có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 

phép thử Duncan; * khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Chiều dài tai đầu giữa các nghiệm thức khác biệt 
có ý nghĩa thống kê ở mức 5% qua 2 vụ thực hiện 
(Bảng 4). Ở vụ 1, chiều dài tai đầu cao nhất được ghi 
nhận ở T4 là 9,6 cm khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với các nghiệm thức T1, T5 và T6 nhưng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
còn lại ở mức 5%. Kế đến là ở T2 (NAA 30 ppm + 
GA3 50 ppm) là 9,4 cm và thấp nhất ở T6 là 8,4 cm. Ở 
vụ 2, kết quả cũng xảy ra tương tự như ở vụ 1.

Kết quả bảng 4 cho thấy chiều rộng tai đầu giữa 
các nghiệm thức qua 2 vụ có sự khác biệt có ý nghĩa 
ở mức 5%. Ở vụ 1, chiều rộng tai đầu lớn nhất được 
ghi nhận ở T4 (2,2 cm) khác biệt có ý nghĩa so với 
T1, T2, T5 và T6 nhưng không khác biệt so với 
T3 (NAA 40 ppm + GA3 40 ppm) (2,1 cm). Kết quả ở 
vụ 2 cũng cho kết quả tương tự như vụ 1. 

Độ dày tai đầu đạt cao nhất ở vụ 1 được ghi nhận 
ở T4 đạt 2,0 mm và khác biệt có ý nghĩa so với T5, 

T6 nhưng không khác biệt so với các nghiệm thức 
còn lại. Tương tự, độ dày tai đầu lớn nhất ở vụ 2 
được ghi nhận ở T4 là 1,9 mm, khác biệt có ý nghĩa 
so với T6 nhưng không khác biệt so với T1, T2, T3 
và T5 (Bảng 4).

Màu sắc vỏ quả, tiêu chí quan trọng để đánh giá 
mức độ tươi ngon, hấp dẫn của sản phẩm được đánh 
giá thông qua các trị số L, a* và b*. Ở vụ 1 giá trị L, 
a* và b* giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý 
nghĩa ở mức 5%. Giá trị L* thể hiện độ sáng của vỏ 
quả dao động từ 40,2 - 42,6; chỉ số a* thể hiện mức 
chuyển màu từ màu xanh lá cây sang màu đỏ dao 
động từ 30,7 - 32,8 và chỉ số b* thể hiện mức chuyển 
màu từ màu xanh dương sang màu vàng 10,2 - 12,6. 
Tương tự, ở vụ 2 giá trị L, a* và b* giữa các nghiệm 
thức khác biệt không có ý nghĩa ở mức 5% ở vụ 2 
(Bảng 5).
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Bảng 4. Ảnh hưởng của NAA và GA3 đến chiều dài, chiều rộng, 
độ dày tai đầu (Viện Cây ăn quả miền Nam, 2019)

Nghiệm thức
Chiều dài tai đầu 

(cm)
Chiều rộng tai đầu 

(cm)
Độ dày tai đầu

(mm)
Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2

T1: Phun NAA 30 ppm + GA3 40 ppm 9,0b 9,0b 1,8bc 1,9b 1,7ab 1,8a

T2: Phun NAA 30 ppm + GA3 50 ppm 9,4ab 9,2ab 1,9bc 1,9b 1,8ab 1,8a

T3: Phun NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 9,2ab 9,1ab 2,1ab 2,0ab 1,9a 1,8a

T4: Phun NAA 40 ppm + GA3 50 ppm 9,6a 9,5a 2,2 a 2,3a 2,0a 1,9a

T5: ĐC nông dân 9,1b 8,8b 1,9bc 1,8b 1,6b 1,6ab

T6: ĐC phun nước 8,4c 8,2c 1,7c 1,8b 1,5b 1,4b

Mức ý nghĩa ns * * * * *
CV (%) 7,59 9,16 8,12 7,42 10,05 8,24

Ghi chú: Trong cùng một cột các trị số có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 
phép thử Duncan; * khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 5. Ảnh hưởng của NAA và GA3 đến màu sắc vỏ quả
 (Viện Cây ăn quả miền Nam, 2019)

Nghiệm thức
Vụ 1 Vụ 2

L* a* b* L* a* b*
T1: Phun NAA 30 ppm + GA3 40 ppm 40,7 31,5 10,9 41,0 30,5 12,2
T2: Phun NAA 30 ppm + GA3 50 ppm 41,5 32,5 11,8 40,8 31,6 11,6
T3: Phun NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 41,2 32,8 10,2 42,2 31,8 11,0
T4: Phun NAA 40 ppm + GA3 50 ppm 42,6 31,7 10,4 42,8 32,7 11,2
T5: ĐC nông dân tự phun 40,6 30,7 11,8 41,2 31,2 10,7
T6: ĐC phun nước 40,2 31,5 12,6 41,4 30,4 11,8
Mức ý nghĩa ns ns ns ns ns ns
CV (%) 7,56 7,32 9,94 9,26 8,36 8,80

