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��C �I�M NÔNG SINH H�C C�A HAI GI�NG B��I �� 

BÁNH MEN VÀ B��I �� L�M T�I MÊ LINH, HÀ N�I 

NguyNguyNguyNguy����n Hn Hn Hn H����u Hu Hu Hu H����iiii1111, Lê Kh, Lê Kh, Lê Kh, Lê Kh���� T� T� T� T�����ngngngng1111, T, T, T, T����ng V�n Giangng V�n Giangng V�n Giangng V�n Giang1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T����TTTT    

B��i �� Bánh men và b��i �� L�m là các gi�ng b��i quý ���c tr�ng t�i xã Tráng Vi�t, huy�n Mê Linh, TP. 

Hà N�i, �óng góp quan tr�ng vào vi�c nâng cao ��i s�ng ng��i dân ��a ph��ng. K�t qu� nghiên c�u v� ��c 

�i�m nông sinh h�c, sinh tr��ng và phát tri�n c�a 2 gi�ng b��i này cho th�y: c� hai  gi�ng ��u có kh� n�ng 

sinh tr��ng và phát tri�n t�t, ít sâu b�nh, t� l� ��u qu� t��ng ��i cao và �n ��nh (0,98% v�i gi�ng Bánh men, 

0,79% v�i gi�ng L�m), n�ng su�t th�c thu cao (l�n l��t là 111,17 kg/cây và 112,90 kg/cây), giàu vitamin C 

(110,8 mg% v�i gi�ng Bánh men, 121,8 mg% v�i gi�ng L�m). Riêng gi�ng b��i �� Bánh men, hàm l��ng 

lycopen, m�t ho�t ch�t quan tr�ng quá trình ch�ng ô xy hóa khá cao (3.120 mcg/100 g). 

TTTT���� khóa: khóa: khóa: khóa: Sinh tr��ng, n�ng su�t, b��i �� Bánh men, b��i �� L�m. 

 

1. ��T V�N �� 3 

Là m�t trong nh�ng cây �n qu� quan tr�ng c�a 

Vi�t Nam, cây b��i ���c tr�ng � h�u kh�p các vùng 

mi�n trên c� n��c v�i nhi�u gi�ng ��c s�n truy�n 

th�ng nh� b��i �oan Hùng - Phú Th�, b��i Di�n - 

T� Liêm - Hà N�i, b��i Phúc Tr�ch - H��ng Khê - Hà 

T�nh, b��i Thanh Trà - Hu�, b��i N�m Roi - V�nh 

Long, b��i Da xanh - M� Cày - B�n Tre..., �ã và �ang 

���c chú tr�ng phát tri�n. 

Hà N�i có nhu c�u s� d�ng b��i r�t l�n, nh�t là 

các gi�ng b��i ��c s�n trong �ó có các gi�ng b��i 

��. S� phù h�p v� �i�u ki�n sinh thái so v�i yêu c�u 

cây b��i trên th�c t� �ã t�o nên s� �a d�ng ngu�n 

gen b��i trên ��a bàn Th� �ô, �óng góp �áng k� cho 

s� phát tri�n kinh t� c�ng ��ng và c�a ng��i dân ��a 

ph��ng. M�c dù v�y, công tác nghiên c�u, phát tri�n 

cây b��i, ��c bi�t là nh�ng gi�ng b��i có ��c �i�m 

��c thù nh� b��i �� v�n không ch� có giá tr� dinh 

d��ng mà còn mang ý ngh�a tâm linh nên �em l�i 

hi�u qu� kinh t� cao v�n ch�a ���c chú tr�ng. 

Trong ph�m vi bài vi�t này gi�i thi�u m�t s� ��c 

�i�m chính v� hình thái, sinh tr��ng, phát tri�n và 

ph�m ch�t c�a 2 gi�ng b��i �� Bánh men và L�m, �ã 

và �ang ���c phát tri�n m�nh trong nh�ng n�m g�n 

�ây t�i xã Tráng Vi�t, huy�n Mê Linh, TP. Hà N�i. 

2. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1.  V2.1.  V2.1.  V2.1.  V����t lit lit lit li����u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c����uuuu    

Gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m.   

                                                           

1 
Trung tâm Tài nguyên thực vật 

Email: haiprc1005@gmail.com 

2.2. Ph��ng pháp nghiên c2.2. Ph��ng pháp nghiên c2.2. Ph��ng pháp nghiên c2.2. Ph��ng pháp nghiên c����uuuu    

2.2.1. B� trí thí nghi�m 

Thí nghi�m ���c b� trí trên v��n tr�ng s�n c�a 

các h� dân t�i thôn �ông Cao, xã Tráng Vi�t, huy�n 

Mê Linh, TP. Hà N�i. Ch�n ng�u nhiên 3 cây �ã cho 

qu� (20 n�m tu�i) m�i gi�ng �� theo dõi v�i 3 l�n 

nh�c l�i. 

2.2.2. Ch� tiêu và ph��ng pháp theo dõi 

��c �i�m nông sinh h�c c�a gi�ng b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m ���c mô t� theo phi�u mô t� và 

�ánh giá ngu�n gen Citrus c�a Trung tâm Tài 

nguyên th�c v�t trên c� s� tài li�u c�a Vi�n �a d�ng 

Th�c v�t Qu�c t� (Bioversity International, 1999). 

* Các ch� tiêu theo dõi: 

- S� phát sinh, phát tri�n các ��t l�c: 

Th�i gian b�t ��u ra l�c (kho�ng 10% l�c xu�t 

hi�n trên tán), th�i gian k�t thúc (kho�ng 70% l�c 

xu�t hi�n trên tán). 

Chi�u dài cành l�c (cm), ���ng kính l�c (cm), 

s� lá/l�c: L�y ng�u nhiên m�i cây 10 cành l�c �ã 

thu�n th�c (30 cành l�c/l�n nh�c). Chi�u dài cành 

l�c ���c �o t� �i�m xu�t phát ��n mút cành l�c. Th�i 

k� ra hoa, n� hoa và k�t thúc n� hoa ���c �ánh giá 

nh� sau: 

Th�i k� xu�t hi�n hoa: 10% s� hoa n�/cây. 

Th�i k� n� r�: 50% s� hoa n�/cây. 

Th�i k� tàn hoa: 80% s� hoa/cây tàn. 
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                                       ∑ S� qu� ��u t�i th�i �i�m theo dõi 

- T� l� ��u qu� (%) =                                                                             x 100 

                                        ∑ S� hoa, qu� r�ng, s� qu� ��u  

- ��c �i�m qu�:  

Chi�u cao, ���ng kính, t� l� chi�u cao/���ng 

kính, kh�i l��ng qu�, t� l� ph�n �n ���c, s� h�t/qu�. 

N�ng su�t th�c thu = S� qu� bình quân/cây x 

kh�i l��ng qu� trung bình. 

Phân tích m�t s� ch� tiêu sinh hóa: hàm l��ng 

���ng, VTM C, caroten, lycopene, axít.  

* X� lý s� li�u: Các s� li�u thí nghi�m ���c x� lý 

theo Excel. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.3.3.3.1. 1. 1. 1. ��������c �ic �ic �ic �i����mmmm    hình tháihình tháihình tháihình thái c c c c����a gia gia gia gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh  Bánh  Bánh  Bánh 

men men men men và b�và b�và b�và b�����i �i �i �i �����    LLLL�m�m�m�m    

Theo dõi m�t s� ��c �i�m hình thái c�a gi�ng 

b��i �� Bánh men và b��i �� L�m �ã thu ���c k�t 

qu� trình bày t�i b�ng 1.  

