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Hå bÝch liªn, ®êng huúnh thu s¬ng, huúnh v¨n biÕt, bïi
c¸ch tuyÕn. BiÓu hiÖn gen chèng oxy hãa trªn c©y ph¸t tµi (Dracaena
sanderiana) trong ®iÒu kiÖn nhiÔm ®éc ch×
NguyÔn thÞ lang, bïi chÝ böu. Nghiªn cøu ph¸t triÓn gièng lóa
HATRI 10 th«ng qua marker ph©n tö kÕt hîp lai håi giao c¶i tiÕn
NguyÔn quang th¹ch, ng« minh dòng. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña
nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng trong xö lý ra hoa tr¸i vô cho thanh long ruét tr¾ng
(Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose) t¹i B×nh ThuËn vô ®«ng xu©n
2018 -2019
trÞnh viÖt nga, nguyÔn cao kiÖt, bïi minh trÝ, ph¹m thÞ minh
t©m, nguyÔn h÷u hæ, huúnh v¨n biÕt. Ph©n tÝch tr×nh tù DNA
barcode cña mét sè mÉu ®inh l¨ng ®îc thu thËp t¹i ViÖt Nam
nguyÔn quèc hïng, vò viÖt hng, d¬ng xu©n thëng. ¶nh
hëng cña ph©n bãn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng cam Sµnh t¹i Hµ Giang
lª quý têng, lª v¨n ninh, lª quý tïng. Nghiªn cøu liÒu lîng
ph©n ®¹m vµ kali cho gièng ng« lai QT55 trªn ®Êt c¸t pha t¹i Thanh Hãa
®oµn vÜnh phóc, lª quý kha, ng« ngäc hng. §¸nh gi¸ hiÖu
qu¶ mét sè ph©n bãn tiªn tiÕn vµ chÕ phÈm sinh häc ®èi víi gièng ng« lai
MN585 trªn ®Êt lóa t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long
L¬ng ®øc thiÖn, nguyÔn v¨n tó, trÇn v¨n tiÕn, nguyÔn
c«ng thøc. øng dông viÔn th¸m vµ GIS trong lîng hãa ph©n vïng
sinh th¸i n«ng nghiÖp thÞ x· Duyªn H¶i, tØnh Trµ Vinh
NguyÔn kh¾c l©m, v¬ng v¨n quúnh, l· nguyªn khang, lª
sü doanh. §Ò xuÊt bé chØ sè gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ chi tr¶ dÞch vô m«i
trêng rõng t¹i ViÖt Nam
NguyÔn thÞ bÝch hµ, th©n thÞ hµ, vâ h÷u c«ng, nguyÔn
thanh l©m. Bíc ®Çu nghiªn cøu tÝnh to¸n lîng ph¸t th¶i khÝ CH4 tõ
chÊt th¶i ch¨n nu«i lîn ë c¸c quy m« kh¸c nhau trªn ®Þa bµn huyÖn V¨n
Giang, tØnh Hng Yªn
Lª phan thïy h¹nh, trÇn quyÕt th¾ng. Nghiªn cøu hoµn thiÖn
quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÞt bß mét n¾ng b»ng ph¬ng ph¸p sÊy
ch©n kh«ng
Ch©u trÇn diÔm ¸i, ®µo thÞ ngäc anh, huúnh tiÕn phong,
phan ngäc hßa. Ph©n tÝch nhanh ®é chÝn cña chuèi sø (Musa
paradisiaca var. Awak) b»ng quang phæ cËn hång ngo¹i
Tèng thÞ ¸nh ngäc, nguyÔn v¨n thµnh. Kh¶o s¸t ¶nh hëng cña
®é cån vµ lîng ®êng bæ sung ®Õn qu¸ tr×nh lªn men giÊm vang tõ x¬ mÝt
(Artocarpus heterophyllus)
Tèng v¨n giang, trÇn thÞ huyÒn, trÇn thanh an, trÇn thÞ
thanh b×nh. ¶nh hëng cña liÒu lîng ph©n chuång ®· qua xö lý hÇm
biogas ®Õn sinh trëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña gièng ®Ëu t¬ng §T
2008 t¹i huyÖn CÈm Thñy, tØnh Thanh Hãa
®ç hoµi nam, nguyÔn thanh hïng. Thùc tr¹ng xãi lë bê biÓn vµ båi
tô c¸c cöa s«ng khu vùc miÒn Trung vµ ®Þnh híng gi¶i ph¸p phßng chèng
Lª nguyÔn thiªn phóc, nguyÔn minh thµnh. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng
chÞu nhiÖt vµ ¶nh hëng cña nhiÖt ®é lªn t¨ng trëng cña c¸ r« phi ®á
(Oreochromis spp.) giai ®o¹n gièng
NguyÔn tÊn phong, huúnh v¨n tiÒn, tr¬ng träng ng«n.
Rong ®á Laurencia (Rhodophyta) ë Phó Quèc, Kiªn Giang, ViÖt Nam: HiÖn
tr¹ng ph©n bè vµ nhËn diÖn loµi
NguyÔn minh thanh, lª hïng chiÕn, lª xu©n trêng, trÇn
trung quèc, ph¹m ®¨ng b¸ch. Nghiªn cøu sinh trëng rõng trång
keo lai (Acacia mangium vµ Acacia auriculiformis) 5 tuæi t¹i C«ng ty MDF
tØnh Gia Lai
Lª ®øc th¾ng. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hÊp thô c¸c bon cña c¸c l©m phÇn
rõng trång keo l¸ liÒm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) t¹i vïng c¸t
ven biÓn c¸c tØnh B¾c Trung bé
Ph¹m v¨n h¬ng, nguyÔn xu©n ngäc, nguyÔn b¸ triÖu,
kiÒu ph¬ng anh. ¶nh hëng cña c©y mÑ ®Õn ®Æc ®iÓm t¸i sinh c©y
tr¾c (Dalbergia cochinchinensis Pierre) trong kiÓu rõng kÝn thêng xanh
Èm nhiÖt ®íi, t¹i T©n Phó - §ång Nai
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KHOA H C CÔNG NGH

BI U HI N GEN CH NG OXY HÓA TRÊN CÂY PHÁT TÀI
(Dracaena sanderiana) TRONG $I%U KI N NHI'M
$)C CHÌ
H Bích Liên1, 2,

ng Hu nh Thu S

ng2,

Hu nh V n Bi t2, Bùi Cách Tuy n2
TÓM T"T
T"T
Ô nhi$m chì gia t ng cùng v)i s+ phát tri.n c/a công nghi1p gây ra nh3ng tác h4i nghiêm tr5ng t)i con
ng i c7ng nh h1 sinh thái. 9ng d;ng công ngh1 x= lý môi tr ng bAng th+c vBt (phytoremediation) có
th. giGi quy t I Jc vKn IL ô nhi$m chì c7ng nh các kim lo4i nNng khác mOt cách kinh t , an toàn và thân
thi1n môi tr ng. Nghiên cRu này Iã s= d;ng ph ng pháp Real-time PCR ph;c v; Iánh giá bi.u hi1n gen
chWng oxy hóa SOD, GPX và GST trên cây phát tài (Dracaena sanderiana), mOt lo4i cây có khG n ng chWng
ch\u và tích l7y chì cao trong IiLu ki1n nhi$m IOc chì. K t quG sau 24 gi x= lý v)i Pb(NO3)2, n ng IO 1000
ppm Iã có s+ t ng c ng mRc IO bi.u hi1n các gen SOD, GPX và GST trên cG 3 bO phBn r$, thân và lá c/a
cây phát tài. S+ thay Iai bi.u hi1n tbng gen khác nhau trên tbng bO phBn c7ng Iã I Jc ghi nhBn, mRc IO
bi.u hi1n gen SOD t ng cao c thân, trong khi Ió gen GPX và GST t ng c ng bi.u hi1n cao c r$. Gen GPX
chd gia t ng bi.u hi1n trong gi)i h4n 2 - 24 gi sau khi x= lý Pb(NO3)2, nh ng c gen SOD và GST, te l1 bi.u
hi1n vfn ti p t;c t ng c 24 gi sau khi x= lý Pb(NO3)2 trên Ia sW các mfu. Ba gen chWng oxy hoá trong
nghiên cRu Iã t ng c ng bi.u hi1n Iáp Rng v)i chì nên rKt có th. sGn phgm c/a chúng Ióng vai trò quan
tr5ng trong c ch thích nghi và tích luj chì c/a cây phát tài, góp phkn mc ra tiLm n ng nghiên cRu Rng
d;ng cây phát tài c7ng nh các loài th+c vBt trong x= lý môi tr ng nhi$m IOc chì hi1u quG.
Tb khóa:
khóa Bi.u hi1n gen, Dracaena sanderiana, gen chWng oxy hoá, ô nhi$m chì, Real-time PCR.
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1

Hi1n nay, ô nhi$m chì trong môi tr ng Iã trc
nên trkm tr5ng, gây Gnh h cng t)i sRc khme con
ng i c7ng nh h1 sinh thái. Công ngh1 Rng d;ng
th+c vBt (phytoremediation) làm s4ch môi tr ng IKt
và n )c b\ ô nhi$m kim lo4i, các chKt h3u c hay
phóng x4 Iã I Jc nghiên cRu và Rng d;ng. ây I Jc
coi là mOt giGi pháp sinh h5c x= lý ô nhi$m có tính
kinh t , an toàn và thân thi1n môi tr ng. Công ngh1
này s= d;ng các loài th+c vBt “siêu hKp th;” có khG
n ng tích l7y kim lo4i nNng trong các bO phBn c/a
chúng [2], [15]. s Vi1t Nam, cây phát tài (Dracaena
sanderiana) là mOt trong nh3ng loài th+c vBt có khG
n ng tích luj chì c n ng IO cao, sinh tr cng nhanh,
cho sinh khWi l)n, INc bi1t là cây tr ng cGnh nên
không t ng nguy c nhi$m IOc nh mOt sW loài khác
nên I Jc xem là cây tr ng có tiLm n ng trong x= lý
IOc chì [3], [10]. KhG n ng chWng ch\u và hKp thu Pb
c/a cây phát tài c7ng Iã I Jc công bW, tuy nhiên c
ch c/a khG n ng INc bi1t này vfn ch a I Jc tìm
hi.u rõ [14]. Do Ió, nghiên cRu c ch chWng ch\u c

1
2

Trường Đại học Thủ Dầu Một
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

mRc IO phân t=, góp phkn c/ng cW thêm ki n thRc vL
khG n ng chWng ch\u c/a cây phát tài trong môi
tr ng nhi$m Pb th+c s+ ckn thi t. Tb tr )c I n nay,
nhiLu nghiên cRu bi.u hi1n gen chWng oxy hóa trong
tình tr4ng stress do môi tr ng nhi$m IOc chì Iã
I Jc th+c hi1n trên nhiLu lo4i cây tr ng. Các gen
chWng oxy hoá SOD (Superoxide dismutase), GPX
(Gluthione peroxidase) và GST (Glutathione Stransferase) mã hoá cho các thành phkn tham gia vào
h1 thWng chWng oxy hoá, và I Jc kích ho4t tb rKt
s)m, ngay sau khi các t bào cây nhBn I Jc tín hi1u
vL s+ t ng lên c/a các chKt oxy ho4t hoá, gây tan h4i
t)i các ho4t IOng sinh lý bình th ng c/a cây trong
IiLu ki1n nhi$m IOc chì. s nh3ng loài th+c vBt “siêu
tích luj” chì, các gen này ho4t IOng rKt hi1u quG I.
làm cân bAng và ki.m soát tình tr4ng stress, giúp cây
nhanh chóng Ii vào giai Io4n thích nghi v)i IiLu
ki1n nhi$m IOc [5], [8]. Cho I n nay, trong n )c
ch a có nghiên cRu Iánh giá s+ bi.u hi1n c/a các
gen SOD, GPX, GST trên cây phát tài trong IiLu ki1n
ô nhi$m chì bAng kj thuBt Real time PCR. Vì vBy,
nghiên cRu này Iã I Jc th+c hi1n v)i m;c Iích là
nhAm tìm hi.u vL các bi.u hi1n gen chWng oxy hóa
c/a cây phát tài trong IiLu ki1n nhi$m IOc chì, làm
c sc cho các nghiên cRu ti p theo nh can thi1p vào
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s+ bi.u hi1n gen nhAm tìm ki m, cGi thi1n và t ng
khG n ng Rng d;ng các loài th+c vBt trong x= lý ô
nhi$m chì.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. VBt li1u cây tr ng và IiLu ki1n x= lý
lý chì
Các mfu cây phát tài I Jc tr ng và x= lý v)i chì
t4i v n th+c nghi1m, Khoa Tài nguyên Môi tr ng,
Tr ng 4i h5c Th/ Dku MOt. Các cây tr cng thành
có th i gian sinh tr cng nh nhau, kích th )c I ng
ILu, chiLu cao khoGng 45 cm, I Jc ch5n và tr ng
trong n )c kh= ion ba sung Pb(NO3)2 n ng IO 1000
ppm và I Jc chugn IO pH 4,5. Mfu lá, thân và r$
I Jc thu nhBn t4i th i Ii.m 0, 2 và 24 gi sau khi x=
lý v)i Pb(NO3)2 (th i Ii.m s)m và muOn do Gnh
h cng c/a stress) v)i 3 lkn lNp l4i, IWi chRng là mfu
cây không x= lý. Các mfu I Jc thu nhBn và nghiLn
nhanh trong nit lmng và bGo quGn c -70oC.
2.2. Ly trích RNA và tang
tang hJp cDNA
Các mfu cây phát tài I Jc s= d;ng I. tách chi t
RNA tang sW bAng GeneJET Plant RNA Purification
Mini Kit (Thermo Scientific, Mj) theo quy trình
h )ng dfn c/a hãng sGn xuKt. RNA I Jc I\nh tính
bAng Ii1n di agarose, GelRedTM loading buffer with
Tricolor, HyperLaddeTM..r 100bp (Bioline, Anh),
dung d\ch I1m TBE 10X (BioBasic, Canada) và ki.m
tra n ng IO bAng máy Io quang pha (Biodrop, Anh),
sau Ió I Jc bGo quGn c -700C. RNA (th. tích s= d;ng
sao cho I4t n ng IO cuWi 2,5 ng/µl) I Jc dùng cho
phGn Rng phiên mã ng Jc thành cDNA m4ch thR
nhKt bAng oligo (dT)18 primer s= d;ng kit RevertAid
First Strand cDNA Synthesis (Thermo Scientific,
Mj), MyTaq Mix (Bioline, Anh) và n )c kh=
nuclease s= d;ng trong PCR. Quy trình th+c hi1n
theo h )ng dfn c/a hãng sGn xuKt. Gi3 mfu trên Iá
gi3 l4nh và bGo quGn c -70˚C t)i khi dùng.
2.3. Khu ch I4i trình
trình t+
t+ c/a gen chWng oxy hoá
bAng PCR
Mfu cDNA I Jc s= d;ng làm khuôn mfu cho
phGn Rng PCR khu ch I4i các Io4n gen m;c tiêu.
Thành phkn phGn Rng PCR (25 µl) g m primer
(n ng IO cuWi là 0,4 µM), Master mix 1X, cDNA và
n )c kh= ion. Chu trình nhi1t cho phGn Rng g m 5
phút c 94oC, 35 chu k v)i lkn l Jt 3 b )c: 45 giây c
94oC; 30 giây c Ta là 56oC (cNp primer SOD : F5’GGTGAYCTTGGRAAYGTGA-3’,
R5’TCAGCRTGRACWACAACAGC-3’) hoNc 50oC (cho
cNp
primer
GPX :
F5’TTYCCRTGCAAYCAGTTTGG-3’,
R5’-

4

ACTTGGAGAAGTTCCACTTGAT-3’ hay GST : F5’CGAGGAAGCCAAGAAGGAAT-3’,
R5’o
GGTGAAGGGCACAAGAGTAA-3’); 60 giây c 72 C và
ba sung b )c kéo dài c 72oC trong 7 phút. SGn phgm
PCR sau Ió I Jc ki.m tra trên gel agarose 2%, trong
25 phút c 100V cùng v)i thang chugn DNA100 bp
(Bioline, Anh). Kích th )c sGn phgm Io4n DNA
khu ch I4i c/a gen GST và SOD d+ ki n là 121 bp và
gen GPX là 202 bp.
2.4. T4o DNA plasmid nhAm xây d+ng I ng
chugn
chugn

Xây d+ng I ng chugn v)i mfu DNA plasmid
mang trình t+ Io4n gen m;c tiêu: t4o dòng gen
chWng oxy hóa (v)i t bào E. coli DH5α khG n4p)

theo quy trình c/a Huynh và ctv, 2012 [4]. T4o vector
pGEM-T Easy tái ta hJp mang trình t+ gen chWng
oxy hoá, thành phkn phGn Rng g m: 5 µl 2X Rapid
Ligation Buffer, 1 µl pGEM-T Easy vector (50 ng/µl),
1 µl T4 DNA ligase (3 u/µl), 3 µl sGn phgm PCR,
thêm n )c không chRa nuclease I/ 10 µl, trOn ILu
và / trong 1 gi c nhi1t IO phòng. Ti p theo, DNA
plasmid I Jc bi n n4p vào t bào E. coli DH5α khG
n4p theo quy trình c/a bO kitpGEM®-T Easy Vector
Systems bAng ph ng pháp sWc nhi1t, vi khugn bi n
n4p I Jc nuôi cKy trong môi tr ng LB. Các khugn
l4c trŠng I Jc ch5n l+a. Các t bào E. coli DH5α
mang vector tái ta hJp (E. coli DH5α pGEM-T EasyGST/SOD/GPX), I Jc ti n hành ki.m tra bAng
ph ng pháp PCR khugn l4c.
Ly trích DNA plasmid và giGi trình t+: DNA
plasmid I Jc ly trích và tinh s4ch bAng kit Wizard®
Plus SV Minipreps DNA Purification System
(Promega, Mj) v)i quy trình theo h )ng dfn c/a
nhà sGn xuKt. SGn phgm sau khi ly trích I Jc Ii1n di
trên gel agarose 1,5% trong 15 phút c 100V và Io OD
(260,280 nm) và sau Ió plasmid có chRa các Io4n
gen SOD, GPX, GST I Jc g=i giGi trình t+ hai chiLu
(Công ty 1st Base Singapore) nhAm IGm bGo tính
chính xác c/a các nucleotide. Các trình t+ I Jc hi1u
chdnh bAng phkn mLm Bioedit và so sánh v)i các
trình t+ t ng I ng có sŒn trên c sc d3 li1u
genBank thông qua vi1c s= d;ng công c; BLAST (d3
li1u không I Jc trình bày).
2.5. RealReal-time PCR, I\nh
I\nh l Jng và phân tích k t
quG
quG
Xác I\nh sW l Jng bGn sao DNA plasmid mang
gen m;c tiêu theo công thRc: N (copies/ml)=
(6,022x1023xC)/(660x109xL) trong Ió, C: giá tr\
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khWi l Jng trên mOt mfu (ng), L: IO dài plasmid
(base) [12]. Pha loãng mfu DNA plasmid này có có
n ng IO t ng I ng là 10-,10-2, 10-3 cho I n 10-9, sau
Ió ti n hành phGn Rng Real-time PCR v)i primer
chuyên bi1t cho gen m;c tiêu, SYBR Green I làm
chKt phát hu nh quang. Thành phkn phGn Rng (20
µl) g m: 10 µl 2x SensiFAST SYBR Hi-ROX Mix,
DNA làm khuôn mfu và cNp primer có n ng IO cuWi
là 0,4 µM. Các phGn Rng I Jc th+c hi1n bAng h1
thWng máy Applied Biosystem®7500. Chu k nhi1t
g m: 95oC c 2 phút, 40 chu k c 95oC/5 giây, giai
Io4n gŠn k t và tang hJp c 60oC/35 giây, ba sung
chu kì c 95oC/15 giây tr )c khi gi3 c 60oC/1 phút và
cuWi cùng gi3 95oC c 15 giây.
Ph ng pháp delta delta Ct (∆∆ Ct) I Jc s=
d;ng I. so sánh t ng IWi mRc IO bi.u hi1n gen c
các bO phBn cây và c các th i Ii.m x= lý khác nhau,
v)i gene nOi chugn tham chi u là gen actine. Te l1
bi.u hi1n c/a các gen chWng oxy hoá I Jc x= lý

thWng kê bAng phkn mLm Statgraphics Centurion
XV15.1.02 [16, 18]. Phân tích ANOVA và ki.m tra
trŠc nghi1m phân h4ng bAng trŠc nghi1m LSD0,05 và
LSD0,01.
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. \nh l Jng gen chWng oxy hoá
SGn phgm khu ch I4i các Io4n cDNA c/a trình
t+ gen chWng oxy hoá thu I Jc sau phGn Rng PCR tb
cNp primer GPX, SOD và GST m4ch khuôn cDNA
cho b ng có kích th )c lkn l Jt là khoGng 200, 120 và
120 bp so v)i thang chugn, do Ió Iáng tin cBy I. s=
d;ng trong phGn Rng gŠn k t t4o plasmid tái ta hJp
(Hình 1). iLu này Iúng v)i lý thuy t, các sGn phgm
sGn phgm khu ch I4i tb các cNp primer GPX, SOD và
GST lkn l Jt là 202, 121 và 121 bp. SGn phgm PCR
mfu chRng âm (thay mfu DNA khuôn bAng n )c
kh= ion) không xuKt hi1n b ng sGn phgm kích th )c
trên 100 bp.

Hình 1. K t quG PCR gen chWng
chWng oxy hoá tb mfu cDNA cây phát tài

(A): s+ khu ch I4i tb gen GPX ; (B): gen SOD; (C) gen GST; (M): Ladder 100 bp (Bioline); (1): chRng
âm; (2) I n (5): mfu cDNA.
Vi1c ch5n l5c các dòng t bào E. coli DH5α
mang vector tái ta hJp (E. coli DH5α-pGEM-T EasyGST/SOD/GPX) cho k t quG là b ng có kích th )c
t ng I ng v)i kích th )c sGn phgm PCR gen
chWng oxy hoá GST và SOD là 121 bp và gen GPX là
202 bp, chRng tm plasmid mang gen chWng oxy hoá
Iã I Jc chuy.n thành công vào vi khugn E. coli
DH5α. Sáu mfu plasmid tái ta hJp thu nhBn thành
công sau ly trích, xuKt hi1n b ng sáng rõ trên gel
Ii1n di, te l1 OD260 nm/OD280 nm là 1,8-2.

. xây d+ng I ng chugn tb mfu plasmid, sW
bGn copy DNA plasmid Iã I Jc xác I\nh. Các I ng
chugn có IO tuy n tính cao (R2>0,99), cho thKy có
mWi t ng quan tuy n tính khá chNt ch• gi3a log sW
bGn copy c/a gen chWng oxy hoá ban Iku và sW chu
k ng ‘ng Ct trong ba ph ng trình I ng chugn,
có y là giá tr\ Ct và x là log sW bGn copy gen Iích
(hình 2). Tb k t quG, I\nh l Jng chính xác sW bGn
copy DNA gen chWng oxy hoá SOD, GPX và GST ban
Iku lkn l Jt là 3,91 x 1010, 3,30 x 1010, 6,17 x 1010. D+a
vào sW bGn copy DNA có th. Iánh giá I Jc s+ bi.u
hi1n gen là mRc IO thay Iai s+ bi.u hi1n sau khi x=
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lý v)i Pb so v)i mfu IWi chRng, giá tr\ I\nh l Jng
t ng IWi là te l1 bi.u hi1n gen.
Mfu I Jc ti n hành pha loãng thành dãy các
mfu chugn n ng IO lkn l Jt là 10-4, 10-5, 10-7, 10-8 và

10-9 cho phGn Rng Real-time PCR. K t quG I ng
bi.u di$n khu ch I4i và I ng chugn I Jc xây d+ng
tb giá tr\ Ct c/a các mfu chugn I Jc trình bày trong
hình 2.

Hình 2. Các I

ng chugn I\nh l Jng gen I Jc xây d+ng tb giá tr\ Ct và log sW bGn copy mfu chugn
Nhìn chung, s+ bi.u hi1n gen SOD trong m’i bO
3.2. S+ bi.u
bi.u hi1n c/a gen SOD
phBn cây Iã có s+ thay Iai sau 24 gi x= lý so v)i IWi
SOD mã hoá cho mOt enzyme quan tr5ng trong
chRng. Te l1 bi.u hi1n gen trung bình gi3a th i Ii.m
h1 thWng chWng oxy hoá th+c vBt là superoxide
0
gi , 2 gi và 24 gi sau x= lý Pb có s+ khác bi1t rõ
dismutase, xúc tác kh= O2- thành H2O2 và O2 [8]. S+
r1t có ý ngh“a c mRc 0,01.
thay Iai bi.u hi1n gen SOD trong IiLu ki1n nhi$m
Pb trên cây phát tài I Jc trình bày trong bGng 1.
BGng 1. S+ thay Iai bi.u hi1n gen SOD theo th i gian trên các bO phBn c/a cây phát tài sau khi x= lý
lý v)i
v)i
Pb(NO3)2
Th i Ii.m
Te l1 bi.u hi1n gen c các bO phBn khác nhau
Te l1 bi.u hi1n gen gi3a
sau x= lý (gi )
các th i Ii.m
R$
Thân
Lá
a
a
a
0
1,00
1,00
1,00
1,00a
c
b
b
1,16 ± 0,05
1,23 ± 0,01
1,03 ± 0,02
1,14b± 0,08
2
1,13b± 0,03
1,30c± 0,05
1,04c± 0,02
1,15b± 0,01
24
Te l1 bi.u hi1n gen
1,09AB± 0,03
1,18B ± 0,05
1,02A ± 0,03
gi3a các bO phBn

Ghi chú: Các te l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau không cùng mfu t+ a, b, c trong cùng cOt có s+ khác
bi1t có ý ngh“a thWng kê c mRc IO 0,01 d+a theo trŠc nghi1m LSD. Các te l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau
không cùng mfu t+ A, B trong cùng hàng có s+ khác bi1t có ý ngh“a thWng kê c mRc IO 0,01 d+a theo trŠc
nghi1m LSD.
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Thời điểm sau xử lý Pb (giờ)

Hình 3.
3. S+
S+ thay Iai bi.u hi1n gen SOD c tbng bO
phBn
phBn c/a cây

Các mfu t+ a, b, c trong cùng mOt bO phBn cho
thKy các giá tr\ trung bình có s+ khác bi1t có ý ngh“a
c mRc 0,01.

hi1n gen SOD khi so sánh các bO phBn c7ng có s+
khác bi1t có ý ngh“a c mRc 0,01, trong Ió s+ t ng
c ng bi.u hi1n gen SOD c thân cao so v)i lá, te l1
I4t 1,18 (BGng 1). Nh vBy, k t quG cho thKy xu
h )ng bi.u hi1n gen SOD c mfu r$ có s+ khác bi1t
so v)i mfu thân và lá, khi te l1 bi.u hi1n c r$ Iã giGm
c 24 gi nh ng c mfu thân và lá vfn ti p t;c t ng,
IiLu này có th. giGi thích là do SOD là mOt gen cGm
Rng v)i Pb, bO phBn r$ là bO phBn tr+c ti p và Iku
tiên ti p xúc v)i tác nhân Pb nên c bO phBn này Iã có
s+ Iáp Rng gen tb s)m I. t ng c ng s+ bi.u hi1n
superoxide dismutase, ki.m soát nhanh chóng và k\p
th i tình tr4ng stress, sau Ió Iã giGm dkn khi Ii vào
giai Io4n thích nghi. VBy gen SOD c/a cây phát tài
Iã t ng c ng bi.u hi1n Iáp Rng v)i Pb sau 2-24 gi
x= lý, t ng t+ nh c các loài khác có khG n ng tích
l7y chì khác, Ii.n hình nh Arabidopsis thaliana hay
Festuca arundinacea và Lolium perenne. S+ thay Iai
bi.u hi1n theo th i gian c/a gen SOD c mfu r$ cây
phát tài t ng t+ k t quG c/a Li và ctv, 2012 trên cây
L. perenne, s+ t ng bi.u hi1n gen SOD I4t mRc IO
1,60 c th i Ii.m 2 gi sau x= lý Pb sau Ió giGm dkn
[5].
3.3. S+ bi.u hi1n c/a gen GPX

Theo hình 3, c nghi1m thRc mô r$, mRc IO bi.u
hi1n gen cao nhKt t4i th i Ii.m 2 gi sau x= lý, t ng
1,16 lkn so v)i IWi chRng, sau Ió Iã giGm bi.u hi1n
Iáng k. nh ng vfn c mRc cao h n so v)i th i Ii.m 0
gi . s thân và lá, mRc IO bi.u hi1n gen SOD l4i t ng
dkn và I4t cao nhKt c th i Ii.m 24 gi , gKp 1,3 c thân
và 1,04 c lá so v)i IWi chRng. Ngoài ra, t4i s+ bi.u
BGng 2. S+ thay Iai bi.u hi1n gen GPX theo th i gian trên các bO phBn c/a cây phát tài sau khi x= lý
lý v)i
v)i
Pb(NO3)2
Th i Ii.m
Te l1 bi.u hi1n gen c các bO phBn khác nhau
Te l1 bi.u hi1n gen gi3a các th i Ii.m
sau x= lý (gi )
R$
Thân
Lá
0
1,00a
1,00a
1,00a
1,00a
c
b
b
1,72 ± 0,04
1,27 ± 0,06
1,11 ± 0,07
1,37b ± 0,28
2
1,50b ± 0,05
1,08a ± 0,02
1,02a ± 0,02
1,20ab ± 0,23
24
Te l1 bi.u hi1n gen
1,41B ± 0,32
1,12A ± 0,13
1,04A ± 0,06
gi3a các bO phBn

Các te l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau không cùng mfu t+ a, b, c trong cùng cOt có s+ khác bi1t có ý
ngh“a thWng kê c mRc IO 0,05 (c mfu lá) và 0,01 (c mfu thân và r$) và mRc d+a theo trŠc nghi1m LSD. Các te
l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau không cùng mfu t+ A, B trong cùng hàng có s+ khác bi1t có ý ngh“a
thWng kê c mRc IO 0,01 d+a theo trŠc nghi1m LSD.
GPX c7ng Ióng vai trò quan tr5ng trong h1
thWng chWng oxy hoá, tham gia ho4t IOng cùng các
thành phkn trong con I ng GSH I. lo4i bm H2O2 d
thba IGm bGo khG n ng sinh tr cng bình th ng c/a
t bào cây [1]. K t quG phân tích bi.u hi1n gen c
bGng 2 cho thKy, gen GPX c/a cây phát tài Iã có s+
t ng bi.u hi1n Iáp Rng Pb sau 2 gi x= lý, te l1 bi.u
hi1n gen GPX c tKt cG các mfu cây phát tài c th i
Ii.m 2 gi t ng có khác bi1t v)i th i Ii.m 0 gi . s

m’i bO phBn, lkn l Jt r$, thân và lá, te l1 bi.u hi1n
gen t ng gKp 1,72 lkn, 1,27 lkn và 1,11 lkn so v)i IWi
chRng. Te l1 bi.u hi1n gen gi3a các bO phBn khác
bi1t có ý ngh“a thWng kê c mRc 0,05 (c lá) và 0,01 (c
thân và r$). Có th. thKy, s+ t ng bi.u hi1n gen c r$
cao h n so v)i thân và lá, I4t 1,41 lkn (bGng 2, hình
4). s mô r$, s+ bi.u hi1n gen GPX Iã giGm sau 24
gi nh ng vfn cao h n th i Ii.m 0 gi , còn c mfu
thân và lá, sau 24 gi Iã không còn s+ t ng bi.u hi1n
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gen, te l1 bi.u hi1n gen c 24 gi c thân và lá không
có s+ khác bi1t so v)i c th i Ii.m 0 gi . Gen GPX
t ng bi.u hi1n gi)i h4n trong khoGng 2-24 gi sau x=
lý Pb, IiLu này t ng t+ nh c loài lúa L. perenne và
F. arundinacea [5], [7]. S+ bi.u hi1n gen GPX cao
h n c mfu mô r$ so v)i mô thân và lá, gKp 1,41 lkn.
Nghiên cRu vL s+ tích luj Pb trong cây phát tài khi
x= lý Pb n ng IO 1000 ppm Iã cho thKy l Jng Pb tích
luj cao c r$ [10], nên rKt có th. do y u tW gây oxy
hoá là Pb Iã tác IOng nên gen Iáp Rng Pb là GPX
t ng c ng bi.u hi1n c bO phBn r$ nhiLu h n. C;
th., te l1 bi.u hi1n gen I4t cao nhKt c th i Ii.m 2 gi
sau x= lý trên mô r$, te l1 bi.u hi1n là gKp 1,72 lkn so
v)i IWi chRng, dó Ió s+ gia t ng bi.u hi1n GPX cao c
r$ cây phát tài so v)i lá và thân có liên quan t)i khG
n ng tích luj Pb cao c r$.

Thời điểm sau xử lý Pb (giờ)

Hình 4. S+
S+ thay Iai bi.u hi1n gen GPX c tbng bO phBn

Các mfu t+ a, b, c trong cùng mOt bO phBn cho
thKy các giá tr\ trung bình có s+ khác bi1t có ý ngh“a
thWng kê.

3.4. S+ bi.u hi1n c/a gen GST
Glutathione S-transferase (GST) là mOt protein
Ia chRc n ng, Ióng nhiLu vai trò trong Iáp Rng và
chWng ch\u v)i IiLu ki1n nhi$m IOc Pb, INc bi1t c
mOt sW lo4i, GST tham gia quá trình gŠn k t kim lo4i
nNng và vBn chuy.n I n tích luj c không bào c/a t
bào [13]. K t quG trên bGng 3 cho thKy Iã có s+ thay
Iai bi.u hi1n gen GST gi3a các bO phBn, s+ khác bi1t
có ý ngh“a c mRc 0,01. S+ t ng bi.u hi1n gen GST
cao nhKt c r$, gKp 1,33 lkn so v)i IWi chRng, trong
khi c mfu thân và lá không có s+ khác bi1t v)i nhau.
Riêng mfu r$, mRc IO bi.u hi1n gen t ng rõ r1t so
v)i IWi chRng trong dãy th i Ii.m thu mfu sau khi
x= lý Pb, te l1 bi.u hi1n gen GST gi3a các th i Ii.m
có s+ khác bi1t có ý ngh“a c mRc 0,01 c mfu r$, thân
và mRc 0,05 c mfu lá. K t quG trên hình 5 cho thKy,
te l1 bi.u hi1n gen GST c/a các mfu cây phát tài có
s+ khác bi1t c th i Ii.m 24 gi sau x= lý, I4t 1,47 lkn
so v)i IWi chRng. Sau 2 gi , bi.u hi1n gen GST c r$
t ng gKp 1,34 lkn so v)i IWi chRng và t ng cao nhKt c
24 gi sau x= lý, I4t 1,67 lkn. s thân và lá, s+ t ng
c ng bi.u hi1n gen GST chd xGy ra c 24 gi sau khi
x= lý v)i Pb, bi.u hi1n gen GST c mfu thân t ng gKp
1,32 lkn và gKp 1,42 lkn so v)i IWi chRng c mfu lá.
K t quG trên t ng I ng v)i nghiên cRu trên loài A.
thaliana, c loài này s+ bi.n hi1n gen GST t ng dkn tb
các th i Ii.m 3 và 24 gi sau khi x= lý mfu cây v)i
nhiLu n ng IO Pb(NO3)2 [6]. Theo Shahrtash (2013),
bi.u hi1n gen GST vfn c mRc cao trong ít nhKt 48 gi
nên rKt có khG n ng bi.u hi1n gen GST c/a cây phát
tài có th. I4t mRc IO cao nhKt trong khoGng 24-48
gi sau x= lý Pb [13].

BGng 3.
ý v)i
v)i
3. S+
S+ thay Iai bi.u hi1n gen GST theo th i gian trên các bO phBn c/a cây phát tài sau khi x= llý
Pb(NO3)2
Th i Ii.m
Te l1 bi.u hi1n gen c các bO phBn khác nhau Te l1 bi.u hi1n gen
sau x= lý (gi )
gi3a các th i Ii.m
R$
Thân
Lá
a
a
a
0
1,00
1,00
1,00
1,00a
b
a
a
1,34 ± 0,11
0,96 ± 0,03
1,03 ± 0,01
1,11a ± 0,18
2
1,67c ± 0,04
1,32b ± 0,07
1,42b ± 0,23
1,47b ± 0,22
24
B
A
A
1,33 ± 0,04
1,09 ± 0,04
1,15 ± 0,04
Te l1 bi.u hi1n gen gi3a các bO phBn

Ghi chú: Các te l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau không cùng mfu t+ a, b, c trong cùng cOt có s+ khác
bi1t có ý ngh“a thWng kê c mRc IO 0,05 (c mfu lá) và 0,01 (c mfu thân và r$) và mRc d+a theo trŠc nghi1m
LSD. Các te l1 bi.u hi1n gen trung bình theo sau không cùng mfu t+ A, B trong cùng hàng có s+ khác bi1t có
ý ngh“a thWng kê c mRc IO 0,01 d+a theo trŠc nghi1m LSD.
Trong nghiên cRu này, y u tW gây oxy hoá trên
cây phát tài là Pb xâm nhBp và kích ho4t ho4t IOng
c/a các gen mã hoá các enzyme chWng oxy hoá nh
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SOD, GPX, GST. Các gen quy I\nh các enzyme
chWng oxy hoá I Jc t ng c ng bi.u hi1n tb s)m bci
chính các chKt oxy hoá làm nhi1m v; dfn truyLn tín
hi1u kích thích phiên mã gen chWng oxy hoá trong
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nhân t bào. Khi so sánh s+ thay Iai bi.n hi1n gi3a
các bO phBn, gen GPX và GST ILu t ng cao c mfu r$
h n c thân và lá. Có th. thKy s+ Iáp Rng Pb c/a cây
phát tài di$n ra nhiLu c r$, c quan Iku tiên ch\u tác
IOng c/a stress do Pb. Tr ng hJp gen SOD thì mRc
IO bi.u hi1n nhiLu c mfu thân, vBy có s+ khác nhau
c/a tbng gen chWng oxy hoá trong vi1c Iáp Rng v)i
Pb c các bO phBn cây phát tài trong cùng mOt IiLu
ki1n x= lý, gen SOD ho4t IOng nhiLu c thân I. Iáp
Rng Pb h n các bO phBn r$, lá. Chì Iã kích thích s+
phiên mã các gen chWng oxy hoá trên cây phát tài,
IiLu này có th. I ng ngh“a v)i s+ t ng tang hJp t4o
các enzyme t ng Rng và chúng tham gia vào quá
trình chWng oxy hoá giúp cây chWng ch\u và thích
nghi v)i IiLu ki1n nhi$m IOc Pb trong t bào.

chWng ch\u stress chì c/a cây phát tài nói riêng và
các loài th+c vBt khác.
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ANTIOXIDANT GENE EXPRESSION IN RESPONSE TO LEAD STRESS IN LUCKY BAMBO
(Dracaena sanderiana)
1,2
Ho Bich Lien , D ng Huynh Thu Suong2, Huynh Van Biet2, Bui Cach Tuyen2

Thu Dau Mot University
Nong Lam University Ho Chi Minh city
1

2

Summary
Lead (Pb) is one of the major environmental pollutants that pose serious threat to not only ecosystems, but
also human. New technology known as phytoremediation, which uses plants to remove pollutants from the
environment, is a cheap and efficient method. Lucky bambo (Dracaena sanderiana) has phytoremediation
ability and could be used in restoring soil and water polluted with Pb. Knowledge of the molecular biology
of lead stress tolerance in Lucky bambo providing important information that can be used in the developing
of this plant to remediate Pb pollution. The objective of this study was to investigate the expression of
antioxidant SOD, GPX and GST genes in Dracaena sanderiana leaves, roots and stems in response to
Pb(NO3)2 at concentration of 1000 ppm by using quantitative RT-PCR. Three calibration curve with high
reliability (R2>0.99) were established using the standard plasmids containing SOD, GPX, GST gene
sequences repectively from D. sanderiana cDNA samples. Antioxidant gene expression ratios were
analysed. The results showed that gene expression of SOD, GPX and GST was increased in leaves, roots
and stems of Dracaena sanderiana from 2 to 24 hour post Pb(NO3)2 treatment. There were differences in
individual gene expression levels of SOD, GPX and GST repectively among three tissues. SOD gene had a
high expression level in stem samples, while GPX and GST were highly expressed in the roots. The
expression of GPX gene increased only within 2 - 24 hours after Pb treatment. On the other hand, the SOD
and GST genes expression ratios continued to increase at 24 hour after treatment with Pb(NO3)2. The
antioxidant genes encoding SOD, GPX and GST enzymes were upregulated in response to Pb stress so
their products may play an important role in the mechanism of stress adaptation and accumulation of Pb in
Dracaena sanderiana. The results also partly contributed to the use of plants in effective pollutant removal
process from the environment.
Keywords:
Keywords Antioxidant gene, Dracaena sanderiana, gene expression, lead stress, Real-time PCR.
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NGHIÊN C+U PHÁT TRI N GI NG LÚA HATRI 10
THÔNG QUA MARKER PHÂN T2 K3T H4P LAI H5I
GIAO C6I TI3N
Nguy$n
Nguy$n Th\ Lang1, Bùi Chí B=u
B=u2
TÓM T"
T"T
GiWng lúa HATRI 10 I Jc ch5n l5c tb ta hJp lai OM7347/KhaoDawMali (KDM) 105 //OM7347. GiWng
HATRI 10 có th i gian sinh tr cng thuOc nhóm A2 (95-100 ngày). ChiLu cao cây 110-105 cm và IO dài bông
25-28 cm. HATRI 10 có sW bông trên b;i trung bình (12 bông/b;i). SW h4t chŠc trên bông 148,3 h4t. Trên
mOt sW vùng IKt phì nhiêu thì sW h4t chŠc trên bông I4t t)i 192,5 h4t. Te l1 h4t lép trong v; Iông xuân
khoGng 14,2%. HATRI 10 có khG n ng th; phKn rKt m4nh. KhWi l Jng 1000 h4t I4t 27,8 gr, vì vBy HATRI 10
I Jc x p trong nhóm h4t to. HATRI 10 có chd sW thu ho4ch (HI) t ng IWi cao, I4t 0,58. N ng suKt c/a
HATRI 10 có tiLm n ng l)n trong v; Iông xuân I4t 8,13 tKn/ha trên 7 Ii.m và v; hè thu I4t 5,40 tKn/ha
trên 5 Ii.m. ây là giWng có tính thích nghi rOng, n ng suKt an I\nh trong sGn xuKt c I ng bAng sông C=u
Long.
Tb khóa
khóa:
hóa: Di truyLn, ch5n giWng, trJ giúp bAng chd th\ phân t=, vi v1 tinh, lúa Orysa sativa. L.

1.

TV N

2

Hi1n nay, mNc dù n )c ta xuKt khgu g4o IRng
thR hai trên th gi)i vL sW l Jng, nh ng vL giá tr\ I4t
I Jc thì quá thKp vì chKt l Jng g4o còn kém. Các
giWng lúa pha bi n Iang I Jc canh tác hi1n nay ILu
có n ng suKt cao nên I Jc nông dân a chuOng. Tuy
nhiên, phkn l)n nh3ng giWng lúa này có chKt l Jng
g4o không cao. MOt trong nh3ng nguyên nhân chính
dfn t)i tình tr4ng trên là do vi1c vBn d;ng nh3ng
thành t+u c/a khoa h5c công ngh1, INc bi1t là công
ngh1 sinh h5c vào trong nghiên cRu ch5n t4o giWng
vfn còn ít, do Ió không theo k\p v)i yêu cku c/a sGn
xuKt.
Nh3ng ti n bO kj thuBt vL chuy.n n4p gen, Rng
d;ng marker phân t= trong ch5n l5c giWng lúa
(MAS) Iã t4o IiLu ki1n vô cùng thuBn lJi cho các
nhà ch5n giWng trong quá trình hoàn thi1n m;c tiêu
lai t4o. MAS Iã th+c s+ trc thành công c; IŠc l+c cho
các nhà ch5n giWng trong vi1c cGi ti n nh3ng tính
tr4ng do I n gen IiLu khi.n. Nh3ng tính tr4ng do Ia
gen IiLu khi.n nh n ng suKt, tính chWng ch\u khô
h4n, mNn, IO IOc nhôm, sŠt, chWng ch\u thi u lân ckn
có nhiLu th i gian h n I. có k t quG mong muWn.
Vi1c k t hJp ph ng pháp ch5n giWng truyLn
thWng v)i ph ng pháp s= d;ng dKu chugn phân t= là
mOt xu h )ng m)i. ây c7ng là ph ng pháp Iã
I Jc s= d;ng trong quá trình ch5n t4o thành công
1
2

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL
Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam

giWng HATRI 10 kháng rky nâu và lùn xoŠn lá rKt
tri.n v5ng.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. VB
VBt li1
li1u
Thí nghi1m I Jc ti n hành v)i giWng OM7347
làm m™ và KDM 105 làm bW. Các qukn th. th h1 con
lai F1, BC1F1, BC2F1, BC2F2,…BC2F4. Các marker
RM201, RM223 I Jc dùng I. ch5n l5c tính tr4ng
amylose và mùi th m c/a qukn th. th h1 con lai.
Các thi t b\ ph;c v; cho ch5n giWng thông qua
marker phân t=. S= d;ng marker trong ch5n t4o các
th h1 con lai.
2.2. Ph

ng pháp

S I ch5n t4o giWng:
GiWng lúa HATRI 10 I Jc ch5n l5c tb ta hJp lai
OM7347/KDM 105 //OM7347 theo ph ng pháp
h i giao. GiWng OM7347 (tác giG là Nguy$n Th\ Lang
và Bùi Chí B=u) dùng làm m™. GiWng KDM 105 là
giWng du nhBp tb Thái Lan là giWng ngon c m, ch\u
khô h4n I Jc dùng làm bW. Qukn th. BC2F2 I Jc
I a vào I. Iánh dKu bAng marker phân t= I. ch5n
giWng có n ng suKt cao và I a gen mùi th m vào
qukn th. c/a HATRI10. Ly trích DNA và xét nghi1m
microsatellite theo Lang 2002. Quá trình th+c hi1n ta
hJp lai: v; Iông xuân 2013-2014 lai t4o F1; v; xuân
hè 2014 lai BC1F1; v; hè thu 2014 lai t4o BC2F1; v;
Iông xuân 2014- 2015 lai ti p BC3F1; v; xuân hè
2015 ti n hành BC4F1, v; hè thu 2015 t+ th; BC4F2;
v; Iông xuân 2015-2016 t+ th; BC4F3; v; hè thu
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2016 t+ th; BC4F4. V; xuân hè 2017 so sánh BC4F5
và HATRI 10 ti p t;c I a khGo nghi1m QuWc gia v;

Iông xuân 2017-2018 và hè thu 2018.

Hình 1. S I ch5
ch5n t4
t4o quk
qukn th.
th. OM7347/ KDM 105 thông qua MAS
MAS
th+c hi1n tb n m 2014 v)i s+ trJ giúp bAng marker
2.3. Th i gian, I\
I\a Ii.
Ii.m nghiên cR
cRu
phân t= và lai h i giao.
Nghiên cRu I Jc ti n hành t4i Công ty Công
3. K T QU NGHIÊN C U
ngh1 sinh h5c PCR, Vi1n Nghiên cRu Nông nghi1p
3.1. Ch5
Ch5n giW
giWng nh marker phân t=
t=
Công ngh1 cao BSCL (HATRI). Ta hJp lai I Jc
BGng
BGng 1. Trung bình, bi n IO
IOng ki.
ki.u gen (gcv), ph ng sai ki.
ki.u gen và ph ng sai ki.
ki.u hình,
hình, h1
h1 sW
sW di truyL
truyLn
ngh“
ngh“a rO
rOng (hb2) cho n ng suK
suKt và thành phk
phkn n ng suK
suKt c/
c/a các tính tr4
tr4ng c/
c/a ta
ta hJ
hJp
OM7347/KhaoDawMali 105 //OM7347
H1 sW di
Ph ng sai ki.u Ph ng sai ki.u
Tính tr4ng
Trung bình
truyLn theo
gen
hình
ngh“a rOng
ChiLu cao (cm)
90,15
94,2
6,68** 6, 13 201,16** 26,73 0,033 0,23
SW bông/b;i
8,41
9,66
0,01
0,27
5,21** 10,54 0,002 0,02
Dài bông (cm)
21,04
21,08
0,007
0,18
0,942 1,057 0,008 0,17
H4t chŠc/bông
97,44* 100,0 17* 0,32
6,78
18,16** 1,70 0,017 0,03
% H4t lép/bông
17,84*
16,97* 1,229*
4,01
12,42** 31,08 0,098 0,13
KhWi l Jng h4t/ b;i (g)
17,22*
17,87*
0,271 5,002**
2,68
16,40 0,054 0,16
Sinh khWi (g/b;i)
N ng suKt (g/b;i)

230, 08* 21, 081* 17,45* 24,25**
20,40*
24,24*
2,36* 24,42**

0,56
0,99

0,47
0,17

0,75
0,96

0,78
0,97

Ghi chú *, ** : Có ý ngh“a mRc IO 0,05, 0,01 theo thR t+
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SSR marker: Microsatellite là chu’i mã di truyLn

lNp l4i rKt I n giGn, th ng xGy ra mOt cách ngfu
nhiên trong hku h t genome th+c vBt. O dài phân t=
nhm h n 100 bp. Do Ió, SSR có th. khu ch I4i bAng
ph ng pháp PCR v)i tính phát tri.n c/a primer theo
miLn c/a hai bên, trên mOt locus. Kj thuBt Rng d;ng
SSR rœ tiLn h n kj thuBt RFLP. Do Ió hi1n nay các
nhà nghiên cRu ti p t;c dùng SSR I. thi t k bGn I
gen trong di truyLn, ch5n l5c giWng bAng SSR, Ia
d4ng hóa các vBt li1u di truyLn. Kj thuBt này có u
Ii.m h n STS là I4t k t quG cao.
Phân tích bi n IOng di truyLn trên hai cNp lai
I n trên v)i tính tr4ng ILu có ý ngh“a thWng kê.
Trong nghiên cRu này, h1 sW di truyLn c/a hku h t
các cNp lai ILu cho thKp ngo4i trb ta hJp
OM7347/KhaoDawMali 105//OM7347 cho n ng
suKt và sinh khWi có h1 sW di truyLn cao. iLu này
chRng tm ckn ti p t;c ch5n giWng cho n ng suKt cao
trên ta hJp này trong các th h1 sau, qua Ió giúp cho
vi1c cGi ti n giWng lúa tWt h n.
3.2. KhG
KhGo nghi1
nghi1m t4
t4i Vi1
Vi1n HATRI

K t quG so sánh s khci v; hè thu 2017 cho thKy
HATRI 10 có th i gian sinh tr cng 95-100 ngày IWi
v)i tr ng hJp cKy, cao cây 105 cm, cRng cây. HATRI
10 kháng rky nâu và I4o ôn h n (BGng 2) so v)i các
dòng khác trong bO giWng lúa s khci. HATRI 10 cho
k t quG thành phkn n ng suKt và n ng suKt cao h n
có ý ngh“a so v)i giWng IWi chRng. K t quG trên cho
thKy HATRI 10 là dòng lúa INc sGn có tri.n v5ng vL
INc tính nông h5c và n ng suKt ckn ti p t;c phát tri.n
cho v; ti p theo.
HATRI 10 ti p t;c I Jc so sánh khGo nghi1m c
bO giWng lúa INc sGn cho v; Iông xuân 2017-2018,
k t quG cho thKy giWng có th i gian sinh tr cng
t ng t+ nh v; hè thu, phGn Rng rky I4o ôn h i
nhi$m, nh ng so v)i các giWng INc sGn khác thì
giWng này ít nhi$m h n. N ng suKt HATRI 10 I4t rKt
cao (8,10 tKn/ha) cao h n giWng IWi chRng (BGng 3).
K t quG Iánh giá INc tính nông h5c, n ng suKt
và thành phkn n ng suKt cho thKy HATRI 10 là dòng
lúa INc sGn u tú, có tri.n v5ng, ngŠn ngày, n ng
suKt cao và kháng I n h i nhi$m rky nâu, I4o ôn.

BGng
BGng 2. Nc Ii.
Ii.m chính c/
c/a dòng HATRI 10 I Jc ch5
ch5n l5
l5c so sánh v)
v)i OM7347 và KhaoDawmali 105
HATRI 10
OM7347
KhaoDawMali
105 85
Ngu n gWc
OM7347/KhaoDawMali
105//4*OM7347
//4*OM7347
Marker I. Iánh dKu
RM
223, RM201
Marker RM223 Thái Lan
Th i gian sinh tr cng (ngày)
ChiLu cao cây (cm)
Thân r4
KhG n ng Iœ nhánh
SW bông/khóm
KhWi l Jng 1000 h4t (g)
H4t chŠc/ bông
Amylose (%)
O b4c b;ng (0-9)
ChiLu dài h4t g4o (mm)
Mùi th m
Protein
ChWng ch\u khô h4n
B4c lá
Rky nâu (1-9)
4o ôn (1-9)
HI (%)
N ng suKt (T/ha): HT- X

95-100
115
CRng cây
Khá
10-12
27,8
148-190
19-19,50
0
7,0-7,3
1
8,7
1
1
3
3
0,58
5-8,13

Ngoài khGo nghi1m t4i Vi1n HATRI, HATRI 10
còn I Jc so sánh n ng suKt v)i các giWng lúa có tri.n

100
120
100
125
CRng
CRng
Khá
Khá
12
8
25-26
28,1
142
97
17,6
16,1
1
0
7,0
7,8
1
2
8,3
8,2
1
0
1
5
1
3-5
5
3
0,55
0,45
7-8
2-3,2
v5ng t4i các huy1n c tdnh HBu Giang trong v; hè thu
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2017, cho thKy HATRI 10 cho n ng suKt cao nhKt t4i
các Ii.m (4,9 tKn/ha).
s v; Iông xuân 2017-2018, HATRI 10 ti p t;c
I Jc Iánh giá t4i các Ii.m c/a TP. Ckn Th cho
n ng suKt trung bình I4t 7,21 tKn/ha, trong Ió cao
nhKt c Ii.m huy1n Bình Th/y (BGng 3).

Trong v; hè thu 2017 ti p t;c th+c hi1n khGo
nghi1m và Iánh giá n ng suKt trên 5 Ii.m t4i An
Giang. K t quG n ng suKt trung bình c/a giWng
HATRI 10 I4t 7,76 tKn/ha.

BGng 3. Tính tr4
tr4ng nông h5
h5c và n ng suK
suKt c/
c/a các dòng tri.
tri.n v5
v5ng, v;
v; Iông xuân 20172017-2018 t4
t4i Bình Th/
Th/y,
TP.
TP. Ck
Ckn Th
GiWng
TGST Bông/b;i Bông/m2 Dài bông H4t chŠc KL 1.000 N ng suKt
(cm)
/ bông
h4t (g)
(tKn/ha)
(ngày)
HATRI1
HATRI10
HATRI 9
HATRI60
HATRI20
HATRI61
HATRI181
HATRI11
OM5451
VD20( C)
CV (%)

98-103
98-103
90-95
98-103
95-98
100-105
90-95
95-100
95-98
95-100

14,7ef
14,0ef
15,8e
17,6bc
14,8ef
18,7bc
12,8 f
17,4 cd
19,3 a
17,3 cd
14,5

484 df
462 df
521 cd
579 bc
487 d
616 ab
422 f
576 bc
638 a
572 bc
13,2

21,4
22,8
22,6
22,1
21,2
20,9
22,0
22,6
22,2
22,1
5,1

105 bc
146 b
152 a
112 bc
110 cd
104 cd
100 cd
110 cd
87 f
90 cd
10,0

27,8
28,1
29,2
27,9
27,5
23,0
24,7
27,1
26,7
29,3
11,2

6,33 bcd
8,10 a
8,10 a
7,65 b
6,66 bc
6,13 bcd
7,50 b
6,14 bcd
7,00 bc
5,00 cd
10,2

(SW li1u trung bình c/a 3 lkn lNp l4i, ki.u khWi ngfu nhiên)
Qua phân tích nhiLu Ii.m t4i Ckn Th trong v; l4i rKt an I\nh vL n ng suKt khi tr ng t4i nh3ng I\a
Iông xuân 2017 — 2018, HATRI 10 I4t n ng suKt cao Ii.m khác nhau INc bi1t là trong v; hè thu (HT).
nhKt (8,10 tKn/ ha).

3.3. KhG
KhGo nghi1
nghi1m QuW
QuWc gia

HATRI 10 là giWng lúa có n ng suKt trung bình
cao và thích hJp t4i nhiLu I\a Ii.m. Tuy nhiên c7ng
nhBn thKy có s+ bi n IOng l)n vL n ng suKt gi3a v;
Iông xuân và hè thu (HT). Qua Ió cho thKy mùa v;
Gnh h cng rKt rõ I n n ng suKt c/a HATRI 10 song

Theo báo cáo c/a Trung tâm KhGo ki.m nghi1m
GiWng, SGn phgm cây tr ng QuWc gia, Iông xuân
2017-2018 ghi nhBn trên bGng 4 cho thKy HATRI 10
cho n ng suKt cao t4i BSCL là 6,51 tKn/ha cao h n
giWng IWi chRng là Nàng Hoa 9 và DS 20 (BGng 4).

BGng
suKt (tK
(tKn/ha) c/
c/a các giW
giWng lúa khG
khGo nghi1
nghi1m nhóm A2 X 20172017-2018
2018
BGng 4. N ng suK
i.m khGo nghi1m
TT
GiWng
Trung
TiLn Giang An Giang Ckn Th Kiên Giang Bình ThuBn bình

14

1

GKG 29

7,04

6,03

6,76

6,28

6,60

6,54

2

HATRI 10

6,51

5,85

10

5,65

6,37

6,51

3

GKG 30

6,45

5,52

7,65

6,05

6,30

6,39

4

Gia LOc 102

6,19

5,37

7,19

5,42

6,57

6,15

5

Nàng Hoa 9

5,27

5.40

8,36

5,61

5,57

6,04

6

LOc Tr i 25

5,76

6,13

7,45

5,51

5,33

6,04

7

HATRI 9

6,29

5,71

6,93

5,66

5,13

5,95

8

OM 241

6,45

5,41

5,97

5,29

6,50

5,92

9

STP 2

7,09

5,01

6,31

5,85

4,67

5,79
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10

OM 238

5,49

4,55

5,90

6,07

5,90

5,58

11

STP 1

6,93

4,93

6,04

5,40

4,53

5,57

5,87

4,15

5.25

4,70

5,83

5,16

VD 20

4,96

4,14

5,40

5,40

5,67

5,11

CV %

10,3

6,9

7,3

9,0

10,3

LSD 0,05

1,07

0,61

0,82

0,84

0,99

12

H

13

ng Vi1t

(Ngu n: Nguy$n QuWc Lý và ctv 2018)
Phân tích n ng suKt trên các vùng vùng sinh
thái trong v; hè thu 2018 cho thKy, giWng HATRI 10
có n ng suKt cao h n hai giWng IWi chRng là Nàng

Hoa 9 và VD 20 (BGng 5). iLu này I Jc ghi nhBn
trong cG v; Iông xuân 2017-2018 và hè thu 2018.

BGng 5. N ng suK
suKt (tK
(tKn/ ha) c/
c/a các giW
giWng lúa khG
khGo nghi1
nghi1m nhóm lúa th m v; hè thu
thu 2018
i.m khGo nghi1m
An
Ckn
Kiên
Giang
Th
Giang

Tây
Ninh

Trung
bình

4,79

5,00

5,38

5,39

4,86

3,91

4,74

5,42

5,07

4,73

3,87

4,73

4,62

4,23

4,21

5,31

4,17

4,51

STP 1

3,33

4,69

2,95

4,79

4,01

3,95

6

VD 20

4,00

3,09

3,24

3,93

3,87

3,63

7

Gia LOc 102

3,70

4,19

2,43

4,27

3,33

3,59

CV %

6,70

4,50

5,30

1,60

14,50

LSD 0,05

0,50

0,38

0,40

0,95

1,11

TT

Các giWng lúa
th m

TiLn Giang

1

LTh 31

4,63

6,32

6,15

2

HATRI 10

4,47

5,06

3

Nàng Hoa 9

4,56

4

GKG 30

5

BGng
BGng 6. K t quG
quG chK
chKt l Jng, kích th )c c/
c/a bO
bO giW
giWng lúa
lúa IN
INc sG
sGn v;
v; Iông xuân 201
2016-201
2017 t4
t4i Vi1
Vi1n Nghiên cR
cRu
Nông nghi1
ghi1p Công ngh1
gh1 cao BSCL
STT
Tên giWng
Dài/ rOng
% g4o lRc
% g4o trŠng
% g4o nguyên
1
KDM105
3,37
78,3
67,6
50,3
2
OM 4900
3,39
76,9
65,2
50,5
3
HATRI 10
3,40
78,3
66,1
61,6
4
OM7347
3,46
79,2
66,6
51,2
5
Nàng Hoa
3,44
78,8
65,2
37,8
6
VD20
3,47
78,9
66,3
48,8
ã ti n hành phân tích kích th )c h4t và chKt Dòng HATRI 10 cho te l1 g4o trŠng và nguyên cao
l Jng xay chà c/a giWng lúa HATRI 10 v)i hai giWng nhKt (BGng 6). Trong v; hè thu 2018 giWng HATRI 10
cho td l1 g4o nguyên cao h n giWng IWi chRng là
IWi chRng.
Nàng Hoa 9 (BGng 7), IiLu này rKt quan tr5ng IWi v)i
Phgm chKt xay chà c/a các dòng I Jc quy t
giWng lúa ph;c v; xuKt khgu.
I\nh bci te l1 g4o trŠng và g4o nguyên, các dòng có
te l1 g4o trŠng cao th ng cho te l1 nguyên cao.
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TT

I

GiWng

BGng 7. ChK
ChKt l Jng g4
g4o c/
c/a giW
giWng HATRI 10 trong v;
v; HT 2008
O
B4c
Te l1 xay xát (%)
Kích th )c h4t
G4o G4o
G4o
G4o Dài
ROng D/R b;ng trŠng
(%)
(%)
lRc trŠng nguyên tKm (mm) (mm)

NhBn xét

Nhóm giWng lúa cGi ti n (Indica)

1

OM 464

78,7

66,2

58,5

7,8

7,31

2,15

3,4

7,4

54,7

2

OM 473

76,7

67,1

53,8

13,3

7,34

2,05

3,6

1,3

55,0

3

67,8

58,9

8,9

7,08

2,06

3,4

2,4

56,6

4

LHT 5457 81,2
Nàng Hoa
9
77,0

66,5

53,3

13,3

6,94

2,01

3,5

1,5

48,7

5

HATRI 10 78,3

70,4

62,7

7,7

6,97

2,22

3,1

6,0

42,8

Hku h t các dòng có h4t g4o thon dài Iáp Rng
I Jc tiêu chugn xuKt khgu (> 6,7 mm). G4o HATRI
10 rKt I™p, h4t g4o trong, rKt ít b4c b;ng, mLm c m,
dœo (amylose < 20%), INc bi1t giWng này có mùi th m
cKp 1.

Hình
Hình 2.
2. ChK
ChKt l Jng g4
g4o c/
c/a HATRI 10
10

™p, h4t thon dài,
không b4c b;ng, trŠng
sáng
™p, h4t thon dài,
không b4c b;ng, trŠng
sáng
™p, h4t thon dài,
không b4c b;ng, trŠng
sáng
™p, h4t thon dài, ít
b4c b;ng
™p, h4t thon dài, ít
b4c b;ng, s5c l ng

ánh giá phgm chKt các giWng trình di$n ti p t;c
I Jc th+c hi1n trong v; hè thu 2017, k t quG thu
I Jc trình bày c bGng 8 cho thKy, HATRI 10 cho te l1
g4o nguyên cao, g4o ít b4c b;ng, hàm l Jng amylose
trung bình thKp, c m dœo, có mùi th m. Hàm l Jng
protein HATRI 10 rKt cao (8,9%), cao h n so v)i các
giWng khác.
BGng
BGng 8. K t quG
quG Iánh giá mùi th m, hàm l Jng
protein và phytic acid c/
c/a các gi
giWng lúa có tri.
tri.n v5
v5ng
v; hè thu 2017 t4
t4i Vi1
Vi1n Nghiên cR
cRu Nông nghi1
nghi1p
Công ngh1
ngh1 cao BSCL
Tên dòng
Mùi th m Protein Hàm l Jng
(cKp)
(%) phytic acid
(cKp)
Cám G4o Lá
trŠng
HATRI 10 1
1
1
8,9
2
8,9
KDM 105
2
2
2
7,8
2
OM7347
0
0
0
8,6
2

BGng
BGng 9. PhG
PhGn Rng rky
rky nâu và I4
I4o ôn và rk
rky nâu trên giW
giWng tri.
tri.n v5
v5ng v;
v; hè thu 2017
Rky nâu (cKp)
4o ôn (cKp)
ông xuân
Hè thu
ông xuân
Hè thu
Tên giWng
Nhà
Ngoài
Nhà
Ngoài
Nhà
Ngoài
Nhà
Ngoài
l )i
I ng
l )i
I ng
l )i
I ng
l )i
I ng
HATRI 10
3
3
3
3
3
3
3
5
IR 24
9
7
9
7
9
9
9
9
TN1
9
9
9
9
3
5
5
1
Ptb33
5
1
3
3
3
7
7
9
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V; hè thu 2017 trong IiLu ki1n ngoài I ng và (amylose: 19-20%), ngon c m, th m (cKp 1). HATRI
nhà l )i HATRI 10 phGn Rng v)i rky nâu và I4o ôn 10 phù hJp c nhiLu vùng IKt khác nhau, có khG n ng
dao IOng c cKp 3-5 (BGng 9). K t quG này cho thKy chWng ch\u I Jc b1nh vàng và lùn xoŠn lá. HATRI 10
giWng th. hi1n c mRc h i kháng I n h i nhi$m rky có th. I a vào gieo tr ng rOng rãi c khu v+c BSCL.
L%I C M N
nâu và I4o ôn.
4. TH O LU N
Tác giG chân thành cám n BO Khoa h5c và
GiWng lúa HATRI 10 I Jc lai t4o tb ta hJp lai Công ngh1 và Ch ng trình Tây Nam bO tài trJ kinh
OM 7347/KDM 105//OM 7347, trong Ió OM 7347 phí cho nghiên cRu này.
TÀI LI U THAM KH O
là giWng có tính chWng ch\u h4n tWt tuy nhiên còn
1. Bùi Chí B=u, Nguy$n Th\ Lang, 2000. MOt sW
nhiLu nh Jc Ii.m khi tr ng trong v; hè thu. GiWng
KDM 105 có chKt l Jng tWt và th m c m tuy nhiên là vKn IL ckn bi t vL g4o xuKt khgu. NXB Nông nghi1p.
giWng dài ngày. GiWng HATRI 10 thba h cng cG hai TP. H Chí Minh.
2. Bùi Chí B=u, 2004. CGi ti n giWng lúa Iáp Rng
tính tr4ng c/a bW và m™. Trong khGo nghi1m QuWc
gia khi I a tr ng c 5 Ii.m khác nhau Iã ghi nhBn yêu cku phát tri.n nông nghi1p I n 2010. HOi ngh\
HATRI 10 là giWng lúa có n ng suKt trung bình cao và QuWc gia ch5n t4o giWng lúa. Vi1n Lúa BSCL. Ckn
thích hJp t4i nhiLu I\a Ii.m. Nc bi1t là khi so sánh Th , tháng 7/2004.
3. IRRI, 1996. Standard evaluation system for
v)i cG hai giWng dùng làm IWi chRng là Nàng Hoa 9
và DS 20, HATRI 10 rKt an I\nh vL n ng suKt khi rice. Philippines. 52 p.
4. Nguy$n Th\ Lang, 2002. Ph ng pháp c bGn
tr ng t4i nh3ng I\a Ii.m khác nhau INc bi1t là trong
trong
nghiên cRu công ngh1 sinh h5c. NXB Nông
v; HT. VL phgm chKt giWng HATRI 10 có td l1 g4o
nguyên cao h n giWng IWi chRng. ây là u Ii.m nghi1p. TP. H Chí Minh.
5. Nguy$n Th\ Lang, 2008. Nghiên cRu giWng lúa
trong vi1c nâng cao giá tr\ ph;c v; cho xuKt khgu.
Ngoài ra giWng này có mùi th m an I\nh, rKt ckn cho và n p kháng rky nâu I4t phgm chKt xuKt khgu và
c cKu giWng lúa th m Iang khan hi m t4i miLn phù hJp v)i các vùng sinh thái tdnh An Giang. L tài
cKp tdnh. Sc KHCN An Giang. An Giang 8/2008.
Nam.
5. K T LU N
6. Nguy$n Th\ Lang, 2008. Nghiên cRu ch5n
Thông qua lai h i giao cGi ti n phWi hJp v)i chd giWng lúa phgm chKt cao thông qua công ngh1 di
th\ phân t= Iã ch5n ra HATRI 10 hOi t; nhiLu INc truyLn ph;c v; tdnh HBu Giang. L tài cKp tdnh. Sc
tính quý nh : mùi th m, n ng suKt cao và hàm l Jng KHCN HBu Giang. HBu Giang 10/2008.
7. Nguy$n QuWc Lý và Bùi Ng5c Tuy.n, 2018.
amylose thKp. GiWng lúa HATRI 10 có u Ii.m là
giWng INc sGn, ngŠn ngày (95-100 ngày), cRng cây, Iœ K t quG khGo nghi1m và ki.m nghi1m giWng cây
nhánh khoœ, n ng suKt cao (5-8 tKn/ha), g4o dœo tr ng n m 2018.
HATRI 10 - A PROMISING RICE VARIETY
Nguyen Thi Lang, Bui Chi Buu
Summary
The new advances are applied to production, especially by the method of molecular indicators in
collaboration with by improved method are made to the same breeder together many desirable genes from
OM7347 with KhaowdawMali 105. The same time has grown 10 HATRI in group A2 (on 95-100). Height
110-105 cm and panicle length 25-28 cm. Compared to other lines, the number panicle/hill average (11
panicle). The number of filling from 148.3. However on a number of fertile land, the number of
seeds/panicle are also reaching 192.5 seeds. Weight of 1000 seeds reached 27.8 g. Reviews on harvest
index (HI), HATRI 10 worth the relatively high HI, gaining 0.58. Productivity of HATRI 10 has great
potential in the winter-spring season, but often for low productivity in the summer. The yield 8.13 tonnes/ha
of winter-spring season and 5.40 ton/ha in wet season. This is just like having wide adaptability, stable yield,
should it be maintained quite long in production in the Mekong delta ,
Keywords: Genetic, plant breeding, marker-assisted selection, Microsatellite, Orysa sativa. L.

Ng i phG
phGn bi1
bi1n: GS.TSKH. Trk
Trkn Duy Quý
Ngày nhBn
nhBn bài: 31/5/2019
Ngày thông qua phG
phGn bi1n:
bi1n: 01/7/2019
Ngày duy1t
duy1t I ng: 8/7/2019
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XÁC $7NH 6NH H89NG C:A NHI T $) VÀ ÁNH SÁNG
TRONG X2 LÝ RA HOA TRÁI V> CHO THANH LONG
RU)T TR?NG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and
Rose) TGI BÌNH THUHN V> $ÔNG XUÂN 2018-2019
Nguy$
Nguy$n Quang Th4
Th4ch1, 2, Ngô Minh D7ng
D7ng1, 3
TÓM T"T
T"T
Nghiên cRu này nhAm m;c Iích làm rõ vai trò c/a ánh sáng và nhi1t IO trong quá trình x= lý ra hoa trái v;
cho thanh long tr ng t4i Bình ThuBn v; Iông xuân 2018-2019, I ng th i xác I\nh th i l Jng chi u sáng I.
vba kích thích ra hoa trái v; vba giGm giá thành sGn xuKt. Các thí nghi1m I Jc ti n hành t4i Bình ThuBn tb
tháng 10/2018-3/2019, trên giWng thanh long ruOt trŠng (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose). Các
lo4i Ièn compact chuyên d;ng 20W, compact th ng 20W, Ièn sJi IWt 40W, Ièn h ng ngo4i 100W và Ièn
LED 11W I Jc s= d;ng I. chi u sáng ba sung trong 17 Iêm liên t;c, v)i các th i l Jng khác nhau. K t quG
Iã làm rõ vai trò quy t I\nh c/a ánh sáng khi x= lý ra hoa trái v; và nhi1t IO có Gnh h cng tích c+c, nâng
cao tác d;ng x= lý ra hoa bAng chi u sáng. Nghi1m thRc x= lý ra hoa trái v; có hi1u quG cao nhKt là chi u
sáng bAng Ièn compact chuyên d;ng CFL-20W NN R (3,5 gi , chi u sáng tb 0:00-3:30), sW n;/cây t ng
I ng v)i x= lý bAng Ièn sJi IWt, trong khi, cây không chi u Ièn (IWi chRng) và chi u Ièn h ng ngo4i
100W (b )c sóng h ng ngo4i) không có n;.
Tb khóa: Thanh long, trái v;, chi u Ièn ngŠt quãng, th i l Jng.

1.

