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K�T QU� NGHIÊN C�U HI�N TR�NG S�N XU�T VÀ 

BI�N PHÁP C�T T�A GI�NG B��I �� BÁNH MEN VÀ 

B��I �� L�M T�I HÀ N�I 

NguyNguyNguyNguy�n H�u H�i�n H�u H�i�n H�u H�i�n H�u H�i1111, Phan Th, Phan Th, Phan Th, Phan Th� Nga� Nga� Nga� Nga1111, T, T, T, T�ng V��ng V��ng V��ng V�n Giangn Giangn Giangn Giang2222    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T    

Hà N�i có s� �a d�ng v� ngu�n gen b��i, trong �ó có các ngu�n gen b��i ��. N�i b�t là gi�ng b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m ���c tr�ng t�i xã Tráng Vi�t, huy�n Mê Linh. Do ���c tr�ng t� lâu ��i và t� phát nên 

s�n xu�t 2 gi�ng b��i này còn nhi�u t�n t�i. Vì v�y c�n �ánh giá hi�n tr�ng s�n xu�t và nghiên c�u bi�n 

pháp c�t t�a phù h�p �� hoàn thi�n quy trình ch�m sóc cho 02 gi�ng b��i này. K�t qu� ch� ra r�ng: các 

gi�ng b��i �� có giá tr� dinh d��ng, có giá tr� tâm linh, mang l�i hi�u qu� kinh t� cao nh�ng di�n tích còn 

manh mún. Hi�u bi�t v� các bi�n pháp k� thu�t canh tác còn h�n ch�. C�t t�a theo quy trình c�a Vi�n 

Nghiên c�u Rau qu� cho t� l� ��u qu� (Bánh men là 0,76-0,83% và L�m là 0,60-0,76%) và n�ng su�t (Bánh 

men là 105,31 — 118,92 kg/cây và L�m là 78,37-107,93 kg/cây) cao nh�t trong c� 3 n�m nghiên c�u. 

TTTT� khóa:� khóa:� khóa:� khóa: �a d�ng, b��i �� Bánh men, b��i �� L�m, hi�n tr�ng s�n xu�t, tâm linh. 

 

1. ��T V�N �� 4 

Cùng v�i cây l��ng th�c, th�c ph�m, theo s� 

phát tri�n c�a ��i s�ng kinh t� trên toàn th� gi�i, cây 

�n qu� nói chung và cây có múi nói riêng �óng góp 

ph�n quan tr�ng cho s� t�ng tr��ng kinh t� c�a t�t 

c� m�i qu�c gia, là nhu c�u không th� thi�u c�a con 

ng��i. � n��c ta, cây b��i (Citrus grandis) ���c 

tr�ng � h�u kh�p các vùng mi�n g�n li�n v�i th��ng 

hi�u c�a nhi�u gi�ng b��i 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�). 

Th�c ti�n s�n xu�t t� lâu ��i �ã ghi nh�n s� t�n 

t�i c�a nhi�u ngu�n gen cây có múi quý, n�i ti�ng 

không ch� trong ph�m vi thành ph� Hà N�i, mà còn 

lan t�a ra nhi�u ��a ph��ng khác trong c� n��c nh� 

cam Canh, b��i Di�n, b��i ���ng, b��i ���ng Qu� 

D��ng... Ngu�n gen cây có múi t�i Hà N�i r�t phong 

phú và �a d�ng trong �ó có các gi�ng b��i �� t�i các 

vùng d�c theo hai b� các con sông H�ng và sông 

�áy. �i�u �áng chú ý là các ngu�n gen b��i �� 

không ch� ���c s� d�ng nh� là m�t ngu�n th�c 

ph�m cung c�p dinh d��ng cho con ng��i mà chúng 

còn có giá tr� s� d�ng trong ��i s�ng tâm linh nh� 

trang trí, th� cúng…mang l�i thu nh�p �áng k� cho 

ng��i tr�ng. 

 Tuy nhiên, hi�n nay các gi�ng b��i �� trên ��a 

bàn Hà N�i có di�n tích manh mún, nh� l�, ng��i 

                                                 
1 Trung tâm Tài nguyên thực vật 
2 Trường Đại học Hồng  Đức, Thanh Hóa 

dân t� tìm ��u ra cho s�n ph�m, công tác qu�n lý 

gi�ng còn nhi�u b�t c�p, ch�a áp d�ng ��ng b� các 

bi�n pháp k� thu�t trong ch�m sóc và qu�n lý v��n 

cây, s�n ph�m t�o ra ch�a mang tính hàng hóa ��c 

s�n có giá tr� kinh t� cao. Vì v�y, nghiên c�u �ánh giá 

th�c tr�ng s�n xu�t c�a gi�ng b��i �� Bánh men và 

b��i �� L�m �� có gi�i pháp phù h�p c�i thi�n n�ng 

su�t, ch�t l��ng �áp �ng ���c th� hi�u ng��i tiêu 

dùng là ti�n �� �� xây d�ng vùng s�n xu�t hàng hóa 

t�p trung mang l�i hi�u qu� kinh t� cao. 

2. V�T LI�U, N�I DUNG VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. V2.1. V2.1. V2.1. V�t li�u, ��a �i�m và th�i gian nghiên c�u�t li�u, ��a �i�m và th�i gian nghiên c�u�t li�u, ��a �i�m và th�i gian nghiên c�u�t li�u, ��a �i�m và th�i gian nghiên c�u    

- V�t li�u: Gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� 

L�m.  