BBBB����ng 1. Mng 1. Mng 1. Mng 1. M����t st st st s���� � � � �����c �ic �ic �ic �i����m m m m hình tháihình tháihình tháihình thái c c c c����a a a a gigigigi����nnnng b�g b�g b�g b�����i �i �i �i ����� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

Chi�u dài lá Chi�u r�ng lá 
Gi�ng 

b��i �� 

Chi�u cao 

cây (m) 

���ng 

kính tán 

(m) 

Phi�n lá 

(cm) 
Eo lá (cm) 

Phi�n lá 

(cm) 
Eo lá (cm) 

Hình 

d�ng lá
Màu s�c lá 

Bánh men 5,9 ± 0,5 7,0 ± 0,7 13,1 ± 0,5 2,7 ± 0,1 8,7 ± 0,4 1,9 ± 0,1 Ô van Xanh ��m 

L�m 6,9 ± 0,4 6,4 ± 0,4 12,9 ± 0,5 2,9 ± 0,2 8,5 ± 0,2 2,8 ± 0,1 Ô van Xanh ��m 

S� li�u b�ng 1 cho th�y sinh tr��ng và phát tri�n 

c�a gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m khá t�t. 

V� kích th��c tán, b��i �� Bánh men (7,0 m), l�n 

h�n b��i �� L�m (6,5 m). V� chi�u cao cây, b��i �� 

L�m có chi�u cao cây là 6,9 m cao h�n b��i �� L�m 

là 5,9 m. 

V� ��c �i�m hình thái lá: Lá c�a c� hai gi�ng 

b��i �� ��u có d�ng ô van, màu xanh ��m. Gi�ng 

b��i Bánh men: Phi�n lá có chi�u dài là 13,1 cm, 

chi�u r�ng là 8,7 cm, eo lá có chi�u dài và chi�u r�ng 

l�n l��t là 2,7 cm và 1,9 cm. Gi�ng b��i �� L�m: 

Phi�n lá có chi�u dài là 12,9 cm, chi�u r�ng là 8,5 cm, 

eo lá có chi�u dài và chi�u r�ng l�n l��t là 2,9 cm và 

2,8 cm to h�n �áng k� so v�i gi�ng Bánh men, có th� 

coi là m�t trong nh�ng ��c �i�m phân bi�t hai gi�ng 

v�i nhau. 

3.2. Th3.2. Th3.2. Th3.2. Th����i gian ra li gian ra li gian ra li gian ra l����c và kích th�c và kích th�c và kích th�c và kích th�����c các �c các �c các �c các �����t lt lt lt l����cccc    

BBBB����ng 2. Thng 2. Thng 2. Thng 2. Th����i gian ra li gian ra li gian ra li gian ra l����c và chic và chic và chic và chi����u dài lu dài lu dài lu dài l����c cc cc cc c����a gia gia gia gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

L�c xuân L�c hè L�c thu 

Gi�ng b��i 
Th�i gian 

Chi�u dài 

(cm) 
Th�i gian 

Chi�u dài 

(cm) 
Th�i gian 

Chi�u dài 

(cm) 

Bánh men 2/2- 20/3 17,98±2,04 9/5 -19/6 19,34±2,34 1/8— 13/9 17,01±1,60 

L�m 2/2 — 18/3 18,21±2,47 8/5— 17/6 19,84±1,64 3/8-16/9 16,91±1,53 

S� li�u � b�ng 2 cho th�y: Th�i gian phát sinh 

các ��t l�c trong n�m c�a gi�ng b��i �� Bánh men 

và L�m g�n nh� không có s� khác bi�t. L�c xuân có 

th�i gian ra l�c vào tháng 2-3. L�c hè t�p trung vào 

tháng 5-6 hàng n�m, ���c phát sinh t� cành già n�m 

tr��c ho�c cành l�c xuân, có ch�c n�ng cung c�p 

dinh d��ng cho cành qu� và là cành m� c�a cành 

thu. Tuy nhiên vi�c �� nhi�u cành l�c hè s� d�n ��n 

c�nh tranh dinh d��ng v�i qu� nên c�n có ch� �� c�t 

t�a phù h�p. L�c thu xu�t hi�n t�p trung vào tháng 8-

9, l�c thu phát sinh t� cành mùa hè ho�c cành xuân 

không mang qu�, có vai trò quan tr�ng trong vi�c 

phát tri�n khung tán, t�ng c��ng kh� n�ng quang 

h�p c�a cây và là cành m� c�a cành l�c xuân n�m 

sau. Do v�y s� l��ng và ch�t l��ng c�a cành thu có 

�nh h��ng tr�c ti�p ��n s� l��ng và ch�t l��ng cành 

xuân, cành mang qu� c�a n�m sau. 

