
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 03(136)/2022 

47

E�ect of N-P-K  doses on the yield and fruit quality of o�-season mango cultivar 
“Cat Hoa Loc” grown in Cai Be district, Tien Giang province

Nguyen Van Son, Chau Duc �o, Peter Johnson

Abstract 
Study on the e�ect of N-P-K fertilizer doses on the yield and quality of Hoa Loc mango (Mangifera indica L.) was 
carried out in o� season mango production in Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province. �e 
experiment was arranged in a completely randomized block design with 4 treatments, including T1 (25% N-P-K): 
350 g N - 325 g P2O5 - 400 g K2O, T2 (75% N-P-K): 1,050 g N - 975 g P2O5 - 1,200 g K2O, T3 (50% N-P-K): 700 g 
N - 650 g P2O5 - 800 g K2O, T4 (100% N-P-K): 1,400 g N - 1,300 g P2O5 - 1,600 g K2O) and 5 replications. �e total 
number of fruits, fruit weight, fruit diameter, fruit width, and color of fruit peel were almost similar.
Keywords: Mango variety Cat Hoa Loc (Mangifera indica), N-P-K fertilizer dose, o�-season, yield
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GIỐNG MÈ ĐEN ADB1 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG 
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TÓM�TẮT

Biến đổi khí hậu được dự báo xảy ra các hiện tượng như nhiệt độ tăng lên, mực nước biển dâng cao và thay 
đổi lớn đến chế độ mưa; những điều này đã và đang ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nghiên 
cứu được thực hiện dựa theo các kịch bản nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu. Cây mè (Sesamum indicum L.) 
được bố trí trồng trong bốn nhà màng (nilon) có vách ngăn, với giả thuyết dưới tác động của hiệu ứng nhà kính 
thiết lập được sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các nhà với bên ngoài. Nhiệt độ được theo dõi và ghi nhận tự động 
bằng TinyTag Plus 2 data loggers trong suốt quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình có tăng 
dần giữa các nhà từ 30,6 đến 33,5oC và cao hơn điều kiện bên ngoài (29,6oC). Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được 
lớn hơn 35oC diễn ra từ ngày gieo trồng đến thu hoạch ở trong các nhà. Chiều cao và đường kính thân cây mè 
tăng khi nhiệt độ tăng. Sinh khối thân, lá tươi tăng khi nhiệt độ tăng từ 29 - 31oC, khi nhiêt độ tiếp tục tăng 
sinh khối giảm. Năng suất cao ở 29oC và giảm dần khi nhiệt độ tăng. Canh tác cây mè trong điều kiện biến đổi 
khí hậu (nhiệt độ tăng) có thể gặp nhiều rủi ro về năng suất. 

Từ khóa: Giống mè đen ADB1, nhiệt độ tăng, sinh trưởng, năng suất, nhà màng
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây mè (Sesamum indicum L.) thích hợp trồng 

ở vùng nóng, ấm với nhiệt độ thích hợp từ 25 đến 
37°C. Nhiệt độ thấp hay quá cao (trên 40°C) cũng 
ảnh hưởng đến sự trổ hoa và thụ phấn, thụ tinh và 
tạo quả (Terefe et al., 2012). 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 
nông nghiệp lớn của Việt Nam, được đánh giá chịu 
ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu (IPCC, 2021). 
�eo báo cáo của IPCC (2021), trong 50 năm tới, 
mức CO2 sẽ tăng đến 450 ppm, nhiệt độ tăng 0,8 - 
1,0°C và mưa rất biến động. Sự thay đổi nhiệt độ 
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làm kéo dài thời gian sinh trưởng và tác động đến 
các giai đoạn phát triển của cây trồng (Xiao et al., 
2008). Nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng ở 
ĐBSCL, vì vậy cần thiết có các nghiên cứu để ứng 
phó với sự tác động bất lợi của biến đổi khí hậu. 
Nghiên cứu “Đánh giá sinh trưởng phát triển và 
năng suất cây mè (Sesamum indicum L.) trong điều 
kiện nhiệt độ khí quyển tăng dần do tác động của 
biến đổi khí hậu” được thực hiện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống mè đen ADB1 được trồng trong chậu 

nhựa đen kích thước C13 (34 × 28 × 28 cm).
Nhà màng (nhà che bằng nilon): Có 4 nhà màng 

được bố trí liền kề nhau với diện tích mỗi nhà là 
120 m2.