- ��a �i�m xã Tráng Vi�t, huy�n Mê Linh, thành 

ph� Hà N�i. 

- Th�i gian nghiên c�u: 2015-2018. 

2.2. N2.2. N2.2. N2.2. N�i dung nghiên c�u�i dung nghiên c�u�i dung nghiên c�u�i dung nghiên c�u    

- Hi�n tr�ng s�n xu�t gi�ng b��i �� Bánh men và 

b��i �� L�m. 

- Nghiên c�u bi�n pháp c�t t�a ��n n�ng su�t 

ch�t l��ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m. 

2.3. Ph��ng pháp nghiên c2.3. Ph��ng pháp nghiên c2.3. Ph��ng pháp nghiên c2.3. Ph��ng pháp nghiên c�u�u�u�u    

2.3.1. Hi�n tr�ng s�n xu�t gi�ng b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m 

 - S� d�ng ph��ng pháp �i�u tra nông thôn có s� 

tham gia c�a c�ng ��ng (PRA). �i�u tra tr�c ti�p các 

h� tr�ng b��i �� b�ng phi�u so�n s�n. �i�u tra t�i 4 
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xóm c�a thôn �ông Cao, xã Tráng Vi�t, n�i tr�ng t�p 

trung b��i �� Bánh men và b��i �� L�m. M�i xóm 

�i�u tra 10 h� ng�u nhiên, t�ng c�ng 40 phi�u �i�u 

tra. 

2.3.2. Nghiên c�u bi�n pháp c�t t�a phù h�p cho 

gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m 

* B� trí thí nghi�m:  

Thí nghi�m nghiên c�u trên v��n b��i 20 n�m 

tu�i v�i 3 công th�c: 

Công th�c 1 (CT1): ��i ch�ng - Không c�t t�a. 

Công th�c 2 (CT2): C�t t�a theo ki�u khai tâm. 

Công th�c 3 (CT3): C�t t�a theo quy trình c�a 

Vi�n Nghiên c�u Rau qu�. 

Thí nghi�m ���c b� trí theo kh�i  ng�u  nhiên 

��y �� v�i  3 công th�c, 3 l�n nh�c l�i, m�i công th�c 

3 cây. 

- C�t t�a theo ki�u khai tâm: 

Cây tham gia  thí nghi�m ���c c�t t�a b�t nh�ng 

cành c�p 1 ho�c  c�p 2 � gi�a tán sao cho cây ch� có 

t� 3 - 5 cành chính. Th��ng xuyên c�t b� nh�ng cành 

có xu h��ng v��n cao, cành sâu b�nh và nh�ng cành 

trong tán có ���ng kính nh� h�n 0,2 cm. 

- C�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau 

qu�: 

+ C�t t�a v� xuân: ���c ti�n hành t� tháng 1 ��n 

tháng 3 hàng n�m, c�t b� nh�ng cành xuân ch�t 

l��ng kém, cành sâu b�nh, cành m�c  l�n x�n trong 

tán, nh�ng chùm hoa nh�, dày và nh�ng n�, hoa d� 

hình. 

+ C�t t�a v� hè: ���c ti�n hành t� tháng 4 ��n 

tháng 6, c�t b� nh�ng cành hè m�c quá dày ho�c 

y�u, cành sâu b�nh, cành v��t. T�a b� nh�ng qu� 

nh�, d� hình và t�a th�a nh�ng chùm qu� dày. 

+ C�t t�a v� thu: ���c ti�n hành sau khi thu 

ho�ch qu�, c�t b� t�t c� các cành sâu b�nh, cành 

ch�t, cành mang qu�, cành v��t và nh�ng cành  quá 

dày. ��i v�i cành thu, c�t b� nh�ng cành y�u, m�c 

quá dày. 

* Ch� tiêu và ph��ng pháp theo dõi: 

- Kích th��c các ��t l�c: Chi�u dài (cm), ���ng 

kính (cm): L�y ng�u nhiên trên m�i cây m�i l�n nh�c 

10 cành l�c �n ��nh sinh tr��ng phân tán ��u trên 

tán. 

- Th�i gian ra hoa và th�i gian k�t thúc: Th�i k� 

xu�t hi�n hoa: 10% s� hoa n�/cây, th�i k� n� r�: 50% 

s� hoa n�/cây và th�i k� tàn hoa: 80% s� hoa/cây tàn. 

- T� l� ��u qu�: M�i cây theo dõi 4 cành phân b� 

��u các h��ng, ��m t�ng s� hoa/cành. Tính t� l� 

��u qu� theo công th�c: 

                                    ∑ qu� ��u 

T� l� ��u qu� (%) =  

                                    ∑ hoa, qu� theo dõi 

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

kh�i l��ng qu� trung bình. 

- Ch� tiêu qu�: Kh�i l��ng qu�, t� l� ph�n �n 

���c, s� h�t/qu�, �� Brix. 

* X� lý s� li�u: S� li�u ���c x� lý theo ch��ng 

trình Excel và IRRISTAT 5.0. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi�n tr�ng s�n xu�t b��i �� trên ��a bàn �n tr�ng s�n xu�t b��i �� trên ��a bàn �n tr�ng s�n xu�t b��i �� trên ��a bàn �n tr�ng s�n xu�t b��i �� trên ��a bàn 

huyhuyhuyhuy�n Mê Linh�n Mê Linh�n Mê Linh�n Mê Linh    

3.1.1. Di�n tích, n�ng su�t gi�ng b��i �� Bánh 

men và b��i �� L�m t�i xã Tráng Vi�t, huy�n Mê 

Linh. 