3.3. �3.3. �3.3. �3.3. �����c �ic �ic �ic �i����m nm nm nm n���� hoa c hoa c hoa c hoa c����a gia gia gia gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh  Bánh  Bánh  Bánh 

men và b�men và b�men và b�men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m �m �m �m     

3.3.1. Th�i gian ra hoa c�a 2 gi�ng b��i 

K�t qu� theo dõi th�i gian ra hoa ���c trình bày 

t�i b�ng 3. 

BBBB����ng 3. Thng 3. Thng 3. Thng 3. Th����i gian ra hoa ci gian ra hoa ci gian ra hoa ci gian ra hoa c����a  gia  gia  gia  gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh  Bánh  Bánh  Bánh 

men và b�men và b�men và b�men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

Gi�ng b��i B�t ��u n� N� r� K�t thúc 

Bánh men 3-8/2 12-20/2 5-11/3 

L�m 5-10/2 15-21/2 9 -16/3 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 5/2020 18 

Có th� nh�n th�y th�i gian ra hoa c�a 2 gi�ng 

b��i không có s� khác nhau �áng k� b�t ��u n� t� 

��u tháng 2 và k�t thúc vào trung tu�n tháng 3. Th�i 

gian ra hoa c�a 2 gi�ng b��i kéo dài trên 1 tháng (t� 

33 ��n 35 ngày). 

3.3.2. Hình thái hoa c�a 2 gi�ng b��i 

BBBB����ng 4. �ng 4. �ng 4. �ng 4. �����c �ic �ic �ic �i����m hình thái hoa cm hình thái hoa cm hình thái hoa cm hình thái hoa c����a gia gia gia gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

Gi�ng b��i D�ng cánh 
Màu s�c 

cánh 

S� l��ng 

nh� 

Hình d�ng 

bao ph�n 

S� 

cánh/hoa 

Màu bao 

ph�n 

Bánh men Cu�n lòng thuy�n Tr�ng 36 Ô van 4 Vàng 

L�m Cu�n lòng thuy�n Tr�ng 40 Ô van 4 Vàng 

Hoa c�a hai gi�ng Bánh men và L�m ho�c m�c 

��n ho�c m�c thành chùm 5-6 n� v�i 4 cánh màu 

tr�ng, dài 2-3 cm, trên cánh hoa có túi tinh d�u màu 

xanh vàng, mùi th�m. �ài hoa hình sao 5 cánh, màu 

xanh. Ch� nh� màu tr�ng, bao ph�n màu vàng, s� 

l��ng nh� b��i �� Bánh men là 36, b��i �� L�m là 

40, m�c thành t�ng bó, m�i bó 4—5 nh�. 

3.4. Kh3.4. Kh3.4. Kh3.4. Kh���� n�ng � n�ng � n�ng � n�ng �����u quu quu quu qu����, n�ng su, n�ng su, n�ng su, n�ng su����t và cht và cht và cht và ch����t l�t l�t l�t l�����ng ng ng ng 

cccc����a gia gia gia gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m �m �m �m     

3.4.1. T� l� ��u qu� trên gi�ng b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m 

Sau khi th� ph�n th� tinh, cây b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m b��c vào giai �o�n r�ng qu� 

sinh lý. Kh� n�ng gi� qu� th�i �i�m này ph� thu�c 

vào ��c tính gi�ng, �i�u ki�n th�i ti�t và kh� n�ng 

cung c�p dinh d��ng cho cây tr�ng. K�t qu� theo dõi 

t� l� ��u qu� ���c trình bày t�i b�ng 5.  