TinyTag Plus 2 data loggers: theo dõi diễn biến 
nhiệt độ.

Air Quality JD-3002: đo nồng độ CO2 trong 
không khí.

Digital Lux Meter RO-1332: đo cường độ  
ánh sáng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
Giả thuyết dưới tác động của hiệu ứng nhà kính 

hình thành được sự khác nhau về nhiệt độ giữa các 
nhà màng và bên ngoài. 

�í nghiệm gồm 5 công thức, trong đó 4 công 
thức được bố trí trong nhà màng và 1 công thức 
đối chứng được bố trí bên ngoài. Công thức 1: 
Nhà màng 1, có ba vách bằng lưới và một vách 
nilon chung với nhà 2, nhiệt độ trung bình 30,6oC; 
Công thức 2: Nhà màng 2, bốn vách nilon, hai đầu 
hồi của nhà màng bằng lưới, nhiệt độ trung bình 
33,3oC; Công thức 3: Nhà màng 3, bốn vách nilon, 
hai đầu hồi của nhà màng bằng lưới, với diện tích 
lưới nhỏ hơn nhà 4 nên  nhiệt độ trung bình (cao 
hơn nhà màng 4) 33,5oC; Công thức 4: Nhà màng 
4, bốn vách nilon, hai đầu hồi của nhà màng bằng 
lưới với diện tích lưới lớn hơn nhà 3 nên nhiệt độ 
trung bình (thấp hơn nhà màng 3) 32,5oC; Công 
thức 5 (ĐC): Mè trồng trong điều kiện tự nhiên, 
nhiệt độ trung bình 29,6oC.

Trong mỗi nhà và ngoài nhà có bố trí các thiết bị 
để theo dõi ghi nhận diễn biến nhiệt độ không khí. 

�í nghiệm được thực hiện từ 21/5/2021 (ngày 
gieo hạt) đến 27/8/2021 (thu hoạch).

Mỗi công thức gồm 24 chậu bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên, mỗi lần thu thập số liệu thu 6 chậu (sáu 
lần lặp lại). Tổng số chậu thí nghiệm 120 chậu. Cây 
mè được gieo sau đó tỉa thưa còn lại 1 cây/chậu. Bón 
phân cho cây mè 120 N - 46 P2O5 - 60 K2O kg/ha.

2.2.2. �u thập số liệu

Chiều cao, khối lượng thân lá tươi, khô, đường 
kính thân cây, tỉ lệ chất khô được thu thập thời điểm 
40, 60, 80 NSG và thu hoạch (Gebrelibanos, 2015).

Khối lượng thân lá tươi được xác định bằng 
cách thu mẫu thân lá và cân trọng lượng, đem phơi 
khô trong điều kiện tự nhiên sau đó đem sấy khô ở 
nhiệt độ 80oC và cân đến khi khối lượng mẫu không 
thay đổi để xác định khối lượng thân lá khô. Năng 
suất hạt được xác định vào thời điểm thu hoạch.

Số liệu nhiệt độ được ghi nhận mỗi giờ, nồng độ 
CO2 và ánh sáng được đo 3 lần/ngày vào các thời 
điểm 7 giờ 30 phút, 11 giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Xử lý số liệu, vẽ biểu đồ bằng Excel và phân tích 

ANOVA bằng phần mềm Minitab 16 để so sánh sự 
khác biệt giữa các công thức.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 

năm 2021 tại khu thực nghiệm trường Đại học An Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Diễn biến nhiệt độ, CO2, ánh sáng trong các 
nhà và bên ngoài

