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1. Đặt vấn đề 

Giống bí xanh thơm thuộc họ bầu bí có tên khoa học Benincasa hispida (Thunb.) có thời gian 

từ khi trồng đến khi thu hoạch ngắn chỉ khoảng 120 ngày, dễ trồng và năng suất cao [1]. Bí xanh 

thơm có nhiều giá trị được sử dụng làm rau xanh, làm nước uống bổ dưỡng, ngoài ra còn sử dụng 

làm thuốc giải nhiệt, tiêu đờm từ thân cây bí [2]. Tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, giống bí xanh 

thơm bản địa được người dân di thực từ huyện Chợ Đồn về trồng từ nhiều năm nay. Hiện nay, 

giống bí xanh thơm này đã phát triển thành giống bí thơm đặc sản của huyện Ba Bể với hương vị 

thơm đặc trưng. Bí xanh thơm Ba Bể được biết đến với đặc điểm quý là tất cả thân, lá, hoa, quả 

đều có mùi thơm. Khi quả già, vỏ quả cứng và phủ một lớp phấn trắng, thịt quả chắc, khi chế 

biến có mùi thơm đặc trưng. Do có vỏ quả cứng, dày nên thời gian bảo quản được rất lâu [3]. 

Trong những năm gần đây, bí xanh thơm Ba Bể, Bắc Kạn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao 

cho người dân tại huyện Ba Bể và đang được đánh giá là cây trồng tiềm năng tại địa phương. Mỗi 

hecta trồng bí xanh thơm cho thu hoạch trên 30 tấn quả, cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng. 

Diện tích trồng bí xanh thơm năm 2020 là 72,0 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở hai xã Địa Linh 

và Yến Dương huyện Ba Bể (Nguồn số liệu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Bể). Tuy 

nhiên, việc mở rộng diện tích bí xanh thơm đang đặt ra một số vấn đề bất cập như quản lý và sử 

dụng bộ giống tốt, biện pháp kỹ thuật và thị trường sản phẩm. 

Bí xanh thơm là cây giao phấn, sau một thời gian dài người dân canh tác và tự để giống dẫn 

đến giống bị lẫn tạp, thoái hóa, làm giảm năng suất và chất lượng của sản phẩm, đặc biệt giảm 

mùi thơm trong quả rõ rệt [4], [5]. Sản xuất bí xanh thơm tại huyện Ba Bể chủ yếu là quảng canh, 

thiếu các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, đặc biệt công tác bảo quản giống cho vụ sau 

còn thủ công nên nhiều đặc tính quý của giống như thời gian bảo quản, giá trị dinh dưỡng và 

hương thơm bị giảm [6]. Điều này dần làm mất đi thương hiệu và thị trường tiêu thụ của sản 

phẩm đặc sản này, dẫn đến giảm giá trị kinh tế của sản phẩm. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành 

Nghiên cứu thực trạng sản xuất bí xanh thơm bản địa tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu 

chính là đánh giá thực trạng sản xuất bí xanh thơm và chất lượng giống bí xanh thơm bản địa, từ 

đó là cơ sở xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng giống làm tăng năng suất và giá trị kinh 

tế hàng hóa cho sản phẩm bí xanh thơm bản địa.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ 2019 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Số liệu thu thập bao gồm 

số liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu thứ cấp thu thập bao gồm các số liệu thống kê của huyện Ba Bể 

về tình hình sản xuất bí xanh thơm giai đoạn 2015 đến nay, các báo cáo đánh giá của huyện về 

tình hình trồng trọt và thị trường tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm.  

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua 200 phiếu phỏng vấn hộ gia đình và cán bộ quản lý. 

Chọn mẫu phỏng vấn theo phương pháp ngẫu nhiên tại các xã đại diện cho các vùng trồng bí 

xanh thơm của huyện Ba Bể như: Quảng Khê, Khang Ninh, Cao Trĩ, Địa Linh, Yến Dương. Bộ 

câu hỏi xây dựng theo định dạng câu hỏi bán cấu trúc (semi-structure interview), kết hợp với áp 

dụng phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal) để khai thác sâu hơn các thông tin về 

giống cũng như tình hình sản xuất. Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu còn kết hợp quan sát trên 

thực tiễn đồng ruộng, trao đổi trực tiếp và thảo luận nhóm với các nông dân có kinh nghiệm sản 

xuất bí xanh thơm để tìm hiểu nguồn gốc giống và nguyên nhân biến đổi giống sau thời gian dài 

canh tác, các thuận lợi khó khăn và tiềm năng trong sản xuất bí xanh thơm tại huyện Ba Bể. Đánh 

giá đặc điểm hình thái, sự thoái hóa của giống theo hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp và Phát 

Triển Nông Thôn [6], [7].   