K�t qu� �i�u tra di�n tích và n�ng su�t các gi�ng 

b��i �� qua các n�m ���c trình bày t�i b�ng 1. 

BBBB�ng 1. Di�n bi�n di�n tích và n�ng su�t b��i �� trong 4 n�m 2015�ng 1. Di�n bi�n di�n tích và n�ng su�t b��i �� trong 4 n�m 2015�ng 1. Di�n bi�n di�n tích và n�ng su�t b��i �� trong 4 n�m 2015�ng 1. Di�n bi�n di�n tích và n�ng su�t b��i �� trong 4 n�m 2015----2018201820182018    

Di�n tích (ha) S� qu�/cây 
TT Gi�ng b��i 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1 Bánh men 5,2 5,2 5,1 5,1 187,5 179,9 153,6 189,2 

2 L�m 2,6 2,4 2,2 2,1 192,6 182,2 144,6 182,3 

(Ngu�n: S� li�u �i�u tra 2015, 2016, 2017, 2018) 

S� li�u � b�ng 1 cho th�y: Di�n tích 02 gi�ng 

b��i �� th�i k� kinh doanh gi�m d�n qua các n�m, 

trong �ó di�n tích gi�ng b��i �� L�m gi�m m�nh. 

Trong vòng 10 n�m tr� l�i �ây không có di�n tích 

b��i �� L�m và b��i �� Bánh men ���c tr�ng m�i, 

cây ch� y�u có tu�i t� 15 - 20 n�m tr� lên. Bên c�nh 

�ó, ng��i dân t�n d�ng kh� n�ng sinh tr��ng c�a 

gi�ng b��i �� L�m �� ghép c�i t�o b��i Di�n. �ây là 

lý do d�n ��n di�n tích b��i �� L�m gi�m nhanh. 
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S� qu�/cây ���c �i�u tra trên các v��n b��i 

�ang cho qu� �n ��nh (20-30 n�m tu�i). Hai gi�ng 

b��i �� qua 4 n�m th��ng �n ��nh ít b� m�t mùa ��c 

bi�t là b��i �� Bánh men, tr� n�m 2017 là n�m cho 

n�ng su�t th�p h�n c� do g�p m�a phùn, �� �m cao 

vào th�i k� ra hoa c�a cây. Theo ng��i dân, n�ng 

su�t và ch�t l��ng các gi�ng b��i �� gi�m so v�i 15 

n�m tr��c. 

Kh�o sát v� di�n tích tr�ng, di�n tích thu ho�ch 

và n�ng su�t qu� c�a 2 gi�ng b��i �� Bánh men và 

b��i �� L�m �ã cho th�y di�n tích manh mún, ngày 

càng thu h�p và ti�m n�ng n�ng su�t  v�n ch�a ���c 

khai thác h�t c�a 2 gi�ng b��i này. 

3.1.2. T�p quán canh tác gi�ng b��i �� Bánh 
men và b��i �� L�m  t�i xã Tráng Vi�t, huy�n Mê 

Linh 

K�t qu� ti�n hành �i�u tra t�p quán canh tác c�a 

các h� tr�ng 02 gi�ng b��i �� ���c trình bày t�i 

b�ng 2. 

S� li�u � b�ng 2 cho th�y: Các h� tr�ng b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m ��u ti�n hành bón phân, 

tuy nhiên li�u l��ng bón và th�i �i�m bón v�n theo 

kinh nghi�m ch�a có quy trình c� th�. Ch� có 30-50% 

s� h� �i�u tra �ã ti�n hành c�t t�a cho cây b��i, tuy 

nhiên vi�c c�t t�a không th��ng xuyên, không có quy 

trình c�t t�a c� th�. Vi�c t��i ���c nhi�u h� dân chú 

tr�ng vào th�i k� khô h�n và giai �o�n ra hoa ��u 

qu�, t� l� h� dân t��i n��c vào th�i k� khô h�n bi�n 

��ng t� 60-90% s� h�. Các h� ti�n hành phòng tr� 

sâu b�nh h�i cho b��i �� chi�m 30-70% nh�ng không 

có ki�n th�c v� sâu b�nh h�i, tri�u ch�ng c�a sâu 

b�nh h�i nên không s� d�ng �úng thu�c, �úng th�i 

�i�m. Các h� tr�ng b��i t�i �ây h�u nh� không s� 

d�ng bi�n pháp bao qu�  �� h�n ch� sâu b�nh h�i, 

c�i thi�n ch�t l��ng và m�u mã qu�. Ch� có có m�t s� 

ít các h� (10%) t�i xóm 3 s� d�ng bao ni lông tr�ng 

�� bao qu�, tuy nhiên hi�u qu� ch�a ���c cao. 