TV N

3

Cây thanh long là cây có phGn Rng ánh sáng, ckn
có ngày dài (hay Iêm ngŠn) I. phân hóa mkm hoa.
Trong IiLu ki1n v; hè (tb tháng 3 I n tháng 9), th i
gian chi u sáng trong ngày là dài (hay th i gian Iêm
ngŠn) thích hJp cho thanh long ra hoa. Tb tháng 10
I n tháng 3 n m sau, th i gian chi u sáng trong
ngày c n )c ta ngŠn (hay th i gian Iêm dài) nên cây
không ra hoa I Jc (Nguy$n V n K , 1997). MOt sW
nghiên cRu IiLu khi.n thanh long ra hoa trái v; ti n
hành c ài Loan (J. Y. Fan 2010, H. Su 2005, C. R.
Yen và F. R. Chang 1997), Vi1t Nam (Nguy$n V n
Hòa, Nguy$n H3u Hoàng, M. C. John và Nguy$n
Minh Châu 2008) và Thái Lan (P. Saradhuldhat, K.
Kaewsongsang và K. Suvittawat 2009) Iã chd ra rAng:
có th. kích thích ra hoa trái v; bAng chi u sáng ba
sung vào ban Iêm (phá Iêm dài thành hai Iêm ngŠn
— night break treatment) hoNc x= lý chKt IiLu ti t
sinh tr cng trong Ió x= lý bAng cách chi u sáng cho
k t quG tWt h n. Bi1n pháp x= lý ra hoa bAng chi u
sáng ngŠt Iêm Iã I Jc áp d;ng c qui mô th ng m4i
c nhiLu n i t4i ài Loan v)i khuy n cáo chi u sáng

1

Đại học Nguyễn Tất Thành
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3
Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
2
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bWn gi bAng bóng Ièn sJi IWt 75-100W tb 22:00 tWi
I n 2:00 sáng Iem l4i k t quG tWt nhKt.
Tiêu chugn ngành c/a BO Nông nghi1p và PTNT
ban hành n m 2006 vL quy trình kj thuBt tr ng,
ch m sóc, thu ho4ch thanh long ph;c v; xuKt khgu
quy I\nh s= d;ng lo4i bóng Ièn tròn sJi IWt 75-100W
v)i khoGng cách hJp lý tb bóng Ièn I n cành thanh
long là 0,5-1,0 m, chi u tb 6-10 gi /Iêm trong
khoGng 15-20 Iêm I. x= lý thanh long ra hoa vào v;
Iông. V)i di1n tích tr ng thanh long c/a Vi1t Nam là
59.899 ha (BO Nông nghi1p và PTNT, 2019), trong Ió
di1n tích I4t tiêu chugn x= lý ra hoa chi m 70%,
l Jng Ii1n n ng tiêu th; là rKt l)n. Vi1c nghiên cRu
xác I\nh lo4i Ièn thích hJp I. x= lý ra hoa thanh
long ti t ki1m Ii1n n ng là vKn IL bRc thi t có ý
ngh“a khoa h5c và th+c ti$n rKt cao. Các tác giG
Nguy$n Quang Th4ch, Ngô Minh D7ng, Nguy$n
oàn Th ng và cs d+a trên c sc c/a h5c thuy t
phytochrome vL quang chu k c/a s+ ra hoa (Taiz, L.
và E. Zeiger, 2002) Iã nghiên cRu thành công và IL
xuKt I Jc Ièn hu nh quang chuyên d;ng IiLu khi.n
s+ ra hoa c/a thanh long là Ièn compact CFL
20WNN R. èn I Jc ch t4o có te l1 ánh sáng vùng
Im (660 nm) và Im xa (730 nm) Iem l4i hi1u quG tWt
khi x= lý. Trên cây thanh long ruOt trŠng t4i Bình
ThuBn, chi u sáng bAng Ièn chuyên d;ng compact
CFL 20WNN R 11 gi và ngŠt quãng 30 phút cho sW
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n; trên cây cao nhKt. Trên cây thanh long ruOt Im t4i
TiLn Giang, chi u sáng 7 gi 30 phút và ngŠt quãng
30 phút cho sW n; trên cây t ng I ng v)i IWi
chRng chi u Ièn sJi IWt (Nguy$n Quang Th4ch, Ngô
Minh D7ng và cs, 2016, 2017).
Tuy nhiên, do th i gian x= lý ra hoa trái v; cho
thanh long c Vi1t Nam vào Iúng v; Iông, nhi1t IO
ngày và Iêm thKp, s= d;ng Ièn hu nh quang
compact tuy tiêu th; Ii1n ít nh ng tma nhi1t thKp so
v)i Ièn sJi IWt có th. gây Gnh h cng bKt lJi I n k t
quG x= lý. Bên c4nh Ió, vi1c xác I\nh rõ vai trò c;
th. c/a ánh sáng và nhi1t IO trong x= lý ra hoa trái
v; cho thanh long c7ng là câu hmi ch a I Jc giGi
quy t tri1t I. do rKt khó bW trí các thí nghi1m lo4i trb
các y u tW nhi1t IO và ánh sáng trên cây tr ng ngoài
t+ nhiên. ây c7ng chính là m;c tiêu trong nghiên
cRu này thông qua vi1c s= d;ng Ièn h ng ngo4i chd
phát nhi1t mà không phát sáng (tia có pha tác IOng
quang hJp và tác IOng I n phytochrome), ti n hành
t4i Bình ThuBn v; Iông xuân 2018 — 2019 trên giWng
thanh long ruOt trŠng (Hylocereus undatus (Haw.)
Britt. and Rose).
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. VBt li1u nghiên cRu

2.1.1. Wi t Jng nghiên cRu
Cây thanh long ruOt trŠng 8-9 n m tuai, Iang
cho thu ho4ch an I\nh tr ng t4i Bình ThuBn.

2.1.2. D;ng c;/vBt li1u
Các bóng Ièn: compact chuyên d;ng cho thanh
long CFL-20W NN R, compact th ng 20W, sJi IWt
40W, Ièn h ng ngo4i 100W trong các thí nghi1m do
Công ty Ca phkn Bóng Ièn Phích n )c R4ng ông
sGn xuKt và có sŒn trên th\ tr ng. Bóng Ièn CFL 20W NN R là bóng Ièn chuyên d;ng cho thanh long
Iã I Jc công nhBn là ti n bO kj thuBt có pha ánh
sáng 660-730 nm.
Bóng Ièn LED có pha ánh sáng là 660 nm, 730
nm, do Công ty Jang Su (Trung QuWc) sGn xuKt.
ng h h™n gi t+ IOng mc và tŠt, IGm bGo
chính xác sW gi chi u sáng Iã thi t lBp.
2.2. iLu
iLu ki1n I ng ruOng nghiên cRu
V n có các INc Ii.m tha nh ‘ng, cao IO,
ngu n n )c t )i, giWng, INc Ii.m canh tác… I4i di1n
cho vùng tr ng thanh long I\a ph ng. V; tr )c
chi u Ièn compact 20W, kj thuBt chi u Ièn: bóng
cách bóng 1,5 m, k t quG chi u Ièn: 25-35 cành ra

n;/cây. Chi ti t quy trình canh tác: sau thu ho4ch
(tr )c khi chi u Ièn 2 ngày) tda cành, làm cm. Bón
phân chu ng và phân NPK theo hàm l Jng nh sau:
Phân chu ng: 30 kg/cây; NPK (20-20-20): 200 g/cây.
Phun kh= nKm bAng mOt sW thuWc có hJp chKt
mancozeb, k•m. N ng suKt chKt l Jng quG v; tr )c
bình th ng.
M’i thí nghi1m ILu chi u liên t;c 17 Iêm và có
sW gi chi u khác nhau tùy thí nghi1m c; th.. Các
bóng Ièn I Jc treo gi3a hai hàng thanh long v)i mBt
IO 1.200 bóng/ha.
Thí nghi1m I Jc ti n hành qua 4 v; chi u Ièn:
25/10/2018-9/11/2018;
27/11/2018-11/12/2018;
24/12/2018-7/1/2019 và 29/1/2019-12/2/2019 trên
cùng IiLu ki1n canh tác nh trên.
Các thí nghi1m có các nghi1m thRc, m’i nghi1m
thRc có 12 cây, I Jc bW trí theo ki.u RCBD v)i 4 lkn
lNp l4i. Theo dõi sW li1u trên 6 cây.
2.3. Ph

ng pháp bW
bW trí thí nghi1m nghiên cRu

2.3.1. KhGo sát Gnh h cng c/a ánh sáng và nhi1t
IO I n s+ ra hoa c/a thanh long
Thí nghi1m ti n hành 2 lkn, trên cây thanh long
cùng tuai. Thí nghi1m I Jc bW trí khWi ngfu nhiên
Iky I/ (RCBD) v)i 8 nghi1m thRc (NT) và 4 lkn lNp
l4i, bao g m:
NT 1:

Wi chRng (không chi u Ièn).

NT 2: Chi u Ièn h ng ngo4i 100W.
NT 3: Chi u Ièn LED 660 nm 11W.
NT 4: Chi u Ièn LED 730 nm 11W.
NT 5: Chi u Ièn LED 660 nm + Ièn h ng ngo4i
100W.
NT 6: Chi u Ièn LED 730 nm + Ièn h ng ngo4i
100W.
NT 7: Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W.
NT 8: Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W +
Ièn h ng ngo4i 100W.
Cách thRc pháp ti n hành:
Các nghi1m thRc I Jc treo Ièn gi3a 2 hàng;
riêng các nghi1m thRc 5, 6, 8 các Ièn h ng ngo4i
treo gi3a các Ièn chi u sáng trên cùng hàng. Chi u
liên t;c 17 Iêm và m’i Iêm chi u 10 gi (tb lúc 19:00
I n 5:00 ngày hôm sau). Sau Ió ng ng chi u sáng và
quan sát sW cành ra n;, tang sW n; trên cây thanh
long (6 cây).
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2.3.2. KhGo sát th i l Jng chi u sáng Gnh h cng
I n s+ ra hoa c/a thanh long

Tb k t quG nghiên cRu lo4i Ièn, th i l Jng chi u
sáng ti n hành thí nghi1m ti p theo.

Tb thí nghi1m xác I\nh lo4i Ièn, ti n hành và
chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W + Ièn h ng
ngo4i 100W v)i các th i l Jng gi chi u sáng khác
nhau.

Thí nghi1m I Jc bW trí khWi ngfu nhiên Iky I/
(RCBD) v)i 5 nghi1m thRc (NT) và 4 lkn lNp l4i, g m
các nghi1m thRc sau:

Thí nghi1m I Jc bW trí khWi ngfu nhiên Iky I/
(RCBD) v)i 9 nghi1m thRc (NT) và 4 lkn lNp l4i, bao
g m:
NT 1: Chi u 0,5 gi (tb lúc 0:00 I n 0:30); NT 2:
Chi u 1,0 gi (tb lúc 0:00 I n 1:00); NT 3: Chi u 1,5
gi (tb lúc 0:00 I n 1:30); NT 4: Chi u 2,0 gi (tb lúc
0:00 I n 2:00); NT 5: Chi u 2,5 gi (tb lúc 0:00 I n
2:30); NT 6: Chi u 3,0 gi (tb lúc 0:00 I n 3:00); NT
7: Chi u 3,5 gi (tb lúc 0:00 I n 3:30); NT 8: Chi u
4,0 gi (tb lúc 0:00 I n 4:00); NT 9: Chi u 10,0 gi
(tb lúc 19:00 I n 5:00 ngày hôm sau) (IWi chRng).
Ph

ng pháp ti n hành:

Các nghi1m thRc I Jc treo Ièn gi3a 2 hàng.
Chi u liên t;c 17 Iêm. Sau Ió ng ng chi u sáng và
quan sát sW cành ra n;, tang sW n; trên cây thanh
long (6 cây).

2.3.3. KhGo sát lo4i Ièn và th i l Jng chi u sáng
Gnh h cng I n s+ ra hoa c/a thanh long

NT 1: Chi u Ièn LED 660 nm 11W; NT 2: Chi u
Ièn compact th ng 20W; NT 3: Chi u Ièn compact
chuyên d;ng 20W; NT 4: Chi u Ièn compact chuyên
d;ng 20W + Ièn h ng ngo4i 100W; NT 5: Chi u Ièn
sJi IWt 40W.
Các nghi1m thRc I Jc treo Ièn gi3a 2 hàng.
Chi u liên t;c 17 Iêm và m’i Iêm chi u 3 gi 30
phút. Sau Ió ng ng chi u sáng và quan sát sW cành
ra n;, tang sW n; trên cây thanh long (6 cây).

Các chd tiêu theo dõi: Theo dõi thu thBp sW li1u
trên 6 cây: SW cành ra n; (cành); sW n;/cành (n;);
tang sW n;/cây (n;).

Ph

ng pháp x= lý sW li1u cho các thí nghi1m

SW li1u I Jc x= lý thWng kê theo ch
phkn mLm SAS 9.1.

ng trình

3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. KhGo
KhGo sát Gnh h cng c/a ánh sáng và nhi1t
IO I n s+ ra hoa c/a thanh long

BGng 1. ”nh h cng c/a các lo4i Ièn chi u sáng I n sW n; hoa c/a thanh long t4i
t4i Hàm ThuBn Nam, Bình
Bình
ThuBn
ThuBn tb tháng 1010-12/2018
SW cành ra n;
SW n;/cành Tang sW n;/cây
Nghi1m thRc
(cành/cây)
(n;)
(n;)
NT1
Wi chRng (không chi u Ièn)
0,0
0,0
0,0
NT2
Chi u Ièn h ng ngo4i 100W
0,0
0,0
0,0
*
c
c
NT3
Chi u Ièn LED 660nm 11W
9,2
1,1
11,0
c
c
NT4
Chi u Ièn LED 730nm 11W
7,5
1,3
10,0
NT5 Chi u Ièn LED 660nm + Ièn h ng ngo4i
13,8b
1,4bc
19,0
100W
NT6 Chi u Ièn LED 730nm + Ièn h ng ngo4i
13,3b
1,4bc
17,0
100W
NT7
Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W
15,2b
1,6b
26,0
NT8 Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W +
23,5a
1,9a
45,0
Ièn h ng ngo4i 100W
CV (%)
8,7
9,1
LSD0,05
2,00
0,21

Ghi chú: Các trung bình cùng ký t+ không khác bi1t có ý ngh“a c mRc xác suKt p<0,05
* X= lý thWng kê tb NT3 I n NT8, NT1 và NT2 không x= lý thWng kê
K t quG c bGng 1 cho thKy:
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NT1: hoàn toàn không xuKt hi1n hoa, IiLu này
kh ng I\nh I. x= lý ra hoa trái v; trên cây thanh
long ckn phGi chi u sáng ba sung.
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NT2: chi u ba sung bAng Ièn h ng ngo4i 100W
(có b )c sóng h ng ngo4i ( >750 nm-1.000 nm),
không phát sáng pha tác IOng phytochrome): cây
thanh long không có hoa.
Hi1u quG x= lý th. hi1n qua các chd tiêu: sW cành
ra n;, sW n; cành và tang sW n; trên cây c các
nghi1m thRc còn l4i theo trBt t+ tb cao I n thKp là:
NT8>NT7>NT5>NT6 >NT3>NT4. K t quG này kh ng
I\nh c tKt cG các nghi1m thRc có x= lý ánh sáng ngŠt
Iêm ILu cho ra hoa trái v; và mRc IO ra hoa ph;
thuOc vào các lo4i Ièn x= lý ánh sáng khác nhau.
èn compact chuyên d;ng cho k t quG x= lý cao h n
các lo4i Ièn compact hay các lo4i Ièn LED có pha
I n 660 nm hay 730 nm. Các Ièn compact hay Ièn
LED I n 660 nm hay 730 nm khi I Jc x= lý k t hJp
v)i Ièn h ng ngo4i thì cho hi1u quG x= lý cao h n
h n. Nc bi1t nghi1m thRc x= lý Ièn compact CFL 20W NN R chuyên d;ng cho thanh long k t hJp v)i
Ièn h ng ngo4i 100W cho k t quG cao nhKt: I4t 45
n;/cây trong khi c nghi1m thRc chd chi u Ièn
compact chuyên d;ng sW n; chd I4t 26 n;/cây.
Thí nghi1m trên Iã kh ng I\nh vai trò c/a ánh
sáng trong x= lý ra hoa trái v; cho cây thanh long.

Không có ánh sáng dù c c ng IO thKp không th.
gây tác IOng I n s+ hình thành hoa.

Hình 1. ”nh h cng c/a các lo4i Ièn chi u sáng I n
sW n; hoa c/a thanh long t4i Hàm ThuBn Nam, Bình
Bình
ThuBn
ThuBn tb tháng 1010-12/2018
K t quG theo dõi nhi1t IO các vùng khác nhau
c/a cây d )i tác IOng c/a các lo4i Ièn chi u sáng
khác nhau:
. làm rõ vai trò c/a nhi1t IO trong quá trình x=
lý, Iã ti n hành theo dõi di$n bi n c/a nhi1t IO phân
bW c các vùng khác nhau c/a cây c các nghi1m thRc
chi u sáng khác nhau (BGng 2).

BGng 2. Theo dõi nhi1t
nhi1t IO t4i các v\ trí khác nhau c/a các lo4i
lo4i Ièn chi u sáng cho thanh long t4i Hàm ThuBn
Nam, Bình ThuBn
ThuBn tb tháng 1010-12/2018

Nghi1m thRc
NT1

Wi chRng (không chi u Ièn) (nhi1t IO I ng ruOng)

V\ trí Io cách bóng Ièn (0C), lúc 20h
Gi3a bóng
Sát cây
Sát bóng Ièn
Ièn và cây
thanh long
(~ 10 cm)
(~50 cm)
(~100 cm)
28
28
28

NT2 Chi u Ièn h ng ngo4i 100W

37

32

30

NT3 Chi u Ièn LED 660nm 11W
NT4 Chi u Ièn LED 730nm 11W
NT5 Chi u Ièn LED 660nm + Ièn h ng ngo4i 100W

29

28

28

29

28

28

37

31

30

37

32

29

29

28

28

37

32

30

NT6 Chi u Ièn LED 730nm + Ièn h ng ngo4i 100W
NT7 Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W
NT8 Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W + Ièn h ng
ngo4i 100W
K t quG trình bày c bGng 2 cho thKy: các lo4i Ièn
compact chuyên d;ng (NT7), Ièn LED I n pha 660
nm, 730 nm (NT3, NT4) gkn nh không làm thay
Iai nhi1t IO môi tr ng quanh cây thanh long (dao
IOng quanh 280C) trong khi Ièn h ng ngo4i có tác
d;ng nâng nhi1t IO môi tr ng lên mOt cách rõ r1t:
Nhi1t IO vùng sát bóng Ièn t ng tb 280C lên 370C,

vùng cách bóng 50 cm lên 320C, vùng sát cây thanh
long lên 300C. Khi chi u Ièn h ng ngo4i k t hJp v)i
các Ièn x= lý chi u sáng ra hoa cho cây, nhi1t IO môi
tr ng I Jc t ng lên cho dù Iang c mùa Iông. K t
quG x= lý ra hoa t ng lên mOt cách Iáng k.. SW n;
trên cây c nghi1m thRc chi u Ièn LED 660 nm là 11
n;/cây t ng lên 19 n;/cây khi I Jc chi u ba sung
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v)i Ièn h ng ngo4i. Nc bi1t khi chi u Ièn compact
Sau khi có k t quG l+a ch5n lo4i Ièn cho sW n;
chuyên d;ng và ba sung v)i Ièn h ng ngo4i sW n; nhiLu nhKt (Ièn compact chuyên d;ng 20W + Ièn
h ng ngo4i 100W) thích hJp cho vi1c x= lý ra hoa,
trên cây t ng tb 26 lên 45 n;/cây.
Tb k t quG c/a hai thí nghi1m trên có th. kh ng thì vi1c xác I\nh th i l Jng chi u sáng thích hJp là
I\nh ánh sáng có vai trò quy t I\nh trong x= lý ra rKt ckn thi t I. I4t hi1u quG tWi u.
hoa trái v; c/a thanh long nh ng nhi1t IO có Gnh
K t quG c bGng 3 cho thKy sW gi chi u sáng
h cng tích c+c I n k t quG ra hoa. Ng i sGn xuKt có càng giGm thì sW n; càng ít, t ng Rng v)i sW cành có
th. l+a ch5n nghi1m thRc x= lý tWi u nhAm ti t ki1m n; c7ng thKp. Nh vBy, chi u 3,5 gi (tb lúc 0:00 I n
Ii1n n ng và thu I Jc sW n; tWi thích (cành quá 3:30) bAng Ièn compact chuyên d;ng 20W + Ièn
nhiLu n; phGi tda bm).
h ng ngo4i 100W cho sW n; trên cây thích hJp nhKt.
3.2. KhGo
KhGo sát th i l Jng chi u sáng Gnh h cng
I n s+ ra hoa c/a thanh long
BGng 3. ”nh h cng c/a th i l Jng chi u sáng khác nhau I n s+ ra n; hoa c/a thanh long t4i Hàm ThuBn
Nam, Bình ThuBn
ThuBn tb tháng 1111-12/2018
SW cành ra n;
SW n;/cành Tang sW n;/cây
Nghi1m thRc
(cành/cây)
(n;)
(n;)
NT1 Chi u 0,5 gi (tb lúc 0:00 I n 0:30)
3,5c
1,2c
5,0
c
c
NT2 Chi u 1,0 gi (tb lúc 0:00 I n 1:00)
4,1
1,6
7,0
c
c
NT3 Chi u 1,5 gi (tb lúc 0:00 I n 1:30)
4,2
1,5
8,0
NT4 Chi u 2,0 gi (tb lúc 0:00 I n 2:00)
6,5c
1,3c
8,0
c
bc
NT5 Chi u 2,5 gi (tb lúc 0:00 I n 2:30)
4,8
1,9
9,0
b
c
NT6 Chi u 3,0 gi (tb lúc 0:00 I n 3:00)
14,3
1,4
20,0
NT7 Chi u 3,5 gi (tb lúc 0:00 I n 3:30)
24,2a
1,6c
39,0
a
ab
NT8 Chi u 4,0 gi (tb lúc 0:00 I n 4:00)
19,5
2,2
42,0
NT9 Chi u 10,0 gi (tb lúc 19:00 I n 5:00
2,7a
52,0
ngày hôm sau) (IWi chRng)
19,8a
CV (%)
11,7
13,2
LSD 0,05
4,82
0,52

Ghi chú: Các trung bình cùng ký t+ không khác bi1t có ý ngh“a c mRc xác suKt p<0,05
3.3. KhGo
KhGo sát Gnh h cng c/a lo4i Ièn v)i th i
l Jng chi u sáng thích hJp I n s+ ra hoa c/a thanh
long
Xét vL hi1u quG kinh t , vi1c chi u sáng k t hJp
v)i Ièn h ng ngo4i có l Jng tiêu th; Ii1n n ng l)n.

Do vBy, vi1c khGo sát các lo4i Ièn khác nhau v)i th i
l Jng chi u sáng Iã xác I\nh làm giGm chi phí là rKt
ckn thi t. K t quG I Jc th. hi1n c bGng 4.

BGng 4. ”nh h cng c/a Ièn chi u sáng khác nhau I n s+ ra hoa c/a thanh long t4i Hàm ThuBn Nam, Bình
Bình
ThuBn
ThuBn tb tháng 11-2/2019
SW cành ra n;
SW n;/cành Tang sW n;/cây
Nghi1m thRc
(cành/cây)
(n;)
(n;)
c
b
NT1 Chi u Ièn LED 660nm 11W
4,7
1,2
7,0
NT2 Chi u Ièn compact th ng 20W
15,9b
1,7a
28,0
NT3 Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W
25,1b
1,8a
49,0
NT4
NT5

Chi u Ièn compact chuyên d;ng 20W +
Ièn h ng ngo4i 100W
Chi u Ièn sJi IWt 40W
CV%
LSD 0,05

44,3a

2,1a

82,0

27,5b
12,7
11,9

2,0a
11,1
0,47

55,0

Ghi chú: Các trung bình cùng ký t+ không khác bi1t có ý ngh“a c mRc xác suKt p<0,05
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SW li1u c bGng 4 cho thKy trb Ièn LED cho sW
cành ra n; thKp (trung bình 4,7 cành trên cây t ng
Rng v)i sW n; là 7 n;/cây), các lo4i Ièn compact
th ng, compact chuyên d;ng, Ièn sJi IWt ILu cho
k t quG tWt (tb 28 n;/cây I n 55 n;/cây) trong Ió
k t quG tWt nhKt vfn thuOc vL nghi1m thRc có chi u
Ièn h ng ngo4i ba sung. Tuy nhiên, Ii1n n ng tiêu
th; c/a Ièn h ng ngo4i gKp 5 lkn Ièn compact, gKp
2,5 lkn Ièn sJi IWt, nên t ng giá thành sGn xuKt.
Nh vBy, Ièn compact chuyên d;ng CFL-20W
NN R v)i th i gian chi u ba sung là 3,5 gi /Iêm
(chi u tb lúc 0:00 I n 3:30), liên t;c trong 17 Iêm là
thích hJp nhKt cho IiLu khi.n ra hoa trái v; IWi v)i
thanh long ruOt trŠng t4i Bình ThuBn. Nghi1m thRc
này cho hi1u quG kinh t cao nhKt.
4. K T LU N

NGH&

4.1. K t luBn
Ánh sáng có vai trò quy t I\nh trong x= lý ra hoa
trái v; cho thanh long. Y u tW nhi1t IO, tuy không
mang tính quy t I\nh nh ng có tác IOng h’ trJ, làm
t ng thêm sW cành mang n; và sW n; trên cành.
X= lý ra hoa trái v; cho thanh long ruOt trŠng
bAng Ièn compact chuyên d;ng CFL-20WNN R k t
hJp v)i Ièn h ng ngo4i 100W cho sW cành ra n; và
n; trên cây cao nhKt, lkn l Jt 23,5 (cành mang
n;/cây) và 45 (n;/cây). SW n; trên cây t ng t)i 176%.
Tuy nhiên I. x= lý ra hoa trái v; có hi1u quG kinh t
ckn ch5n l+a nghi1m thRc x= lý có l Jng Ii1n n ng
tiêu th; phù hJp.
X= lý ra hoa trái v; cho cây thanh long bAng Ièn
compact chuyên d;ng v)i th i l Jng 3,5 gi (chi u tb
lúc 0:00 I n 3:30), liên t;c trong 17 Iêm thì cho sW
cành ra n; và n; trên cây thích hJp nhKt, Iem l4i
hi1u quG kinh t cao nhKt.
4.2. L ngh\
Cho áp d;ng k t quG trên và ti p t;c th+c hi1n
trên các giWng thanh long khác c các vùng sinh thái
khác nhau.
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A STUDY
STUDY ON THE EFFECT OF TEMPERATURE AND LIGHT TO OF OFFOFF-SEASON FLOWER
FORCING OF DRAGON FRUIT (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose) IN BINH THUAN
WINTERWINTER-SPRING CROP 20182018-2019
Nguyen Quang Thach1, 2, Ngo Minh Dung1, 3
1
2
3

Nguyen Tat Thanh University

Vietnam National University of Agriculture

Institute of Agricultural Science for Southern Vietnam
Summary

The study aimed at clarifying the role of light and temperature in the process of off-season flower forcing of
dragon fruits planted in Binh Thuan winter-spring crop 2018-2019. The amount of lighting needed to
stimulate off-season flowering with economized production costs was also targetted too. Experiments were
conducted in Binh Thuan from october 2018-march 2019, on white flesh dragon fruit (Hylocereus undatus
(Haw.) Britt. and Rose). CFL-20WNNR compact lamps, compact 20W, 40W incandescent lamps, infrared
lights 100W and 11W LEDs (660 nm and 730 nm) were used for additional 17 consecutive nights, with
different durations. Results obtained from the study showed that light takes a decisive role in dragon offseason flower forcing whereas temperature is considered as positively additional factor that improve the
impact of lighting at different treatments.The most effective treatment for off-season flowering is lighting
with a special compact light CFL-20W NN R (3.5 hours duration, from 0:00 to 3.30 a.m) with number of buds
emerged per plant equivalent to incandescent lamp while no newly developed was recorded in the control
(no lighting) and illuminate infrared light 100W (infrared wavelength).
Keywords: Dragon fruit, off-season, intermittent lighting, duration.
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PHÂN TÍCH TRÌNH TN DNA BARCODE C:A M)T S
MOU $INH LPNG $84C THU THHP TGI VI T NAM
Tr\nh
Tr\nh Vi1t Nga1, 2, Nguy$n
Nguy$n Cao Ki1t1, Bùi Minh Trí1,
1
Ph4m
Ph4m Th\ Minh Tâm , Nguy$n
Nguy$n H3u Ha2, Hu nh V n Bi t1
TÓM T"T
T"T
Nghiên cRu này nhAm m;c Iích phân tích mã v4ch DNA c/a 18 mfu giWng Iinh l ng I Jc thu thBp c Vi1t
Nam. Các mfu Iinh l ng I Jc thu thBp tb nhiLu vùng khác nhau c Vi1t Nam. Mfu DNA tinh s4ch thu thBp
tb các mfu giWng sau Ió I Jc khu ch I4i v)i các m i matK, rbcL và trnH-psbA. Các sGn phgm khu ch I4i
sau Ió I Jc giGi trình t+ I. phân tích nh3ng thay Iai c mRc IO các nucleotide. Các k t quG chd ra rAng tKt
cG các mfu Iinh l ng thu thBp có mRc IO t ng I ng cao và chd có khác bi1t c mOt sW nucleotide. K t quG
c7ng chd ra rAng vùng gen matK và rbcL c/a Iinh l ng có tính bGo t n cao. Trong khi Ió vùng trnH-psbA
th ng có nhiLu bi n Iai.
Tb khóa: inh l ng, DNA barcode, matK, rbcL, trnH-psbA, khác bi1t di truyLn.

1.

TV N

t n, khai thác và phát tri.n ngu n gen cây Iinh l ng.

4

Cây Iinh l ng có ngu n gWc tb vùng IGo
Polynesie thuOc Thái Bình D

Trong các ph

ng pháp pha bi n hi1n nay, kj thuBt

ng và phân bW rGi rác c

DNA barcode là mOt kj thuBt hi1u quG, không chd

vùng nhi1t I)i và cBn nhi1t I)i (Võ V n Chi và Trkn

cho phép ki.m tra trình t+ các vùng gen c/a các mfu

HJp, 1999). Cây Iinh l ng thuOc h5 Ng7 gia bì

nhanh chóng mà còn giúp mc rOng nghiên cRu.

(Araliaceae) cùng h5 v)i Nhân sâm, là lo4i cây khá

Trong nghiên cRu vL Ia d4ng sinh h5c th+c vBt, DNA

quen thuOc (Võ Duy HuKn, 1998).

barcode rKt h3u ích trong vi1c tìm mWi quan h1 gi3a

Theo phân lo4i c/a Ph4m Hoàng HO (2002),

các mfu mNc dù chúng không giWng nhau vL hình

Iinh l ng bao g m nhiLu loài I Jc tr ng c các vùng

thái. Ngoài ra, kj thuBt này còn Ióng góp vào n’ l+c

khác nhau. M’i lo4i l4i có thành phkn d Jc chKt và

xác I\nh mã v4ch cho tKt cG các loài sinh vBt trên trái

giá tr\ d Jc li1u khác nhau. Vi1c phát hi1n và so sánh

IKt nói chung. Trên c sc Ió, matK, rbcL và trnH-

trình t+ gen, s+ t

psbA là ba vùng gen th+c vBt I Jc Rng d;ng nghiên

ng I ng và khác bi1t các

nucleotide c/a các vùng c các loài Iinh l ng s• có giá

cRu trong sW các vùng gen th

tr\ ba trJ cho các nghiên cRu theo h )ng tiêu chugn

kj thuBt này (Kress và ctv, 2005). Nghiên cRu này

hóa trong ki.m I\nh nguyên li1u d Jc, góp phkn vào

I Jc ti n hành nhAm ki.m tra s+ t

vi1c xác I\nh tbng loài Iinh l ng I. tránh nhkm lfn

bi1t c/a ba vùng trên, góp phkn vào nhBn di1n và

giWng c7ng nh

phân lo4i các nhóm giWng Iinh l ng.

các ngu n nguyên li1u thuWc còn

gNp nhiLu khó kh n.

Nc bi1t là góp phkn xác I\nh

I Jc các loài có INc Ii.m hình thái t

ng t+ nhau

I Jc tr ng c các vùng khác nhau. Vì vBy, các ph

ng

ng I Jc nghiên cRu c
ng I ng và khác

2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. VBt
VBt li1u
M

i tám mfu Iinh l ng Iã I Jc thu thBp c các

pháp so sánh s+ trình t+ các vùng gen h’ trJ xác

vùng khác nhau d+a trên các INc Ii.m hình thái

I\nh các loài th+c vBt d+a trên h1 gen (DNA) INc thù

khác nhau c/a các giWng Iinh l ng nh : Iinh l ng lá

c/a chúng là nhi1m v; cKp thi t trong công tác bGo

nhm, Iinh l ng lá r ng, Iinh l ng lá tra, Iinh l ng lá
I“a và Iinh l ng lá tròn (Hình 1, bGng 1).

1

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Viện Sinh học Nhiệt đới
Email: trinhvietnga@gmail.com
2
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Hình 1. Các mfu
mfu lá Iinh l ng D1 — D18 trong nghiên cRu
cRu
BGng 1. Nc Ii.m hình
hình thái c/a
c/a 18 mfu
mfu Iinh l ng Iã
Iã I Jc s= d;ng trong nghiên cRu
STT

Tên mfu

Ký
hi1u
mfu

i.m thu mfu

Mô tG

Phân nhóm
theo ki.u
hình

1

inh l ng lá nhm D1

Ngu n giWng c/a Vi1n Sinh
A
Lá nhuy$n, xœ thùy, màu xanh lá
h5c Nhi1t I)i

2

inh l ng lá nhm D2

TiLn Giang

Lá nhuy$n, xœ thùy, màu xanh lá A

3

inh l ng lá nhm D3

Khánh Hòa

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

4

inh l ng lá nhm D4

Vi1n D Jc li1u, Hà NOi

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

5

inh l ng lá nhm D5

Nam

\nh

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

6

inh l ng lá nhm D6

HGi D

ng

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

7

inh l ng lá nhm D7

Th/

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

8

inh l ng lá nhm D8

Lá nhm, xœ thùy, màu xanh lá

B

Lá có xœ thùy nhiLu r ng c a,
màu xanh lá

C

9
10
11
12
13

26

inh l ng lá to
inh l ng lá to
inh l ng lá to
inh l ng lá I“a
inh l ng lá r ng

Rc, TP. HCM

ng Nai

D9

HGi D

ng

D10

Côn

Lá l)n, màu xanh lá

D

D11

Ngu n giWng c/a Vi1n Sinh Lá l)n, màu xanh lá
h5c Nhi1t I)i

D

D12

Th/

E

D13

Vi1n D Jc li1u, Hà NOi

Go

Rc, TP. HCM

Lá hình I“a, màu xanh lá

Lá hai lkn kép có r ng c a, màu F
xanh lá
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14
15
16
17
18

inh l ng lá r ng

D14

inh l ng lá tròn D15

Côn

Lá hai lkn kép có r ng c a, màu F
xanh lá

Go

Bình ThuBn

Lá to tròn, màu xanh lá

D16

Bình ThuBn

Lá to tròn, màu xanh lá, có viLn G
trŠng

inh l ng lá tròn D17

Bình ThuBn

Lá to tròn, màu xanh

G

Vi1n D Jc li1u, Hà NOi

Lá hình bku d;c, có viLn màu
b4c r ng c a

H

inh l ng lá tròn

inh l ng lá tra
2.2. Ph

D18

ng pháp

2.2.1. Ly trích DNA tang sW
NghiLn 50 mg mfu lá Iinh l ng trong 600 µl dung
d\ch ly trích (NaCl 0,125 M; HCl 0,01 M; EDTA 0,01
M; SDS 0,5%) sau Ió vortex nh™ và / mfu c 65˚C
trong 1 gi , thêm 600 Phenol:Chloroform:Isoamyl
Alcohol (25:24:1), sau Ió vortex và ly tâm 12.000
vòng/phút trong 10 phút, hút d\ch nai. Th+c hi1n
thêm mOt l Jng th. tích Chloroform:Isoamyl Alcohol
(24:1) bAng th. tích d\ch nai Iã hút, vortex nh™, ly tâm
12.000 vòng/phút trong 10 phút, hút d\ch nai. Sau Ió,
thêm mOt l Jng th. tích Isopropanol bAng th. tích
d\ch Iã hút. Ti p theo, IGo nh™, / 4˚C trong 15 phút.
Ti p I n, ly tâm 12.000 vòng/phút trong 10 phút, bm
d\ch. Sau Ió, r=a ethanol 70% l4nh 3 lkn, ly tâm 12.000
vòng/phút trong 3 phút, bm d\ch, ph i mfu, thêm 50 µl
TE 1X. Sau Ió, bGo quGn l4nh — 20˚C. Th+c hi1n ki.m
tra chKt l Jng c/a các DNA thông qua ch4y Ii1n di
gel agarose 1%, td l1 A260/A280 và n ng IO DNA trên
máy BioDrop (BioDrop µLITE, Anh).

2.2.2. PhGn Rng PCR và Ii1n di
S= d;ng các primer vùng matK v)i primer
matK472F 5’-CCCRTYCATCTGGAAATCTT
GGTTC-3’và
matK1248R
5’-

GCTRTRATAATGAGAAAGATTTCTGC-3’ (Jing và
ctv, 2011), vùng rbcL v)i primer rbcL1F 5’ATGTCACCACAAACAGAGACTAA-3’ (Sameera và
ctv,
2011)
và
rbcL1460R
5’CTTTTAGTAAAAGATTGGGCCGAG-3’ (Olmstead
và ctv, 1992), vùng trnH-psbA v)i primer psbAF 5’GTTATGCATGAACGTAATGCTC-3’
và
trnHR
5’CGCGCATGGTGGATTCACAAATC-3’ (Srirama R
và ctv, 2010).
Thành phkn phGn Rng: 15 µl master mix 2X; 0,75
µl m’i primer có n ng IO 10 µM; 12,5 µl n )c
nuclease free; 1 µl DNA mfu n ng IO 50 ng/µl. Tang
th. tích 30 µl.
Chu trình nhi1t cho phGn Rng PCR c/a cNp
primer matK

Bi n tính ban Iku
Bi n tính
GŠn m i
Kéo dài chu’i
¤n I\nh
K t thúc phGn Rng

95oC
95oC
52oC
72oC
72oC
4oC

G

5 phút
30 giây
30 giây
50 giây

35 chu k

7 phút
-

Chu trình nhi1t cho phGn Rng PCR c/a cNp
primer rbcL
Bi n tính ban Iku
95oC
5 phút
Bi n tính
95oC
1 phút
o
1 phút
GŠn m i
57 C
35 chu k
o
1 phút
Kéo dài chu’i
72 C
¤n I\nh
72oC
7 phút
K t thúc phGn Rng
4oC
Chu k nhi1t c bGn cho phGn Rng PCR c/a cNp
primer trnH-psbA
Bi n tính ban Iku
95oC
5 phút
o
Bi n tính
95 C
1 phút
1 phút 35 chu k
GŠn m i
52oC
o
1 phút
Kéo dài chu’i
72 C
o
¤n I\nh
72 C
7 phút
K t thúc phGn
4oC
Rng
SGn phgm PCR I Jc phát hi1n bci Ii1n di trên
gel agarose 1,5% trong th i gian 30 phút, nhuOm v)i
gel red và ch;p hình trên máy soi gel UV
Transilluminator.

2.2.3. Phân tích và Iánh giá mWi quan h1 di
truyLn c/a 18 mfu Iinh l ng

PhGn Rng PCR c/a tbng mfu phân tích I Jc ti n
hành 3 lkn lNp l4i, các mfu có sGn phgm DNA khu ch
I4i có kích th )c bAng nhau I Jc s= d;ng cho vi1c
giGi trình t+. L+a ch5n 1 sGn phgm PCR c m’i mfu I.
tinh s4ch và giGi trình t+ hai chiLu nhAm IGm bGo
tính chính xác c/a các nucleotide. Các trình t+ I Jc
hi1u chdnh bAng phkn mLm Bioedit, so sánh v)i nhau
bAng công c; Clustal omega (European
Bioinfomatics Institute, 2017) và so sánh v)i các trình
t+ t ng I ng có sŒn trên c sc d3 li1u GenBank
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thông qua vi1c s= d;ng công c; BLAST. Xây d+ng
cây phát sinh loài bAng phkn mLm MEGA 7.1 v)i
thuBt toán Construct/Test Maximun Likelihood Tree
from DNA sequences v)i h1 sW bootstrap 1000.
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. Khu ch I4i gen
K t quG ki.m tra sGn phgm khu ch I4i gen matK,
rbcL và trnH-psbA trên gel agarose (hình 2, hình 3,
hình 4) cho thKy gen matK, rbcL và trnH-psbA I Jc
khu ch I4i tWt c tKt cG các mfu Iinh l ng nghiên cRu.
Các b ng thu I Jc ILu sáng và rõ, t4o ra mOt sGn
phgm duy nhKt v)i kích th )c khoGng 700 bp (IWi v)i
gen matK khi so sánh v)i thang DNA chugn 100 bp),
kích th )c khoGng 1400 bp (IWi v)i gen rbcL khi so

sánh v)i thang DNA chugn 1 kb), kích th )c khoGng
500 bp (IWi v)i gen trnH-psbA khi so sánh v)i thang
DNA chugn 100 bp ), phù hJp I. th+c hi1n ti p t;c
b )c giGi trình t+. K t quG khu ch I4i vùng gen matK
tWt h n nghiên cRu c/a Yu và ctv (2011) khi s= d;ng
cNp primer t ng t+ chd I4t 93,1% c nhóm th+c vBt h4t
kín, t ng t+ vùng gen rbcL I Jc khu ch I4i tWt h n
nghiên cRu c/a Sameera và ctv (2011) chd I4t 88% c 26
loài th+c vBt khác nhau (bao g m 14 h5) tb ” RBp
Saudi khi dùng mOt primer t ng t+.
ng th i, k t
quG khu ch I4i vùng gen trnH-psbA tWt t ng Rng
nghiên cRu c/a Srirama và ctv (2010) I4t 100% c nhóm
loài Phyllanthus.

Hình 2. Các b ng sGn
sGn phgm PCR cNp primer matK c/a
c/a các mfu lá Iinh l ng D1 — D18 I Jc Ii1n di trên
gel agarose 1,5%, M: thang DNA 100 bp

Hình 3. Các b ng sGn
sGn phgm PCR cNp primer rbcL c/a các mfu lá Iinh l ng D1 — D18 I Jc Ii1n di trên
gel agarose 1,5%, M: thang DNA 1 kb

Hình 4. Các b ng sGn
trnH-psbA c/a các mfu lá Iinh l ng D1 — D18 I Jc Ii1n di trên
sGn phgm PCR cNp primer trnHgel agarose 1,5%,
1,5%, M: thang DNA 100 bp
3.2. Phân tích và Iánh giá mWi
mWi quan h1 di truyLn trình t+ c/a 18 mfu Iinh l ng có IO t ng I ng cao,
c/a 18 mfu Iinh l ng
chd khác bi1t c hai v\ trí.
Trên c sc k t quG khu ch I4i các vùng DNA
T4i v\ trí khác bi1t 1 có th. phân chia các mfu
barcode matK, rbcL, trnH-psbA, trình t+ 18 mfu Iinh Iinh l ng thành hai nhóm bao g m nhóm thR nhKt
l ng Iã I Jc phân tích s+ khác bi1t di truyLn.
(D9, D12, D13, D14) có chRa nucleotide T và nhóm
Gen matK có hku h t trong th+c vBt, có tính pha thR hai v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide C. T4i v\
quát và có tính Ia d4ng h n nh3ng gen khác có trong trí khác bi1t 454 có th. phân thành hai nhóm bao
l;c l4p, do vBy gen matK trc thành gen chd th\ quan g m nhóm thR nhKt (D12) chRa nucleotide A và
tr5ng I. giúp phân lo4i th+c vBt, INc bi1t là cho s+ nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide G.
nghiên cRu gi3a các loài (Asahina và ctv, 2010; D+a vào hai v\ trí trên, có th. thKy rAng D12 chRa 2
Sharma và ctv, 2012). Trình t+ vùng matK sau khi x= nucleotide T, A khác bi1t v)i các nhóm còn l4i chRa 2
lý có IO dài 648 bp. K t quG so sánh bŠt cNp cho thKy, nucleotide T, G (D9, D13, D14) và nhóm chRa 2
nucleotide C, G (các mfu còn l4i).
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Hình 5. V\
V\ trí các Ii.m nucleotide khác bi1t trên vùng gen matK
Hollingsworth (2009) cho rAng rbcL là mOt trong khi x= lý có IO dài trong khoGng 1.375 bp. K t quG so
nh3ng trình t+ gen tiLm n ng nhKt cho các nghiên sánh bŠt cNp cho thKy, trình t+ c/a 18 Io4n trình t+
cRu DNA barcode c th+c vBt. Trình t+ vùng rbcL sau có IO t ng I ng cao, chd khác bi1t c bWn v\ trí.

Hình 6. V\
V\ trí các Ii.m nucleotide khác bi1t trên vùng gen rbcL
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T4i v\ trí khác bi1t 363 có th. phân chia các mfu
Iinh l ng thành hai nhóm bao g m nhóm thR nhKt
(D12, D13, D14) có chRa nucleotide G và nhóm thR
hai v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide A. T4i v\ trí
khác bi1t 620 có th. phân thành hai nhóm bao g m
nhóm thR nhKt (D13, D14) chRa nucleotide G và
nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i chR nucleotide T.
T4i v\ trí khác bi1t 665 có th. phân chia các mfu Iinh
l ng thành hai nhóm bao g m nhóm thR nhKt (D13,
D14) có chRa nucleotide C và nhóm thR hai v)i các
mfu còn l4i chRa nucleotide T. T4i v\ trí khác bi1t 895
có th. phân thành hai nhóm bao g m nhóm thR nhKt

(D12, D13, D14) chRa nucleotide C và nhóm thR hai
v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide G. Nh vBy d+a
vào 4 v\ trí khác bi1t, có th. phân chia 3 nhóm g m
(D12), (D13, D14) và nhóm các mfu còn l4i.
Gen trnH-psbA là vùng gen có kích th )c trung
bình khoGng 450 bp, nh ng thay Iai tb 296 I n 1120
bp, trnH-psbA I Jc chRng minh là có khG n ng xác
I\nh loài cao (Vijayan K, 2010). Trình t+ gen trnHpsbA sau khi x= lý có IO dài 504 bp. K t quG so sánh
bŠt cNp cho thKy, trình t+ c/a 18 mfu khác nhau 68 v\
trí nucleotide.

Hình 7. V\
trnH-psbA tb v\ trí 1 — 356
V\ trí các Ii.m nucleotide khác bi1t
bi1t trên vùng gen trnHT4i v\ trí khác bi1t 1 có th. chia thành hai nhóm nhóm g m nhóm thR nhKt (D12) chRa nucleotide A
g m nhóm thR nhKt (D12) chRa nucleotide A và và nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide
nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i chRa nucleotide G. T.
T4i v\ trí khác bi1t 351, có th. chia thành thành hai
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Hình 8. V\
trnH-psbA tb v\ trí 357 — 504
V\ trí các Ii.m nucleotide khác bi1t trên vùng gen trnHT4i v\ trí khác bi1t 462, có th. chia thành thành Hosam00272. Nh vBy, vùng gen matK c/a các mfu
hai nhóm g m nhóm thR nhKt (D12) chRa nucleotide Iinh l ng trong nghiên cRu có trình t+ gen t ng
A và nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i chRa I ng cao v)i hai giWng Polyscias fruticosa voucher
nucleotide T. T ng t+, t4i v\ trí khác bi1t 473, có th. VTN993
và
Polyscias balfouriana voucher
chia thành thành hai nhóm thR nhKt (D12) chRa Hosam00272. iLu này chRng tm, vùng gen matK có
nucleotide G và nhóm thR hai v)i các mfu còn l4i tính bGo t n, ít có s+ bi n Iai gi3a các mfu Iinh l ng
chRa nucleotide C. T4i v\ trí khác bi1t 499, có th. trong nghiên cRu và ckn k t hJp các chd th\ phân t=
chia thành hai nhóm g m nhóm thR nhKt (D1, D2) khác I. h’ trJ vi1c Iánh giá s+ khác bi1t di truyLn
chRa nucleotide G và nhóm thR hai v)i các mfu còn chuyên sâu h n.
l4i chRa nucleotide T. Các v\ trí khác có s+ khác bi1t
Trình t+ vùng rbcL sau khi x= lý có kích th )c là
nucleotide, tuy nhiên vfn ch a có s+ INc tr ng cho 1375 bp. Tuy nhiên, các trình t+ gen rbcL nhóm
tbng mfu, nhóm mfu. Nhìn chung gen trnH-psbA có Polyscias trên GenBank có kích th )c khGng 500 —
s+ khác bi1t nucleotide nhiLu h n so v)i hai vùng 900 bp, chd có mOt loài Polyscias guilfoylei
gen matK và rbcL.
(U50251.1) có kích th )c 1428 bp. Do Ió khi th+c
Ki.m tra bAng công c; BLAST trên ngân hàng hi1n BLAST, chd xuKt hi1n s+ t ng I ng v)i các
GenBank v)i trình t+ vùng matK cho thKy cG 18 mfu nhóm thuOc h5 Araliaceae và loài Polyscias
nói trên ILu thuOc các loài chi Iinh l ng Polyscias có guilfoylei. iLu này chRng tm, c sc d3 li1u vùng gen
trong GenBank v)i mRc IO bao ph/ và IO t ng rbcL thuOc chi Polyscias trên GenBank ch a cao,
I ng tb 99 — 100%. M i bWn mfu Iinh l ng bao g m không I/ c sc I. so sánh v)i các mfu trong nghiên
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D18, D10, D11, D15, cRu.
D16, D17 có IO t ng I ng và IO bao ph/ 100% v)i
Th+c hi1n BLAST vùng gen trnH-psbA c/a 18
giWng Polyscias fruticosa voucher VTN993 và giWng mfu trên cho thKy 18 mfu có IO bao ph/ 92% và IO
Polyscias balfouriana voucher Hosam00272. Ba mfu t ng I ng 95,72% — 99,15% v)i giWng Polyscias
D13, D14, D9 có IO t ng I ng 100% và IO bao ph/ australiana voucher Wen 1070 (JX106123.1), có IO
99% v)i giWng Polyscias fruticosa voucher VTN993 và bao ph/ 92% và IO t ng I ng 95,09% — 98,09% v)i
giWng Polyscias balfouriana voucher Hosam00272. giWng Polyscias sp. Wen 1070 (JX106126.1), có IO
Riêng mfu D12 có IO t ng I ng 99,85% và IO bao bao ph/ 83% — 84% và IO t ng I ng 96,74% — 99,29%
ph/ 99% v)i giWng Polyscias fruticosa voucher v)i loài Polyscias fruticosa (HQ220595.1). Trong c
VTN993 và giWng Polyscias balfouriana voucher sc d3 li1u c/a GenBank vfn còn các loài Polyscias
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khác Iã công bW trình t+ gen trnH-psbA, tuy nhiên
k t quG BLAST chd xuKt hi1n các giWng loài trên và
h5 Araliaceae cho thKy 18 mfu trên có s+ t ng I ng

cao v)i ba giWng loài nói trên trên th gi)i và d3 li1u
các giWng loài Iinh l ng t4i Vi1t Nam vfn còn nhiLu
h4n ch .

Hình 9. Cây phát sinh loài d+a
d+a vào k t quG giGi trình
trình t+
t+ gen matK
D+a vào cây phân loài vùng gen matK (Hình 9) guilfoylei voucher OP74 và Polyscias balfouriana
cho thKy các mfu có xu h )ng x p gkn nhau t ng voucher Hosam00272 trên GenBank có s+ t ng I ng
Rng khi phân lo4i theo hình thái (BGng 1) là các mfu cao. Tb Ió cho thKy, 18 mfu nghiên cRu ILu có s+
lá nhm (lá nhuy$n) (D1, D2), mfu lá nhm (D3, D4, D5, t ng I ng cao c vùng gen rbcL, giá tr\ di truyLn ít b\
D6, D7, D8), mfu lá to (xœ thùy) (D9), mfu lá to bi n Iai bci hình thái mfu và khu v+c thu mfu, I ng
(không xœ thùy) (D10, D11), mfu lá I“a (D12), mfu lá th i, cG 18 mfu ILu t ng I ng cao v)i bWn giWng
r ng (D13, D14), mfu lá tròn (D15, D16, D17), mfu lá Polyscias guilfoylei voucher OP75, Polyscias sp. OP31,
tra (D18). Tuy nhiên, giá tr\ khác bi1t di truyLn gi3a Polyscias guilfoylei voucher OP74 và Polyscias
18 mfu không cao. Hai giWng Polyscias fruticosa balfouriana voucher Hosam00272 trên GenBank.
voucher VTN993 và giWng Polyscias balfouriana Riêng loài Polyscias guilfoylei trên GenBank có s+
voucher Hosam00272 trên GenBank t ng I ng cao, khác bi1t nhKt I\nh v)i các mfu và giWng còn l4i.
không khác bi1t di truyLn. Tb Ió cho thKy, 18 mfu
nghiên cRu ILu có s+ t ng I ng cao c vùng gen
matK, giá tr\ di truyLn ít b\ bi n Iai bci hình thái mfu
và khu v+c thu mfu, I ng th i, cG 18 mfu ILu t ng
I ng cao v)i hai giWng Polyscias fruticosa voucher
VTN993
và
Polyscias
balfouriana
voucher
Hosam00272 trên GenBank.
T ng t+ cây phân loài vùng rbcL (Hình 10) có
các mfu lá nhm (lá nhuy$n) (D1, D2), mfu lá nhm (D3,
D3, D5, D6, D7, D8), mfu lá to (xœ thùy) (D9), mfu lá
to (không xœ thùy) (D10, D11), mfu lá I“a (D12), mfu
lá tròn (D16, D17) và mfu lá tra (D18), có xu h )ng
x p gkn nhau t ng Rng khi phân lo4i theo hình thái
(BGng 1). Riêng các mfu lá r ng (D13, D14) x p gkn
mfu lá tròn (D15). Nhìn chung, giá tr\ khác bi1t di Hình 10. Cây phát sinh loài d
d+a
qu
trình
+a vào k t q
uG giGi tr
ình
truyLn không cao gi3a 18 mfu. BWn giWng Polyscias
t+ gen rbcL
guilfoylei voucher OP75, Polyscias sp. OP31, Polyscias
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ng th i, k t quG cây phân loài trình t+ trnHpsbA (Hình 11) có s+ t ng I ng v)i vùng gen matK
và rbcL. Các nhóm mfu x p c4nh nhau t ng t+

ây có th. là vùng gen DNA barcode tiLm n ng I.
phát tri.n trc thành marker phân t= trong vi1c phân
bi1t loài Iinh l ng.

phân lo4i theo hình thái, nhóm mfu lá nhm (lá
nhuy$n) (D1, D2), mfu lá nhm (D3, D4, D5, D6, D7,
D8), mfu lá to (xœ thùy) (D9), mfu lá to (không xœ
thùy) (D10, D11), mfu lá r ng (D13, D14), mfu lá
tròn (D15, D16, D17). Riêng mfu lá I“a (D12) và mfu
lá tra (D18) x p c4nh mfu lá nhm (lá nhuy$n) (D1,
D2).

4. K T LU N
K t quG khu ch I4i và phân tích 3 vùng DNA
barcode matK, rbcL, trnH-psbA c 18 mfu Iinh l ng
cho thKy có s+ giWng nhau và khác nhau vL trình t+
nucleotide gi3a các mfu Iã thu thBp. Vùng gen matK
có s+ khác bi1t nucleotide v\ trí 1 và v\ trí 454. Vùng
gen rbcL có s+ khác bi1t nucleotide c v\ trí 363, v\ trí
620, v\ trí 665, v\ trí 895. Vùng gen trnH-psbA có s+
khác bi1t nucleotide nhiLu v\ trí h n hai vùng matK và
rbcL. Trong Ió, chú ý các v\ trí 1, 351, 462, 473, 499 có
chRa các nucleotide INc tr ng cho mOt nhóm mfu. S+
khác bi1t trình t+ vùng gen trnH-psbA là c sc I. th+c
hi1n các nghiên cRu vL marker phân t= trong vi1c
phân bi1t các loài Iinh l ng.
K t quG cây phát sinh loài c/a vùng gen matK,
rbcL có tính bGo t n, có tính t ng I ng cao và ít s+
khác bi1t gi3a các mfu Iinh l ng trong nghiên cRu.
Vùng gen trnH-psbA có s+ khác bi1t di truyLn nhiLu
h n.

0.0097
0.0040
0.0026
0.0018
0.0061
0.0020
0.0022

0.0041

0.0081

0.0040

0.0000
0.0020
0.0020

0.0021

0.0020
0.0081
0.0020

0.0000
0.0080

0.0000

D4

D17
D15
D16
D10
D11
D9

0.0019

D18

0.0156
0.0040

0.0089
0.0048
0.0061

0.0072
0.0354

0.0002

D5

D8

0.0041
0.0040

D6

D3

0.0000

0.0000

D7

0.0039

D12
D1
D2
D14
D13

Hình 11. Cây phát sinh loài d+a
d+a vào k t quG
quG giGi trình
trình
t+ gen trnHtrnH-psbA
Vùng gen matK trên cây Iinh l ng c các mfu có
s+ t ng I ng cao khác v)i k t quG nghiên cRu c/a
Nguy$n Th\ Thanh Nga (2012) vL mOt sW loài cây
d Jc li1u thuOc chi Gng Sâm (Codonopsis sp.) có
vùng gen matK t ng IWi khác bi1t (61 Ii.m Ia hình
trên 871 bp). Vùng gen rbcL trên cây Iinh l ng c các
mfu có s+ t ng I ng cao t ng t+ nghiên cRu c/a
Hoàng
ng Hi u (2012) vL tBp Ioàn cây dó bku
(Aquilaria sp.) có vùng gen rbcL v)i IO t ng I ng
cao (99,0 - 100%). Tuy nhiên, vùng gen trnH-psbA cho
k t quG khác k t quG nghiên cRu c/a Hoàng
ng
Hi u vL tBp Ioàn cây dó bku (Aquilaria sp.) - có IO
t ng I ng rKt cao (99,1-100%).
Nh vBy, cG hai vùng gen matK và rbcL ILu có
tính bGo t n và ít b\ bi.n Iai bci hình thái và khu v+c
thu các mfu Iinh l ng nghiên cRu. Vùng gen trnHpsbA ch a th. hi1n rõ s+ t ng quan gi3a trình t+
gen và hình thái. Tuy nhiên, vùng gen trnH-psbA có
s+ khác bi1t nhiLu h n vL trình t+ gen gi3a các mfu
Iinh l ng phân tích so v)i trình t+ gen matK và rbcL.
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DNA BARCODE ANALYSIS OF POLYSCIAS SAMPLES
SAMPLES COLLECTED IN VIETNAM
Trinh Viet Nga1, 2, Nguyen Cao Kiet1, Bui Minh Tri1,
Pham Thi Minh Tam1, Nguyen Huu Ho2, Huynh Van Biet1
1
Nong Lam University
2
Institute of Tropical Biology
Summary
Summary

This study aimed to analyze the DNA barcode of eighteen Polyscias spp accessions collected in Vietnam.
Polyscias samples were collected from various regions in Viet Nam. The DNA extracts of the samples then
amplified with matK, rbcL and trnH-psbA primers. Subsequently, the amplicons were sequenced for
nucleotide variation analysis. The results indicated that the all Polyscias accessions had high level of
similarity with some nucleotide vatiations. It was also shown that matK and rbcL regions of Polyscias were
highly conservative. While, trnH-psbA region of Polyscias was more variable.
Keywords: Polyscias, DNA barcode, matK, rbcL, trnH-psbA , genetic variation.
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6NH H89NG C:A PHÂN BÓN $3N NPNG SUQT,
CHQT L84NG CAM SÀNH TGI HÀ GIANG
Nguy$n
Nguy$n QuWc Hùng1, V7
V7 Vi1t H ng1, D

ng Xuân Th cng1

TÓM T"T
T"T
. IL xuKt I Jc mOt công thRc bón phân phù hJp cho cam Sành t4i Hà Giang, thí nghi1m nghiên cRu Gnh
h cng c/a phân bón I n n ng suKt, chKt l Jng cam Sành I Jc th+c hi1n v)i 5 công thRc trong 2 n m 2016 2018. K t quG nghiên cRu chd ra rAng: Các công thRc phân bón có tác d;ng nâng cao te l1 IBu quG, khWi
l Jng quG và n ng suKt cam Sành mà không làm Gnh h cng I n các chd tiêu c gi)i quG. Trong các công
thRc bón phân th= nghi1m, công thRc bón 5 kg phân h3u c vi sinh + 500 g N + 300 g P205 + 500 g
K20/cây/n m có tác d;ng rõ r1t nhKt trong vi1c nâng cao te l1 IBu quG, n ng suKt và chKt l Jng cam Sành.
Cam Sành I Jc bón phân theo liLu l Jng trên cho te l1 IBu quG an I\nh 1,81 - 1,84%, n ng suKt trung bình
I4t 29,63 - 36,55 kg/cây/n m, cao h n rõ r1t so v)i IWi chRng theo quy trình c/a ng i dân I\a ph ng bón 2 kg NPK/cây/n m (te l1 N : P : K — 12 : 5 : 10).
Tb khóa: Cam Sành, chKt l Jng quG, Hà Giang, phân bón, n ng suKt.

1.

TV N

5

Cam Sành là lo4i cây n quG có giá tr\ kinh t
cao, I Jc tr ng tBp trung t4i các huy1n: BŠc Quang,
Quang Bình và V\ Xuyên c/a tdnh Hà Giang. Do hi1u
quG kinh t thu I Jc cao h n so v)i nhiLu cây tr ng
khác trong vùng nên cam Sành Iã I Jc I\a ph ng
quan tâm bGo t n và phát tri.n. Tuy nhiên, do trình
IO và tBp quán canh tác khác nhau nên mNc dù Iã có
quy trình bón phân nh ng nhiLu ng i tr ng cam
Sành vfn ch/ y u d+a vào vi1c khai thác IO phì c/a
IKt, ch a quan tâm nhiLu I n vi1c ba sung trc l4i
dinh d ‘ng cho IKt. MOt sW hO dân Iã bón phân
nh ng s= d;ng các lo4i phân bón không cân IWi, bón
không Iúng th i Ii.m,... Theo Davies F. S. và
Albrigo L. G. (1994) và Tucker D. P. H. et al (1995),
I. t4o ra 1 tKn quG cây n quG có múi s• lKy Ii c/a
IKt 1,18 - 1,29 kg N, 0,2 - 0,27 kg P2O5, 2,06 - 2,61 kg
K2O và 0,97 - 1,04 kg MgO, ngoài ra còn mOt l Jng
nhm các nguyên tW vi l Jng. K t quG nghiên cRu vL
phân bón c/a mOt sW tác giG (Hu nh Ng5c T , Bùi
Xuân Khôi, 2003; Võ H3u Tho4i, Nguy$n Minh Châu,
2003; Nguy$n QuWc Hùng, V7 Vi1t H ng, 2016;
Nguy$n Th\ Thanh Tình và cs., 2016) Iã cho thKy
ch IO phân bón có Gnh h cng rõ r1t t)i n ng suKt,
chKt l Jng quG c/a mOt sW giWng cây n quG có múi.
Chính vì vBy, vi1c th+c hi1n IL tài“Nghiên cRu Gnh

h cng c/a mOt sW công thRc bón phân I n n ng
suKt, chKt l Jng cam Sành t4i Hà Giang” là ckn thi t

nhAm IL xuKt I Jc mOt công thRc phân bón phù hJp
cho cam Sành.

1

2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. VBt
VBt li1u nghiên cRu
- GiWng cam Sành Hà Giang 8 tuai, nhân giWng
bAng ph ng pháp chi t cành.
- Các lo4i phân bón s= d;ng cho nghiên cRu:
phân I4m urê, phân kali clorua, phân supe lân, phân
h3u c vi sinh (HCVS).
2.2. Ph

ng pháp nghiên
nghiên cRu
cRu

2.2.1. BW trí thí nghi1m
Thí nghi1m I Jc bW trí trên v n tr ng sŒn v)i 5
công thRc (CT). Các công thRc I Jc bW trí theo khWi
ngfu nhiên, 3 lkn nhŠc, m’i công thRc có 5 cây.
- CT1: 5 kg phân HCVS + 400 g N + 300 g P2O5 +
400 g K2O/cây.
- CT2: 5 kg phân HCVS + 450 g N + 300 g P2O5
+ 450 g K2O/cây.
- CT3: 5 kg phân HCVS + 500 g N + 300 g P2O5
+ 500 g K2O/cây.
- CT4: 5 kg phân HCVS + 550 g N + 300 g P2O5
+ 550 g K2O/cây.
- CT5 - Wi chRng: Bón phân theo quy trình c/a
ng i dân I\a ph ng - bón 2 kg NPK/cây (te l1
N:P:K - 12:5:10).

a) Th i gian và te l1 bón
Th i gian và te l1 bón c/a m’i lkn I Jc xây d+ng
trên c sc tham khGo các tài li1u h )ng dfn bón
phân và quy trình canh tác cam Sành hi1n có. Toàn
bO l Jng phân I Jc chia làm 4 lkn bón trong n m.
C; th. nh sau:

Viện Nghiên cứu Rau quả
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- Lkn 1: Bón thúc hoa (tháng 3): 40% I4m, 40%
kali.
- Lkn 2: Bón thúc quG (tháng 4 - 5): 20% I4m, 20%
kali.
- Lkn 3: Bón nuôi quG và thúc cành thu (tháng 7 8): 20% I4m, 20% kali.
- Lkn 4: Bón sau thu ho4ch (tháng 1 - 2 n m sau):
20% I4m, 20% kali và 100% lân + 100% phân HCVS.

b) Cách bón phân
Bón theo tán cây: R4ch rãnh xung quanh tán,
sâu 7 - 10 cm, rŠc phân vào rãnh, lKp IKt, t )i n )c
cho phân tan.

c) Các ch m sóc khác
TKt cG các công thRc thí nghi1m I Jc t/ gWc gi3
gm trong th i k khô h4n tb tháng 11 n m tr )c I n
tháng 5 n m sau, t )i n )c ba sung khi tr i không
m a nhiLu ngày, IGm bGo IO gm IKt 65 - 70% và I Jc
xác I\nh bAng máy Io IO gm IKt; phòng trb sâu,
b1nh bAng phun thuWc I\nh k ; cŠt tda theo quy trình
chung.

toán

2.2.2. Các chd tiêu và ph

ng pháp theo dõi, tính

- Th i gian ra hoa: Iánh dKu cW I\nh các cành
theo dõi c/a các lkn nhŠc l4i c/a m’i công thRc, m’i
lkn nhŠc theo dõi 5 cành; ghi th i gian bŠt Iku nc và
k t thúc nc hoa.
- Te l1 IBu quG (%): SW quG an I\nh/ tang sW hoa,
theo dõi trên 5 cành Iã I m hoa c trên.
- Các chd tiêu n ng suKt:
+ SW quG trên cây (quG):
m tang sW quG trên
cây thí nghi1m khi thu ho4ch.
+ KhWi l Jng trung bình quG (g/quG): lKy ngfu
nhiên 30 quG trên công thRc, cân khWi l Jng và tính
trung bình
+ N ng suKt quG trên cây (kg/cây): Cân toàn bO
sW quG thu ho4ch I Jc trên cây.
+ Kích th )c quG: o I ng kính quG, chiLu cao
quG c v\ trí có kích th )c l)n nhKt.
+ ChKt khô (%), I ng tang sW (%), axit tang sW
(%), vitamin C (mg/100g). Các chd tiêu I Jc phân
tích t4i BO môn Ki.m nghi1m chKt l Jng rau quG,
Vi1n Nghiên cRu Rau quG. C; th.:
ng tang sW
(%): xác I\nh theo ph ng pháp Bectrand; chKt khô
(%): theo ph ng pháp sKy I n khWi l Jng không
Iai; vitamin C (mg/100 g): theo ph ng pháp
Tinman; axit tang sW (%): theo ph ng pháp chugn
IO NaOH 0,1 N.
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2.2.3. X= lý sW li1u
SW li1u I Jc x= lý theo ch ng trình Excel,
IRRISTAT 7.2.
2.3. Th i gian và I\a Ii.m nghiên cRu
Nghiên cRu I Jc th+c hi1n tb tháng 2 n m 2016
I n tháng 2 n m 2018 t4i xã V“nh HGo, huy1n BŠc
Quang, tdnh Hà Giang.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. ”nh h cng c/a phân bón I n th i gian ra
hoa, te
te l1 IBu quG c/a cam Sành
K t quG theo dõi Gnh h cng c/a các công thRc
phân bón I n th i gian nc hoa, k t thúc nc hoa và te
l1 IBu quG c/a cam Sành I Jc trình bày t4i bGng 1.
K t quG nghiên cRu thu I Jc cho thKy:
Không có s+ sai khác nhiLu vL th i gian tb nc
hoa I n k t thúc nc hoa c các công thRc thí nghi1m
trong cG 2 n m nghiên cRu. Th i gian tb nc hoa I n
k t thúc nc hoa c/a các công thRc khoGng 25 - 26
ngày. Th i Ii.m bŠt Iku nc hoa dao IOng tb ngày
12/3 - 16/3 và k t thúc nc hoa vào ngày 5 - 11/4. Nh
vBy, các công thRc phân bón I Jc áp d;ng trong thí
nghi1m không làm thay Iai th i gian nc hoa c/a cam
Sành so v)i IWi chRng, k t quG này phù hJp v)i k t
quG nghiên cRu c/a Nguy$n Th\ Thanh Tình và cs
(2016) trên cây cam mBt HiLn Ninh t4i QuGng Bình.
Trong cG 2 n m nghiên cRu, vào 5 ngày Iku sau
tŠt hoa các công thRc thí nghi1m có te l1 IBu quG khá
cao (n m 2016 dao IOng 8,13 - 10,32%, n m 2017 dao
IOng 8,67 - 11,84%) và không có s+ sai khác có ý
ngh“a thWng kê gi3a các công thRc bón phân v)i
nhau và v)i IWi chRng. Tuy nhiên, t4i th i Ii.m IBu
quG an I\nh, Iã có s+ khác bi1t có ý ngh“a gi3a các
công thRc bón phân v)i nhau và v)i công thRc IWi
chRng.
- N m 2016: Te l1 IBu quG an I\nh c/a các công
thRc bón phân ILu cao h n te l1 IBu quG an I\nh c/a
công thRc IWi chRng mOt cách có ý ngh“a thWng kê.
Trong các công thRc bón phân, công thRc 3 có te l1
IBu quG an I\nh cao nhKt, I4t 1,81%. Te l1 IBu quG
c/a các công thRc còn l4i không có s+ khác bi1t có ý
ngh“a thWng kê.
- N m 2017: Te l1 IBu quG an I\nh c/a các công
thRc bón phân gkn nh t ng t+ nh n m 2016, các
công thRc bón phân th= nghi1m ILu có te l1 IBu quG
an I\nh cao h n rõ r1t so v)i IWi chRng, I4t cao nhKt
c công thRc 3.
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Nh3ng k t quG trên cho phép rút ra nhBn xét: trong vi1c nâng cao te l1 IBu quG c/a cam Sành t4i
các công thRc phân bón th= nghi1m có tác d;ng rõ Hà Giang.
BGng 1. ”nh h cng c/a các công thRc bón phân I n ra hoa
hoa và te
te l1 IBu quG c/a cam Sành
Th i gian nc
Te l1 IBu quG
Te l1 IBu
Th i Ii.m nc
Th i Ii.m
Công thRc
hoa - k t thúc 5 ngày sau tŠt
quG an I\nh
hoa
k t thúc
hoa (ngày)
hoa (%)
(%)
N m 2016
CT 1
12/3/2016
7/4/2016
26
9,85
1,44
CT 2
10/3/2016
5/4/2016
26
9,69
1,49
CT 3
13/3/2016
7/4/2016
25
10,32
1,71
CT 4
14/3/2016
9/4/2016
26
9,79
1,49
CT 5 ( /C)
16/3/2016
11/4/2016
26
8,13
1,23

CV (%)
LSD0,05

N m 2017
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5 ( /C)

11/3/2017
12/3/2017
14/3/2017
13/3/2017
14/3/2017

5/4/2017
6/4/2017
9/4/2017
8/4/2017
8/4/2017

CV (%)
LSD0,05
3.2. ”nh h cng c/a phân bón I n các y u tW cKu
thành n ng suKt
suKt và n ng suKt
suKt c/a cam Sành
BGng 2. ”nh h cng c/a phân bón I n y u tW cKu
thành n ng suKt
suKt và n ng suKt cam Sành
Công thRc
KhWi
N ng
SW quG
bón phân
l Jng
suKt
(quG/cây)
(kg/quG) (kg/cây)
N m 2016
CT 1
98,9
0,24
23,74
CT 2
106,8
0,24
25,63
CT 3
118,5
0,25
29,63
CT 4
107,6
0,25
26,90
CT 5
84,7
0,22
18,63
( /C)

CV(%)
LSD0,05

N m 2017
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5
( /C)

CV(%)
LSD0,05

12,5
7,5

10,5
0,01

6,2
2,6

120,56
123,76
146,21
124,28

0,24
0,25
0,25
0,24

28,93
30,94
36,55
29,83

110,38

0,21

23,18

14,54
10,02

5,6
0,01

7,85
4,48

25
25
26
26
25

2,16
11,4

0,20
7,7

10,35
10,45
11,84
9,89
8,67

1,60
1,62
1,84
1,61
1,26

2,16
12,75

0,21
8,76

Các y u tW cKu thành n ng suKt, n ng suKt c/a
các công thRc thí nghi1m I Jc trình bày c bGng 2.
K t quG nghiên cRu thu I Jc c bGng 2 cho thKy:
Trong cG hai n m nghiên cRu, các công thRc bón
phân th= nghi1m có sW l Jng quG, kích th )c quG và
n ng suKt khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng. K t
quG nghiên cRu này phù hJp v)i k t quG nghiên cRu
c/a Võ H3u Tho4i và Nguy$n Minh Châu (2003) trên
cây b ci N m roi, c/a Hu nh Ng5c T và Bùi Xuân
Khôi (2003) trên cây b ci
ng lá cam. N m 2016,
n ng suKt trung bình c/a các công thRc bón phân I4t
tb 23,74 I n 29,63 kg/cây, trong khi Ió n ng suKt
trung bình c/a công thRc IWi chRng chd I4t 18,63
kg/cây. N m 2017, n ng suKt trung bình c/a các
công thRc bón phân I4t tb 28,93 I n 36,55 kg/cây,
trong khi Ió n ng suKt trung bình c/a công thRc IWi
chRng chd I4t 23,18 kg/cây.
Nh vBy, n ng suKt c/a các công thRc bón phân
th= nghi1m Iã có s+ khác bi1t rõ r1t v)i công thRc
IWi chRng. Trong các công thRc bón phân th=
nghi1m thì công thRc 3 (bón 5 kg HCVS + 500 g N +
300 g P2O5 + 500 g K2O/cây) I4t n ng suKt cao nhKt;
n ng suKt c/a các công thRc còn l4i chd có s+ khác
v)i IWi chRng mà ch a có s+ khác bi1t gi3a chúng.
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3.3. ”nh h cng c/a phân bón I n mOt sW chd
tiêu c gi)i
gi)i quG cam Sành
K t quG phân tích mOt sW chd tiêu vL quG c/a các
công thRc thí nghi1m I Jc th. hi1n c bGng 3.
BGng 3. ”nh h cng c/a phân bón I n mOt sW chd tiêu
c gi)i
gi)i quG
ng
SW
SW
Te l1
ChiLu
kính múi/quG h4t/quG phkn n
Công cao
quG
quG
thRc
(múi)
(h4t)
I Jc
(cm) (cm)
(%)
N m 2016
CT 1
6,71 8,05
12,4
22,89
73,28
CT 2
6,35 8,60
12,3
27,15
78,41
CT 3
6,85 9,21
12,7
26,32
81,80
CT 4
6,29 7,98
12,4
27,10
72,17
CT 5
6,37 7,85
12,5
26,19
71,82
( /C)

CV(%)
LSD0,05
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5
( /C)

CV(%)
LSD0,05

6,75
0,64

7,52
4,85

8,37
5,65

6,33
6,35
6,76
6,28

N m 2017
7,25
12,3
7,37
12,4
8,35
12,8
7,42
12,3

25,21
23,34
24,76
22,47

74,24
80,15
82,35
72,38

6,31

7,15

12,1

26,65

71,05

7,21
0,75

5,89
4,79

9,76
5,68

SW li1u theo dõi thu I Jc c bGng 3 cho thKy,
không có s+ sai khác c mOt sW chd tiêu c gi)i c/a
quG (chiLu cao quG, I ng kính quG, sW múi/quG và
sW h4t/quG) gi3a các công thRc thí nghi1m trong cG 2
n m nghiên cRu. VL chd tiêu Iánh giá te l1 phkn n
I Jc, có s+ sai khác có ý ngh“a gi3a các công thRc
bón phân. s cG 2 n m nghiên cRu, các công thRc bón
phân 2 và 3 ILu có te l1 phkn n I Jc I4t I Jc l)n
h n các công thRc bón phân khác. Các công thRc
bón phân còn l4i không có s+ khác bi1t vL te l1 phkn
n I Jc so v)i công thRc IWi chRng. iLu này chRng
tm vi1c bón phân theo các công thRc thí nghi1m có
làm thay Iai te l1 phkn n I Jc c/a quG nh ng
không làm thay Iai các chd tiêu c gi)i quG có liên
quan I n các INc Ii.m di truyLn c/a giWng.
3.4. ”nh h cng c/a phân bón I n chKt l Jng
quG
quG c/a cam Sành
K t quG phân tích mOt sW chd tiêu chKt l Jng quG
c/a các công thRc thí nghi1m I Jc th. hi1n c bGng
4.
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BGng 4. MOt sW chd tiêu vL chKt l Jng quG c/a cam
Sành c các công thRc
ChKt
ng Vitamin C
O
Công
khô tang
(mg/
Brix
thRc
(%) sW (%)
100 g)
(%)
N m 2016
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5
( /C)
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5
( /C)

10,71
11,94
12,12
11,65

10,63
10,92
10,94
10,83

31,23
32,52
32,85
31,47

10,94
10,25
11,22
10,08

10,21 10,12

30,22

10,07

11,67
11,81
12,45
11,56

N m 2017
11,32
30,32
10,46
31,75
11,46
30,78
10,27
31,45

10,76
11,26
11,24
10,32

10,35

9,58

9,67

30,12

K t quG phân tích chKt l Jng quG c/a các công
thRc thí nghi1m thu I Jc c bGng 4 cho thKy, các
công thRc bón phân th= nghi1m có các chd tiêu vL
chKt l Jng quG cao h n công thRc IWi chRng. Hàm
l Jng I ng tang sW I4t 10,63 - 11,46%, chKt khô I4t
10,71 - 12,45%, hàm l Jng vitamin C I4t 30,32 - 31,85
mg/100 g, IO brix I4t 10,25 - 11,24%. N m 2016, công
thRc 3 cho quG có IO brix I4t I Jc cao nhKt (11,22%)
và I4t t ng I ng so v)i công thRc 2 trong n m
2017 (11,26% và 11,24%). Công thRc 5 IWi chRng (bón
2 kg NPK/cây) có hàm l Jng I ng tang sW thKp
nhKt (9,58 - 10,52%) và IO brix thKp nhKt (9,67 10,07). Các k t quG nghiên cRu thu I Jc vL chKt
l Jng quG phù hJp v)i k t quG nghiên cRu c/a
Nguy$n Th\ Thanh Tình và cs (2016) trên cây cam
mBt HiLn Ninh t4i QuGng Bình. iLu này chRng tm
vi1c bón phân theo các công thRc th= nghi1m có tác
d;ng làm t ng chKt l Jng quG c/a giWng cam Sành
t4i huy1n BŠc Quang, tdnh Hà Giang.
4. K T LU N VÀ

NGH&

4.1. K t luBn
- Các công thRc phân bón có tác d;ng nâng cao
te l1 IBu quG, khWi l Jng quG, n ng suKt, te l1 phkn
n I Jc c/a cam Sành t4i Hà Giang mà không làm
Gnh h cng I n các chd tiêu c gi)i quG. Các công
thRc bón phân có te l1 IBu quG an I\nh I4t trung
bình tb 1,44% I n 1,84%, n ng suKt trung bình I4t tb
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23,74 I n 36,55 kg/cây, cao h n rõ r1t so v)i IWi
chRng.

n ng suKt cao. Nhà xuKt bGn Nông nghi1p, Hà NOi.