Kết quả phân tích nhiệt độ được thể hiện ở 
hình 1 và bảng 1 cho thấy, Nhà màng 1: nhiệt độ 
trung bình trong suốt quá trình thí nghiệm biến 
thiên 30,6 ± 1,8oC, nhiệt độ tối đa biến động từ 
41,8 ± 4,3oC; Nhà màng 2: nhiệt độ trung bình 
trong khoảng 33,3 ± 2,6oC và tối đa từ 48,8 ± 4,7oC; 
Nhà màng 3 nhiệt độ trung bình trong khoảng  
33,5 ± 2,5oC và tối đa từ 47,7 ± 3,5oC; Nhà màng 
4 nhiệt độ trung bình biến thiên 32,5 ± 1,3oC và 
tối đa từ 46,8 ± 4,6oC. Bên ngoài tự nhiên có nhiệt 
độ trung bình 29,6 ± 1,3oC và tối đa 31,7 ± 1,8oC 
(Bảng 1). Chênh lệch về nhiệt độ trung bình giữa 
trong nhà màng và bên ngoài khoảng 2,9oC.
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Bảng 1. Trung bình mức nhiệt, ẩm độ, CO2 và ánh sáng trong quá trình bố trí thí nghiệm

Nghiệm thức Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) CO2 (ppm) Ánh sáng (Lux)
Công thức 1 30,6 ± 1,8 73,6 ± 10 407,5 ± 44 43.310 ± 27.450
Công thức 2 33,3 ± 2,6 72,4 ± 11 422,2 ± 57 43.370 ± 26.630
Công thức 3 33,5 ± 2,5 70,8 ± 11 430,8 ± 71 43.970 ± 25.920
Công thức 4 32,5 ± 2,1 69,8 ± 12 433,5 ± 89 44.010 ± 26.170

Công thức 5 (ĐC) 29,6 ± 1,3 75,7 ± 9 389,3 ± 7 48.890 ± 28.890
Ghi chú: ± độ lệch chuẩn.

Hình 1. Diễn biến nhiệt độ, năng suất và sinh khối
Ghi chú: (a) Nhà 1: nhiệt độ trung bình trong khoảng nhiệt độ tối ưu sinh trưởng cây mè; (b) (c) (d) Nhà 2, nhà 3, 

nhà 4: Nhiệt độ trung bình đôi lúc cao hơn nhiệt độ tối ưu, nhiệt độ tối đa cao hơn nhiệt độ tối ưu; (e) điều kiện bên 
ngoài tự nhiên: Nhiệt độ trung bình, tối đa đều nằm trong khoảng sinh trưởng tối ưu của cây mè; (f) Sinh khối khô và 
năng suất: sinh khối đạt tối đa trong khoảng 30 - 32oC và Năng suất hạt giảm khi nhiệt độ tăng.
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Kết quả diễn biến nhiệt độ cao nhất, thấp nhất 
và trung bình ngày (Tmin, Tmax và Tave) ở các 
hình 1a đến hình 1e cho thấy, trong các nhà điều có 
nhiệt độ trung bình dưới 37oC; trong khi đó, nhiệt 
độ cao nhất trong ngày hầu như đều cao hơn 37oC. 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày của nhà 1 không vượt 
50oC nhưng các nhà 2, 3 và 4 nhiệt độ ở một số thời 
gian cao hơn 50oC. Điều kiện nhiệt độ bên ngoài tự 
nhiên luôn thấp hơn các nghiệm thức trong nhà, 
nhiệt độ trung bình và nhiệt độ tối đa đều không 
vượt ngưỡng nhiệt độ tối ưu cho cây mè phát triển 
trong suốt thời gian thí nghiệm.

 Ẩm độ không chênh lệch nhiều giữa các nghiệm 
thức. Nồng độ CO2 điều kiện bên ngoài có khuynh 
hướng thấp hơn trong nhà màng nhưng điều kiện 
ánh sáng thì cao hơn (Bảng 1).

3.2. Đánh giá sinh trưởng của cây mè được trồng 
trong các nhà màng và bên ngoài

�ời gian bắt đầu ra hoa ở các công thức 2, 3 và 4 
lần lượt 36, 35 và 37 NSG; công thức 1 và đối chứng 
lần lượt là 40 và 41 NSG. �ời gian hình thành quả 

đối với công thức 2, 3 và 4 từ lần lượt 47, 45 và 47 
NSG; công thức 1 và đối chứng lần lượt là 50 và 54 
NSG. �ời gian thu hoạch ở công thức 2, 3 và 4 lần 
lượt là 94,93 và 95 NSG; công thức 1 và đối chứng 
có cùng thời gian thu hoạch là 98 NSG. �ời gian 
ra hoa, đậu quả và thu hoạch của cây mè rút ngắn 
hơn ở công thức có thể ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. 