BBBB�ng 2. K�t qu� �i�u tra t�p�ng 2. K�t qu� �i�u tra t�p�ng 2. K�t qu� �i�u tra t�p�ng 2. K�t qu� �i�u tra t�p quán canh tác 02 gi quán canh tác 02 gi quán canh tác 02 gi quán canh tác 02 gi�ng �ng �ng �ng 

b�b�b�b��i ���i ���i ���i ��    

T� l� các h� áp d�ng các bi�n pháp k� 

thu�t (%) 

Xóm 
Bón 

phân 

T��i 

n��c 

C�t 

t�a 

Phòng 

tr� sâu 

b�nh 

Bao 

qu� 

1 100 70 30 30 0 

2 100 60 30 40 0 

3 100 90 50 70 10 

4 100 70 30 30 0 

(Ngu�n: S� li�u �i�u tra 2015) 

Nh� v�y, các h� tr�ng b��i �� t�i xã Tráng Vi�t 

hoàn toàn mang tính ch�t kinh nghi�m và t�p quán 

truy�n th�ng. �i�u này d�n ��n n�ng su�t, ch�t 

l��ng và m�u mã c�a cây b��i �� gi�m.  

3.1.3. Thành ph�n sâu b�nh h�i 

K�t qu� �i�u tra m�t s� lo�i sâu b�nh h�i ph� 

bi�n t�i b�ng 3. 

BBBB�ng 3. M�t s� sâu b�nh h�i trên 2 gi�ng b��i ���ng 3. M�t s� sâu b�nh h�i trên 2 gi�ng b��i ���ng 3. M�t s� sâu b�nh h�i trên 2 gi�ng b��i ���ng 3. M�t s� sâu b�nh h�i trên 2 gi�ng b��i ��    

TT Sâu b�nh M�c �� h�i Th�i �i�m h�i B� ph�n h�i 

I Sâu h�i    

1 Sâu v� bùa + Tháng 2, 3, 4, 7, 8 Lá non, qu� non. 

2 Sâu ��c thân (cành) + Tháng 4, 5, 7 Thân, cành 

3 Nh�n �� +++ Tháng 3, 4, 5, 6, 9 Lá, qu� 

4 R�p sáp tr�ng ++ Tháng 1, 2, 3, 4, 6, 7 Lá non, l�c non 

II B�nh h�i    

1 B�nh mu�i �en ++ Tháng 1, 2, 3, 4, 6, 7 Lá, qu� non 

2 Ch�y gôm +   

(Ngu�n: K�t qu� �i�u tra n�m 2015) 

Ghi chú: + + +: gây h�i n�ng; ++: gây h�i trung bình (ph� bi�n); +:  gây h�i nh� (ít ph� bi�n) 

K�t qu� �i�u tra cho th�y: Các loài sâu b�nh h�i 

ch� y�u là: sâu v� bùa, r�p sáp tr�ng, sâu ��c thân 

(cành), ru�i ��c qu�, b�nh mu�i �en. Trong �ó gây 

h�i n�ng nh�t là nh�n ��, chúng gây h�i trên lá non 

d�n ��n lá không phát tri�n, ��c bi�t nh�n �� gây h�i 

trên v� qu� làm v� qu� rám �en. B�nh ch�y gôm ch� 

y�u g�p � các cây có �� tu�i cao (trên 30 n�m). Các 

sâu b�nh h�i khác gây h�i � m�c �� nh� ��n trung 

bình. 
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3.2. Nghiên c3.2. Nghiên c3.2. Nghiên c3.2. Nghiên c�u bi�n pháp c�t t�a�u bi�n pháp c�t t�a�u bi�n pháp c�t t�a�u bi�n pháp c�t t�a    

3.2.1. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh 
tr��ng c�a 2 gi�ng b��i �� 

K�t qu� theo dõi �nh h��ng c�a các bi�n pháp 

c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên gi�ng b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m ���c trình bày t�i b�ng 4 

và 5. 

* Gi�ng b��i �� Bánh men: 

S� li�u t�i b�ng 4 cho th�y công th�c c�t t�a theo 

quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau qu� (CT3)  và c�t 

t�a theo ki�u khai tâm (CT2) có tác d�ng làm t�ng 

kích th��c cành l�c so v�i công th�c ��i ch�ng trong 

c� 3 n�m nghiên c�u. Kích th��c các cành l�c không 

có s� khác bi�t gi�a CT2 và CT3. 

BBBB�ng 4. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� Bánh men�ng 4. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� Bánh men�ng 4. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� Bánh men�ng 4. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� Bánh men    

L�c xuân L�c hè L�c thu 
Công th�c 

CD (cm) �K (cm) CD (cm) �K (cm) CD (cm) �K (cm) 

N�m 2016 

CT1 16,97 0,41 17,13 0,42 15,17 0,41 

CT2 19,00 0,42 20,17 0,43 17,80 0,42 

CT3 19,37 0,44 22,20 0,45 19,23 0,44 

CV (%) 7,4 1,8 6,7 3,4 10,0 5,8 

LSD0,05 3,09 0,02 2,99 0,03 3,94 0,06 

N�m 2017 

CT1  17,07 0,41 17,40 0,41 15,80 0,41 

CT2 19,13 0,42 19,83 0,43 18,87 0,42 

CT3 20,87 0,43 21,43 0,45 19,47 0,43 

CV (%) 3,1 2,7 6,1 6,2 4,1 4,3 

LSD0,05 1,34 0,03 2,69 0,06 1,67 0,43 

N�m 2018 

CT1 17,83 0,41 16,40 0,41 15,73 0,41 

CT2 18,27 0,41 19,90 0,42 18,20 0,42 

CT3 19,23 0,43 21,53 0,45 19,53 0,44 

CV (%) 14,1 2,9 13,1 6,6 7,2 4,8 

LSD0,05 3,56 0,03 5,69 0,06 2,92 0,05 

Ghi chú: CD: chi�u dài; �K: ���ng kính 

N�m 2016, chi�u dài cành l�c xuân không có sai 

khác có ý ngh�a gi�a CT2, 3 và CT1 nh�ng có s� 

khác bi�t rõ r�t v� ���ng kính cành l�c CT3 và CT1. 