Ghi chú: Trong cùng một cột các trị số có chữ cái đi kèm khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% qua 
phép thử Duncan; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Như vậy, sử dụng kết hợp NAA và GA3 phun lên 
quả đã giúp gia tăng khối lượng quả, đường kính, 
chiều dài và độ chắc thịt quả, độ dày vỏ quả, chiều 
dài, chiều rộng và độ dày tai đầu trên giống thanh 
long ruột trắng. Điều này có thể giải thích là do NAA 
và GA3 làm tăng số lượng và kích thước tế bào thông 
qua cơ chế kéo dài tế bào của GA3 và kích thích sự 
phân chia, phát triển tế bào của NAA giúp tăng năng 
suất, cải thiện chất lượng quả và hạn chế tỷ lệ thất 
thoát trong quá trình bảo quản quả.

Kết quả này cũng phù hợp với nhiều công trình 
nghiên cứu trước đây cho rằng phun hỗn hợp GA3 + 
α-NAA + β-NAA (8, 150, 40 ppm) vào ngày thứ 11 
sau khi hoa nở làm tăng trọng lượng quả 10% và còn 
giúp cải thiện hàm lượng TSS (độ Brix), độ cứng tai 
quả, độ dày vỏ quả (Le Van To et al., 2000). 

Abd El-Rhman và cộng tác viên (2017) cũng kết 
luận rằng phun GA3 và NAA có tác dụng cải thiện 
cấu trúc vật lý và độ brix của quả xoài. Trong đó tốt 
nhất là nghiệm thức phun GA3 ở nồng độ 40 ppm 
cho cả 2 vụ.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Các nghiệm thức phun bổ sung hỗn hợp NAA 

và GA3 có tác dụng làm tăng khối lượng, đường 
kính, chiều dài quả, độ chắc thịt quả, độ dày vỏ quả 
và cấu trúc ba tai đầu quả nhưng không có tác dụng 
cải thiện tỷ lệ thịt quả, độ brix và màu sắc vỏ quả.

- Trong các nghiệm thức thí nghiệm, các nghiệm 
thức T4 (NAA 40 ppm + GA3 50 ppm) và T2 (NAA 
40 ppm + GA3 40 ppm) cho kết quả tốt hơn về khối 
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lượng quả (592,3 - 614,5 g và 571,5 - 591,5 g), đường 
kính quả (9,3 - 9,5 cm và 9,0 - 9,2 cm), chiều dài quả 
(10,8 - 11,2 cm và 10,6 - 10,7 cm), độ chắc thịt quả 
(1,6 - 1,7 kg/cm3 và 1,5 - 1,6 kg/cm3), độ dày vỏ quả 
(4,5 - 4,7 mm và 4,0 - 4,2 mm) và cấu trúc ba tai đầu 
quả thanh long.

4.2. Đề nghị
- Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm điều chỉnh 

tăng nồng độ kết hợp của NAA + GA3 phun trên 
thanh long ruột trắng.

- Áp dụng phun thử nghiệm nghiệm thức T4 
(NAA 40 ppm + GA3 50 ppm) và nghiệm thức T2 
(NAA 40 ppm + GA3 40 ppm) trên giống thanh long 
ruột đỏ.
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E�ect of concentration of NAA and GA3 mixture 
on bracts and quality of dragon fruits  

Nguyen Van Son and Nguyen �anh Hieu
Abstract
�e study on the e�ect of the concentration of NAA + GA3 mixture on fruit bract and fruit quality of white �esh 
Dragon was implemented in Cho Gao district, Tien Giang province from January to December 2019. �e experiment 
was arranged in a completely randomized block design with 6 formulas, including T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm; 
T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm; T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm; T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm; T5: Spraying 
by farmers and T6: Spraying water; the experiments were repeated 4 times. �e results showed that spraying of 
NAA + GA3 signi�cantly improved  fruit weight, fruit diameter, fruit length, �esh �rmness, peel thickness and bract 
structure whereas did not e�ect the other parameters such as edible �esh ratio, brix content and peel color. Of the 
di�erent concentrations of the mixtures sprayed, NAA 40 ppm + GA3 50 ppm and NAA 40 ppm + GA3 40 ppm 
gave the best impact indicated by fruit weight (592.3 - 614.5 g and 571.5 - 591.5 g), fruit diameter (9.3 - 9.5 cm and 
9.0 - 9.2 cm), fruit length (10.8 - 11.2 cm and 10.6 - 10.7 cm), �esh �rmness (1.6 - 1.7 kg/cm3 and 1.5 - 1.6 kg/cm3), 
peel thickness (4.5 - 4.7 mm and 4.0 - 4.2 mm) and bract structure. 
Keywords: Dragon fruit, concentration of NAA and GA3, fruit bract, fruit quality
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1 Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ XUÂN
GIỐNG NGÔ LAI LVN17 TRÊN ĐẤT RUỘNG BẬC THANG