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đánh giá thực trạng sản xuất bí xanh thơm và cơ cấu cây trồng tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn 

* Diễn biến diện tích, năng suất và sản lượng bí xanh thơm qua các năm 
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Diện tích trồng bí xanh thơm tại huyện Ba Bể tăng nhanh trong giai đoạn từ năm 2015 đến 

2018. Năm 2015 diện tích trồng bí xanh thơm của huyện Ba Bể là 4 ha, đến năm 2018 tăng lên 

71,00 ha. Do năm 2018 diện tích tăng mạnh, dẫn tới thị trường đầu ra gặp khó khăn, giá thành hạ 

thấp. Thời điểm chính vụ, giá bí xanh thơm hạ thấp xuống 4.000 đồng/ kg quả tươi (Nguồn thông 

tin Phòng Nông nghiệp huyện Ba Bể). Do vậy diện tích năm 2019 giảm mạnh, còn 57,87 ha. Đến 

năm 2020 diện tích tăng trở lại, là 73,00 ha. Năng suất và sản lượng nhìn chung cũng tăng nhanh rõ 

rệt qua các năm. Năm 2015, sản lượng bí thơm của toàn huyện là 108 tấn, đến năm 2020 đã là 

3.285,00 tấn (Bảng 1). Đây là một trong những cây trồng có diện tích tăng nhanh nhất trong khoảng 

thời gian ngắn tại địa phương. Một trong những nguyên nhân khiến diện tích trồng bí xanh thơm 

tăng nhanh là do giá trị kinh tế cao và nhu cầu thị trường lớn đối với sản phẩm này. Năng suất tăng 

cao do người dân đã áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm trong sản xuất bí 

thơm tại địa phương. 

Bảng 1. Biến động diện tích, năng suất và sản lượng bí xanh thơm Ba Bể giai đoạn 2015-2020  

Năm Diện tích (ha) Năng suất (tấn/ha) Sản lượng  (tấn) 

2015 4,00 27,00 108,00 

2016 17,47 40,00 698,80 

2017 26,68 40,00 1.067,20 

2018 71,00 43,00 3.053,00 

2019 57, 87 45,00 2.604,15 

2020 73,00 45,00 3.285,00 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 
 

* Quy mô trồng bí xanh thơm theo đơn vị hộ gia đình 

Kết quả điều tra nông hộ tại các vùng trồng bí thơm trọng điểm của huyện Ba Bể (Bảng 2) cho 

thấy: Hai xã Yến Dương và Địa Linh có diện tích trồng bí xanh thơm lớn, tập trung theo vùng với 

diện tích trung bình/hộ lần lượt là 820 m2/hộ và 700 m2/hộ, trong đó có nhiều hộ trồng với diện 

tích hơn 2000 m2. Các xã khác có diện tích bí xanh thơm trồng ở quy mô nông hộ còn nhỏ lẻ, 

manh mún chủ yếu trong vườn hoặc ruộng gần nhà và sản xuất chưa mang tính chất sản xuất 

hàng hóa. 

Năng suất bí xanh thơm tại các hộ điều tra cũng có biến động lớn từ 24 tấn/ha đến 39 tấn/ha. 

Trong đó, tại các xã trồng bí chính của huyện là Yến Dương và Địa Linh, có năng suất và sản 

lượng cao hơn cả. Đây cũng là vùng người dân có trình độ thâm canh và áp dụng kỹ thuật trồng 

bí xanh thơm cao hơn các địa phương khác. 

Bảng 2. Diện tích, năng suất và sản lượng bí xanh thơm theo quy mô hộ gia đình năm 2019 

STT Xã Diện tích trung bình/hộ 

(m2) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Sản lượng TB/hộ 

(tấn) 

1 Địa Linh 820 39,00 3,198 

2 Yên Dương 700 38,00 2,660 

3 Khang Ninh 460 29,00 1,334 

4 Cao Trĩ 420 27,00 1,134 

5 Quảng Khê 620 30,00 1,860 

6 Các xã khác 340 24,00 0,816 

(Nguồn: Kết quả điều tra vụ Xuân năm 2019) 
 

* Đánh giá cơ cấu cây bí xanh thơm trong hệ thống canh tác của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  

Mặc dù đang được đánh giá là cây trồng bản địa đặc sản có giá trị kinh tế cao, hiện nay diện 

tích cây bí xanh thơm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích canh tác và ít hơn nhiều nếu so 

với diện tích trồng các cây trồng khác (Bảng 3). Số liệu điều tra năm 2019 cho thấy, diện tích bí 

xanh thơm vụ Xuân là 51,89 ha, chiếm 1,2% diện tích cây trồng toàn huyện. Nếu so với nhóm 

cây lương thực chính như lúa, ngô thì diện tích bí xanh thơm chỉ chiếm 2,93% và 4,56% vào vụ 
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Xuân, 0,23% và 0,74% vào vụ Mùa, so với diện tích rau màu khác, bí xanh thơm chiếm trên 30% 

diện tích trồng trong khu vực. 