C� th�, ���ng kính cành l�c xuân � CT3 là 0,44 cm, 

CT1 là 0,41 cm. Chi�u dài cành l�c hè có s� khác bi�t 

rõ r�t � CT2, 3 và CT1 nh�ng cành l�c thu ch� có 

CT3 có s� sai khác có ý ngh�a v�i CT1. C� th� chi�u 

dài cành l�c c�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên 

c�u Rau qu� là 19,23 cm, không c�t t�a là 15,17 cm. 

N�m 2017, chi�u dài c�a c� 3 ��t l�c xuân, hè, 

thu c�a công th�c 3, 2 ��u có s� sai khác có ý ngh�a 

v�i CT1. CT3 và CT 2 có s� sai khác rõ r�t � chi�u 

dài cành l�c xuân. ���ng kính các ��t l�c � các công 

th�c thí nghi�m không khác bi�t. 

N�m 2018, ���ng kích các ��t l�c � các công 

th�c thí nghi�m ��u không có s� khác bi�t v�i công 

th�c ��i ch�ng. Chi�u dài cành l�c hè và cành l�c 

xuân � công th�c 2, 3 ��u cao h�n so v�i công th�c 

��i ch�ng nh�ng không khác bi�t. V�i cành l�c thu, 

chi�u dài cành l�c � CT3 có s� sai khác có ý ngh�a so 

v�i CT1 và không có s� khác bi�t v�i CT2. C� th� 

chi�u dài cành l�c thu c�t t�a theo quy trình c�a Vi�n 

Nghiên c�u Rau qu� là 19,53 cm, không c�t t�a là 

15,73 cm. 

* Gi�ng b��i �� L�m: 

S� li�u theo dõi t�i b�ng 5 cho th�y kích th��c 

cành l�c xuân � các công th�c c�t t�a cao h�n so v�i 

công th�c ��i ch�ng trong c� 3 n�m nghiên c�u 

nh�ng s� sai khác này không có ý ngh�a th�ng kê.  

Kích th��c cành l�c hè � các công th�c c�t t�a 

n�m 2016, 2017 khác bi�t không rõ r�t so v�i công 

th�c ��i ch�ng. N�m 2018, chi�u dài cành l�c hè có 

s� sai khác có ý ngh�a � CT3 và CT1, không có s� 

khác bi�t CT2 và CT3. 
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BBBB�ng 5.�ng 5.�ng 5.�ng 5.    �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� L�m�nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� L�m�nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� L�m�nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n sinh tr��ng các ��t l�c trên b��i �� L�m    

L�c xuân L�c hè L�c thu Công 

th�c CD (cm) �K (cm) CD (cm) �K (cm) CD (cm) �K (cm) 

N�m 2016 

CT1  17,20 0,43 17,63 0,43 16,13 0,42 

CT2 18,27 0,43 20,13 0,45 20,03 0,44 

CT3 19,23 0,44 21,07 0,45 20,20 0,44 

CV (%) 7,7 1,8 12,2 2,6 9,3 6,9 

LSD0,05 3,04 0,02 5,18 0,03 3,60 0,07 

N�m 2017 

CT1  16,77 0,41 17,80 0,42 16,07 0,41 

CT2 17,87 0,43 19,80 0,44 18,87 0,43 

CT3 17,73 0,43 20,23 0,44 19,03 0,43 

CV (%) 7,5 4,9 13,6 5,2 8,9 5,6 

LSD0,05 2,97 0,05 5,93 0,05 3,63 0,05 

N�m 2018 

CT1 17,10 0,42 17,23 0,43 16,37 0,43 

CT2 18,30 0,44 20,47 0,46 18,77 0,44 

CT3 18,60 0,43 21,10 0,45 19,33 0,44 

CV (%) 13,6 1,5 8,2 2,2 7,0 5,7 

LSD0,05 5,55 0,02 3,63 0,02 2,88 0,06 

Ghi chú: CD: chi�u dài; �K: ���ng kính 

Nh� v�y, c�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên 

c�u Rau qu� và c�t t�a theo ki�u khai tâm �ã làm t�ng 

kích th��c các ��t l�c trên gi�ng b��i �� Bánh men 

và b��i �� L�m. Trong �ó, c�t t�a theo quy trình c�a 

Vi�n Nghiên c�u Rau qu� cho tác d�ng rõ r�t trên c� 

2 gi�ng b��i. V�i gi�ng b��i �� Bánh men, c�t t�a 

theo quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau qu� ��u cho 

khác bi�t rõ r�t trong c� 3 n�m nghiên c�u trên các 

��t l�c hè, thu và xuân 2017, 2018. V�i gi�ng b��i �� 

L�m c�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau 

qu� có sai khác rõ r�t trên ��t l�c hè và thu n�m 

2018. 

3.2.2. �nh h��ng c�a các bi�n pháp c�t t�a ��n 

th�i gian ra hoa trên gi�ng b��i �� Bánh men và 

b��i �� L�m 

Theo dõi th�i gian ra hoa c�a gi�ng b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m, s� li�u ���c trình bày t�i 

b�ng 6. 