 MỘT VỤ TỈNH YÊN BÁI
Nguyễn Văn Chinh1, Lưu Ngọc Quyến1

TÓM TẮT
LVN17 là giống ngô lai do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo. Để xây dựng biện pháp canh tác phù hợp cho giống 

LVN17 tại khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng, trong vụ Xuân 2017 
và 2018 tiến hành thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng khác nhau đến sinh trưởng, phát triển 
và năng suất của giống LVN17 tại ba huyện Văn Chấn, Văn Yên và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. �í nghiệm được 
bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (CRBD) với 5 công thức thời vụ, 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy đã xác định 
được thời vụ 3 và 4 (gieo từ 10/2 đến 20/2) thời gian sinh trưởng của LVN17 ngắn, dao động từ 117 - 118 ngày, cây 
ngô sinh trưởng và phát triển tốt, có tỷ lệ sâu bệnh hại thấp (<10%) và cho năng suất thực thu cao (67,5 - 69,3 tạ/ha).
Kiến nghị người dân khi gieo trồng giống LVN17 trong vụ Xuân nên gieo vào thời vụ 3 và 4 (gieo từ 10/2 đến 20/2) 
là phù hợp nhất.

Từ khóa: Cây ngô, giống ngô lai LVN17, thời vụ, đất một vụ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Yên Bái là một trong mười bốn tỉnh trong vùng 

trung du miền núi phía Bắc (MNPB) của Việt Nam, 
nằm giữa 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Yên Bái vẫn 
là tỉnh nghèo, kinh tế vẫn chủ yếu phụ thuộc vào sản 
xuất nông nghiệp, 80% dân số vùng sinh sống ở nông 
thôn với gần 17% số hộ nghèo. Cùng với cây lúa, cây 
ngô là cây lương thực quan trọng nằm trong Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp 
& PTNT và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp  
của tỉnh Yên Bái. Năm 2019, diện tích gieo trồng 
ngô cả tỉnh là 28.522 ha, năng suất trung bình đạt 
34,19 tạ/ha, mức năng suất thấp nhất của cả nước 
(Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái, 2019). Ngô được 
trồng chủ yếu trên nương rẫy, đất bãi bồi và một 
phần trên diện tích đất ruộng, ngô được trồng ở vụ 
Xuân và vụ Hè �u, vụ Đông trên đất ruộng. Sản xuất 
ngô xuân trên đất ruộng bậc thang tại tỉnh Yên Bái 
đang gặp phải những khó khăn chính cần giải quyết: 
(1) Khô hạn đầu vụ, (2) lạnh đầu vụ, (3) khung thời 
vụ hợp lý để kịp thời vụ lúa mùa sau khi thu hoạch 
ngô xuân,… Những khó khăn trên hoàn toàn có thể 
giải quyết được bằng lựa chọn khung thời vụ hợp lý; 
kỹ thuật canh tác phù hợp,… Xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu xác định thời 
vụ gieo trồng ngô xuân trên đất ruộng bậc thang một 
vụ tỉnh Yên Bái cho giống LVN17.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống ngô lai LVN17 là giống do Viện Nghiên 

cứu Ngô chọn tạo và hiện nay  đang được trồng trên 

nhiều diện tích tại địa phương (Nguyễn Văn Tuất và 
Nguyễn Văn Viết, 2013).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
�í nghiệm thời vụ được bố trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD)  với 3 lần nhắc lại, 
diện tích ô thí nghiệm là 14 m2. �í nghiệm được 
trồng với mật độ 5,7 vạn cây/ha, nền phân bón và các 
kỹ thuật khác được chăm sóc theo quy trình khảo 
nghiệm cây ngô (QCVN 01-56-2011-BNNPTNT). 
Các công thức thí nghiệm như sau: TV1: Gieo ngày 
20/01; TV2: Gieo ngày 01/02 (đ/c); TV3: Gieo ngày 
10/02; TV4: Gieo ngày 20/02; TV5: Gieo ngày 01/03.

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Các chỉ tiêu theo dõi được thực hiện theo hướng 

dẫn của quy chuẩn khảo nghiệm giống ngô (QCVN 
01-56:2011-BNNPTNT): �ời gian sinh trưởng; Các 
chỉ tiêu về chống chịu sâu bệnh hại; Năng suất và các 
yếu tố cấu thành năng suất.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê 

sinh học bằng phần mềm IRRISTAT 5.0 và Excel.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
- �í nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân năm 

2017 và vụ Xuân năm 2018.
- Địa điểm thực hiện thí nghiệm: Tại 3 xã của 

3 huyện, xã Chế Cu Nha - huyện Mù Cang Chải; xã 
Nậm Lành - huyện Văn Chấn; xã Nà Hẩu - huyện 
Văn Yên - tỉnh Yên Bái.