- Trong các công thRc bón phân th= nghi1m,
công thRc 3 bón: 5 kg phân h3u c vi sinh + 500 g N
+ 300 g P205 + 500 g K20/cây/n m có tác d;ng rõ r1t
nhKt trong vi1c nâng cao te l1 IBu quG, n ng suKt và
chKt l Jng cho cam Sành.

Hi1u quG c/a mOt sW lo4i phân bón IWi v)i cây b ci
N m roi. K t quG nghiên cRu khoa h5c công ngh1
rau quG 2002 — 2003. Vi1n Nghiên cRu Cây n quG

4.2. L ngh\
Th= nghi1m áp d;ng vi1c bón phân: 5 kg phân
HCVS + 500 g N + 300 g P205 + 500 g K20/cây/n m
vào quy trình thâm canh cam Sành I. có c sc áp
d;ng trên di1n rOng t4i các v n cam Sành t4i Hà
Giang.
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EFFECT OF FERTILIZER ON YIELD AND QUALITY
QUALITY OF SANH ORANGE IN HA GIANG
PROVINCE
Nguyen Quoc Hung, Vu Viet Hung, Duong Xuan Thuong
Summary
To suggest a suitable fertilizer treatment for Sanh orange, the experiment on influence of fertilizer to yield,
quality of Sanh orange was conducted with 5 treatments in two years 2016 - 2018. The research results
showed that: Fertilizer treatments have the effect of improving the fruiting rate, fruit weight and yield of
Sanh orange without affecting of mechanical fruit norm. In the experiment fertilizer treatment: 5 kg of
micro-organic fertilizer + 500 g N + 300 g P205 + 500 g K2O/tree/year has the most obvious effect in
improving fruit setting ratio, yield and quality of Sanh orange. To apply this fertilizer dose fruiting rate is
1.81 to 1.84%, yield from 29.63 to 36.55 kg/tree, significantly higher than with control treatment (2 kg
NPK/tree/year-ratio N:P:K - 12:5:10).
Keywords:
Keywords Sanh orange, fruit quality, Ha Giang province, fertilizer, yield.
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NGHIÊN C+U LI%U L84NG PHÂN $GM VÀ KALI CHO GI NG
NGÔ LAI QT55 TRÊN $QT CÁT PHA TGI THANH HÓA
Lê Quý T

ng1, Lê V n Ninh2, Lê Quý Tùng
Tùng3

TÓM T"T
T"T
Nghiên cRu liLu l Jng phân I4m và kali hJp lý IWi v)i giWng ngô lai I n QT55 trên IKt cát pha trong v;
xuân và thu Iông 2018 I Jc ti n hành t4i thôn Tê Thôn, xã HoAng 4o, huy1n HoAng Hóa, tdnh Thanh Hóa.
K t quG nghiên cRu xác I\nh I Jc mRc phân bón hJp lý 160 - 180 kg N/ha + 110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5/ha cho n ng suKt cao 8,69-9,28 tKn/ha/v; và hi1u quG kinh t cao nhKt; lãi
thukn trung bình 23,479 tri1u I ng/ha, v Jt IWi chRng trung bình 10,656 tri1u I ng/ha/v; trên IKt cát pha
trong v; xuân 2018 và thu Iông 2018.
Tb khóa: GiWng ngô lai QT55, liLu l Jng I4m và kali, IKt cát pha, n ng suKt, hi1u quG kinh t .

1.

TV N

6

Ngô không chd là cây l ng th+c, th+c phgm
quan tr5ng, mà còn là cây nguyên li1u ph;c v; ch
bi n thRc n ch n nuôi, cây n ng l Jng s4ch c/a th
ke 21. s n )c ta, cây ngô Iang I Jc gieo tr ng c hku
khŠp 7 vùng sinh thái nông nghi1p. N m 2018, di1n
tích ngô 1.039,9 nghìn ha, n ng suKt trung bình (TB)
4,72 tKn/ha và sGn l Jng 4.905,9 nghìn tKn. Tuy vBy,
sGn xuKt ngô c n )c ta ch a Iáp Rng I Jc nhu cku
tiêu th; nOi I\a, hAng n m n )c ta còn phGi nhBp
khgu hàng tri1u tKn ngô I. ch bi n thRc n ch n
nuôi. L Jng ngô nhBp khgu n m 2018 I4t 9,5 tri1u
tKn (USDA, 2018).
Thanh Hóa là mOt trong nh3ng tdnh nông nghi1p
c BŠc Trung bO và ngô là cây l ng th+c, cây nguyên
li1u quan tr5ng dùng I. ch bi n thRc n ch n nuôi
do có nhiLu lJi th so sánh. N m 2018, di1n tích ngô
c/a tdnh là 45.000 ha, chi m 38,6% tang di1n tích ngô
c/a BŠc Trung bO; n ng suKt trung bình 4,36 tKn/ha,
cao h n n ng suKt TB c/a BŠc Trung bO là 0,1
tKn/ha; sGn l Jng I4t 196.200 tKn (C;c Tr ng tr5t,
2018). Tuy nhiên, vi1c phát tri.n ngô c Thanh Hóa
Iang IRng tr )c nh3ng thách thRc, Ió là IKt tr ng
ngô ch/ y u là c các vùng ven sông, nhm h™p; h4ng
IKt trung bình ít màu m‘, phkn l)n IKt khô h4n,
thi u n )c t )i chi m gkn 70% tang di1n tích IKt
tr ng ngô; các giWng ngô ch/ y u hi1n Iang I Jc
gieo tr ng trong sGn xuKt là các giWng ngô lai nhBp
nOi, không ch/ IOng h4t giWng hAng v;, Iang thi u
các giWng ngô lai tWt I Jc ch5n t4o trong n )c, ngŠn
1

Trung tâm KKN giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia, Cục
Trồng trọt
2
Trường Đại học Hồng Đức
3
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

40

ngày và ch a có quy trình canh tác IWi v)i tbng
giWng vL mBt IO, bón phân cân IWi NPK, t )i n )c…
nên nhiLu giWng b\ nhi$m sâu b1nh nNng và có xu
th thoái hóa.
K t quG nghiên cRu trên IKt xám b4c màu c
ông Nam bO Iã chd ra I. t4o ra 1 tKn ngô NK7328
cây ngô phGi hKp thu tb IKt l Jng I4m d$ tiêu 2,40 —
3,05 kg N, 0,98 — 1,06 kg P2O5 và 1,55 — 1,63 kg K2O
(Võ Th\ Hoa, 2018). K t quG nghiên cRu c/a Bùi
ình Dinh và CS (2009) c I ng bAng sông H ng cho
thKy c th i k cây con cây hút I4m khoGng 5-10%
tang l Jng I4m, tb v n lóng I n tra c hút khoGng
50-60% và tb tra c I n chín khoGng 40-45%. Nh vBy
vi1c nghiên cRu bón phân cho giWng ngô lai m)i là
rKt quan tr5ng và cKp thi t. GiWng ngô lai I n QT55
Iã I Jc BO Nông nghi1p và PTNT công nhBn sGn
xuKt th= t4i Quy t I\nh sW 17/Q -TT-CLT ngày
17/01/2019 cho các tdnh phía BŠc, Nam Trung bO và
Tây Nguyên, là giWng có tri.n v5ng t4i Thanh Hóa.
. mc rOng giWng QT55 c Thanh Hóa, m;c tiêu
nghiên cRu là: xác I\nh I Jc liLu l Jng phân I4m và
kali hJp lý I. I4t n ng suKt và hi1u quG kinh t cao
trên IKt cát pha trong v; xuân và thu Iông t4i các
vùng tr ng ngô c Thanh Hóa.
2. V T LI U, PH NG PHÁP,

&A I)M VÀ TH%I GIAN NGHIÊN

C U
2.1. VBt
VBt li1u nghiên cRu
- GiWng thí nghi1m: GiWng ngô lai QT55.
- Công thRc thí nghi1m g m 15 công thRc
(kg/ha): NLn + I4m N (140- 160- 180- 200) + kali K2O
(90 - 110 - 130- 150).
- Công thRc IWi chRng: NLn + 140 kg N + 90 kg
K2O/ha.
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NLn: 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5/ha. Các
lo4i phân bón vô c là: urê: 46% N, supe lân Lâm
Thao 16% P2O5, kali clorua 60% K2O.
2.2. Ph

ng pháp nghiên cRu
cRu

thuBt áp d;ng theo “Quy chugn quWc gia vL KhGo
nghi1m giá tr\ canh tác và s= d;ng c/a giWng ngô” QCVN 01-56:2011/BNNPTNT c/a BO Nông nghi1p
và PTNT.

2.2.3. Ph

2.2.1. BW trí thí nghi1m
Thí nghi1m nghiên cRu liLu l Jng phân I4m và
kali cho giWng ngô QT55 I Jc bW trí theo “Quy
chugn QuWc gia vL KhGo nghi1m giá tr\ canh tác và
s= d;ng c/a giWng ngô” - QCVN 0156:2011/BNNPTNT c/a BO Nông nghi1p và PTNT.
- BW trí thí nghi1m I ng ruOng 2 y u tW (I4m và
kali) theo ki.u ô l)n (nhân tW N) và ô nhm (nhân tW K)
ki.u chia ô (Slip-plot).
Di1n tích ô thí nghi1m: 14 m2/ô (5 m x 2,8 m).
MBt IO 5,7 v4n cây/ha (70 cm x 24 cm).

2.2.2. Các chd tiêu theo dõi
Các chd tiêu theo dõi và s= d;ng quy trình kj

ng pháp x= lý sW li1u

X= lý sW li1u thí nghi1m phân bón gieo tr ng ngô
lai QT55 I Jc áp d;ng theo ch ng trình IRRISTAT
5.0 và phkn mLm Excel 3.2.
2.3. Th i gian và I\a Ii.m nghiên cRu
- Th i gian nghiên cRu: V; xuân 2018 gieo ngày
25/02/2018; v; thu Iông 2018 gieo ngày 10/9/2018.
- \a Ii.m: Thôn Tê Thôn, xã HoAng
HoAng Hóa, tdnh Thanh Hóa.

4o, huy1n

2.4. Tính chKt
chKt IKt và IiLu ki1n th i ti t khí hBu
- Kt thí nghi1m: ThuOc lo4i cát pha, thành phkn
c gi)i IKt nh™; tính chKt hóa h5c IKt I Jc trình bày
c bGng 1.

BGng 1. Tính chKt hóa h5c IKt thí nghi1m
Mfu IKt

Hàm l Jng
mùn tang sW
(%)

pHKCl

N tang
sW (%)

N d$ tiêu
(mg/kg)

P tang
sW (%)

P d$ tiêu
(mg/kg)

K tang
sW (%)

K d$ tiêu
(mg/kg)

Tr )c khi
gieo

0,78

5,72

0,60

4,24

0,13

5,20

0,15

29,6

Ngu n: Phòng Th= nghi1m - Trung tâm Ki.m nghi1m và ChRng nhBn chKt l Jng IKt và vBt t nông
nghi1p tdnh V“nh Phúc (2019).
Kt thí nghi1m t4i thôn Tê Thôn, xã HoAng 4o,
huy1n HoAng Hóa, tdnh Thanh Hóa có pHKCl gkn
trung tính, hàm l Jng mùn tang sW thKp, I4m tang
sW trung bình; lân tang sW trung bình, lân d$ tiêu
trung bình, kali tang sW trung bình, kali d$ tiêu giàu.

3.1. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali
I n sinh tr cng, phát tri.n c/a
c/a giWng QT55 trên IKt
cát pha trong v;
v; xuân và thu Iông t4i Thanh Hóa

3.1.1. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và
kali I n th i gian sinh tr cng c/a giWng QT55

3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
BGng 2. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali I n th i gian sinh tr cng c/a giWng QT55 trên IKt
IKt cát
pha trong v;
v; xuân và thu Iông 2018 t4i Thanh Hóa
TT
Công thRc
Th i gian tb gieo I n ....(ngày)
Tra c (50% sW cây
Phun râu (50% sW cây
Chín sinh lý (TGST)
tra c )
phun râu)
(ngày)
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
1
N140K90 ( /C)
63
57
66
60
115
104
2
N140K110
63
57
66
60
115
105
3
N140K130
63
57
66
60
115
105
4
N140K150
63
57
66
60
115
105
5
N160K90
63
58
66
62
115
107
6
N160K110
63
59
66
62
115
106
7
N160K130
64
58
67
62
116
107
8
N160K150
64
59
67
62
116
106
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9
10
11
12
13
14
15
16

N180K90
N180K110
N180K130
N200K150
N200K90
N200K110
N200K130
N200K150

64
66
67
67
67
68
68
68

59
60
60
60
61
61
61
61

s mRc bón phân tb 140-160 kg N/ha giWng QT55
có th i gian sinh tr cng ngŠn ngày h n so v)i mRc
bón I4m 180-200 kg N/ha khoGng 1-3 ngày (v; xuân)
và 1-4 ngày (thu Iông).
Khi t ng mRc bón I4m tb 140-160 kg N/ha lên
mRc 180-200 kg N/ha thì th i gian sinh tr cng t ng

67
62
116
106
68
63
117
106
69
63
117
106
69
63
117
107
70
64
118
108
70
64
118
108
70
64
118
108
70
64
118
108
thêm 1-4 ngày; trong khi t ng mRc bón kali tb 90-110
kg K2O/ha lên 130-150 kg K2O/ha th i gian sinh
tr cng không kéo dài.

3.1.2. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali
I n mRc IO nhi$m sâu, b1nh c/a giWng QT55

BGng 3. ”nh h cng c/a liLu
liLu l Jng phân I4m và kali I n mRc IO nhi$m sâu, b1nh c/a giWng QT55 trên IKt cát
pha trong v;
v; xuân và thu Iông 2018 t4i Thanh Hóa
Công
Sâu I;c thân
Sâu I;c bŠp
B1nh khô vAn (%) B1nh IWm lá l)n
a r$
thRc
(Ii.m 1-5)
(%)
(Ii.m 1-5)
(Ii.m 1-5)
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
N140K90
1
1
1
1
1,0
1,0
1
1
0
0,3
N140K110
1
1
1
1
1,0
1,0
1
1
0
0
N140K130
1
1
1
1
0,6
1,0
1
1
0
0
N140K150
1
1
1
1
0,6
0,3
1
1
0
0
N160K90
1
1
1
1
1,0
1,3
1
1
0,6
0
N160K110
1
1
1
1
1,3
0,6
1
1
1,0
0
N160K130
1
1
1
1
1,3
0,3
1
1-2
1,0
0
N160K150
1-2
1
1
1
1,3
0,6
1
1-2
1
0,3
N180K90
2
1-2
1-2
1-2
1,0
0,6
1-2
1
1,0
0,6
N180K110
1-2
1-2
1-2
1-2
1,0
1,0
1
1-2
1,0
0,3
N180K130
1-2
1-2
1-2
2
1,0
1,0
1
1-2
1,3
0,6
N200K150
1-2
1-2
1-2
1-2
1,0
1,0
1-2
1-2
1,3
0,6
N200K90
2-3
1-2
2
1-2
1,3
1,0
1-2
1-2
2,3
1,0
N200K110
2
2
1-2
1-2
2,0
1,6
1-2
1-2
2,0
0,6
N200K130
2
1-2
1
1-2
2,0
2,0
2
1-2
2,6
1,6
N200K150
2
1-2
1-2
1-2
2,6
2,3
1-2
1-2
3,0
1,6

- Sâu h4i: s mRc bón I4m tb 140 -160 kg N/ha và
bón kali 90-150 kg K2O/ha nhi$m sâu I;c thân, I;c
bŠp h4i ngô (Ii.m 1) nh™ h n các mRc bón I4m cao
h n.

- B1nh h4i: s mRc bón I4m tb 140 -160 kg N/ha
và bón kali 90-150 kg K2O/ha nhi$m b1nh khô vAn và
b1nh IWm lá l)n h4i ngô nh™ h n so v)i các mRc bón
I4m cao tb 180-200 kg N/ha.

Ngô có chiLu h )ng nhi$m sâu I;c thân, I;c
bŠp t ng dkn khi bón I4m tb 180 - 200 kg N/ha và
bón kali 90-110 kg K2O/ha, trong Ió, c mRc bón 200
kg N/ha và 90 kg K2O/ha mRc nhi$m nNng h n so
v)i các mRc bón thKp h n. Tuy nhiên mRc Ii.m gây
h4i chd c mRc nh™ I n trung bình (Ii.m 2-3).

Ngô có chiLu h )ng nhi$m b1nh t ng dkn khi
bón I4m tb 180 - 200 kg N/ha và bón kali 90 kg
K2O/ha, trong Ió, c mRc bón 200 kg N/ha và 90 kg
K2O/ha mRc nhi$m nNng h n so v)i các mRc bón
thKp h n. Tuy nhiên mRc gây h4i IWi v)i b1nh khô
vAn khoGng 1,6-2,3% và b1nh IWm lá l)n tb Ii.m 1-2
vfn c mRc nh™.
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- a ngã: s mRc bón I4m tb 140 -160 kg N/ha và
bón kali 90-150 kg K2O/ha cây cRng, ít Ia ngã h n
các mRc bón I4m cao tb 180-200 kg N/ha.

Ió, c mRc bón 200 kg N/ha và 90 kg K2O/ha ngô d$
Ia ngã h n so v)i các mRc bón thKp h n. Tuy nhiên
mRc Ia ngã c/a ngô tb 2-3% vfn c mRc nh™.

a r$ ngô có chiLu h )ng t ng dkn khi bón I4m
tb 180 - 200 kg N/ha và bón kali 90 kg K2O/ha, trong

3.1.3. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và
kali I n mOt sW chd tiêu sinh tr cng c/a giWng QT55

BGng 4. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali I n mOt sW chd tiêu sinh tr cng c/a giWng QT55 trên IKt
cát pha trong v;
v; xuân và thu Iông 2018 t4i
t4i Thanh Hóa
ChiLu cao cây (cm)
Dài bŠp (cm)
ng kính bŠp (cm)
Công thRc
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
187,7 ± 16,2
181,4 ± 9,7
19,9 ± 2,0
16,3 ± 2,1
4,7 ± 0,4
4,7 ± 0,3
N140K90
187,3 ± 10,5
176,2 ± 16,6
19,4 ± 2,5
16,1 ± 1,8
4,9 ± 0,3
4,6 ± 0,2
N140K110
191,9 ± 12,2
189,6 ± 8,1
19,8 ± 0,7
17,1 ± 1,3
5,0 ± 0,3
4,6 ± 0,1
N140K130
195,1 ± 9,0
182,2 ± 6,2
19,6 ± 2,5
16,1 ± 0,7
5,0 ± 0,3
4,6 ± 0,2
N140K150
202,0 ± 8,1
183,9 ± 10,8
20,9 ± 1,5
17,2 ± 0,9
5,0 ± 0,1
4,7 ± 0,2
N160K90
210,6 ± 15,4
196,4 ± 9,4
20,7 ± 1,2
17,8 ± 0,9
4,9 ± 0,4
4,7 ± 0,2
N160K110
206,6 ± 10,1
186,4 ± 10,9
20,3 ± 1,3
17,3 ± 1,5
4,9 ± 0,1
4,8 ± 0,3
N160K130
213,2 ± 6,8
193,6 ± 5,4
20,8 ± 1,5
17,2 ± 1,4
5,0 ± 0,3
4,8 ± 0,2
N160K150
217,9
±
5,2
197,6
±
12,0
20,5
±
2,1
18,4
±
1,6
4,9
±
0,5
4,9
± 0,3
N180K90
220,2 ± 9,2
196,7 ± 9,7
22,0 ± 1,3
18,3 ± 2,4
5,0 ± 0,2
4,6 ± 0,2
N180K110
212,6 ± 14,9
192,8 ± 13,0
20,9 ± 0,8
18,7 ± 1,9
5,0 ± 0,2
4,7 ± 0,3
N180K130
212,1 ± 11,9
195,7 ± 8,3
20,5 ± 1,5
18,3 ± 1,6
4,9 ± 0,2
4,8 ± 0,2
N180K150
214,6 ± 6,1
194,0 ± 8,8
21,0 ± 1,2
18,1 ± 1,4
5,0 ± 0,2
4,8 ± 0,4
N200K90
217,7 ± 16,1
196,6 ± 7,0
20,6 ± 2,8
18,6 ± 0,8
5,1 ± 0,2
4,7 ± 0,3
N200K110
222,7 ± 10,0
195,2 ± 7,2
21,0 ± 1,1
18,1 ± 2,3
5,3 ± 0,2
4,7 ± 0,4
N200K130
222,0 ± 9,2
196,6 ± 7,7
21,1 ± 1,8
19,1 ± 0,9
5,2 ± 0,3
4,8 ± 0,3
N200K150
Wi v)i giWng ngô lai QT55 các chd tiêu: chiLu
3.2.1. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và
cao cây, dài bŠp, I ng kính bŠp te l1 thuBn t ng dkn kali I n các y u tW cKu thành n ng suKt c/a giWng
tb mRc bón I4m và kali thKp (140 kg N/ha và 90 kg ngô QT55
Trong v; xuân và thu Iông 2018 giWng QT55 c
K2O/ha + nLn: 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha) I n mRc bón I4m và kali cao (200 kg N/ha mRc bón tb 160-200 kg N/ha + 90-150 kg K2O/ha
và 150 kg K2O/ha + nLn: 2 tKn phân h3u c vi sinh + trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha
90 P2O5 kg/ha).
có sW bŠp h3u hi1u/cây, sW h4t/hàng và khWi l Jng
GiWng ngô lai QT55 c mRc bón I4m và kali t ng 1000 h4t cao h n mRc bón 140 kg N/ha + 90-150 kg
dkn tb 160 kg N/ha và 110 kg K2O/ha (trên nLn: 2 K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha) I n 200 kg kg/ha. Chd tiêu sW hàng h4t/bŠp không có s+ sai
N/ha và 150 kg K2O/ha (trên nLn: 2 tKn phân h3u c
khác Iáng k. gi3a các mRc phân bón.
vi sinh + 90 P2O5 kg/ha) có chiLu cao cây, chiLu dài
s mRc bón 160-200 kg N/ha + 90-150 kg K2O/ha
bŠp và I ng kính bŠp t ng dkn, trong Ió bón 180 kg trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha
N/ha và 110 kg K2O/ha trên nLn: 2 tKn phân h3u c
sW bŠp h3u hi1u/cây và sW h4t/hàng, khWi l Jng 1000
vi sinh + 90 P2O5 kg/ha cho chiLu cao cây, chiLu dài h4t có xu h )ng t ng dkn. Tuy nhiên, c mRc bón 180
bŠp và I ng kính bŠp cao nhKt, ti p I n là các công kg N/ha + 90-110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
thRc bón: 160 kg N/ha và 110 kg K2O/ha trên nLn: 2 c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha sW bŠp h3u hi1u/cây, sW
tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha.
h4t/hàng, khWi l Jng 1000 h4t l4i cao h n các mRc
3.2. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali phân bón khác.
I n n ng suKt c/a
c/a giWng QT55 trên IKt cát pha trong
v; xuân và thu Iông t4i Thanh Hóa
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BGng 5. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali I n các y u tW cKu thành n ng suKt c/a giWng QT55 trên
IKt cát pha trong v; xuân và thu Iông 2018 t4i Thanh Hóa
Công thRc

N140K90
N140K110
N140K130
N140K150
N160K90
N160K110
N160K130
N160K150
N180K90
N180K110
N180K130
N180K150
N200K90
N200K110
N200K130
N200K150

SW bŠp HH/cây
Xuân
1,3 ± 0,5
1,2 ± 0,4
1,4 ± 0,5
1,1 ± 0,3
1,4 ± 0,5
1,5 ± 0,4
1,4 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,6 ± 0,5
1,6 ± 0,4
1,4 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,6 ± 0,5
1,6 ± 0,4
1,5 ± 0,5
1,4 ± 0,5

T
1,1 ± 0,3
1,1 ± 0,3
1,1 ± 0,3
1,1 ± 0,3
1,1 ± 0,3
1,5 ± 0,5
1,3 ± 0,5
1,5 ± 0,5
1,3 ± 0,5
1,3 ± 0,5
1,4 ± 0,5
1,3 ± 0,5
1,4 ± 0,5
1,4 ± 0,5
1,4 ± 0,5
1,4 ± 0,5

SW hàng h4t/bŠp (hàng)
Xuân
14,2 ± 0,6
14,4 ± 0,8
14,8 ± 1,4
14,4 ± 1,3
14,2 ± 0,6
15,0 ± 1,7
14,6 ± 0,9
14,8 ± 1,0
14,4 ± 1,6
14,6 ± 0,9
14,8 ± 1,4
14,4 ± 1,6
14,6 ± 1,3
14,8 ± 1,0
15,6 ± 0,8
14,4 ± 1,5

T
15,0 ± 1,0
14,8 ± 1,3
14,8 ± 1,3
14,0 ± 0,9
14,0 ± 0,0
15,0 ± 1,6
14,6 ± 0,9
14,6 ± 1,0
14,4 ± 1,5
14,4 ± 1,5
14,8 ± 1,3
14,4 ± 1,5
14,6 ± 1,3
14,8 ± 1,0
14,8 ± 1,0
14,4 ± 1,5

3.2.2. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và
kali I n n ng suKt c/a giWng QT55
BGng 6. ”nh h cng c/a liLu l Jng phân I4m và kali
I n n ng suKt c/a giWng QT55 trên IKt cát pha trong
v; xuân và thu Iông 2018 t4i Thanh Hóa
N ng suKt h4t khô N ng suKt
TT Công thRc
(tKn/ha)
Xuân
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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N140K90

7,35

6,49

TB
(tKn/ha)
6,92

N140K110

7,62

6,34

6,98

N140K130

7,78

6,45

7,11

N140K150

7,83

6,67

7,25

N160K90

8,30

7,44

7,87

N160K110

8,76

8,62

8,69

N160K130

8,74

8,59

8,66

N160K150

8,57

8,58

8,57

N180K90

9,47

8,64

9,05

N180K110

9,63

8,94

9,28

N180K130

9,59

8,92

9,25

N180K150

9,16

8,74

8,95

N200K90

9,40

8,84

9,12

N200K110

9,31

8,82

9,06

N200K130

8,93

8,83

8,88

N200K150

9,18

8,87

9,02

CV (%)
LSD0,05 N
LSD0,05 K
LSD0,05 N, K

8,1
1,039
0,600
1,200

7,6
0,9037
0,5217
1,0435

SW h4t/hàng
(h4t)
Xuân
T
31,5 ± 6,9
31,0 ± 4,6
31,4 ± 6,0
32,6 ± 4,2
32,6 ± 4,3
32,0 ± 4,3
33,5 ± 6,7
30,9 ± 2,4
36,1 ± 3,3
30,1 ± 3,3
38,0 ± 4,1
31,4 ± 4,9
34,2 ± 3,4
34,2 ± 3,4
34,6 ± 4,4
34,6 ± 4,4
34,0 ± 6,3
34,0 ± 6,3
35,6 ± 2,3
34,0 ± 6,3
34,9 ± 2,4
34,9 ± 2,4
34,7 ± 3,4
34,7 ± 3,4
35,0 ± 3,6
35,0 ± 3,6
34,0 ± 5,0
34,0 ± 5,0
34,2 ± 3,1
34, 0± 5,0
34,8 ± 5,6
34,8 ± 5,6

P.1000 h4t (gam)
Xuân
298,5
299,0
299,5
299,5
300,0
302,0
303,5
305,5
303,5
305,0
306,5
305,0
304,5
304,0
303,5
304,5

T
298,3
299,1
299,4
299,6
300,5
302,2
303,6
303,5
303,6
306,5
305,6
305,0
304,6
304,7
303,5
304,5

- V; xuân 2018: bón I4m tb 160-200 kg N/ha và
kali tb 90-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c
vi sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao h n mRc
bón 140 kg N/ha + 90-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha.
Bón I4m c mRc 160-180-200 kg N/ha + 110-150
kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90
P2O5 kg/ha cho n ng suKt h4t khô v Jt h n IWi
chRng 140 kg N/ha + 90 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha c mRc có ý
ngh“a 95%. Tuy nhiên gi3a các mRc bón tb 160-180200 kg N/ha + 110-130-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha không có s+ sai
khác vL n ng suKt h4t khô. Trong Ió, bón mRc 180
kg N/ha + 110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao nhKt
(9,63 tKn/ha).
- V; thu Iông 2018: bón I4m tb 160-200 kg N/ha
và kali tb 90-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao h n
mRc bón 140 kg N/ha + 90-150 kg K2O/ha trên nLn 2
tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha.
Bón I4m c mRc 160-180-200 kg N/ha + 110-150
kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90
P2O5 kg/ha cho n ng suKt h4t khô v Jt h n IWi
chRng 140 kg N/ha + 90 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha c mRc có ý
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ngh“a 95 %. Tuy nhiên gi3a các mRc bón tb 160-180200 kg N/ha + 110-130-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn
phân h3u c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha không có s+ sai
khác vL n ng suKt h4t khô. Trong Ió, bón mRc 180
kg N/ha + 110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao nhKt
(8,94 tKn/ha).
Nh vBy, bón phân tb 160-200 kg N/ha + 110-150
kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90

P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao, trong Ió bón 180 kg
N/ha + 110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi
sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao nhKt IWi v)i
giWng QT55 trên IKt cát pha trong v; xuân và thu
Iông 2018 t4i Thanh Hóa.
3.3. Hi1u
Hi1u quG s= d;ng phân I4m và kali IWi v)i
giWng
giWng QT55 trên IKt cát pha trong v; xuân và thu
Iông 2018 t4i
t4i Thanh Hóa

BGng 7. ”nh h cng c/a li
liLu l Jng phân I4m và kali I n hi1u quG kinh t c/a giWng QT55 trên IKt cát pha
trong v;
v; xuân và thu Iông 2018 t4i Thanh Hóa
Công thRc
Tang thu (tri1u I ng/ha)
Tang chi (tri1u I ng/ha) Lãi thukn (tri1u I ng/ha)
Xuân
T
Xuân
T
Xuân
T
N140K90
41,160
42,185
28,849
28,849
12,311
13,336
N140K110
42,672
41,210
29,136
29,136
13,536
12,074
N140K130
43,568
41,925
29,423
29,423
14,145
12,502
N140K150
43,848
43,355
29,719
29,719
14,129
13,636
N160K90
46,480
48,100
29,923
29,923
16,557
18,177
N160K110
49,056
56,030
30,210
30,210
18,846
25,820
N160K130
48,944
55,835
30,497
30,497
18,447
25,338
N160K150
47,992
55,770
30,793
30,793
17,199
24,977
N180K90
53,032
56,160
31,106
31,106
21,926
25,054
N180K110
53,928
58,110
31,393
31,393
22,535
26,717
N180K130
53,704
57,980
31,680
31,680
22,024
26,300
N180K150
51,296
56,810
31,976
31,976
19,320
24,834
N200K90
52,864
57,460
32,180
32,180
20,684
25,280
N200K110
52,136
57,330
32,467
32,467
19,669
24,863
N200K130
50,008
57,395
32,754
32,754
17,254
24,641
N200K150
51,408
57,655
33,050
33,050
18,358
24,605
- V; xuân 2018: bón I4m tb 160-200 kg N/ha và
kali tb 110-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c
vi sinh + 90 P2O5 kg/ha I4t hi1u quG kinh t cao, lãi
thukn cao h n IWi chRng và các mRc bón 140 kg
N/ha + 110-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha.

- V; thu Iông 2018: bón I4m tb 160-200 kg N/ha
và kali tb 110-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha I4t hi1u quG kinh t (lãi
thukn) cao h n IWi chRng và các mRc bón 140 kg
N/ha + 110-150 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u
c vi sinh + 90 P2O5 kg/ha.

Bón I4m c mRc 180 kg N/ha + 110-130 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha cho hi1u quG kinh t cao nhKt, lãi thukn I4t
22,024-22,535 tri1u I ng/ha/v;, v Jt IWi chRng TB
9,968 tri1u I ng/ha/v;.

Bón I4m c mRc 180 kg N/ha + 110-130 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha cho hi1u quG kinh t cao nhKt, lãi thukn I4t
26,300-26,717 tri1u I ng/ha/v;, v Jt IWi chRng TB
13,172 tri1u I ng/ha/v;.

Bón I4m c mRc 160 kg N/ha + 110-130 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha cho hi1u quG kinh t khá cao, lãi thukn I4t
18,447-18,846 tri1u I ng/ha/v;, v Jt IWi chRng TB
6,335 tri1u I ng/ha/v;.

Bón I4m c mRc 160 kg N/ha + 110-130 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha cho hi1u quG kinh t khá cao, lãi thukn 25,33825,820 tri1u I ng/ha/v; v Jt IWi chRng TB 13,243
tri1u I ng/ha/v;.

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

45

KHOA H C CÔNG NGH
Tóm l4i: Bón phân c mRc 160-200 kg N/ha + 110130 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh +
90 P2O5 kg/ha cho hi1u quG kinh t (lãi thukn) cao,
tuy nhiên bón phân c mRc 160 -180 kg N/ha + 110 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha cho hi1u quG kinh t cao nhKt IWi v)i giWng
QT55 trên IKt cát pha trong v; xuân và thu Iông
2018 t4i Thanh Hóa.
4. K T LU N VÀ

NGH&

4.1. K t luBn
GiWng ngô lai I n QT55 c mRc bón 160 -180 kg
N/ha + 110 kg K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi
sinh + 90 P2O5 kg/ha cho n ng suKt cao 8,69-9,28
tKn/ha/v; và I4t hi1u quG kinh t cao nhKt, lãi thukn
I4t 22,333-24,626 tri1u I ng/ha, trung bình 23,479
tri1u I ng/ha/v; v Jt IWi chRng TB 10,656 tri1u
I ng/ha/v; trên IKt cát pha trong v; xuân và thu
Iông 2018 t4i Thanh Hóa.
4.2. L ngh\
Nhân rOng ra sGn xuKt giWng ngô lai I n QT55 c
mRc phân bón tb 160 -180 kg N/ha + 90-110 kg
K2O/ha trên nLn 2 tKn phân h3u c vi sinh + 90 P2O5
kg/ha trên IKt cát pha trong v; xuân và thu Iông t4i
Thanh Hóa.
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RESEARCH ON NITROGEN AND POTASSIUM FERTILIZER DOSE FOR HYBRID MAIZE
QT55 IN CLAY SAND SOIL IN SPRING AND AUTUMN — WINTER SEASON 2018 AT THANH
THANH
HOA PROVINCE
Le Quy Tuong, Le Van Ninh, Le Quy Tung
Summary
Study a reasonable dose of nitrogen and potassium fertilizer for QT55 single hybrid maize variety on clay
sand soil in spring and autumn-winter season 2018 at Te Thon hamlet, Hoang Dao commune, Hoang Hoa
district, Thanh Hoa province. The results have determined a reasonable level of fertilizer from 160 to 180 kg
N/ha + 110 kg K2O/ha on foundation 2 tons of micro-organic fertilizer + 90 kg P2O5/ha for high yield from
8.69 to 9.28 tons/ha/season and the economic efficiency is high, averaging 23.479 million VND/ha,
exceeding the average control of 10.656 million VND/ha/season on clay sand soil in spring and autumnwinter season 2018.
Keywords: Economic effect, n ng suKt, nitrogen and potassium fertilizer, QT55 hybrid maize variety, sandy

soil, yield.
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$ÁNH GIÁ HI U QU6 M)T S PHÂN BÓN TIÊN TI3N VÀ
CH3 PHTM SINH HUC $ I VVI GI NG NGÔ LAI MN585
TRÊN $QT LÚA TGI $5NG BWNG SÔNG C2U LONG
oàn V“nh
V“nh Phúc1, Lê Quý Kha2, Ngô Ng5c
Ng5c H ng3
TÓM T"T
T"T
Thí nghi1m ti n hành theo khWi Iky I/ ngfu nhiên (RCBD), 3 lkn lNp v)i 15 nghi1m thRc: không bón phân;
bón phân theo khuy n cáo (220 N, 90 kg P2O5 và 90 kg K2O/ha - Wi chRng); giGm 25%, 50%, 75% N, 50%
P2O5 và 50% K2O có x= lý các ch phgm sinh h5c (CPSH); bón phân theo khuy n cáo có x= lý các CPSH và
bón phân nhG chBm. K t quG cho thKy, trong v; hè thu 2018 c HBu Giang các nghi1m thRc NT5 (110 N-45
P2O5 - 45 K2O + Cát T ng), NT8 (110 N-90 P2O5-90 K2O + HATAKE#8), NT11 (165 N-90 P2O5-90 K2O +
NANO-BIO) khG n ng kháng b1nh IWm lá l)n khác bi1t so v)i IWi chRng. Trong v; Iông xuân 2017-2018 c
ng Tháp, x= lý HATAKE#7, #8 và NANO-BIO Iã cGi thi1n chiLu cao cây; giGm 25-50% N, 0-50% P2O5 và
K2O k t hJp x= lý CPSH không Gnh h cng I n tr4ng thái cây, IO bLn lá, td l1 h4t và khWi l Jng 1000 h4t so
v)i IWi chRng; c nghi1m thRc NT5 (110 N-45 P2O5-45 K2O + Cát T ng) và NT6 (110 N-45 P2O5-45 K2O +
HATAKE#7) tr4ng thái bŠp I™p h n có ý ngh“a so v)i IWi chRng. Trong cG hai Ii.m thí nghi1m, c các
nghi1m thRc NT13: 220 N-90 P2O5-90 K2O + ABI; NT14: 220 N-90 P2O5-90 K2O + SUMITRI và bón phân nhG
chBm (NT15) thì sinh tr cng, chWng ch\u và n ng suKt ngô không khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng; c
nghi1m thRc bón 220 N-90 P2O5-90 K2O + ABI (NT13) n ng suKt ngô I4t cao nhKt 6,5 tKn/ha trong v; hè thu
2018 c HBu Giang và 10,12 tKn/ha trong v; Iông xuân 2017-2018 c
ng Tháp.
Tb khóa: Ch phgm sinh h5c, n ng suKt ngô, phân nhG chBm.

nhiên, ch a có nh3ng nghiên cRu s= d;ng các sGn
1. M* +U
Cây ngô (Zea mays L.) là cây l Jng th+c quan phgm này cho cây ngô trên IKt lúa c BSCL. Vì vBy
tr5ng thR hai c n )c ta, nhu cku ngô hi1n nay rKt l)n, nghiên cRu này I Jc th+c hi1n nhAm Iánh giá hi1u
INc bi1t c vùng I ng bAng sông C=u Long ( BSCL). quG c/a mOt sW CPSH và phân bón lên sinh tr cng,
Theo thWng kê s bO c/a Tang c;c ThWng kê (2018) khG n ng chWng ch\u và n ng suKt ngô lai trên IKt lúa
[13] sGn l Jng ngô n m 2018 c/a Vi1t Nam là h n c BSCL trong v; Iông xuân ( X) 2017-2018 t4i xã
ng Tháp và v;
4,9 tri1u tKn nh ng Vi1t Nam nhBp khgu h n 10 tri1u An Phong, huy1n Thanh Bình, tdnh
tKn ngô. V)i IiLu ki1n tha nh ‘ng thuBn lJi nh ng hè thu (HT) 2018 t4i th\ trKn Kinh Cùng, huy1n
BSCL l4i gNp khó kh n trong phát tri.n cây ngô do Ph;ng Hi1p, tdnh HBu Giang.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
chi phí sGn xuKt cao, trong Ió chi phí cho phân bón
2.1. VBt
VBt li1u
chi m 30-35,5% [7]; ngoài ra, hi1u quG s= d;ng phân
GiWng ngô lai MN585 c/a Vi1n Khoa h5c Kj
bón hi1n nay thKp, trong khi cây ngô ckn nhiLu
thuBt
Nông nghi1p miLn Nam (I Jc công nhBn sGn
d ‘ng chKt I. I4t n ng suKt cao. V)i m;c tiêu giGm
giá thành sGn xuKt, giGm l Jng phân hóa h5c và giGm xuKt th= n m 2018). Phân hóa h5c: urê (46% N), supe
ô nhi$m môi tr ng, vi1c s= d;ng các ch phgm sinh lân I n (16% P2O5), kali clorua (60% K2O); các CPSH
h5c (CPSH) và phân nhG chBm là ckn thi t; tuy và phân nhG chBm I Jc trình bày trong bGng 1.
BGng 1. Các nghi1m thRc thí nghi1m 7
Nghi1m thRc
Mô tG
1

0 N-0 P-0 K+ABA-TE

2

0 N-45 P2O5-45 K2O + HATAKE

Không bón phân + ch phgm ABA-TE (OPN) (Công ty
TNHH Phát tri.n NN Ph ng Nam, TP. HCM)
Không bón N, giGm 50% P2O5 và K2O + ch phgm Midori
Hatake#8 (Cty TNHH Nông nghi1p CNC ng Minh)

1

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Cửu Long
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
3
Bộ môn Khoa học đất, Trường Đại học Cần Thơ
Email: doanvinhphuc@mku.edu.vn
2
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Nghi1m thRc
3

Mô tG

Không bón phân

Không x= lý phân, thuWc
515 kg Ong Bi.n + 90 lân + 50 kg NPK16-16-8 + 40 kg
NPK 20-20-15
(Công ty TNHH SXTM 4i Nam, Bà R\a - V7ng Tàu)
GiGm 50% N, P, K + ch phgm Cát T ng (Công ty TNHH
XNK công ngh1 Cát T ng, Hà NOi)

4

63 N-66 P2O5-48 K2O + Ong Bi.n

5

110 N-45 P2O5-45 K2O + Cát T

6

110 N - 45 P2O5 - 45 K2O + HATAKE#7

GiGm 50% N, P, K + ch phgm Midori Hatake#7

7

110 N - 45 P2O5 - 45 K2O + HATAKE#8

GiGm 50% N, P, K + ch phgm Midori Hatake#8

8

110 N - 90 P2O5 - 90 K2O + HATAKE#8

GiGm 50% N + ch phgm Midori Hatake#8

9

110 N- 90 P2O5- 90 K2O + MFB

ng

11 165 N-90 P2O5-90 K2O + NANO-BIO

GiGm 50% N + ch phgm MFB-1, MFB-VT, MFB (Công ty
ài Loan)
GiGm 50% N + ch phgm NANO+BIO (Công ty CP Nông
nghi1p Vi1t Nam UKR, Tp. HCM)
GiGm 25% N + ch phgm NANO+BIO

12 220 N-90 P2O5-90 K2O (IWi chRng)

Bón Iky I/ N, P, K

10 110 N - 90 P2O5 - 90 K2O + NANO-BIO

13 220 N-90 P2O5-90 K2O + ABI
14 220 N-90 P2O5-90 K2O + SUMITRI
15

Phân nhG chBm (Công ty TNHH
Kingenta Vi1t Nam, TP. HCM)

Bón Iky I/ N, P, K + ch phgm ABI-BB (Công ty TNHH
Phát tri.n NN Ph ng Nam, TP. HCM, gi)i thi1u: Phòng
chWng các lo4i b1nh h4i: khô vAn, gd sŠt, IWm lá)
Bón Iky I/ N, P, K + ch phgm SUMITRI (Công ty TNHH
Phát tri.n NN Ph ng Nam, TP. HCM)
154 N - 56 P2O5 - 84 K2O

Ghi chú: ABAABA-TE:
TE Streptomyces (109 cfu), Rhizobium (109 cfu), Lactic (109 cfu), Bacillus (109 cfu), Quang
9
hJp (10 cfu), NKm men (109 cfu). Ong Bi.n
Bi.n:
.n Nts (4%), P2O5 (3%), K2O (3%), CaO (0,1 %), MgO (0,05 %), S (0,1
%), Fe (300 ppm), Zn (200 ppm), Mn (100 ppm), Cu (300 ppm), h3u c (23%), acid humic (2,5%). Cát T ng:
ng
Vi sinh vBt (VSV) hi u khí (6,2 x 104), VSV phân giGi phospho (1,2 x 104), VSV phân giGi xenlulose (6,1 x 104).
HATAKE#7: Bacillus Amyloliquefaciens D203, công ngh1 NhBt BGn, phân lBp tb tBp Ioàn VSV bi.n, ch\u
I Jc pH thKp và môi tr ng mNn. HATAKE#8: Th h1 m)i c/a Hatake #7. MFB:
MFB ch phgm có ngu n gWc sinh
h5c, chRa 4,5% h3u c , 0,5% N tang sa, 0,3% anhydrite photpho tang sW, 0,3% kali oxit, pH 4,2. NANO: Mg (5
mg/kg); Ca (20 mg/kg), Thiamin (01,5 mg/kg), L-Serine (6 mg/kg), I ng Lactose (0,5 mg/kg), I ng
sucrose (800 g/kg, công ngh1 Ucraina). BIO:
BIO N (150 mg/l), K2O (200 mg/l), P2O5 (20 mg/l), Bo (100 mg/l),
Cu (10 mg/l), Zn (100 mg/l), Co (15 mg/l), Mg (100 mg/l), Mn (100 mg/l), Mo (100 mg/l), Fe (100 mg/l),
công ngh1 c/a Nga. ABIABI-BB:
BB Beauveria sp >108 cfu/g; h3u c >15%. SUMITRI:
SUMITRI Acid Humic (25%), Acid Fulvic
9
(10%, Trichoderma spp (10 cfu/g), TE (S, Ca, Mg, Cu, Zn, Bo …), h3u c d$ hòa tan, công ngh1 Vi1t Nam.
Phân nhG
nhG chBm:
chBm 22-8-12 (plus) c/a công ty Kingenta (Trung QuWc).
2.2. Ph

ng pháp thí nghi1m
nghi1m

Thí nghi1m I Jc bW trí theo khWi Iky I/ ngfu
nhiên (RCBD), 15 nghi1m thRc, ba lkn lNp l4i. Di1n
tích ô c bGn 21 m2 (5 m x 4,2 m), m’i ô gieo 6 hàng;
khoGng cách ô: 1,4 m; khoGng cách hàng 70 cm,
khoGng cách cây 20 cm (t ng Rng mBt IO 7,1 v4n
cây/ha). LiLu l Jng phân N, P, K t ng Rng 220 N 90 P2O5 - 90 K2O kg/ha; quy trình s= d;ng các ch
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phgm sinh h5c và phân nhG chBm theo h )ng dfn
c/a nhà sGn xuKt. Chd tiêu theo dõi g m chiLu cao
cây (cm), chiLu cao Ióng bŠp (cm), tr4ng thái cây (15), tr4ng thái bŠp (1-5), nhi$m sâu I;c thân (1-5),
b1nh khô vAn (1-5), IWm lá l)n (1-5), IWm lá nhm (15), IO bLn lá (1-5), td l1 h4t (%), khWi l Jng 1000 h4t
(g) và n ng suKt h4t (t4/ha). Ph ng pháp thu thBp
sW li1u theo h )ng dfn c/a Lê Quý Kha (2013) [9] và
QCVN 01-56:2011/BNNPTPT [2]. SW li1u I Jc x= lý
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bAng phkn mLm IRRISTAT 5.0, s= d;ng LSD0,05 I. so
sánh trung bình các nghi1m thRc.
K t quG phân tích cho thKy IKt thí nghi1m c
Kinh Cùng, HBu Giang thuOc nhóm IKt phèn, sa cKu
sét, IKt chua nhiLu; chKt h3u c , I4m tang sW, CEC,
lân d$ tiêu, kali d$ tiêu I Jc Iánh giá c mRc trung
bình, nghèo lân tang sW, hàm l Jng nhôm trao Iai
không Gnh h cng I n sinh tr cng c/a cây. s Thanh
Bình,
ng Tháp IKt thuOc nhóm IKt phù sa không
b i, chua vba, chKt h3u c và I4m tang sW I Jc Iánh
giá thKp, giàu lân tang sW và lân d$ tiêu, CEC và kali
d$ tiêu thKp, thuOc nhóm IKt th\t pha sét.
BGng 2. K t quG phân tích mOt sW INc tính hóa h5c
c/a IKt thí nghi1m
Chd tiêu th=
HBu Giang
ng
nghi1m
2018
Tháp 2017
pHKCl
3,34
5,40
ChKt h3u c (%)
6,71
1,65
N tang sW (%)
0,332
0,108
P tang sW (%)
0,04
0,192
P d$ tiêu (mg/kg)
37,3
59,5
K d$ tiêu (mg/kg)
175
58
Al trao Iai
1,65
0,231
(Cmol/kg)
CEC (Cmol+/kg)
21,6
7,24
S d$ tiêu (mg/kg)
408
25,1
Fe d$ tiêu (mg/kg)
339
301
Cát (%)
8
25
Th\t (%)
26
37
Sét (%)
66
38

Ngu n: Vi1n Khoa h5c Kj thuBt Nông nghi1p
miLn Nam 2017, 2018
3. K T QU NGHIÊN C U
3.1. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón
bón I n chiLu cao cây và chiLu cao Ióng bŠp
K t quG trong bGng 3 cho thKy có s+ khác bi1t có
ý ngh“a vL chiLu cao cây và chiLu cao Ióng bŠp trong
v; HT 2018 c HBu Giang và v; X 2017-2018 c
ng

Tháp; c các nghi1m thRc giGm 75% N (NT4) hoNc
không bón N có k t hJp x= lý các CPSH (NT1, NT2,
NT3) chiLu cao cây và chiLu cao Ióng bŠp thKp h n
có ý ngh“a thWng kê so v)i IWi chRng (NT12) c cG hai
Ii.m thí nghi1m.
Trong v; HT 2018 c HBu Giang, giGm 25-50% N,
0-50% P2O5 và K2O (NT5-NT11) k t hJp x= lý các
CPSH I a I n chiLu cao cây dao IOng 177,13 —
203,07 cm và không khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi
chRng NT12 (197,53 cm); chiLu cao Ióng bŠp c các
nghi1m thRc NT5 — NT9 và NT11 cao h n có ý ngh“a
so v)i IWi chRng (dao IOng tb 86,13 — 95,28 cm); c
nghi1m thRc NT10 (83,53 cm) không có s+ khác bi1t
so v)i IWi chRng — NT12 (86,27 cm); chiLu cao cây c
nghi1m thRc NT8 (110 N-90 P2O5- 90 K2O +
HATAKE#8), NT9 (110 N-90 P2O5-90 K2O + MFB) có
xu h )ng cao h n so v)i IWi chRng mNc dù không
khác bi1t có ý ngh“a.
Trong v; X 2018-2019 c
ng Tháp c các
nghi1m thRc NT6 (110 N-45 P2O5-45 K2O +
HATAKE#7), NT8 (110 N-90 P2O5-90 K2O +
HATAKE#8), NT10 (110 N-90 P2O5-90 K2O + NANOBIO) chiLu cao cây không khác bi1t so v)i nghi1m
thRc IWi chRng NT12 (238,87 cm). ChiLu cao bŠp c
các nghi1m thRc giGm 25-50% N, 0-50% P2O5 và K có
k t hJp x= lý các CPSH (dao IOng 103,2 — 109,73
cm) không khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng
NT12 (122,4 cm).
Các nghi1m thRc bón phân theo khuy n cáo có
k t hJp x= lý CPSH (NT13, NT14) và nghi1m thRc
bón phân nhG chBm (NT15) có chiLu cao cây và
chiLu cao Ióng bŠp không khác bi1t có ý ngh“a so
v)i IWi chRng (NT12) c cG hai Ii.m thí nghi1m và
I4t cao nhKt c nghi1m thRc bón phân nhG chBm
(NT15) c cG hai Ii.m thí nghi1m. ChiLu cao cây và
chiLu cao Ióng bŠp c
ng Tháp cao h n so v)i c
HBu Giang (trung bình 208,8 cm và 97,35 cm c
ng
Tháp và 182,85 cm và 83,82 cm c HBu Giang theo thR
t+).

BGng 3. ”nh h cng c/a phân bón và các ch phgm I n chiLu cao cây và chiLu cao Ióng bŠp c/a giWng ngô
MN585, v;
ng Tháp và v; HT2018 t4i HBu Giang
v; X 20172017-2018 t4i
t4i
HBu Giang - HT2018
ng Tháp - X 2017-2018
NT
Cao cây (cm) Cao Ióng bŠp (cm)
Cao cây (cm)
Cao Ióng bŠp (cm)
1

152,20 ef

69,13 d

155,53 f

62,73 e

2

145,47 f

64,67 d

133,67 g

54,47 e

3

145,27 f

65,87 d

142,20 fg

59,00 e
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4

158,60 def

72,07 cd

184,67 f

82,67 d

5

190,20 abc

86,13 abc

219,20 de

107,60 abc

6

195,13 abc

95,27 ab

232,67 abcd

104,93 bc

7

196,13 abc

92,07 ab

216,27 de

103,20 c

8

203,07 ab

88,20 ab

221,67 cde

104,47 c

9

200,13 abc

92,87 ab

215,20 e

100,33 c

10

183,40 bcd

83,53 bc

228,73 bcde

109,73 abc

11

177,13 cde

87,27 ab

213,20 e

103,93 c

12

197,53 abc

86,27 ab

238,87 abc

112,40 abc

13

194,87 abc

88,87 ab

242,27 ab

119,47 ab

14

192,67 abc

86,27 ab

240,33 ab

113,73 abc

15

210,93 a

98,80 a

247,47 a

121,60 a

TB

182,85

83,82

208,80

97,35

LSD0,05

25,90*

14,16*

17,42*

14,67*

CV (%)

8,50

10,10

5,00

9,00

Ghi chú: - NT1: 0 N-0 P-0 K+ABA-TE; NT2: 0 N-45 P2O5-45 K2O + HATAKE; NT3: Không bón phân; NT4:
63 N-66 P2O5-48 K2O + ONGBIEN; NT5: 110 N-45 P2O5-45 K2O + Cát T ng; NT6:110 N - 45 P2O5 - 45 K2O +
HATAKE#7; NT7: 110 N-45 P2O5-45 K2O + HATAKE#8; NT8: 110 N-90 P2O5- 90 K2O + HATAKE#8; NT9: 110
N-90 P2O5-90 K2O + MFB; NT10: 110 N-90 P2O5-90 K2O + NANO-BIO; NT11: 165 N-90 P2O5-90 K2O + NANOBIO; NT12: 220 N-90 P2O5-90 K2O ( C); NT13: 220 N-90 P2O5-90 K2O +ABI; NT14: 220 N-90 P2O5-90 K2O +
SUMITRI; NT15: Phân bón nhG chBm.
- Trong cùng mOt cOt, sW theo sau bci cùng ký t+ thì không khác bi1t c mRc P<0,05%; * khác bi1t mRc
P<0,05; ns không khác bi1t.
3.2. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón I n tr4ng thái cây và IO bLn lá
Trong v; HT 2018 c HBu Giang, có s+ khác bi1t
có ý ngh“a vL các chd tiêu tr4ng thái cây và tr4ng thái
bŠp so v)i IWi chRng, IO bLn lá (trung bình 4,51
Ii.m) không khác bi1t; trong v; X 2017-2018 c
ng Tháp, có khác bi1t vL các chd tiêu tr4ng thái
cây, tr4ng thái bŠp và IO bLn lá (BGng 4).
Nhìn chung, c các nghi1m thRc giGm tb 75% N
có k t hJp các CPSH (NT1-NT4) các chd tiêu: tr4ng
thái cây, tr4ng thái bŠp và IO bLn lá ILu thKp h n có
ý ngh“a so v)i IWi chRng (NT12) c cG hai Ii.m thí
nghi1m.

Trong v; HT 2018 c HBu Giang, n u giGm tb 0
I n 50% phân hóa h5c có k t hJp x= lý CPSH thì
không có s+ khác bi1t vL tr4ng thái cây, tr4ng thái
bŠp và IO bLn lá c cG hai Ii.m thí nghi1m, ngo4i trb
tr4ng thái cây c NT7 (110 N-45 P2O5-45 K2O +
HATAKE#8); t ng t+ trong v; X 2017-2018 c
ng Tháp, trb tr4ng thái bŠp c hai nghi1m thRc
NT5 và NT6, các nghi1m thRc còn l4i nh : tr4ng thái
cây và IO bLn lá không có s+ khác bi1t so v)i IWi
chRng; tr4ng thái cây, tr4ng thái bŠp và IO bLn lá c
các nghi1m thRc NT13, NT14 và NT15 có xu h )ng
tWt h n so v)i IWi chRng.

BGng 4. ”nh h cng c/a phân bón và các ch phgm I n sinh tr cng, tr4ng thái cây và bLn lá,
lá, v;
v; X 20172017-2018
t4i
ng Tháp và v; HT 2018 t4i HBu Giang
HBu Giang - HT 2018
ng Tháp - X 2017-2018
NT
Tr4ng thái
Tr4ng thái
BLn lá
Tr4ng thái
Tr4ng thái
BLn lá
cây (1-5)
bŠp (1-5)
(1-5)
cây (1-5)
bŠp (1-5)
(1-5)
1
4,67 a
4,50 a
4,67
5,00 a
5,00 a
1,00 c
2
4,00 b
4,00 ab
5,00
4,33 b
5,00 a
1,00 c
3
4,33 ab
4,33 a
4,67
4,33 b
5,00 a
1,00 c
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TB
LSD0,05
CV (%)

4,33 ab
2,33 cd
2,00 d
2,67 c
2,33 cd
2,00 d
2,33 cd
2,00 d
2,00 d
2,00 d
2,00 d
2,00 d
2,73
0,66*
14,40

3,50 bc
3,17 cd
3,00 cd
3,25 bcd
2,83 cd
2,83 cd
3,00 cd
2,83 cd
2,67 d
2,83 cd
2,67 d
3,17 cd
3,24
0,77*
14,20

4,67
4,33
4,33
4,33
4,67
4,33
4,33
4,67
4,33
4,33
4,33
4,67
4,51
0,93ns
12,4

3,67 c
2,33 de
2,00 defg
2,17 def
2,17 def
2,33 de
2,17 def
2,50 d
2,00 defg
1,50 g
1,67 fg
1,83 efg
2,67
0,58*
13,10

3,83 b
2,83 c
2,83 c
2,33 cde
2,67 cd
2,67 cd
2,67 cd
2,67 cd
2,17 def
1,67 f
2,00 ef
1,67 f
3,00
0,63*
12,70

2,00 b
3,00 a
2,50 ab
3,00 a
2,33 ab
2,33 ab
3,00 a
2,00 b
2,67 ab
2,50 ab
2,00 b
2,50 ab
2,19
0,83*
22,80

* Ghi chú: Thành phkn dinh d ‘ng c các công thRc và x= lý thWng kê nh bGng 2.
3.3.
3.3. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón I n khG n ng chWng ch\u sâu b1nh
Trong v; HT 2018 c HBu Giang (BGng 5) mRc IO
nhi$m sâu I;c thân c các nghi1m thRc không khác
bi1t (trung bình 2,18 Ii.m) so v)i IWi chRng; các
nghi1m thRc NT6, NT9 và NT10 (ILu I4t 2,0 Ii.m)
có xu h )ng tWt h n IWi chRng NT12 (2,67 Ii.m). Te
l1 nhi1m b1nh IWm lá nhm gi3a các nghi1m thRc
không khác bi1t so v)i IWi chRng (I4t trung bình
2,09 Ii.m), tuy nhiên nghi1m thRc NT13 (1,33 Ii.m)
có xu h )ng tWt h n so v)i IWi chRng NT12 (1,67
Ii.m). B1nh thWi h4t c tKt cG các nghi1m thRc không
khác bi1t so v)i IWi chRng (trung bình 1,98 Ii.m) và
nghi1m thR NT13 (1,33 Ii.m) c7ng có xu h )ng tWt
h n IWi chRng (1,67 Ii.m).
MRc IO nhi$m b1nh IWm lá l)n khác bi1t có ý
ngh“a gi3a các nghi1m thRc (trung bình I4t 1,36
Ii.m); các nghi1m thRc NT5 (110 N-45 P2O5-45 K2O

+ Cát T ng), NT8 (110 N-90 P2O5-90 K2O +
HATAKE#8), NT11 (165 N-90 P2O5-90 K2O + NANOBIO), NT13 (220 N-90 P2O5-90 K2O + ABI) và NT15
(phân nhG chBm) có khG n ng chWng ch\u b1nh IWm
lá l)n tWt h n và khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi
chRng NT12.
V; X 2018-2019 c
ng Tháp cho thKy mRc IO
nhi$m sâu I;c thân không khác bi1t gi3a các
nghi1m thRc (trung bình 2,44 Ii.m); các nghi1m
thRc NT6 (2,17 Ii.m), NT9 (2,33 Ii.m) và NT11
(2,33 Ii.m) có xu h )ng tWt h n IWi chRng NT12
(2,67 Ii.m); b1nh khô vAn có s+ khác bi1t thWng kê
gi3a các nghi1m thRc NT1-NT3 (1,0 — 1,67 Ii.m) so
v)i IWi chRng và các nghi1m thRc còn l4i (2,0 Ii.m),
có th. do tr4ng thái cây và tr4ng thái bŠp I4t thKp
(Ii.m cao) c các nghi1m thRc này. Nhìn chung,
nghi1m thRc x= lý ABI (NT13) có hi1u quG cao c cG
hai Ii.m thí nghi1m IWi v)i các lo4i sâu b1nh h4i.

BGng 5. ”nh h cng c/a phân bón và các ch phgm I n khG n ng chWng ch\u sâu b1nh, v; X 20172017-2018 t4i
t4i
ng Tháp và v; HT 2018 t4i
t4i HBu Giang
HBu Giang - HT 2018
ng Tháp - X 2017-2018
NT
;c thân
Wm lá l)n
Wm lá nhm
ThWi h4t
;c thân
Khô vAn
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
(1-5)
2,17
1,00 c
1
2,00
1,33 bc
2,67
2,33
2

2,00

1,00 c

2,00

2,33

2,00

1,00 c

3

2,67

1,00 c

2,33

2,00

2,00

1,67 b

4

2,00

1,67 ab

2,33

2,33

2,67

2,00 a

5

2,33

1,00 c

2,00

2,00

2,67

2,00 a

6

2,00

1,33 bc

2,00

2,00

2,17

2,00 a

7

2,67

2,00 a

2,00

2,00

2,67

2,00 a
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8

2,33

1,00 c

2,33

2,00

2,50

2,00 a

9

2,00

2,00 a

1,67

2,00

2,33

2,00 a

10

2,00

1,33 bc

2,00

2,00

2,67

2,00 a

11

2,33

1,00 c

2,67

2,00

2,33

2,00 a

12

2,67

1,67 ab

1,67

1,67

2,67

2,00 a

13

1,33

1,00 c

1,33

1,33

2,50

2,00 a

14

2,33

2,00 a

2,33

1,67

2,50

2,00 a

15

2,00

1,00 c

2,00

2,00

2,83

2,00 a

TB

2,18

1,36

LSD0,05

0,93ns

0,56*

2,09
1,05ns

1,98
0,96ns

2,44
0,79ns

1,84
0,25*

CV (%)

25,60

24,60

30,30

29,20

19,30

8,10

* Ghi chú: Thành phkn dinh d ‘ng c các công thRc và x= lý thWng kê nh bGng 2.
3.4. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón I n các y u tW cKu thành n ng suKt và
n ng suKt
suKt ngô

phân nhG chBm NT15 (td l1 h4t I4t 80,5%); c các
nghi1m thRc này và NT5 khWi l Jng 1000 h4t c7ng
không khác bi1t có ý ngh“a, trung bình 273,89 g.

3.4.1. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón I n các y u tW cKu thành n ng suKt

Trong v; X 2017-2018 c
ng Tháp, td l1 h4t
không khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng và I4t
trung bình 77,3%; khWi l Jng 1000 h4t có s+ khác bi1t
c các nghi1m thRc giGm tb 75% N hoNc không bón
I4m (NT1-NT4) so v)i IWi chRng NT12 (353,42 g).
KhWi l Jng 1000 h4t c các nghi1m thRc giGm 25-50%
N, 0-50% P2O5 và K2O (NT5-NT11), c các nghi1m
thRc bón phân theo khuy n cáo k t hJp x= lý các
CPSH (NT13, NT14) và nghi1m thRc bón phân nhG
chBm (NT15) không có s+ khác bi1t có ý ngh“a so
v)i IWi chRng NT12 (353,42 g), khWi l Jng 1000 h4t
dao IOng 297,89 — 406,67 g.