- Gi�ng b��i �� Bánh men: N�m 2016 s� ngày n� 

hoa là 30-33 ngày. N�m 2017, th�i gian b�t ��u n� 

hoa � các công th�c c�t t�a s�m h�n so v�i công th�c 

��i ch�ng 5 ngày nh�ng th�i gian k�t thúc ra hoa 

mu�n h�n 5 ngày. Tuy nhiên, n�m 2017 do �i�u ki�n 

th�i ti�t b�t thu�n nên th�i gian ra hoa kéo dài h�n. 

N�m 2018, th�i gian ra hoa � các công th�c c�t t�a 

s�m h�n so v�i công th�c ��i ch�ng 5 ngày nh�ng 

t�ng s� ngày ra hoa � các công th�c c�t t�a (31-32 

ngày) không có s� khác bi�t so v�i công th�c ��i 

ch�ng (33 ngày). Th�i gian ra hoa gi�a các công th�c 

c�t t�a không có s� khác bi�t. Nh� v�y, các bi�n pháp 

c�t t�a làm cho th�i gian ra hoa trên b��i Bánh men 

s�m h�n so v�i không c�t t�a. 

- Gi�ng b��i �� L�m: N�m 2016, th�i gian ra hoa 

gi�a các công th�c c�t t�a và công th�c ��i ch�ng 

không có s� khác bi�t. N�m 2017, 2018 th�i gian b�t 

��u ra hoa c�a các công th�c c�t t�a s�m h�n công 

th�c ��i ch�ng 7-8 ngày. T�ng s� ngày ra hoa � các 

công th�c c�t t�a không có s� khác bi�t so v�i công 

th�c ��i ch�ng. Nh� v�y, các bi�n pháp c�t t�a có tác 

d�ng ra hoa s�m h�n so v�i không c�t t�a trên gi�ng 

b��i �� L�m. 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 5/2020 30 

BBBB�ng 6. �nh h��ng�ng 6. �nh h��ng�ng 6. �nh h��ng�ng 6. �nh h��ng c c c c�a bi�n pháp c�t t�a ��n th�i gian ra hoa trên 02 gi�ng b��i�a bi�n pháp c�t t�a ��n th�i gian ra hoa trên 02 gi�ng b��i�a bi�n pháp c�t t�a ��n th�i gian ra hoa trên 02 gi�ng b��i�a bi�n pháp c�t t�a ��n th�i gian ra hoa trên 02 gi�ng b��i    

B��i �� Bánh men B��i �� L�m 

Th�i gian n� hoa Th�i gian n� hoa 
Công 

th�c 
B�t ��u K�t thúc 

S� ngày n� hoa 

(ngày) B�t ��u K�t thúc 

S� ngày n� hoa 

(ngày) 

N�m 2016 

CT1  2-5/2 3-8/3 30-33 4-9/2 8-14/3 33-34 

CT2 3-7/2 4-9/3 31-33 3-8/2 8-13/3 34-34 

CT3 1-4/2 2-6/3 30-32 3-7/2 9-12/3 34-35 

N�m 2017 

CT1  5-9/2 14-19/3 37-38 6-10/2 18-23/3 40-41 

CT2 2-8/2 10-15/3 35-36 2-7/2 15-19/3 40-41 

CT3 3-8/2 10-15/3 35-35 2-8/2 14-19/3 39-40 

N�m 2018 

CT1  5-10/2 10-15/3 33-33 10-14/2 17-22/3 33-34 

CT2 1-5/2 4-9/3 31-32 3-7/2 8-12/3 33-33 

CT3 30/1-4/2 2-7/3 31-32 2-7/2 8-12/3 33-34 

3.2.3. �nh h��ng c�a các bi�n pháp c�t t�a ��n t� 

l� ��u qu� trên 02 gi�ng b��i  

K�t qu� theo dõi t� l� ��u qu� trên gi�ng b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m ���c trình bày t�i b�ng 7. 

BBBB�ng 7. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n t� l� ��u qu� trên 02 g�ng b��i�ng 7. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n t� l� ��u qu� trên 02 g�ng b��i�ng 7. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n t� l� ��u qu� trên 02 g�ng b��i�ng 7. �nh h��ng c�a bi�n pháp c�t t�a ��n t� l� ��u qu� trên 02 g�ng b��i    

B��i �� Bánh men B��i �� L�m 

Công 

th�c 

T�ng s� 

hoa theo 

dõi 

T� l� ��u 

qu� 5 ngày 

sau t�t hoa 

(%) 

T� l� ��u 

qu� �n 

��nh (%) 

T�ng s� 

hoa theo 

dõi 

T� l� ��u qu� 

5 ngày sau t�t 

hoa (%) 

T� l� ��u 

qu� �n 

��nh (%) 