Nhiều tác giả đã báo cáo rằng thay đổi nhiệt độ 
ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của các loại 
cây trồng khác nhau (Wolfe et al., 2005; Xiao et al., 
2008; Hat�eld et al., 2011). Nhiệt độ tăng làm cây 
phát triển nhanh hơn, giai đoạn sinh sản ngắn hơn 
và giảm năng suất do giảm sự tích lũy (Hat�eld et 
al., 2011). Đối với cây mè, nhiệt độ cao hơn làm 
ngắn giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng và sinh sản 
(Terefe et al., 2012).

Giai đoạn 40 ngày sau khi gieo cây mè trong 
nhà màng 1 phát triển về chiều cao hơn bên ngoài 
nhưng đường kính thân tương đương. Các chỉ tiêu 
sinh khối tươi, tỉ lệ chất khô không khác biệt ý 
nghĩa thống kê (Bảng 2).

Bảng 2. Sinh trưởng của cây mè, 40 ngày sau khi gieo

Nghiệm thức Chiều cao cây 
(cm)

Đường kính thân 
(mm)

Khối lượng thân 
lá tươi (g/cây)

Khối lượng thân lá 
khô (g/cây)

Tỉ lệ chất khô 
(%)

Công thức 1 71a 6,4b 63,1 6,6 10,6

Công thức 2 58ab 8,4ab 58,7 5,3 9,1

Công thức 3 67ab 9,4a 71,1 6,4 9,0

Công thức 4 66ab 9,0ab 72,3 6,1 8,5

Công thức 5 (ĐC) 43b 6,7b 32,3 2,9 9,1

CV (%) 15,0 12,0 14,4 15,5 13,3

Khác biệt ** ** ns ns ns

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê trong phép thử Duncan. **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns: không khác biệt. 

Giai đoạn 60 ngày sau khi gieo: Cây mè ở các công 
thức 1 đến 4 phát triển chiều cao (162 - 184 cm) cao 
hơn công thức 5 (123 cm) và khác biệt ý nghĩa thống 
kê 1%. Đường kính thân cây trồng ở công thức 4 to 
nhất (18,8 cm) và khác biệt so với công thức 5 (12,2 
cm), nhưng khối lượng thân lá khô của công thức 4 
thấp (9,87%) không khác biệt ý nghĩa với công thức 
5. khối lượng thân lá tươi và tỉ lệ chất khô không 
khác biệt ý nghĩa thống kê (Bảng 3).

Giai đoạn 80 ngày sau khi gieo: công thức 4 phát 
triển về chiều cao (261 cm) và khối lượng thân lá 
(558 g/cây) cao khác biệt với công thức 5 nhưng 
tỉ lệ chất khô (9,7%) thì không cao, mà chỉ tương 
đương với công thức 5. Đường kính thân và khối 
lượng thân lá khô không khác biệt thống kê giữa 
các công thức (Bảng 4).
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Bảng 3. Sinh trưởng của cây mè, 60 ngày sau khi gieo

Nghiệm thức Chiều cao 
(cm)

Đường kính 
thân (mm)

Khối lượng thân 
lá tươi (g/cây)

Khối lượng thân lá 
khô (g/cây)

Tỉ lệ chất khô 
(%)

Công thức 1 164a 12,3b 273,3 27,9 10,4

Công thức 2 162a 15,5ab 266,2 26,8 10,0

Công thức 3 184a 16,3ab 304,0 31,5 10,3

Công thức 4 165a 18,8a 374,8 37,0 9,7

Công thức 5 (ĐC) 123b 12,2b 225,0 21,9 9,8

CV (%) 17,0 16,0 15,0 15,0 8,3

Khác biệt  ** ns ns ns ns
Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê trong phép thử Duncan. (**): khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, ns không khác biệt. 