K t quG trong bGng 6 cho thKy x= lý các CPSH
và phân bón Gnh h cng có ý ngh“a I n td l1 h4t, khWi
l Jng 1000 h4t trong v; HT 2018 c HBu Giang; td l1
h4t c các nghi1m thRc giGm 50% N, bón Iky I/ P và
K k t hJp x= lý Hatake#8 (NT8 - 78,27%), MFB (NT9
- 79,03%) và nghi1m thRc giGm 25% N k t hJp NanoBio (NT11 - 78,33%), các nghi1m thRc bón Iky N, P,
K có k t hJp ABI (NT13 — 79,5%) và Sumitri (NT14 —
79,97%) không khác bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng
(NT12 — 79,6%), t ng t+ IWi v)i nghi1m thRc bón

BGng 6. ”nh h cng c/a phân bón và các ch phgm I n các y u tW cKu thành n ng suKt và n ng suKt ngô, v;
X 2017ng Tháp và v; HT 2018 t4i HBu Giang
2017-2018 t4i
t4i
HBu Giang - HT 2018
ng Tháp - X 2017-2018
N ng suKt
Td l1
N ng suKt
NT
KhWi l Jng
Td l1 h4t
h4t
h4t
KhWi l Jng
h4t
1000 h4t (g)
(%)
(tKn/ha)
(%)
1000 h4t (g) (tKn/ha)
69,27 210,84 g
1,72 e
1
62,20f
220,86 efg
1,70 fg
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2

60,37 f

207,42 g

1,78 fg

79,46

247,56 fg

1,53 e

3

59,80 f

213,35 fg

1,40 g

74,09

249,56 fg

1,51 e

4

66,77 e

249,85 defg

2,31 fg

75,41

335,36 de

4,87 d

5

73,17 cd

272,64 bcde

4,58 e

78,57

365,10 abcd

6,45 bc

6

76,00 bc

268,26 cdef

5,47 cd

77,73

297,89 ef

5,66 cd

7

70,60 d

254,73 cdefg

4,48 e

77,35

344,38 bcde

5,93 cd

8

78,27 ab

308,45 abc

5,68 bc

78,41

338,00 cde

6,29 bc

9

79,03 ab

338,47 a

6,21 ab

77,73

368,61 abcd

6,61 bc

10

74,30 cd

243,47 defg

4,86 de

77,12

347,76 bcde

5,88 cd

11

78,33 ab

286,20 abcd

5,55 bcd

81,60

361,88 abcd

7,39 b
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12

79,60 ab

289,12 abcd

6,21 ab

77,65

353,42 abcde

9,22 a

13

79,50 ab

286,67 abcd

6,50 ab

76,46

406,67 a

10,12 a

14

79,97 a

339,29 a

6,38 ab

79,34

402,37 ab

9,54 a

15

80,50 a

329,54 ab

6,47 ab

79,27

395,42 abc

9,07 a

TB

73,23

4,64

LSD0,05

3,80*

273,89
57,40*

0,70*

77,30 334,99
8,04ns 58,88*

6,12
1,10*

3,10

12,60

9,10

6,20

10,80

CV (%)

10,50

* Ghi chú: Thành phkn dinh d ‘ng c các công thRc và x= lý thWng kê nh bGng 2.
3.4.2. ”nh h cng c/a các ch phgm sinh h5c và
phân bón I n n ng suKt ngô
X= lý các CPSH và phân bón Gnh h cng có ý
ngh“a I n n ng suKt ngô trong v; HT 2018 c HBu
Giang và v; X 2017-2018 t4i
ng Tháp (BGng 5); c
các nghi1m thRc giGm tb 50% N, P2O5, K2O trc lên có
k t hJp các ch phgm (NT1-NT7) và nghi1m thRc
NT10 (110 N - 90 P2O5 - 90 K2O + NANO-BIO) n ng
suKt ngô thKp h n có ý ngh“a so v)i IWi chRng trong
v; HT 2018 c HBu Giang; các nghi1m thRc NT8 (110
N - 90 P2O5 - 90 K2O + HATAKE#8), NT9 (110 N - 90
P2O5 - 90 K2O + MFB) và NT11 (165 N - 90 P2O5 - 90
K2O + NANO-BIO) có n ng suKt ngô tuy không khác
bi1t có ý ngh“a so v)i IWi chRng NT12 (6,21 tKn/ha),
nh ng có xu h )ng thKp h n. Ng Jc l4i, c các
nghi1m thRc bón phân theo khuy n cáo k t hJp x=
lý ABI (NT13), Sumitri (NT14) và bón phân nhG
chBm (NT15) có xu h )ng cao h n so v)i IWi chRng,
mNc dù không khác bi1t có ý ngh“a thWng kê (dao
IOng 6,38 — 6,5 tKn/ha).
Trong v; X 2017-2018 t4i
ng Tháp, giGm
l Jng phân bón tb 25% N trc lên có k t hJp x= lý các
ch phgm sinh h5c ILu làm giGm n ng suKt ngô so
v)i IWi chRng (NT12 — 9,22 tKn/ha). N ng suKt ngô c
các nghi1m thRc bón phân theo khuy n cáo k t hJp
x= lý ABI (NT13 — 10,12 tKn/ha), Sumitri (NT14 —
9,54 tKn/ha) và nghi1m thRc bón phân nhG chBm
NT15 (9,07 tKn/ha) không khác bi1t so v)i IWi
chRng. N ng suKt ngô I4t cao nhKt c nghi1m thRc
NT13 c cG hai Ii.m thí nghi1m (I4t 6,5 tKn/ha c HBu
Giang và 10,12 tKn/ha c
ng Tháp).
4. TH O LU N
Th i v; tr ng có Gnh h cng I n sinh tr cng và
khG n ng chWng ch\u c/a cây ngô; trong v; HT 2018
c HBu Giang m a nhiLu, gm IO cao làm cây ngô
nhi$m nhiLu lo4i sâu b1nh h4i (sâu I;c thân, b1nh
IWm lá l)n, IWm lá nhm, b1nh khô vAn, b1nh thWi h4t)
so v)i v; X 2017-2018 c
ng Tháp (sâu I;c thân,

b1nh khô vAn). Nhìn chung, mRc IO nhi$m sâu b1nh
h4i c các nghi1m thRc x= lý các ch phgm không
khác bi1t so v)i IWi chRng.
N ng suKt ngô là k t quG tang hJp c/a nhiLu y u
tW, trong Ió dinh d ‘ng (nhKt là phân I4m) và th i
ti t [1] là y u tW quan tr5ng Gnh h cng I n sinh
tr cng, khG n ng chWng ch\u sâu b1nh h4i và cuWi
cùng là n ng suKt ngô. Cây ngô ckn nhiLu d ‘ng
chKt (nhKt là chKt I4m) I. t4o sinh khWi và I4t n ng
suKt cao [11], trong IiLu ki1n giGm tb 75% N, tb 50%
P2O5 và K2O hoNc không bón phân có k t hJp x= lý
các ch phgm sinh h5c, l Jng dinh d ‘ng trong IKt
hoNc tb các CPSH không I/ Iáp Rng cho cây ngô
sinh tr cng và cho n ng suKt cao; vì vBy, các chd tiêu
sinh tr cng, khG n ng chWng ch\u và n ng suKt I4t
rKt thKp so v)i n ng suKt tiLm n ng. GiGm 50% N,
P2O5, K2O nh ng có x= lý các CPSH Iã cGi thi1n
chiLu cao cây, tr4ng thái cây, tr4ng thái bŠp, IO bLn
lá, td l1 h4t và khWi l Jng 1000 h4t c cG hai Ii.m thí
nghi1m; tuy nhiên các giá tr\ có xu h )ng thKp h n
so v)i IWi chRng.
Bón phân theo khuy n cáo có x= lý các CPSH
(ABI - NT13, SUMITRI - NT14) không làm t ng n ng
suKt ngô có ý ngh“a so v)i IWi chRng. Vi1c k t hJp x=
lý ch phgm giúp t ng khG n ng chWng ch\u v)i các
y u tW sinh h5c và phi sinh h5c, cGi thi1n các chd tiêu
sinh tr cng, khG n ng chWng ch\u, cGi thi1n tr4ng
thái cây, tr4ng thái bŠp và t ng n ng suKt cao h n.
Bón phân nhG chBm (NT15) không làm t ng
n ng suKt ngô có ý ngh“a c cG hai Ii.m thí nghi1m
HBu Giang và
ng Tháp (I4t 6,47 tKn/ha và 9,07
tKn/ha theo thR t+) so v)i nghi1m thRc IWi chRng
(I4t 6,21 tKn/ha và 9,22 tKn/ha theo thR t+). Phân
nhG chBm giúp d ‘ng chKt trong h4t phân phóng
thích chBm, cây ngô s= d;ng hi1u quG và h4n ch
thKt thoát dinh d ‘ng do r=a trôi hoNc b\ gi3 chNt; vì
vBy, v)i te l1 phân bón t ng Rng 70% N - 62% P2O5 93% K2O (c liLu l Jng 154 N - 56 P2O5 - 84 K2O
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kg/ha) so v)i khuy n cáo các chd tiêu sinh tr cng,
khG n ng chWng ch\u sâu b1nh, các y u tW cKu thành
n ng suKt và n ng suKt I4t t ng I ng IWi chRng.
K t quG này c7ng phù hJp v)i nghiên cRu c/a Guan
et al. (2014) [6], Khaveh et al. (2015) [8], Dong et al.
(2016) [5]: bón phân nhG chBm giúp làm t ng các chd
tiêu sinh tr cng, các y u tW cKu thành n ng suKt và
n ng suKt ngô.
K t quG nghiên cRu cho thKy N là y u tW quan
tr5ng nhKt giúp t ng n ng suKt ngô so v)i P và K, k t
quG này c7ng phù hJp v)i nghiên cRu c/a Ngô Ng5c
H ng (2009) [10], Timsima et al. (2010) [12], Châu
Minh Khôi và Nguy$n Mj Hoa (2016) [3]. Khi canh
tác ngô trên IKt phèn tr ng c HBu Giang, s+ sinh
tr cng và phát tri.n c/a cây ngô b\ Gnh h cng do IO
h3u d;ng các chKt dinh d ‘ng (P, K, Ca, Mg) b\ gi)i
h4n [4]. Vì vBy v)i l Jng phân bón theo khuy n cáo
(220 N, 90 P2O5, 90 K2O kg/ha) n ng suKt ngô vfn
thKp h n so v)i IKt phù sa c
ng Tháp.
5. K T LU N VÀ KI N NGH&
5.1. K t luBn
K t quG thí nghi1m cho thKy giGm I n 50% phân
hóa h5c k t hJp x= lý các CPSH không Gnh h cng
I n chiLu cao cây, tr4ng thái cây, tr4ng thái bŠp và
IO bLn lá so v)i IWi chRng trong v; HT 2018 c HBu
Giang; c nghi1m thRc NT8: 110 N-90 P2O5 - 90 K2O +
HATAKE#8, NT9: 110 N-90 P2O5 -90 K2O + MFB các
chd tiêu trên có xu h )ng cao h n so v)i IWi chRng.
Khi x= lý HATAKE#7, #8 (NT6, NT8) và NANO-BIO
(NT11) chiLu cao cây c7ng không t ng có ý ngh“a,
nh ng có xu h )ng thKp h n so v)i IWi chRng trong
v; X 2017-2018 c
ng Tháp; các nghi1m thRc
NT5: 110 N-45 P2O5 - 45 K2O + Cát T ng, NT8: 110
N-90 P2O5 - 90 K2O + HATAKE#8, NT11: 165 N-90
P2O5 -90 K2O + NANO-BIO, NT13: 220 N-90 P2O5 -90
K2O +ABI và NT15: Phân nhG chBm có td l1 nhi$m
b1nh IWm lá l)n thKp h n có ý ngh“a so v)i IWi
chRng trong v; HT2018 c HBu Giang.
GiGm 25-50% N, 0-50% P2O5 và K2O k t hJp x= lý
CPSH không Gnh h cng I n td l1 h4t và khWi l Jng
1000 h4t so v)i IWi chRng c cG hai Ii.m thí nghi1m.
Bón phân theo khuy n cáo k t hJp x= lý ABI và
Sumitri (NT13, NT14) và bón phân nhG chBm (NT15)
c7ng không t ng n ng suKt ngô có ý ngh“a so v)i IWi
chRng c cG hai Ii.m thí nghi1m; n ng suKt ngô I4t
cao nhKt c nghi1m thRc x= lý ABI (NT13) 6,5 tKn/ha
trong v; HT 2018 c HBu Giang và 10,12 tKn/ha trong
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v; X 2017-2018 c
ng Tháp so v)i IWi chRng 6,21
tKn/ha và 9,22 tKn/ha theo thR t+.
5.2. Ki n ngh\
Ckn ti p t;c th+c hi1n thí nghi1m t4i các vùng
sinh thái khác nhau c vùng I ng bAng sông C=u
Long IWi v)i giWng ngô lai MN585.
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EFFICACY OF ADVANCED FERTILIZERS AND BIOPRODUCTS ON MN585 MAIZE HYBRID
ON SOIL SHIFTED FROM RICE GROWING IN MEKONG RIVER DELTA
Doan Vinh Phuc, Le Quy Kha, Ngo Ngoc Hung
Summary
The experiments were laid out as randomized complete block design (RCBD) with fifteen treatments,
including non-fertilizers, recommendation (220 N, 90 kg P2O5 and 90 kg K2O/ha - Control ), treatments of
25%, 50%, 75% N, 50% P2O5 and 50% K2O compared to recommendation and added bioproducts, fertilizers as
recommendation supplemented with bio-based products, and controlled slow release fertilizers. The result
showed that infection of Helminthoprium turcicum was significantly clean by treatment of treatments NT5
(110 N-45 P2O5 - 45 K2O + Cat Tuong), NT8 (110 N-90 P2O5-90 K2O + HATAKE#8), NT11 (165 N-90 P2O5-90
K2O + NANO-BIO). Treatments 110 N-45 P2O5-45 K2O + HATAKE#7, 110 N-90 P2O5-90 K2O + HATAKE#8
and 165 N-90 P2O5-90 K2O + NANO-BIO showed higher plant height; the decrease of 25-50% N, 0-50% P2O5
and K2O compared to recommendation and combined with bioproducts leaded to no significantly different
in plant aspect, ear aspect, stay green, grain rate and 1000-kernels weight, compared with control treatment
in winter spring seasons in Dong Thap; treatments NT5 (110 N-45 P2O5 - 45 K2O + Cat Tuong) and NT6 (110
N-45 P2O5 - 45 K2O + HATAKE#7) had significantly improved ear aspect compared with control treatment. In
both of two experimental locations, treatments NT13 (220 N-90 P2O5 -90 K2O +ABI), NT14 (220 N-90 P2O5 90 K2O + SUMITRI) and NT15 (slow release fertilizer) showed no significant difference in growth, tolerance
and yield of maize but these trended better than control treatment; the highest grain yield attained in the
plot with ABI (NT13) (6.5 ton.ha-1 and 10.12 ton.ha-1 ) in autumn summer 2018 in Kinh Cung town, Hau
Giang province and winter spring 2017-18 seasons in Thanh Binh district, Dong Thap province,
respectively.
Keywords: Bioproducts, slow release fertilizers, yield maize.
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+NG D>NG VI'N THÁM VÀ GIS TRONG L84NG HÓA
PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHI P
TH7 XÃ DUYÊN H6I, TZNH TRÀ VINH
L

ng Rc Thi1n1, Nguy$n
Nguy$n V n Tú1,

Trkn
Trkn V n Ti n1, Nguy$n
Nguy$n Công ThRc2
TÓM T"T
T"T
Bài này trình bày k t quG nghiên cRu l Jng hóa phân vùng sinh thái nông nghi1p c th\ xã Duyên HGi, tdnh
Trà Vinh thông qua Rng d;ng công c; vi$n thám và GIS k t hJp v)i công c; Iánh giá nhanh có s+ tham gia
c/a cOng I ng. Trên c sc ch ng l)p d3 li1u bGn I vL th/y v n, lo4i IKt và hi1n tr4ng s= d;ng IKt, Iã xác
I\nh I Jc 2 vùng sinh thái nông nghi1p chính c th\ xã Duyên HGi, tdnh Trà Vinh là vùng mNn quanh n m và
vùng mNn 6 tháng v)i 17 ti.u phân vùng sinh thái khác nhau. Trong Ió các ti.u phân vùng sinh thái nuôi
tr ng th/y sGn có di1n tích l)n nhKt và hi1n di1n c hku h t các khu v+c sGn xuKt nông nghi1p chính c/a th\
xã Duyên HGi.
Tb khóa: Sinh thái nông nghi1p, Trà Vinh, GIS, vi$n thám.

1. M* +U 8
Trà Vinh là tdnh I Jc d+ báo s• ch\u tác IOng
m4nh bci bi n Iai khí hBu và n )c bi.n dâng theo
các k\ch bGn c/a BO Tài nguyên và Môi tr ng, trong
Ió I\a ph ng ven bi.n nh th\ xã Duyên HGi là mOt
trong nh3ng I\a ph ng b\ tác IOng m4nh m• nhKt
[13]. Th\ xã Duyên HGi I Jc thành lBp n m 2015 v)i
17.709,64 ha di1n tích t+ nhiên, cùng v)i s+ phát tri.n
c/a các ho4t IOng kinh t thì nh3ng tác IOng c/a
con ng i I n môi tr ng và Ia d4ng sinh h5c Iã Ie
d5a I n s+ phát tri.n bLn v3ng c/a vùng, nh di1n
tích rbng ngBp mNn b\ thu h™p, ho4t IOng nuôi tr ng
th/y sGn, nông nghi1p gây ô nhi$m môi tr ng Iã và
Iang làm mKt cân bAng sinh thái [6].
Phân vùng sinh thái Iã I Jc Rng d;ng rOng rãi
trên th gi)i, mang tính Rng d;ng cao trong vi1c xác
I\nh vùng thích nghi cho cây tr ng, d+ Ioán sGn
l Jng, giúp t ng n ng suKt cây tr ng và bGo v1 môi
tr ng. Phân vùng sinh thái (Agro-ecalogical zoning)
I Jc áp d;ng trong các nghiên cRu c/a FAO, I Jc
I\nh ngh“a là các vùng trên c sc k t hJp c/a IKt, I\a
hình và INc Ii.m khí hBu. K t quG c/a vi1c Rng d;ng
phân vùng sinh thái bao g m các bGn I th. hi1n các
vùng sinh thái nông nghi1p, tính phù hJp IKt Iai và
các )c l Jng I\nh l Jng vL các vùng cây tr ng tiLm
n ng, n ng suKt và sGn l Jng [10]. N m 2000, N. R.
1

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam
2
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Email: ducthien38@yahoo.com
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Patel và cOng s+ Iã Rng d;ng vi$n thám và GIS I.
nghiên cRu phân vùng sinh thái khu v+c l u v+c
sông Malin t4i ¨n O Iã xác I\nh I Jc 9 vùng và 23
ti.u vùng sinh thái nông nghi1p cùng v)i sGn l Jng
tiLm n ng c/a chúng. Nghiên cRu c7ng phát hi1n ra
27% khu v+c nghiên cRu ckn t ng gKp Iôi l Jng n )c
t )i [11].
T4i Vi1t Nam, phân vùng sinh thái có vai trò h t
sRc quan tr5ng trong vi1c phân I\nh I\a lý t+ nhiên,
không gian môi tr ng, xác I\nh các quy luBt sinh
thái INc thù c/a tbng vùng, ti.u vùng [8]. Nghiên
cRu “Phân vùng sinh thái nông nghi1p c BSCL:

Hi1n tr4ng và xu h )ng thay Iai trong t ng lai d )i
tác IOng c/a bi n Iai khí hBu” I Jc th+c hi1n nhAm

cBp nhBt l4i bGn I phân vùng sinh thái nông nghi1p
BSCL d+a trên nh3ng thay Iai vL IiLu ki1n th/y
v n, c sc h4 tkng th/y lJi và INc bi1t là hi1n tr4ng s=
d;ng IKt Iai cho I n n m 2010 [3]. Nghiên cRu vL
“Phân vùng sinh thái nông nghi1p và Iánh giá thích
nghi IKt Iai t4i huy1n H ng Dân, tdnh B4c Liêu”, là
c sc I. phân vùng sinh thái nông nghi1p d+a vào
y u tW tha nh ‘ng và ch IO th/y v n c/a huy1n [4].
Nghiên cRu vL “Phân vùng sinh thái nuôi tr ng th/y

sGn tám tdnh ven bi.n I ng bAng sông C=u Long”

c/a Lê Huy Bá Iã phân ra 9 vùng sinh thái nuôi tr ng
th/y sGn, làm c sc quy ho4ch vùng nuôi tr ng th/y
sGn phù hJp cho 8 tdnh ven bi.n I ng bAng sông C=u
Long [9]. Nghiên cRu này I Jc th+c hi1n v)i m;c
tiêu xây d+ng bGn I phân vùng sinh thái nông
nghi1p d+a trên INc tính th/y v n, lo4i IKt và mWi
liên h1 v)i hi1n tr4ng canh tác nông nghi1p c/a th\
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xã Duyên HGi. SGn phgm c/a quá trình phân vùng
sinh thái hRa h™n s• trc thành c sc khoa h5c ph;c
v; công tác quGn lý vùng, v)i m;c tiêu bGo v1 môi
tr ng và phát tri.n nông nghi1p theo h )ng bLn
v3ng.
2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U
cKp

2.1. Ph

ng pháp thu thBp
thBp thông tin, sW li1u thR

Thu nhBp sW li1u các sW li1u phi không gian: các
báo cáo, tài li1u vL IiLu ki1n t+ nhiên, kinh t - xã
hOi, báo cáo quy ho4ch s= d;ng IKt và các sW li1u
không gian: bGn I I\a hình, bGn I hi1n tr4ng s=
d;ng IKt th\ xã Duyên HGi n m 2010 c/a Sc TNMT
tdnh Trà Vinh. S= d;ng Gnh vi$n thám Landsat 8 n m
2017
I Jc
tGi
tb
website
http://earthexplorer.usgs.gov c/a Trung tâm
U.S.Geological Survey (Hoa K ).
2.2. Ph ng pháp vi$n
vi$n thám và GIS Iánh giá
giá
hi1n
1n tr4ng s= d;ng IKt
hi

2.2.1. Ph

ng pháp vi$n thám

Nghiên cRu này s= d;ng Gnh vi$n thám Landsat
8 n m 2017 v)i INc tr ng là IO phân giGi không gian
(kích th )c Pixel) là 30 mét, chu k lNp c/a Gnh là 18
ngày, di1n tích bao ph/ c/a Gnh là 185 km x 185 km.
”nh vi$n thám I Jc ti n hành giGi Ioán trên phkn
mLm Arcgis 10.4. KhGo sát th+c I\a, lKy Ii.m GPS
khGo sát, IiLu tra theo mfu có h1 thWng, mang tính
I4i di1n I. thu thBp các sW li1u s cKp vL hi1n tr4ng
s= d;ng IKt c th\ xã Duyên HGi, tdnh Trà Vinh. S=
d;ng máy I\nh v\ GPS có IO chính xác cao ti n hành
bKm Ii.m khoanh vùng các khu v+c I Jc ch5n làm
mfu, tang sW Ii.m GPS s• I Jc thu thBp Rng v)i các
lo4i hình s= d;ng IKt I Jc ch5n, trong Ió tùy theo
s+ phân bW c/a tbng lo4i hình s= d;ng IKt c; th. trên
I\a bàn nghiên cRu I. l+a ch5n sW Ii.m phù hJp [1].
Xây d+ng t1p mfu các hình thái s= d;ng IKt:
Quá trình xây d+ng t1p mfu cho Gnh v1 tinh I Jc
th+c hi1n d+a vào các lo4i bGn I Iã thu thBp I Jc
cùng v)i vi1c Ii th+c I\a v)i s+ h’ trJ c/a GPSmap
76CSx. Ti n hành Ii th+c I\a cho tKt cG các lo4i hình
s= d;ng IKt nói trên, các khoGnh IKt I Jc ch5n là
nh3ng lo4i IKt INc tr ng nhKt, phân bi1t rõ ràng
nhKt, nó không nAm gkn ranh gi)i c/a lo4i hình s=
d;ng IKt khác [1].

2.2.2. Ph

ng pháp GIS

Phân lo4i các IWi t Jng theo thuBt toán xác suKt
c+c I4i: Sau khi ch5n mfu, I. tài s= d;ng ph ng

pháp phân lo4i theo hàm xác suKt c+c I4i - Maximum
Likelehood I. phân lo4i, ph ng pháp này th ng
I Jc s= d;ng trong x= lý Gnh vi$n thám I. phân lo4i
các IWi t Jng cho các khu v+c có thGm th+c vBt ít có
s+ I ng nhKt c Vi1t Nam [14].
ánh giá IO chính xác: . IGm bGo k t quG giGi
Ioán Gnh có IO tin cBy, phGn ánh Iúng hi1n tr4ng s=
d;ng IKt, ti n hành Iánh giá IO chính xác c/a k t
quG giGi Ioán d+a vào chd sW Kappa (K), chd sW này
nAm trong ph4m vi tb 0 I n 1 và bi.u th\ s+ giGm
theo te l1 vL sai sW I Jc th+c hi1n bAng mOt y u tW
phân lo4i hoàn toàn ngfu nhiên [15].
2.3. Ph
cOng I ng

ng pháp Iánh giá có s+
s+ tham gia c/a

Ph ng pháp Iánh giá nông thôn có s+ tham gia
c/a ng i dân (Participatory Rural Appraisal - PRA)
và phmng vKn tr+c ti p cán bO ph; trách nông nghi1p
và phát tri.n nông thôn t4i các xã (KIP — Key
Informant Panel) [7]. Ng i dân I Jc phmng vKn là
nh3ng nông dân sGn xuKt nông nghi1p t4i I\a
ph ng có kinh nghi1m trên 5 n m, I Jc IiLu tra vL
bi n IOng c/a h1 thWng canh tác theo th i gian.
Nhóm KIP I Jc phmng vKn I. IiLu tra thông tin vL
IWi t Jng nuôi tr ng, INc Ii.m h1 thWng canh tác.
Ph ng pháp Iánh giá nông thôn có s+ tham gia
c/a ng i dân I Jc th+c hi1n t4i 7 xã/ph ng c/a
th\ xã Duyên HGi: Hi1p Th4nh, Tr ng Long Hòa,
Dân Thành, Long H3u, Long Toàn, ph ng 1 và
ph ng 2. SW mfu IiLu tra Rng v)i các mô hình tr ng
hoa màu và nuôi tr ng th/y sGn là 210 mfu (phi u
IiLu tra)/mô hình, tang cOng 420 mfu.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. Ch IO th/y v n
Trên c sc nghiên cRu tác IOng c/a th/y v n và
th/y triLu IWi v)i s+ hình thành IKt tdnh Trà Vinh
[17] th\ xã Duyên HGi ch\u tác IOng m4nh c/a ch
IO triLu bi.n ông thông qua sông HBu và sông Ca
Chiên. ây là ch IO bán nhBt triLu không ILu, ngày
có 2 lkn triLu lên và 2 lkn triLu xuWng, m’i tháng có 2
k triLu c ng ngày (ngày 1 và 15 âm l\ch) và 2 lkn
triLu kém (ngày 7 và 23 âm l\ch). H1 thWng kênh
r4ch nOi I ng khá phát tri.n, rOng và sâu c c=a, h™p
và c4n dkn khi vào trong nOi I ng. Biên IO triLu khá
cao và có l u l Jng chGy m4nh là IiLu ki1n thuBn lJi
cung cKp ngu n n )c mNt cho sGn xuKt nông nghi1p.
Thông qua sông Thâu Râu, sông Ba Ong, sông
Long Toàn, kênh TŠt chi phWi toàn bO h1 thWng sông
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r4ch trên I\a bàn các xã. ây là các sông chính chGy
theo h )ng tb ông — Tây phân bW ngu n n )c trên
toàn th\ xã. Ngoài ra còn có m4ng l )i sông, r4ch,
kênh th/y lJi phân phWi ngu n n )c I n sâu trong
nOi I ng và các khu v+c nuôi tr ng th/y sGn.

th\ xã Duyên HGi I Jc xác I\nh có 3 nhóm IKt chính:
IKt cát gi ng, IKt mNn và IKt phèn.

Kt cát gi ng:

D+a trên báo cáo môi tr ng và sW li1u Io IO
mNn qua các n m t4i th\ xã Duyên HGi c/a Chi c;c
Nuôi tr ng th/y sGn tdnh Trà Vinh [6], t4i th\ xã
Duyên HGi th i k nhi$m mNn hàng n m bŠt Iku tb
tháng 12 t4i H ng Mj trên sông Ca Chiên. MNn lên
cao nhKt vào tháng 4 t4i c=a V7ng Liêm sông Ca
Chiên. MNn th ng k t thúc vào tháng 6, th i gian
s)m hay muOn ph; thuOc vào th i gian, l Jng m a
t4i th Jng ngu n và I\a ph ng. Trên I\a bàn th\ xã
Duyên HGi, có th. phân thành các vùng có INc Ii.m
nhi$m mNn tb bi.n và nOi I\a nh sau:
BGng 1. Th i gian và phân bW
bW vùng nhi$
nhi$m mN
mNn th\
th\ xã
Duyên HG
HGi
Vùng
Th i gian bŠt
nhi$m
Iku và k t
Phân bW
mNn
thúc mNn
Nhi$m
Nhi$m mNn
Hi1p Th4nh
mNn
quanh n m
Tr ng Long
th ng
Hòa
xuyên
Dân Thành
Nhi$m
Tb tháng 1 —
Long H3u
mNn 5-6
6 d ng l\ch
Long Toàn
tháng
Ph ng 1
Ph ng 2
3.2. Hi1
Hi1n tr4
tr4ng s=
s= d;
d;ng IK
IKt Iai

3.2.1. Nc tính IKt trên I\a bàn th\ xã Duyên HGi

D+a vào bGn I IKt c/a tdnh Trà Vinh [17], sau
khi I Jc sW hóa và tách theo ranh gi)i hành chính,

58

Phân bW trên các gi ng, IOng cát hình cánh
cung, cao trình pha bi n 1,2 — 2 m. ây là nhóm IKt
cát nghèo dinh d ‘ng, h4n ch vL n )c t )i trong
mùa khô, tuy nhiên khá thích hJp cho hoa màu tr ng
c4n và cây lâu n m.

Nhóm IKt mNn:
D+a trên nghiên cRu vL mWi liên h1 gi3a I\a hình
và s+ hình thành các nhóm IKt [17], nhóm IKt mNn
thuOc I\a hình thKp: g m các khu v+c có cao trình
nhm h n 0,4 m, n i phân bW ch/ y u c/a IKt phèn
mNn và mNn nhiLu, có ch IO ngBp triLu bi.n hàng
ngày.

Kt mNn nhiLu: Phân bW có cao trình pha bi n
0,2 — 0,8 m, IO sâu ngBp <0,4 m. Kt không phèn,
phkn l)n di1n tích thuOc lo4i IKt phát tri.n. MNt khác
v)i mRc IO nhi$m mNn k t hJp v)i tính chKt th/y v n
c/a vùng t4o IiLu ki1n thuBn lJi cho vi1c nuôi tr ng
th/y hGi sGn.

Kt mNn sú v™t I )c:
Phân bW c cao trình 0,6 — 0,8 m, ngBp triLu bi.n
hàng ngày hoNc lúc triLu c ng trong tháng v)i IO
ngBp sâu tWi Ia 0,4 — 1,0 m. ây là lo4i IKt không
phèn, phkn l)n di1n tích là IKt phù sa nâu m)i b i
gkn Iây, dinh d ‘ng khá nhKt là lân nh ng hi1n nay
quá trình nhi$m mNn khWng ch hoàn toàn, ch a có
IiLu ki1n ng n mNn, k t hJp v)i v\ trí gkn vùng ven
bi.n v)i INc Ii.m th/y v n c/a vùng t4o IiLu ki1n
thuBn lJi cho vi1c nuôi tr ng th/y sGn (tôm, cua, cá).

Nhóm IKt phèn:
Kt phèn tiLm tàng d )i rbng ngBp mNn: phân
bW c cao trình 0,6 — 0,8 m. Hình thành tb d4ng trkm
tích Ikm mNn m)i, b\ ngBp triLu lên xuWng hàng
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ngày hoNc triLu c ng trong tháng. Kt b\ nhi$m khWng ch tuy1t IWi INc tính IKt c7ng nh vKn IL s=
mNn nNng và th ng xuyên, hàm l Jng lân trong IKt d;ng IKt. Hi1n nay do v\ trí ven bi.n v)i INc Ii.m IKt
cao. Tuy nhiên te l1 IKt có tkng sinh phèn c 50 cm và th/y v n c/a vùng t4o IiLu ki1n khá thuBn lJi cho
tkng mNt khá l)n, nên IOc chKt tiLm tàng c/a IKt khá vi1c tr ng rbng ngBp mNn và nuôi tr ng th/y hGi sGn.
cao n u b\ oxy hóa. Hi1n nay quá trình nhi$m mNn
BGng 2. Nc tính các nhóm IKt th\ xã
xã Duyên HGi
HGi
Nhóm IKt

Kt cát gi ng
Nhóm
IKt
mNn
Nhóm
IKt
phèn

Cao trình pha
bi n (m)
1,2 — 2
0,2 — 0,8

Nhi$m
mNn
Không
Có

Di1n tích
(ha)
2471
5635

Hoa màu, cây lâu n m
Nuôi tr ng th/y sGn (tôm, cua, cá)

0,6 — 0,8

Có

9529

Tr ng rbng và nuôi tr ng th/y sGn

Thích nghi IKt Iai

Trong 3 nhóm IKt chính c/a th\ xã Duyên HGi,
nhóm IKt mNn có di1n tích l)n nhKt v)i 9529 ha,
chi m 54% di1n tích th\ xã Duyên HGi, ti p theo là
nhóm IKt phèn v)i 5635 ha, chi m 32% và thKp nhKt
là nhóm IKt cát gi ng v)i 2471 ha, chi m 14% di1n
tích th\ xã Duyên HGi.

3.3. Phân vùng sinh thái nông nghi1p
nghi1p

D+a vào bGn I phân bW các lo4i IKt trên th\ xã
Duyên HGi, Iã tính I Jc di1n tích thành phkn các
lo4i IKt, theo nh bi.u I trên di1n tích IKt phèn
tiLm tàng nông d )i rbng ngBp mNn chi m di1n tích
l)n nhKt 8412 ha, ti p I n là IKt mNn nhiLu 3566 ha.
Lo4i IKt chi m di1n tích thKp nhKt là IKt cát gi ng
v)i 2471 ha. Te l1 IKt phèn chi m thành phkn l)n Iã
Gnh h cng I n các lo4i hình s= d;ng IKt t4i th\ xã
Duyên HGi.

3.2.2. Ki.u s= d;ng IKt
D )i tác IOng c/a ngu n tài nguyên IKt và ch
IO th/y v n, d+a vào bGn I hi1n tr4ng s= d;ng IKt
I Jc thành lBp tb vi1c giGi Ioán Gnh Landsat 8 Iã
cho thKy nuôi tr ng th/y sGn và tr ng hoa màu là hai
ki.u s= d;ng IKt chính, trong Ió di1n tích IKt nuôi
tr ng th/y sGn chi m gkn 60% di1n tích c/a th\ xã
Duyên HGi.

Tiêu chí I. phân vùng sinh thái là các phân vùng
có có nh3ng INc Ii.m chung, t ng I ng vL IiLu
ki1n t+ nhiên, bao g m s+ I ng nhKt vL I\a hình, I\a
chKt, khí hBu, th/y v n, tài nguyên thiên nhiên;
t ng I ng vL th+c tr4ng các h1 sinh thái và xu
h )ng bi n Iai các h1 sinh thái Ió trong t ng lai
[16]. . phân vùng sinh thái th\ xã Duyên HGi ckn
d+a trên 3 y u tW chính là ch IO th/y v n, lo4i IKt
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Iai và hi1n tr4ng s= d;ng IKt. Trên c sc Ió INc tính
sinh thái nông nghi1p trên I\a bàn th\ xã Duyên HGi
I Jc chia thành 2 vùng khác nhau, bao g m: vùng
mNn quanh n m và vùng mNn theo mùa.

phkn l)n di1n tích và có các ki.u s= d;ng IKt: chuyên
màu, nuôi tr ng th/y sGn n )c mNn.

Vùng 2 — có di1n tích 6951 ha v)i INc tính th/y
v n ngu n n )c b\ nhi$m mNn sáu tháng, IKt phèn và
Vùng 1 — có di1n tích 6680 ha v)i INc tính th/y mNn chi m phkn l)n di1n tích và có các ki.u s= d;ng
v n ngu n b\ nhi$m mNn quanh n m, IKt phèn chi m IKt: lúa, chuyên màu, nuôi tr ng th/y sGn n )c lJ.
BGng 3. K t quG phân vùng sinh thái nông nghi1p th\ x
xãã Duyên HGi,
HGi, Trà Vinh
Vùng

Ti.u phân vùng

Hoa màu trên IKt
cát gi ng
Hoa màu trên IKt
mNn nhiLu
Hoa màu trên IKt
mNn sú, v™t, I )c
Hoa màu trên IKt
phèn tiLm tàng
nông
MNn
quanh
Hoa màu trên IKt
n m
phèn tiLm tàng sâu
NTTS trên IKt mNn
nhiLu
NTTS trên IKt mNn
sú, v™t, I )c
NTTS trên IKt phèn
tiLm tàng nông
NTTS trên IKt phèn
tiLm tàng sâu
Hoa màu trên IKt
cát gi ng
Hoa màu trên IKt
mNn nhiLu
Hoa màu trên IKt
phèn tiLm tàng
nông
Hoa màu trên IKt
MNn 6
phèn tiLm tàng sâu
tháng
NTTS trên IKt mNn
nhiLu
NTTS trên IKt mNn
sú, v™t, I )c
NTTS trên IKt phèn
tiLm tàng nông
NTTS trên IKt phèn
tiLm tàng sâu

SW v; - Th i gian
tr ng
Bu phOng, d a hKu, hành tím, 3 v; - Tháng 1 -12
khoai lang, c/ cGi, c/ sŠn, bí, )t
D a hKu, khoai lang, hành tím, 3 v; - Tháng 1 -12
IBu phOng, c/ sŠn
D a hKu, khoai lang, hành tím, 3 v; - Tháng 1 -12
IBu phOng, c/ sŠn
3 v; - Tháng 1 -12
D a hKu, khoai lang, hành tím,
IBu phOng, c/ sŠn

Di1n tích (ha) Lo4i cây tr ng, vBt nuôi chính
361
94
363
406

1231

D a hKu, khoai lang, hành tím, 3 v; - Tháng 1 -12
IBu phOng, c/ sŠn
Tôm sú, tôm thœ, cua, cá, 2 v; - Tháng 3
nghêu
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3
Tôm, cua, cá, nghêu
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3
Tôm, cua, cá, nghêu
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3
Tôm, cua, cá, nghêu
tháng 8 - 12
3 v; - Tháng 1 -12
BŠp, d a hKu, )t, rau xanh, lúa

298

BŠp, d a hKu, )t, rau xanh, lúa

67
246
1304
3409
430

-7 và
-7 và
-7 và
-7 và

3 v; - Tháng 1 -12
3 v; - Tháng 1 -12

222

BŠp, d a hKu, )t, rau xanh, lúa

75

BŠp, d a hKu, )t, rau xanh

3 v; - Tháng 1 -12

2 v; - Tháng 3 -7 và
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3 -7 và
15
Tôm, cua, cá
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3 -7 và
2792
Tôm, cua, cá
tháng 8 - 12
2 v; - Tháng 3 -7 và
119
Tôm, cua, cá
tháng 8 - 12
Theo k t quG phân vùng (BGng 3) cho thKy: Wi sGn trên IKt phèn tiLm tàng nông chi m di1n tích l)n
v)i vùng mNn quanh n m, di1n tích nuôi tr ng th/y nhKt v)i 3409 ha, ti p theo là di1n tích nuôi tr ng
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th/y sGn trên IKt sú, v™t, I )c v)i 1304 ha và nhm
nhKt là di1n tích tr ng hoa màu trên IKt phèn tiLm
tàng sâu v)i 67 ha. Wi v)i vùng mNn 6 tháng, di1n
tích nuôi tr ng th/y sGn trên IKt phèn tiLm tàng
nông chi m di1n tích l)n nhKt v)i 2792 ha, ti p theo
là di1n tích nuôi tr ng th/y sGn trên IKt mNn nhiLu
v)i 2199 ha và thKp nhKt là di1n tích IKt nuôi tr ng
th/y sGn trên IKt sú, v™t, I )c v)i 15 ha.
4. K T LU N VÀ KI N NGH&
Ph ng pháp vi$n thám và GIS k t hJp v)i
ph ng pháp Iánh giá nhanh có s+ tham gia c/a
cOng I ng, phmng vKn nhóm nòng cWt (KIP) Iã giúp
phân chia và Iánh giá mOt cách hi1u quG phân bW và
INc tính c/a tbng vùng sinh thái.
Phân vùng sinh thái d+a trên ch IO th/y v n,
lo4i IKt và hi1n tr4ng s= d;ng IKt Iã chia th\ xã
Duyên HGi thành 2 vùng sinh thái nông nghi1p chính
là vùng mNn quanh n m và mNn 6 tháng, qua Ió 17
ti.u phân vùng c7ng I Jc xác I\nh. Trong Ió di1n
tích nuôi tr ng th/y sGn trên IKt phèn tiLm tàng
nông trên cG 2 phân vùng mNn quanh n m và mNn 6
tháng là l)n nhKt, lkn l Jt là: 3409 ha và 2792 ha.
Nghiên cRu Iã chia ra các vùng sinh thái và ti.u
vùng d+a trên INc tính th/y v n, lo4i IKt và hi1n
tr4ng sGn xuKt c/a vùng t4i th i Ii.m hi1n t4i. Trong
t ng lai, d )i Gnh h cng c/a bi n Iai khí hBu, INc
tính vL th/y v n có th. s• thay Iai Gnh h cng I n
INc tính c/a tbng phân vùng, nên ckn nghiên cRu
I a ra các mô hình d+ báo s+ thay Iai c/a các phân
vùng sinh thái nông nghi1p.
Nghiên cRu I Jc th+c hi1n c quy mô th\ xã v)i
di1n tích nhm nên vi1c phân vùng chd d+a vào 3 y u
tW vL th/y v n, tha nh ‘ng và hi1n tr4ng s= d;ng IKt.
Ckn có nghiên cRu rOng h n c quy mô cKp tdnh I. có
th. thKy I Jc bRc tranh toàn di1n h n vL các vùng
sinh thái có tính t ng I ng vL I\a hình — I\a m4o,
khí hBu — th/y v n, tài nguyên thiên nhiên và Ia
d4ng sinh h5c.
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APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GIS IN QUANTIFICATION OF AGRO —
ECOLOGICAL ZONES IN DUYEN HAI TOWN, TRA VINH PROVINCE
Luong Duc Thien, Nguyen Van Tu,
Tran Van Tien, Nguyen Cong Thuc
Thuc
Summary
Under the impact of agricultural and fishery activities in Duyen Hai town, Tra Vinh province, although
contributing important to the local economic structure but also negative impact on the environment and the
ecosystem status. Therefore, ecological zoning becomes an effective tool in the orientation of sustainable
development of the locality. Studying the zonation of agro-ecological zones in Duyen Hai town, Tra Vinh
province was conducted through the application of remote sensing and GIS tools in combination with
participatory rapid assessment tools. Based on overlay the data layers on hydrology, soil type and land use
status, we identified two main agro-ecological zones in Duyen Hai town, Tra Vinh province, which are
salinization all year round and salinization six months with 17 different ecological subdivisions. The
aquaculture ecoregions have the largest area and are present in most of the main agricultural production
areas of Duyen Hai town.
Keywords: Agro-ecology, Tra Vinh, GIS, remote sensing.
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$% XUQT B) CHZ S GIÁM SÁT VÀ $ÁNH GIÁ CHI TR6
D7CH V> MÔI TR8[NG R\NG TGI VI T NAM
Nguy$n
Nguy$n KhŠc Lâm1, V

ng V n Qu nh2,

Lã Nguyên Khang3, Lê Sj
Sj Doanh3
TÓM T"T
T"T
Bài báo này trình bày k t quG xây d+ng bO chd sW giám sát, Iánh giá chi trG d\ch v; môi tr ng rbng (PFES)
t4i Vi1t Nam. Trên c sc rà soát, phân tích các bO chd sW hi1n h3u cho Iánh giá và giám sát PFES và tình
hình th+c t t4i các I\a ph ng, nghiên cRu Iã IL xuKt bO chd sW g m 8 tiêu chí và 32 chd sW giám sát và
Iánh giá d+a trên ba nguyên tŠc: tính minh b4ch, tính công bAng và tính hi1u quG. BO chd sW này I Jc xác
I\nh là IGm bGo tWt vi1c giám sát, Iánh giá vL ti n IO, s+ tuân th/ và chKt l Jng c/a PFES c Vi1t Nam.
Nghiên cRu Iã áp d;ng th= nghi1m bO chd sW vào vi1c giám sát và Iánh giá PFES trên I\a bàn tdnh Ngh1 An
n m 2018, k t quG cho thKy trong 32 chd sW có 5 chd sW ch a I Jc áp d;ng IWi v)i tdnh Ngh1 An do d3 li1u
Iku vào ch a có hoNc ch a th+c hi1n. K t quG Iánh giá phGn ánh vi1c th+c hi1n PFES trên I\a bàn tdnh
Ngh1 An có tính minh b4ch, tính công bAng c mRc cao và tính hi1u quG c mRc rKt cao. Trong 27 chd sW áp
d;ng Iánh giá có 14 chd sW c mRc tWt, 7 chd sW c mRc trung bình và 6 chd sW ckn I Jc cGi thi1n. K t quG áp
d;ng thí Ii.m c Ngh1 An cho thKy, bO chd sW giám sát và Iánh giá I Jc IL xuKt s= d;ng I. xác I\nh nh3ng
u Ii.m, t n t4i trong PFES, IL xuKt giGi pháp nâng cao hi1u quG c/a PFES, Iánh giá ti n bO qua các n m
c/a PFES, Iánh giá hi1u quG c/a các giGi pháp Iã I Jc áp d;ng I. nâng cao chKt l Jng c/a PFES, phân
tích và hoàn thi1n chính sách PFES.
Tb khóa:
khóa Tiêu chí, chd sW, chi trG d\ch v; môi tr

1.

TV N

ng rbng (PFES), giám sát, Iánh giá.

9

Sau h n 8 n m tri.n khai th+c hi1n I ng lo4t
trên toàn quWc, chính sách PFES Iã kh ng I\nh là
h )ng Ii ti n bO và Iúng IŠn, mang l4i nh3ng k t
quG rõ nét trên cG ph ng di1n bGo v1 - phát tri.n
rbng và góp phkn cGi thi1n sinh k , I i sWng c/a
ng i làm nghL rbng, thúc Igy bGo v1 môi tr ng
sinh thái, giGm thi.u tác IOng và thích Rng v)i bi n
Iai khí hBu (VNFF, 2018). ây có th. coi là ti n bO
mang tính b )c ngoNt trong vi1c xã hOi hóa công tác
bGo v1 và phát tri.n rbng c n )c ta.
Tuy vBy, quá trình th+c hi1n chính sách PFES
th i gian qua Iã bOc lO nh3ng mNt h4n ch , t n t4i do
Iây là chính sách mang tính IOt phá vL quan Ii.m
ti p cBn, lkn Iku tiên áp d;ng t4i Vi1t Nam. H n n3a,
quá trình xây d+ng và th+c hi1n các v n bGn quy
ph4m pháp luBt, các quy I\nh, h )ng dfn thi hành
ch a hoàn toàn phù hJp v)i yêu cku, Iòi hmi c/a th+c
ti$n (BO Nông nghi1p và PTNT, 2014). NhiLu nghiên
cRu Iánh giá vL chính sách PFES t4i Vi1t Nam th i
gian qua (Ph4m H ng L Jng, 2015; Angus McEwin
và Nguy$n M4nh Hà, 2015; V ng V n Qu nh, 2015;
1

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An
Trường Đại học Lâm nghiệp
3
Viện Sinh thái rừng và Môi trường
2

Vi1n Sinh thái rbng và Môi tr ng, 2018) ILu thba
nhBn vi1c thi u vŠng mOt h1 thWng giám sát và Iánh
giá (M&E) h3u hi1u là thách thRc l)n nhKt và có th.
dfn I n các r/i ro hoNc tác IOng xKu I n s+ thành
công c/a chính sách này trong dài h4n. Do vBy, bài
vi t này trình bày k t quG rà soát và IL xuKt bO tiêu
chí giám sát và Iánh giá chi trG d\ch v; môi tr ng
rbng làm c sc giúp c quan quGn lý và các bên liên
quan có công c; giám sát quá trình th+c hi1n, Iánh
giá I Jc hi1u quG trên các mNt khi th+c hi1n chính
sách, k\p th i có các giGi pháp cGi thi1n chKt l Jng và
góp phkn nâng cao mRc IO thành công, IGm bGo tính
bLn v3ng c/a chính sách PFES t4i Vi1t Nam
2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Ph

ng pháp nghiên cRu
cRu tài li1u thR cKp

- Các tài li1u, sW li1u liên quan I n M&E, ho4t
IOng quGn lý bGo v1 rbng, th+c hi1n PFES s• I Jc
thu thBp. C; th.: i) Các báo cáo, k t quG nghiên cRu,
mô hình Rng d;ng vL M&E, PFES trên th gi)i và t4i
Vi1t Nam; ii) Các v n bGn pháp lý, chd I4o, IiLu hành
c/a Chính ph/ Vi1t Nam, c/a mOt sW tdnh và Quj
BGo v1 và Phát tri.n rbng (BVPTR) mOt sW tdnh tr5ng
Ii.m nghiên cRu; iii) Các báo cáo ti n IO, tình hình
th+c hi1n liên quan I n M&E và th+c hi1n PFES t4i
Vi1t Nam; iv) H1 thWng sa sách, sW li1u, bGn I , hJp
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I ng /y thác và hJp I ng PFES, h s thi t k kj
thuBt PFES,...
2.2. Ph ng pháp nghiên cR
cRu hoàn thi1
thi1n bO
bO chd
chd
sW giám sát và Iánh giá cho PFES
- Rà soát, xác I\nh nguyên tŠc và các yêu cku
trong xây d+ng chd sW M&E Iã I Jc nghiên cRu bci
các nhóm tác giG trong và ngoài n )c v)i 5 bO tiêu
chí hi1n có
- Rà soát, Iánh giá c ch và quy trình th+c hi1n
PFES c7ng nh 5 bO chd sW M&E Iã I Jc th=
nghi1m trong PFES c n )c ta.
- Phân tích Ii.m m4nh, Ii.m y u c/a 5 bO chd sW
M&E Iã có I ng th i IWi chi u v)i các nguyên tŠc và
yêu cku trong xây d+ng bO M&E I. sàng l5c và xây
d+ng mOt bO chd sW M&E hoàn thi1n h n và áp d;ng
có hi1u quG h n trong PFES t4i n )c ta.
- ánh giá các chd sW: Các chd sW I Jc Iánh giá c
5 mRc (rKt cao, cao, trung bình, thKp và rKt thKp)
t ng Rng v)i sW Ii.m lkn l Jt là 5, 4, 3, 2 và 1.
- ánh giá Ii.m c/a tiêu chí: i.m c/a tiêu chí
là sW trung bình cOng sW Ii.m c/a các chd sW thuOc
tiêu chí Ió.
- ánh giá Ii.m c/a nguyên tŠc: i.m c/a
nguyên tŠc là sW Ii.m trung bình cOng sW Ii.m c/a
các tiêu chí thuOc nguyên tŠc Ió.
- K t quG Iánh giá bao g m các nOi dung nh
sau:
+ VL tính minh b4ch bao g m: rKt minh b4ch (5
Ii.m); minh b4ch cao (4 - 5 Ii.m); minh b4ch trung
bình (3 — 4 Ii.m); minh b4ch thKp (2 - 3 Ii.m) và
không minh b4ch (d )i 2 Ii.m).
+ VL tính công bAng: rKt công bAng (5 Ii.m);
công bAng cao (4 - 5 Ii.m); công bAng trung bình (3
— 4 Ii.m); công bAng thKp (2 - 3 Ii.m) và không
công bAng (d )i 2 Ii.m).
+ VL tính hi1u quG: rKt hi1u quG (5 Ii.m); hi1u
quG cao (4 - 5 Ii.m); hi1u quG trung bình (3 — 4
Ii.m); hi1u quG thKp (2 -3 Ii.m) và không hi1u quG
(d )i 2 Ii.m).
+ Chd sW tWt: là các chd sW có Ii.m bAng 4 và 5.
+ Chd sW trung bình: là các chd sW có Ii.m bAng
3.
+ Chd sW ckn cGi thi1n: là các chd sW có Ii.m bAng
1 và 2. Ckn có giGi pháp tBp trung I. cGi thi1n nhAm
nâng cao chKt l Jng c/a h1 thWng.
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2.3. Ph

ng pháp chuyên gia

ã tham khGo ý ki n c/a 30 chuyên gia và nhà
quGn lý vL các nOi dung, nh : nguyên lý và chu trình
PFES vL lý thuy t và th+c ti$n, các nguyên tŠc xây
d+ng bO chd sW M&E, thi t lBp bO chd sW M&E, lý
thuy t vL tr5ng sW, cho Ii.m các tiêu chí,...
2.4.
.4. Nguyên tŠ
tŠc xây d+
d+ng bO chd sW giám sát và
Iánh giá PFES
BO chd sW giám sát và Iánh giá PFES c Vi1t Nam
ckn I Jc xây d+ng trên nh3ng nguyên tŠc sau Iây:
- Tr+c ti p: Chd sW tr+c ti p phGn ánh mRc IO rõ
ràng c/a k t quG.
- úng m;c tiêu: Xác I\nh rõ ràng các Ii.m sau:
(1) nó Iánh giá vKn IL gì và (2) d3 li1u nào I Jc thu
thBp I. Iánh giá.

- H3u ích cho nhà quGn lý: MOt chd sW h3u ích là
chd sW cung cKp I Jc Iánh giá vL nh3ng thay Iai theo
th i gian ph;c v; các nhà quGn lý I a ra các quy t sách
cho tbng giai Io4n. Các nhà quGn lý l+a ch5n chd sW
nhAm Iánh giá k t quG I4t I Jc mOt cách c; th.. Do
Ió, vi1c l+a ch5n các chd sW Iánh giá ckn cân nhŠc
nh3ng hi1u quG Iánh giá mà chd sW mang l4i.
- Có th. k t hJp: MOt chd sW có tính k t hJp n u
nó Iánh giá khG n ng k t hJp v)i các th. ch sŒn có.
Chd sW Iánh giá chi trG d\ch v; môi tr ng rbng
(DVMTR) ckn Iánh giá I Jc khG n ng k t hJp v)i
các d+ án hoNc ho4t IOng Iang th+c hi1n t4i I\a
ph ng.

- Tính th+c t : MOt chd sW th+c t là chd sW mà d3
li1u có th. thu thBp trong mOt khoGng th i gian nhKt
I\nh và v)i mOt mRc chi phí hJp lý.
- Tính Iky I/: MOt bO chd sW nên là mOt nhóm

nh3ng chd sW I/ I. Iánh giá toàn di1n k t quG. Nói
cách khác, sW l Jng chd sW ckn thi t ph;c v; m;c
Iích quGn lý phGi I Jc tWi giGn giúp ti t ki1m chi phí.
SW l Jng chd sW ckn phGi I/ I. Iánh giá k t quG d+a
trên: (1) Tính tang hJp c/a k t quG I Jc Iánh giá;
(2) KhWi l Jng thông tin ckn thi t I. I a ra k t luBn
hJp lý và I/ tin cBy; (3) Phù hJp v)i ngu n l+c sŒn
có.

- Có th. tách r i, khi ckn thi t: KhG n ng tách r i
d3 li1u theo dân tOc, khu v+c chi trG, lo4i rbng I Jc
chi trG,… hoNc mOt sW tiêu chí quan tr5ng khác h3u
ích trong cG công tác quGn lý và báo cáo. Quá trình
phát tri.n th+c hi1n chi trG DVMTR th ng ch\u tác
IOng bci sW li1u thWng kê hoNc các th. ch xã hOi.
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KhG n ng tách r i d3 li1u là ckn thi t khi xây d+ng
chd sW giám sát và Iánh giá chi trG DVMTR.
2.5. Tiêu chí I.
I. xây d+
d+ng bO
bO chd
chd sW
sW giám sát và
và
Iánh giá PFES
- Gm bGo giám sát Iánh giá I Jc tính minh b4ch,
tính công bAng, tính hi1u quG.
- Gm bGo giám sát Iánh giá I Jc ti n IO, s+
tuân th/ và chKt l Jng.
- Các chd sW I Jc l+a ch5n ckn IGm bGo các tiêu
chí sau: thích Iáng (phGi liên quan I n m;c tiêu
giám sát Iánh giá); d$ hi.u (m5i ng i có th. d$
dàng I. hi.u); c; th. (chd sW ckn rõ ràng); Io l ng
(có th. Io l ng I Jc vL chKt l Jng hoNc sW l Jng);
sŒn có (mRc chi phí có th. chKp nhBn I Jc); thích
hJp (d3 li1u là ckn thi t cho vi1c quGn lý, giGi trình);
th i gian (sW li1u I Jc tang hJp theo k ho4ch, k\p
th i, Iúng h4n cho vi1c báo cáo).
- Các chd sW I Jc l+a ch5n ckn phGn ánh I Jc
m;c tiêu Iánh giá c; th. nh sau: Iánh giá I Jc
hi1u suKt (Io l ng quan h1 Iku vào và Iku ra c/a
nhi1m v;); Iánh giá I Jc hi1u quG (Io l ng mRc IO
I4t I Jc m;c tiêu, m;c Iích c/a nhi1m v;); Iánh giá
tác IOng (Io l ng nh3ng tác IOng tích c+c, tiêu c+c
mà nhi1m v; mang l4i IWi v)i môi tr ng, xã hOi,
kinh t , v n hóa…); Iánh giá s+ phù hJp (Io l ng
s+ phù hJp c/a nhi1m v; v)i chính sách, luBt
pháp…); Iánh giá tính bLn v3ng (Io l ng các lJi ích
mà nhi1m v; mang l4i có I Jc duy trì lâu dài hay
không).
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. Tình hình xây d+
d+ng và áp d;
d;ng h1
h1 thW
thWng
giám sát Iánh giá PFES c Vi1
Vi1t Nam

tr

3.1.1. BO chd sW giám sát Iánh giá d\ch v; môi
ng rbng do ADB IL xuKt

BO chd sW giám sát Iánh giá g m: 43 chd sW giám
sát và Iánh giá. Tkn suKt cBp nhBt c/a các chd sW là
hàng n m hoNc 5 n m/lkn tùy chd sW, tkn suKt cBp
nhBt các tiêu chí là hàng n m. ADB không phân I\nh
rõ gi3a các tiêu chí giám sát và Iánh giá, mà phân
lo4i d+a trên ngu n gWc sW li1u c/a các tiêu chí: (1)
Th+c hi1n và ho4t IOng, (2) Các tác IOng lên rbng,
(3) Các chd sW vL Gnh h cng c/a các d\ch v; h1 sinh
thái rbng, (4) Các chd sW kinh t xã hOi, (5) Các tiêu
chí vL th. ch .

tr

3.1.2. BO chd sW giám sát Iánh giá d\ch v; môi
ng rbng VNFF IL xuKt

- BO chd sW giám sát g m: 22 chd sW, m;c tiêu
giám sát tính minh b4ch, công bAng và hi1u quG c/a
quá trình PFES. Tkn suKt cBp nhBt c/a tKt cG các chd
sW là hàng n m.
- BO chd sW Iánh giá g m: 13 chd sW Iánh giá tính
minh b4ch, công bAng và hi1u quG c/a chi trG
DVMTR. Tkn suKt cBp nhBt c/a tKt cG các chd sW này
là hàng n m giWng nh các chd sW giám sát.

tr

3.1.3. BO chd sW giám sát Iánh giá d\ch v; môi
ng rbng PANNATURE IL xuKt

- BO chd sW giám sát g m: 13 chd sW, m;c tiêu tBp
trung vào giám sát tính minh b4ch, công bAng và
hi1u quG c/a quá trình chi trG DVMTR. Tkn suKt cBp
nhBt c/a các chd sW này là hàng n m hoNc 3-5 n m.
Các tiêu chí này I Jc th+c hi1n d+a trên các bGng
câu hmi phmng vKn IWi v)i các IWi t Jng liên quan
(ch/ rbng, cOng I ng, ªy ban Nhân dân (UBND),
quj tdnh) k t hJp v)i bGng sW li1u thu thBp tb Phòng
K ho4ch kj thuBt, các Quj BVPTR.
- BO chd sW Iánh giá g m: 10 chd sW, m;c tiêu tBp
trung vào Iánh giá tính minh b4ch, công bAng và
hi1u quG c/a quá trình chi trG DVMTR. Tkn suKt cBp
nhBt c/a các chd sW này là hàng n m hoNc 3-5 n m.
T ng t+ nh các tiêu chí giám sát, các tiêu chí này
I Jc bên t vKn IOc lBp k t hJp v)i Phòng K ho4ch
kj thuBt th+c hi1n d+a trên các bGng câu hmi phmng
vKn IWi v)i các IWi t Jng liên quan (ch/ rbng, cOng
I ng, UBND, quj tdnh), có ba sung thêm vL Iánh giá
vKn IL giGi Iáp thŠc mŠc và giGi quy t khi u n4i liên
quan I n chi trG DVMTR.

tr

3.1.4. BO chd sW giám sát Iánh giá d\ch v; môi
ng rbng WWF IL xuKt

- BO chd sW giám sát g m: 18 chd sW theo 4 nhóm
(1) Th. ch , chính sách và chd I4o IiLu hành, (2)
Kinh t , (3) Xã hOi, (4) Môi tr ng. Tkn suKt hàng
n m hoNc 3 lkn/n m tùy chd sW. Cách thRc I a ra các
chd sW là d+a vào các báo cáo nhanh, các quy t
I\nh/báo cáo có liên quan, rà soát sW li1u t4i tbng
I n v\, ki.m tra thông tin t4i th+c I\a.
- BO chd sW Iánh giá g m: 9 chd sW, chia ra 4
nhóm (1) Th. ch , chính sách và chd I4o IiLu hành,
(2) Kinh t , (3) Xã hOi, (4) Môi tr ng nh các chd sW
giám sát. Cách thRc th+c hi1n là thu thBp các thông
tin thR cKp tb báo cáo giám sát và ta chRc phmng
vKn/thGo luBn nhóm v)i các nhóm IWi t Jng chính là
ch/ rbng là ta chRc, ta bGo v1 rbng chuyên trách,
cOng I ng/nhóm hO và hO gia Iình, c quan quGn
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lý/ho4ch I\nh chính sách, H4t ki.m lâm và c sc s=
d;ng d\ch v;. Chd sW vL Iánh giá môi tr ng c7ng
chd tBp trung vào Iánh giá di$n bi n rbng. Chd sW vL
Iánh giá xã hOi tBp trung vào mRc IO t4o công n
vi1c làm, mRc IO tham gia c/a các thành phkn và
hi1u quG c/a công tác tuyên truyLn, nâng cao n ng
l+c nhBn thRc.

tr

3.1.5. BO chd sW giám sát Iánh giá d\ch v; môi
ng rbng CIFOR IL xuKt

BO chd sW giám sát Iánh giá g m: 31 chd sW và
I Jc chia thành 4 nhóm: (1) Th. ch , ta chRc, chính
sách, chd I4o, IiLu hành, (2) Môi tr ng, (3) Tài
chính/kinh t , (4) Xã hOi. Ch\u trách nhi1m thu thBp,
phân tích các chd sW này g m Phòng K ho4ch kj
thuBt, Phòng K toán, Giám IWc/ Phó Giám IWc quj,
các cán bO huy1n có liên quan. Ngu n cung cKp d3
li1u là Sc Nông nghi1p và PTNT, nhBt ký công tác
c/a quj tdnh, báo cáo di$n bi n tài nguyên rbng Iã
I Jc Sc Nông nghi1p và PTNT phê duy1t, báo cáo
chi trG DVMTR có bGn I và danh sách kèm theo,
tang hJp các ý ki n khi u n4i qua Ii1n tho4i và v n

bGn theo mfu và h1 thWng phGn h i, chi c;c thWng kê
và thông tin/báo cáo hàng quý c/a các quj.

NhBn xét chung: Trong 5 bO chd sW nh Iã phân
tích c trên, chia ra làm 2 h )ng ti p cBn: i) Các chd sW
giám sát và Iánh giá I Jc tách riêng g m có: BO chd
sW giám sát Iánh giá c/a PANNATURE, VNFF và
WWF; ii) Các chd sW giám sát và Iánh giá gOp chung
g m có: BO chd sW giám sát Iánh giá c/a ADB và
CIFOR. Các bO chd sW I Jc xây d+ng khá công phu,
theo nhiLu cách ti p cBn khác nhau. Tuy vBy, do
quan Ii.m, cách ti p cBn ch a thWng nhKt và quan
tr5ng h n là ch a I Jc th+c ti$n ki.m nghi1m, nên
các k t quG nghiên cRu m)i dbng l4i ch/ y u c vi1c
thi t lBp bO chd sW M&E. ChKt l Jng và tính khG thi
c/a các bO chd sW này c7ng là vKn IL Iang I Jc thGo
luBn v)i nhiLu ý ki n trái chiLu.
3.2. L xuK
xuKt bO
bO chd
chd sW
sW giám sát và Iánh giá PFES
t4i Vi1
Vi1t Nam

BO chd sW giám sát Iánh giá th+c hi1n chi trG
DVMTR g m 3 nguyên tŠc, 8 tiêu chí và 32 chd sW,
trong Ió không tách riêng các chd sW giám sát và chd sW
Iánh giá.
BGng 1. BO
BO chd
chd sW
sW giám sát Iánh giá th+
th+c hi1
hi1n chi trG
trG d\
d\ch v;
v; môi tr ng rb
rbng
Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
Ph ng pháp
TT
Chd tiêu ckn xác I\nh
sát Iánh giá
Iánh giá
NGUYÊN T"C 1: MINH B¬CH

Tiêu chí 1.1: Công khai Iky I/ thông tin, d3 li1u vL các khoGn thu - chi c/a quj và các Iku mWi chi trG
1 Chd sW
Te l1 nJ I5ng
- Tên c/a các I n v\ s= d;ng d\ch v;.
5 Ii.m: TLN là 0%.
1.1.1
(TLN ) c/a các I n - SGn l Jng, I n giá theo l“nh v+c ho4t 4 Ii.m: TLN tb 1 v\ s= d;ng d\ch v;
IOng c/a I n v\.
5%.
môi tr ng rbng
- Tang sW tiLn phGi trG.
3 Ii.m: TLN tb 5 - Tang sW tiLn Iã trG.
10%.
- Tang sW tiLn còn nJ.
2 Ii.m: TLN tb 1015%.
1 Ii.m: TLN ≥15%
2 Chd sW
Te l1 phân ba các
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng, ta chRc chi 5 Ii.m: te l1 sai l1ch
1.1.2
khoGn m;c chi trG so trG cKp huy1n.
d )i 1%;
v)i quy I\nh c/a
- Tang sW tiLn thu theo th+c t .
4 Ii.m: te l1 sai l1ch
chính sách chi trG
- Tang sW tiLn trích cho công tác quGn lý; 1 - 2%;
DVMTR c/a các ch/ trích cho công tác bGo v1 rbng.
3 Ii.m: te l1 sai l1ch
rbng và các ta chRc
2 - 3%;
chi trG cKp huy1n
2 Ii.m: te l1 sai l1ch
3 - 4%;
1 Ii.m: te l1 sai l1ch
>4%
3 Chd sW
Te l1 giGi ngân I n
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng là ta chRc và 5 Ii.m: = 100%;
4 Ii.m: 95-100%.
1.1.3
ch/ rbng là ta chRc và ta chi trG cKp huy1n.
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Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
Ph ng pháp
Chd tiêu ckn xác I\nh
sát Iánh giá
Iánh giá
ta chRc chi trG cKp
- Tang sW tiLn phGi trG theo k ho4ch.
3 Ii.m: 90-95%.
huy1n
- Tang sW tiLn phGi trG theo th+c t .
2 Ii.m: 85-90%.
- Tang sW tiLn Iã trG.
1 Ii.m: < 85%
- Tang sW tiLn còn nJ.
4 Chd sW
Te l1 giGi ngân I n
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng là ta chRc và 5 Ii.m: 100%;
1.1.4
ch/ rbng là cá nhân, ta chi trG cKp huy1n.
4 Ii.m: 80-100%;
hO gia Iình, cOng
- Thông tin vL tang sW hO, nhóm hO, cOng 3 Ii.m: 60-80%;
I ng, hO nhBn khoán I ng, sW hO nghèo, hO là I ng bào dân tOc 2 Ii.m: 40-60%;
thi.u sW theo I n v\ ch/ rbng, I n v\ 1 Ii.m: < 40%
khoán.
- Tang sW tiLn phGi trG theo k ho4ch.
- Tang sW tiLn phGi trG theo th+c t .
- Tang sW tiLn Iã trG.
- Tang sW tiLn còn nJ.
Ch a áp d;ng
5 Chd sW
Te l1 ch/ rbng Iã
- Tên I n v\ ch/ rbng.
1.1.5
th+c hi1n chi trG bAng - Tang sW hJp I ng/IWi t Jng I Jc chi trG.
tài khoGn ngân hàng - Tang sW hJp I ng/IWi t Jng I Jc chi trG
bAng TKNH.
(TKNH)
- Tang sW hJp I ng/IWi t Jng ch a I Jc
chi trG bAng TKNH.
Tiêu chí 1.2: Tình tr4ng quGn lý c sc d3 li1u vL chi trG d\ch v; môi tr ng rbng
6 Chd sW
Te l1 I n v\ ch/ rbng - Tên I n v\ ch/ rbng.
5 Ii.m: 100%;
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG.
1.2.1
có di1n tích thi t k
4 Ii.m: 80-100%.
trong h s phù hJp - Tang di1n tích rbng I Jc chi trG phù hJp 3 Ii.m: 60-80%.
v)i sW li1u trong bGn v)i bGn I chi trG c d4ng bGn I sW.
2 Ii.m: 40-60%.
I
1 Ii.m: < 40%.
5 Ii.m: > 80%.
7 Chd sW
Te l1 d3 li1u vL chi trG - Tên I n v\ ckn cBp nhBt d3 li1u;
4 Ii.m: 60-80%.
1.2.2
d\ch v; môi tr ng
- Tên c/a 12 bi.u ckn cBp nhBt d3 li1u;
rbng I Jc cBp nhBt
- Thông tin vL sW bi.u Iã I Jc cBp nhBt và 3 Ii.m: 40-60%.
2 Ii.m: 20-40%.
vào h1 thWng c sc d3 ch a I Jc cBp nhBt.
li1u c/a Quj Trung
1 Ii.m: < 20%.
ng
Tiêu chí 1.3: Gm bGo khG n ng ti p cBn thông tin vL chi trG DVMTR t4i I\a ph ng cho các bên liên quan
8 Chd sW
Te l1 hình thRc, sW
- Thông tin vL hình thRc và sW l Jng theo 5 Ii.m: > 80%.
1.3.1
l Jng thông tin tuyên k ho4ch.
4 Ii.m: 60-80%.
truyLn pha bi n chính - Thông tin vL hình thRc và sW l Jng theo 3 Ii.m: 40-60%.
sách I Jc th+c hi1n sW li1u th+c t Iã th+c hi1n.
2 Ii.m: 20-40%.
theo k ho4ch
1 Ii.m: <20%.
9 Chd sW
Te l1 hình thRc, sW
- Thông tin vL hình thRc và sW l Jng theo 5 Ii.m: >80%.
1.3.2
l Jng công khai d3
k ho4ch.
4 Ii.m: 60-80%.
li1u vL chi trG
- Thông tin vL hình thRc và sW l Jng theo 3 Ii.m: 40-60%.
DVMTR theo k
sW li1u th+c t Iã th+c hi1n.
2 Ii.m: 20-40%.
ho4ch
1 Ii.m: <20%.
10 Chd sW
Te l1 cán bO c/a quj - NOi dung, sW l Jng l)p, tang sW ng i 5 Ii.m: >80%.
1.3.3
tdnh I Jc tham gia
tham gia tBp huKn theo k ho4ch.
4 Ii.m: 60-80%.
các l)p tBp huKn vL
- NOi dung, sW l Jng l)p, tang sW ng i 3 Ii.m: 40-60%.
TT
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Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
Chd tiêu ckn xác I\nh
sát Iánh giá
chi trG d\ch v; môi
tham gia tBp huKn Iã th+c hi1n theo th+c
tr ng rbng theo k
t .
ho4ch
11 Chd sW
Te l1 ng i c/a I n v\ - NOi dung, sW l Jng l)p, tang sW ng i
1.3.4
cung Rng và s= d;ng tham gia tBp huKn theo k ho4ch.
- NOi dung, sW l Jng l)p, tang sW ng i
DVMTR I Jc tham
gia các l)p tBp huKn
tham gia tBp huKn Iã th+c hi1n theo th+c
t .
vL chi trG DVMTR
theo k ho4ch
Tiêu chí 1.4: H1 thWng giám sát, phGn h i, giGi Iáp thŠc mŠc và giGi quy t khi u n4i
12 Chd sW
Te l1 sW lkn th+c hi1n - Tên I n v\ th+c hi1n.
1.4.1
ki.m tra, giám sát c/a - SW IJt, sW ng i tham gia theo k ho4ch
quj, I n v\ ch/ rbng c/a quý, n m.
so v)i k ho4ch c/a - SW IJt, sW ng i tham gia theo k t quG
quj, I n v\ ch/ rbng th+c hi1n th+c t c/a quý, n m.
trong n m
13 Chd sW
Te l1 thŠc mŠc, khi u NOi dung, sW v; khi u n4i, sW v; Iã I Jc
1.4.2
n4i Iã I Jc giGi quy t giGi quy t trong 1 n m.
trong n m.
TT

14

Chd sW
1.4.3

Te l1 lNp l4i các thŠc
mŠc, khi u n4i (cùng
IWi t Jng, cùng nOi
dung)

Ph ng pháp
Iánh giá
2 Ii.m: 20-40%.
1 Ii.m: <20%.
5 Ii.m: >80%.
4 Ii.m: 60-80%.
3 Ii.m: 40-60%.
2 Ii.m: 20-40%.
1 Ii.m: <20%.

5 Ii.m: >80%.
4 Ii.m: 60-80%.
3 Ii.m: 40-60%.
2 Ii.m: 20-40%.
1 Ii.m: <20%.

5 Ii.m: > 80%.
4 Ii.m: 60-80%.
3 Ii.m: 40-60%.
2 Ii.m: 20-40%.
1 Ii.m: <20%.
- NOi dung, sW v; khi u n4i, sW v; khi u n4i 1 Ii.m: >80%.
lNp l4i (cùng IWi t Jng, cùng nOi dung) 2 Ii.m: 60-80%.
trong 1 n m.
3 Ii.m: 40-60%.
4 Ii.m: 20-40%.
5 Ii.m: <20%.

NGUYÊN T"C 2: CÔNG B-NG
Tiêu chí 2.1: Chi trG DVMTR công bAng theo lo4i rbng, tr4ng thái rbng, ngu n gWc hình thành rbng và mRc
IO khó kh n
15 Chd sW
Áp d;ng h1 sW K áp
- Thông tin vL vi1c áp d;ng 4 h1 sW K t4i 5 Ii.m: áp d;ng 4 h1
2.1.1
d;ng trong chi trG
Quj BGo v1 và Phát tri.n rbng tdnh Ngh1 sW K.
d\ch v; môi tr ng
An.
4 Ii.m: áp d;ng 3 h1
rbng
sW K.
3 Ii.m: áp d;ng 2 h1
sW K.
2 Ii.m áp d;ng 1 h1
sW K.
1 Ii.m: không áp
d;ng h1 sW K.
Tiêu chí 2.2: Chi trG DVMTR công bAng theo di1n tích và mRc IO tuân th/ c/a các bên s= d;ng DVMTR
5 Ii.m: >80%.
16 Chd sW
Te l1 các I n v\ ch/
- Tên c/a I n v\ ch/ rbng.
2.1.2
rbng có bGn I chi trG - Tang di1n tích rbng I Jc chi trG c/a ch/ 4 Ii.m: 60-80%.
3 Ii.m: 40-60%.
DVMTR phù hJp v)i rbng (ha).
bGn I cBp nhBt di$n - Tang di1n tích I Jc chi trG phù hJp v)i 2 Ii.m: 20-40%.
bi n rbng hàng n m bGn I cBp nhBt di$n bi n rbng hàng n m 1 Ii.m: <20%.
(ha).
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Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
Chd tiêu ckn xác I\nh
sát Iánh giá
Tiêu chí 2.3: Gm bGo công bAng trong phân ba lJi ích tb chi trG DVMTR
17 Chd sW
Te l1 % tiLn chi trG
- Tên c/a I n v\ ch/ rbng.
2.3.1
DVMTR I n v)i hO
- Tang sW tiLn nhBn I Jc tb quj tdnh
gia Iình, cá nhân,
(I ng).
cOng I ng
- Tang sW tiLn I Jc chi trG cho các IWi
t Jng (cá nhân, hO gia Iình, nhóm hO,
cOng I ng, khác).
18 Chd sW
Te l1 tiLn DVMTR chi - Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
2.3.2
cho phúc lJi cOng
- Tang sW tiLn thu tb d\ch v; môi tr ng
I ng
rbng (I ng).
- NOi dung chi, sW lkn chi, tang sW tiLn chi.
TT

NGUYÊN T"C 3: HI®U QU”
Tiêu chí 3.1: Gm bGo tính hi1u quG trong công tác quGn lý bGo v1 rbng
19 Chd sW
Te l1 di1n tích rbng
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
3.1.1
I Jc chi trG trong
- Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
tang sW di1n tích rbng - Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha)
có cung Rng DVMTR trong Ió chia ra: rbng phòng hO, INc d;ng,
sGn xuKt.
20 Chd sW
Te l1 di1n tích Iã
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
- Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
3.1.2
I Jc khoán trong
tang sW di1n tích rbng - Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
I Jc chi trG d\ch v;
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG Iã khoán
môi tr ng rbng
(ha).
21 Chd sW
Te l1 di1n tích rbng
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
- Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
3.1.3
I Jc chi trG d\ch v;
môi tr ng rbng b\
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
mKt trong tang di1n
- SW v; vi ph4m làm mKt rbng.
tích rbng I Jc chi trG - Di1n tích rbng trong vùng I Jc chi trG b\
mKt (ha).
22 Chd sW
Te l1 di1n tích rbng
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
3.1.4
I Jc chi trG d\ch v;
- Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
môi tr ng rbng b\
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
suy thoái trong tang - SW v; vi ph4m làm suy thoái rbng.
di1n tích rbng I Jc
- Di1n tích rbng trong vùng I Jc chi trG b\
chi trG
suy thoái (ha).
23 Chd sW
Te l1 di1n tích rbng
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
3.1.5
I Jc chi trG d\ch v;
- Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
môi tr ng rbng b\
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
cháy trong tang di1n - SW v; cháy rbng.
tích rbng I Jc chi trG - Di1n tích rbng trong vùng I Jc chi trG b\
cháy (ha).
24 Chd sW
ChKt l Jng n )c t4i
- Tên c/a các I n v\ nhà máy th/y Ii1n s=
3.1.6
các Ii.m quan trŠc t4i d;ng DVMTR.
h th/y Ii1n (IO I;c) - T5a IO (X, Y) Ii.m quan trŠc chKt l Jng
n )c.
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Ph ng pháp
Iánh giá
5 Ii.m: >50%.
4 Ii.m: 50-40%.
3 Ii.m: 40-30%.
2 Ii.m: 30-20%.
1 Ii.m: <20%.
5 Ii.m: >40%.
4 Ii.m: 40-30%.
3 Ii.m: 20-30%.
2 Ii.m: 20-10%.
1 Ii.m: <10%.