N�m 2016 

CT1 8869,67 2,90 0,70 8177,33 2,80 0,59 

CT2 9438,33 3,20 0,76 8229,33 2,80 0,65 

CT3 9128,50 3,23 0,81 8479,67 3,03 0,68 

CV (%)  4,1 4,9  8,0 4,8 

LSD0,05  0,29 0,08  0,52 0,07 

N�m 2017 

CT1 8765,60 2,70 0,69 8134,00 2,63 0,52 

CT2 9087,90 2,80 0,73 8205,67 2,77 0,59 

CT3 8587,30 3,03 0,76 8127,67 2,87 0,60 

CV (%)  12,8 4,2  11,7 5,2 

LSD0,05  0,82 0,07  0,73 0,07 

N�m 2018 

CT1 8792,67 3,10 0,72 8365,30 2,91 0,66 

CT2 8669,67 3,13 0,81 8583,67 3,03 0,75 

CT3 9338,33 3,33 0,83 7985,20 3,17 0,76 

CV (%)  6,9 5,9  6,4 6,3 

LSD0,05  0,49 0,11  0,44 0,10 

- Gi�ng b��i �� Bánh men: T� l� ��u qu� sau 5 

ngày t�t hoa � các công th�c thí nghi�m khá cao dao 

��ng t� 2,90 ��n 3,33%. N�m 2016, t� l� ��u qu� sau 

5 ngày t�t hoa � công th�c 2, 3 sai khác có ý ngh�a so 

v�i công th�c ��i ch�ng. N�m 2017, 2018 t� l� ��u 

qu� sau 5 ngày t�t hoa gi�a các công th�c không có 

s� khác bi�t. 
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T� l� ��u qu� �n ��nh � các công th�c c�t t�a có 

s� sai khác có ý ngh�a so v�i công th�c ��i ch�ng 

trong c� 3 n�m nghiên c�u. N�m 2016, t� l� ��u qu� 

�n ��nh không c�t t�a là 0,70%, công th�c c�t t�a theo 

quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau qu� là 0,81%, 

công th�c c�t t�a theo ki�u khai tâm là  0,76%, CT2 và 

CT3 không có s� khác bi�t. N�m 2017 có s� sai khác 

có ý ngh�a � CT2 và CT3. N�m 2018, t� l� ��u qu� � 

các công th�c c�t t�a t�ng so v�i n�m 2016, 2017. 

- Gi�ng b��i �� L�m: T� l� ��u qu� sau 5 ngày 

t�t hoa c�ng khá cao. T� l� ��u qu� � các công th�c 

c�t t�a t�i th�i �i�m này không có s� sai khác có ý 

ngh�a v�i công th�c ��i ch�ng. 

T� l� ��u qu� �n ��nh � các công th�c c�t t�a ��u 

có s� sai khác có ý ngh�a v�i công th�c ��i ch�ng 

trong c� 3 n�m nghiên c�u. N�m 2016 t� l� ��u qu� 

�n ��nh dao ��ng t� 0,59 ��n 0,68%, n�m 2017 là 0,52 

��n 0,60%, n�m 2018 là 0,66 ��n 0,76%. 

Nh� v�y, trên c� 2 gi�ng b��i các công th�c c�t 

t�a không có tác d�ng t�ng t� l� ��u qu� � th�i �i�m 

sau 5 ngày t�t hoa nh�ng có tác d�ng làm t�ng t� l� 

��u qu� �n ��nh. 

3.2.4. �nh h��ng c�a các bi�n pháp c�t t�a ��n 

n�ng su�t trên 02 gi�ng b��i  

K�t qu� nghiên c�u n�ng su�t và các y�u t� c�u 

thành n�ng su�t � các công th�c c�t t�a ���c trình 

bày t�i b�ng 8. 

- Gi�ng b��i �� Bánh men: Kh�i l��ng qu� � các 

công th�c c�t t�a có s� sai khác có ý ngh�a th�ng kê 

v�i công th�c ��i ch�ng trong n�m 2016, 2017. 

Nh�ng n�m 2018 không có s� khác bi�t. Kh�i l��ng 

qu� n�m 2016 là 0,77-0,93 kg, n�m 2017 là 0,82-0,95 

kg, n�m 2018 là 0,85-0,98 kg. Nh� v�y, kh�i l��ng 

qu� t�ng d�n qua 3 n�m nghiên c�u. 

Trong c� 3 n�m nghiên c�u n�ng su�t c�a công 

th�c c�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau 

qu� có s� sai khác có ý ngh�a v�i công th�c ��i 

ch�ng không c�t t�a. Trong khi �ó, công th�c c�t t�a 

ki�u khai tâm sai khác có ý ngh�a so v�i công th�c 

��i ch�ng n�m 2016, 2017, n�m 2018 không có s� 

khác bi�t. N�ng su�t công th�c ��i ch�ng th�p nh�t 

t� 67,38-78,08 kg/cây, công th�c c�t t�a theo quy 

trình c�a Vi�n Nghiên c�u Rau qu� cho n�ng su�t 

cao nh�t t� 105,31 ��n 118,92 kg/cây.   

BBBB�ng 8. �nh h��ng c��ng 8. �nh h��ng c��ng 8. �nh h��ng c��ng 8. �nh h��ng c�a các bia các bia các bia các bi�n pháp c�t t�a  ��n n�ng su�t 02 gi�ng b��i�n pháp c�t t�a  ��n n�ng su�t 02 gi�ng b��i�n pháp c�t t�a  ��n n�ng su�t 02 gi�ng b��i�n pháp c�t t�a  ��n n�ng su�t 02 gi�ng b��i    

B��i �� Bánh men B��i �� L�m 
Công 

th�c S� qu�/cây 
Kh�i l��ng qu� 

(kg) 

N�ng su�t 

(kg/cây) 
S� qu� /cây 

Kh�i l��ng 

qu� (kg) 

N�ng su�t 

(kg/cây) 