Bảng 4. Sinh trưởng của cây mè, 80 ngày sau khi gieo

 Nghiệm thức Cao cây 
(cm)

Đường kính 
thân (mm)

Khối lượng thân lá 
tươi (g/cây)

Khối lượng thân lá 
khô (g/cây)

Tỉ lệ chất khô 
(%)

Công thức 1 217b 17,7 369,0b 47,1 12,8a

Công thức 2 218b 18,5 327,2b 38,4 11,7ab

Công thức 3 226ab 20,7 367,3b 39,6 10,8bc

Công thức 4 261a 20,3 558,8a 54,3 9,7c

Công thức 5 (ĐC) 182b 17,3 342,0b 47,1 10,0c

CV (%) 14,8 17,0 13,4 13,7 12,2

Khác biệt  ** ns ** ns *
Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột được theo sau bởi chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê trong phép thử Duncan. **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, *: 5%, ns: không khác biệt.

Cây trồng đáp ứng nhiệt độ khác nhau trong 
suốt quá trình sinh trưởng và mỗi loài có ngưỡng 
nhiệt độ tối đa, tối thiểu và tối ưu khác nhau. Nếu 
nhiệt độ trong khoảng tối ưu, cây phát triển tốt. Sự 
tăng trưởng chậm lại khi nhiệt độ tăng trên ngưỡng 
tối ưu và sẽ ngừng tăng trưởng khi vượt ngưỡng tối 
đa. Sự phát triển ở giai đoạn dinh dưỡng tăng khi 
nhiệt độ tăng đến ngưỡng tối ưu. Nhiệt độ tối ưu 
ở giai đoạn dinh dưỡng thường cao hơn giai đoạn 
sinh sản và giai đoạn tạo năng suất (Hat�eld et al., 
2011). Kết quả nghiên cứu này cho thấy nhiệt độ 
cao nhất trong ngày ở các công thức 2, 3 và 4 cao 
hơn nhiệt độ tối đa cho sinh trưởng của cây mè 
(37°C). Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình ngày ở các 
nhà màng dao động từ 30 - 35°C vẫn là khoảng 
nhiệt độ tốt cho cây phát triển dinh dưỡng. 

�ời điểm thu hoạch: Ở công thức 4, cây mè có 
chiều cao 279 cm khác biệt so với các công thức 1, 
2 và 3 và khác biệt với công thức 5 (177 cm). Khối 
lượng thân, lá tươi và khô của công thức 4 vẫn cao 
nhất (lần lượt 569 và 51,5 g/cây) khác biệt với công 
thức 2, 3 và công thức 5 (279 và 25 g/cây). Khối 
lượng quả tươi không khác biệt giữa các công thức 
nhưng khối lượng hạt/cây thì khác biệt ý nghĩa 
thống kê 1%. Trong đó, khối lượng hạt/cây ở công 
thức 5 đạt cao nhất (15,8 g/cây) tương đương với 
công thức 1 nhưng khác biệt với công thức 2, 3 và 
4 (Bảng 5). Hình 1f cho thấy, khối lượng thân và lá 
tươi tăng dần khi nhiệt độ trung bình tăng, đạt cao 
nhất ở nhiệt độ khoảng 31oC, và sau đó khối lượng 
thân lá tươi giảm. Trong khoảng nhiệt độ từ 29,6 
đến 33,5oC, năng suất hạt có khuynh hướng giảm.



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 03(136)/2022 

52

Tóm lại, nền nhiệt độ trong điều kiện nhà màng 
cao hơn so với ở bên ngoài, điều này cho thấy có sự 
hấp thụ nhiệt vào ban ngày khi có nguồn bức xạ mặt 
trời làm cho môi trường bên trong nhà màng nóng 
lên và tích nhiệt. Lượng hấp thu nhiệt này nằm trong 
vùng bức xạ nhiệt có độ dài bước sóng từ 0,1 đến 
100 mm (Donohoe et al., 2014). Do đó, cây trồng 
trong điều kiện nhà màng tiếp xúc thường xuyên 
hơn với vùng bức xạ nhiệt, trong đó có vùng Far-red 
(có bước sóng từ 0,7 - 0,8 mm). �eo Devlin (2016), 
lượng quang phổ Far-red cao có thể làm cho thân, 
cành vươn cao hơn, cũng như kích hoạt và thúc đẩy 
quá trình trổ hoa của cây. �êm vào đó, diễn biến 
nhiệt độ cao nhất trong ngày trong các nhà màng 
ở mức cao (> 37°C) xuyên suốt các giai đoạn sinh 
trưởng. Do đó, có thể có một khoảng thời gian hàng 
ngày cây mè chịu tác động bởi hiện tượng sốc nhiệt, 
đưa đến hệ thống tế khổng bị đóng lại và làm gián 
đoạn quá trình quang hợp, gây ảnh hưởng trực tiếp 
đến quá trình sinh hóa và tích lũy vật chất khô của 
cây. Năng suất cây trồng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ 
trên hoặc dưới ngưỡng. Nhiệt độ cao tác động đến 
sự hình thành hạt phấn, giảm quá trình thụ phấn, 
thụ tinh và tạo quả (Nath et al., 2001; van Bodegom 
et al., 2018). Tác động của biến đổi khí hậu làm giảm 
năng suất nhanh hơn ở nhiệt độ trên nhiệt độ tối 
ưu (Simpson, 2011; Terefe et al., 2012; Osman et al., 
2021). �eo các kịch bản về nhiệt độ tăng, năng suất 
cây trồng có thể giảm 63 đến 82% vào cuối thế kỷ 
(Schlenker and Roberts, 2009).