5 Ii.m: >80%.
4 Ii.m: 60-80%.
3 Ii.m: 40-60%.
2 Ii.m: 20-40%.
1 Ii.m: <20%.
5 Ii.m: >70%.
4 Ii.m: 60-70%.
3 Ii.m: 50-60%.
2 Ii.m: 30-50%.
1 Ii.m: <30%.
5 Ii.m: <1%.
4 Ii.m: 1-2%.
3 Ii.m: 2-3%.
2 Ii.m: 3-4%.
1 Ii.m: >4%.
5 Ii.m: <1%.
4 Ii.m: 1-2%.
3 Ii.m: 2-3%.
2 Ii.m: 3-4%.
1 Ii.m: >4%.
5 Ii.m: <1%.
4 Ii.m: 1-2%.
3 Ii.m: 2-3%.
2 Ii.m: 3-4%.
1 Ii.m: >4%.
Ch a áp d;ng
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Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
sát Iánh giá

25

Chd sW
3.1.7

26

Chd sW
3.1.8

27

Chd sW
3.1.9

Tiêu chí 3.2:
28 Chd sW
3.2.1

70

29

Chd sW
3.2.2

30

Chd sW
3.2.3

31

Chd sW
3.2.4

Chd tiêu ckn xác I\nh

- N ng IO c/a chKt TSS (mg/l) trung bình
c/a 12 tháng trong n m.
M+c n )c c/a các h
- Tên c/a các I n v\ nhà máy th/y Ii1n s=
th/y Ii1n cung Rng
d;ng DVMTR.
d\ch v; môi tr ng
- M+c n )c (m), l Jng m a (mm), sGn
rbng
l Jng Ii1n (kw) c/a I n v\ th/y Ii1n trung
bình 12 tháng trong n m.
Te l1 I n v\ ch/ rbng - Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
là ta chRc có s= d;ng - Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
phkn mLm GeoPFES - Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
trong giám sát bGo v1 - SW nhóm th+c hi1n tukn tra bGo v1 rbng.
rbng
- SW nhóm th+c hi1n tukn tra bGo v1 rbng
I Jc trang b\ và s= d;ng phkn mLm
GeoPFES.
- Tên c/a các I n v\ ch/ rbng.
Te l1 Ióng góp vào
giGm phát thGi khí nhà - Tang di1n tích rbng c/a I n v\ (ha).
kính c/a di1n tích
- Tang di1n tích rbng I Jc chi trG (ha).
rbng I Jc chi trG
- Tr3 l Jng hKp th; khí CO2 c/a 2 n m liên
DVMTR
ti p (tKn).
Gm bGo tính hi1u quG vL kinh t - xã hOi
Te l1 tiLn CTDVMT
- Các ngu n ngân sách: trung
ng, I\a
so v)i tang ngân sách ph ng, vWn ODA, vWn chuy.n Iai m;c
Iku t cho lâm nghi1p Iích s= d;ng rbng, vWn xã hOi hóa.
c/a tdnh
- Tang sW tiLn Iku t cho l“nh v+c lâm
nghi1p theo các ngu n vWn.
Te l1 Ióng góp c/a
- Danh sách các xã theo huy1n có di1n tích
chi trG DVMTR trong I Jc chi trG DVMTR.
tang thu nhBp c/a hO - Tang dân sW, sW hO theo tbng xã.
tham gia chính sách - Tang thu nhBp trung bình c/a hO trong
chi trG d\ch v; môi
xã/n m (I ng).
tr ng rbng
- Tang thu nhBp trung bình tb DVMTR c/a
hO trong xã/n m (I ng).
Te l1 hO nghèo I Jc - Danh sách các xã theo huy1n có di1n tích
I Jc chi trG DVMTR.
chi trG tiLn d\ch v;
- Tang dân sW, sW hO theo tbng xã.
môi tr ng rbng
- Tang sW hO nghèo c/a xã trong n m.
- SW hO nghèo tham gia bGo v1 rbng c/a xã
trong n m.
Te l1 hO I ng bào dân - Danh sách các xã theo huy1n có di1n tích
tOc thi.u sW (DTTS)
I Jc chi trG DVMTR.
I Jc chi trG tiLn d\ch - Tang dân sW, sW hO theo tbng xã trong
v; môi tr ng rbng
n m.
- Tang sW hO I ng bào dân tOc thi.u sW c/a
xã.
- Tang sW hO I ng bào dân tOc thi.u sW
tham gia bGo v1 rbng c/a xã trong n m.

Ph ng pháp
Iánh giá

Ch a áp d;ng

Ch a áp d;ng

Ch a áp d;ng

5 Ii.m: > 40%.
4 Ii.m: 40-30%.
3 Ii.m: 30-20%.
2 Ii.m: 20-10%.
1 Ii.m: < 10%
5 Ii.m: >30%.
4 Ii.m: 20-30%.
3 Ii.m: 10-20%.
2 Ii.m: 5-10%.
1 Ii.m: <5%.

5 Ii.m: >20%.
4 Ii.m: 15-20%.
3 Ii.m: 10-15%.
2 Ii.m: 5-10%.
1 Ii.m: <5%.
5 Ii.m: >50%.
4 Ii.m: 40-50%.
3 Ii.m: 30-40%.
2 Ii.m: 20-30%.
1 Ii.m: <20%.
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Nguyên tŠc/tiêu chí/chd sW giám
Ph ng pháp
Chd tiêu ckn xác I\nh
sát Iánh giá
Iánh giá
32 Chd sW
Te l1 sW ng i tham
- Danh sách các xã theo huy1n có di1n tích 5 Ii.m: >50%.
3.2.5
gia tukn tra bGo v1
I Jc chi trG DVMTR.
4 Ii.m: 40-50%.
rbng
- Tang dân sW, sW hO theo tbng xã.
3 Ii.m: 30-40%.
- Tang sW hO tham gia sGn xuKt nông, lâm, 2 Ii.m: 20-30%.
ng nghi1p c/a xã trong n m.
1 Ii.m: <20%.
- Tang sW hO tham gia bGo v1 rbng c/a xã
trong n m.
- Tang sW ng i tham gia bGo v1 rbng c/a
xã trong n m.
3.3. Thí Ii.
Ii.m áp d;
d;ng bO
bO chd
chd sW
sW giám
giám sát và Iánh chi trG bAng tài khoGn ngân hàng; 2) Chd sW 3.1.6:
ChKt l Jng n )c t4i các Ii.m quan trŠc t4i h th/y
giá PFES t4
t4i td
tdnh Ngh1
Ngh1 An
Ii1n (IO I;c); 3) Chd sW 3.1.7: M+c n )c c/a các h
3.3.1. ánh giá PFES theo bO chd sW Iã xây d+ng
th/y Ii1n cung Rng d\ch v; môi tr ng rbng; 4) Chd sW
Nghiên cRu Iã s= d;ng d3 li1u vL th+c hi1n chi 3.1.8: Te l1 I n v\ ch/ rbng là ta chRc có s= d;ng
trG DVMTR c/a n m 2018 c/a tdnh Ngh1 An I. th+c phkn mLm aGeoPFES trong giám sát bGo v1 rbng; 5)
hi1n Iánh giá. K t quG phân tích d3 li1u cho thKy, Chd sW 3.1.9: Te l1 Ióng góp vào giGm phát thGi khí
trong tang sW 32 chd sW Iánh giá có 5 chd sW v)i d3 nhà kính c/a di1n tích rbng I Jc chi trG DVMTR.
li1u ch a IGm bGo cho vi1c Iánh giá, 5 chd sW này
bao g m: 1) Chd sW 1.1.5: Te l1 ch/ rbng Iã th+c hi1n
TT

BGng 2. K t quG
quG Iánh giá 27/32
27/32 chd
chd sW
sW giám sát và Iánh giá PFES td
tdnh Ngh1
Ngh1 An n m 2018
SW Ii.m
I. VL tính minh b4ch K t luBn:
Chd sW minh b4ch c mRc: Cao
là: 3.3
1. Các chd sW tWt:
1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.2.2 1.4.2
(RKt cao, cao, trung
2. Các chd sW bình th ng:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
bình, thKp, rKt thKp)
3. Các chd sW ckn cGi thi1n:
1.1.2
1.2.1
1.4.1
1.4.3
SW Ii.m
II. VL tính công bAng K t luBn:
Chd sW công bAng c mRc: Cao
là: 3.3
1. Các chd sW tWt:
2.3.1
2.3.2
(RKt cao, cao, trung
2. Các chd sW bình th ng:
2.1.2
bình, thKp, rKt thKp)
3. Các chd sW ckn cGi thi1n:
2.1.1
SW Ii.m
III. VL tính hi1u quG K t luBn:
Chd sW hi1u quG c mRc: RKt cao
là: 4.6
1. Các chd sW tWt:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4 3.1.5 3.2.1 3.2.2
(RKt cao, cao, trung
2. Các chd sW bình th ng:
3.2.3
3.2.4
bình, thKp, rKt thKp)
3. Các chd sW ckn cGi thi1n:
3.2.5
K t quG Iánh giá thông qua các chd sW giám sát
3.3.2. Nh3ng u Ii.m, h4n ch và giGi pháp cGi
và Iánh giá I Jc IL xuKt cho thKy, vi1c th+c hi1n thi1n hi1u quG c/a PFES t4i Ngh1 An theo k t quG
chính sách chi trG d\ch v; môi tr ng rbng trên I\a Iánh giá tb vi1c áp d;ng bO chd sW
3.3.2.1. Nh3ng u Ii.m
bàn tdnh Ngh1 An n m 2018 có tính minh b4ch cao,
- Các I n v\ s= d;ng d\ch v; môi tr ng rbng
tính công bAng c mRc cao và rKt có hi1u quG. Trong
Ió có 14/27 chd sW c mRc tWt, 7 chd sW c mRc bình th+c hi1n tWt vi1c chi trG theo hJp I ng s= d;ng d\ch
th ng và 6 chd sW ckn cGi thi1n. K t quG Iánh giá v; và theo k ho4ch chi trG v)i Quj BGo v1 và Phát
này I Jc phân tích chi ti t c m;c sau Iây.
tri.n rbng tdnh Ngh1 An. Te l1 nJ I5ng c/a các I n
v\ s= d;ng d\ch v; n m 2018 là 7,1% và trong th+c t
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I n h t quý 1 c/a n m sau, các I n v\ còn nJ s• chi
trG h t phkn còn l4i (nOi dung c/a chd sW 1.1.1).
- Te l1 giGi ngân c/a Quj BGo v1 và Phát tri.n
rbng tdnh Ngh1 An cho các ch/ rbng là ta chRc và ta
chi trG cKp huy1n c7ng nh te l1 giGi ngân c/a các
ch/ rbng là ta chRc và ta chi trG cKp huy1n I n v)i
ch/ rbng là hO gia Iình, cá nhân, cOng I ng, nhóm
hO nhBn khoán bGo v1 rbng c mRc cao. Vi1c giGi
ngân trong th+c t I Jc th+c hi1n thành 2 IJt. Jt 1
là tháng cuWi cùng c/a quý 4 và IJt 2 là tháng cuWi
cùng c/a quý 2 n m sau. Te l1 giGi ngân c/a n m
2018 I4t te l1 100% (nOi dung c/a chd sW 1.1.3 và 1.1.4.
- C sc d3 li1u c/a Quj BGo v1 và Phát tri.n
rbng tdnh Ngh1 An hàng n m I Jc cBp nhBt Iky I/
vào h1 thWng c sc d3 li1u c/a Quj BGo v1 và Phát
tri.n rbng trung ng. Tang sW mfu bi.u Quj tdnh
ckn cBp nhBt là 12 mfu bi.u trong Ió các mfu sW 6, 8,
10, 12 I Jc các I n v\ ch/ rbng là ta chRc và ta chRc
chi trG cKp huy1n g=i d3 li1u vL quj tdnh và các bi.u
còn l4i do cán bO c/a quj tdnh tr+c ti p tang hJp và
cBp nhBt vào h1 thWng d3 li1u c/a Quj BGo v1 Phát
tri.n rbng Vi1t Nam (nOi dung c/a chd sW 1.2.2).
- Te l1 tiLn chi trG d\ch v; môi tr ng rbng I Jc
chi trG ch/ y u cho các IWi t Jng là hO gia Iình, cá
nhân, cOng I ng. Te l1 này là 98% n m 2018, phkn
còn l4i I Jc chi trG cho các hJp I ng nhBn khoán là
các cán bO c/a mOt sW I n v\ ch/ rbng là ta chRc. V)i
te l1 tiLn chi trG d\ch v; môi tr ng rbng I Jc chi trG
ch/ y u cho các IWi t Jng là hO gia Iình, cá nhân,
cOng I ng nói lên rAng chính sách chi trG DVMTR
Iã t4o thêm công n vi1c làm và góp phkn nâng cao
thu nhBp cho các hO sWng bAng nghL rbng (nOi dung
c/a chd sW 2.3.1).
- Te l1 di1n tích rbng I Jc chi trG tiLn d\ch v;
môi tr ng rbng trong tang sW di1n tích rbng có
cung Rng DVMTR (di1n tích rbng trong l u v+c th/y
Ii1n) c mRc cao (99,7%); Te l1 di1n tích rbng I Jc
chi trG Iã I Jc khoán bGo v1 rbng I4t 100%.
- Te l1 tiLn chi trG d\ch v; môi tr ng I Jc Iku
t cho ngành lâm nghi1p c mRc cao, chi m 62,2% so
v)i tang ngu n vWn Iku t cho l“nh v+c lâm nghi1p
c/a toàn tdnh Ngh1 An. Te l1 tiLn chi trG d\ch v; môi
tr ng I Jc Iku t cho ngành lâm nghi1p trung bình
c/a các tdnh th+c hi1n chi trG trong cG n )c là 39%
(nOi dung c/a chd sW 3.2.1).
- Te l1 IWi t Jng nhBn tiLn chi trG d\ch v; môi
tr ng rbng là các hO nghèo và hO I ng bào dân tOc
thi.u sW c mRc cao. iLu này cho thKy chính sách chi
trG d\ch v; môi tr ng rbng trên I\a bàn tdnh Ngh1
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An có hi1u quG tWt trong vi1c góp phkn xóa Iói giGm
nghèo cho các khu v+c miLn núi, vùng sâu vùng xa
c/a tdnh Ngh1 An (nOi dung c/a chd sW 3.2.3 và 3.2.4).

3.3.2.2. Nh3ng h4n ch

- C sc d3 li1u vL bGn I chi trG d\ch v; môi
tr ng rbng c/a tdnh Ngh1 An còn ch a I ng bO
gi3a các I n v\ cung Rng DVMTR. Tdnh Ngh1 An Iã
có k t quG ki.m kê rbng n m 2015 và sW li1u cBp
nhBt di$n bi n rbng I Jc Chi c;c Ki.m Lâm tdnh
Ngh1 An cBp nhBt th ng xuyên nh ng h s thi t
k chi trG DVMTR ch a cBp nhBt h1 thWng sW li1u và
bGn I này. ku n m 2019, trên I\a bàn toàn tdnh
m)i có khoGng 54.000 ha (chi m 18%) tang di1n tích
rbng I Jc chi trG có sW li1u theo h s thi t k phù
hJp v)i bGn I chi trG (nOi dung c/a chd sW 1.2.1).
- Quj BGo v1 và Phát tri.n rbng tdnh Ngh1 An
ch a áp d;ng 4 h1 sW K trong vi1c th+c hi1n chi trG.
Quj tdnh Iang áp d;ng h1 sW K =1 trong vi1c chi trG
cho các I n v\ cung Rng d\ch v;. Vi1c ch a áp d;ng
h1 sW K là mOt trong sW nh3ng nguyên nhân dfn I n
tính công bAng thKp (nOi dung c/a chd sW 2.1.1).
- Công tác giám sát c/a Quj BGo v1 và Phát tri.n
rbng tdnh Ngh1 An và c/a các ch/ I n v\ cung Rng
d\ch v; IWi v)i các cá nhân, hO gia Iình, nhóm hO
cOng I ng là ch/ rbng, IWi t Jng nhBn khoán bGo v1
Iã I Jc th+c hi1n nh ng hi1u quG ch a cao. Hi1n
nay ch a thWng kê I Jc sW li1u k ho4ch và sW li1u
th+c t vL công tác giám sát c/a các I n v\ ch/ rbng
là ta chRc và ta chi trG cKp huy1n (nOi dung c/a chd
sW 1.4.1).
- Các nOi dung vL tBp huKn, tuyên truyLn, ta chRc
công khai d3 li1u, giGi Iáp khi u n4i…Iã I Jc Quj
BGo v1 và Phát tri.n rbng tdnh Ngh1 An th+c hi1n
nh ng khâu lBp k ho4ch còn thi u hoNc Iã có
nh ng ch a bám sát vào th+c t dfn I n sai khác l)n
gi3a k ho4ch và th+c ti$n tri.n khai. Vi1c l u tr3 d3
li1u và tang hJp d3 li1u còn ch a có h1 thWng dfn
I n vi1c tBp hJp và truy xuKt thông tin chBm và IO
tin cBy ch a cao (nOi dung c/a các chd sW 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4).
- Vi1c quGn lý các d3 li1u tb các I n v\ cung Rng
d\ch v; còn ch a I ng bO, thWng nhKt vL nOi dung,
mfu bi.u thu thBp dfn I n sW li1u thu thBp b\ thi u,
IO tin cBy ch a cao. Các sW li1u ckn thu thBp ba sung
và l u tr3, cBp nhBt tb các I n v\ cung Rng d\ch v;
bao g m: di1n tích rbng Iã khoán theo các IWi t Jng;
thông tin vL sW hO nhBn khoán, sW hO nghèo, sW hO là
ng i I ng bào dân tOc thi.u sW nhBn khoán bGo v1
rbng; sW v; vi ph4m và di1n tích rbng b\ mKt, di1n
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tích rbng b\ suy thoái, di1n tích rbng b\ cháy; h s
thi t k và bGn I sW kèm theo (nOi dung c/a các chd
sW 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.4).

3.3.2.3. GiGi pháp cGi thi1n hi1u quG c/a PFES t4i
Ngh1 An theo k t quG Iánh giá c/a bO chd sW
NhAm nâng cao tính minh b4ch, công bAng và
hi1u quG trong vi1c th+c hi1n chính sách chi trG
DVMTR trên I\a bàn tdnh Ngh1 An, d+a trên các
phân tích vL nh3ng h4n ch nh Iã nêu, nghiên cRu
IL xuKt mOt sW giGi pháp cho Quj BGo v1 và Phát
tri.n rbng tdnh Ngh1 An, c; th. nh sau:
- Có k ho4ch s= d;ng mOt phkn ngu n thu tb
chi trG d\ch v; môi tr ng rbng cho vi1c hoàn thi1n
h s thi t k và bGn I chi trG d\ch v; môi tr ng
rbng (có k ho4ch tri.n khai theo lO trình).
ng
th i, phWi hJp v)i Chi c;c Ki.m lâm tdnh Ngh1 An
trong vi1c k thba s= d;ng ngu n d3 li1u bGn I cBp
nhBt di$n bi n rbng c/a tdnh Ngh1 An cho các khu
v+c I Jc chi trG.
- Phân công cán bO c/a Quj chuyên trách th+c
hi1n nhi1m v; vL giám sát Iánh giá tình hình th+c
hi1n PFES trên I\a bàn tdnh Ngh1 An theo bO chd sW
Iã I Jc xây d+ng.
ng th i, có c ch vL tài chính
rõ ràng, phù hJp cho ho4t IOng giám sát Iánh giá
theo I\nh k .
- Quj BGo v1 và Phát tri.n rbng tdnh Ngh1 An có
th. ban hành sa tay quGn lý chKt l Jng vL quy tŠc
làm vi1c và vBn hành các công vi1c c/a quj trong Ió
nhKn m4nh vi1c xây d+ng các k ho4ch th+c hi1n
theo tbng nOi dung (có nOi dung liên quan I n chd sW
giám sát Iánh giá) theo k ho4ch quý, n m hoNc giai
Io4n nhAm có c sc cho vi1c giám sát Iánh giá hi1u
quG ho4t IOng c/a quj tdnh nói riêng và hi1u quG c/a
vi1c th+c hi1n chính sách chi trG DVMTR trên I\a
bàn tdnh Ngh1 An nói chung.
- Trong vi1c áp d;ng bO chd sW giám sát Iánh giá
và các phkn mLm công ngh1 thông tin trong giám sát
Iánh giá: Quj BGo v1 và Phát tri.n rbng tdnh Ngh1
An ban hành các v n bGn quy I\nh, tài li1u h )ng
dfn s= d;ng chung…nhAm áp d;ng I ng bO t4i các
I n v\ cung Rng d\ch v;, các I n v\ s= d;ng d\ch v;
và các bên liên quan khác trên I\a bàn tdnh Ngh1 An.
4. K T LU N
- Giám sát và Iánh giá PFES là công c; giúp các
nhà quGn lý và các bên liên quan Io l ng và Iánh
giá k t quG th+c hi1n PFES, xác I\nh nh3ng vKn IL
t n t4i, I a ra nh3ng giGi pháp I. PFES I4t hi1u quG
h n. Giám sát PFES ckn I Jc th+c hi1n th ng

xuyên, trong khi Ió vi1c Iánh giá PFES có th. th+c
hi1n cho tbng giai Io4n hoNc I\nh k hàng n m.
- BO chd sW giám sát và Iánh giá chi trG DVMTR
g m các chd sW phGn ánh hoNc liên h1 chNt v)i tính
minh b4ch, tính công bAng và hi1u quG c/a chi trG
DVMTR, có khG n ng Io I m I Jc d$ dàng và
khách quan. Chúng I Jc thi t k g m 32 chd sW
thuOc 8 tiêu chí và 3 nguyên tŠc. Nh3ng chd sW này
có th. I Jc ba sung hoàn thi1n dkn theo mRc IO c/a
phát tri.n c/a ho4t IOng PFES và c/a công ngh1
giám sát Iánh giá.
- Các chd sW giám sát và Iánh giá chi trG DVMTR
I Jc chia thành 3 nhóm: giám sát và Iánh giá tính
minh b4ch, giám sát và Iánh giá tính công bAng và
giám sát và Iánh giá tính hi1u quG c/a PFES. M’i chd
sW giám sát và Iánh giá chi trG DVMTR có nh3ng
tiêu chugn I. Iánh giá. ó là ng ‘ng I. xác I\nh
mRc IO minh b4ch, công bAng và hi1u quG c/a
PFES.
- BO tiêu chí giám sát và Iánh giá chi trG DVMTR
I Jc s= d;ng I. giám sát và Iánh giá chi trG
DVMTR c/a tbng tdnh hoNc toàn quWc. K t quG giám
sát và Iánh giá PFES I Jc s= d;ng I. xác I\nh
nh3ng u Ii.m, t n t4i trong PFES, nh3ng giGi pháp
nâng cao hi1u quG c/a PFES, Iánh giá ti n bO qua
các n m c/a PFES, Iánh giá hi1u quG c/a các giGi
pháp Iã I Jc áp d;ng I. nâng cao chKt l Jng c/a
PFES, phân tích và hoàn thi1n chính sách PFES.
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PROPOSING A SET OF MONITORING AND EVALUATION INDICATORS FOR PAYMENT
FOR FOREST ENVIRONMENTAL SERVICES IN VIETNAM
Nguyen Khac Lam, Vuong Van Quynh,
La Nguyen Khang,
Khang, Le Sy Doanh
Summary
This paper presents the results of developing a set of monitoring and evaluation indicators for payment for
forest environmental services (PFES) in Vietnam. On the basis of reviewing and analyzing the existing
indicators for PFES monitoring and evaluation and the actual situation in the provinces, research team
proposed a set of monitoring and evaluation indicators include 8 criteria and 32 indicators, based on three
principles: transparency, fairness and efficiency. This set of indicators is determined to ensure good
monitoring and evaluation of the progress, compliance and quality of PFES in Vietnam. The study has
applied this set of indicators to the monitoring and evaluation of PFES in Nghe An province in 2018, the
results show that in 32 indicators, there are 5 indicators that have not been applied in Nghe An province due
to input data is not yet available or not implemented. The evaluation results reflect the implementation of
PFES in Nghe An province with high transparency, fairness and very high efficiency. Among 27 evaluated
indicators, there are 14 indicators at a good level, 7 at medium and 6 indicators need improvement. From
the pilot application results in Nghe An shows that the set of monitoring and evaluation indicators are used
to determine the advantages and existence in PFES, propose solutions to improve the effectiveness of
PFES, assess the year-to-year progress of PFES, assess the effectiveness of the solutions applied to improve
the quality of PFES, analyze and improve PFES policies.
Keywords: Criteria, indicators, payment for forest environmental services (PFES), monitoring, evaluation.
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B8VC $]U NGHIÊN C+U TÍNH TOÁN L84NG PHÁT
TH6I KHÍ CH4 T\ CHQT TH6I CHPN NUÔI L4N 9 CÁC
QUY MÔ KHÁC NHAU TRÊN $7A BÀN
HUY N VPN GIANG, TZNH H8NG YÊN
Nguy$n
Nguy$n Th\ Bích Hà1, Thân Th\
Th\ Hà1,
Võ H3u
H3u Công1, Nguy$n
Nguy$n Thanh Lâm1
TÓM T"T
T"T
Nghiên cRu nhAm xác I\nh l Jng khí CH4 phát thGi tb chKt thGi ch n nuôi trên I\a bàn huy1n V n Giang,
tdnh H ng Yên. Nghiên cRu I Jc th+c hi1n t4i 9 c sc ch n nuôi v)i quy mô tb d )i 100 I n trên 1.000 con.
L Jng phát thGi khí CH4 I Jc xác I\nh d+a vào sW li1u Io th+c t vL l Jng thRc n, l Jng và INc Ii.m n )c
thGi, hàm l Jng tro trong phân lJn và h1 sW theo công thRc c/a IPCC. K t quG nghiên cRu cho thKy, 100% c
sc ch n nuôi Iang áp d;ng bi1n pháp x= lý chKt thGi bAng h1 thWng biogas nh ng hi1u quG x= lý rKt thKp.
ChKt l Jng n )c thGi sau biogas v Jt quy chugn cho phép (tb 2,9-52,7 lkn), thGi tr+c ti p ra h1 thWng kênh
m ng. H1 sW phát thGi IWi v)i phân lJn nái có s+ bi n IOng 28,57 — 41,35 kg CH4/con/n m, v)i lJn th\t
14,14 — 15,30 kg CH4/con/n m gi3a các c sc, trung bình mOt nái phát thGi 27,82 kg CH4/con/n m, cao h n
gkn gKp Iôi so v)i giá tr\ này c/a mOt con lJn th\t (14,87 kg CH4 /con/n m). MRc phát thGi trung bình CH4 c
cG phân và n )c thGi thKp nhKt khoGng 15,41 kg CH4/con/n m và cao nhKt khoGng 21,73 kg CH4/con/n m.
Bình quân l Jng phát thGi khí CH4 này là 18,48 ± 1,99 kg CH4/con/n m, t ng Rng 0,462 tKn CO2eq/con/n m. V)i sW l Jng lJn nuôi gi3 nguyên (8255 con g m 1095 lJn nái và 7160 lJn th\t), ph ng án
quGn lý chKt thGi thay Iai ILu có khG n ng giGm phát thGi CH4, cao nhKt là ph ng án 2 - th+c hi1n tách và
l u gi3 phân riêng, giGm 142.288,9 kg CH4/n m, sau Ió là ph ng án 1 - thu gom, bán phân lJn nái và
ph ng án 3 - xây thêm hkm biogas giGm 20.045,1 kg CH4/n m và 1.982,56 kg CH4/n m, theo thR t+ lkn
l Jt.
Tb khoá: Phát thGi khí nhà kính, mêtan, quGn lý chKt thGi ch n nuôi.

1.

TV N

10

Ch n nuôi là mOt ngu n phát thGi khí nhà kính
(GHG) v)i các lo4i khí carbon dioxide (CO2), mêtan
(CH4) và nit oxide (N2O) I Jc t4o ra. MOt sW k t
quG nghiên cRu Iã )c tính phát thGi tb ngành ch n
nuôi lên I n 7,1 te tKn CO2 t ng I ng, khoGng 18%
tang l Jng phát thGi khí nhà kính toàn cku, trong Ió
ho4t IOng quGn lý phân chu ng là khoGng 2,2 te tKn
CO2 t ng I ng (Steinfeld và cs, 2006). Trong các
khâu c/a ho4t IOng ch n nuôi, khí nhà kính phát
sinh c các công Io4n quGn lý phân thGi và n )c thGi,
trong Ió khí CH4 I Jc kh ng I\nh là phát sinh nhiLu
nhKt tb quá trình l u gi3 chKt thGi rŠn (phân thGi) và
l u gi3 chKt thGi lmng (n )c thGi) (Conor Dennechy
et al., 2017). Vì vBy, vi1c quGn lý chKt thGi ch n nuôi
có Gnh h cng rKt l)n I n vi1c phát sinh khí thGi, INc
bi1t là khí CH4.

1

Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: ntbha.hua@gmail.com

Trong nh3ng n m gkn Iây, ngành ch n nuôi lJn
gNp nhiLu khó kh n vL th\ tr ng nh giá lJn th\t lên
xuWng không theo quy luBt, thBm chí giGm m4nh.
iLu này dfn I n vi1c ch n nuôi không có lãi, ng i
ch n nuôi cŠt giGm các chi phí quy trình x= lý chKt
thGi ch n nuôi gây ô nhi$m môi tr ng trkm tr5ng.
Wi v)i ngành ch n nuôi c/a các n )c nói chung,
ch n nuôi lJn c huy1n V n Giang nói riêng vfn có
nhiLu lJi th do sGn phgm ch n nuôi có th. cung cKp
cho nhu cku cao tb th\ tr ng Hà NOi. Giai Io4n
2011-2016, c cKu giWng Iàn lJn chuy.n d\ch m4nh
theo h )ng t ng n ng suKt, chKt l Jng và hi1u quG
sGn xuKt. Ng i ch n nuôi Iã Iku t vào h1 thWng x=
lý chKt thGi nh h1 thWng biogas v)i m;c Iích thu h i
khí sinh h5c và giGm thi.u l Jng ô nhi$m h3u c ra
môi tr ng, tuy nhiên, hi1u suKt x= lý c/a h1 thWng
biogas còn quá thKp so v)i nhu cku cao tb ch n nuôi.
Nghiên cRu này nhAm xác I\nh l Jng phát thGi khí
nhà kính trong IiLu ki1n ch n nuôi c/a các c sc
trên I\a bàn huy1n V n Giang, tdnh H ng Yên. K t
quG c/a IL tài s• có ý ngh“a Ióng góp vào vi1c xây
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d+ng h1 sW phát thGi khí CH4 cho ngành ch n nuôi
lJn c H ng Yên. Bên c4nh Ió, nghiên cRu c7ng IL
xuKt mOt sW giGi pháp giGm phát thGi I. bGo v1 môi
tr ng ch n nuôi trên I\a bàn.

Nghiên cRu I Jc l+a ch5n d+a trên tiêu chí vL
quy mô ch n nuôi, mang tính I4i Ii1n cho các c sc
ch n nuôi lJn quy mô nhm. Vì vBy, chín c sc ch n
nuôi nghiên cRu sâu I Jc l+a ch5n ngfu nhiên trong
khoGng quy mô ch n nuôi tb d )i 100 con lJn I n
trên 1.000 con lJn. Thông tin vL các c sc ch n nuôi
I Jc th. hi1n c bGng 1.

2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1.
2.1. Ph

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.2. Ph

ng pháp
pháp ch5n
ch5n Ii.
Ii.m nghiên cR
cRu

BGng 1. Thông tin vL
c ch n nuôi I Jc khG
vL các c ssc
khGo sát
Ch/ c sc
Ký hi1u
\a chd
Nguy$n Th\ Th a
àm Rc ThŠng
Nguy$n V n Xây
Nguy$n QuWc Ái
Nguy$n V n LBp
Tr ng V n ThŠng
Nguy$n V n Nhung
Nguy$n V n T)i
ào Tr5ng Hi n

VG1
VG2
VG3
VG4
VG5
VG6
VG7
VG8
VG9

Ph ng Th Jng — Long H ng
Thôn 6 — Xuân Quan
Ph ng Th Jng - Long H ng
an Nhi$m — TT V n Giang
Thôn 10 — Xuân Quan
Nh Lân - Long H ng
Thôn 9 — Xuân Quan
Nh Lân - Long H ng
Công LuBn 1 - TT V n Giang

ng pháp lK
lKy mf
mfu

Mfu phân và mfu n )c I Jc lKy vào 3 IJt, vào
các ngày 15/8/2016 (IJt 1), 8/9/2016 (IJt 2), và
6/10/2016 (IJt 3).
Các mfu n )c thGi I Jc lKy 01 mfu t4i cWng thGi
c/a chu ng nuôi vào và 01 mfu n )c thGi Iku ra t4i
cWng xG c/a các hkm biogas vào th i gian c5 r=a
chu ng c/a 9 c sc (trong khoGng th i gian tb 6 gi
— 8 gi và 16 gi — 18 gi ). Các mfu n )c thGi I Jc
lKy theo TCVN 5999:1995.
Các mfu phân I Jc lKy cùng th i gian v)i lKy
mfu n )c thGi. Tang sW mfu là 9 mfu t4i các chu ng
lJn c 9 c sc ch n nuôi/m’i IJt. Mfu phân I Jc lKy
ngay sau khi lJn vba thGi ra c/a 3 con c m’i lo4i lJn
th\t và lJn nái, I Jc chRa trong túi nilon có khóa kéo
I Jc cân I\nh l Jng, sau Ió t4o mfu h’n hJp bGo
quGn l4nh khi vBn chuy.n I n phòng thí nghi1m.
STT
1
2
3
4
5

Thông sW
TSS
BOD5
COD
T-N
T-P

2.3. Ph ng pháp
l Jng chK
chKt thG
thGi

90
95
180
310
330
650
670
1.100
1.250

)c tính l Jng thR
thRc

n và

L Jng thRc n I Jc xác I\nh bAng ph
cân I\nh l Jng thRc n lJn n trong ngày.

ng pháp

L Jng phân I Jc xác I\nh bAng ph
cân 2 lkn/ngày.

ng pháp

L Jng n )c ti.u I Jc xác I\nh bAng cách lKy
tr+c ti p khi lJn ti.u lúc r=a chu ng v)i tbng lo4i lJn
và I\nh l Jng bAng bình Iong chia v4ch.
L Jng n )c c5 r=a chu ng xác I\nh gián ti p
thông qua l u l Jng n )c và th i gian c5 r=a chu ng
\nh l Jng Iku vào và ra c/a trang tr4i lJn I Jc
th+c hi1n m’i IJt 3 ngày.
2.4
2.4. Ph

ng pháp
pháp phân tích
tích

Các chd tiêu phân tích bao g m: Wi v)i phân
lJn: Hàm l Jng tro; IWi v)i n )c thGi: pH, TSS,
BOD5, COD, T-N, T-P.
Ph ng pháp phân tích
Phân tích theo ph ng pháp khWi l Jng
Ph ng pháp nuôi cKy trong t/ I\nh ôn c 20˚C trong 5 ngày
Ph ng pháp chugn IO K2Cr2O7 bAng dung d\ch muWi Mohr

Ph

ng pháp Kjedahl

Ph

ng pháp Kjedahl

2.5.
2.5. Ph ng pháp )c tính l Jng phát thG
thGi khí
nhà kính CH4
L Jng khí phát thGi khí nhà kính CH4 I Jc xác
I\nh theo tài li1u h )ng dfn c/a ªy ban Liên chính
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Quy mô (con)

ph/ vL Bi n Iai khí hBu (IPCC) tBp 4 và tBp 6, n m
2006. Nc Ii.m ch m sóc vBt nuôi k t hJp và ph ng
thRc quGn lý phân thGi s• là các y u tW I. phát tri.n
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KHOA H C CÔNG NGH
h1 sW phát thGi cho khu v+c nghiên cRu, c; th. nh
sau:

TOWi: Tang l Jng chKt h3u c có trong n )c
thGi (kg COD/n m).

L Jng phát thGi CH4 tb ho4t IOng quGn lý phân
trong ch n nuôi lJn I Jc xác I\nh theo công thRc:

EFi: H1 sW phát thGi CH4 tb h1 thWng thoát n )c
(kg CH4/kg COD), ph; thuOc vào công ngh1 x= lý
c/a tbng c sc ch n nuôi. H1 sW này I Jc xác I\nh
theo công thRc:

E(CH4) = EFi x Ni

(1)

Trong Ió: E(CH4): L Jng phát thGi CH4 tb ho4t
IOng quGn lý phân (kg CH4/n m). EFi: H1 sW phát
thGi tb quGn lý phân lJn (kg CH4/con/n m). Ni: SW
l Jng trung bình Iàn lJn trong n m (con).
H1 sW phát thGi khí CH4 tb quá trình quGn lý
phân I Jc tính theo công thRc:
EF = VS x 365 x (B0x 0,67 x MFC/100) (2)
Trong Ió: EF: H1 sW phát thGi tb quGn lý phân
lJn (kg CH4/con/n m). VS: ChKt rŠn bay h i (kg
CH4/con/ngày). 365: C sc I. tính toán l Jng sGn
sinh VS, (ngày/n m). B0: N ng l+c sGn sinh ra l Jng
CH4 tWi Ia, (m3 CH4/kg VS), theo bGng 10A-7 c/a tài
li1u h )ng dfn c/a IPCC, 2006, trang 80, ch5n B0 là
0,29 m3 CH4/kg VS. 0,67: H1 sW chuy.n Iai khí CH4
tb m3 ra kg.
MCF: H1 sW chuy.n Iai CH4 c/a m’i
h1 thWng quGn lý phân, (%).
L Jng chKt rŠn bay h i I Jc xác I\nh theo công
thRc:
VS = [GE x (1 — DE%/100) + (UE x GE)]x (1ASH%/18,45) (3)
Trong Ió:
GE: N ng l Jng thRc n vào tính theo công thRc:
GE = kg thRc n/ngày x 3.000 (kcal/kg) x 0,0042
(MJ/kcal).
(4)
UExGE: N ng l Jng c/a n )c ti.u, giá tr\ bAng
0,02 (MJ/ngày).
DE là td l1 tiêu hóa thRc n c/a lJn, theo IPCC là
80%.
ASH: Hàm l Jng tro trong phân, giá tr\ I Jc xác
I\nh bAng vi1c lKy mfu và phân tích mfu phân lJn.
L Jng phát thGi khí CH4 tb h1 thWng thoát n )c
c/a c sc ch n nuôi I Jc xác I\nh theo công thRc
sau (IPCC, 2006):
Ei = TOWix EFi (5)
Trong Ió:
Ei: L Jng phát thGi CH4 tb h1 thWng thoát n )c
(kg CH4/n m).

EFi = Bo x MCF (6)
Trong Ió:
V)i Bo là n ng l+c sGn sinh tWi Ia CH4, (kg
CH4/kg COD), 0,25 kg CH4/kg COD.
MCF là h1 sW chuy.n Iai CH4 = 0,1.
2.6
2.6. Ph

ng pháp x=
x= lý sW
sW li1
li1u

Các sW li1u IiLu tra, thu thBp I Jc tang hJp
phân tích và x= lý thWng kê bAng ph ng pháp thWng
kê mô tG và I th\ thWng kê thông qua công c; phkn
mLm Excel 2010.
2.7.
2.7. Ph

ng pháp giG
giG thi t

D+a vào k t quG IiLu tra vL các ph ng thRc
quGn lý chKt thGi Iang th+c hi1n trên I\a bàn và các
h1 sW phát thGi t ng Rng, nghiên cRu I a ra các giG
thi t vL ph ng thRc quGn lý chKt thGi pha bi n: GiG
thi t 1: các c sc ILu th+c hi1n thu gom r i bán phân
IWi v)i lJn nái; GiG thi t 2: các c sc ti n hành thu
gom tách riêng phân lJn v)i n )c c5 r=a chu ng tr4i,
l u gi3 phân thành tbng IWng I. giGm dkn IO gm
trong khoGng vài tháng, sau Ió bán phân hoNc bón
v n; GiG thi t 3: Xây thêm b. biogas; tb Ió tính toán
vL l Jng phát thGi CH4 t ng Rng nhAm xem xét
ph ng thRc quGn lý phân nào có l Jng phát thGi
thKp.
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. Hi1
Hi1n tr4
tr4ng quG
quGn lý chK
chKt thG
thGi ch n nuôi t4
t4i
V n Giang

3.1.1. H1 thWng x= lý chKt thGi c/a các c sc
ch n nuôi
K t quG nghiên cRu cho thKy, 100% hO IiLu tra
s= d;ng h1 thWng biogas I. x= lý chKt thGi. Phân và
n )c thGi không tách riêng mà I a chung vào b.
biogas. N )c thGi sau biogas I Jc xG th ng ra các
kênh m ng xung quanh. Khí gas thu I Jc tb h1
thWng I Jc các ch/ hO s= d;ng I. Iun nKu hoNc s ci
Km cho lJn. CNn bùn b. x= lý I Jc n4o vét khoGng 1
— 2 n m mOt lkn, dùng I. bón cây hoNc I. c n i IKt
trWng.
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Phân + nước thải

Khí gas

Nước ra
Hầm biogas

Đun nấu + sưởi ấm

Kênh, mương

Bùn cặn
Bón cây, thải bỏ

Hình 1. S I công ngh1
ngh1 x=
x= lý chK
chKt thG
thGi ch n nuôi c/
c/a các c sc
sc
3.1.2. Nc Ii.m c/a n )c thGi Iku vào x= lý QCVN 62-MT:2016/BTNMT. Hàm l Jng tang chKt
rŠn l l=ng v Jt 23 lkn so v)i QCVN 62biogas
MT:2016/BTNMT và có s+ bi n IOng l)n gi3a các c
K t quG phân tích mOt sW chd tiêu chKt l Jng
sc ch n nuôi. Hàm l Jng nit tang sW v Jt quy chugn
n )c thGi ch n nuôi lJn t4i các c sc ch n nuôi c
2,9 lkn. Riêng n ng IO P tang sW v Jt gKp 56 lkn so
huy1n V n Giang I Jc th. hi1n c bGng 2. SW li1u
v)i QCVN 40:2011/BTNMT cOt B. Nh vBy n )c thGi
phân tích cho thKy ngoài thông sW pH, các thông sW
này rKt giàu chKt h3u c và các chKt dinh d ‘ng, ckn
còn l4i ILu v Jt quá giá tr\ gi)i h4n cho phép QCVN
phGi I Jc x= lý tr )c khi thGi ra môi tr ng.
rKt nhiLu lkn. Hàm l Jng chKt h3u c trong n )c thGi
rKt l)n, COD v Jt 10,5 lkn, BOD5 v Jt 18 lkn so v)i
STT

BGng 2. Nc Ii.
Ii.m n )c thG
thGi ch n nuôi lJ
lJn tr )c x=
x= lý biogas
TB ± SD
Thông sW
n v\
KhoGng giá tr\
QCVN 62 (cOt B)

1
2
3

pH
COD
BOD5

mg/l
mg/l

7,0 — 8,7
2.085 — 3.607
1.092 — 2.196

8,1 ± 0,59
3.157 ± 467
1.804 ± 337

5,5-9
300
100

4

TSS

mg/l

1.146 — 4.194

3.475 ± 989

150

5
6

T—P
T—N

mg/l
mg/l

124 — 419
331 — 655

339 ± 96
473 ± 90

6*
150

(Ghi chú: * giá tr\ theo QCVN 40: 2011/BTNMT cOt B; TB: giá tr\ trung bình cOng)
3.1.3. Nc Ii.m c/a n )c thGi Iku ra sau x= lý 11,8 lkn QCVN; ti p I n là chd tiêu COD v Jt 7,4 lkn,
TSS v Jt 12,4 lkn và cuWi cùng là tang N v Jt 2,9 lkn.
biogas
K t quG phân tích chKt l Jng n )c thGi ch n
nuôi lJn sau x= lý qua hkm biogas I Jc trình bày c
bGng 3. Nhìn chung sau khi I Jc x= lý, n )c thGi Iã
giGm h n c tKt cG các thông sW. Tuy nhiên duy chd có
thông sW pH I4t QCVN, còn l4i tKt cG các thông sW
vfn ILu v Jt ng ‘ng cho phép nhiLu lkn. Trong Ió,
v Jt ng ‘ng nhiLu lkn nhKt là thông sW BOD5 v Jt
STT
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Riêng hàm l Jng P v Jt 52,7 lkn so v)i quy chugn 40.
Nh vBy n )c thGi sau biogas này vfn rKt giàu chKt
h3u c và chKt dinh d ‘ng. Do Ió, n u ngu n n )c
thGi này không I Jc ti p t;c x= lý mà thGi bm tr+c
ti p ra môi tr ng s• có khG n ng gây ô nhi$m môi
tr ng xung quanh.

BGng 3. Nc Ii.
Ii.m n )c thG
thGi ch n nuôi lJ
lJn sau x=
x= lý biogas
TB
±
SD
Thông sW
n v\
KhoGng giá tr\
QCVN 62 (cOt B)

1
2
3

pH
COD
BOD5

mg/l
mg/l

6,8 — 7,7
1.243 — 2.921
755 — 1.659

7,1 ± 0,3
2.224 ± 441
1.178 ± 259

5,5-9
300
100

4

TSS

mg/l

704 — 2.724

1.859 ± 606

150

5

T—P

mg/l

112 — 392

316 ± 90

6*

6

T—N

mg/l

298 — 539

432 ± 70

150
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Qua phân tích các giá tr\ thông sW Iku vào và Hàm l Jng các chKt dinh d ‘ng giGm rKt ít, chd I4t
Iku ra c/a n )c thGi ch n nuôi lJn c I\a bàn nghiên 6,9% IWi v)i P tang sW và 8,8% IWi v)i nit tang. Nhìn
cRu, k t quG vL hi1u quG x= lý c/a h1 thWng biogas chung hi1u quG x= lý n )c thGi qua biogas thKp là do
I Jc trình bày c bGng 4. Tang chKt rŠn l l=ng giGm l Jng chKt thGi c các trang tr4i hàng ngày n4p vào là
I Jc c mRc trung bình, 46,5%. S+ giGm n ng IO này quá l)n so v)i dung tích x= lý c/a hkm biogas. H n
ch/ y u là do s+ phân h/y sinh h5c các chKt h3u c
n3a vi1c n4o vét bùn Iáy c7ng ít I Jc th+c hi1n I\nh
và mOt phkn do các chKt rŠn vô c b\ lŠng c phkn Iáy k do vBy hi1u suKt làm vi1c c/a hkm ch a cao, mNc
b.. Hi1u quG x= lý chKt h3u c qua biogas chd I4t dù n )c thGi Iku ra c/a biogas c7ng có giGm mùi và
khoGng 29,5% IWi v)i COD và 34,7% IWi v)i BOD5. màu sŠc nh4t h n.
BGng 4. Hi1
Hi1u quG
quG x=
x= lý n )c thG
thGi ch n nuôi lJ
lJn bAng h1
h1 thW
thWng biogas
Thông
STT
n v\
Giá tr\ Iku vào
Giá tr\ Iku ra
Hi1u suKt x= lý (%)
sW
1
pH
8,1 ± 0,59
7,1 ± 0,3
11,6 ± 6,3
2
COD
mg/l
3.157 ± 467
2.224 ± 441
29,5 ± 8,1
3
BOD5
mg/l
1.804 ± 337
1.178 ± 259
34,7 ± 10,8
4
TSS
mg/l
3.475 ± 989
1.859 ± 606
46,5 ± 10,4
5
T—P
mg/l
339 ± 96
316 ± 90
6,9 ± 2,1
6
T—N
mg/l
473 ± 90
432 ± 70
8,8 ± 4,0
3.2. L Jng phát thG
thGi khí CH4 tb
tb ho4
ho4t IO
IOng quG
quGn l1 tiêu hóa thRc n, theo mNc I\nh c/a IPCC là 80%.
Tb Ió d+a vào k t quG phân tích hàm l Jng tro trong
lý phân c/
c/a các c sc
sc ch n nuôi
L Jng phát thGi khí CH4 ph; thuOc vào INc tính phân ta xác I\nh I Jc hàm l Jng chKt rŠn bay h i
c/a phân c7ng nh là INc Ii.m ph ng thRc quGn lý th. hi1n c bGng 5. L Jng chKt rŠn bay h i (VS) trung
phân. Trong Ió INc tính c/a phân bao g m hàm bình c/a lJn nái là 0,490 ± 0,196 kg/con/ngày, cao
l Jng chKt rŠn bay h i I Jc sinh ra tb phân (VS) và h n gkn gKp Iôi so v)i giá tr\ này c/a lJn th\t (0,262 ±
n ng l+c sGn sinh l Jng khí CH4 tWi Ia (Bo). L Jng 0,006 kg/con/ngày). VS trung bình chung c/a phân
chKt rŠn d$ bay h i trong phân I Jc )c tính theo lJn c các c sc khGo sát là 0,322 (kg/con/ngày). Giá
công thRc (3) d+a vào l Jng thRc n cung cKp cho tr\ này cao h n so v)i giá tr\ mNc I\nh c/a IPCC tính
lJn hàng ngày, c; th. là n ng l Jng tb thRc n ( )c IWi v)i khu v+c châu Á n m 2006 (VS là 0,3
tính theo công thRc 4) và khG n ng chuy.n hóa thRc kg/con/ngày). Do ph ng thRc ch n nuôi, ch IO
n c/a vBt nuôi, n ng l Jng tb n )c ti.u và hàm dinh d ‘ng cho vBt nuôi t4i các n )c châu Á trong Ió
l Jng tro trong phân lJn. K t quG Io l Jng thRc n có Vi1t Nam Iã thay Iai, tb ch n nuôi nhm lœ sang
trung bình c/a lJn là 2,01 kg/con lJn th\t/ngày và ch n nuôi theo ph ng thRc công nghi1p nên khWi
3,76 kg/con lJn nái/ngày, sW li1u th. hi1n c bGng 5. l Jng và quy mô Iàn gia súc Iã kéo theo giá tr\ VS
KhG n ng chuy.n hóa thRc n c/a lJn th. hi1n qua td t ng.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BGng 5. Hàm l Jng chK
chKt thG
thGi rŠ
rŠn d$
d$ bay h i c/
c/a phân lJ
lJn c các c sc
sc khG
khGo sát
L Jng thRc n TB
Ký hi1u
ASH (%)
VS (kg/con/ngày)
(kg/con/ngày)
LJn nái
LJn th\t
LJn nái
LJn th\t
VG1
VG2
VG3
VG4
VG5
VG6
VG7
VG8
VG9
TB ± SD

0,00
5,69
3,96
4,07
3,99
3,89
4,06
4,17
4,03
3,76

2,04
2,10
1,98
2,00
2,03
2,03
1,91
1,96
2,00
2,01

4,77
6,36
3,79
3,64
4,40
5,42
4,74
4,32
4,81
4,69 ± 0,82

0,001
0,729
0,521
0,537
0,521
0,503
0,529
0,546
0,525
0,490 ± 0,196
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0,267
0,270
0,262
0,264
0,266
0,263
0,249
0,257
0,261
0,262 ± 0,006
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D+a trên sW li1u thu thBp vL INc Ii.m ch n nuôi
c7ng nh h1 thWng quGn lý phân lJn c/a các c sc
ch n nuôi khGo sát, l+a ch5n giá tr\ Bo là 0,29 (m3
CH4/kg VS), h1 sW chuy.n Iai CH4 MCF là 80%
(IPCC, 2006).
BGng 6. H1
H1 sW
sW phát thGi
thGi khí CH4 tb
tb quá trình quG
quGn lý
phân c/a hai lo4
lo4i lJ
lJn
EFi
N(T) (con
Ký
lJn)
(kg CH4/con/n m)
STT
hi1u
Nái Th\t
Nái
Th\t
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VG1
VG2
VG3
VG4
VG5
VG6
VG7
VG8
VG9

0
5
80
54
130
200
170
190
250

TB

180
180
200
500
400
900
1000
1800
2000

0,06
41,35
29,57
30,48
29,58
28,57
30,03
30,95
29,77

15,14
15,30
14,85
14,97
15,11
14,93
14,14
14,56
14,81

27,82

14,87

H1 sW phát thGi khí CH4 (theo công thRc 2) tb
ho4t IOng quGn lý phân c/a hai lo4i lJn nái và lJn th\t
I Jc th. hi1n c bGng 6. Wi v)i lJn nái l Jng phát
thGi có s+ bi n IOng gi3a các c sc ch n nuôi, tùy
thuOc vào nhóm lJn nái nào ch/ y u t4i c sc, cao
nhKt là 41,35 kg CH4/con/n m c c sc VG2 do c Iây
nuôi toàn lJn nái nuôi con, l Jng thRc n c7ng nh
phân thGi trên Iku con l)n. Ng Jc l4i, giá tr\ nhm
nhKt là 28,57 kg/con/n m c c sc VG6, c Iây nái hBu

b\ và mang thai chi m ch/ y u. C sc VG1 nuôi lJn
th\t nên h1 sW phát thGi c/a lJn nái là không Iáng k..
Các c sc ch n nuôi còn l4i có h1 sW bi n IOng trong
khoGng 28,57 — 41,35 kg CH4/con/n m, bci nuôi Ian
xen các lo4i lJn nái nh nái hBu b\, nái mang thai lfn
nái nuôi con. Wi v)i lJn th\t td l1 gi3a các nhóm lJn
kích th )c nhm, trung bình, l)n khác nhau ít nên
phát thGi CH4 trung bình kg/con/n m không có thay
Iai Iáng k., tb 14,14 — 15,30 c các c sc. L Jng phát
thGi CH4 trung bình mOt n m c/a mOt con lJn nái
(27,82 kg), cao h n gkn gKp Iôi so v)i c/a mOt con
lJn th\t (14,87 kg).
H1 sW phát thGi này bi n IOng khác nhau c m’i
c sc ch n nuôi, ph; thuOc vào khWi l Jng lJn, lo4i
lJn và td l1 c/a chúng trên m’i quy mô. C sc VG1 có
EF tb 11,04 — 22,88 kg CH4/con/n m do chd nuôi lJn
th\t có khWi l Jng tb khoGng 20 — 90 kg. Các c sc
còn l4i ILu có lJn nái nuôi con hoNc cG lJn nái mang
thai nên h1 sW phát thGi l)n nhKt c mRc cao h n, bi n
IOng 38,62 — 40,93 kg CH4/con/n m do l Jng thRc
n m’i ngày c/a nhóm lJn này nhiLu h n. Phát thGi
nhm nhKt r i vào nhóm lJn có khWi l Jng nhm khoGng
15 — 29 kg, bi n IOng 4,70 I n 11,04 kg
CH4/con/n m. Trung bình h1 sW phát thGi EF là
18,26 ± 1,89 (kg CH4/con/n m). D+a trên sW li1u
khGo sát vL tang sW con lJn c/a m’i c sc ch n nuôi
trong n m 2016, k t hJp v)i h1 sW phát thGi EF I Jc
xác I\nh c trên, ta xác I\nh I Jc l Jng phát thGi khí
CH4 c/a quá trình quGn lý phân d+a trên công thRc
(1), k t quG I Jc th. hi1n c bGng 7.

BGng 7. L Jng
Jng phát thG
thGi khí CH4 trung bình tb
tb quá trình quG
quGn lý phân lJ
lJn
STT

Ký hi1u

N(T) (con)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VG1
VG2
VG3
VG4
VG5
VG6
VG7
VG8
VG9

180
185
280
554
530
1.100
1.170
1.990
2.250

Tang

8.234

EFi min

EFi max

EFi TB

11,04
6,55
4,93
5,01
5,47
4,70
5,93
6,32
7,55

(kg CH4/con/n m)
22,88
40,85
38,62
39,08
40,01
39,70
39,15
40,93
38,83

ECH4
(kg CH4/n m)

15,14
16,67
21,39
17,97
20,81
19,13
18,17
17,54
17,80

2.725,5
3.000,1
5.990,5
9.956,5
10.868,0
21.039,3
21.259,8
34.899,6
40.057,8

L Jng phát thGi khí CH4 tang c các c sc khGo
sát tb ho4t IOng quGn lý phân thGi là 149.797,1 kg
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18,26 ± 1,89
149.797,1
CH4/n m, t ng I ng 3.744,93 tKn CO2e/n m (1
tKn CH4 = 25 tKn CO2eq, theo Solomon và cs, 2007).
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3.3. L Jng phát th
thGGi khí CH4 tb
tb h1
h1 thW
thWng x=
x= lý
n )c thG
thGi c/
c/a các c sc
sc ch n nuôi
L Jng n )c n )c thGi bao g m n )c ti.u và
n )c c5 r=a chu ng lJn. D+a vào k t quG Io l Jng
n )c ti.u và l Jng n )c r=a chu ng, l Jng n )c thGi
trung bình là 24,89 lít/con/ngày IWi v)i lJn nái và
26,65 lít/con/ngày IWi v)i lJn th\t, ta )c tính I Jc

l Jng n )c thGi tb các c sc ch n nuôi lJn I Jc khGo
sát th. hi1n c bGng 8. Tb sW li1u vL l Jng n )c thGi
và k t quG phân tích hàm l Jng COD c/a n )c thGi
sau biogas, xác I\nh I Jc tang l Jng chKt h3u c có
trong n )c thGi c/a m’i c sc ch n nuôi trong mOt
n m (BGng 8).

BGng 8. L Jng khí CH4 tb
tb h1
h1 thW
thWng thoát n )c c/
c/a các c sc
sc ch n nuôi c V n Giang
Giang
L Jng n )c thGi
COD
TOWi
EFi
ECH4
TT Ký hi1u
(m3/ngày)
(kg CH4/n m)
(mg/l)
(kg COD/n m)
(kg CH4/kg COD)
1
VG1
2,5
2119
1.933,77
0,025
48,34
2
VG2
2,4
1243
1.088,69
0,025
27,22
3
VG3
4,7
2197
3.768,61
0,025
94,22
4
VG4
8,0
2412
7.043,04
0,025
176,08
5
VG5
8,6
2277
7.146,88
0,025
178,67
6
VG6
17,0
2401
14.898,21
0,025
372,46
7
VG7
18,0
2107
13.841,68
0,025
346,04
8
VG8
28,4
2343
24.289,61
0,025
607,24
9
VG9
33,0
2921
35.181,04
0,025
879,53
Tang
109.191,52
2729,79
Các dòng n )c thGi ch n nuôi sau biogas c các phát thGi khí CH4 tang tb cG ho4t IOng quGn lý phân
c sc ch n nuôi không I Jc x= lý gì thêm mà ILu và h1 thWng thoát n )c c/a các c sc khGo sát (Rng
thGi ra các h1 thWng kênh, m ng, ao, h xung v)i 8.324 con lJn) là 152.526,86 kg CH4/n m, t ng
quanh. K t quG l Jng khí CH4 phát thGi tb h1 thWng I ng 3.813,17 tKn CO2e/n m. Bình quân l Jng phát
thoát n )c c/a các c sc ch n nuôi khGo sát (công thGi khí CH4 này là 18,48±1,99 kg CH4/con/n m,
t ng Rng 0,462 tKn CO2e/con/n m.
thRc (5) và công thRc (6)) I Jc th. hi1n c bGng 9.
BGng 9. L Jng khí CH4 tb
tb h1
h1 thW
thWng quG
quGn lý phân và
thoát n )c
ECH4 TB
ECH4
STT Ký hi1u
(kg
(kg CH4/n m)
CH4/con/n m)
1
VG1
2.773,85
15,41
2
VG2
3.027,30
16,36
3
VG3
6.084,67
21,73
4
VG4
10.132,60
18,09
VG5
5
11.046,67
20,84
6
VG6
21.411,72
19,47
7
VG7
21.605,85
18,47
8
VG8
35.506,83
17,75
9
VG9
40.937,37
18,19
18,48 ± 1,99
Tang/TB
152.526,86
Tang l Jng phát thGi khí CH4 c/a các c sc ch n
nuôi (BGng 9) là k t quG )c tính d+a vào sW li1u vL
l Jng phát thGi khí CH4 tb h1 thWng quGn lý phân
(BGng 7) và l Jng phát thGi khí CH4 tb h1 thWng
thoát n )c c/a các c sc ch n nuôi (BGng 8). L Jng

L Jng phát thGi khí CH4 thKp nhKt là 15,41 kg
CH4/con/n m và cao nhKt là 21,73 kg CH4/con/n m,
t ng Rng c cc sc ch n nuôi VG1 và c sc ch n nuôi
VG3 theo thR t+ lkn l Jt. S+ khác bi1t này là do khWi
l Jng lJn c/a c sc 1 phkn l)n d )i 60 kg và không
có lJn nái, trong khi Ió c sc ch n nuôi thR 3 sW lJn
nái và lJn th\t tb 60 — 100 kg chi m td l1 cao nhKt, nên
l Jng phát thGi trung bình/con trong mOt n m c/a
c sc này l)n nhKt.
3.4. Phát thG
thGi khí CH4 c/
c/a các c sc
sc ch n nuôi
theo các ph ng án quG
quGn lý
Khi gi3 nguyên sW l Jng lJn th\t (7160 con) và
lJn nái (1095 con) I Jc nuôi c các c sc, IL tài xác
I\nh l Jng phát thGi mêtan theo các ph ng án quGn
lý chKt thGi khác nhau.

3.4.1. KhG n ng phát thGi theo ph ng án quGn lý 1
GiG s= các c sc ch n nuôi khGo sát ILu th+c
hi1n thu gom và bán phân IWi v)i phân lJn nái, khi
Ió l Jng phát thGi khí CH4 I Jc tính cho vi1c quGn
lý IWi v)i phân lJn th\t, ta có bGng 10. Trong tr ng
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hJp này l Jng khí CH4 tb ho4t IOng quGn lý phân
thGi giGm Ii 20.045,1 kg CH4/n m, t ng Rng v)i
501,1 tKn CO2e/n m so v)i th+c t .
BGng 10.
10. L Jng phát thG
thGi khí CH4 tb
tb quá trình quG
quGn
lý phân lJ
lJn theo ph ng án 1
Ký
N(T)
ECH4 (kg
STT
hi1u
(con)
CH4/n m)
1
VG1
180
2.726
2
VG2
180
3.000
3
VG3
200
4.279
4
VG4
500
8.986
5
VG5
400
8.202
6
VG6
900
17.214
7
VG7
1.000
18.171
8
VG8
1.800
31.567
9
VG9
2.000
35.607
Tang
7160
129.752

3.4.2. KhG n ng phát thGi theo ph ng án quGn lý 2
BGng 11.
11. L Jng phát thG
thGi khí CH4 tb
tb quá
quá trình quG
quGn
lý phân lJ
lJn theo ph ng án 2
ECH4 (kg
STT
Ký hi1u N(T) (con)
CH4/n m)
1
VG1
180
136,28
2
VG2
185
154,17
3
VG3
280
299,52
4
VG4
560
503,22
5
VG5
530
543,40
6
VG6
1.100
1.051,96
7
VG7
1.170
1.062,99
8
VG8
2.000
1.753,75
9
VG9
2.250
2.002,89
Tang
8.255
7.508,18
GiG s= các c sc khGo sát th+c hi1n l u gi3 chKt
thGi rŠn riêng, tRc là ti n hành thu gom tách riêng
phân lJn v)i n )c c5 r=a chu ng tr4i, l u gi3 phân
thành tbng IWng I. giGm dkn IO gm trong khoGng
vài tháng, sau Ió bán phân hoNc bón cho cây. Khi Ió
h1 sW chuy.n Iai CH4 c/a h1 thWng quGn lý phân,
(%), tra theo bGng 10.17 c/a tài li1u h )ng dfn c/a
IPCC, tBp 4, 2006, trang 44-47, ch5n MCF bAng 4%, ta
có h1 sW phát thGi EF tính theo công thRc (2) là EF =
0,913 (kg CH4/con/n m) và l Jng phát thGi khí CH4
(tính theo công thRc 1) c các c sc ch n nuôi I Jc
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th. hi1n c bGng 11. Theo ph ng thRc quGn lý phân
này, l Jng phát thGi khí CH4 giGm Ii là rKt l)n,
142.288,9 kg CH4/n m, t ng I ng 3.557,2 tKn
CO2e/n m.

3.4.3. KhG n ng phát thGi theo ph
quGn lý 3

ng án

GiG s= các c sc ch n nuôi khGo sát t ng hi1u
quG x= lý COD tb 29,5% lên 80% bAng cách xây thêm
hkm biogas t ng Rng v)i l Jng chKt thGi ckn x= lý
và t ng tkn suKt n4o hút bùn hkm biogas I. nâng cao
hi1u quG x= lý c/a hkm và. Khi Ió hàm l Jng COD
n )c thGi Iku ra và tang l Jng chKt h3u c c/a các
c sc I Jc th. hi1n c bGng 12. Khi hi1u suKt x= lý
COD n )c thGi t ng lên 80%, hàm l Jng COD Iku ra
giGm dfn I n tang l Jng chKt h3u c mOt n m c các
c sc ch n nuôi giGm Iáng k. so v)i th+c t , giGm
79.302,22 kg COD/n m. N )c thGi sau hkm biogas
c/a các c sc hku nh không x= lý tr )c khi thGi ra
kênh m ng nên h1 sW phát thGi CH4 tb h1 thWng
thoát n )c EFi (kg CH4/kg COD) c/a m’i c sc
ch n nuôi ILu là 0,025 (kg CH4/kg COD). Tb Ió
l Jng phát thGi khí CH4 tb h1 thWng thoát n )c s•
I Jc th. hi1n c bGng 13. Theo k\ch bGn này tang
l Jng phát thGi khí CH4 tb h1 thWng thoát n )c c/a
các c sc giGm 1.982,56 kg CH4/n m, t ng I ng
49,56 tKn CO2e/n m.
BGng 12.
12. L Jng khí CH4 tb
tb h1
h1 th
thWng thoát n )c c/
c/a
các c sc
sc ch n nuôi theo ph ng án 3
TOWi
ECH4
COD
TT
(kg COD/
(kg
Ký hi1u
(mg/l)
n m)
CH4/n m)
1
VG1
674,88
615,83
15,40
2
VG2
416,96
365,26
9,13
3
VG3
568,32
974,95
24,37
4
VG4
710,40
2.074,37
51,86
5
VG5
639,36
2.006,95
50,17
6
VG6
621,60
3.857,03
96,43
7
VG7
639,36
4.200,60
105,01
8
VG8
721,44
7.478,45
186,96
9
VG9
690,40
8.315,87
207,90
Tang
29.889,30
747,23
4. K T LU N
MNc dù 100% sW c sc ch n nuôi áp d;ng bi1n
pháp x= lý chKt thGi bAng h1 thWng biogas nh ng

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

KHOA H C CÔNG NGH
hi1u quG x= lý còn c mRc thKp. N )c thGi sau biogas
v)i nhiLu thông sW v Jt quy chugn cho phép nhiLu
lkn (QCVN62), không I Jc x= lý mà thGi tr+c ti p ra
h1 thWng kênh m ng xung quanh.
H1 sW phát thGi khí CH4 c/a quá trình quGn lý
phân bi n IOng khác nhau c m’i c sc ch n nuôi, giá
tr\ l)n nhKt bi n IOng 38,62 — 40,93 kg
CH4/con/n m. Phát thGi nhm nhKt r i vào nhóm lJn
có khWi l Jng nhm khoGng 15 — 29 kg, bi n IOng 4,70
I n 11,04 kg CH4/con/n m. H1 sW EF c/a mOt con
lJn nái (27,82 kg/con/n m), cao h n gkn gKp Iôi so
v)i nó c/a mOt con lJn th\t (14,87 kg/con/n m).
Trung bình h1 sW EF này là 18,26 ± 1,89 (kg
CH4/con/n m).
Tang l Jng phát thGi khí CH4 tb cG ho4t IOng
quGn lý phân và h1 thWng thoát n )c c/a các c sc
khGo sát là 152.526,86 kg CH4/n m, t ng I ng
3.813,17 tKn CO2e/n m. Bình quân l Jng phát thGi
khí CH4 là 18,48±1,99 kg CH4/con/n m, t ng Rng
0,462 tKn CO2e/con/n m.
Ph ng thRc quGn lý phân thay Iai và cGi thi1n
h1 thWng x= lý chKt thGi c/a các c sc ch n nuôi theo
3 ph ng án ILu có th. giúp giGm phát thGi khí CH4
c các mRc khác nhau, trong Ió l)n nhKt là ph ng án
quGn lý 2 và ph ng án quGn lý 3, l Jng phát thGi khí
CH4 giGm 142.288,9 kg CH4/n m, t ng I ng
3.557,2 tKn CO2e/n m và 1.982,56 kg CH4/n m,
t ng I ng 49,56 tKn CO2e/n m, theo thR t+ lkn
l Jt. Nh vBy vi1c cGi t4o h1 thWng x= lý biogas và
ti n hành thu gom l u gi3 riêng phân lJn c/a các c
sc nên I Jc khuy n khích th+c hi1n I. giGm phát
thGi khí nhà kính tb ch n nuôi lJn.
L%I C M N
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DETERMINATION OF GREENHOUSE GAS (CH
(CH4) EMISSION FROM PIG WASTE IN VAN
GIANG DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE
Nguyen Th\
Th\ Bich Ha1, Than Thi Ha1
Vo Huu Cong
Cong1, Nguyen Thanh Lam1

Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture

1

Summary
This study was conducted to determine the amount of methane emitted from waste management activities
in pig farms in Van Giang district, Hung Yen province. Research focused on 9 pig farms with the number of
pig from 100 to more than 1.000 pigs.CH4 emission factor was determined according to the IPCC guidelines
(2006). Results show that 100% pig farms were using biogas digesters but the treatment efficiency remains
low. Wastewater after biogas without treatment has been discharged directly to the surrounding canal
system. Combined with actual measurements of feed volume, wastewater volume and characteristics, ash
content of pig manure, the results of minimum methane emissions was 15.41 kg CH4/ head/year and the
maximummethane emissions was 21.73 kg CH4/ head/year. The average amount of methane emissions
was 18.48 ± 1.99 kg CH4/head/year, corresponding to 0.462 tons CO2e/head/year. In contribution to
reduce greenhouse gas emission, proper manure collection and reuse biogas should be considered.
Keywords:
Keywords GHG emission, methane, pig waste management.
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NGHIÊN C U HOÀN THI N QUY TRÌNH CÔNG NGH
S N XU T TH T BÒ M T N NG B NG PH
NG PHÁP
S Y CHÂN KHÔNG
Lê Phan Thùy H nh1, Tr n Quy t Th ng1
TÓM T T
Quy trình s n xu t th t bò m#t n ng b$ng ph&'ng pháp s y chân không -&.c nghiên c0u. K t qu cho th y,
-5 nâng cao ch t l&.ng s n ph7m, th8n bò -&.c t7m &9p v9i mu;i 1%, t=i 2%, 9t b#t 1%, s 2%, ng? v h&'ng
hi@u Con Nai 0,4%, polyphosphate 0,3%, n&9c m m 2%, -&Gng 5%. Sau -ó -&.c s y chân không K nhi@t -#
400C và áp su t 0,02 bar trong thGi gian 2 giG. S n ph7m sau khi s y chân không -&.c bao gói hút chân
không và b o qu n l nh (5 ± 20C) hoPc -ông (-5 — -100C). V9i nhi@t -# l nh thì s n ph7m b o qu n -&.c 9
ngày, còn K nhi@t -# -ông s n ph7m b o qu n -&.c 50 ngày thì s n ph7m an toàn vU mPt vi sinh và có màu
s c trong m0c &a thích.
TW khóa: Bò khô, bò m#t n ng, qui trình s n xu t bò m#t n ng, s y chân không.

1.

TV N

1

Th t bò m#t n ng còn có tên gZi là bò m#t n ng,
hai s&'ng có ngu[n g;c tW th tr n C\ng S'n n$m
trên cao nguyên S'n Hòa thu#c t]nh Phú Yên. S n
ph7m th t bò c?ng nh& th t bò m#t n ng cung c p
nhiUu ch t dinh d&`ng nh& protein, ch t béo, canxi,
photpho, s t, kbm, vitamin… (Vi@n Dinh d&`ng,
2007). Bên c nh giá tr dinh d&`ng, tính ti@n dfng
giúp s n ph7m này ngày càng -&.c phát tri5n r#ng
rãi trên th tr&Gng.
h5 có món th t bò m#t n ng ngon và -úng -i@u,
ph i chZn bò c= t', -&.c ch8n th ti nhiên trên các
triUn núi, mé sông ngoài miUn Tây, Phú Yên. Trung
bình -5 có -&.c 1 kg th t bò thành ph7m, c n - n
g n 2 kg nguyên li@u bò t&'i -&.c chZn lZc kj càng
tW ph n th t -ùi và th t th8n. Ph n th t này -&.c làm
s ch, c t mi ng có -# dày 1 — 1,5 cm, -&.c t7m &9p
cùng v9i s , 9t, r&.u vang và gia v . Ti p theo ph'i
n ng 1 — 2 giG, r[i cho vào lò s y khô -5 lo i b= 50%
l&.ng n&9c trong th t. C0 mki 1 giG 30 phút trK m#t
l n, thao tác nh& vly trong thGi gian 12 giG, sau -ó
ph'i s&'ng 1 giG, 10 phút trK m#t l n. S n ph7m sau
khi ph'i s y lo i b= l&.ng n&9c, ph n còn l i sb se
khô, có -# ngZt ti nhiên và h&'ng v -Pc tr&ng c\a
th t, b o qu n K nhi@t -# th&Gng kho ng 12 ti ng,
ng8n mát t\ l nh kho ng 3 ngày, b o qu n trong
ng8n -á t\ l nh kho ng 3 tháng.

1

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí
Minh

S n ph7m bò m#t n ng s n xu t b$ng ph&'ng
pháp th\ công K quy mô nh= t i - a ph&'ng có
nhmng h n ch nh& ch t l&.ng không nn - nh, thGi
gian ch bi n dài, giá tr c m quan th p.
S y chân không là ph&'ng pháp -&.c so dfng
phn bi n hi@n nay thay th cho ph&'ng pháp ph'i
n ng v9i các &u -i5m nh&: thGi gian s y ng n, -# 7m
s n ph7m th p, màu s c, mùi v và thành ph n c\a
s n ph7m -&.c gim l i và gi m r\i ro phf thu#c vào
thGi ti t (Madamba và Liboon, 2001). Vi@c 0ng dfng
ph&'ng pháp s y chân không thay cho ph&'ng pháp
ph'i n ng nh$m nâng cao ch t l&.ng s n ph7m, gi m
thGi gian s y và -Pc bi@t là h n ch -&.c h& h=ng s n
ph7m do nh h&Kng c\a thGi ti t x u là v n -U c p
thi t.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Vlt
Vlt li@u

2.1.1. Nguyên li@u thí nghi@m
Th8n bò là thành ph n chính, -&.c thu mua tW
siêu th Coop mart. Th t có màu -= t&'i, bU mPt khô
ráo, s8n ch c, có -# -àn h[i cao và mùi th'm -Pc
tr&ng (TCVN 7046 : 2009), cùng các gia v -&.c ph;i
tr#n theo b ng 1.

2.1.2. Thi t b thí nghi@m
Thi t b s y chân không Vacucell, s; model:
VUS-B2V-M/VU111, -&.c s n xu t bKi Công ty
MMM Medcenter - h0c. Dung tích l=ng: 111 lít;
nhi@t -# làm vi@c: + 50C - n + 2000C; thông s; -i@n -i@n 50/60 Hz.
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Thành ph n
Ng? v h&'ng (%)
Mu;i (%)
h&Gng (%)
T=i (%)
wt (%)
S (%)
N&9c m m (%)
Polyphotphate

B ng 1. Công th0c ph;i tr#n
Công th0c 2 Hi@u
Công th0c 3
Công th0c 1
Chim vng
Hi@u Con Nai
0,4
0,4
1
1
1
5
5
5
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0,3
0,3
0,3

Thi t b so màu: Máy so màu Nippon Denshoku
Handy Colorimeter NR-3000, Nhlt B n.

Công th0c 4
Hi@u Thành Phát
0,4
1
5
2
1
2
2
0,3

S y chân không: nh$m gi m b9t hàm l&.ng 7m
t o -# dai cho s n ph7m. S y K 0,02 bar; 400C; 4 giG.
h nh l&.ng: kh;i l&.ng 300 g/gói.
Bao gói chân không: th t bò -&.c x p trên khay
x;p và bao gói hút chân không v9i túi PA. B o qu n:
trong -iUu ki@n l nh hoPc l nh -ông.