N�m 2016 

CT1 94,03 0,77 68,69 93,21 0,81 75,81 

CT2 103,56 0,88 93,74 103,17 0,86 88,38 

CT3 116,12 0,93 107,87 104,08 0,87 90,55 

CV (%) 9,0 3,7 11,9 3,1 4,0 4,1 

LSD0,05 21,39 0,09 24,17 8,29 0,08 9,09 

N�m 2017 

CT1  81,84 0,82 67,38 0,79 0,75 58,88 

CT2 100,26 0,94 94,24 0,84 0,89 74,83 

CT3 110,47 0,95 105,31 0,85 0,92 78,37 

CV (%) 5,6 2,0 8,1 12,5 5,7 11,3 

LSD0,05 12,36 0,04 16,29 24,04 0,10 18,02 

N�m 2018 

CT1  91,50 0,85 78,08 96,43 0,81 77,79 

CT2 110,03 0,96 105,82 111,07 0,95 105,88 

CT3 120,93 0,98 118,92 112,03 0,96 107,93 

CV (%) 7,1 11,0 13,8 1,4 9,6 11,5 

LSD0,05 17,20 0,23 31,63 3,49 0,20 25,47 

- Gi�ng b��i �� L�m: Kh�i l��ng qu� � các công 

th�c c�t t�a khác bi�t rõ r�t v�i công th�c ��i ch�ng 

trong n�m 2016, 2017. N�m 2018, kh�i l��ng � các 

công th�c c�t t�a t�ng so v�i n�m 2016 và 2017 nh�ng 

sai khác không có ý ngh�a v�i công th�c ��i ch�ng. 

N�ng su�t � công th�c c�t t�a theo quy trình c�a 

Vi�n Nghiên c�u Rau qu� và ki�u khai tâm có s� sai 

khác có ý ngh�a n�m 2016, 2018 nh�ng n�m 2017 ch� 

có công th�c 3 có sai khác có ý ngh�a v�i công th�c 

��i ch�ng. N�ng su�t � công th�c ��i ch�ng không 
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c�t t�a dao ��ng 58,88 — 77,79 kg/cây, trong khi �ó 

n�ng su�t � công th�c theo quy trình Vi�n Nghiên 

c�u Rau qu� ��t cao nh�t qua các n�m dao ��ng 

78,37 — 107,93 kg/cây. Do �i�u ki�n th�i ti�t, n�m 

2017 có n�ng su�t th�p nh�t � các công th�c thí 

nghi�m. 

Có th� th�y r�ng c�t t�a theo theo quy trình c�a 

Vi�n Nghiên c�u Rau qu� và ki�u khai tâm �ã thay 

��i c�u trúc tán cây qua �ó c�i thi�n b� máy quang 

h�p, t�p trung dinh d��ng c�n thi�t cho các b� ph�n 

c�a cây. C�t t�a theo quy trình c�a Vi�n Nghiên c�u 

Rau qu� cho hi�u qu� rõ r�t nh�t trên gi�ng b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m. 

4. K�T LU�N 

Gi�ng b��i �� Bánh men và b��i �� L�m là 02 

gi�ng b��i quý ���c tr�ng lâu ��i t�i xã Tráng Vi�t, 

huy�n Mê Linh, thành ph� Hà N�i. Di�n tích b��i �� 

Bánh men và b��i �� L�m l�n l��t là 5,1 và 2,1 ha. 

N�ng su�t bình quân các cây có �� tu�i 20-30 n�m 

c�a gi�ng b��i Bánh men là 189,2 qu�/cây và b��i 

�� L�m là 182,3 qu�/cây. Các bi�n pháp k� thu�t 

không ���c ng��i dân áp d�ng ho�c áp d�ng không 

��ng b�, trong �ó: 100% các h� dân bón phân, 60-90% 

t��i n��c, 30-50% c�t t�a, 30-70% phòng tr� sâu b�nh 

và 10% ti�n hành bao qu�. �ây có th� là nguyên nhân 

gây thoái hóa làm gi�m n�ng su�t, ch�t l��ng d�n 

��n di�n tích gi�m c�a 02 gi�ng b��i này. 

Các công th�c c�t t�a c�i thi�n sinh tr��ng c�a 

cây, t�ng t� l� ��u qu� và n�ng su�t n�ng su�t trên c� 

02 gi�ng b��i.  
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MEASURE FOR TWO RED COLORED PUMMELO CULTIVARS IN HA NOIMEASURE FOR TWO RED COLORED PUMMELO CULTIVARS IN HA NOIMEASURE FOR TWO RED COLORED PUMMELO CULTIVARS IN HA NOIMEASURE FOR TWO RED COLORED PUMMELO CULTIVARS IN HA NOI    
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SummarySummarySummarySummary    
Hanoi has a variety of pummelo genetic resources, there have red colored pummelo genetics resources. 

Especially, two red colored pummelo cultivars named “Banh men” and “Lum” has been grown in Trang Viet 

commune, Me Linh district. Due to the planting long time ago and follow spontaneously so that produce 

have some exists. Evaluating the current of production and research pruning measure to complete the care 

process for 02 pummelos varieties is necessary. The results of our study showed that the pummelo varieties 

have not only high nutritional value but also have spiritual values and high economic efficiency but the 

planting area is small. Knowledge of method farming techniques is limited. Pruning measure follow the 

process of the Fruit and Vegetable Research Institute Percentage of stability fruit set was high (Banh men 

pummelo: 0.76-0.83% and Lum red: 0.60-0.76%), the yield (Banh men pummelo 105.31 — 118.92 kg/plant and 

Lum red pummelo 78.37-107.93 kg/lant) highest in 3 years of research. 

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Variety, Banh men red pummelo, Lum Red pummelo, spiritual. 
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