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Công thức 5 (đối chứng) với diễn biến nhiệt độ 

ở điều kiện tự nhiên (29,6oC) thích hợp cho sinh 

trưởng và phát triển của giống mè ADB1, cho năng 
suất hạt cao nhất đạt 15,8 g/cây.

Công thức 4 với diễn biến nhiệt độ ở điều kiện 
nhà màng (32,5oC) cho sinh trưởng phát triển sinh 
khối của giống mè ADB1 cao, nhưng năng suất hạt 
đạt thấp nhất đạt 8,0 g/cây.

Điều kiện trong nhà màng với nhiệt độ cao hơn 
bên ngoài 30,6 đến 33,5oC đã thúc đẩy cây mè phát 
triển thân lá và không thuận lợi cho phát triển quả 
hạt, năng suất thấp đạt 8,0  đến  12,8 g/cây.

4.2. Đề nghị
Cần tiếp tục các nghiên cứu qua nhiều vụ, năm 

để tìm được các qui luật ảnh hưởng của nhiệt độ 
đến cây trồng.
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Nghiệm thức Cao cây 
(cm)

Khối lượng thân lá 
tươi (g/cây)

Khối lượng thân 
lá khô (g/cây)

Khối lượng quả 
tươi (g/cây)

Khối lượng 
hạt/cây (g)

Tỉ lệ chất 
khô (%)
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Khác biệt ** ** ** ns ** *
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nghĩa thống kê trong phép thử Duncan (**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, *: 5%, ns: không khác biệt).
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E�ects of temperature on growth, development and yield of black sesame variety ADB1 
in nethouse

Nguyen �i �anh Xuan, Le Huu Phuoc, 
Vo �i Xuan Tuyen, Pham Van Quang

Abstract
Climate change is forecasted to occur with phenomena such as increasing temperatures, rising sea levels and major 
changes to the precipitation regime; which have been a�ecting crop growth and yield. �e study is based on scenarios 
of temperature rise due to climate change. Sesame (Sesamum indicum L.) was planted in four nethouses (nilon) with 
independent walls, hypothesized that under the in�uence of the greenhouse e�ect, the di�erence in air temperature 
between the houses and the outside could be established. �e air temperature was monitored and recorded 
automatically by TinyTag Plus 2 data loggers throughout the experiment. �e results showed that the average air 
temperature gradually increased between houses from 30.6 - 33.5oC and was higher than outside conditions (29.6oC). 
�e highest recorded temperature was greater than 35oC occurred almost from sowing to harvesting. �e height and 
diameter of the sesame plant increased with increasing temperature. �e biomass of fresh stems and leaves increased 
when the temperature increased from 29 - 31oC, while the temperature continued to increase, the biomass decreased. 
Yield was high at 29oC and gradually decreased with increasing temperature. Cultivation of sesame under climate 
change (i.e. increasing temperature) might expose many yield risks.
Keywords: Black sesame variety ADB1, increasing temperature, plant growth, yield, nethouse
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ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CLORIDE, BORIC ACID 
VÀ BRASSINOLIDE XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VỎ 

VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT HỒNG
Trịnh Xuân Việt1* và Lê Văn Hòa2