Hình 1. Thi t b s y chân không

Hình 2. Thi t b so màu
2.2. hU
hU xu t quy trình
trình công ngh@
ngh@ s n xu t th t bò
bò
khô m#t
m#t n ng

2.2.1. S' -[ quy trình công ngh@ di ki n
S' -[ quy trình công ngh@ di ki n trên hình 3.

2.2.2. Thuy t minh quy trình công ngh@
Th8n bò: màu -= t&'i, m` có màu vàng t&'i, gân
màu tr ng, th9 th t mUm, nh=, không quá m n, có -#
-àn h[i t;t, không dính tay và không có mùi hôi.
Xo lý: Roa s ch th t trên vòi n&9c. Dùng dao lo i
b= h t nhmng ph n m`, gân còn xót l i trên th t. C t
theo s9 dZc c\a mi ng th t, kích th&9c c` bàn tay, -#
dày 1 cm.
T7m &9p: theo b ng 1, &9p trong 30 phút.
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Hình 3. Qui trình công ngh@
ngh@ s n xu t th t bò
bò khô m#t
m#t
n ng di ki n
2.3. Ph&'ng pháp nghiên c0u
c0u

2.3.1. Ph&'ng pháp nghiên c0u thic nghi@m -'n
y u t;
So dfng ph&'ng pháp nghiên c0u thic nghi@m
-'n y u t; -5 nghiên c0u nh h&Kng riêng c\a 4 y u
t; thGi gian &9p, nhi@t -# s y, thGi gian s y và áp su t
chân không trong bu[ng s y - n màu, mùi, v , tr ng
thái s n ph7m và m0c -# &a thích c\a ng&Gi tiêu
dùng.
Kho ng nghiên c0u c\a các y u t; nh& sau:
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ThGi gian &9p: 15, 30, 45, 60 phút.
Nhi@t -# s y: 10, 20, 30, 40, 50, 60 C.
o

ThGi gian s y: 2, 4, 6, 8 giG.
Áp su t chân không trong bu[ng s y: 0,00;
0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 bar.

2.3.2. Ph&'ng pháp nghiên c0u thic nghi@m -a
y u t;
So dfng ph&'ng pháp nghiên c0u thic nghi@m
-a y u t; -5 nghiên c0u nh h&Kng -[ng thGi c\a 3
y u t;: Nhi@t -# s y, thGi gian s y và áp su t chân
không trong bu[ng s y - n các ch] tiêu vU ch t
l&.ng s n ph7m và m0c -# &a thích c\a ng&Gi tiêu
dùng.

K t qu -ánh giá c m quan theo ph&'ng pháp
cho -i5m -5 xác - nh công th0c t7m &9p và thGi gian
&9p -&.c th5 hi@n K hình 4.
Hình 4 cho th y công th0c 3 v&.t tr#i h'n các
công th0c còn l i, cf th5 là K c#t c u trúc và màu s c,
vùng c\a công th0c 3 r#ng h'n các công th0c khác.
Còn K c#t v và c#t mùi, công th0c 3 c?ng có -# r#ng
t&'ng -&'ng v9i các công th0c còn l i. Công th0c 3
có tnng -i5m c m quan cao h'n so v9i các công th0c
còn l i. Vì th , chZn công th0c 3 -5 ti p tfc nghiên
c0u.

2.3.3. Ph&'ng pháp xác - nh m#t s; ch] tiêu c\a
s n ph7m
Ph&'ng pháp xác - nh màu s n ph7m b$ng máy
so màu s c th t Nippon Denshoku Handy
Colorimeter NR-3000, Nhlt B n.
Ph&'ng pháp cho -i5m ch t l&.ng s n ph7m
theo TCVN (3215-79).
Ph&'ng pháp th hi u — phép tho &u tiên cPp -ôi.
Tnng s; vi sinh vlt hi u khí -&.c xác - nh theo
AOAC 966.23-2005.

2.3.4. Ph&'ng pháp phân tích và xo lý s; li@u thí
nghi@m
T t c các thí nghi@m -&.c lPp l i 3 l n. K t qu
-&.c trình bày K d ng TB ± SD. Ph n mUm SPSS 16
-&.c so dfng -5 tìm ra si khác bi@t gima các thí
nghi@m qua xo lý ANOVA và LSD. Ph n mUm JMP
-&.c 0ng dfng -5 qui ho ch thic nghi@m và t;i &u
hóa quá trình s y. h[ th -&.c vb b$ng ph n mUm
Microsoft Excel.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. K t qu nghiên c0u thic nghi@m -'n y u t;

3.1.1. Kh o sát nh h&Kng c\a công th0c &9p và
thGi gian &9p

Hình 4. Bi5u
Bi5u -[ -ánh giá c m quan công th0c
t7m &9p

(a): Công th0c t7m &9p; (b): ThGi gian t7m &9p
Bi5u -[ 4b cho th y vùng phân b; c\a m‚u có
thGi gian &9p 30 phút r#ng h'n các vùng còn l i, -Pt
bi@t là K c#t màu s c, mùi, v có si chênh l@ch rõ
ràng h'n các m‚u có thGi gian t7m &9p khác. Còn K
c#t c u trúc, 4 m;c thGi gian t7m &9p có -i5m c m
quan t&'ng -&'ng nhau. Thêm vào -ó, tnng -i5m
-ánh giá c m quan c\a m‚u có thGi gian &9p là 30
phút có giá tr cao h'n các m‚u còn l i. Vì vly, chZn
thGi gian &9p th t là 30 phút -5 ti p tfc nghiên c0u.

3.1.2. Kh o sát nh h&Kng c\a ch -# s y
K t qu xác - nh m0c -# &a thích màu s c c\a
s n ph7m
K t qu kh o sát vU m0c -# &a thích và kho ng
màu s c c\a s n ph7m -&.c th5 hi@n trong b ng 2 và
hình 5.

B ng 2. M0c -# &a thích và ∆E
E vU
vU màu s c c\a s n ph7m
ThGi gian s y (giG)
1
2
3
4
5
6
7
∆E
2.432
4.322
6.472
8.057
11.056
13.743
15.867
hi5m &a thích
5.897
5.621
5.552
5.690
4.276
3.793
3.138
Khi t8ng thGi gian s y, màu s c c\a m‚u gi m m‚u 5, 6, 7 gi m nhanh c vU m0c -# &a thích và
d n khi giá tr ∆E t8ng (B ng 2), kèm theo -ó, m0c màu s c.
Bên c nh -ó, tW k t qu kh o sát m0c -# &a
-# &a thích vU màu s c c\a các m‚u c?ng có xu
thích
vU màu s c c\a s n ph7m (Hình 5), cho th y
h&9ng gi m d n, -Pc bi@t m0c -# &a thích K các
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các m‚u 1, 2, 3, 4 là nhmng m‚u có màu s c &a thích
nh t và màu s c gima các m‚u này không có si khác
bi@t khi -ánh giá vU m0c -# &a thích. Giá tr ∆E t8ng
lên trong các m‚u 1, 2, 3, 4, tuy nhiên, vi@c t8ng này
khó -ánh giá b$ng tric quan -&.c vì th chZn ∆E
c\a m‚u 4 là 8,05 là gi9i h n màu s c c\a s n ph7m
-5 nghiên c0u.

Hình 5. M0c
M0c -# &a thích vU màu s c c\a s n ph7m
M‚u có ký ti khác nhau (a — c) th5 hi@n si khác
bi@t có ý ngh†a th;ng kê (p< 0,05)
K t qu -o màu s n ph7m sau khi s y -&.c th5
hi@n K hình 6.

Hình 6. K t qu kh o sát ch -#
-# s y

(a) Si nh h&Kng c\a thGi gian s y lên ∆E; (b)
Si nh h&Kng c\a nhi@t -# lên ∆E; (c) Si nh h&Kng
c\a áp su t lên ∆E
M‚u có ký ti khác nhau (a - c) th5 hi@n si khác
bi@t có ý ngh†a th;ng kê (p< 0,05)
ThGi gian s y có nh h&Kng - n giá tr ∆E trung
bình, si nh h&Kng này có ý ngh†a th;ng kê v9i P =

0,005 < α. Cùng v9i si t8ng thGi gian s y thì màu s c
c\a s n ph7m c?ng gi m d n do l&.ng n&9c c\a s n
ph7m m t -i nhiUu và hàm l&.ng ch t khô t8ng lên.
So v9i các m‚u 2 giG và 4 giG thì m‚u 6 giG và 8 giG
có si khác bi@t vU tr s; ∆E, có ngh†a là có si khác
bi@t vU màu s c khá nhiUu. M‚u 2 giG và m‚u 4 giG
không có si khác bi@t và có giá tr ∆E trung bình
th p nh t nên chZn thGi gian 2 — 4 giG -5 t;i &u hóa
ch -# s y.
Nhi@t -# s y c?ng nh h&Kng - n màu s c c\a
s n ph7m, si nh h&Kng này có ý ngh†a th;ng kê v9i
P < 0,05, nhi@t -# càng t8ng thì giá tr ∆E trung bình
càng t8ng. Giá tr ∆E càng cao thì si khác bi@t màu
s c v9i m‚u th t t&'i càng cao. Các m‚u s y K nhi@t
-# tW 10 - 400C có si khác bi@t vU màu s c -;i v9i
m‚u nguyên li@u th t t&'i là th p và không v&.t quá
8,05, khi s y K 50 - 600C thì ∆E v&.t quá giá tr màu
s c &a thích c\a s n ph7m. Nhi@t -# s y càng cao thì
t;c -# b;c h'i n&9c càng t8ng. h5 thuln ti@n khi s n
xu t và gi m chi phí vU nhiên li@u, chZn nhi@t -# 30 400C -5 t;i &u hóa ch -# s y.
Áp su t chân không c?ng nh h&Kng - n màu
s c c\a s n ph7m, si nh h&Kng này có ý ngh†a
th;ng kê v9i P = 0,01. ‰ hình 6c cho th y, giá tr ∆E
trung bình phf thu#c vào áp su t, khi s y K áp su t
thay -ni thì t;c -# b;c h'i n&9c trong s n ph7m c?ng
thay -ni, khi gi m áp su t càng th p thì t;c -# bay
h'i n&9c càng m nh vì nhi@t -# sôi c\a n&9c gi m. ‰
m‚u 1 giá tr ∆E v&.t quá giá tr ∆E &a thích (8,05) là
do t;c -# bay h'i n&9c m nh làm cho màu s c s n
ph7m s‚m l i. V9i m‚u 4 thì K 0,06 bar (45 mmHg)
nhi@t -# sôi t&'ng -&'ng kho ng 450C. Vì vly, t;c -#
bay h'i n&9c c\a s n ph7m r t y u và màu s c ít b
thay -ni tuy nhiên bU mPt s n ph7m còn &9t do hàm
l&.ng n&9c còn nhiUu.
V9i hai m‚u 2 và 3 có màu s c s n ph7m trong
kho ng gi9i h n &a thích vU màu s c (∆E < 8,05) nên
chZn áp su t -5 kh o sát t;i &u là 0,02 — 0,04 bar (15 30 mmHg).
3.2. K t qu nghiên c0u thic nghi@m -a y u t;

3.2.1. Xây ding ma trln thí nghi@m

B ng 3. Các m0c c\a y u t; trong thí nghi@m t;i
t;i &u hóa
M0c y u t;
Y u t; thí nghi@m
0
+
Nhi@t -# (X1)
30
35
40
ThGi gian (X2)
120
180
240
Áp su t (X3)
0,02
0,03
0,04

Các m0c c\a bi n mã hóa: + (m0c cao), - (m0c th p), 0 (m0c c' sK), α = 1,682
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Thí nghi@m t;i &u ch -# s y -&.c xác - nh v9i
3 y u t; là nhi@t -#, thGi gian và áp su t s y v9i
ph&'ng pháp bU mPt -áp 0ng (Response Surface
Methodology — RSM) v9i ph&'ng án quay blc 2 có
Nghi@m
th0c

Ki5u thí
nghi@m

1

tâm (cánh tay -òn α = 1,68) -&.c áp dfng -5 xác
- nh ch -# s y s n ph7m. B ng 3 trình bày các m0c
c\a thí nghi@m t;i &u hóa.
S; thí nghi@m: N = 2k + 2k + n0 = 23 + 2.3 + 3 = 17.

B ng 4. Ma trln thí nghi@m
Bi n thic

∆E

X1

X2

X3

ythic nghi@m

ydi -oán

+−−

40

120

0,02

5,23

5,478

2

00a

35

180

0,013

6,34

6,321

3

0a0

35

79,09

0,03

6,91

6,795

4

26,59

180

0,03

6,76

6,852

5

a00
−−−

30

120

0,02

6,94

6,803

6

00A

35

180

0,046

7,56

7,568

7

+++

40

240

0,04

9,03

9,175

8

++−

40

240

0,02

7,85

7,704

9

0A0

35

280,90

0,03

8,35

8,453

10

−+−

30

240

0,02

7,76

7,834

11

+−+

40

120

0,04

8,3

8,234

12

000

35

180

0,03

7,32

7,254

13

−++

30

240

0,04

6,8

6,560

14

000

35

180

0,03

7,32

7,254

15

A00

43,408

180

0,03

8,04

7,937

16

000

35

180

0,03

7,12

7,254

17

−−+

30

120
0,04
6,66
6,814
(P > 0,05). Nh& vly, các h@ s; b11, b22, b33 b lo i kh=i
ph&'ng trình h[i qui.

3.2.2. Xây ding mô hình toán
B ng 5. K t qu tính toán
toán và ki5m
ki5m tra ý ngh†a
ngh†a các h@
s; c\a ph&'ng trình
trình h[i
h[i qui
H@ s;
Giá tr &9c l&.ng
Giá tr P
b0

7,253969

<,0001

b1

0,32238

0,0006

b2

0,492923

<,0001

b3

0,370641

0,0003

b12

0,29875

0,0041

b13

0,68625

<,0001

b23

-0,32125

0,0028

b11

0,049664

0,4349

b22

0,130982

0,0653

B33

-0,10944

0,1108

Các h@ s; không có ý ngh†a th;ng kê v9i P > 0.05
K t qu xo lý s; li@u cho th y có các h@ s; có ý
ngh†a th;ng kê (P < 0,05) là b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23
và 3 h@ s; b11, b22, b33 là không có ý ngh†a th;ng kê

Ph&'ng trình h[i qui thic nghi@m có d ng nh&
sau:
Y = 7,25 + 0,32X1 + 0,49X2+ 0,37X3 + 0,29X1X2+
0,68X1X3 — 0,32X2X3
K t qu ki5m tra tính t&'ng thích c\a ph&'ng
trình h[i qui v9i thic nghi@m cho th y các y u t; thí
nghi@m có nh h&Kng lên si thay -ni màu s c c\a
s n ph7m (P < 0,05). Tính t&'ng thích c\a ph&'ng
trình h[i qui -&.c ki5m tra v9i si hk tr. c\a ph n
mUm JMP cho th y R2 = 0,98, P < 0,001. Ph&'ng trình
h[i qui sb t&'ng thích v9i thic nghi@m n u k t qu
phân tích “lack of fit” là không có ý ngh†a th;ng kê
(Kun - Nan Chen và Ming - Ju Chen, 2008). K t qu
cho th y ki5m - nh “lack of fit” là không có ý ngh†a
th;ng kê (Pprob> F); nh& vly, ph&'ng trình h[i qui có
si t&'ng thích cao v9i thic nghi@m. Tóm l i, mô
hình th;ng kê có th5 -&.c so dfng -5 di -oán ch
-# s y cho s n ph7m.

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

89

KHOA H C CÔNG NGH

3.2.3. Xác - nh các thông s; t;i &u

Thi t llp ch -# s y cho s n ph7m có màu s c n$m
trong kho ng màu s c -&.c &a thích (∆E < 8,05) v9i
si hk tr. c\a ph n mUm JMP -&.c k t qu nh& sau:
nhi@t -# s y 30 — 360C, thGi gian 120 — 200 phút, áp
su t 0,02 — 0,035 bar.

K t qu t;i &u cho th y, khi tn h.p c hai y u t;
nhi@t -# và thGi gian, ∆E - t giá tr th p nh t là 5,47
± 0,38 v9i ch -# s y nh& sau: nhi@t -# 400C trong
thGi gian 120 phút v9i áp su t 0,02 bar (15 mmHg).

(a)

(b)

(c)

Hình 7. BU
E
BU mPt -áp 0ng nh h&Kng c\a ch -# s y - n giá tr ∆E

(a): Žnh h&Kng nhi@t -# và thGi gian - n ∆E; (b): Žnh h&Kng c\a nhi@t -# và áp su t - n ∆E; (c): Žnh
h&Kng c\a thGi gian và áp su t - n ∆E
3.3. Nghiên c0u
c0u kh n8ng t[n trm th t bò
bò khô
m#t n ng

TW k t qu các thí nghi@m ki5m tra K b ng 5 cho
th y th t bò m#t n ng b o qu n nhi@t -# l nh - n
ngày th0 12 không có si thay -ni nhiUu vU màu và
k t qu c\a - nh tính H2S, NH3 n$m trong gi9i h n
cho phép c\a tiêu chu7n Vi@t Nam vU NH3 và H2S.
Tuy nhiên, tnng s; vi khu7n hi u khí là 3*105CFU/g,
v&.t quá gi9i h n cho phép c\a tiêu chu7n Vi@t Nam
vU th t ch bi n không qua xo lý nhi@t (TCVN 7050 —
2002), -[ng thGi bU mPt nh y, có mùi chua hôi. hiUu
này cho th y, si h& h=ng c\a s n ph7m ch] m9i b t
- u trên bU mPt s n ph7m vào ngày th0 12. Tóm l i,
-5 b o qu n s n ph7m th t bò m#t n ng K nhi@t -#
l nh thì thGi gian b o qu n t;i -a là 9 ngày.

Nhi@t -# và thGi gian b o qu n nh h&Kng - n
màu s c, mùi v , c u trúc và m0c -# an toàn c\a s n
ph7m. Nhi@t -# và thGi gian b o qu n s n ph7m
không h.p lý sb làm gi m c u trúc, mùi v c\a s n
ph7m, -[ng thGi có th5 sinh -#c t; làm s n ph7m
m t tính an toàn. Vi@c xác - nh ch -# b o qu n sb
-&a ra -&.c -iUu ki@n thích h.p -5 l&u trm s n ph7m
tr&9c khi so dfng.

3.3.1. K t qu b o qu n l nh K nhi@t -# 5± 2oC

B ng 6. K t qu b o qu n K nhi@t -# l nh
Các ch] tiêu

ThGi gian b o qu n
3 ngày

6 ngày

9 ngày

12 ngày

∆E

5,78

5,83

5,98

6,23

H2S

(-)

(-)

(-)

(-)

NH3

(-)

(-)

(-)

(-)

1,9*102b

2,7*104b

3,2*104b

3,7*107c

BU mPt khô, th'm
-Pc tr&ng

BU mPt khô, th'm
-Pc tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc tr&ng

BU mPt nh y, có
mùi chua, hôi

TSVSVHK
(CFU/g)
C m quan

(-) Ph n 0ng âm tính; s; li@u có kí ti chung trong hàng thì khác bi@t không có ý ngh†a
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3.3.2. K t qu b o qu n l nh -ông K nhi@t -# -5 ÷ -10oC
Các ch] tiêu
∆E
H2S
NH3
TSVSVHK
(CFU/g)
C m quan

B ng 7. K t qu b o qu n K nhi@t -# -ông
ThGi gian b o qu n
20 ngày
30 ngày
40 ngày
6,32
6,89
7,65
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

10 ngày
5,46
(-)
(-)

50 ngày
7,89
(-)
(-)

60 ngày
9,12
(-)
(-)

<10a

< 10a

< 10a

< 10a

< 10a

< 10a

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

BU mPt khô,
th'm -Pc
tr&ng

(-) Ph n 0ng âm tính; s; li@u có kí ti chung cùng hàng thì khác bi@t không có ý ngh†a
3.4. Hoàn thi@n
ngh@
@ s n xu t
thi@n quy trình
trình công ngh
th t bò
bò m#t
m#t n ng b$ng ph&'ng pháp s y chân không

3.4.1. S' -[ qui trình -U xu t
Qua k t qu nghiên c0u s n xu t s n ph7m th t
bò m#t n ng b$ng ph&'ng pháp s y chân không, -ã
-&a ra ki n ngh quy trình s n xu t s n ph7m th t bò
m#t n ng s y chân không (Hình 8) nh& sau:

Th t bò sau khi t7m &9p gia v , x p th t lên khay
l&9i s ch r[i cho vào t\ s y -ã -&.c cài -Pt K nhi@t
-# 400C, áp su t 0,02 bar v9i thGi gian là 2 giG, -óng
thi t b và blt thi t b . Thi t b sb h áp su t xu;ng
áp su t cài -Pt, gia nhi@t - n nhi@t -# cài -Pt và duy
trì áp su t, nhi@t -# trong thGi gian cài -Pt. Thi t b
có th5 ti -iUu ch]nh và duy trì các thông s; m#t
cách -#c llp. K t thúc quá trình s y, x áp và l y
s n ph7m ra. Ti n hành cân v9i kh;i l&.ng 300 g,
x p th t lên khay x;p và bao gói hút chân không
trong túi PA.
S n ph7m -&.c b o qu n l nh hoPc l nh -ông
v9i thGi gian t&'ng 0ng là 9 ngày và 50 ngày
4. K T LU N

Hình 8. Quy trình s n xu t th t bò
bò m#t
m#t n ng b$ng
ph&'ng pháp s y chân không

3.4.2. Thuy t minh qui trình
Nguyên li@u là th t n c th8n bò có màu -= t&'i,
th9 th t nh=, bU mPt th t khô, dính và không có mùi
b t th&Gng. Th t -&.c roa s ch qua n&9c, lZc b= gân
và m` còn dính trên th t. C t th t thành mi ng có -#
dày là 1cm theo s9 dZc c\a mi ng th t.
Th t -&.c ph;i tr#n, &9p trong thGi gian 30 phút
theo công th0c sau (tính theo kh;i l&.ng th t bò):
mu;i 1%, -&Gng 5%, t=i 2%, ng? v h&'ng (Con Nai)
0,4%, 9t 1%, s 2%, n&9c m m 2%, polyphotphate 0,3%.

Trong ph m vi kh o sát -ã -U xu t -&.c quy
trình s n xu t s n ph7m th t bò m#t n ng b$ng
ph&'ng pháp s y chân không v9i công th0c ph;i tr#n
là mu;i 1%, -&Gng 5%, ng? v h&'ng (Con Nai) 0,4%,
t=i 2%, 9t 1%, s 2%, n&9c m m 2%, polyphotphate 0,3%
(tính theo kh;i l&.ng th t bò) trong thGi gian 30 phút;
ch -# s y chân không thích h.p K áp su t p = 0,02
bar, nhi@t -# t0 = 400C, thGi gian t = 2 giG. S n ph7m
bao gói hút chân không có thGi h n so dfng trong
-iUu ki@n b o qu n l nh 5 ± 20C là 9 ngày, trong -iUu
ki@n l nh -ông -5 ÷ -100C là 50 ngày.
V9i k t qu này, có th5 kh•ng - nh quy trình s n
xu t th t bò m#t n ng theo ph&'ng pháp chân không
-em - n các &u -i5m h'n ph&'ng pháp ph'i s y
truyUn th;ng, -ó là - m b o -[ng nh t vU ch t l&.ng
s n ph7m, - m b o v@ sinh, rút ng n thGi gian s y,
tránh phf thu#c vào thGi ti t và có th5 s n xu t v9i
qui mô công nghi@p.

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

91

KHOA H C CÔNG NGH
TÀI LI U THAM KH O
1. Vi@n Dinh d&`ng, 2007. B ng thành ph n thic
ph7m Vi@t Nam. Nhà xu t b n Y hZc.
2. Berteli. M. N, Rodier. E, Marsaioli. Jr. A, 2008.

Study of the microwave vacuum drying process for a
granulated product.Brazilian Journal of Chemical
Engineering vol. 26, pp. 317 - 329.

(Apium graveolens) using the response surface
methodology. Drying Technology, 19: 611—626.
4. Felipe Richter Reis, 2014. Studies on
Vacuum
Drying
of
Foods.
SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology.

Conventional

5. Toldrá F., 2010. Handbook
processing. Blackwell publishing.

of

meat

3. Madamba P. S., Liboon F. A., 2001.
Optimization of the vacuum dehydration of celery
THE COMPLETE RESEACHING OF A SUN DAY BEEF PRODUCT PROCESSING
BY VACUUM DRYING METHOD
METHOD
Le Phan Thuy Hanh, Tran Quyet Thang
Summary
The processing of a sunny day beef products by vacuum drying method was studied. The results showed
that to increase the product quality, sirloin beef was marinated as followed salt 1%, garlic 2%, chili powder
1%, citronella 2%, five spice powder 0.4%, polyphosphate 0.3%, fish sauce 2%, sugar 5%. Then, they were
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Keywords: Drying beef, a sunny day beef, the processing of a sunny day beef, vacuum drying.
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PHÂN TÍCH NHANH &

CHÍN C'A CHU(I S
(Musa paradisiaca var. Awak) B NG QUANG PH7
C8N H9NG NGO:I
Châu Tr n Di”m Ái1, hào Th NgZc
NgZc Anh1, Hu•nh
Hu•nh Ti n Phong1, Phan NgZc
NgZc Hòa
Hòa1
TÓM T T
Ch t l&.ng bên trong c\a chu;i s0 (Musa paradisiaca var. Awak) -&.c xác - nh b$ng ph&'ng pháp phân
tích thành ph n hóa hZc, c m quan và ph&'ng pháp vlt lý so dfng quang phn cln h[ng ngo i. C m quan
(màu s c, h&'ng th'm) vU -# chín c\a chu;i thay -ni theo t&'ng quan hàm l&.ng tinh b#t và l&.ng -&Gng
kho có trong chu;i. So dfng ánh sáng h[ng ngo i trong kho ng b&9c sóng 740 — 1070 nm cho th y có
t&'ng quan t;t gima phn h[ng ngo i và hàm l&.ng tinh b#t và -&Gng kho có trong chu;i v9i các h@ s; t&'ng
quan l n l&.t là 0,843 và 0,852. Hàm l&.ng acid có trong chu;i s0 không th5 hi@n m;i t&'ng quan t;t v9i -#
chín c\a chu;i. T&'ng quan gima phn cln h[ng ngo i v9i hàm l&.ng tinh b#t và hàm l&.ng -&Gng có th5 là
tiUn -U cho vi@c thi t llp công cf m9i -5 &9c l&.ng -# chín c\a chu;i trong quá trình thu ho ch và sau thu
ho ch.
TW khóa:
khóa Chu;i s0 (Musa paradisiaca var. Awak), cln h[ng ngo i, -# chín c\a chu;i.

1. M$ %U2
h# chín c\a trái cây là y u t; quan trZng trong
quá trình s n xu t và th&'ng m i. Nh$m chu7n b t;t
nh t -iUu ki@n thu ho ch vln chuy5n, b o qu n,
chu7n b nguyên li@u s n xu t và phân ph;i - n
ng&Gi tiêu dùng, -# chín c\a trái cây c n xác - nh
nhanh chóng, chính xác. Chu;i s0 nói riêng và chu;i
nói chung là lo i trái cây -Pc tr&ng c\a vùng nhi@t
-9i, -Pc bi@t là K Vi@t Nam. Vi@c tiêu thf, vln
chuy5n, b o qu n và thu ho ch chu;i phf thu#c
nhiUu vào -# chín c\a chu;i. Chu;i là lo i trái cây có
-]nh sinh tr&Kng [6]. Chu;i -&.c thu ho ch K nhmng
-# chín kj thult khác nhau dia trên mfc -ích so
dfng ví df nh& 8n t&'i, b o qu n, ch bi n… h;i v9i
các lo i qu có tính chín ti p nh& qu chu;i, thGi
-i5m thu ho ch khi qu -ã quá già sb nh h&Kng - n
ch t l&.ng khi chín và t8ng t˜ l@ tnn th&'ng c' hZc
trong quá trình vln chuy5n. M#t s; ph&'ng pháp xác
- nh -# chín c\a trái cây -&.c phát tri5n và áp dfng
bao g[m: c m quan, hóa hZc và vlt lý. Ph&'ng pháp
cn -i5n dia trên c m quan bU ngoài: hình dáng, màu
s c, c m quan mùi, s n ph7m quá trình bi n -ni sinh
hóa, tnn th&'ng trên bU mPt v=. Hàm l&.ng -&Gng,
tinh b#t -&.c coi nh& là y u t; quan trZng trong vi@c
xác - nh -# chín chu;i b$ng ph&'ng pháp hóa hZc.

1

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh
Email: ctdiemai@hcmut.edu.vn

Ph&'ng pháp c m quan -&.c áp dfng hi@u qu v9i
các -# chín cao tuy nhiên trong giai -o n chu;i chín
kj thult, vi@c -ánh giá b$ng c m quan gPp nhiUu trK
ng i. Trong khi -ó, ph&'ng pháp ki5m nghi@m hóa
hZc m t nhiUu thGi gian. Ph&'ng pháp vlt lý -&.c
phát tri5n nh& là m#t gi i pháp phân tích nhanh thay
th cho các ph&'ng pháp hóa sinh cn -i5n. Trong -ó,
kj thult quang phn cln h[ng ngo i hi@n -ang -&.c
quan tâm nghiên c0u nh& m#t ph&'ng pháp phân
tích không phá h\y m‚u -5 xác - nh thành ph n c\a
thic ph7m. McGlone và Kawano (1998) -ã so dfng
phn cln h[ng ngo i tW b&9c sóng 400 nm - n 1100
nm -5 xác - nh m;i t&'ng quan gima -# c0ng, hàm
l&.ng ch t khô và ch t khô hòa tan trong trái kiwi.
Lammertyn và cs (1998) nghiên c0u kh n8ng h p
thu ánh sáng cln h[ng ngo i trong m;i t&'ng quan
v9i hàm l&.ng acid hmu c' và ch t khô hòa tan trong
gi;ng táo Jonagold. Santos và c#ng si (2012) so
dfng quang phn cln h[ng ngo i -5 -ánh giá ch t
l&.ng c\a h t cà phê t&'i. Quang phn cln h[ng ngo i
-ã -&.c so dfng -5 kh o sát -# chín c\a chu;i già,
dia trên m;i t&'ng quan c u trúc và hàm l&.ng ch t
khô hòa tan (Liew, C.Y. và Lau, C.Y., 2012). Peir Ann
và cs (2000) so dfng phn cln h[ng ngo i -5 xác - nh
thGi -i5m thu ho ch m#t s; gi;ng táo. Mfc tiêu c\a
nghiên c0u này nh$m xác - nh nhanh -Pc tính bên
trong trái chu;i s0 -[ng thGi tìm m;i t&'ng quan
gima ch t khô hòa tan, hàm l&.ng tinh b#t c?ng nh&
acid hmu c' trong trái già v9i phân nhóm -# chín c\a
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trái chu;i s0, làm c' sK cho các quá trình sau thu
ho ch và ch bi n sau -ó.
2. NGUYÊN LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Nguyên li@u
li@u
Chu;i s0 -&.c theo dõi và l y m‚u tW v&Gn chu;i
K t]nh Long An. ThGi -i5m thu hái c\a chu;i b t - u
tW lúc chu;i - t -# chín kj thult, -# thu n thfc trái
- t 85 — 90% (98 ngày- 99 ngày tuni) và theo dõi quá
trình chín c\a chu;i trên cây cho - n khi chu;i quá
chín (104 ngày tuni). M‚u chu;i -&.c theo dõi -o
- c tW 3 v trí trong bu[ng chu;i: - u bu[ng, gima
bu[ng và cu;i bu[ng, 2 qu chu;i t i mki v trí -&.c
thu thlp -5 phân tích hóa lý, m‚u -&.c theo dõi t i
10 bu[ng chu;i trên 10 cây chu;i có -Pc tính sinh
hZc gi;ng nhau, m0c -# phát tri5n t&'ng -&'ng
nhau trong v&Gn. Chu;i sau khi hái -&.c -ánh giá
c m quan, chfp phn cln h[ng ngo i t i v&Gn, sau -ó
-óng gói, trm l nh và vln chuy5n ngay vU phòng thí
nghi@m trong ngày -5 ti n hành các phân tích ti p
theo.
2.2.
2.2. Ph&'ng pháp
pháp nghiên c0
c0u
h# chín c\a chu;i -&.c xác - nh b$ng các
ph&'ng pháp phân tích c m quan (màu s c v=,
h&'ng v , -# c0ng), phân tích hóa sinh (xác - nh
hàm l&.ng -&Gng kho, hàm l&.ng tinh b#t, hàm
l&.ng acid tnng) -5 llp s' sK dm li@u. TW -ó ti n hành
phân tích nhanh b$ng quang phn cln h[ng ngo i -5
xác - nh -# chín. K t qu phân tích b$ng quang phn
cln h[ng ngo i -&.c so sánh v9i k t qu phân tích
b$ng ph&'ng pháp hóa sinh.
2.3.
2.3. Ph&'ng pháp
pháp phân tích
tích

- hánh giá c m quan: h# chín c\a chu;i tr&9c
tiên -&.c phân tích b$ng c m quan màu s c v=, theo
8 c p -# theo tiêu chu7n -ánh giá c m quan [8].
- Phân tích quang phn cln h[ng ngo i: M‚u
chu;i -&.c phân tích thành ph n dia trên kh n8ng
h p thf ánh sáng cln h[ng ngo i. Chfp phn h[ng
ngo i các qu chu;i trong bu[ng chu;i K các -# tuni
tW 98 ngày - n 104 ngày, kho ng cách l n -o là 12
giG. So dfng thi t b quang phn cln h[ng ngo i c m
tay -&.c cung c p tW hãng SCiO™ (USA), có phn
h[ng ngo i 740 — 1070 nm, kho ng cách b&9c sóng 1
nm, v9i 331 b&9c sóng -5 thu nhln si h p thu phn
cln h[ng ngo i c\a trái chu;i. h5 thu nhln phn, ba
l n quét mki qu -&.c thic hi@n K các v trí khác
nhau (cách nhau kho ng 120˚) xung quanh -&Gng
xích - o v9i -èn chi u sáng h&9ng vào v= qu .
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Di -oán các thu#c tính ch t l&.ng -&.c dia trên
tr ng thái tnng th5 c\a trái cây -&.c c m bi n thu
thlp, có th5 bi5u th các tính ch t vlt lý và hóa hZc
khác nhau nh& màu v=, -Pc -i5m tán x bU mPt và
hàm l&.ng -&Gng g n bU mPt. Vi@c -o phn cln h[ng
ngo i -&.c thic hi@n t i v trí chính gima qu v9i
kho ng cách b$ng nhau tính tW hai - u qu .
Khi -o b$ng phn cln h[ng ngo i, thi t b -&.c
hi@u chu7n b$ng cách so dfng các dãy m‚u ti nhiên
g[m 270 m‚u chu;i. Các -iUu ki@n hi@u chu7n -&.c
xây ding ch] có giá tr -;i v9i các m‚u n$m trong
ph m vi c\a các m‚u hi@u chu7n.

- Phân tích hóa sinh: Chu;i sau khi ki5m nghi@m
-# chín theo ph&'ng pháp không phá v` m‚u b$ng
-o quang phn h p thu cln h[ng ngo i, -&.c thu
ho ch kh=i bu[ng, -&.c trm trong bao bì PE, b o
qu n ngay K -iUu ki@n 0oC, chuy5n vU phòng thí
nghi@m c\a Tr&Gng h i hZc Bách khoa —hHQG TP.
HCM -5 phá v` c u trúc và phân tích thành ph n hóa
hZc chính trong vòng 12 giG sau khi hái. Qu chu;i
-&.c b= v=, xay nghiUn K nhi@t -# phòng và ki5m
nghi@m thành ph n hóa hZc bao g[m hàm l&.ng tinh
b#t, hàm l&.ng -&Gng kho theo TCVN 4594 - 1988 và
hàm l&.ng acid tnng theo TCVN 4589-1988.
2.4.
.4. Ph&'ng pháp
pháp xo
xo lý s;
s; li@
li@u
S; li@u thu -&.c tW các thí nghi@m trên 270 trái
chu;i -&.c phân tích m;i t&'ng quan gima các thành
ph n hóa hZc và si h p thu phn cln h[ng ngo i,
ki5m tra si t&'ng quan và kh n8ng phân bi@t các
nhóm chu;i. S; li@u -&.c s p x p theo ma trln các
mô hình h[i quy. Ti n hành xo lý phn theo TCVN
9663:2013 (ISO 21543:2006) nh& sau: nhlp dm li@u
ma trln tín hi@u phn cln h[ng ngo i c\a 300 m‚u
chu7n vào ph n mUm UNSCRAMBLER X 10.5,
quang phn ban - u sb -&.c xo lý tr&9c khi hi@u
chu7n -5 lo i b= hoPc gi m các nh h&Kng không
liên quan - n si h p thf hóa hZc c\a ánh sáng theo
ph&'ng pháp - o hàm blc m#t (Savitzky — Golay)
k t h.p v9i bi n thiên -ã chu7n hóa (SNV).
Dm li@u sau khi xo lý -&.c so dfng trong phân
tích th;ng kê cùng v9i các tham s; ch t l&.ng. Kj
thult -&.c so dfng là bình ph&'ng cic ti5u (PLS)
trong -ó so dfng c hai bi n -#c llp và phf thu#c -5
tìm mô hình h[i quy v9i các thành ph n PLS c\a nó.
PLS th&Gng c n ít bi n tiUm 7n h'n -5 - t -&.c gi i
pháp t;i &u vì trZng tâm là các bi n phf thu#c so
dfng ph n mUm UNSCRAMBLER X 10. M#t nhóm
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g[m 20 trái chu;i K 4 phân nhóm -# chín -&.c dùng
làm nhóm ki5m - nh mô hình h[i quy.

h\y và d n trK nên chi m &u th , làm cho v= chu;i
có màu vàng.

3. K T QU VÀ BÀN LU N
3.1. T&'ng quan gima
gima c m quan bU ngoài nhln
bi t -# chín c\a chu;i s0 và thành ph n hóa hZc
chính c\a
c\a chu;i s0
Màu s c v= chu;i bi n -ni theo -# chín c\a qu .
Thành ph n chính c\a màu s c v= bao g[m
chlorophyll và carotenoid. Trong quá trình chín, màu
s c v= chuy5n tW xanh th‚m sang vàng t&'i do si
phân h\y c\a chlorophyll, trong khi h.p ch t
carotenoid v;n t[n t i -[ng thGi trong v=, chlm phân

Hình 1. Bi n -ni màu s c v= theo thGi gian và ch] s;
màu v=
v= t&'ng 0ng (PCI)

B ng 1. h# chín c\a chu;i dia vào thang màu v=
hPc -i5m
h#
Màu s c v= chu;i
C u trúc
chín
BU dày v=
Màu ru#t
H&'ng
M0c -# chín
tnng th5
1
Xanh -lm
C0ng
Dày
Tr ng
Không th'm
Ch&a chín
2
Xanh có m ng vàng
C0ng
Dày
Tr ng
Không th'm
Ch&a chín
3
Xanh vàng
H'i mUm
H'i dày
Tr ng ngà
Không th'm
Ch&a chín
4
Vàng, xanh
H'i mUm
H'i dày
H'i vàng
Th'm r t ít
Ch9m chín
5
Vàng, hai - u xanh
H'i mUm
H'i dày
H'i vàng
Th'm ít
Chín
6
Vàng hoàn toàn
MUm
H'i m=ng H'i vàng -fc
H'i th'm
Chín ch c
7
Vàng ch m nâu
MUm
M=ng
Vàng
Th'm
Chín hoàn toàn
8
Vàng màng nâu
R t mUm
R t m=ng
Vàng
R t th'm
Quá chín
Chu;i K c p -# chín 1 — 3 th&Gng không 8n t&'i chu;i s0 98 ngày tuni, hàm l&.ng tinh b#t gi m m nh
-&.c, vì khi -ó chu;i còn xanh, r t c0ng, v chát và trong qu chu;i gi m m nh K 4 ngày k ti p. TW ngày
giàu tinh b#t. C p -# 8 thì chu;i quá chín và mUm. tuni th0 103 trK -i, hàm l&.ng tinh b#t trong chu;i s0
M#t s; bi n -ni c\a chu;i trong quá trình chín dia còn l i d&9i 5%. Trong khi -ó hàm l&.ng -&Gng kho
vào thang màu v= -&.c th5 hi@n trong b ng 1 và trong chu;i t8ng.
hình 1.

Hình 2. Si
Si thay -ni hàm l&.ng tinh b#t ( ) và -&Gng
-&Gng
kho
kho ( ) trong chu;i
chu;i theo thGi gian phát tri5n c\a
trái
K t qu phân tích b$ng ph&'ng pháp hóa sinh
cho th y, thành ph n hóa hZc trong nguyên li@u
chu;i s0 có si thay -ni m nh. Hình 2 cho th y so v9i

Hình 3. Bi n -ni hàm l&.ng acid hmu c' trong chu;i
theo thG
thGi gian phát
phát tri5
tri5n c\a
c\a trái
trái
Trong quá trình chín c\a chu;i các ph n 0ng
th\y phân, phân gi i x y ra làm t8ng hàm l&.ng các
ch t hòa tan. Trong -ó thành ph n tinh b#t -&.c
chuy5n thành các h.p ch t -'n gi n nh& -&Gng
sucrose, glucose, fructose và các lo i acid hmu c'…
d&9i tác -#ng c\a các h@ enzyme alpha amylase, beta
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amylase 1,4 glucosidase và 1,6 glucosidase (Beatriz
R. Cordenunsi, và Franco M. Lajolo, 1995) và -&.c
-iUu khi5n bKi m#t s; gene chuyên bi@t (Yun-yi Xiao
và c#ng si, 2018). h[ng thGi các hemicellulosic
polysaccharides trong thành t bào b phân gi i,
trong -ó, protopectin b th\y phân thành pectin là
nguyên nhân chính làm cho qu b mUm d n. Vì vly,
trong quá trình chín c\a chu;i, mô b t - u mUm,
hàm l&.ng tinh b#t gi m nhanh chóng trong khi các
ch t khô hòa tan, hàm l&.ng -&Gng t8ng nhanh. Bên
c nh -ó, mùi h&'ng -Pc tr&ng c\a chu;i xu t hi@n
do si k t h.p c\a nhiUu h.p ch t bay h'i có ngu[n
g;c tW si trao -ni ch t liên quan - n si hình thành
các h.p ch t ester, acetate, alcohol và carbonyl.

Hình 3 cho th y, hàm l&.ng acid hmu c' trong
chu;i t8ng nhanh K -# già trái ngày tuni th0 99 và
100 khi thu hái, t8ng m nh K ngày th0 101 và 102
(- t 0,654%) và gi m m nh K ngày th0 103. Si gi m
hàm l&.ng acid hmu c' K ngày th0 103 do si phân
gi i các h.p ch t acid hmu c' x y ra m nh khi tinh
b#t g n nh& -&.c th\y phân hoàn toàn. hiUu này
c?ng -&.c ghi nhln t&'ng ti khi Yurena Hernández
(2006) nghiên c0u trên qu -u -\, trong -ó c?ng cho
th y bi n -ni hàm l&.ng acid c?ng bi n thiên theo
thGi gian t&'ng ti nh& chu;i.
Dia trên các thông s; hóa hZc ki5m nghi@m, các
c p -# chín -&.c chia làm 4 nhóm bao g[m chu;i
xanh, chu;i &'ng, chu;i chín và chu;i có -;m nâu
dia trên kh n8ng -&.c so dfng c\a chu;i (B ng 2).

B ng 2. hPc -i5m chu;i t i tWng nhóm -# chín
Bi n -ni các thành ph n
Nhóm
hPc -i5m
Tinh b#t
h&Gng
Acid
h# tuni
(% w/w)
(% w/w)
(% w/w)
Chu;i
V= xanh, ru#t c0ng màu tr ng,
98-99
42 — 30
0,1 — 5
0,1 — 0,4
xanh
ch&a chín, v= dày
Chu;i
V= xanh h'i ng vàng, ru#t h'i
100-101
32 — 18
3,5 — 10,5
0,37 — 0,44
&'ng
mUm màu tr ng
Chu;i
V= vàng, chín, ru#t mUm và h'i
102-103
19,5 — 5
8 — 18
0,4 — 0,8
chín
vàng, d” bóc v=
Chu;i có
Chín hoàn toàn, ru#t mUm và màu
104
6—1
17 — 20
0,34 — 0,2
-;m nâu
vàng, v= m=ng có -;m nâu
3.2.
3.2. T&'ng quan phn
phn cln h[ng ngo i v9
v9i -Pc
-Pc tính sang màu vàng. Si d ch chuy5n c\a quang phn trong
ph m vi NIR -&.c gây ra bKi nhmng thay -ni trong si
bên trong c\a
c\a trái
h p thf và tán x bên trong, có liên quan - n nhmng
thay -ni vU tính ch t hóa lý c\a trái cây.
3.3.
.3. Mô hình hóa t&'ng
t&'ng quan kh n8ng h p thu
quang phn
phn cln h[ng
h[ng ngo i và -Pc tính bên trong c\a
trái chu;i
chu;i

Hình 4. Th&
Th& vi@n
vi@n phn thu -&.c b$ng thi t b cln
h[ng ngo i c m tay
Žnh h&Kng c\a -# thu n thfc c\a trái chu;i lên
kh n8ng h p thu quang phn vùng cln h[ng ngo i
-&.c th5 hi@n trong hình 2. Trong -ó, phn cln h[ng
ngo i ch] ra các vùng b&9c sóng nh y c m v9i nhmng
thay -ni sinh lý c\a chu;i trong quá trình thu ho ch
và b o qu n. Trong vùng nhìn th y, si d ch chuy5n
lên c\a quang phn là do si chuy5n màu v= tW xanh
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T&'ng quan c\a hàm l&.ng -&Gng kho gima m‚u
chu7n và m‚u &9c l&.ng -&.c th5 hi@n trong hình 5.
H@ s; t&'ng quan trong mô hình -&Gng chu7n -&Gng
kho R2 là 0,843 > 0,8 (h@ s; ch p nhln -&Gng chu7n
theo khuy n cáo c\a nhà s n xu t thi t b ). T&'ng
quan c\a hàm l&.ng tinh b#t gima m‚u chu7n và m‚u
&9c l&.ng -&.c th5 hi@n trong hình 6. H@ s; t&'ng
quan trong mô hình -&Gng chu7n tinh b#t R2 là 0,852
> 0,8 (h@ s; ch p nhln -&Gng chu7n theo khuy n cáo
c\a nhà s n xu t thi t b ). Ti n hành ki5m tra mô
hình t&'ng quan, so dfng b# m‚u chu;i K các -#
chín khác nhau. So dfng v9i chu;i s0 t i các v&Gn
khác trong t]nh Long An v9i kho ng ngày tuni trong
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vùng kh o sát (98-104 ngày). Ti n hành ki5m tra mô
hình -5 -ánh giá ph&'ng pháp. Mki m‚u chu;i ti n
hành Test model 4 l n -5 l y giá tr trung bình. hánh
giá si khác bi@t gima và µ b$ng phân ph;i Student
<
, do -ó si
v9i blc ti do 3, cho th y, giá tr
khác bi@t gima

v9i
K xác su t -ang xét, v9i P=0,95. K t qu cho
< F(0,05; 3; 2). Do -ó -# lPp l i c\a hai
th y
ph&'ng pháp hóa sinh và so dfng ánh sáng cln h[ng
ngo i là nh& nhau.

và µ là do sai s; ng‚u nhiên.

K t qu -&.c th5 hi@n K b ng 3, 4, 5 và 6.
B ng 3. K t qu bi n thiên hàm l&.ng tinh b#t trung
bình (%) b$ng
b$ng ph&'ng pháp hóa sinh
Trung
h# l@ch
Nhóm
Ngày
bình µ
chu7n S1
Chu;i xanh
98-99
37,82
0,191
Chu;i &'ng

99-100

27,9

0,367

Chu;i chín

100-102

11,93

Chu;i quá chín

102-103

2,614

0,331
0,26

B ng 4. K t qu Test model hàm l&.ng tinh b#t (%)
b$ng ph&'ng pháp cln h[ng ngo i
Trung
h# l@ch
Nhóm
Ngày
chu7n S2
bình
Chu;i xanh
Chu;i &'ng
Chu;i chín
Chu;i có -;m
nâu

98-99
99-100
100-102

37,62
27,2
12,57

0,092
1,009
0,663

102-103

2,504

0,085

B ng 5. K t qu bi n thiên hàm l&.ng -&Gng kho
trung bình (%) b$ng
b$ng ph&'ng pháp hóa sinh
Trung
h# l@ch
Nhóm
Ngày
bình µ
chu7n S1
Chu;i xanh
98-99
1,62
0,191
Chu;i &'ng
99-100
6,80
0,378
Chu;i chín
100-102
13,17
0,067
Chu;i có
102-103
18,66
0,253
-;m nâu
B ng 6. K t qu Test model hàm l&.ng -&Gng kho
(%) b$ng
b$ng ph&'ng pháp cln h[ng ngo i
Trung
h# l@ch
Nhóm
Ngày
chu7n S2
bình
Chu;i xanh
Chu;i &'ng
Chu;i chín
Chu;i có -;m nâu

98-99
99-100
100-102
102-103

1,842
6,83
12,96
18,37

0,09
0,236
0,214
0,122

hánh giá si lPp l i gima các giá tr c\a các k t
qu -o -&.c b$ng ph&'ng pháp hóa sinh và k t qu
-o -&.c b$ng thi t b cln h[ng ngo i c m tay b$ng
và -em so
phân ph;i Fisher. Thic hi@n tính tr s;

Hình 5. Mô hình t&'ng
t&'ng quan -&Gng
-&Gng kho

Hình 6. Mô hình t&'ng
t&'ng quan hàm l&.ng
l&.ng tinh b#t
4. K T LU N
Nghiên c0u -ã xây ding -&.c c' sK dm li@u vU
si thay -ni m#t s; thành ph n c' b n trong chu;i s0
theo thGi gian tW sau khi thu ho ch. Các bi n -ni vU
hàm l&.ng tinh b#t và -&Gng kho c\a chu;i có liên
quan chPt chb - n si bi n -ni tính ch t c m quan
c\a chu;i s0 vU màu s c v= và -# c0ng. So dfng thi t
b -o c m tay dia trên phn cln h[ng ngo i có th5 di
-oán t&'ng -;i chính xác -Pc tính bên trong bao
g[m -&Gng kho và hàm l&.ng tinh b#t c\a chu;i v9i
-# lPp l i và -# -úng t&'ng -&'ng v9i ph&'ng pháp
phân tích hóa sinh. TW -ó, dia trên c' sK dm li@u vU
m;i t&'ng quan gima hàm l&.ng tinh b#t, hàm l&.ng
-&Gng kho v9i -# chín c\a chu;i, dùng phn cln h[ng
ngo i có th5 &9c l&.ng -# chín c\a chu;i s0 ch]
trong vài phút mà không c n ph i phá h\y m‚u. K t
qu c\a nghiên c0u này có th5 làm tiUn -U cho các
nghiên c0u vU phân tích nhanh không phá h\y trong
công ngh@ sau thu ho ch rau qu .
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RAPID NANALYSIS OF THE INTERNAL CHARACTERISTIC OF BANANA
(Musa paradisiaca var. Awak) USING NIR
Chau Tran Diem Ai1, Dao Thi Ngoc Anh1, Huynh Tien Phong1, Phan Ngoc Hoa1

Ho Chi Minh city University of Technology — Viet Nam National University HCMC

1

Summary
The internal characteristic of bananas (Musa paradisiaca var. Awak) is examined by chemical composition
analsyis, sensory evaluation of peel and physical methods using near infrared light spectrum. The
apprarance including color of peels, banana aroma from vary stage of maturity had a correlation to the
starch content and reducing sugar content in bananas. Bananas at 98-day maturity have high starch content.
The received spectrum recorded using the near infrared light in the wavelength range of 740 - 1070 nm
showed a good correlation between infrared spectrum and starch and reducing sugar content in bananas
with correlation coefficients 0.843 and 0.852, respectively. This correlation led to set up a new tool to
estimate the internal charateristic of bananas during harvest and post harvest hanling.
Keywords: Musa paradisiaca var. Awak, NIR, near infrared specstrum, banana ripening.
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KH O SÁT NH H ;NG C'A & C9N VÀ
L >NG & ?NG B7 SUNG &@N QUÁ TRÌNH LÊN MEN
GI M VANG TB X MÍT (Artocarpus heterophyllus)
T;ng Th Ánh NgZc1, Nguy”n
Nguy”n V8n Thành2
TÓM T T
Mfc -ích chính c\a nghiên c0u này là kh o sát quá trình lên men gi m tW x' mít (Artocarpus
heterophyllus) gi;ng Thái Lan. Nghiên c0u ti n hành kh o sát nh h&Kng c\a -# c[n (4, 6, 8 và 10%) và
hàm l&.ng -&Gng bn sung (0, 25, 50 và 75 g/L) trong d ch lên men ban - u - n quá trình lên men gi m
vang tW x' mít. K t qu nhln th y khi bn sung vào d ch lên men v9i mlt s; vi khu7n Acetobacter aceti và
Acetobacter pasteurianum ban - u kho ng 105 CFU/mL thì -# c[n ban - u là 6% và bn sung -&Gng v9i hàm
l&.ng 50 g/L sb thích h.p cho quá trình lên men gi m - t hi@u su t lên men cao (- t 86,9±3,53%). Cf th5,
s n ph7m thu -&.c có hàm l&.ng axit sinh ra cao (4,08%) và hàm l&.ng c[n sót th p (0,93%) sau 42 ngày lên
men. Ngoài ra, k t qu nghiên c0u cho th y si t&'ng quan cao ý ngh†a (p<0,01) gima hàm l&.ng axit axetic
sinh ra, pH và hàm l&.ng ethanol còn sót l i trong d ch lên men. Thêm vào -ó, k t qu c m quan c?ng cho
th y s n ph7m gi m vang tW phf ph7m x' mít có kh n8ng cao -5 s n xu t 0ng dfng trong thic t nh$m
t o ra s n ph7m giá tr gia t8ng và góp ph n làm gi m ô nhi”m môi tr&Gng.
TW khóa: Axit axetic, -# c[n, -&Gng saccharose, gi m vang, x' mít.

1. M$ %U3
Gi m là s n ph7m c\a quá trình chuy5n hoá
r&.u etylic (ethanol) thành axit axetic d&9i tác dfng
c\a vi khu7n Acetobacter spp. v9i các lo i r&.u, r&.u
vang và r&.u n&9c ép hoa qu . TW x&a, gi m -ã -&.c
so dfng nhiUu trong các nUn 7m thic châu Á và châu
Âu. Gi m -&.c bi t - n trên toàn th gi9i nh& m#t
lo i gia v hay tác nhân b o qu n thic ph7m. Gi m
-&.c s n xu t tW nguyên li@u có ngu[n g;c nông
nghi@p, ch0a tinh b#t, -&Gng hoPc ch0a c tinh b#t
và -&Gng do quá trình lên men -ôi, t o c[n và axit
axetic (Horiuchi et al., 1999), hoPc -&.c s n xu t tW
các nguyên li@u ch0a ethanol nh& các lo i r&.u (Li và
Tan, 2009). Tùy thu#c vào nguyên li@u lên men ban
- u mà gi m có mùi, v c?ng nh& màu s c khác nhau
(Raspor và Goranovič, 2008). Gi m làm tW g o n p có
v ngZt h'n vì có nhiUu dextrin và oligosacharit còn
l i trong s n ph7m; gi m làm tW g o trong h'n vì có ít
hàm l&.ng protein và t p ch t trong g o, gi m làm tW
các lo i qu khác nhau có h&'ng v khác nhau c\a
qu (Chen, 2000; Li và Tan, 2009).

Mít (Artocarpus heterophyllus) -&.c tr[ng phn
bi n K -[ng b$ng sông Cou Long, tuy nhiên, ph n
th t qu (8n -&.c) ch] chi m 28,2%, ph n ph phf
ph7m trong -ó có x' mít chi m kho ng 25% (Nguy”n
Th Thu Sang, 2010; T;ng Th Ánh NgZc et al., 2018).
Vì vly, vi@c tln dfng phf ph7m là c n thi t, nh t là
các ph phf ph7m có giá tr so dfng cao -5 t o ra
các s n ph7m giá tr gia t8ng, góp ph n làm gi m
thi5u ô nhi”m môi tr&Gng. Theo T;ng Th Ánh NgZc
et al. (2018), -&Gng trong x' mít Thái chi m
10,32±0,6% và chi m 64,5% trong tnng ch t khô hòa
tan. Do -ó, x' mít có th5 -&.c tln dfng -5 lên men
r&.u tW -ó lên men ti p t o s n ph7m gi m vang.
V9i mfc -ích xác - nh các thông s; thích h.p
cho quá trình lên men gi m vang tW x' mít, nghiên
c0u ti n hành kh o sát hàm l&.ng ethanol (-# c[n)
và hàm l&.ng -&Gng bn sung ban - u thích h.p cho
quá trình lên men tW hai gi;ng vi khu7n Acetobacter
aceti và Acetobacter pasteurianum -5 t o ra s n
ph7m gi m vang có ch t l&.ng và mùi v -Pc tr&ng.
2. PH NG TI N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Chu7n
Chu7n b m‚u thí nghi@m
nghi@m

1

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp,
Trường Đại học Cần Thơ
2
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học,
Trường Đại học Cần Thơ
Email: ttangoc@ctu.edu.vn

Ngu[n nguyên li@u x' mít so dfng trong nghiên
c0u -&.c thu nhln tW Công ty TNHH MTV The Fruit
Republic (lô B15-1, -&Gng 1A, Khu công nghi@p
H&ng Phú 1, ph&Gng Tân Phú, quln Cái R8ng, thành
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ph; C n Th'). Nguyên li@u mít trái sau quá trình ch
bi n t i nhà máy có ph n phf ph7m g[m x' mít và v=,
sau khi vln chuy5n vU phòng thí nghi@m -&.c s' ch ,
chZn l y ph n x' mít (bao g[m c ph n phf ph7m là
múi mít n u có), roa s' b# và -5 ráo sau -ó ti n hành
xay nhuy”n x' mít v9i n&9c (t] l@ 1:2), bn sung
enzyme pectinase v9i hàm l&.ng 0,04% và th\y phân K
nhi@t -# phòng trong 60 phút. Sau th\y phân, ti n
hành lZc thu l y d ch qu -5 ti n hành thí nghi@m.
2.2. Ph&'ng pháp b;
b; trí thí nghi@m

2.2.1. Lên men r&.u

+ Hàm l&.ng c[n sót (%): so dfng ph&'ng pháp
ch&ng c t (Nguy”n hình Th&Kng và Nguy”n Thanh
H$ng, 2007) và xác - nh -# c[n b$ng c[n k (0-32%,
Vi@t Nam) và nhi@t -# c\a dung d ch b$ng nhi@t k
(0-100oC, Vi@t Nam) t i thGi -i5m xác - nh -# c[n,
sau -ó tra b ng nhi@t -# và -# c[n t&'ng 0ng (TCVN
8008:2009) -5 bi t -&.c n[ng -# ethanol trong dung
d ch K -iUu ki@n tiêu chu7n (20oC).
+ pH: -&.c -o b$ng pH k (Vernier, Mj).

D ch lên men -&.c -iUu ch]nh b$ng cách bn
sung -&Gng saccharose (Biên Hòa, Vi@t Nam) vào
d ch lZc x' mít - n 23oBrix và -iUu ch]nh giá tr pH
4,0 b$ng axit xitric (Trung Qu;c). Thanh trùng d ch
qu b$ng NaHSO3 v9i hàm l&.ng 122 mg/L trong 2
giG. Sau -ó, bn sung n m men Saccharomyces
cerevisiae th&'ng m i (Saf-instant, Mexico) v9i t] l@
0,06%. Quá trình lên men -&.c ti n hành K nhi@t -#
phòng trong thGi gian 9 ngày (T;ng Th Ánh NgZc et
al., 2018).

2.2.2. Lên men gi m
R&.u x' mít sau khi lên men -&.c ti n hành
chi t r&.u và pha loãng -5 -iUu ch]nh n[ng -# r&.u
K các m0c 4, 6, 8 và 10% và bn sung thêm -&Gng
saccharose v9i hàm l&.ng 50 g/L. Ti p theo, cho
sinh kh;i c\a gi;ng vi khu7n Acetobacter aceti và
Acetobacter pasteurianum (-&.c phân llp và tuy5n
chZn tW gi m 8n K qui mô nông h# t&'ng 0ng t i C n
Th' và V†nh Long, - nh danh b$ng cách gi i trình ti
gen 16S rRNA và -&.c cung c p bKi Vi@n Nghiên c0u
và Phát tri5n Công ngh@ Sinh hZc, Tr&Gng h i hZc
C n Th') theo t] l@ 1:1 và ch\ng vào m‚u thí nghi@m
v9i mlt s; ban - u là 105 CFU/mL. Quá trình lên
men gi m -&.c thic hi@n K nhi@t -# phòng và theo
dõi trong 42 ngày. Sau quá trình lên men, thông s;
-# c[n t;i &u c\a thí nghi@m -&.c lia chZn -5 ti n
hành thí nghi@m kh o sát nh h&Kng c\a hàm l&.ng
-&Gng saccharose bn sung - n quá trình lên men.
Hàm l&.ng -&Gng saccharose bn sung ban - u -&.c
thay -ni K các m0c 0, 25, 50 và 75 g/L.
S; m‚u -&.c b; trí trong mki thí nghi@m là 84 m‚u
v9i 3 l n lPp l i. Th5 tích mki -'n v m‚u là 250mL.
2.3. Ph&'ng pháp phân tích
+ Hàm l&.ng axit tnng (tính theo axit axetic, %):
xác - nh b$ng ph&'ng pháp chu7n -# v9i NaOH
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0,1N v9i ch t ch] th màu phenolphtalein (TCVN
4589:1988).

+ oBrix: -&.c -o b$ng chi t quang k (0-32oBrix,
Milwaukee, Rumani).
+ T] trZng: -&.c -o b$ng t] trZng k (Vi@t Nam).
+ Hi@u su t (%) c\a quá trình lên men là t˜ s;
c\a l&.ng s n ph7m thic t và lý thuy t.
+ hánh giá c m quan: s n ph7m gi m vang x'
mít sau lên men v9i các thông s; t;i &u tW thí nghi@m
-&.c thanh trùng K 70oC trong 15 phút và ti n hành
-ánh giá c m quan theo ph&'ng pháp -ánh giá th
hi u ng&Gi tiêu dùng, so dfng thang Hedonic 9 -i5m
(Villanueva và Da Silva, 2009) -5 -ánh giá m0c -# &a
thích -;i v9i s n ph7m, t&'ng 0ng theo m0c -# &a
thích t8ng d n tW 1 -i5m - n 9 -i5m (tW hoàn toàn
không thích - n cic kì thích). S; l&.ng c m quan
viên là 14 ng&Gi.
2.4. Ph&'ng pháp xo
xo lý
lý s;
s; li@u
S; li@u th5 hi@n d&9i d ng trung bình ± -# l@ch
chu7n. S; li@u -&.c tính toán th;ng kê thông qua
phân tích ph&'ng sai tW ch&'ng trình Statgraphics
Centurion 15.1 v9i si ki5m tra m0c ý ngh†a c\a các
nghi@m th0c qua LSD (Least Significant Difference)
và h@ s; t&'ng quan Spearman mô t m;i t&'ng quan
gima các s; li@u K m0c ý ngh†a 1% theo ch&'ng trình
th;ng kê SPSS 20 (IMB Inc, III., USA). S; li@u -&.c
tính toán và vb -[ th thông qua ch&'ng trình
Microsoft Excel 2013.
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. Žnh h&Kng c\a -# c[n ban - u - n quá
trình lên men gi m vang tW x' mít

3.1.1. Žnh h&Kng c\a -# c[n ban - u - n hàm
l&.ng axit sinh ra và pH c\a d ch lên men
Sau 9 ngày lên men, r&.u x' mít t o ra có hàm
l&.ng ethanol là 13,33±0,61%, hàm l&.ng -&Gng sót là
1,6±0,77% -&.c so dfng cho quá trình lên men t o
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gi m vang. K t qu kh o sát nh h&Kng c\a -# c[n
- n hàm l&.ng axit sinh ra và pH c\a dung d ch
trong quá trình lên men -&.c th5 hi@n K hình 1.

v9i si t8ng c\a l&.ng axit axetic t o thành trong
dung d ch. Sau 42 ngày lên men, pH c\a dung d ch K
các -# c[n 4, 6, 8 và 10% t&'ng 0ng là 3,24, 3,15, 3,32
và 3,53. K t qu c\a nghiên c0u này c?ng cho th y
si t&'ng quan cao gima hàm l&.ng axit sinh ra và pH
c\a dung d ch (r = -0,807) trong quá trình lên men.

3.1.2. Žnh h&Kng c\a -# c[n ban - u - n hàm
l&.ng c[n sót trong d ch lên men

Hình 1. Hàm l&
l&.ng axit sinh ra và si thay -ni pH
trong quá trình lên men gi m
K t qu cho th y -# c[n ban - u 4 và 6%, hàm
l&.ng axit không thay -ni -áng k5 sau 21 ngày - u
lên men trong khi K -# c[n 8 và 10% hàm l&.ng axit
không thay -ni sau 28 ngày. T i thGi -i5m -ó vi sinh
vlt -ang thích nghi v9i môi tr&Gng, ho t -#ng ch&a
m nh nên hàm l&.ng axit sinh ra ít (Brock và
Madigan, 1991). Theo Seyram et al. (2009), si khKi
- u c\a quá trình hình thành axit axetic có liên quan
- n si t8ng tr&Kng -\ sinh kh;i -5 b t - u quá trình
chuy5n hóa ethanol thành axit axetic. Nhìn chung, tW
ngày 21 - n ngày 42, hàm l&.ng axit 0ng v9i các m‚u
lên men K -# c[n 4, 6, 8 và 10% t8ng l n l&.t là 2,04,
3,44, 1,67 và 0,67%. Theo -ó, sau 42 ngày lên men
m‚u lên men K -# c[n 6% có hàm l&.ng axit cao ý
ngh†a là 4,03% so v9i các m‚u K các -# c[n 4, 8 và 10%
có hàm l&.ng axit t&'ng 0ng là 2,54, 1,94 và 0,92%
(p<0,05). K t qu trong nghiên c0u c?ng t&'ng -[ng
v9i nghiên c0u vU -iUu ki@n lên men gi m vang tW
chu;i già và khoai lang tím có -# c[n ban - u t&'ng
0ng là 5 và 5,5% (Nguy”n Th Mai HiUn và Nguy”n
Minh Th\y, 2014; Nguy”n Th Mj TuyUn et al.,
2016). Theo Nguy”n h0c L&.ng et al. (2004), n[ng
-# r&.u th p kích thích si sinh tr&Kng và phát tri5n
c\a vi khu7n, axit sinh ra nhiUu. Tuy nhiên, n u hàm
l&.ng c[n quá th p sb không -\ c' ch t cho vi khu7n
axetic ho t -#ng -5 ti p tfc sinh ra axit axetic.
Ng&.c l i, K hàm l&.ng ethanol ban - u cao (-# c[n
8 và 10%) làm gi m si phát tri5n c\a vi khu7n do tính
kháng khu7n c\a ethanol (Lea, 1989). K t qu này
t&'ng -[ng v9i nghiên c0u c\a Zahoor et al. (2006)
khi c?ng cho th y K hàm l&.ng ethanol 10%, vi khu7n
A. aceti b 0c ch và l&.ng axit sinh ra r t th p. Bên
c nh -ó, pH c\a d ch lên men c?ng gi m t&'ng 0ng

Hình 2. Hàm l&
l&.ng c[n sót trong quá trình
trình lên men
gi m
K t qu cho th y hàm l&.ng ethanol còn l i
trong dung d ch gi m d n theo thGi gian lên men
(Hình 2) cùng v9i si t8ng d n c\a hàm l&.ng axit
(Hình 1), -iUu -ó ch0ng t= vi khu7n axetic -ã so
dfng ethanol -5 gia t8ng mlt s; và oxy hóa ethanol
thành axit axetic. Theo Valli et al. (2006), trong quá
trình lên men gi m, vi khu7n Acetobacter tham gia
vào quá trình oxy hóa sinh hZc chuy5n hóa ethanol
thành axit axetic là do si k t h.p c\a enzymes
alcohol dehydrogenase và aldehyde dehydrogenase.
Sau 42 ngày lên men, hàm l&.ng c[n sót c\a m‚u lên
men K -# c[n ban - u 4, 6% l n l&.t là 1,10 và 1,23%
và cùng th p ý ngh†a K m0c 5% so v9i hai m‚u lên
men K -# c[n 8 và 10% (t&'ng 0ng là 3,97 và 7,53%).
hiUu này cho th y, -# c[n ban - u cao sb 0c ch si
phát tri5n c\a vi khu7n axetic và m#t ph n r&.u
không -&.c oxy hóa thành gi m do -ó hàm l&.ng
ethanol còn l i cao (L&'ng h0c Ph7m, 2010). Trong
lên men gi m, l&.ng c[n sót có tác dfng 0c ch si
tnng h.p enzyme oxy hóa axit axetic và mu;i axetat
(Nguy”n h0c L&.ng et al., 2004). Theo Mas et al.
(2014) thì l&.ng c[n t;i -a cho phép còn sót l i sau
quá trình lên men là 1,5%. Do -ó, quá trình lên men
gi m -&.c -U ngh là 42 ngày.

3.1.3. Žnh h&Kng c\a -# c[n ban - u - n oBrix
và t] trZng c\a d ch lên men
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Si thay -ni c\a oBrix và t] trZng c\a dung d ch
trong quá trình lên men t&'ng 0ng v9i -# c[n ban

A

- u tW 4-10% -&.c th5 hi@n K hình 3.

B

Hình 3. Si
Si thay -ni oBrix (A) và t]
t] trZng (B) c\a d ch lên men
K t qu cho th y trong giai -o n - u c\a quá
trình lên men, oBrix thay -ni không -áng k5 (Hình
3A). TW ngày 21 - n ngày 42, oBrix c\a m‚u lên men
0ng v9i -# c[n ban - u 4, 6, 8 và 10% gi m l n l&.t là
3,73, 3,2, 4,0 và 3,07%. MPt khác, oBrix còn l i c\a các
m‚u lên men K -# c[n 4 và 6% cùng th p ý ngh†a so
v9i hai m‚u lên men K -# c[n 8 và 10% sau 42 ngày
lên men (p<0,05). K t qu trong nghiên c0u này có
th5 là do vi khu7n Acetobacter -ã so dfng ethanol K
giai -o n - u -5 phát tri5n t8ng mlt s; thay vì so
dfng -&Gng trong dung d ch (Hình 2 và hình 3A), vì
chúng oxy hóa ethanol d” dàng h'n -&Gng (Gullo và
Giudici, 2008).
T] trZng c\a d ch lên men có xu h&9ng gi m
t&'ng ti nh& si gi m c\a oBrix (Hình 3B), -iUu này
cho th y hàm l&.ng -&Gng còn l i trong dung d ch là
y u t; quy t - nh lên t] trZng thay vì hàm l&.ng
ethanol và hàm l&.ng axit. BKi vì, trong quá trình lên
men gi m, si gi m d n c\a hàm l&.ng ethanol và si
t8ng d n hàm l&.ng axit axetic trong dung d ch -Uu
d‚n - n si t8ng c\a t] trZng dung d ch, trong khi si
gi m c\a hàm l&.ng -&Gng trong quá trình lên men
l i kéo theo si gi m t] trZng c\a dung d ch. Sau 42
ngày lên men, t] trZng c\a dung d ch K các -# c[n 4,
6, 8 và 10% l n l&.t là 0,098, 0,094, 1,007 và 1,011.
Theo Adebayo-Oyetoro et al. (2017), t] trZng c\a
gi m qu dao -#ng tW 1,000 - n 1,060. Si khác bi@t
này trong t] trZng có th5 do l&.ng c[n sót c\a d ch
lên men trong nghiên c0u v‚n còn cao K các -# c[n 4
và 6%, v9i l&.ng c[n sót t&'ng 0ng là 1,10 và 1,23%
sau quá trình lên men.

3.1.4. Žnh h&Kng c\a -# c[n ban - u - n hi@u
su t lên men
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Quá trình lên men gi m cho th y, m‚u lên men
K -# c[n ban - u 4, 6, 8 và 10% t&'ng 0ng có hi@u
su t sinh tnng h.p là 82,7, 89,4, 41,1 và 24,7%. h;i v9i
n[ng -# c[n 6% cho hàm l&.ng axit sinh ra cao
(4,03%) và cho hi@u su t lên men cao (89,4%). Theo
Ilha et al. (2000) cho r$ng trong s n xu t công
nghi@p n u hi@u su t - t trên 76,7% thì quá trình này
-&.c xem là có hi@u qu vU mPt kinh t nên có th5
th y n[ng -# c[n 6% thì phù h.p cho quá trình lên
men gi m.
3.2. Žnh h&Kng c\a hàm l&.ng -&Gng
saccharose bn
bn sung - n quá trình lên men gi m
vang tW
tW x' mít
Theo Gullo và Giudici (2008), các chi c\a vi
khu7n Acetobacter và Gluconacetobacter oxy hóa
ethanol d” dàng h'n -&Gng trong khi Gluconobacter
spp. oxy hóa -&Gng d” dàng h'n ethanol, do -ó
Acetobacter có th5 oxy hóa ethanol thành axit axetic
mà không c n bn sung -&Gng. Tuy nhiên, -&Gng
hi@n di@n trong quá trình lên men gi m c?ng có nh
h&Kng - n giá tr c m quan c\a s n ph7m.

3.2.1. Žnh h&Kng c\a hàm l&.ng -&Gng
saccharose bn sung - n hàm l&.ng axit sinh ra và
pH c\a d ch lên men
K t qu th5 hi@n si thay -ni c\a hàm l&.ng axit
và pH c\a dung d ch trong quá trình lên men K hình
4 cho th y hàm l&.ng -&Gng bn sung có nh h&Kng
- n l&.ng axit axetic sinh ra trong dung d ch, d‚n
- n si thay -ni t&'ng 0ng c\a pH dung d ch. Sau 42
ngày lên men, các m‚u lên men v9i hàm l&.ng -&Gng
bn sung 50 và 75 g/L v9i hàm l&.ng axit sinh ra l n
l&.t là 4,08 và 4,15% và cùng cao ý ngh†a so v9i m‚u
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lên men không bn sung -&Gng và m‚u bn sung
-&Gng v9i hàm l&.ng 25 g/L có l&.ng axit sinh ra
t&'ng 0ng là 1,04 và 2,59% (p<0,05). ‰ m‚u không bn
sung -&Gng, hàm l&.ng axit sinh ra th p nh t và
khác bi@t so v9i các nghi@m th0c còn l i (p<0,05).
K t qu này cho th y, -&Gng là ngu[n cacbon lí
t&Kng cho vi khu7n axetic (Gullo và Giudici, 2008),
khi t8ng hàm l&.ng -&Gng thì t;c -# và l&.ng axit
axetic sinh ra c?ng t8ng, tuy nhiên n u l&.ng -&Gng
bn sung vào quá nhiUu sb làm gi m hàm l&.ng axit
axetic sinh ra (Nguy”n Th Mj TuyUn et al., 2016).
K t qu th;ng kê c?ng cho th y si t&'ng quan cao ý
ngh†a (r = -0,942) gima hàm l&.ng axit axetic sinh ra
và pH c\a dung d ch trong quá trình lên men.