BBBB����ng 5. Khng 5. Khng 5. Khng 5. Kh���� n�ng gi n�ng gi n�ng gi n�ng gi���� qu qu qu qu���� c c c c����a các gia các gia các gia các gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i qua các thi qua các thi qua các thi qua các th����i ki ki ki k����    

Th�i gian sau t�t hoa (ngày) 
Gi�ng Ch� tiêu theo dõi 

5 15 30 45 60 90 

S� qu� ��u* 264,13 80,96 61,81 41,79 21,96 21,33 
Bánh men 

% so v�i ban ��u** 12,14 3,72 2,84 1,92 1,01 0,98 

S� qu� ��u* 233,36 54,01 32,53 19,49 15,93 15,71 
L�m 

% so v�i ban ��u** 10,54 2,44 1,47 0,88 0,72 0,71 

Ghi chú: * S� qu� còn l�i tính trên m�t ph�n khung tán cây theo dõi. ** So v�i s� qu� lúc k�t thúc th� 

tinh. 

V�i k�t qu� trình bày t�i b�ng 5 �ã nh�n th�y c� 

hai gi�ng nghiên c�u ��u có s� qu� ��u khá nhi�u 

(trên 200 qu�) và cùng có chung xu th� là qu� r�ng 

nhi�u trong giai �o�n t� 5 ��n 15 ngày sau khi t�t hoa 

và �n ��nh d�n cho ��n th�i �i�m 60 ngày sau khi ��u 

qu�, sau �ó t� l� r�ng g�n nh� không �áng k�. �i�u 

này g�i ý cho ng��i làm v��n là có th� ph�i b� sung 

dinh d��ng kèm theo ch�t �i�u ti�t sinh tr��ng (t�t 

nh�t là phun qua lá) vào th�i k� ��u c�a chu trình qu� 

l�n, cho dù v�n có s� r�ng sinh lý x�y ra. 

3.4.2. N�ng su�t các gi�ng b��i �� 

BBBB����ng 6. N�ng sung 6. N�ng sung 6. N�ng sung 6. N�ng su����t 2 git 2 git 2 git 2 gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i �����    

Gi�ng 
S� qu�/cây 

(qu�) 

N�ng su�t 

(kg/cây) 

Bánh men 128,22 ± 12,26 111,17  ± 11,51 

L�m 144,67 ± 16,68 112,90 ± 12,64 

Nhìn chung, c� hai gi�ng b��i �� ��u có n�ng 

su�t khá cao, trong �ó, gi�ng b��i L�m có s� 

qu�/cây nhi�u h�n gi�ng Bánh men (147,7 qu�/cây 

so v�i 128,2 qu�/cây), kh�i l��ng qu� c�a hai gi�ng 

không chênh nhau �áng k� nên n�ng su�t cao h�n 

t��ng ��i rõ (b��i L�m là 119,3 kg/cây so v�i b��i 

Bánh men là 107,8 kg/cây).  

3.4.3. M�t s� ch� tiêu v� qu�  

Nghiên c�u m�t s� ch� tiêu v� qu� nh�: kh�i 

l��ng, chi�u cao, s� múi..., k�t qu� thu ���c trình 

bày t�i b�ng 7. 

Kh�i l��ng trung bình qu� gi�ng b��i �� Bánh 

men ��t 870,67 g, kh�i l��ng t�i �a 1.700 g, gi�ng 

b��i �� L�m ��t 788,22 g, kh�i l��ng t�i �a ��t 1.100 

g. Kh�i l��ng qu� c�a gi�ng b��i �� này có ti�m 

n�ng cho kh�i l��ng qu� trên 1000 g n�u ���c ch�m 

sóc t�t. 