TÓM TẮT
Nghiên cứu cải thiện màu sắc vỏ trái cũng như phẩm chất của quýt Hồng nhằm nâng cao giá trị thương 

phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. �í nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên 
với bảy nghiệm thức: CaCl2 (1.000 và 2.000 ppm); H3BO3 (50 và 100 ppm); Brassinolide (1 và 1,5 ppm) và 
đối chứng (phun nước), ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là hai cây, các nghiệm thức được xử lý ở thời điểm 120, 
113 và 105 ngày trước khi thu hoạch. Khi đạt độ chín thu hoạch, mẫu trái được thu và bảo quản ở điều kiện 
nhiệt độ phòng trong năm tuần tại Phòng thí nghiệm Sinh lý �ực vật, Trường Đại học Cần �ơ. Kết quả 
cho thấy, nghiệm thức Brassinolide nồng độ từ 1 - 1,5 ppm có tác dụng làm chuyển đổi màu xanh vỏ trái 
quýt Hồng thành màu vàng đồng rất đẹp, đồng thời làm gia tăng chất lượng trái quýt Hồng khi phân tích các 
chỉ tiêu phẩm chất (độ Brix, pH, vitamin C) và kéo dài được thời gian tồn trữ sau thu hoạch so với nghiệm 
thức thí nghiệm.

Từ khoá: Quýt Hồng, calcium cloride, boric acid, brassinolide, xử lý trước thu hoạch, thời gian bảo quản
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��Khoa�Nông�nghiệp,�Đ�i�học�Cần�Thơ
*�Tác�giả�liên�hệ:�E-mail:�txviet@dtcc.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quýt Hồng không những là loại cây ăn trái nổi 
tiếng mà còn giống cây đặc hữu của huyện Lại 
Vung tỉnh Đồng �áp. Do có màu sắc vỏ trái tươi 
đẹp nên quýt Hồng rất được ưa chuộng trong dịp 
tết Nguyên Đán để thờ cúng. Tuy nhiên, quýt Hồng 
có vị chua, dễ mất trọng lượng và giảm giá trị cảm 
quan sau vài ngày thu hoạch nên nhà vườn thường 
giữ trái trên cây đến gần Tết mới bán nên không 
những làm giảm chất lượng và khả năng bảo quản 
sau thu hoạch của trái mà còn ảnh hưởng đến tuổi 
thọ của cây. �eo các kết quả nghiên cứu cho thấy, 
việc sử dụng một số nguyên tố khoáng dinh dưỡng 
và chất điều hoà sinh trưởng thực vật đã góp phần 
nâng cao năng suất và chất lượng của cây trồng. 
Tuy nhiên, hiện nay chưa có kết quả nào công bố về 
ảnh hưởng của Brassinolide đến chất lượng của trái 
sau thu hoạch mà chỉ có sử dụng một số nguyên tố 
khoáng dinh dưỡng để xử lý trên trái quýt Hồng 
vào giai đoạn trước khi thu để nâng cao chất lượng 
cũng như giá trị thương phẩm của loại trái cây có 
múi này (Nguyễn Văn Phong, 2001; Zaharah et al., 
2012; Zhu et al., 2015; Nirmal et al., 2019). Vì vậy, 

nghiên cứu ảnh hưởng của calcium cloride, boric 
acid và Brassinolide xử lý trước thu hoạch đến màu 
sắc vỏ trái và thời gian bảo quản trái quýt Hồng 
(Citrus reticulata Blanco cv. Hong) nhằm tìm ra 
loại dưỡng chất ảnh hưởng đến màu sắc vỏ trái, 
khả năng bảo quản sau thu hoạch trái quýt Hồng.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Cây quýt Hồng 7 năm tuổi được trồng tại huyện 

Lai Vung của tỉnh Đồng �áp. Cây được chọn làm 
thí nghiệm là các cây phát triển tốt, trái phân bố 
đều trên các cành. Các cây thí nghiệm được canh 
tác theo một quy trình chung và không sử dụng các 
hợp chất calcium cloride, boric acid và Brassinolide. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 
�í nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức, 3 lần lặp lại/
nghiệm thức, mỗi lần lặp lại là 2 cây quýt Hồng. 
Các nghiệm thức được phun các dưỡng chất gồm: 
CaCl2 (1.000 và 2.000 ppm), H3BO3 (50 và 100 ppm), 