K t qu cho th y hàm l&.ng -&Gng bn sung có
nh h&Kng - n si thay -ni -# c[n trong quá trình lên
men. Sau giai -o n thích nghi c\a vi khu7n, -# c[n
b t - u gi m m nh, -Pc bi@t -;i v9i các m‚u có bn
sung -&Gng. Cf th5 sau 42 ngày lên men, hàm l&.ng
c[n sót trong d ch lên men c\a các m‚u bn sung
-&Gng v9i hàm l&.ng 0, 25, 50 và 75 g/L l n l&.t là
3,83, 2,27, 0,93 và 0,83%. M‚u lên men không bn sung
-&Gng có hàm l&.ng c[n sót cao và khác bi@t ý ngh†a
so v9i các nghi@m th0c còn l i (p<0,05). hiUu này
ch0ng t= K m‚u lên men không có bn sung -&Gng vi
khu7n phát tri5n kém, chuy5n hóa chlm nên hàm
l&.ng axit axetic sinh ra ít (Hình 4), do -ó hàm l&.ng
ethanol còn l i trong dung d ch cao h'n. K t qu
phân tích mlt s; vi khu7n axetic K ngày 28 trong các
m‚u lên men v9i hàm l&.ng -&Gng 0, 25, 50 và 75
g/L l n l&.t là 6,1±0,39, 13,9±0,81, 16,2±0,25 và
15,5±0,99 log CFU/mL trong khi mlt s; vi khu7n
axetic K ngày 0 là 5,7±0,39 log CFU/mL (s; li@u
không trình bày). K t qu th;ng kê c?ng cho th y si
t&'ng quan ý ngh†a gima hàm l&.ng axit sinh ra và
hàm l&.ng c[n sót trong d ch lên men (r = -0,954).

3.2.3. Žnh h&Kng c\a hàm l&.ng -&Gng
saccharose bn sung - n -# Brix và t] trZng c\a d ch
lên men
Hình 4. Hàm l&
l&.ng axit sinh ra và si thay -ni c\a pH
trong quá trình lên men gi m

3.2.2. Žnh h&Kng c\a hàm l&.ng -&Gng
saccharose bn sung - n hàm l&.ng c[n sót trong
d ch lên men
K t qu kh o sát nh h&Kng c\a hàm l&.ng
-&Gng bn sung - n hàm l&.ng c[n sót trong quá
trình lên men -&.c th5 hi@n K hình 5.

Hình
Hình 5. Hàm l&.ng
l&.ng c[n sót trong quá trình
trình lên men

K t qu th5 hi@n K hình 6 cho th y, hàm l&.ng
-&Gng bn sung có nh h&Kng - n si thay -ni oBrix
và t] trZng c\a dung d ch. ‰ ngày 0, oBrix c\a các
m‚u v9i hàm l&.ng -&Gng bn sung 0, 25, 50 và 75
g/L l n l&.t là 3,80, 6,00, 8,40 và 10,40%. Trong 14
ngày - u, -# Brix gi m ít, nh&ng - n ngày 28, m‚u
bn sung -&Gng v9i hàm l&.ng 50 g/L và 75 g/L
t&'ng 0ng có oBrix gi m 3,07 và 3,40%, trong khi -ó
m‚u không bn sung -&Gng và m‚u bn sung v9i hàm
l&.ng 25 g/L thì oBrix gi m 2,07 và 2,93% so v9i ngày
0. ‰ ngày 42, oBrix còn l i c\a m‚u bn sung v9i hàm
l&.ng -&Gng 75 g/L là cao nh t (4,13%) và m‚u
không bn sung -&Gng là th p nh t (1,40%). Có th5
th y r$ng bn sung -&Gng v9i hàm l&.ng t8ng d n
làm t8ng t;c -# phát tri5n c\a vi khu7n, oBrix gi m
nhanh h'n nh&ng oBrix còn l i c?ng cao h'n. K t
qu th;ng kê cho th y oBrix còn l i sau quá trình lên
men c\a m‚u lên men bn sung -&Gng v9i hàm l&.ng
25 g/L và 50 g/L không khác bi@t có ý ngh†a th;ng
kê K m0c 5% và khác bi@t ý ngh†a so v9i m‚u lên men
không có bn sung -&Gng và bn sung -&Gng v9i hàm
l&.ng 75 g/L.
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Hình 6. Si
Si thay -ni oBrix và t]
t] trZng c\a d ch lên men
Hình 6 c?ng cho th y si gi m c\a t] trZng dung c?ng có -i5m s; trung bình b$ng 6,43. K t qu này
d ch theo thGi gian lên men K các hàm l&.ng -&Gng không t&'ng -[ng v9i nghiên c0u c\a Adebayobn sung khác nhau, t&'ng 0ng v9i si thay -ni oBrix Oyetoro et al. (2017) khi -i5m s; trung bình c\a m‚u
c\a dung d ch. Các m‚u lên men v9i hàm l&.ng gi m không bn sung -&Gng (6,7 -i5m) cao h'n so v9i
-&Gng bn sung càng nhiUu thì t] trZng c\a dung d ch m‚u có bn sung -&Gng (6,1 -i5m). K t qu trong
càng cao. Sau ngày 42, t] trZng cao nh t (0,996) 0ng nghiên c0u này cho th y m0c -# &a thích c\a các
v9i m‚u bn sung v9i hàm l&.ng -&Gng cao nh t là 75 c m quan viên -;i v9i s n ph7m tW h'i thích - n
g/L, t&'ng ti t] trZng th p nh t (0,982) 0ng v9i m‚u thích. hiUu này c?ng cho th y, s n ph7m gi m vang
không bn sung -&Gng. K t qu phân tích th;ng kê K lên men tW x' mít có kh n8ng -5 s n xu t trong thic
ngày 42 cho th y t] trZng c\a dung d ch K các m0c -# t và -áp 0ng nhu c u c\a ng&Gi tiêu dùng vU m#t
-&Gng bn sung khác nhau -Uu khác bi@t có ý ngh†a s n ph7m m9i có h&'ng v -Pc tr&ng và ch t l&.ng
th;ng kê K m0c 5%. K t qu c?ng cho th y có si - t yêu c u.
t&'ng quan cao ý ngh†a gima t] trZng và oBrix c\a
dung d ch (r = -0,968) trong quá trình lên men. hiUu
này c?ng cho th y t[n t i m;i liên h@ mlt thi t gima
si thay -ni hàm l&.ng -&Gng trong dung d ch và t]
trZng c\a dung d ch.

3.2.4. Žnh h&Kng c\a hàm l&.ng -&Gng bn sung
ban - u - n hi@u su t lên men
Hi@u su t c\a quá trình lên men gi m ít b nh
h&Kng h'n bKi hàm l&.ng -&Gng ban - u bn sung so
v9i -# c[n. ‰ hàm l&.ng -&Gng bn sung 25, 50 và 75
g/L hi@u su t lên men t&'ng 0ng là 74,2; 84,4 và
84,7% cao h'n so v9i m‚u -;i ch0ng (53,8%). Hàm
l&.ng -&Gng bn sung 50 g/L -&.c -U ngh cho quá
trình lên men gi m vì lí do kinh t .

C m quan s n ph7m: S n ph7m gi m vang tW x'
mít sau khi lên men 42 ngày v9i -# c[n ban - u 6% và
hàm l&.ng -&Gng bn sung 50 g/L -&.c -ánh giá c m
quan vU m0c -# &a thích c\a ng&Gi tiêu dùng -;i v9i
s n ph7m. K t qu c m quan cho th y s n ph7m - t
-&.c m0c -# &a thích cao v9i -i5m s; trung bình là
6,43 -i5m, trong khi -ó m‚u không bn sung -&Gng
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4. K T LU N
Hàm l&.ng ethanol ban - u và hàm l&.ng -&Gng
bn sung có nh h&Kng - n quá trình lên men gi m
vang tW x' mít. V9i mlt s; vi khu7n Acetobacter aceti
và Acetobacter pasteurianum bn sung ban - u trong
d ch lên men là 105 CFU/mL, hàm l&.ng ethanol ban
- u 6% và hàm l&.ng -&Gng bn sung là 50 g/L cho
ch t l&.ng gi m vang t;t v9i hàm l&.ng axit axetic
sinh ra cao (4,08%) - t tiêu chu7n vU gi m và hàm
l&.ng c[n sót th p (0,93%). Thêm vào -ó, nghiên c0u
c?ng tìm th y m;i t&'ng quan cao gima hàm l&.ng
axit axetic sinh ra, pH và hàm l&.ng ethanol còn sót
l i trong d ch lên men (p<0,01). K t qu c m quan
cho th y s n ph7m gi m vang x' mít có kh n8ng
cao -5 trK thành s n ph7m 0ng dfng trên thic t .
L(I C M N

Nhóm tác gi xin chân thành c m 'n Nguy”n
NgZc Th nh (Vi@n Nghiên c0u và Phát tri5n Công
ngh@ sinh hZc, Tr&Gng h i hZc C n Th') và Ngô
Minh Quang (HZc viên cao hZc Khóa 23, Tr&Gng h i
hZc C n Th') -ã hk tr. thic hi@n nghiên c0u này.
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INVESTIGATION OF ALCOHOL WITH SUCROSE CONTENT ON VINEGAR FERMENTATION FROM
RAGS OF JACKFRUIT (Artocarpus heterophyllus)
Tong Thi Anh Ngoc1, Nguyen Van Thanh2

Department of Food Technology, Department of Agriculture, Can Tho University
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Institute of Biotechnology Research and Development, Can Tho University

2

Summary
The main objective of this study was to investigate the process of vinegar fermentation from rags of
jackfruit. The vinegar fermentation was performed at alcohol content of 4.0-10.0% produced from rag of
jackfruit supplied with sucrose content of 25-75 g/L. The results showed that alcohol of 6% and sucrose
content of 50g/L initially fermented with Acetobacter aceti và Acetobacter pasteurianum of 105 CFU/mL
were given the highest yield of vinegar with 86,9±3,53%. In particularly, vinegar products was 4.08% acid
content and alcohol residue of 0.93% after 42 days of fermentation. Additionally, a strong correlation was
observed between acid content - pH and acid content — alcohol residue. Based on sensory evaluation,
vinegar fermented from the rags of jackfruit can be potential application in processing in order to produce
higher value-added products as well as solve partly the environmental pollution issues.
Keywords: Acetic acid, alcohol, rags of jackfruit, sucrose, vinegar.
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NH H ;NG C'A LIIU L >NG PHÂN CHU9NG &Ã QUA
XK LÝ HMM BIOGAS &@N SINH TR ;NG, PHÁT TRION
VÀ NPNG SU T C'A GI(NG &8U T
NG &T 2008
T:I HUY N CTM TH'Y, TUNH THANH HÓA
T;ng V8n Giang1, Tr n Th HuyUn1, Tr n Thanh An2, Tr n Th Thanh Bình
Bình3*
TÓM T T
Bài báo trình bày k t qu nghiên c0u nh h&Kng c\a phân chu[ng -ã qua xo lý h m biogas - n sinh tr&Kng,
phát tri5n, n8ng su t c\a gi;ng -lu t&'ng hT 2008 t i huy@n C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa. Thí nghi@m -&.c
b; trí theo ki5u kh;i ng‚u nhiên - y -\ (RCBD) v9i 4 công th0c, 3 l n nh c l i: Công th0c 1 (-;i ch0ng):
NUn phân vô c' (40 kg N + 60 kg P205 + 40 kg K20/ha) + 0 t n phân chu[ng; công th0c 2: NUn phân bón vô
c' + 6 t n phân chu[ng; công th0c 3: NUn phân vô c' + 8 t n phân chu[ng; công th0c 4: NUn phân vô c' + 10
t n phân chu[ng. K t qu nghiên c0u cho th y K công th0c 3 (NUn phân vô c' + 8 t n phân chu[ng/ha) cây
-lu t&'ng hT 2008 tr[ng sinh tr&Kng, phát tri5n t;t và cho n8ng su t cao nh t (2,401 t n/ha).
TW khóa: C7m Th\y, phân chu[ng, -lu t&'ng hT2008, sinh tr&Kng, n8ng su t.

1.

TV N

4

Thic hi@n mô hình ch8n nuôi l.n ngo i khép kín
ch\ -#ng nguyên li@u th0c 8n K nhmng trang tr i có
di@n tích - t r#ng giúp ng&Gi dân ch\ -#ng -&.c con
gi;ng và ngu[n th0c 8n -&.c cung c p t i chk. Trong
-ó, so dfng phân chu[ng -ã qua xo lý h m biogas t i
các trang tr i nuôi l.n khép kín -5 tr[ng -lu t&'ng
cung c p th0c 8n t i chk cho l.n vWa không gây ô
nhi”m môi tr&Gng xung quanh, vWa cung c p th0c 8n
ch t l&.ng - m b o c vU s; l&.ng và ch t l&.ng cho
-àn l.n giúp trang tr i thuln l.i trong qu n lý và tn
ch0c ch8n nuôi - m b o an toàn sinh hZc. Phân
chu[ng thí nghi@m -ã qua xo lý h m biogas là ngu[n
phân nguyên li@u s¡n có K các trang tr i ch8n nuôi
l.n. Gi;ng hT2008 là gi;ng -lu t&'ng tri5n vZng,
sinh tr&Kng kh=e, kh n8ng ch;ng ch u h n, úng,
mPn, các lo i b@nh n m (g] s t, s&'ng mai, ph n
tr ng…) khá, thích 0ng r#ng [1, 3].
V9i mfc tiêu so dfng phân chu[ng -ã qua xo lý
h m biogas -5 tr[ng gi;ng -lu t&'ng hT2008 cho
các trang tr i ch8n nuôi ch\ -#ng ngu[n nguyên li@u
th0c 8n, nhóm nghiên c0u -ã ti n hành -U tài: Žnh

h&Kng c\a phân chu[ng -ã qua xo lý h m biogas - n
sinh tr&Kng, phát tri5n, m0c -# nhi”m sâu b@nh h i,
n8ng su t gi;ng -lu t&'ng hT 2008 t i trang tr i gia
Tr&Gng h i hZc H[ng h0c, Thanh Hóa
Trang tr i Làng Ao, C7m Tâm, C7m Th\y, Thanh Hóa
3
Trung tâm Nghiên c0u h#ng vlt - t, hHSP Hà N#i
1
2

-ình ông Tr n Thanh An, làng Ao, xã C7m Tâm,
huy@n C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa.
2. V T LI U, PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Vlt
Vlt li@u nghiên c0u
Gi;ng -lu t&'ng hT2008 -&.c chZn t o tW tn
h.p lai hT2001 x HC100, k t h.p xo lý -#t bi n b$ng
tia gamma (Co60) liUu l&.ng180 Gy K th h@ F4 b$ng
ph&'ng pháp chZn lZc ph h@, -&.c Cfc Tr[ng trZt B# Nông nghi@p và PTNT công nhln là gi;ng s n
xu t tho theo Quy t - nh s; 385/Qh -TT- CCN ngày
28/9/2010.
Phân chu[ng trang tr i l.n -ã qua xo lý h m
biogas t i trang tr i ông Tr n Thanh An, xã C7m
Tâm, huy@n C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa; phân urê,
supe lân, kali clorua.
2.2. Ph&'ng
Ph&'ng pháp nghiên c0u
c0u
Nghiên c0u -&.c ti n hành vf xuân 2017 và vf
xuân 2018 t i trang tr i ông Tr n Thanh An, làng Ao,
xã C7m Tâm, huy@n C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa, tW
tháng 2 n8m 2017 - n tháng 6 n8m 2018.
B; trí thí nghi@m: Thí nghi@m -&.c b; trí theo
kh;i ng‚u nhiên - y -\ (RCBD) v9i 4 công th0c, 3
l n nh c l i: Công th0c 1 (-;i ch0ng): NUn phân vô
c' + 0 t n phân chu[ng; công th0c 2: NUn phân vô c'
+ 6 t n phân chu[ng/ha; công th0c 3: NUn phân vô
c' + 8 t n phân chu[ng/ha/ha; công th0c 4: NUn
phân vô c' + 10 t n phân chu[ng/ha. NUn thí
nghi@m: 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O/ha.

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

107

KHOA H C CÔNG NGH
Bón lót toàn b# phân chu[ng, phân lân, 1/2
l&.ng - m và 1/2 l&.ng kali. Bón thúc 1 l n khi cây
có tW 2 - n 3 lá thlt: 1/2 l&.ng - m, 1/2 l&.ng kali.
Thí nghi@m theo dõi 10 cây/công th0c/l n nh c
l i, c m cZc -ánh d u -5 c; - nh cây theo dõi theo
-&Gng chéo góc, di@n tích mki ô thí nghi@m là 20 m2,
di@n tích các ô thí nghi@m là 240 m2. Mlt -# tr[ng
35,7 cây/m2. Kho ng cách 14 cm x 40 cm x 2
cây/h;c [2, 4].
Ch] tiêu theo dõi: Kh n8ng sinh tr&Kng, phát
tri5n c\a cây -lu t&'ng hT2008 (ThGi gian sinh
tr&Kng, chiUu cao cây, s; cành c p 1, s; -;t/thân
chính, -&Gng kính thân, ch] s; di@n tích lá, m0c -#
nhi”m sâu b@nh h i; các y u t; c u thành n8ng su t
và n8ng su t (Qu ch c/cây, h t ch c/qu , kh;i

l&.ng 1000 h t, n8ng su t lý thuy t, n8ng su t thic
thu) -lu t&'ng hT2008).
S; li@u -&.c xo lý theo ch&'ng trình ph n mUm
EXCEL 6.0 và ch&'ng trình ph n mUm SPSS 16.0.
3. K T QU NGHIÊN C U
3.1. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua
h m biogas - n m#t s; ch] tiêu nông sinh hZc c\a
gi;ng
gi;ng -lu t&'ng hT2008
ThGi gian sinh tr&Kng c\a gi;ng -lu t&'ng
hT2008 K các công th0c trong vf xuân 2018 và vf
xuân 2017 -Uu dao -#ng trong kho ng 91 ngày - n
96 ngày (B ng 1), ng n nh t khi không so dfng phân
chu[ng và dài nh t khi so dfng 10 t n phân
chu[ng/ha.

B ng 1. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua h m biogas - n thGi gian sinh tr&Kng c\a gi;ng -lu
t&'ng hT2008
TW gieo - n……(ngày)
Công th0c
N ym m
3 lá thlt Phân cành
Ra hoa
T o qu
Chín
Vf xuân 2018
Công th0c 1 (h/C)

9

21

29

43

53

92

Công th0c 2

9

22

32

45

53

94

Công th0c 3

9

23

34

49

55

95

Công th0c 4

9

24

36

50

57

96

Vf xuân 2017
Công th0c 1 (h/C)

9

21

28

42

52

91

Công th0c 2

9

22

31

44

53

93

Công th0c 3

9

23

33

48

54

94

Công th0c 4

9

24

35

51

56

95

B ng 2. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua h m biogas - n chiUu cao
cao cây, s;
s; cành c p 1, s; -;t/thân,
-&Gng
-&Gng kính thân c\a gi;ng -lu t&'ng hT2008
Ch] tiêu
ChiUu cao cây
S; cành c p 1 S; -;t/thân chính
h&Gng kính
(cm)
(cành)
(-;t)
thân (cm)
Công th0c
Vf xuân 2018
Công th0c 1(h/C)
64,41
3,20
8,51
0,34
Công th0c 2
72,89
3,56
8,62
0,40
Công th0c 3
75,50
4,18
8,84
0,49
Công th0c 4
72,45
3,75
8,64
0,43
Vf xuân 2017
Công th0c 1(h/C)
63,40
3,10
8,41
0,32
Công th0c 2
71,85
3,43
8,45
0,34
Công th0c 3
75,35
3,96
8,94
0,48
Công th0c 4
72,21
3,85
8,53
0,41
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LiUu l&.ng phân chu[ng khác nhau có nh
h&Kng khác nhau - n -#ng thái t8ng tr&Kng chiUu
cao cây, s; cành c p 1, s; -;t trên thân chính, -&Gng
kính thân c\a gi;ng -lu t&'ng hT2008 (B ng 2).
h#ng thái t8ng tr&Kng chiUu cao cây trong vf
xuân 2017 dao -#ng tW 63,40 cm - n 72,21 cm, K vf
xuân 2018 dao -#ng tW 64,41 cm - n 75,50 cm. ChiUu
cao cây th p nh t K công th0c 1 -;i ch0ng không
bón phân chu[ng và chiUu cao cây - t cao nh t K
công th0c 3 bón 8 t n phân chu[ng/ha.

S; cành c p 1 K vf xuân 2017 dao -#ng tW 3,10
cành - n 3,96 cành, trong vf xuân 2018 dao -#ng tW
3,20 cành - n 4,18 cành. S; cành c p 1 th p nh t K
công th0c 1 -;i ch0ng không bón phân chu[ng và s;
cành c p 1 - t cao nh t K công th0c 4 bón 10 t n
phân/ha.
S; -;t trên thân chính K vf xuân 2017 dao -#ng
tW 8,41 -;t - n 8,94 -;t, trong vf xuân 2018 dao
-#ng tW 8,51 -;t - n 8,84 -;t. S; -;t trên thân chính
th p nh t K công th0c 1 (-;i ch0ng) không bón phân
chu[ng và cao nh t K công th0c 4 bón 10 t n phân
chu[ng -ã qua xo lý h m biogas.

B ng 3. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng
chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua h m biogas - n m0c -# nhi”m sâu b@nh h i
c\a gi;ng -lu t&'ng hT2008
K• theo dõi
Sâu -fc qu (%)
Sâu -fc thân (%)
B@nh lK cn r” (%)
Công th0c
Vf xuân 2018
4,33

Công th0c 1 (h/C)
Công th0c 2
Công th0c 3
Công th0c 4

3,25
3,12
0,64
2,76
1,85
0,43
1,13
1,32
0,52
1,15
1,45
Vf xuân 2017
Công th0c 1 (h/C)
3,33
3,13
2,13
Công th0c 2
0,44
2,46
1,85
Công th0c 3
0,33
1,12
1,12
Công th0c 4
0,42
1,23
1,25
LiUu l&.ng phân chu[ng -ã qua xo lý h m 3,13%, vf xuân 2018 là 3,25%), lK cn r” (vf xuân 2018
biogas khác nhau -ã nh h&Kng - n t] l@ nhi”m sâu là 3,12%, vf xuân 2017 là 2,13%). ‰ các công th0c thí
-fc thân, sâu -fc qu , lK cn r” c?ng khác nhau K các nghi@m t] l@ nhi”m sâu, b@nh cao nh t K công th0c 2
công th0c thí nghi@m c\a vf xuân 2017 và vf xuân (bón 6 t n phân chu[ng/ha) và th p nh t K công
2018 (B ng 3). Trong -ó, K công th0c -;i ch0ng th0c 3 (bón 8 t n phân chu[ng/ha).
không bón phân chu[ng t˜ l@ nhi”m các b@nh luôn
cao nh t: sâu -fc qu (vf xuân 2018 là 4,33%, vf
xuân 2017 là 3,33%), sâu -fc thân (vf xuân 2017 là

3.2. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua
h m biogas - n các y u t; c u thành n8ng su t và
n8ng su t c\a gi;ng -lu t&'ng hT2008

B ng 4. Žnh h&
h&Kng c\a phân chu[ng -ã
-ã xo
xo lý
lý qua h m biogas - n các y u t; c u thành
thành n8ng su t và n8ng
su t c\a gi;ng -lu t&'ng hT2008
Công th0c thí nghi@m
CT1 (hC)
CT2
CT3
CT4

Vf xuân n8m

S; qu ch c/cây (qu )
H t ch c/qu (h t)
P 1000 h t (gram)
NSLT (t /ha)
NSTT (t /ha)

2017

2018

20,43
21,28
20,86
2,03
2,05
2,04
126,12 133,10
129,61
20,63
19,44
20,04
17,28
16,25
16,77

2017

2018

21,32
22,37
21,85
2,13
2,15
2,14
142,43 141,23
141,83
22,58
22,58
22,58
20,18
19,10
19,64

2017

2018

24,35
25,30
24,83
2,30
2,32
2,31
148,42 147,32
147,87
30,41
29,05
29,73
24,86
23,15
24,01
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2017

2018

23,13
24,10
23,62
2,21
2,13
2,17
145,35 145,31
145,33
27,07
26,16
26,62
22,46
21,15
21,81
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Žnh h&Kng c\a liUu l&.ng phân chu[ng -ã qua
xo lý h m biogas - n s; qu ch c trên cây, s; h t
ch c trên qu , kh;i l&.ng 1000 h t, n8ng su t lý
thuy t và n8ng su t thic thu c\a gi;ng -lu t&'ng
hT2018 là khác nhau K vf xuân 2017 và vf xuân 2018
(B ng 4).
Trung bình trong hai vf, công th0c 1 (-;i
ch0ng) không bón phân chu[ng có các y u t; c u
thành n8ng su t và n8ng su t - t th p nh t (s; qu
ch c/cây là 20,86 qu /cây, s; h t ch c/qu là 2,04
h t/qu ; P1000 h t là 129,61 g; n8ng su t lý thuy t là
20,04 t /ha; n8ng su t thic thu là 16,77 t /ha). Công
th0c 3 bón 8 t n phân chu[ng/ha - t cao nh t (s;
qu ch c/cây là 24,38 qu /cây, s; h t ch c/qu là
2,31 h t/qu ; P1000 h t là 147,87 g; n8ng su t lý
thuy t là 29,73 t /ha; n8ng su t thic thu là 24,01
t /ha).
Nh& vly, k t qu nghiên c0u cho th y K công
th0c 3 (NUn phân vô c' + 8 t n phân chu[ng/ha) cây
-lu t&'ng hT2008 tr[ng t i làng Ao, xã C7m Tâm,
huy@n C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa có kh n8ng
ch;ng ch u sâu b@nh h i t;t nh t, n8ng su t lý
thuy t, n8ng su t thic thu - t cao nh t.

4. K T LU N
V9i gi;ng -lu t&'ng hT2008, các trang tr i ch8n
nuôi có di@n tích r#ng có th5 tr[ng -5 ch\ -#ng
ngu[n th0c 8n, tln dfng ngu[n phân chu[ng hi@n có
-5 t8ng giá tr s n ph7m cho trang tr i. Công th0c
nên so dfng cho 1 ha là 8 t n phân chu[ng -ã qua xo
lý biogas+ 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O và cho
n8ng su t trung bình 2 vf xuân cao nh t 24,01 t /ha.
L(I C M N

Nghiên c0u -&.c hk tr. kinh phí bKi di án “ ng
dfng khoa hZc công ngh@ xây ding mô hình ch8n
nuôi l.n ngo i khép kín an toàn sinh hZc t i huy@n
C7m Th\y, t]nh Thanh Hóa”.
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THE EFFEC OF PIG
PIG COMPOST TREATED BY BIOGAS TUNNEL ON GROWTH, DEVELOPMENT AND
YIELD OF DT2008 SOYBEAN VARIETY IN CAM THUY DISTRICT, THANH HOA PROVINCE
Tong Van Giang 1, Tran Thi Huyen 1, Tran Thanh An2, Tran Thi Thanh Binh 3*

Hong Duc Univercity
Owner of exotic pig farm, take initiative about feed ingredients in Ao village, Cam Tam commune,
Cam Thuy district, Thanh Hoa province
3
Center for Soil Animals Research, HNUE
* Email: binhttt@hnue.edu.vn
1

2

Summary
The effect of pig compost treated by biogas tunnel on growth, development and yield of DT2008 soybean
variety in Cam Thuy distrist, Thanh Hoa province. The experiment was designed in randomize complete
block (RCB) with 4 treatments and 3 replicates. Control: inorganic fertilizer only; treatments include
inorganic fertilizer and the compost at different amounts: 6, 8 or 10 tons per ha. The dose of inorganic
fertilizer (kg/ha): 40 N + 60 P2O5 + 40 K2O. The result showed that DT2008 soybean variety treated by 40 kg
N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O + 8 tons of pig compost/ha had highest tolerability to lodging and highest yield
(2.401 tons/ha).
Key words
words: Cam Thuy, biogas, DT 2008 soybean variety, growth, yield.
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THWC TR:NG XÓI L; B? BION VÀ B9I TX CÁC
CKA SÔNG KHU VWC MIIN TRUNG VÀ & NH H YNG
GI I PHÁP PHÒNG CH(NG
hk Hoài Nam1, Nguy”n
Nguy”n Thanh Hùng2
TÓM T T
Xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông -ang là m;i lo ng i c\a các c p chính quyUn, nhân dân nhiUu - a
ph&'ng khu vic ven bi5n miUn Trung. Nguyên nhân c\a xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông th&Gng liên
quan - n ba nhân t; chính: ngo i sinh, n#i sinh và nhân sinh. Trong thGi -o n ng n, nhân t; ngo i sinh
th&Gng là nguyên nhân ch\ y u và tric ti p, có liên quan - n các quá trình thu˜ th ch -#ng lic, m t cân
b$ng bùn cát, trong khi -ó -#ng lic n#i sinh có vai trò phông nUn và là nguyên nhân sâu xa. Xói lK bG bi5n
và b[i tf các coa sông gây ra nhmng hlu qu h t s0c nPng nU nh& thi@t h i tric ti p vU sinh m ng, tài s n và
- t -ai, phát tri5n kinh t - xã h#i kém bUn vmng do hi@u qu - u t& th p, h n ch kh n8ng - u t& l9n và dài
h n, tâm lý không nn - nh trong -Gi s;ng, s n xu t c\a ng&Gi dân ven bi5n miUn Trung. TW nhiUu n8m qua,
phòng ch;ng xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông miUn Trung -ã -&.c Nhà n&9c quan tâm nghiên c0u và
- u t& xây ding công trình. Tuy nhiên, k t qu - t -&.c ch&a hoàn toàn -áp 0ng yêu c u c\a thic ti”n. N#i
dung bài báo trình bày nhmng nét c' b n vU thic tr ng, nguyên nhân xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông
khu vic miUn Trung; các gi i pháp phòng, ch;ng -ã thic hi@n; nhmng t[n t i c n quan tâm và tW -ó -&a ra
m#t s; - nh h&9ng gi i pháp -5 gi m thi5u xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông ven bi5n miUn Trung.
TW khóa: Xói lK bG bi5n, bi n -#ng -&Gng bG bi5n, bG bi5n miUn Trung.

1.

TV N

5

Khu vic ven bi5n miUn Trung n&9c ta có chiUu
dài bG bi5n g n 1.500 km, g[m 14 t]nh/thành tW
Thanh Hóa - n Bình Thuln v9i tnng di@n tích
9.571.710 ha, có -iUu ki@n ti nhiên -a d ng (Hình 1).
DZc theo phía Tây c\a khu vic này là dãy Tr&Gng
S'n, vùng núi cao n$m trên lãnh thn n&9c C#ng hoà
Dân ch\ Nhân dân Lào và vùng cao nguyên Trung
b#. hây là n'i có ch -# gió mùa ho t -#ng r t -Pc
bi@t, hàng n8m có si tranh ch p c\a nhiUu h@ th;ng
thGi ti t cùng v9i - a hình b chia c t, m ng l&9i sông
su;i dày -Pc -ã t o nên -iUu ki@n thGi ti t, th\y v8n
r t ph0c t p và di”n bi n b t th&Gng K khu vic này.
Tính trung bình c0 20 km bG bi5n khu vic này có
m#t coa sông -n ra bi5n. Khu vic coa sông ven bi5n
r t phong phú vU tài nguyên, là n'i tlp trung dân c&
-ông -úc và có nhiUu công trình dân sinh, kinh t ,
qu;c phòng quan trZng. Vùng bi5n miUn Trung là
n'i h0ng ch u nhiUu thiên tai nh& bão, l?, h n hán,
hoang m c hóa, s t lK bG sông, xói lK bG bi5n (Lê
hình Thành và nnk, [2]). hPc bi@t, xói lK bG bi5n
trong thGi gian g n -ây K d i ven bi5n miUn Trung
1

Viện Thuỷ công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học
sông biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2

tlp trung K khu vic các t]nh tW Qu ng Bình - n Bình
Thuln -ã và -ang x y m#t cách dm d#i, -5 l i nhiUu
hlu qu nPng nU (Báo cáo Tnng cfc PCTT, [12];
Ph m Huy Ti n và nnk, [7]). Các sông miUn Trung
có thGi gian mùa ki@t kéo dài v9i l&u l&.ng dòng
ch y r t nh=, mùa l? r t ng n nh&ng l i có l&u l&.ng
dòng ch y r t l9n (chi m kho ng 70% l&u l&.ng c
n8m). Vùng th&.ng ngu[n rWng nguyên sinh b chPt
phá nghiêm trZng nên nhiUu n'i -ã x y ra l? quét,
vùng coa sông ven bi5n có l? th&Gng -i -ôi v9i bão
nên -ã gây ra xói lK bG nghiêm trZng. V9i h'n 60 coa
sông l9n nh= -n tric ti p ra bi5n -ã và -ang có vai
trò quan trZng -;i v9i phát tri5n kinh t xã h#i c\a
khu vic duyên h i miUn Trung, nh&ng -ây c?ng
chính là khu vic có di”n bi n hình thái m nh mb nên
c?ng gây ra nhmng nh h&Kng tiêu cic - n kinh t xã h#i và môi tr&Gng. Th\y triUu K vùng bi5n miUn
Trung khá ph0c t p, bao g[m c ch -# nhlt triUu và
bán nhlt triUu hkn h.p, v9i biên -# triUu dao -#ng tW
0,5 m - n g n 2 m. Vùng bi5n Thuln An, ThWa Thiên
- Hu là n'i có biên -# triUu th p nh t trên toàn d i
bG bi5n Vi@t Nam v9i biên -# triUu x p x] 0,5 m. Tính
ch t ph0c t p c\a ch -# th\y h i v8n trong -iUu
ki@n th&Gng xuyên ch u nh h&Kng c\a bão và áp
th p nhi@t -9i là nguyên nhân c\a tình tr ng xói lK
bG bi5n, phá ho i nhiUu công trình b o v@ bG -ã -&.c
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xây ding, gây thi@t h i nhiUu vU ng&Gi và c\a. Bên
c nh tình tr ng xói lK bG, hi@n t&.ng b[i l p, d ch
chuy5n các coa sông th&Gng di”n ra t i nhmng n'i có
biên -# triUu nh=, -#ng lic sóng ven bG chi m &u
th và dòng ch y c\a các sông -n ra bi5n có si bi n
-ni theo mùa rõ r@t. Các coa bi5n này có th5 b b[i
l p theo chu k• vài tháng trong m#t n8m hoPc vài
n8m trong m#t chu k• dài h'n (Lê Ph&9c Trình và
nnk, [3]).
Hi@n t&.ng xói lK bG bi5n, b[i l p và d ch chuy5n
các coa bi5n t i nhmng thGi -i5m không mong mu;n
-ã và -ang gây ra nhmng nh h&Kng nghiêm trZng t9i
kh n8ng thoát l?, gây nglp lft vùng h l&u các sông;
nh h&Kng t9i môi tr&Gng và h@ sinh thái; làm c n trK
phát tri5n các ngành du l ch, giao thông th\y, -ánh
b t và nuôi tr[ng th\y s n, gián ti p gây nên si phát
tri5n kinh t xã h#i không bUn vmng trong vùng. Vì
vly, vi@c phòng ch;ng xói lK bG bi5n, b[i l p và d ch
chuy5n các coa sông n'i -ây -ang trK thành m#t -òi
h=i c p bách. Bài báo trình bày nhmng nét c' b n vU
thic tr ng, nguyên nhân xói lK bG bi5n và b[i tf các
coa sông khu vic miUn Trung; các gi i pháp phòng,
ch;ng -ã thic hi@n; nhmng t[n t i c n quan tâm và tW
-ó -&a ra m#t s; - nh h&9ng gi i pháp -5 gi m thi5u
xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông ven bi5n miUn
Trung.
2. D, LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U

Hình 1. B n -[ v trí d i ven bi5n miUn Trung
Nghiên c0u -ánh giá vU xói lK bG bi5n và b[i tf
các coa sông là m#t v n -U ph0c t p c n thu thlp
tnng h.p nhiUu dm li@u cho c d i ven bi5n miUn
Trung. Do -ó, trong nghiên c0u này -ã thu thlp, k
thWa, tnng h.p nhiUu dm li@u tW các báo cáo c\a các
B#, ngành và - a ph&'ng, k t qu nghiên c0u -U tài,
bài báo khoa hZc, m#t s; sách chuyên kh o trong
n&9c -5 -ánh giá thic tr ng, nguyên nhân và các gi i
pháp phòng, ch;ng xói lK bG bi5n và b[i tf các coa
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sông -ã -&.c thic hi@n. Các s; li@u này -&.c th;ng
kê tW nhmng nghiên c0u trong kho ng thGi gian n8m
2000 và -&.c clp nhlt - n thGi -i5m n8m 2017.
Ngoài ra, -5 có nhmng - nh h&9ng vU gi i pháp gi m
thi5u xói lK bG bi5n và b[i tf các coa sông ven bi5n
miUn Trung, trong nghiên c0u còn tham kh o m#t s;
bài báo và sách chuyên kh o ngoài n&9c.
Trong bài báo so dfng k t h.p hai ph&'ng pháp
nghiên c0u chính là: (1) Ph&'ng pháp phân tích,
th;ng kê s; li@u và (2) Ph&'ng pháp chuyên gia.
Trên c' sK các dm li@u -ã thu thlp -&.c, -ã ti n hành
tnng h.p, th;ng kê các s; li@u -5 phfc vf vi@c phân
tích vU tình hình xói lK bG bi5n, b[i tf các coa sông,
nhmng t[n t i h n ch c\a các gi i pháp phòng ch;ng
-ã thic hi@n; tW -ó -ánh giá nguyên nhân, -&a ra
m#t s; - nh h&9ng gi i pháp -5 gi m thi5u xói lK bG
bi5n và b[i tf các coa sông.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. Thic
Thic tr ng xói lK bG bi5n và b[i tf các coa
sông miUn
miUn Trung

3.1.1. Thic tr ng xói lK bG bi5n
Khu vic ven bi5n miUn Trung có tnng chiUu dài
-&Gng bG bi5n là 1.649 km (chi m 50,6% c\a c
n&9c), tính tW Thanh Hoá - n Bình Thuln g[m 14
t]nh, thành ph; v9i m ng l&9i sông ng n dày -Pc v9i
h'n 60 coa sông l9n, nh= -n ra bi5n hông (trung
bình 34 km bG bi5n thì có 01 coa sông). Do -Pc -i5m
- a ch t ch\ y u là cát, - t pha cát; vU mùa ki@t do
-#ng lic dòng ch y c\a các sông y u nên các coa
sông th&Gng b b[i l p bKi các d i cát, c[n cát; vU
mùa l?, -#ng lic dòng ch y trong sông l9n gPp khu
vic - a ch t y u d” sinh ra hi@n t&.ng c t dòng.
Th;ng kê s; li@u c\a 13 t]nh/thành ven bi5n (tW
Ngh@ An - n Bình Thuln) trong khu vic, tính - n
tháng 7/2018, trên khu vic có 88 -i5m s t lK v9i tnng
chiUu dài s t lK là 120,4 km chi m 7,3%.
‰ nhiUu khu vic xói lK -ã có nh h&Kng nghiêm
trZng - n -Gi s;ng dân c&, - n phát tri5n kinh t - xã
h#i, làm nhiUu nhà coa b sfp -n, hàng tr8m h# dân
ph i di dGi và nhiUu héc ta - t b xói m t. hi5n hình
vU xói lK bG bi5n x y ra t i các khu vic: bG bi5n phía
B c coa h i - H#i An, Tam H i, Xuân Hòa, Xuân H i
(Qu ng Nam); An Phú, An Hòa, Xóm R9 (Phú Yên);
Liên H&'ng, h0c Long, Ti n Thành, Ph&9c L#c, Tân
Ph&9c, Tam Tân (Bình Thuln). Xói lK x y ra v9i quy
mô ngày càng l9n h'n, m0c -# ngày càng nghiêm
trZng h'n (nh& khu vic coa h i - H#i An).

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

KHOA H C CÔNG NGH
B ng 1. Tnng h.p hi@n tr ng s t lK bG bi5n khu vic miUn Trung tW Ngh@ An - n Bình
Bình Thuln
Thuln
ChiUu dài
S; -i5m
ChiUu dài
TT
T]nh/thành
T˜ l@ %
bG bi5n (km)
s t lK (-i5m)
s t lK (km)
1
Ngh@ An
82
8
9,76
10,6
2
Hà T†nh
137
4
5,8
4,2
3
Qu ng Bình
116
5
6,7
5,78
4
Qu ng Tr
75
1
3,0
4
5
ThWa Thiên - Hu
120
11
14,42
12,1
6
hà N¡ng
30
12
8,47
28,24
7
Qu ng Nam
125
2
9,2
7,36
8
Qu ng Ngãi
144
21
35,13
24,39
9
Bình h nh
134
11
7,81
5,83
10
Phú Yên
189
7
8,5
4,50
11
Khánh Hòa
200
3
2,5
1,25
12
Ninh Thuln
105
1
2,5
2,48
13
Bình Thuln
192
4
6,61
3,4
Tnng c#ng
1.649
88
120,4
7,30
Xói lK di”n ra trên các bG bi5n có ki5u c u t o là Bàn Th ch và coa - m Ô Loan t]nh Phú Yên…Hi@n
s=i cát, bùn sét, bùn, cát…Song ch\ y u là bG cát t&.ng b[i tf, d ch chuy5n lu[ng l ch t i các coa sông
-ã gây ra nhmng tác -#ng r t l9n - n phát tri5n kinh
chi m 94% tnng s; -o n bG bi5n b xói lK. Ngay c
các -o n bG bi5n -ã có các công trình b o v@ nh& -ê, t , phát tri5n nuôi tr[ng và -ánh b t th\y h i s n, tàu
kè, cZc cW, rWng cây…nh&ng v‚n ti p tfc b xói lK thuyUn neo -lu tránh trú bão và nn - nh kinh t xã
nh& bG bi5n khu vic coa Tùng t]nh Qu ng Tr , coa h#i c\a dân c& khu vic ven bi5n miUn Trung.
h i t]nh Qu ng Nam, coa hU Gi c\a t]nh Bình h nh.
NhiUu -o n bG bi5n có nUn -á g;c -&.c b[i - p b$ng
vlt li@u cát, m nh vfn san hô, v= trai, ;c…hi@n c?ng
-ã b xói lK nh& Coa LK t]nh Qu ng Ngãi, coa hà
Nông t]nh Phú Yên. Xói lK bG bi5n ngày càng gia
t8ng, nh t là tW nhmng n8m cu;i th k˜ 20 trK l i -ây.
Quá trình xói lK ch\ y u x y ra K nhmng -o n bG bi5n
th•ng v9i h&9ng sóng, vlt ch t c u t o bG -Uu là
nhmng vlt li@u bK rGi và các khu vic ch&a có các
công trình gia c; phòng ch;ng (Tnng cfc Phòng
ch;ng thiên tai, [12]).

3.1.2. Thic tr ng b[i tf, d ch chuy5n các coa
sông
Song song v9i hi@n t&.ng xói lK bG bi5n là hi@n
t&.ng b[i tf, d ch chuy5n lu[ng l ch t i các coa sông
c?ng có xu h&9ng ngày càng tr m trZng trong nhmng
n8m g n -ây. M#t s; coa sông -ã và -ang x y ra tình
tr ng b[i tf và d ch chuy5n lu[ng l ch ngày càng
ph0c t p có th5 k5 - n là coa Sót t]nh Hà T†nh; coa
Gianh, coa Nhlt L@ t]nh Qu ng Bình, coa Tùng t]nh
Qu ng Tr ; coa Thuln An, coa T& HiUn t]nh ThWa
Thiên - Hu ; coa h i (sông Thu B[n), coa LK (sông
Tr&Gng Giang) t]nh Qu ng Nam; coa LK (sông V@),
coa h i (sông Trà Khúc) t]nh Qu ng Ngãi, coa sông

3.2. Nguyên nhân xói lK
lK bG bi5n và b[i tf các coa
sông miUn
miUn Trung
Xói lK bG bi5n nói chung th&Gng r t ph0c t p. VU
b n ch t hi@n t&.ng xói lK bG bi5n liên quan - n hai
d ng thi u hft b[i tích. Th0 nh t là do l&.ng b[i tích
thi u hft khi l&.ng di chuy5n - n m#t -i5m (-o n)
nh= h'n l&.ng b chuy5n -i ra kh=i -i5m (-o n) -ó.
Th0 hai là do si phân b; l i b[i tích -5 t o cân b$ng
tr c di@n m9i, th&Gng là do di chuy5n ngang b[i tích
ra vùng sâu. BG bi5n có tính ch t cân b$ng -#ng, t[n
t i K ba tr ng thái là b[i tf, nn - nh và xói lK phf
thu#c vào si cân b$ng gima ngu[n tr m tích -&a - n
và mang -i, d&9i tác -#ng c\a các y u t; ngo i sinh
th&Gng xuyên bi n -ni trên nUn tác -#ng chlm ch p,
lâu dài c\a y u t; n#i sinh (Dean G. Robert và nnk,
[12]). Các nguyên nhân gây xói lK bG bi5n -ã -&.c
tnng h.p ch\ y u g[m t&'ng tác c\a ba nhóm y u t;:
n#i sinh (- a ch t, - a m o), ngo i sinh (thu˜, h i
v8n), nhân sinh (con ng&Gi) nh& hình 2. Cf th5:

- Nguyên nhân do y u t; n#i sinh:
Các y u t; n#i sinh bao g[m -Pc -i5m - a t ng,
- a m o và các h@ th;ng -0t gãy trong vùng, -Pc bi@t
là các h@ th;ng -0t hãy hi@n - i. Y u t; - a ch t
-óng vai trò quan trZng trong vi@c - nh hình c u trúc
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- a ch t - - a m o và quá trình bóc mòn vln chuy5n
và l ng -Zng tr m tích, tuy nhiên tác -#ng c\a chúng
mang tính lâu dài cùng v9i thGi gian ho t -#ng c\a
các quá trình - a ch t. h#ng lic n#i sinh -óng vai trò

phông nUn và có th5 là nguyên nhân sâu xa xói lK bG
bi5n. Ven bG Trung b# có si ho t -#ng hi@n - i c\a
các -0t gãy h&9ng á v† tuy n và á kinh tuy n, các
tr?ng h d ng chlu -;i v9i xói lK bG bi5n.

Hình 2. S'
S' -[
-[ nguyên nhân gây xói lK, b[i tf bG bi5n
bi5n
nghiên c0u này bn sung s; li@u tW 2001 - n 2017 và
- Nguyên nhân do y u t; ngo i sinh:
tính theo chu k• thiên v8n 18,6 n8m (lo i chu k• có
Nguyên nhân tric ti p c\a quá trình xói lK thông
nh h&Kng sâu s c - n bi n -#ng thGi ti t), thì tW
qua các tác nhân sóng, th\y triUu và dòng ch y ven n8m 1951 - n 2017 có h'n 3 chu k•:
bG, -óng vai trò di chuy5n gây thi u hft b[i tích và
- Chu k• I: 1951-1969 có 67 bão nh h&Kng - n
tric ti p phá bG. VU c' b n, xu h&9ng gia t8ng thiên
Vi@t
Nam, trung bình 3,5 l n/n8m.
tai và xói lK K d i ven bi5n g n -ây là do nhmng bi n
- Chu k• II: 1970-1988 có 90 l n bão nh h&Kng
-#ng b t th&Gng vU khí hlu và tác -#ng ngày càng
n
Vi@t
Nam, trung bình 4,7 l n/n8m.
t8ng c\a ho t -#ng do con ng&Gi gây nên. Si thay
-ni vU phân b;, gia t8ng vU s; l&.ng, c&Gng -# và
- Chu k• III: 1989-2008 có 87 l n bão nh h&Kng
tính th t th&Gng c\a bão gây sóng l9n và n&9c dâng - n Vi@t Nam, trung bình 4,6 l n/n8m.
theo bão. Dao -#ng mic n&9c là tác nhân quan trZng
- ThGi gian tW n8m 2009 - n 2017 là 55 l n,
gây xói lK bG bi5n, do t o ra c' ch di chuy5n ngang
trung bình lên t9i 6,1 l n/n8m. Bão t8ng làm cho
b[i tích và tái t o tr c di@n ngang bG bKi quá trình
t;c -# gió trung bình n8m c?ng t8ng và d‚n - n
trong lic. hó là các d ng dâng cao mic n&9c bi5n vì
t8ng -# cao c\a sóng, cu;i cùng n8ng l&.ng sóng
khí hlu trái - t m lên, các pha k• dao -#ng triUu,
c?ng t8ng lên, do -ó, ph n n8ng l&.ng sóng tác
n&9c dâng trong bão và gió mùa. S; li@u tW k ch b n
-#ng t9i bG c?ng t8ng lên. Nh& vly, có th5 th y
bi n -ni khí hlu và mic n&9c bi5n dâng cho Vi@t
r$ng bi n -ni khí hlu có nh h&Kng -áng k5 - n xói
Nam c\a B# Tài nguyên và Môi tr&Gng cho th y giai
lK bG bi5n K n&9c ta.
-o n 1993-2014 mic n&9c trung bình t i các tr m có
- Nguyên nhân do y u t; nhân sinh:
xu th t8ng kho ng 3,34 mm/n8m. Mic n&9c bi5n
Xói lK bG bi5n t8ng lên còn có lý do là ch u tác
t8ng lên ti n sâu h'n vào - t liUn làm t8ng -# d;c bãi
bi5n d‚n - n n8ng l&.ng sóng tác -#ng - n bãi t8ng -#ng l9n c\a ho t -#ng nhân sinh nh& - p -lp ng8n
và gây ra xói lK. S; li@u th;ng kê các trln bão và áp sông, -ào kênh t&9i tiêu và thoát l?; quai -ê l n bi5n,
th p nhi@t -9i vào bi5n hông nh h&Kng - n Vi@t h\y ho i h@ sinh thái r n san hô; khai thác sa khoáng
Nam ngày càng t8ng. Nghiên c0u c\a Matsumoto và làm vlt li@u xây ding gây thi u hft, thay -ni cân
Shoji (2003) v9i s; li@u vU s; l&.ng trln bão nh b$ng và phân b; bùn cát ven bG. M t cân b$ng bùn
h&Kng t9i Vi@t Nam tW 1951 - n n8m 2000 và trong cát do vi@c xây ding các h[ ch0a K th&.ng ngu[n và
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khai thác cát, s=i K lòng sông, ven bi5n -ã làm gi m
-áng k5 l&.ng bùn cát ra coa sông và bG bi5n. Ho t
-#ng chPt phá rWng, khai thác tài nguyên vùng - u
ngu[n c?ng là nguyên nhân gây bi n -ni l&.ng bùn
cát, dòng ch y ra coa sông gây s t lK ven bi5n. Bên
c nh -ó, vi@c xây ding các công trình K nhmng n'i
bG bi5n không nn - nh -ã gây s t lK bG và phá h\y
công trình làm thi@t h i r t l9n vU kinh t . Thic t
trên d i ven bi5n miUn Trung trong nhmng n8m g n
-ây v9i l.i th phát tri5n du l ch bi5n, nhiUu công
trình d ch vf ngh] d&`ng cao c p -ã -&.c xây ding
m#t cách [ t, ch&a -&.c nghiên c0u xác - nh v trí
xây ding phù h.p - m b o kho ng cách an toàn - n
bi5n, thlm chí l n bi5n làm m t -i si cân b$ng ti
nhiên c\a dòng vln chuy5n bùn cát dZc bG bi5n nên
-ã b sóng bi5n tác -#ng m nh gây s t lK nghiêm
trZng, tiêu bi5u nh& K Coa h i (Qu ng Nam) hi@n
nay.

2013), quy - nh vU ho t -#ng phòng, ch;ng thiên
tai, quyUn và ngh†a vf c\a c' quan, tn ch0c, h# gia
-ình, cá nhân tham gia ho t -#ng phòng, ch;ng
thiên tai, qu n lý nhà n&9c và ngu[n lic b o - m
vi@c thic hi@n phòng, ch;ng thiên tai; Ch] th s;
20/CT-TTg c\a Th\ t&9ng Chính ph\ vU vi@c t8ng
c&Gng công tác qu n lý quy ho ch, - u t& xây
ding và qu n lý - t -ai các di án ven bi5n: Ch] th
nêu rõ nhmng b t clp trong qu n lý -;i v9i quj - t
ven bi5n nh&: Quy ho ch xây ding và công tác
qu n lý - u t& xây ding theo quy ho ch ch&a -&.c
quan tâm -úng m0c cho nên ch&a -áp 0ng yêu c u
qu n lý và phát tri5n; nhiUu di án tlp trung ven
bi5n d‚n - n thi u không gian, ci ly c n thi t -5
t o không gian dành cho công c#ng; tình tr ng ô
nhi”m môi tr&Gng sinh thái tr m trZng; quy ho ch
so dfng - t ch&a sát thic t d‚n t9i tình tr ng di
án "treo", gây lãng phí - t -ai.

3.3. Các gi i pháp -ã
-ã thic
thic hi@n và nhmng v n -U
còn t[n
t[n t i

+ Các ch&'ng trình, di án c\a Chính ph\: h u

3.3.1. Các gi i pháp -ã thic hi@n
- Gi i pháp phi công trình:
+ VU các v8n b n lult pháp: VU mPt qu n lý v†
mô, Nhà n&9c -ã ban hành các v8n b n, Lult vU
phòng ch;ng thiên tai, -ê -iUu, quy ch , quy - nh
xo lý s t lK bG sông, bG bi5n. G[m m#t s; v8n b n
chính: Lult hê -iUu: Lult s; 79/2006/QH11 ban
hành ngày 29/11/2006. Lult này quy - nh vU quy
ho ch phòng, ch;ng l? c\a tuy n sông có -ê, quy
ho ch -ê -iUu, - u t& xây ding, tu bn, nâng c p và
kiên c; hóa -ê -iUu, qu n lý, b o v@ -ê, h# -ê và
so dfng -ê -iUu; Chi n l&.c Qu;c gia vU Phòng
ch;ng và gi m nh¤ thiên tai - n n8m 2020 (Quy t
- nh s; 172/Qh-TTg n8m 2007), trong -ó -&a ra
mfc tiêu “B o - m an toàn cho h@ th;ng -ê -iUu K
các t]nh tW Hà T†nh trK ra; nâng cao m0c ch;ng l?
c\a h@ th;ng -ê các vùng duyên h i Trung b#, Tây
Nguyên và hông Nam b#; hoàn thành c\ng c;,
nâng c p h@ th;ng -ê bi5n trong c n&9c -5 b o v@
dân c&, phát tri5n kinh t bi5n, b o - m an ninh,
qu;c phòng vùng ven bi5n”; Quy ch xo lý s t lK
bG sông, bG bi5n (Quy t - nh s; 01/2011/Qh-TTg
n8m 2011), quy - nh vU phân lo i m0c -# s t lK,
th0 ti &u tiên, trình ti, bi@n pháp xo lý, llp và phê
duy@t di án, trách nhi@m c\a ¥y ban nhân dân các
t]nh, thành ph; và c\a các B#, ngành liên quan -5
xo lý s t lK bG sông, bG bi5n; Lult Phòng, ch;ng
thiên tai (Lult s; 33/2013/QH13 ban hành n8m

t& K c p Trung &'ng cho vi@c phòng, ch;ng xói lK và
b o v@ bG bi5n có th5 k5 - n ch&'ng trình có quy mô
l9n nh t -ã -&.c tri5n khai thic hi@n trong nhmng
n8m g n -ây là Ch&'ng trình c\ng c;, nâng c p h@
th;ng -ê bi5n tW Qu ng Ninh - n Qu ng Nam t i
Quy t - nh s; 58/2006-TTg và Ch&'ng trình c\ng
c;, nâng c p h@ th;ng -ê bi5n tW Qu ng Ngãi - n
Kiên Giang t i Quy t - nh 667/Qh-TTg n8m 2009
v9i thGi gian thic hi@n tW n8m 2006 - n 2020.
Ch&'ng trình -ã -&.c Chính ph\ giao cho B# Nông
nghi@p và PTNT b t - u tri5n khai tW n8m 2006. K t
qu thic hi@n các ch&'ng trình trên trong ph m vi
các t]nh ven bi5n B c b# và Trung b# trong nhmng
n8m qua -ã cho th y vi@c - u t& xây ding công trình
-ê/kè bi5n là h t s0c hi@u qu , -Pc bi@t trong công
tác phòng ch;ng lft bão, triUu c&Gng, n&9c dâng
trong bão. h n h t n8m 2015, các tuy n -ê xung y u
thu#c các t]nh miUn Trung g[m Thanh Hóa, Ngh@
An, Hà T†nh -ã -&.c kiên c; hóa, nguy c' v` -ê -;i
v9i các - a ph&'ng này -ã -&.c h n ch t9i m0c t;i
-a. Các tuy n -ê hoàn thành -ã t o tuy n giao thông
ven bi5n không ch] phfc vf dân sinh kinh t mà còn
là -&Gng s' tán dân khi x y ra thiên tai, h n ch thi@t
h i. Vi@c - u t& -ê bi5n còn góp ph n quan trZng
trong vi@c phát tri5n nuôi tr[ng th\y s n ven bi5n.

- Gi i pháp công trình:
NhiUu gi i pháp công trình -ã -&.c áp dfng -5
b o v@ bG sông, coa sông ven bi5n các t]nh duyên h i
miUn Trung g[m:
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+ Gi i pháp b o v@ tric ti p: Bi@n pháp b o v@
tric ti p là vi@c so dfng các lo i k t c u và vlt li@u
khác nhau xây ding ngay t i v trí xói lK v9i nhi@m
vf gim nn - nh mái bG d&9i tác -#ng c\a sóng
và/hoPc dòng ch y. S; li@u th;ng kê, vU công trình
b o v@, công trình ch;ng xói lK bG, bãi bi5n: Hi@n có
821 km -ê bi5n, -ê coa sông -&.c xây ding v9i trên
300 km -&.c b o v@ b$ng các h@ th;ng kè, v9i các
d ng: kè mái nghiêng, t&Gng -0ng, m= hàn, kè gi m
sóng v9i nhiUu lo i k t c u và vlt li@u -a d ng.
Các công trình ch]nh tr ch;ng b[i l p, nn - nh
vùng coa sông K khu vic miUn Trung -ã -&.c xây
ding th&Gng là công trình -a mfc tiêu, bao g[m giao
thông th\y, thoát l?, khai thác vùng coa sông phát
tri5n kinh t xã h#i và xây ding các khu neo trú bão
cho tàu thuyUn,... Các công trình h&9ng dòng, ng8n
bùn cát xây ding ngoài coa -&.c xây ding v9i mong
mu;n tlp trung dòng ch y, -7y bùn cát ra ngoài bi5n
xa -5 các c[n ng m ch n bên ngoài coa không làm
nh h&Kng t9i lu[ng l ch, ng8n chPn dòng vln
chuy5n bùn cát dZc bG, - m b o si nn - nh c\a
lu[ng tàu. NhiUu công trình ch]nh tr coa sông -ã
-&.c xây ding K d i bG bi5n miUn Trung nh& công
trình ch]nh tr coa Lò (Ngh@ An), coa Tùng, coa Vi@t
(Qu ng Tr ), coa Thuln An, (ThWa Thiên - Hu ), coa
Mj Á, coa Sa Hu•nh (Qu ng Ngãi), coa Tam Quan,
coa hU Ghi (Bình h nh).
+ Gi i pháp b o v@ gián ti p: B o v@ gián ti p là
so dfng các k t c u làm gi m hay tri@t tiêu tác -#ng
c\a các y u t; gây xói lK (dòng ch y, sóng…). Gi i
pháp công trình b o v@ gián ti p hay còn gZi là các
gi i pháp công trình ch]nh tr coa sông, bG bi5n -ã
-&.c áp dfng K khu vic miUn Trung, bao g[m c k t
c u mUm và k t c u c0ng. Bên c nh nhmng thành
công thì còn nhiUu tr&Gng h.p ch&a thành công ngay
tW l n áp dfng - u tiên hoPc th t b i hoàn toàn, gây
t;n kém chi phí.

3.3.2. Nhmng v n -U còn t[n t i
- Ch&a xây ding -&.c k ho ch qu n lý tnng h.p
vùng bG bi5n:
hây là m#t trong nhmng t[n t i quan trZng nh t.
Công tác qu n lý vùng bG (coastal zone
management) ch&a -&.c quan tâm m#t cách thic si
d‚n - n chính nhmng ho t -#ng phát tri5n hoPc là
không phù h.p d‚n - n là tác nhân gây xói lK hoPc
trK thành chính -;i t&.ng ch u thi@t h i do s t lK.
M#t d i cát ven bG th&Gng xuyên b bi n -#ng -&.c
quy ho ch -5 xây ding các resort hoPc khu dân c&
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t t y u d‚n t9i các h ng mfc này trK thành -;i t&.ng
d” b tnn th&'ng tr&9c xói lK. Các gi i pháp ch;ng
xói lK cho các -;i t&.ng này r t ph0c t p gây t;n kém
cho xã h#i. M#t s; công trình kè m= hàn xây ding
c?ng -ã gây s t lK nghiêm trZng cho khu vic lân cln.
NhiUu các -i5m s t lK bG bi5n miUn Trung hi@n nay
có nguyên nhân ch\ y u do nhmng ho t -#ng phát
tri5n không -úng - n c\a con ng&Gi h'n là các tác
nhân do thiên nhiên.

- H n ch trong nghiên c0u khoa hZc và công
ngh@:
Dm li@u bi n -#ng bG bi5n, coa sông K Vi@t Nam
h u h t K d ng th;ng kê (b ng, s' -[), các s; li@u
thông tin ch&a -&.c qu n lý tlp trung và clp nhlt
th&Gng xuyên.
H@ th;ng trang thi t b kh o sát, -o - c ngoài
hi@n tr&Gng phfc vf nghiên c0u ch&a - y -\, thi u
-[ng b#, m#t s; thi t b -ã c?, l c hlu không -áp
0ng -&.c -òi h=i c\a thic t .
Các k t qu nghiên c0u nhìn chung còn có h n
ch vU c' sK khoa hZc và thi u - nh l&.ng, ví df
nh& ch&a -ánh giá m#t cách - nh l&.ng -&.c các
y u t; tác -#ng chính -5 làm rõ c' ch , nguyên
nhân xói lK - b[i tf bG bi5n, b[i l p coa sông K nhiUu
khu vic.
Nghiên c0u các công ngh@ khôi phfc, tái t o bãi
bi5n h u nh& không có ti n b# -áng k5. Lic l&.ng
chuyên gia nghiên c0u trong l†nh vic hình thái, công
trình hi@n r t thi u và ch&a -&.c tlp h.p, ph;i h.p
t;t.

- Gi i pháp b o v@ bG ch&a phù h.p:
Hi@n t&.ng b[i l p coa sông nhiUu n'i do
nhmng tác -#ng c\a các công trình ch]nh tr do con
ng&Gi t o ra. Tr&Gng h.p ch]nh tr coa Tùng (sông
B n H i, Qu ng Tr ), sau khi xây ding kè ch n
sóng và ch n cát K bG phía Nam coa Tùng -ã làm
cho bãi bi5n Coa Tùng K bG phía B c b xói lK
nghiêm trZng. Ph m vi xói lK có nguy c' phá ho i
- n tln tuy n -&Gng giao thông. V n -U K -ây cho
th y m#t gi i pháp tnng th5 ch&a -&.c nghiên c0u
và lia chZn -úng - n, hoPc có tr&Gng h.p, gi i pháp
tnng th5 -ã -&.c lia chZn -úng - n nh&ng công
trình v‚n có th5 b phá ho i do các gi i pháp vU k t
c u, vlt li@u, bi@n pháp thi công hay qu n lý vln
hành không phù h.p.

- Thi t k công trình ch&a h.p lý:
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Còn có sai sót trong thi t k b; trí không gian,
quy mô kích th&9c, thông s; thi t k c\a các h@
th;ng công trình d ng m= hàn hoPc -ê ng8n cát,
gi m sóng. h'n co nh& K nhmng n'i mà -&Gng bG
bi5n có h&9ng vuông góc v9i ph&'ng truyUn sóng
chính, nh& ThWa Thiên - Hu , thì không nên so dfng
m= hàn bi5n mà ph i dùng -ê gi m sóng hoPc m=
chm T. ChiUu dài ph n l9n là quá ng n, nh& m= hàn
bi5n K coa Nhlt L@ (xây ding tr&9c 1995 ch] dài 30
m), ch&a - t t9i khu vic sóng v` nên kh n8ng ng8n
chPn bùn cát -5 nâng cao mPt bãi là r t h n ch . Cao
trình -]nh c\a m= hàn bi5n quá th p so v9i yêu c u là
mic n&9c triUu trung bình, nên sóng bi5n trùm lên
-]nh, h n ch hi@u qu ng8n cát, gi m sóng. Thlm
chí m#t s; cfm công trình b b[i l p hoàn toàn nh& K
Qu ng Phúc, phía B c coa Nhlt L@.
Thông s; và gi i pháp k t c u gia c; chân kè còn
có sai sót: sai vU cao trình, k t c u và vlt li@u gia c;
ch&a -&.c tính toán - y -\ d‚n - n kh n8ng ch;ng
xói chân th p. NhiUu tr&Gng h.p chân kè b moi xói,
-á b qu8ng lên mái, ;ng buy b xô l@ch, h& h=ng,
d‚n - n cát trong mái b rút h t ra, làm kè slp. Gia
c; chân kè quá h¤p, không -\ r#ng, -á gia c; phía
ngoài quá nh=, do -ó chân kè là b# phln d” b h&
h=ng s9m. Cao trình -]nh chân kè quá cao, n$m
trên mic n&9c th p, nên d” b moi xói và làm slp
mái kè, ch] m#t s; tr&Gng h.p có h@ th;ng ng8n cát
gi m sóng thì các lo i chân kè m9i -&.c nn - nh,
nh& tr&Gng h.p K H#i Th;ng, C7m Nh&.ng (Hà
T†nh).
3.4. h nh h&9ng gi i pháp gi m thi5u

3.4.1. Xây ding chi n l&.c
Tr&9c h t ph i xác - nh chi n l&.c phòng ch;ng
xói lK bG bi5n K t m v† mô trong tn ch0c lãnh thn và
quy ho ch phát tri5n vùng. h[ng thGi xác - nh mfc
tiêu, n#i dung cf th5 và m0c -# &u tiên phòng ch;ng
xói lK bG bi5n trong qu n lý d i ven bi5n. Vi@c quy
ho ch b o v@ bG bi5n -i -ôi v9i ti n hành theo dõi,
giám sát và -ánh giá -5 rút kinh nghi@m, hoàn ch]nh
ph&'ng án và gi i pháp. C n coi trZng thic hi@n các
gi i pháp phi công trình, nh& theo dõi di”n bi n xói
lK bG bi5n b$ng h@ th;ng quan tr c, giám sát - nh k•,
thông tin c nh báo, di báo k p thGi - n ng&Gi dân; tn
ch0c di dGi dân ra kh=i khu vic nguy hi5m; tn ch0c
b o v@ -ê, rWng cây ch n sóng và thi t llp m#t vành
-ai ch] gi9i cho quy ho ch dân c&, khu kinh t bi5n.
MPt khác, &u tiên xây ding các công trình k t h.p
v9i nhiUu l.i ích gima phòng ch;ng xói lK v9i phát

tri5n giao thông th\y, b n c ng, phân l?, -7y mPn,
nh t là chú trZng k t h.p phòng ch;ng xói lK bG bi5n
v9i b[i l p coa sông. HZc h=i nhmng gi i pháp phòng
ch;ng hi@n - i c\a th gi9i -5 xây ding các gi i
pháp phù h.p v9i -iUu ki@n c\a n&9c ta. Ti n hành
tho nghi@m nh$m hoàn ch]nh gi i pháp công trình
mUm nuôi bãi b[i cho khu trZng -i5m, k t h.p cùng
gi i pháp công trình c0ng và mUm b o v@ bUn vmng,
lâu dài cho các -o n bG bi5n xung y u. C n s9m xây
ding và hoàn ch]nh c' sK dm li@u phfc vf qu n lý tai
bi n xói lK bG bi5n. Llp b n -[ c nh báo tai bi n này
cho các - a ph&'ng có bi5n -5 có k ho ch ng8n
ngWa, phòng ch;ng; -i cùng v9i vi@c thành llp m ng
l&9i quan tr c, giám sát thiên tai xói lK - nh k•, trên
c' sK ph;i h.p gima các c' quan khoa hZc Trung
&'ng và các -'n v kj thult - a ph&'ng, nh$m phát
hi@n và c nh báo s9m -5 có nhmng gi i pháp xo lý
k p thGi.

3.4.2. h nh h&9ng gi i pháp kj thult
- VU gi i pháp công trình: Hi@n có m#t s; gi i
pháp công trình phòng ch;ng xói lK bG bi5n -&.c áp
dfng phn bi n trên th gi9i và K Vi@t Nam hi@n nay
g[m: gi i pháp nuôi bãi nhân t o; tr[ng rWng nglp
mPn; m= hàn dZc bG; -ê ch n sóng xa bG; công trình
tnng h.p ng8n cát, gi m sóng... M#t trong nhmng gi i
pháp có th5 mang - n hi@u qu cao cho d i ven bi5n
miUn Trung trong t&'ng lai c n nghiên c0u -5 tri5n
khai là gi i pháp nuôi bãi nhân t o.
- VU các gi i pháp phi công trình: Ngoài vi@c t8ng
c&Gng tuyên truyUn nâng cao nhln th0c c\a ng&Gi
dân - a ph&'ng vU hlu qu c\a thiên tai và các
nguyên nhân gây xói lK bG bi5n, c n theo dõi di”n
bi n xói lK bG bi5n vU quy mô, c&Gng -#, h&9ng
chuy5n d ch theo - nh k• và không - nh k• tùy
thu#c vào thic t . hi -ôi v9i vi@c xây ding c' sK dm
li@u ki5m soát s t lK theo - a bàn huy@n, t]nh, bao
g[m c b n -[ hi@n tr ng, b n -[ di báo, c nh báo
kh n8ng xói lK. T t c các thông tin vU xói lK ph i
-&.c clp nhlt th&Gng xuyên -5 phân tích, -ánh giá
tnng h.p và c nh báo k p thGi, -&.c l&u gim b$ng
thông tin - a lý (GIS). Nhmng khu vic -ã có -ê, kè
thì c n tn ch0c b o v@ và lên ph&'ng án 0ng c0u,
kh c phfc khi có si c;. hPc bi@t là -iUu ch]nh quy
ho ch tnng th5 phát tri5n kinh t - xã h#i theo t]nh và
vùng lãnh thn, -5 tW -ó khoanh vùng nguy c' xói lK
v9i m0c -# khác nhau -5 b; trí h.p lý các tf -i5m
dân c&, công trình dân sinh, kinh t . Tn ch0c t;t
công tác di dGi dân c& ra kh=i vùng nguy hi5m d&9i
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hình th0c di dGi v†nh vi”n theo k ho ch quy ho ch;
di dGi t m thGi khi có c nh báo và di dGi kh7n c p khi
có c p báo.