V� kích th��c qu�: Gi�ng b��i �� Bánh men có 

chi�u cao và ���ng kính l�n l��t là 12,77 cm và 13,03 

cm. Gi�ng b��i �� L�m có chi�u cao 15,88 cm và 

���ng kính là 13,12 cm. T� l� chi�u cao và ���ng 

kính (CC/�K) qu� liên quan ��n hình d�ng ��c 

tr�ng c�a 2 gi�ng b��i ��. T� l� CC/�K gi�ng b��i 
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�� Bánh men <1, qu� có d�ng c�u d�t. T� l� CC/�K 

gi�ng b��i �� L�m > 1, qu� có d�ng hình qu� lê. 

S� múi/qu� c�a c� 2 gi�ng dao ��ng t� 13-15 

múi. S� h�t/qu� c�a gi�ng b��i �� Bánh men 119,33 

h�t/qu�, b��i �� L�m có s� h�t/qu� ít h�n �áng k� 

(58,22 h�t/qu�) và ���c coi là m�t ��c �i�m khá n�i 

b�t c�a gi�ng này.  

T� l� �n ���c c�a hai gi�ng b��i nghiên c�u g�n 

t��ng ���ng nhau và n�m trong ph�m vi ch�p nh�n 

���c (trên d��i 55%). �i�u �áng l�u ý là trong �i�u 

ki�n ch�m sóc t�t, t� l� ph�n �n ���c có th� ���c 

nâng lên thêm. 

Màu v� qu�: Mang ��c tr�ng c�a gi�ng b��i ��. 

V� qu� có màu xanh khi chín chuy�n sang vàng r�i 

��. Gi�ng b��i �� Bánh men chuy�n màu �� s�m 

h�n và màu ��m h�n so v�i b��i �� L�m. 

BBBB����ng 7. Mng 7. Mng 7. Mng 7. M����t st st st s���� � � � �����c �ic �ic �ic �i����m vm vm vm v���� qu qu qu qu���� gi gi gi gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b� Bánh men và b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

TT Ch� tiêu B��i �� Bánh men B��i �� L�m 

1 Kh�i l��ng qu� (g) 870,67 ± 31,05 788,22±40,81 

2 Chi�u cao qu� (cm) 12,77±0,29 15,88±0,32 

3 ���ng kính qu� (cm) 13,03±0,32 13,12±0,24 

4 T� l� CC/�K 0,98 1,21 

5 S� múi/qu� (múi) 13,22±0,07 14,11± 0,09 

6 S� h�t/qu� (h�t) 119,33±4,01 58,22±1,40 

7 Màu v� qu� �� �� 

8 Màu s�c tép qu� �� ��m �� nh�t 

9 T� l� �n ���c (%) 55,44±0,59 54,67±0,64 

10 Brix (%) 9,6 9,3 

3.4.4. M�t s� ch� tiêu sinh hóa 

Ti�n hành phân tính các ch� tiêu sinh hóa c�a 

gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m thu ���c s� 

li�u b�ng 8.  

BBBB����ng 8. Chng 8. Chng 8. Chng 8. Ch���� tiêu sinh hóa gi tiêu sinh hóa gi tiêu sinh hóa gi tiêu sinh hóa gi����ng b�ng b�ng b�ng b�����i �i �i �i ����� Bánh men và  Bánh men và  Bánh men và  Bánh men và 

b�b�b�b�����i �i �i �i ����� L L L L�m�m�m�m    

TT

                      Gi�ng b��i �� 

 

Ch� tiêu phân tích 

Bánh 

men 
L�m 

1 Lycopen (mcg/100 g) 3.120 158,6 

2 Beta-Caroten (mcg/100 g) 582,3 146,4 

3 Vitamin C (mg/100 g) 110,8 121,8 

4 Axit t�ng s� (g/100 g) 1,05 0,68 

5 ���ng t�ng s� (g/100 g) 6,24 7,58 

Lycopen là m�t s�c t� caroten và carotenoid màu 

�� t��i và m�t hóa ch�t th�c v�t ���c tìm th�y trong 

nhi�u lo�i rau qu� có màu �� nh� cà chua, d�a 

h�u, �u ��, �i ��, b��i ��, b��i chùm nh�ng không 

có trong dâu tây hay anh �ào. Hàm l��ng lycopen có 

m�i quan h� ch�t ch� ��n màu s�c tép qu� trên 2 

gi�ng b��i ��. Gi�ng b��i �� Bánh men, có màu tép 

qu� �� th�m, hàm l��ng lycopen khá cao v�i 3.120 

mcg/100 g. Gi�ng b��i �� L�m, có màu tép �� nh�t, 

hàm l��ng lycopen  th�p h�n g�n 20 l�n so v�i b��i 

�� Bánh men v�i 158,6 mcg/100 g. Trong khi �ó, 

hàm l��ng lycopen có trong m�t s� qu� ph� bi�n là: 