Bảng 3. Cơ cấu diện tích đất canh tác tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn năm 2019 

TT Đất canh tác theo loại cây trồng 

Vụ Xuân Vụ Mùa 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

1 Cây lúa 1.769,10 41,04 2.492,26 61,17 

2 Cây ngô 1.160,44 26,92 806,53 19,79 

3 
Cây lấy tinh bột (Dong giềng, sắn, 

khoai môn, khoai lang) 
325,42 7,55 249,21 6,12 

4 Cây công nghiệp (Lạc, đậu tương, chè, mía) 696,25 16,15 292,3 7,17 

5 Cây rau 169,26 3,93 196,77 4,83 

6 Cây bí xanh thơm 51,89 1,20 5,98 0,15 

7  Cây dưa 52,95 1,23 -    

8 Cây trồng khác 85,7 1,99 31,58 0,78 

 Tổng 4.311,01 100,00 4.074,63 100,00 

(Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) 

3.2. Kết quả điều tra nguồn gốc, phân bố và thực trạng chất lượng giống bí xanh thơm 

* Nguồn gốc giống  

Kết quả điều tra cho thấy, giống bí thơm hiện đang trồng tại một số địa phương của tỉnh Bắc 

Kạn là giống bản địa có nguồn gốc từ một số địa phương của huyện Chợ Đồn. Tại huyện Ba Bể, 

ban đầu giống bí thơm được trồng ở các xã Quảng Khê, Khang Ninh và Cao Trĩ sau đó mở rộng 

ra các xã khác như Yến Dương và Địa Linh... 

* Đánh giá sự phân bố và chất lượng giống bí xanh thơm tại huyện Ba Bể  

Kết quả điều tra năm 2019 cho thấy, có 16 xã, thị trấn của huyện Ba Bể hiện đang trồng bí 

xanh thơm (Bảng 4). Diện tích trồng tập trung tại một số xã có địa hình đồi núi thấp phía Đông 

Nam và khu trung tâm huyện như xã Địa Linh (33,7 ha), xã Yến Dương (11,96 ha), Thượng Giáo 

(4,66 ha). Đây là vùng sản xuất bí xanh hàng hóa chính của huyện. Các xã khác chủ yếu sản xuất 

nhỏ lẻ, mang tính chất tự cung tự cấp. 

Vụ Xuân là vụ trồng bí xanh thơm chính (chiếm gần 90% tổng diện tích bí xanh thơm trồng cả 2 vụ). 

Bảng 4. Phân bố diện tích bí xanh thơm theo xã và theo thời vụ trồng năm 2019  

Đơn vị: ha 

TT Tên xã Tổng năm  Vụ Xuân Vụ Hè - Thu  

1 Cao Thượng 0,04 0,04 - 

2 Cao Trĩ 1,50 1,50 - 

3 Hà Hiệu 1,60 0,90 0,70 

4 Thượng Giáo 4,66 2,38 2,28 

5 Khang Ninh 0,37 0,37 - 

6 Địa Linh 33,70 32,7 1,00 

7 Yến Dương 11,96 11,96 - 

8 Quảng Khê 2,19 1,64 0,55 

9 Mỹ Phương 0,40 0,40 - 

10 Đồng Phúc 0,55 - 0,55 

11 Thị Trấn 0,90 - 0,90 

Tổng cộng 57, 87 51,89 5,98 

(Nguồn: Kết quả điều tra vụ Xuân năm 2019) 

 

* Sự thoái hóa giống  

 Bí xanh thơm là cây giao phấn, trong thời gian dài canh tác chất lượng giống bí xanh thơm 

trồng tại địa phương đã bị lai tạp, thoái hóa, làm giảm dần chất lượng và mùi thơm đặc trưng của 
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giống. Một trong những biểu hiện của thoái hóa giống là khối lượng quả không đồng đều, nhiều 

nơi khối lượng quả tăng so với ban đầu 30-40% (trên 3 kg/1 quả). Mùi thơm đặc trưng của quả 

giảm rõ rệt, trên 50% vườn bí được đánh giá trực tiếp không thấy mùi thơm điển hình của giống 

bí xanh thơm. 