b��i chùm �� 3,6-34 mcg/g, cà chua 8,8-42 mcg/g, 

d�a h�u 23-72 mcg/g, �u �� 20-53 mcg/g. 

Hàm l��ng Beta-Caroten: Gi�ng b��i �� Bánh 

men v�i hàm l��ng Beta-Caroten là 582,3 mcg/g cao 

h�n so v�i  b��i �� L�m 146,4 mcg/100 g. 

Hàm l��ng vitamin C: So v�i m�t s� gi�ng b��i 

trên th� tr��ng, hàm l��ng vitamin C c�a c� 2 gi�ng 

c�ng khá cao: b��i �� Bánh men là 110,8 mg/100 g 

và b��i �� L�m là 121,8 mg/100 g. Trong khi �ó, 

hàm l��ng vitamin C b��i N�m roi là 63,7 mg/100 g, 

b��i là Di�n 71 mg/100 g, b��i Lu�n V�n cao nh�t là 

67,74 mg/100 g. 

Hàm l��ng axit t�ng s� trong b��i �� Bánh men 

là 1,05 g/100 g (v� chua d�u ��c tr�ng) và b��i �� 

L�m là 0,68 (v� ng�t mát). 

Hàm l��ng ���ng t�ng s� c�a gi�ng b��i L�m 

(7,58 g/100 g) cao h�n m�t chút so v�i b��i �� Bánh 

men (6,24 g/100 g). 

�ánh giá m�t cách t�ng quát, ch�t l��ng hai 

gi�ng b��i �� t��ng ���ng v�i m�t s� gi�ng b��i 

�ang ���c �a chu�ng trên th� tr��ng nh�ng có s� 

v��t tr�i v� hàm l��ng lycopen và beta-caroten, r�t 

có l�i cho s�c kh�e con ng��i.  
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4. K�T LU�N 

Hai gi�ng b��i �� Bánh men và L�m có kh� 

n�ng sinh tr��ng, phát tri�n t�t t�i vùng Mê Linh, Hà 

N�i, cùng có 3 ��t l�c trong n�m, t��ng ��i �n ��nh, 

g�n t��ng t� nhau v� các th�i k� v�t h�u hoa và qu�, 

kh� n�ng gi� qu� v�i n�ng su�t t��ng ��i cao (trên 

100 kg/cây trong �� tu�i trên d��i 15 n�m). 

Qu� b��i �� Bánh men và b��i �� L�m có màu 

�� ��c tr�ng. T� l� ph�n �n ���c (trên d��i 55%) và 

ch�t l��ng t��ng ���ng v�i các gi�ng b��i ��c s�n 

phía B�c nh�ng l�i có s� v��t tr�i v� hàm l��ng các 

ch�t lycopen và beta caroten v�n r�t có l�i cho s�c 

kh�e con ng��i. 
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SummarySummarySummarySummary    

Two red colored pumelo cultivars named “Bánh men” and “Lum” have been traditionally cultivated in Me 

Linh district, Ha Noi paid important role in improving living condition of local growers. Results conducted 

from a study on its agronomical characteristics shown that both cultivars are healthy, high yield with high 

and stable fruit setting ratio (approximately 1%) and slightly affected by the pest. In addition, the quality of 

these cultivars can be highly accepted by consumers indicated by its flavor, high content of vitamine C,and 

rich in lycopen particularly 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Growth, yeild, Banh men red pummelo, Lum red pummelo. 
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