Thoái hóa giống còn thể hiện ở sự đa dạng kiểu hình của lá và quả (Bảng 5). Sự đa dạng kiểu 

hình cho thấy sự phân ly khá lớn ở giống bí xanh thơm Bắc Kạn, đặc biệt là mùi thơm đặc trưng 

của bí xanh thơm rất khác nhau và có chiều hướng giảm dần qua thời gian canh tác. Cần có sự 

nghiên cứu sâu ở cấp độ phân tử để xác định được sự đa dạng kiểu gen trong các dòng bí xanh 

thơm hiện trồng tại Ba Bể, Bắc Kạn. 

Bảng 5. Sự đa dạng kiểu hình của bí thơm tại một số địa điểm điều tra 

Điểm 

quan 

trắc 

Đặc điểm 

vỏ quả khi 

già 

Hình dạng quả Hình thái lá Mùi thơm 

quả 

Địa điểm điều tra Khối lượng 

trung bình quả 

(kg/quả) 

1 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Nhiều Vi Hương, Phủ Thông 2,0 

2 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Nam Cường, Chợ Đồn 2,3  

3 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Nhiều Xuân Lạc, Chợ Đồn 2,0 

5 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Quảng Bạch, Chợ Đồn 1,9  

6 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Bản Quá, Chợ Đồn 1,7 

7 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Vi Hương, Phủ Thông 2,0 

8 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Nhiều Khang Ninh, Ba Bể 2,0 

9 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Nhiều Địa Linh, Ba Bể 2,7 

10 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Nhiều Địa Linh, Ba Bể 1,9 

11 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Quảng Bạch, Chợ Đồn 1,5 

12 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Quảng Khê, Ba Bể 1,5 

13 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Xuân Lạc, Chợ Đồn 1,4 

14 Phấn Trắng Bầu dục/ thuôn dài Xẻ thùy Ít Pắc Nặm, Bắc Kạn 1,3 

15 Phấn Trắng Bầu dục Xẻ thùy Ít Xuân Lạc, Chợ Đồn 1,8 

16 Phấn trắng Bầu dục Xẻ thùy Thơm vừa Quảng Khê, Ba Bể 2,5  

17 Phấn trắng Bầu dục/ trụ tròn Xẻ thùy Ít Yến Dương, Ba Bể 2,0 

18 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm vừa Quảng Khê, Ba Bể 1,8  

19 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Ít Nam Cường, Chợ Đồn 2,0 

20 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Ít Nam Cường, Chợ Đồn 2,4  

21 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm vừa Xuân Lạc, Chợ Đồn 2,0 

22 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm Xuân Lạc, Chợ Đồn 1,7  

23 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Ít Cao Trĩ, Ba Bể 0,8  

24 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm vừa Khang Ninh, Ba Bể 1,0 

25 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm Khang Ninh, Ba Bể 1,5  

26 Phấn trắng Bầu dục/ trụ tròn Xẻ thùy/ xẻ thùy sâu Thơm Địa Linh, Ba Bể 1,6  

27 Phấn trắng Bầu dục/ trụ tròn Xẻ thùy/ xẻ thùy sâu Thơm vừa Địa Linh, Ba Bể 1,6  

28 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy/ xẻ thùy sâu Thơm vừa Địa Linh, Ba Bể 1,8  

29 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm vừa Quảng Khê, Ba Bể 1,2  

30 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy Thơm Khang Ninh, Ba Bể 2,0 

31 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy/ xẻ thùy sâu Thơm Quảng Khê, Ba Bể 2,3 

32 Phấn trắng Hình trụ tròn Xẻ thùy/ xẻ thùy sâu Thơm Quảng Khê, Ba Bể 2,1 

(Nguồn: Kết quả điều tra vụ Xuân năm 2019) 

4. Kết luận  

Bí xanh thơm Ba Bể, Bắc Kạn là cây trồng bản địa đặc sản có giá trị kinh tế cao. Diện tích 

trồng bí thơm tăng nhanh trong những năm gần đây tại huyện Ba Bể và đã được trồng ở 16 xã 

trong huyện. Tuy nhiên diện tích trồng bí xanh thơm vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu cây trồng 

toàn huyện. Giống bí xanh thơm hiện nay tại huyện Ba Bể đang bị thoái hóa mạnh, có sự phân ly 

rõ rệt. Chính vì vậy đã làm giảm chất lượng và giảm mùi thơm đặc trưng của giống bí xanh thơm 

bản địa này. Cần có giải pháp thích hợp để phục hồi và duy trì các đặc tính tốt của giống, qua đó 

sẽ nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất bí xanh thơm. 
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