3.4.3. Xây ding k ho ch khai thác hi@u qu
vùng - t ven bi5n miUn Trung
Ðây là vùng có v trí - a lý kinh t r t thuln l.i,
n$m trên trfc các tuy n giao thông -&Gng b#, -&Gng
s t, hàng không và hàng h i, là coa ngõ c\a Tây
Nguyên, c\a -&Gng xuyên Á ra bi5n n;i -&Gng hàng
h i qu;c t . Ðáng chú ý, vùng ven bi5n Trung b# có
tiUm n8ng - t -ai l9n -5 phát tri5n m#t s; ngành
nh&: Nông nghi@p, lâm nghi@p, th\y s n, c ng bi5n,
du l ch, d ch vf... Hi@n tr ng so dfng - t ven bi5n
miUn Trung hi@n nay v‚n t[n t i nhiUu v n -U b t h.p
lý. Si phát tri5n hay di ki n quy ho ch phát tri5n các
-ô th ven bi5n th&Gng d‚n - n tình tr ng quj - t b
khai thác t9i m0c cao nh t. Tình tr ng ho t -#ng
khai thác khoáng s n hi@n t i gây ra nhiUu h@ lfy
nghiêm trZng vU môi tr&Gng, lãng phí vU tài nguyên
- t.
h5 kh c phfc nhmng t[n t i trên, c n nghiên c0u
tìm các gi i pháp trong chuy5n -ni mfc -ích so dfng
- t; chuy5n d ch ph&'ng th0c s n xu t nh& nông
nghi@p công ngh@ cao, phát tri5n du l ch sinh thái,
ngh] d&`ng, -iUu d&`ng, vui ch'i gi i trí... -iUu tra c'
b n tài nguyên môi tr&Gng, nh t là t i các vùng - t
bãi b[i, mPt n&9c ven bi5n, -o - c llp b n -[ - a
chính, xác - nh ranh gi9i qu n lý, -5 phân chia vùng
qu n lý rõ ràng; th;ng kê, ki5m kê, -ánh giá phân
h ng thích nghi - t -ai v9i m#t s; các lo i hình kinh
t nh t - nh; xây ding dm li@u tài nguyên bãi b[i, mPt
n&9c ven bi5n nh$m so dfng th;ng nh t c' sK dm
li@u trong ho ch - nh các chính sách quy ho ch,
phát tri5n ngành liên quan…Trên c' sK -ánh giá
tnng h.p các khía c nh kinh t , xã h#i, môi tr&Gng
c\a vùng ven bi5n, xây ding h@ sinh thái lâm - ng& nông k t h.p, t o nên th nn - nh kinh t c\a vùng
- t ven bi5n K các - a ph&'ng.
Do vly, v n -U c p thi t hi@n nay là c n - m b o
phát tri5n d i ven bG miUn Trung theo h&9ng phát
tri5n bUn vmng, hài hòa các y u t; phát tri5n kinh t .
Rà soát quy ho ch, hoàn thi@n và xây ding k t c u
h t ng kinh t ven bi5n bao g[m h@ th;ng c ng
bi5n, sân bay, m ng giao thông ven bi5n và m ng k t
n;i v9i n#i - a; h@ th;ng cung c p n&9c; xo lý ch t
th i r n, nh t là ch t th i nguy h i; h@ th;ng các
công trình b o v@ bG và phòng ch;ng thiên tai.
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4. K T LU N
Xói lK bG bi5n và b[i tf, d ch chuy5n lu[ng l ch
các coa sông -ang di”n ra phn bi n trên d i bG bi5n
miUn Trung, v9i c&Gng -# và tính b t th&Gng ngày
càng t8ng. Phòng ch;ng tai bi n xói bG bi5n, b[i tf
coa sông là nhi@m vf h t s0c khó kh8n. Trong
nhmng n8m qua Nhà n&9c -ã quan tâm - u t& nhiUu
ch&'ng trình nghiên c0u, di án cho mfc tiêu b o v@
bG khu vic ven bi5n miUn Trung, -ã có nhmng
thành công mang l i hi@u qu nh t - nh, t o ding
-&.c c' sK quan trZng cho - nh h&9ng ti p theo,
nh&ng c?ng có nhmng th t b i và còn b#c l# nhiUu
h n ch .
VU các công trình nghiên c0u -ã -&a ra -&.c
m#t b0c tranh tnng th5 vU hi@n tr ng xói lK d i bG
bi5n miUn Trung v9i -Pc -i5m phân b;, quy mô,
c&Gng -# xói lK. Các k t qu nghiên c0u c?ng -ã làm
rõ -&.c nguyên nhân xói lK bG bi5n, tW các nguyên
nhân sâu xa - n tric ti p. Trên c' sK k t qu tính
toán di báo xu th , các nghiên c0u -ã -U xu t các
gi i pháp ng8n ngWa và phòng ch;ng xói lK. M#t s;
-U xu t -&.c áp dfng t i các - a ph&'ng và -ã có
nhmng k t qu b&9c - u. Tuy nhiên, các nghiên c0u
c?ng b#c l# nhmng t[n t i vU -# chính xác, tính -[ng
b# c\a các t& li@u -ánh giá hi@n tr ng ch&a cao,
chuki s; li@u -iUu tra kh o sát và quan tr c còn ng n;
phân tích nguyên nhân, c' ch và di báo xu th K
m#t s; công trình còn nPng vU - nh tính, m#t s; công
trình k t qu tính toán mô hình còn sai khác nhiUu
so v9i thic t . Các gi i pháp công trình -U xu t
th&Gng m9i ch] dWng K - nh h&9ng, nguyên t c hoPc
dia vào kinh nghi@m nhiUu h'n dia vào các luln c0
khoa hZc. h5 có hi@u qu h'n, c n - u t& thi t b
kh o sát, c n phân tích sâu h'n b$ng dm li@u và các
mô hình chuyên dfng; -[ng thGi t8ng c&Gng h.p tác
qu;c t .
VU nhmng gi i pháp -ã áp dfng: Các công trình
-&.c - u t& xây ding v9i nhiUu hình th0c khác nhau
theo các ch&'ng trình - u t& nâng c p dài h n hoPc
nhmng di án xo lý c p bách. M#t s; công trình -ã
thành công mang l i hi@u qu khi các gi i pháp thi t
k -&a ra -úng v9i c' sK khoa hZc rõ ràng và có
-ánh giá hi@u qu tr&9c khi xây ding công trình, m#t
s; công trình do xo lý c p bách hoPc xây ding mang
tính tho nghi@m ch&a có nghiên c0u kj l&`ng nên
hi@u qu không cao. Các gi i pháp k t c u b o v@
mái, chân công trình c?ng r t da d ng v9i nhiUu
ch\ng lo i, nh&ng do ch&a có quy chu7n chung d‚n
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- n nhiUu công trình b h& h=ng hoPc b phá h\y do
k t c u b o v@ không - m b o.
Phòng ch;ng xói lK bG bi5n c n -&.c ti n hành
-[ng b# và toàn di@n các gi i pháp tW t m v† mô - n
cf th5, tric ti p và gián ti p, phi công trình và công
trình, các gi i pháp c n nghiên c0u -5 phù h.p v9i
tWng -o n bG bi5n cf th5. C n -&a ra gi i pháp tnng
th5 n$m trong khuôn khn qu n lý tnng h.p d i ven
bi5n miUn Trung, k t h.p v9i qu n lý theo l&u vic
sông và xây ding chi n l&.c lâu dài. C n &u tiên các
gi i pháp công trình k t h.p nhiUu l.i ích, -Pc bi@t
c n k t h.p phòng ch;ng xói lK v9i ch]nh tr sa b[i K
vùng coa sông. T8ng c&Gng c' sK pháp lý, quy - nh
b o v@ bG bi5n. Xây ding c' sK dm li@u, thành llp
m ng l&9i quan tr c, giám sát xói lK bG bi5n - nh k•
nh$m phát hi@n và c nh báo tai bi n -5 có nhmng gi i
pháp 0ng xo k p thGi.
L(I C M N

Bài báo này so dfng m#t ph n s; li@u trong vi@c
tri5n khai -U tài “Nghiên c0u quá trình xói lK, b[i tf
d i bG bi5n, coa sông tW Qu ng Bình - n ThWa Thiên
- Hu , có xét t9i nh h&Kng c\a các tác -#ng tW
th&.ng ngu[n và -U xu t gi i pháp nn - nh” thu#c
Ch&'ng trình nghiên c0u khoa hZc c p Nhà n&9c mã
s; KC08.16/16-20.
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CENTER OF VIET NAM AND DIRECTION
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Summary
Coastal erosion has been received a deep concern from the authorities, people in many areas in the Central
Coast. Causes of coastal erosion involve three main factors: exogenous factors, endogenous factors and
human factors. Of these three factors, exogenous is often the primary and direct cause, which is associated
with dynamical hydrodynamic processes that cause sediment deficiencies, whereas endogenous motions
play a backdrop role and are indirect cause. Coastal erosion has serious consequences such as direct loss of
life, property and land, unstable socio-economic development due to low investment efficiency, limited
ability to invest large and long term, unstable psychology in the life and production of coastal people in the
Central. Over the past years, the central coastal erosion control has been paid much attention by the
government to investment and construction, however, the results have not been fully met the requirements
of practice. The paper presents the basic features of coastal erosion in Central Vietnam, the causes of
coastal erosion, the solutions already implemented, the problems that need attention and measures to
mitigate coastal erosion along the Central Coast.
Keywords: Coastal erosion, coastline change, Central coastline.
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&ÁNH GIÁ KH NPNG CH U NHI T VÀ NH H ;NG
C'A NHI T & LÊN TPNG TR ;NG C'A CÁ RÔ PHI &Z
(Oreochromis spp.) GIAI &O:N GI(NG
Lê Nguy
Nguy”n
uy”n Thiên Phúc1, Nguy”n
Nguy”n Minh Thành1
TÓM T T
Nghiên c0u -ánh giá kh n8ng ch u nhi@t c\a cá rô phi -= (Oreochromis spp.) K giai -o n gi;ng dia trên
các ch] s; ng&`ng nhi@t -# t9i h n t;i thi5u (CTmin), ng&`ng nhi@t -# t9i h n t;i -a (CTmax), ng&`ng
nhi@t -# gây ch t t;i thi5u (LTmin) và ng&`ng nhi@t -# gây ch t t;i -a (LTmax). Nghiên c0u b; trí thí
nghi@m K nhi@t -# 28, 31 và 34°C. Giá tr trung bình c\a các ch] s; CTmin, CTmax, LTmin và LTmax t8ng
d n cùng v9i si t8ng nhi@t -# c\a môi tr&Gng n&9c nuôi, nh&ng các giá tr này không sai khác có ý ngh†a
th;ng kê (P > 0,05). Ng&.c l i, nhi@t -# thu n d&`ng nh h&Kng -áng k5 - n thGi gian ch u nhi@t c\a cá rô
phi -=. Nhi@t -# nuôi càng cao thì thGi gian cá rô phi -= có kh n8ng ch u nhi@t -# th p dài h'n và thGi gian
ch u nhi@t -# cao thì ng n h'n (P < 0,05). Mfc tiêu c\a thí nghi@m th0 2 là kh o sát nh h&Kng c\a nhi@t -#
lên t8ng tr&Kng và t˜ l@ s;ng c\a cá rô phi -= K giai -o n gi;ng. Các ch] s; t8ng tr&Kng bao g[m kh;i l&.ng
gia t8ng (g), t˜ l@ t8ng tr&Kng (%) và t;c -# t8ng tr&Kng -Pc tr&ng (%/ngày) -Uu - t cao nh t K nhi@t -#
34°C và sai khác có ý ngh†a th;ng kê v9i các ch] s; này K nhi@t -# 28°C và 31°C (P < 0,05). Trong khi -ó t˜
l@ s;ng không có si sai khác th;ng kê gima các nghi@m th0c. K t qu c\a nghiên c0u hi@n t i cho th y cá rô
phi -= là loài th\y s n tiUm n8ng có th5 nuôi K -[ng b$ng sông Cou Long trong -iUu ki@n môi tr&Gng n&9c
t8ng do bi n -ni khí hlu.
TW khóa:
khóa Cá rô phi -=, Oreochromis spp., kh n8ng ch u nhi@t, t8ng tr&Kng.

1. M$ %U6
Cá rô phi -= (Oreochromis spp.) còn -&.c gZi là
cá -iêu h[ng là loài cá n&9c ngZt nuôi phn bi n K khu
vic miUn hông Nam b# và -[ng b$ng sông Cou
Long (hBSCL). Cá rô phi -= -&.c nuôi K nhiUu mô
hình khác nhau nh&: ao, m&'ng v&Gn, ru#ng lúa và
l[ng bè. N8m 2015, di@n tích nuôi cá rô phi c\a c
n&9c là 21.000 ha và s n l&.ng - t 150.000 t n. Tuy
nhiên di@n tích nuôi, s; l&.ng l[ng nuôi và s n l&.ng
cho riêng cá rô phi -= ch&a có s; li@u th;ng kê chính
th0c. Theo qui ho ch phát tri5n nuôi cá rô phi trong
-ó có cá rô phi -= - n n8m 2030, di@n tích nuôi c
n&9c - t 40.000 ha và 1,8 tri@u m3 l[ng nuôi trên
sông và h[ ch0a l9n, s n l&.ng cá rô phi - t 400.000
t n (B# Nông nghi@p và PTNT, 2016).
Nhmng n8m g n -ây, bi n -ni khí hlu trong -ó
có si m lên toàn c u -ã trK thành v n -U c p thi t
nh h&Kng tric ti p - n ngành th\y s n. hBSCL
-&.c di -oán là 1 trong 3 vùng ch u nh h&Kng nPng
nU nh t c\a bi n -ni khí hlu (IPCC, 2007). Nhi@t -#
trung bình hàng n8m c\a vùng hBSCL di -oán có

1

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh

th5 t8ng lên 0,6°C vào n8m 2030 (IPCC, 2007) và
nhi@t -# cao nh t c\a môi tr&Gng n&9c có th5 t8ng
lên h'n 32°C vào n8m 2050 (Mainuddin và ctv, 2010).
Các loài th\y s n là -#ng vlt bi n nhi@t nên nhi@t -#
môi tr&Gng n&9c -óng vai trò quan trZng trong si
s;ng c\a các loài này. NhiUu nghiên c0u cho th y
nhi@t -# môi tr&Gng nh h&Kng - n si t8ng tr&Kng,
chuy5n hóa th0c 8n, sinh s n, t˜ l@ s;ng và h@ mi”n
d ch c\a cá, -Pc bi@t là K giai -o n cá nh=. ha s; các
loài cá có th5 thích nghi v9i si thay -ni nhi@t -# K
biên -# nh=. Tuy nhiên si thay -ni nhi@t -# quá l9n
có nh h&Kng tiêu cic - n t;c -# t8ng tr&Kng và t˜ l@
s;ng. Nhi@t -# t;i &u cho si t8ng tr&Kng c\a các loài
cá vùng nhi@t -9i dao -#ng trong kho ng 20-32°C
(Ficke và ctv, 2007). h;i v9i cá rô phi Oreochromis
niloticus, kho ng nhi@t -# thích h.p cho t8ng tr&Kng
là 25-31°C (Mirea và ctv, 2013). Cá rô phi -= là m#t
trong các loài cá n&9c ngZt có giá tr kinh t , vì vly
nghiên c0u kho ng nhi@t -# t;i &u cho t8ng tr&Kng
c\a cá rô phi -= là c n thi t nh$m tìm ki m các -;i
t&.ng nuôi phù h.p trong b;i c nh bi n -ni khí hlu
tác -#ng - n hBSCL. Mfc tiêu c\a nghiên c0u
chúng tôi là: (i) xác - nh kh n8ng ch u nhi@t c\a cá
rô phi -=, (ii) -ánh giá nh h&Kng c\a nhi@t -# môi
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tr&Gng n&9c lên t8ng tr&Kng và t˜ l@ s;ng K giai -o n
cá gi;ng.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Thu n d&`ng cá - t ng&`ng nhi@t -# thí
nghi@m
nghi@m
Thí nghi@m -&.c thic hi@n t i Phòng thí nghi@m
Th\y sinh ng dfng — Khu thic nghi@m Công ngh@
Sinh hZc, Tr&Gng h i hZc Qu;c t . Cá rô phi -= giai
-o n gi;ng (7-10 g/cá th5) -&.c nuôi trong b5
composite 1 m3 trong 1 tu n K nhi@t -# 28oC -5 cá
phfc h[i tr&9c khi b; trí thí nghi@m. Sau -ó cá -&.c
chuy5n sang b5 composite 500 L -Pt trong nhà -5
thic hi@n t8ng nhi@t -# môi tr&Gng n&9c, - t ng&`ng
nhi@t -# thí nghi@m là 31oC và 34oC. Cá -&.c thu n
d&`ng - n nhi@t -# mong mu;n v9i m0c t8ng nhi@t
-# là 1oC/ngày b$ng máy -iUu nhi@t ti -#ng STC
1000 (KI&BNT). Cá ti p tfc -&.c nuôi thêm 7 ngày K
ng&`ng nhi@t mong mu;n tr&9c khi b; trí thí
nghi@m.
2.2. Thí nghi@m
nghi@m 1: hánh giá kh n8ng ch u nhi@t
c\a cá
cá rô phi -=
-= giai -o n cá gi;ng
Thí nghi@m kh n8ng ch u nhi@t bao g[m 3
nghi@m th0c nhi@t -# là 28, 31 và 34oC. Các thí
nghi@m -&.c lPp l i 3 l n. Cá thí nghi@m -&.c b;
trí vào b5 composite 20 L v9i mlt -# 10 con/b5.
Nhi@t -# các b5 -&.c h nhanh b$ng máy -iUu
nhi@t ti -#ng STC 1000 (KI&BNT) K t;c -# gi m
nhi@t 0,3oC/phút (Debnath và ctv, 2006; Martínez
và ctv, 2016). Thí nghi@m này xác - nh CTmin
(critical thermal minimum) và LTmin (lethal
thermal minimum). T&'ng ti, nhi@t -# các b5 -&.c
nâng nhanh b$ng máy -iUu nhi@t ti -#ng STC
1000 (KI&BNT) K t;c -# t8ng nhi@t 0,3oC/phút
nh$m xác - nh ng&`ng nhi@t -# t9i h n t;i -a
Ctmax (critical thermal maximum) và ng&`ng
nhi@t -# gây ch t t;i -a LTmax (lethal thermal
maximum). Ng&`ng nhi@t -# t9i h n (CTmin và
CTmax) -&.c xác - nh khi cá b m t cân b$ng, b'i
nghiêng hoPc n$m nghiêng và không th5 trK l i v
trí b'i cân b$ng. Ng&`ng nhi@t -# gây ch t (LTmin
và LT max) -&.c xác - nh khi cá ch t, bi5u hi@n
qua vi@c n p mang không còn co -#ng (Nelson và
Hooper, 1982; Beitinger và ctv, 2000). Các thí
nghi@m k t thúc khi 50% cá th5 trong b5 b m t cân
b$ng -;i v9i ng&`ng nhi@t -# t9i h n hoPc 50% cá
th5 trong b5 ch t -;i v9i ng&`ng nhi@t -# gây ch t
(Moyano và ctv., 2017).
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2.3. Thí nghi@m
nghi@m 2: hánh giá nh h&Kng c\a nhi@t
-# môi tr&Gng
tr&Gng nuôi lên t˜ l@ s;ng và t8ng tr&Kng c\a
rô phi -=
-= K giai -o n gi;ng

2.3.1. B; trí thí nghi@m
Thí nghi@m kh o sát nh h&Kng c\a nhi@t -# lên
t8ng tr&Kng và t˜ l@ s;ng c?ng bao g[m 3 nghi@m
th0c nhi@t -# là 28, 31 và 34oC. Các nghi@m th0c
-&.c lPp l i 3 l n. Cá gi;ng -ã -&.c thu n d&`ng K
các nhi@t -# thí nghi@m -&.c b; trí vào các b5
composite 100 L K mlt -# 50 con/b5. Nhi@t -# môi
tr&Gng n&9c nuôi -&.c duy trì nn - nh K ng&`ng
nhi@t -# thí nghi@m b$ng máy -iUu nhi@t ti -#ng
STC 1000 (KI&BNT). Các b5 nuôi -&.c b; trí trong
nhà và h@ th;ng nuôi c?ng -&.c cách nhi@t nh$m
h n ch bi n thiên nhi@t -# c\a môi tr&Gng nuôi.
ThGi gian thí nghi@m là 50 ngày. Cá -&.c cho 8n 2
l n/ngày b$ng th0c 8n viên 30% - m (Uni-president).
L&.ng cho 8n hàng ngày t&'ng -&'ng v9i 3% kh;i
l&.ng c' th5. B5 nuôi -&.c v@ sinh h$ng ngày b$ng
ph&'ng pháp siphon và n&9c -&.c thay 2 l n/tu n
v9i th5 tích thay n&9c 20-30%. Nhi@t -# môi tr&Gng và
oxy hoà tan -&.c -o hàng ngày. Các ch] tiêu ch t
l&.ng n&9c bao g[m ammonia, nitrite, nitrate, pH
-&.c -o 2 l n/tu n và -&.c duy trì trong ph m vi
phù h.p cho cá t8ng tr&Kng.

2.3.2. Các ch] tiêu thu thlp
Các ch] tiêu t8ng tr&Kng sau -ây -&.c thu thlp
-5 so sánh gima các nghi@m th0c nhi@t -#:
Kh;i l&.ng gia t8ng (g): NWG = Wf — Wi.
T˜ l@ t8ng tr&Kng (%): WG =

.

T;c -# t8ng tr&Kng -Pc tr&ng (%/ngày):
.
H@

s;

chuy5n

hóa

th0c

8n:

FCR
.

Trong -ó: Wf là kh;i l&.ng cá lúc k t thúc thí
nghi@m; Wi là kh;i l&.ng cá lúc b t - u thí nghi@m; t
là thGi gian nuôi.
2.4. Phân tích th;
th;ng kê
Các giá tr trung bình và -# l@ch chu7n c\a các
ch] tiêu theo dõi -&.c tính toán b$ng ph n mUm
Microsoft Excel. Các nghi@m th0c -&.c so sánh
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th;ng kê b$ng ph&'ng pháp phân tích ANOVA m#t
y u t;, so dfng ph n mUm SPSS 22.0. Các s; li@u K
d ng % -&.c chuy5n -ni sang arsin tr&9c khi ti n
hành phân tích th;ng kê.
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. hánh giá kh n8ng ch u nhi@
nhi@t c\
c\a rô phi -=
-=
K giai -o n gi;
gi;ng

3.1.1. Theo nhi@t -#
K t qu nghiên c0u ng&`ng nhi@t -# t9i h n t;i
thi5u (CTmin) cho th y ng&`ng ch u nhi@t c\a cá rô
phi -= t8ng theo nhi@t -# môi tr&Gng n&9c nuôi, dao
-#ng 12,13 ± 0,15°C (môi tr&Gng n&9c 28°C) t9i
12,63 ± 0,91°C (môi tr&Gng n&9c 34°C). Tuy nhiên si
sai khác này không có ý ngh†a vU mPt th;ng kê (P >
0,05). ‰ ng&`ng ch u nhi@t t;i -a (CTmax), ng&`ng

ch u nhi@t c?ng t8ng theo nhi@t -# môi tr&Gng n&9c
nh&ng không có sai khác vU ý ngh†a th;ng kê gima
các môi tr&Gng nuôi, - t 40,67 ± 0,58°C K nhi@t -#
n&9c 28°C và 41,20 ± 0,53°C K nhi@t -# n&9c 34°C
(Hình 1A). T&'ng ti, ng&`ng nhi@t -# gây ch t t;i
thi5u (LTmin, 9,77 — 10,27°C) và t;i -a (LTmax,
42,33 — 43,00°C) t8ng theo nhi@t -# n&9c nuôi và
không sai khác có ý ngh†a th;ng kê gima các nhi@t -#
n&9c nuôi (P > 0,05) (Hình 1B). K t qu c\a nghiên
c0u này t&'ng ti v9i k t qu c\a nghiên c0u trên cá
chép th&Gng Cyprinus carpio, cá chép ¨n h# Labeo
rohita (Chatterjee và ctv, 2004), cá da tr'n Pangasius
pangasius (Debnath và ctv, 2006) và tôm càng xanh
Macrobrachium rosenbergii (Manush và ctv, 2004).

Hình 1. Ng&
Ng&`ng ch u nhi@
nhi@t -#
-# t;
t;i thi5
thi5u (CTmin) và t;
t;i -a (CTmax) (Hình
(Hình 1A), ng&
ng&`ng nhi@
nhi@t -#
-# gây ch t t;
t;i
thi5
thi5u (LTmin) và t;
t;i -a (LTmax) (Hình
(Hình 1B) c\
c\a cá rô phi -=
-= nuôi K các nhi@
nhi@t -#
-# khác nhau
S; li@u trình bày giá tr trung bình ± -# l@ch chu7n (n = 3). Các c#t có ký hi@u chm cái gi;ng nhau th5

hi@n không khác bi@t có ý ngh†a th;ng kê (P > 0,05).
3.1.2. Theo thGi gian

h;i v9i thGi gian - t ng&`ng ch u nhi@t t;i thi5u,
cá rô phi -= - t ng&`ng l n l&.t là 48 phút, 57 phút
và 66 phút khi nuôi K nhi@t -# 28oC, 31oC và 34oC.
Ng&.c l i, thGi gian - t ng&`ng ch u nhi@t t;i -a
ng n h'n khi cá -&.c nuôi K nhi@t -# cao h'n (cá
m t cân b$ng trong thGi gian 40 phút, 33 phút và 20
phút khi nuôi K nhi@t -# 28oC, 31oC và 34oC). T t c
các sai khác vU thGi gian - t ng&`ng ch u nhi@t t;i
thi5u và t;i -a c\a cá rô phi -= nuôi K các nghi@m
th0c nhi@t -# n&9c -Uu có ý ngh†a th;ng kê (P <
0,05) (Hình 2A). T&'ng ti, thGi gian cá rô phi -= - t
ng&`ng nhi@t -# gây ch t t;i thi5u dài h'n khi cá
nuôi K nhi@t -# cao h'n và thGi gian - t ng&`ng nhi@t

-# gây ch t t;i -a ng n h'n khi nuôi K nhi@t -# n&9c
cao h'n. T t c các sai khác c\a ng&`ng nhi@t -# gây
ch t khi so sánh gima các nghi@m th0c nhi@t -# môi
tr&Gng n&9c -Uu có ý ngh†a th;ng kê (P < 0,05)
(Hình 2B). Theo Currie và ctv. (1998) nhóm cá da
tr'n là loài có phn nhi@t r#ng thì khi nuôi thu n K
nhi@t -# cao có th5 c i thi@n kh n8ng ch u ng&`ng
nhi@t -# cao và gi m kh n8ng ch u ng&`ng nhi@t -#
th p. Tuy nhiên kh n8ng thích nghi v9i si thay -ni
nhi@t -# b nh h&Kng l9n bKi nhi@t -# n&9c nuôi và
loài cá nuôi (Beitinger và Beninett, 2000). Vì vly
nghiên c0u c\a chúng tôi vU ng&`ng kh n8ng ch u
nhi@t c\a cá rô phi -= cung c p thông tin hmu ích cho
si lia chZn các loài cá nuôi trong b;i c nh bi n -ni
khí hlu.
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Hình 2. ThG
ThGi gian - t ng&
ng&`
g&`ng ch u nhi@
nhi@t -#
-# t;
t;i thi5
thi5u và t;
t;i -a (Hình
(Hình 2A), thG
thGi gian - t ng&`
ng&`ng nhi@
nhi@t -#
-# gây
ch t t;
t;i thi5
thi5u và t;
t;i -a (Hình
(Hình 2B) c\
c\a cá rô phi -=
-= nuôi K các nhi@
nhi@t -#
-# khác nhau
S; li@u trình bày giá tr trung bình ± -# l@ch chu7n (n = 3). Các c#t có ký hi@u chm cái khác nhau th5 hi@n

si khác bi@t có ý ngh†a th;ng kê (P < 0,05).

3.2. Žnh h&K
h&Kng c\
c\a nhi@
nhi@t -#
-# lên t˜
t˜ l@
l@ s;
s;ng và
t8ng tr&K
tr&Kng c\
c\a rô phi -=
-= K giai -o n gi;
gi;ng
B ng 1 cho th y t˜ l@ s;ng th p nh t khi nuôi K
nhi@t -# 34oC và cao nh t K 31oC. Tuy nhiên si sai
khác vU t˜ l@ s;ng gima các nghi@m th0c nhi@t -#
nuôi là không có ý ngh†a th;ng kê. Sau thGi gian nuôi
50 ngày, kh;i l&.ng gia t8ng c\a cá rô phi -= t8ng
cùng v9i t8ng nhi@t -# môi tr&Gng n&9c nuôi, - t
14,00 ± 0,75 g K 28oC và 19,90 ± 1,88 K 34oC. Kh;i
l&.ng gia t8ng c\a rô phi -= nuôi K nhi@t -# 34oC sai
khác có ý ngh†a th;ng kê so v9i 2 nghi@m th0c còn
l i (P < 0,05). T&'ng ti, t˜ l@ t8ng tr&Kng và t;c -#
t8ng tr&Kng -Pc tr&ng c?ng - t cao nh t K nhi@t -#
nuôi 34oC (173,69 ± 2,12% và 2,14 ± 0,039%/ngày) và
sai khác có ý ngh†a th;ng kê so v9i nghi@m th0c
28oC và 31oC (P < 0,05). H@ s; chuy5n hóa th0c 8n
- t th p nh t K nghi@m th0c 28oC và cao nh t K
nghi@m th0c 34oC. K t qu c\a chúng tôi t&'ng -[ng
v9i nghiên c0u nh h&Kng c\a nhi@t -# khác nhau

lên t8ng tr&Kng c\a cá tra (Phuc, 2015). Tác gi công
b; các ch] s; t8ng tr&Kng c\a cá tra bao g[m kh;i
l&.ng gia t8ng, t;c -# t8ng tr&Kng tuy@t -;i, t;c -#
t8ng tr&Kng -Pc tr&ng - t cao nh t K nhi@t -# nuôi
34oC. Theo Schulte (2011) nhi@t -# môi tr&Gng n&9c
có tác -#ng - n t8ng tr&Kng c\a cá, bKi vì t;c -#
chuy5n hóa t8ng khi nhi@t -# n&9c t8ng góp ph n
vào t;c -# t8ng tr&Kng c\a cá nhanh h'n khi nuôi K
nhi@t -# cao. Cá t8ng tr&Kng nhanh và tiêu thf th0c
8n nhiUu h'n K nhi@t -# 34oC cho th y ph n l9n n8ng
l&.ng -&.c tích l?y cho t8ng tr&Kng, không ph i so
dfng n8ng l&.ng ph n 0ng v9i hi@n t&.ng s;c khi
nhi@t -# t8ng (Phuc, 2015). Tuy nhiên nghiên c0u
c\a chúng tôi có t˜ l@ s;ng K nhi@t -# 34oC th p h'n
t˜ l@ s;ng K các nhi@t -# còn l i. hây có th5 là y u t;
nh h&Kng - n các ch] tiêu t8ng tr&Kng cao h'n K
nghi@m th0c 34oC. Vì vly nh h&Kng c\a nhi@t -# lên
t8ng tr&Kng c\a cá rô phi -= ch&a có th5 kh•ng - nh
ch c ch n K nghiên c0u hi@n t i.

B ng 1. T˜
T˜ l@
l@ s;
s;ng, kh;
kh;i l&.
l&.ng gia t8ng (NWG), t˜
t˜ l@
l@ t8ng tr&K
tr&Kng (WG), t;
t;c -#
-# t8ng tr&K
tr&Kng -P
-Pc tr&ng (SGR),
h@ s;
s; chuy5
chuy5n hóa th0
th0c 8n (FCR) c\
c\a cá rô phi -=
-= (Oreochromis spp.) giai -o n gi;
gi;ng nuôi K nhi@
nhi@t -#
-# 28, 31
o
và 34 C
Nghi@m
NWG
WG
SGR
T˜ l@ s;ng (%)
FCR
th0c
(g)
(%)
(% / ngày)
87,33 ± 4,62a
14,00 ± 0,75a
141,35 ± 3,49a
1,87 ± 0,037a
1,17 ± 0,04a
28oC
a
b
b
a
o
88,67 ± 2,31
17,00 ± 0,91
148,82 ± 3,07
1,94 ± 0,042
1,22 ± 0,06ab
31 C
78,67 ± 14,19a
19,90 ± 1,88c
173,69 ± 2,12c
2,14 ± 0,039b
1,27 ± 0,02b
34oC

S; li@u trình bày giá tr trung bình ± -# l@ch chu7n (n = 3). Các c#t có ký hi@u chm cái khác nhau th5 hi@n
si khác bi@t có ý ngh†a th;ng kê (P < 0,05). NWG: Kh;i l&.ng gia t8ng; WG: T˜ l@ t8ng tr&Kng; SGR: T;c -#
t8ng tr&Kng; FCR: H@ s; chuy5n hóa th0c 8n.
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4. K T LU N
K t qu nghiên c0u cho th y ng&`ng ch u nhi@t
t;i thi5u và t;i -a, ng&`ng nhi@t -# gây ch t t;i thi5u
và t;i -a c\a cá rô phi -= -Uu t8ng theo nhi@t -# môi
tr&Gng n&9c t8ng. Ngoài ra nhi@t -# môi tr&Gng n&9c
t8ng lên t9i 34oC ch&a nh h&Kng - n t8ng tr&Kng và
t˜ l@ s;ng c\a cá rô phi -=. Tuy nhiên các nghiên c0u
sau này vU kh n8ng ch u nhi@t và tác -#ng c\a nhi@t
-# lên t8ng tr&Kng và t˜ l@ s;ng K cá rô phi -= hoPc
-;i t&.ng th\y s n khác c n b; trí K dãy nhi@t -#
r#ng h'n và thGi gian nghiên c0u dài h'n. Nghiên
c0u ti p theo là c n thi t -5 có th5 hi5u rõ c' ch
thích nghi và chuy5n hóa n8ng l&.ng khi nhi@t -#
môi tr&Gng n&9c gi m hoPc t8ng. K t qu c\a nghiên
c0u hi@n t i cho th y cá rô phi -= là -;i t&.ng nuôi
tiUm n8ng nh$m thích nghi v9i -iUu ki@n bi n -ni khí
hlu.
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THERMAL TOLERANCE, GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL OF RED TILAPIA
(Oreochromis spp.)
spp.) FINGERLINGS IN THREE TEMPERATURES
Le Nguyen Thien Phuc1, Nguyen Minh Thanh1
1

International Univeristy, Vietnam National University Ho Chi Minh
Summary

This study evaluated the thermal tolerance of red tilapia (Oreochromis spp.) fingerlings in term of critical
thermal minimum (CTmin), critical thermal maximum (CTmax), lethal thermal minimum (LTmin), and
lethal thermal maximum (LTmax) after acclimation of the fingerlings at 31 and 34oC and the temperature of
28oC as a control. Mean values of CTmin, CT max, LTmin and LTmax increased insignificantly with
increasing acclimation temperatures (P > 0.05). In contrast, the acclimation temperatures strongly affected
the time of tolerance of red tilapia. The higher the acclimation temperatures were, the longer red tilapia
fingerlings could tolerate to cold water, and the shorter they could tolerate to warm water (P < 0.05). The
second experiment focused on the effects of three diferent temperatures on the growth performance and
survival of red tilapia fingerlings. Net weight gain (g), growth rate (%) and specific growth rate (%/day)
were highest at the temperature of 34oC and were significantly different those at other temperatures (28 and
31oC), while survival rates were not significant between treatments. The results of this study indicate that
red tilapia is a potential aquaculture species in the Mekong Delta in the context of temperature increase due
to global climate change.
Keywords:
Keywords Red tilapia, Oreochromis spp., thermal tolerance, growth performance.
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RONG &Z LAURENCIA (RHODOPHYTA) ; PHÚ QU(C,
KIÊN GIANG, VI T NAM: HI N TR:NG PHÂN B( VÀ
NH8N DI N LOÀI
Nguy”n
Nguy”n T n Phong1, Hu•nh
Hu•nh V8n TiUn2, Tr&'ng TrZng
TrZng Ngôn3
TÓM T T
Các loài rong -= thu#c chi Laurencia hi@n có giá tr kinh t cao. Tuy nhiên, hi@n ch&a có -ánh giá c?ng nh&
báo cáo vU phân b; và các thành ph n loài t i Vi@t Nam. Mfc tiêu c\a nghiên c0u này là tìm hi5u hi@n tr ng
phân b; và thành ph n loài rong bi5n thu#c chi Laurencia K Phú Qu;c. K t qu này là c' sK ban - u giúp
-ánh giá ngu[n tài nguyên bi5n sau này và c?ng là nUn t ng cho các nghiên c0u sâu h'n. Nghiên c0u này
áp dfng ph&'ng pháp quadrat -5 thu m‚u, ph&'ng pháp l y m‚u phân tích, ph&'ng pháp phân lo i, -ánh
giá -a d ng loài và -ánh giá ch] s; -[ng -Uu -5 - t -&.c mfc tiêu nghiên c0u. 8 trong 14 hòn - o K Phú
Qu;c có si hi@n di@n c\a 7 loài rong -= thu#c chi Laurencia (Laurencia cartilaginea, Laurencia majuscula,
Laurencia mcdermidiae, Laurencia microcladia, Laurencia obtusa, Laurencia pinnata, Laurencia viridis). 4
trong 7 loài này có giá tr kinh t cao. Ch] s; -a d ng c\a các loài K m0c -# trung bình v9i các ch] s; bi n
-#ng gima 0,196 và 0,689. Hai loài Laurencia microcladia và Laurencia obtusa cùng có t n s; xu t hi@n cao
nh t (79,36%). Trong khi -ó, ch] s; -[ng -Uu c\a các loài này t&'ng -;i cao, tW 0,650 - n 1,000. Môi tr&Gng
s;ng c\a các loài này hi@n nay còn t&'ng -;i nguyên v¤n và ít b tác -#ng do các ho t -#ng c\a con ng&Gi.
C n có thêm nhiUu nghiên c0u vU loài này c?ng nh& quy ho ch phù h.p nh$m b o t[n và so dfng h.p lý tài
nguyên rong bi5n t i Phú Qu;c.
TW khóa: Laurencia, Phu Quoc, Rhodophyta, tài nguyên rong bi5n.

1. GI.I THI U7
Chi Laurencia phân b; r#ng rãi t i nhiUu vùng
bi5n trên toàn th gi9i. Chi này -&.c -ánh giá là m#t
trong nhmng chi -a d ng nh t thu#c ngành rong -=
(Saito, 1967; Garbary & Harper, 1998). NhiUu nghiên
c0u th&Gng tlp trung nghiên c0u kh n8ng s n xu t
các h.p ch t th0 c p, tiUm n8ng h@ sinh thái và d&.c
ph7m tW các loài rong -= thu#c chi Laurencia
(Oliveira et al., 2015).
Vùng Carribbean là n'i có nhmng nghiên c0u
- u tiên vU loài rong -= Laurencia obtusa
(Lamouroux, 1813). K t qu cho th y r$ng loài rong
-= Laurencia obtusa có ch0a nhiUu h.p ch t m9i có
giá tr kinh t cao. Loài này c?ng -ã -&.c xác - nh
hi@n tr ng và khu vic phân b; K vùng bi5n nhi@t -9i
và cln nhi@t -9i (Albert, 1987). Taskin và Sukatar
(2013) -ã ghi nhln 7 loài thu#c chi Laurenia t i vùng
bi5n K Thn Nh† K•. Palaniveloo & Vairappan (2013)

1

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động, Đại học Tôn Đức
Thắng
2
Khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Kiên Giang
3
Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần
Thơ
Email: hvtien36@gmail.com

-ã ghi nhln si -a d ng và chi m &u th c\a b;n loài
thu#c chi Laurencia: Laurencia snackeyi, Laurencia
majuscula, Laurencia nangii và Laurencia similis t i
b c - o.
Le (2015) báo cáo r$ng rong -= t i Vi@t Nam có
si t&'ng -[ng vU -a d ng loài v9i các loài xu t hi@n
t i Philippines nh&ng cao h'n so v9i các loài K hài
Loan, Thái Lan và Malaysia. Tu (2015) ghi nhln si
xu t hi@n loài Laurencia natalensis Kylin t i qu n - o
Thn Chu, Phú Qu;c. hây là loài m9i -&.c ghi nhln
g n -ây. Loài này c?ng ghi nhln có hi@n di@n t i
vùng bi5n Isipingo (Nam Phi) K -# sâu 1 m. Tu
(2015) cho th y h u h t chi Laurencia hi@n di@n t i
vùng bi5n Nam Trung b# (Vi@t Nam) v9i s; l&.ng r t
ít và ch&a có nhiUu tiUm n8ng vU kinh t . Suzuki
(2009) cho bi t r$ng có nhiUu nghiên c0u báo cáo vU
si hi@n di@n và thành ph n loài rong -= thu#c chi
Laurencia. Tuy nhiên, t i Vi@t Nam hi@n có ít công
trình nghiên c0u vU chi Laurencia và thành ph n loài
c?ng b h n ch .
Vùng bi5n Phú Qu;c hi@n có 22 hòn - o l9n
nh=. Vùng bi5n này -ã -&.c quy ho ch thành khu du
l ch sinh thái bi5n ch t l&.ng cao K Vi@t Nam và
trong khu vic hông Nam Á. Khu B o t[n bi5n Phú
Qu;c -ã -&.c thành llp n8m 2007. Tuy nhiên, hi@n
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nay ch&a có -ánh giá c?ng nh& báo cáo cf th5 vU si
hi@n di@n c\a loài rong bi5n thu#c chi Laurencia K
khu vic này. Do vly, mfc tiêu c\a nghiên c0u này là
tìm hi5u hi@n tr ng phân b; và thành ph n loài rong
bi5n thu#c chi Laurencia K các hòn - o K Phú Qu;c
sb là c' sK ban - u giúp -ánh giá ngu[n tài nguyên
bi5n sau này và c?ng là nUn t ng cho các nghiên c0u
sâu h'n.
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP
2.1. Vlt
Vlt li@u
Thi t b - nh v k t h.p v9i máy nh Nikon
D5300, máy nh chfp hình d&9i n&9c FinePix (XP80
c\a Fujifilm), b n Google map, b# thu m‚u và b o
qu n m‚u.
Thi t b xác - nh môi tr&Gng n&9c g[m máy -o
-# mPn (Extech EC170) và máy -o pH (Eutech
Expert pH).
2.2.
2.2. Ph&'ng pháp

2.2.1. h a -i5m kh o sát và thu m‚u
hã ti n hành kh o sát và thu m‚u vào tháng 5
n8m 2017. Các m‚u rong -&.c thu t i vùng bi5n ven
14 hòn c\a - o Phú Qu;c: hòn DWa, hòn R'i, hòn
Th'm, hòn Kim Quy, hòn Mây Rút Ngoài, hòn Vông,
hòn X&Kng, hòn Vang, hòn D8m Ngoài, hòn D8m
Trong, hòn Khô, hòn Trang, hòn G m Ghi, hòn
Móng Tay.
Nghiên c0u -ã áp dfng theo ph&'ng pháp
Quadrat (Misra, 1968). hã ti n hành thu m‚u K 5 v
trí khác nhau ng‚u nhiên t i mki - a -i5m. Di@n tích
ô kh o sát 0,5 m x 0,5 m K -# sâu 0-3 m.

thu#c bU mPt n&9c khác nhau K mki v trí kh o sát
(B ng 1).

2.2.2. Xác - nh -a d ng loài
Phân lo i loài
Nghiên c0u áp dfng ph&'ng pháp phân lo i
rong c\a Dawson (1954) và h@ th;ng phân lo i IUCN
(2015) -5 phân lo i các m‚u rong -= thu#c chi
Laurencia -&.c thu thlp t i các hòn K Phú Qu;c.
Ngoài ra, -ã tham kh o phân lo i rong c\a Nguy”n
Hmu h i (2007), Dai (1997), Ph m Hoàng H# (1969),
Tseng (1983), Tu (2015), Lê Nh& Hlu và c#ng si
(2013).

hánh giá -a d ng loài
Nghiên c0u áp dfng -ánh giá -a d ng loài và ch]
s; -[ng -Uu c\a Shannon & Weaver (1963) và ch] s;
t&'ng -[ng (similarity index). Ch] s; -a d ng sinh
hZc loài Shannon H’ (Shannon and Weaver, 1963) là
phép th;ng kê tnng h.p c\a hai y u t; là thành ph n
s; l&.ng loài và kh n8ng xu t hi@n c\a các cá th5
trong mki loài. Ch] s; -a d ng sinh hZc loài Shannon
H’ không ch] phf thu#c vào thành ph n loài, s; loài
mà c s; l&.ng cá th5 và xác su t xu t hi@n c\a các
cá th5 trong mki loài. Ch] s; H’ -&.c tính theo công
th0c:

HoPc:

Trong -ó: H’: ch] s; -a d ng sinh hZc loài
Shannon; Pi: t n s; xu t hi@n c\a loài th0 I; n: tnng s;
loài hoPc S: tnng s; loài.
Ch] s; -[ng -Uu Shannon J’ (Shannon Evenness
J’) kh o sát tính phân b; -[ng -Uu c\a các loài rong
-= thu#c chi Laurencia. Ch] s; J’ -&.c tính dia trên
ch] s; -a d ng loài Shannon H’ và H’max.
(J’ có giá tr tW 0 - n 1)
. Trong -ó,

Hình 1. B n -[ kh o sát và n'i thu m‚u
m‚u loài
Laurencia Sp. (Google map)
Nghiên c0u -ã áp dfng ph&'ng pháp l y m‚u
phân tích môi tr&Gng n&9c c\a Pellizzari (2017). hã
ti n hành -o l&Gng các thông s; hóa lý c\a m‚u
n&9c, bao g[m -# mPn, pH và nhi@t -# K ba -i5m
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là ch] s;

-a d ng loài cic - i. Ch] s; này ch] xu t hi@n khi các
loài thu#c chi Laurencia có si phân b; -[ng -Uu gima
các loài v9i nhau và khi t n s; xu t hi@n c\a mki loài
trong qu n th5 b$ng nhau. Nghiên c0u so dfng ph n
mUm Biodiversity Pro (McAleece và c#ng si, 1997)
-5 phân tích - nh l&.ng các ch] s; -a d ng sinh hZc
Shannon H’ và ch] s; -[ng -Uu Shannon J’.
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hánh giá -#
-# t&'ng -[ng thành ph n loài
Áp dfng công th0c c\a Bray-Curtis (1957) -5
tính ch] s; t&'ng -[ng (similarity index):

Trong -ó:

và

là s; l&.ng loài th0 i trong

khu vic nghiên c0u th0 j và k, (s; l&.ng loài p = 1, 2,
3, … I; s; l&.ng khu vic nghiên c0u n = 1,2,3, …j).
3. K T QU VÀ TH O LU N
3.1. hPc
hPc -i5m c\a khu vic nghiên c0u
K t qu nghiên c0u cho th y r$ng các loài rong
-= thu#c chi Laurencia hi@n di@n K nhi@t -# (B ng 1)
dao -#ng trong kho ng 22,69 - 29,63oC. hiUu này cho
th y r$ng các loài rong này hi@n di@n K biên -# nhi@t
t&'ng -;i h¤p h'n v9i các các loài do Simić và c#ng
si (2017) phát hi@n K nhiUu nhánh sông K Serbia.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Biên -# nhi@t K vùng K Serbia tW 11,5—29oC. Tuy
nhiên, Eggert (2012) cho bi t các loài rong -= có th5
phát tri5n và thích 0ng t;t vU sinh lý hZc và hình thái,
n[ng -# protein và các -Pc -i5m c\a màng t bào
tr&9c si bi n -ni c\a nhi@t -# môi tr&Gng.
K t qu pH t i các hòn - o kh o sát có giá tr tW
7,61 - n 8,25. K t qu này t&'ng -[ng v9i các k t
qu nghiên c0u vU -# pH trong môi tr&Gng rong bi5n
hi@n di@n (pH tW 7,3-8,8) c\a Dadolahi-Sohrab và
c#ng si (2012) K v nh Ba T& (¨n h#). Tuy nhiên, -ã
có si chênh l@ch vU -# pH theo nghiên c0u này so
v9i k t qu do Simić và c#ng si (2017) ti n hành t i
Serbia v9i -# pH là tW 7,0 - 9,23. Simić và c#ng si
(2017) nhln xét r$ng rong bi5n có th5 t[n t i trong
biên -# pH khác nhau và tùy thu#c vào -Pc -i5m
sinh thái, -iUu ki@n ti nhiên và ki5u khí hlu K mki
khu vic.

B ng 1. TZa -# và các thông s; hóa lý
lý c\a
c\a n&9c t i khu vic kh o sát
Nhi@t -#
TZa -#
h o
pH
(
9˚59'36.2"N 104˚00'51.6"E
9˚59'04.2"N 104˚01'06.4"E
9˚57'19.4"N 104˚00'46.7"E
9˚55'11.1"N 103˚58'52.1"E
9˚54'47.2"N 103˚59'40.3"E
9˚55'03.4"N 103˚59'59.6"E
9˚54'56.2"N 104˚01'26.1"E
9˚55'38.8"N 104˚01'06.7"E
9˚59'28.8"N 104˚02'31.3"E
10˚00'20.8"N 104˚01'46.2"E
9˚55'45.3"N 103˚59'32.5"E
9˚54'13.2"N 103˚59'29.8"E
9˚54'38.2"N 104˚00'46.0"E
9˚54'35.2"N 104˚01'20.7"E

Hòn DWa
Hòn R'i
Hòn Th'm
Hòn Kim Quy
Hòn Mây Rút Trong
Hòn Vong
Hòn X&Kng
Hòn Vang
Hòn D8m Ngoài
Hòn D8m Trong
Hòn Khô
Hòn Trang
Hòn G m Ghi
Hòn Móng Tay

Tuy nhiên, theo k t qu kh o sát -# mPn bi n
-#ng tW 29,50‰ - n 32,50‰. h# mPn trung bình phù
h.p v9i si phân b; c\a các loài rong thu#c chi
Laurencia là 30,74%, trong -ó - a -i5m phân b; -a
d ng và thích h.p nh t v9i các loài thu#c chi
Laurencia có -# mPn là 32,33% (hòn Th'm). h# mPn
này t&'ng -[ng so v9i k t qu nghiên c0u do
Dadolahi-Sohrab và c#ng si (2012) công b; K v nh
Ba T& là 32-43‰. hiUu này cho th y ngoài các y u t;
nh h&Kng vU nhi@t -# và pH, thì si phân b; và t[n
t i c\a các loài thu#c chi Laurencia còn phf thu#c
khá l9n vào -# mPn c\a n&9c bi5n.

23,59
24,61
23,81
27,53
22,69
27,94
27,82
28,73
28,86
24,79
29,63
28,92
28,84
29,07

8,15
7,92
8,25
7,61
7,78
7,91
8,01
8,12
7,85
7,67
8,08
8,22
7,95
7,82

h# mPn
(‰)
29,33
31,33
32,33
31,33
29,67
30,67
29,33
30,67
32,00
31,33
31,00
29,67
31,00
30,67

3.2. hánh giá si
si -a d ng phân b;
Nghiên c0u cho th y 35 m‚u rong -= thu#c chi
Laurencia ch] hi@n di@n K vùng bi5n ven 8 - o: hòn
DWa, hòn R'i, hòn Th'm, hòn Kim Quy, hòn Vong,
hòn X&Kng, hòn Vang, hòn Khô. Không ghi nhln
-&.c si hi@n di@n c\a các loài rong -= thu#c chi
Laurencia t i vùng bi5n ven các hòn Trang, hòn Khô,
hòn G m Ghi, hòn Móng Tay, hòn D8m Ngoài và
hòn D8m Trong.
K t qu phân lo i 35 m‚u rong -= thu#c chi
Laurencia thu -&.c t i các vùng bi5n ven 8 hòn - o

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

129

KHOA H C CÔNG NGH
c\a - o K Phú Qu;c -&.c phân lo i thành 7 loài
(B ng 2 & hình 2). Các loài thu#c chi Laurencia phân
b; r i rác K 8 - o, tlp trung nhiUu nh t K hòn Th'm

(4 loài), ti p - n là hòn X&Kng và hòn DWa (2 loài),
hòn R'i, hòn Kim Quy, hòn Vông, hòn Khô và hòn
Vang v9i 1 loài.

B ng 2.
2. Si
Si hi@n di@n c\a các loài rong -= thu#c chi Laurencia ven các hòn
hòn - o thu#c - o Phú Qu;c
Loài
1
2
3
4
5
6
7
8
Giá tr kinh t
Laurencia cartilaginea
+
+
Laurencia obtusa
+
+
+
Laurencia microcladia
+
+
Laurencia majuscule
+
+
Laurencia mcdermidiae
+
+
+
+
+
+
Laurencia pinnata
+
Laurencia viridis
+
Tnng
2
1
4
1
1
2
1
1
-

* Ghi chú: (1): hòn DWa; (2) hòn R'i; (3) hòn Th'm, (4) hòn Kim Qui; (5) hòn Vong; (6) hòn X&Kng; (7)
hòn Vang; (8) hòn Khô. (+): có si hi@n di@n; (-): không có si hi@n di@n.

Laurencia cartilaginea

Laurencia majuscula

Laurencia obtusa

Laurencia mcdermidiae

Laurencia pinnata

Laurencia viridis

Laurencia microcladia

Hình 2. Hình nh -Pc tr&ng c\a 7 loài rong -= thu#c chi Laurencia
Christian và Kai (2012) cho bi t r$ng các loài trGi nhiUu h'n so v9i các loài phân b; K -# sâu h'n.
rong -= thu#c chi Larencia phân b; không -[ng -Uu Pellizzari (2017) c?ng ch0ng minh r$ng si phân b;
là do nh h&Kng c\a b0c x mPt trGi, mây và -Pc bi@t không -[ng -Uu có th5 là do si thích nghi, -iUu ki@n
là th\y triUu. Wilhelm and Selmar (2011) cho bi t r$ng nhi@t -#, -# mPn và -# pH và nhu c u dinh d&`ng c\a
rong bi5n là thic vlt c n ánh sáng -5 quang h.p. loài rong -ó trong quá trình sinh tr&Kng và phát tri5n.
Nhmng loài phân b; g n t ng n&9c mPt phát tri5n Ngoài ra, Smale và c#ng si (2010) c?ng cho th y si
m nh h'n so v9i các loài phân b; K -# sâu h'n vì các phân b; c\a các loài thu#c chi Laurencia còn phf
loài K g n t ng n&9c mPt thu nhln l&.ng b0c x tW mPt thu#c r t l9n vào y u t; thGi gian và không gian.
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3.3. hánh giá -a d ng loài
Ch] s; -a d ng sinh hZc loài H’ khác nhau gima
các loài. Ch] s; này dao -#ng tW 0,196 - n 0,689
(B ng 3). Tính -a d ng cao nh t là loài Laurencia
mcdermidiae v9i H’ = 0,689, ti p theo là loài
Laurencia cartilaginea và Laurencia majuscula (H’ =
0,301) và th p nh t là Laurencia pinnata (H’ = 0,196).
Tuy nhiên, ch] s; -[ng -Uu Shannon J’ K hai loài
Laurencia cartilaginea và Laurencia majuscula l i cao
nh t (J’ = 1,000). Laurencia mcdermidiae -a d ng
h'n hai loài Laurencia cartilaginea và Laurencia
majuscula nh&ng ch] s; phân b; -[ng -Uu l i th p
h'n. Loài Laurencia pinnata có ch] s; -a d ng sinh
hZc loài H’ và ch] s; -[ng -Uu J’ th p nh t so v9i các
loài còn l i (J’ = 0,650).
B ng 3.
3. Ch]
Ch] s; -a d ng sinh hZc loài Shannon (H’) và
ch]
ch] s; -[ng -Uu Shannon (J’) t i các -i5m thu m‚u
ven các hòn c\a
c\a - o Phú Qu;c
H’
J’
Loài
Laurencia cartilaginea
0,301
1,000
Laurencia obtusa
0,276
0,943
Laurencia majuscula
0,301
1,000
Laurencia mcdermidiae
0,689
0,986
Laurencia pinnata
0,196
0,650
Laurencia viridis
0,287
0,954
Laurencia microcladia
0,298
0,991

Hình 3. Si
Si t&'ng -[ng c\a các loài thu#c chi
Laurencia t i vùng bi5n ven các hòn c\a
c\a
- o Phú Qu;c
S; li@u K b ng 3 cho th y ch] s; -a d ng loài c\a
chi Laurencia ven các hòn c\a - o Phú Qu;c t&'ng
-;i th p (H’ = 0,196-0,689) so v9i nghiên c0u c\a
Pellizzari n8m 2017 t i qu n - o Nam Shetland K
Nam Cic vU các loài rong bi5n (H’ = 3,250-4,090). Các
k t qu trên cho th y si t&'ng -[ng v9i k t qu
nghiên c0u do Pellizzari (2017) công b;. hiUu này

cho th y r$ng vùng bi5n t i các hòn - o khác nhau
có -Pc -i5m môi tr&Gng khác nhau nên có tính -Pc
thù riêng vU thành ph n và si phân b; c\a các sinh
vlt K d&9i bi5n. Ngoài ra tính -a d ng vU loài không
ch] phf thu#c vào v trí phân b; K các hòn - o mà
còn phf thu#c vào t n s; xu t hi@n c\a các loài K các
hòn - o này.
Ch] s; t&'ng -[ng thành ph n loài c\a chi
Laurencia t i vùng bi5n K các hòn - o c\a - o Phú
Qu;c - t tW 11,76% - n 79,36% và -&.c chia thành
hai nhánh: m#t nhánh nh= và m#t nhánh t&'ng -;i
l9n. Si phân vùng -ã t o -&.c tính khác bi@t trong si
phân b; gima các loài (Hình 3). Trong nhánh l9n, ba
loài Laurencia microcladia, Laurencia obtusa và
Laurencia majuscula có m0c -# t&'ng -[ng vU n'i
phân b; cao (50,21-79,36%). Riêng hai loài Laurencia
viridis và Laurencia mcdermidia K nhánh nh= nhìn
chung ít có si t&'ng -[ng vU n'i phân b; h'n so v9i
các loài khác (33,12%). Pellizzari (2017) cho th y si
xu t hi@n v9i t n s; th p ph n ánh thành ph n -Pc
tr&ng c\a loài và có th5 -ó là loài quý hi m. hiUu này
cho th y r$ng m0c -# g n g?i và t&'ng -[ng vU n'i
phân b; gima các loài K các -i5m kh o sát ph n ánh
tính ch t môi tr&Gng và dinh d&`ng có nhiUu -i5m
khác bi@t.
3.4. Giá
Giá tr kinh t c\a chi Laurencia
Laurencia -&.c 0ng dfng trong các l†nh vic
thic ph7m và y hZc. Các h.p ch t -&.c phân llp tW
loài thu#c chi Laurencia -&.c so dfng làm thu;c và
so dfng trong y hZc (Shaza, 2014). Wang và c#ng si
(2013) cho bi t các loài rong -= thu#c
chi Laurencia -&.c so dfng -5 s n xu t các ch t
chuy5n hóa th0 c p vì các ch t chuy5n hóa này có
các -Pc tính c u trúc -a d ng và -#c -áo và nhmng
-Pc tính này thay -ni tùy thu#c vào tWng loài, - a
-i5m và thGi gian thu m‚u. 4 loài Laurencia
mcdermidiae, Laurencia majuscula, Laurencia
microcladia, Laurencia obtusa -&.c 0ng dfng r#ng
rãi và phn bi n -5 s n xu t các h.p ch t th0 c p (Irie
1965).
Loài Laurencia majuscula -&.c thu t i hòn Th'm
và hòn X&Kng -ã -&.c Yang và c#ng si (2008)
nghiên c0u -5 ly trích các ho t ch t kháng khu7n và
ch t ch;ng oxy hóa. Lee và c#ng si (2004) và
Middleton và c#ng si (2000) ch0ng minh ho t tính
ch;ng oxy hoá có vai trò quan trZng khác nhau và so
dfng trong nhiUu lo i d&.c ph7m nh& ch;ng lão hóa,
kháng viêm và kháng t bào ung th&.
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Các loài rong -= thu#c chi Laurencia -&.c ng&Gi
dân thu thlp làm thic ph7m và d&.c li@u. Tuy nhiên,
vi@c so dfng này ch&a tln dfng t;i -a -&.c l.i ích
c\a các loài rong -=. C n có nhmng nghiên c0u sâu
h'n -;i v9i ngu[n l.i rong bi5n K Phú Qu;c, -Pc bi@t
là các loài rong -= thu#c chi Laurencia. C n có quy
ho ch và so dfng h.p lý ngu[n l.i tW thiên nhiên,
-Pc bi@t ngu[n l.i rong bi5n -5 phfc vf cho si phát
tri5n kinh t xã h#i c?ng nh& b o v@ môi tr&Gng. Cân
b$ng h@ sinh thái là -iUu ki@n tiên quy t giúp phát
tri5n du l ch bi5n bUn vmng c?ng nh& - t -&.c các
mfc tiêu bUn vmng vU môi tr&Gng và phát tri5n kinh
t xã h#i c\a Vi@t Nam.
4. K T LU N VÀ KI N NGH0
4.1. K t luln
hã xác - nh 7 loài rong -= thu#c chi Laurencia
t i 14 hòn - o t i Phú Qu;c. 4 trong 7 loài có giá tr
kinh t cao. Ch] s; -a d ng c\a các loài rong -=
thu#c chi Laurencia K m0c -# trung bình. Ch] s;
-[ng -Uu c\a các loài này t&'ng -;i cao. 2 loài
Laurencia microcladia và Laurencia obtusa có t n s;
xu t hi@n -[ng thGi cùng nhau cao nh t (79,36%).
Môi tr&Gng s;ng c\a các loài này hi@n nay còn t&'ng
-;i nguyên v¤n và ít b tác -#ng do các ho t -#ng
c\a con ng&Gi.
4.2. Ki n ngh
Phú Qu;c hi@n có 22 hòn - o l9n nh=, có Khu
B o t[n bi5n Phú Qu;c. Do các loài rong -= thu#c
chi Laurencia hi@n có giá tr kinh t nên c n có
nghiên c0u mK r#ng K các hòn - o còn l i c\a Phú
Qu;c c?ng nh& hoàn ch]nh danh lfc các loài rong
bi5n t i Phú Qu;c. hây là c' sK ban - u giúp -&a ra
các bi@n pháp b o t[n thích h.p c?ng nh& giúp -ánh
giá tác -#ng c\a ho t -#ng phát tri5n kinh t xã h#i
-;i v9i hi@n tr ng và thành ph n loài. C?ng c n có
nhiUu nghiên c0u sâu h'n vU lý tính và hóa tính c\a
các loài này nh$m xác - nh giá tr kinh t c\a các loài
rong hi@n di@n t i vùng Phú Qu;c. Ngoài ra, c n
khuy n khích nuôi tr[ng t o thu nhlp cho ng&Gi dân
- a ph&'ng c?ng nh& làm gi m tác -#ng do thu l&.m
rong bi5n ti phát hi@n -ang x y ra.
L(I C M N

Nhóm tác gi xin chân thành c m 'n B# Giáo
dfc và hào t o -ã hk tr. kinh phí thông qua -U tài
(B2016-KGU-01).
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G, VIETNAM:
RED SEAWEED OF LAURENCIA GENUS (RHODOPHYTA) IN PHU QUOC, KIEN GIAN
DISTRIBUTION AND SPECIES IDENTIFICATION
Nguyen Tan Phong1, Huynh Van Tien2, Truong Trong Ngon3
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Summary

Red seaweed species of the genus Laurencia are of high economic value. However, there was limited
information regarding distribution or composition of these read seaweed species in Vietnam. This study
aims to understand status of, and composition of, seaweed species of the genus Laurencia in Phu Quoc.
Expected findings will function as a basic information, from which evaluation and strategic plans would be
developed to protecting Red seaweed species or undertake further studies. This study employed quadrat
method for collecting samples, sampling and analytical methods, species identification, species richness,
similarity index to achieve the study’s objective. 8 of the 14 islands in Phu Quoc encountered the presence
of 7 species of the genus of Laurencia (Laurencia cartilaginea, Laurencia majuscula, Laurencia
mcdermidiae, Laurencia microcladia, Laurencia obtusa, Laurencia pinnata, Laurencia viridis). 4 of 7 species
are of high economic value. the species had a minimum index of species richness, fluctuating between 0.196
and 0.689. Laurencia microcladia and Laurencia obtusa had the highest frequency of occurrence, with
79.36%. Meanwhile, the species had a relatively high level of similarity index, ranging between 0,650 and
1,000. These species had relatively intact habitats. Additional studies are needed to adequately understand
red seaweed species and their habitats and to properly plan and rationally use these species in Phu Quoc.
Keywords: Laurencia, Phu Quoc, Rhodophyta, Sea weed resource.
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NGHIÊN C U SINH TR ;NG RBNG TR9NG KEO LAI
(Acacia mangium và Acacia auriculiformis) 5 TU7I
T:I CÔNG TY MDF TUNH GIA LAI
Nguy”n
Nguy”n Minh Thanh1, Lê Hùng Chi n1,
Lê Xuân Tr&Gng
Tr&Gng1, Tr n Trung Qu;c2, Ph m h8ng Bách3
TÓM T T
Nghiên c0u -&.c ti n hành t i 3 - a -i5m tr[ng Keo lai 5 tuni c\a Công ty MDF: KDang - h8k hoa; Ia Ba Ia Grai, Kong Bla - K’Bang, t]nh Gia Lai tW tháng 11/2018 - n tháng 6/2019. Các ch] tiêu sinh tr&Kng c\a
loài 5 tuni t˜ l@ cây hi@n còn là 92%, D1,3 = 9,43 cm, ∆D =1,88 cm/n8m; Hvn = 12,14 m, ∆H = 2,43 m/n8m; M =
138,22 m3/ha, ∆M = 27,64 m3/ha/n8m (hak hoa). T i Ia Grai có D1,3 = 9,45 cm, ∆D = 1,89 cm/n8m; Hvn
=11,94 m, ∆H = 2,39 m/n8m; M = 80,01 m3/ha, ∆M = 16 m3/ha/n8m và t i K’Bang có D1,3 = 10,28 cm, ∆D =
2,06 cm/n8m; Hvn =12,83 m ∆H = 2,57 m/n8m; M = 108,46 m3/ha, ∆M =21,69 m3/ha/n8m. Si sai khác vU
sinh tr&Kng D, H, M K các - a -i5m -Uu có si sai khác r t rõ ràng do k t qu tính sác xu t F -Uu cho Sig.
<0,05. M;i quan h@ D - H -&.c xác - nh thông qua ph&'ng trình. M#t s; nhân t; (-# dày t ng - t —X1, - m
tnng s; -X2, -# d;c —X3, -# cao tuy@t -;i —X4, hàm l&.ng mùn-X5) có nh h&Kng tric ti p - n sinh tr&Kng
th5 tích c\a Keo lai t i các - a -i5m nghiên c0u thông qua ph&'ng trình: Y = 15,516 + 0,017X1 + 5,241X2 0,104X3 — 0,012X4 + 0,041X5 (R2 = 0,75, SigF = 0,001). h t K khu vic là - t th t nh¤ - th t trung bình, có -# dày
tW trung bình - n dày, - t tW chua - - n chua m nh. Hàm l&.ng mùn K m0c giàu - n r t giàu, lân và ka li d”
tiêu -Uu K m0c r t nghèo.
TW khóa: Keo lai, Gia Lai, sinh tr&Kng, rWng tr[ng.

1.

TV N

8

Si phát tri5n c\a khoa hZc và công ngh@ ch
bi n c?ng nh& nhu c u ngày càng l9n c\a th tr&Gng
lâm s n d‚n t9i si phát tri5n m nh mb vU quy mô
di@n tích c\a các loài cây mZc nhanh, chu k• kinh
doanh ng n -áp 0ng mfc tiêu kinh doanh gk trf m=,
gk nguyên li@u. hiUu -ó ch] có th5 gi i quy t khi
công tác tuy5n chZn gi;ng t;t -&.c quan tâm, lia
chZn loài thích h.p v9i -iUu ki@n llp - a, k t h.p v9i
các bi@n pháp kj thult lâm sinh thâm canh theo
chiUu sâu. Cây Keo lai (Acacia mangium và Acacia
auriculiformis) là m#t trong s; các loài cây -&.c lia
chZn là cây tr[ng rWng s n xu t K Gia Lai tW nhiUu
n8m tr&9c -ây. Tuy nhiên, theo thic t t i m#t s; - a
bàn tr[ng và phát tri5n loài cây này có xu th gi m
d n theo chu k• kinh doanh. Bài vi t d&9i -ây sb
trình bày k t qu nghiên c0u sinh tr&Kng c\a loài
Keo lai tr[ng n8m 2014 t i m#t s; - a -i5m trên - a
bàn huy@n Ia Grai, hak hoa và K’Bang t]nh Gia Lai.
K t qu nghiên c0u sb cung c p m#t s; thông tin vU

1

Trường Đại học Lâm nghiệp
Sinh viên K60, Trường Đại học Lâm nghiệp
3
Học viên K25 LH, Trường Đại học Lâm nghiệp
2

tình hình sinh tr&Kng, phát tri5n loài cây này nh$m
bn sung c' sK khoa hZc cho vi@c lia chZn loài cây
tr[ng có n8ng su t, ch t l&.ng trên - a bàn ba huy@n
c\a t]nh Gia Lai.
2. 2I T 3NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. h;i t&.ng và thGi gian nghiên c0u
- RWng Keo lai hom tr[ng n8m 2014 t i Kong Bla
- K’Bang, KDang - hak hoa và Ia Ba - Ia Grai.
- ThGi gian nghiên c0u tW tháng 11 n8m 2018 - n
tháng 6 n8m 2019.
2.2. Ph&'ng pháp nghiên c0u
c0u
- K thWa toàn b# s; li@u vU -iUu ki@n ti nhiên,
thi t k tr[ng rWng, b n -[ hi@n tr ng K khu vic
nghiên c0u.
- Ph&'ng pháp nghiên c0u vU sinh tr&Kng, t8ng
tr&Kng loài (D1,3, Hvn, M)) K khu vic -&.c ti n hành
trên ô tiêu chu7n (OTC) t m thGi di@n tích 500 m2
(20 x 25 m), OTC -&.c thi t llp b$ng GPS. S; l&.ng
OTC là 18 ô, mki khu vic 6 OTC. Trong ô tiêu chu7n
ti n hành -o t t c s; cây hi@n có trong ô, các ch]
tiêu -o - m là:
+ ChiUu cao vút ngZn c\a cây (Hvn) -&.c -o
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b$ng th&9c Blumlei, -o tW mPt - t lên -]nh sinh
tr&Kng cao nh t, có sai s; 0,1 mét.
+ h&Gng kính ngang ngic (D1,3), -&.c -o b$ng
th&9c -o -&Gng kính K v trí 1,3 m thân cây tính tW
mPt - t, v9i sai s; 0,1 cm.
+ Ph7m ch t cây rWng -&.c -ánh giá b$ng
ph&'ng pháp phân lo i tWng cây trong ô tiêu chu7n
theo 3 c p: Cây t;t (A): là nhmng cây m#t thân có Hvn,
D1,3 cao h'n Hvn và D1,3 nhmng cây trung bình, hình
thân th•ng, tán -Uu, không b chèn ép, t]a cành ti
nhiên t;t, không gãy ngZn, không sâu b@nh, -# thon
cây -[ng -Uu. Cây trung bình (B): là nhmng cây có
Hvn, D1,3 g n - t -&Gng kính chiUu cao trung bình trK
lên, tán h'i b l@ch, b chèn ép m#t ph n, tán v‚n n$m
trong t ng tán chính c\a rWng, thân có th5 h'i cong,
không gãy ngZn và ít b sâu b@nh. Cây x u (C): là
nhmng cây b chèn ép, tán n$m d&9i t ng tán chính
c\a rWng, có Hvn, D1,3 d&9i trung bình, hoPc cây cong
queo, sâu b@nh, t]a cành ti nhiên kém, thân b cong
hoPc b tnn th&'ng.
- hiUu tra cây bfi th m t&'i, vlt r'i rfng: Trong
mki ô tiêu chu7n llp 5 ô d ng b n (ODB), di@n tích 4
m2/ô và ti n hành -iUu tra các ch] tiêu vU cây bfi
th m t&'i (thành ph n loài cây ch\ y u, chiUu cao,
kh;i l&.ng vlt r'i rfng t&'i...). ChiUu cao -&.c xác
- nh b$ng sào có kh c v ch - n cm, tính trung bình
cho c OTC tW các ô d ng b n. Vlt r'i rfng (VRR)
t&'i -&.c xác - nh b$ng cách thu toàn vlt r'i rfng
trên ô d ng b n trong OTC, cân b$ng cân -†a t i hi@n
tr&Gng và tính trung bình cho tWng OTC.

S; li@u -o - m các ch] tiêu sinh tr&Kng -&.c ghi
theo m‚u bi5u.
- Ph&'ng pháp -iUu tra - t:

-i5m -&.c s p x p theo hình 1.
T i các -i5m - t -&.c thu thlp b$ng các dfng cf
l y m‚u - t chuyên dùng, l y m‚u - t -&.c thic
hi@n theo quy trình trong TCVN 9487 - 2012 c\a B#
Khoa hZc và Công ngh@. Các - a -i5m l y m‚u - t
trên OTC -&.c b; trí theo ph&'ng pháp tr i dài theo -#
d;c.
Mki -i5m l y 0,5 kg, tr#n -Uu sau -ó chia 12
ph n và mang 0,5 kg vU phân tích các tính ch t lý hóa
hZc theo ph&'ng pháp sau -ây:
+ Ph&'ng pháp xác - nh thành ph n c p h t theo
ph&'ng pháp ;ng hút Robinson.
+ pHKCl xác - nh b$ng máy -o chuyên dfng.
+ Phân tích mùn (%) trong - t b$ng ph&'ng
pháp Tiurin.
+ h m d” tiêu (N, mg/100 g - t) -&.c xác - nh
theo ph&'ng pháp Chiurin-Comoonova.
+ Ph;t pho d” tiêu (mg/100 g - t) -&.c xác - nh
theo ph&'ng pháp Oniani.
+ Kali d” tiêu (mg/100 g - t) -&.c xác - nh theo
ph&'ng pháp quang k ngZn loa.
+ h m tnng s; xác - nh b$ng ph&'ng pháp trong
TCVN 6645:2000 và lân tnng s; xác - nh b$ng
ph&'ng pháp trong TCVN 8940 : 2011.
- Ph&'ng pháp xo lý s; li@u: Các s; li@u -&.c xo
lý b$ng ph n mUm th;ng kê toán hZc 0ng dfng
trong lâm nghi@p; vi@c nghiên c0u lia chZn các ch]
tiêu quan trZng các nghiên c0u -ánh giá nh h&Kng
c\a m#t s; nhân t; - n sinh tr&Kng c\a cây rWng so
dfng ph&'ng pháp phân tích ph&'ng sai 1 hoPc 2
nhân t;, m l n lPp, các tiêu chu7n U, χ2 c\a Pearson,
t&'ng quan Pearson và h[i quy -a bi n trong SPSS
b$ng ph n mUm Excel và SPSS 20.0.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1.
3.1. M#t s; -Pc -i5m c\a các lâm ph n tr[ng
Keo lai

3.1.1. M#t s; -Pc -i5m - a hình

Hình 1. 12 -i5m
-i5m l y m‚u - t t i khu vic
Các - a -i5m nghiên c0u có -# d;c tW 130 trK lên,
nên - t K các OTC -&.c l y K -# sâu 0 - 40 cm t i 12
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Các OTC b; trí trên - a bàn 3 xã, mki xã 6 OTC
cùng tr[ng n8m 2014, tính - n ngày -iUu tra các lâm
ph n -Uu là 5 tuni: OTC K xã K’Dang, huy@n hak
hoa, -# cao tuy@t -;i dao -#ng tW 775- 778 m, -# d;c
12- 140; OTC K xã Ia Ba, huy@n Ia Grai, -# cao tuy@t
-;i dao -#ng 609 — 913 m, -# d;c dao -#ng 32 -380 và
OTC K xã Kong Bla, huy@n K’Bang, -# cao tuy@t -;i
dao -#ng 543- 548 m, -# d;c 29 - 380. Khu vic nghiên
c0u -&.c phân theo khu vic sinh thái hông Tr&Gng
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S'n (huy@n K’Bang) và Tây Tr&Gng S'n (huy@n hak
hoa và Ia Grai).

3.1.2. hPc -i5m l9p cây bfi th m t&'i và vlt r'i
rfng
ChiUu cao trung bình c\a cây bfi th m t&'i d&9i
tán rWng trung bình 0,35 - 0,5 m, dao -#ng tW 0,2 m
- n 0,75 m, -# che ph\ th p 5 - 20%. Thành ph n các
loài cây bfi th m t&'i -'n gi n ch\ y u là: Thao kén,
Bông hôi, C= tranh, C= ch]… nh&ng có si khác nhau
vU s; l&.ng c\a mki loài theo tWng lâm ph n. Vlt r'i

rfng d ng t&'i xác - nh K các lâm ph n Keo lai t i Ia
Ba- Ia Grai là 12,3 t n/ha, K’Dang — hak hoa b$ng
10,7 t n/ha, th p nh t là Kong Bla — K’Bang b$ng 9,5
t n/ha.

3.1.3. M#t s; -Pc -i5m c\a - t t i khu vic
nghiên c0u
3.1.3.1. Thành ph n c' gi9i - t
Thành ph n c' gi9i c\a - t rWng tr[ng Keo lai 5
tuni -&.c tnng h.p K b ng 1.

B ng 1. Thành ph n c' gi9i c\a - t t i khu vic nghiên c0u

(Trung bình c\a 6 m‚u/OTC)
h a -i5m
hak hoa
Ia Grai
K’Bang

h# sâu
(cm)
0 - 40
0 - 40
0 - 40

< 0,002 mm
15,33
16,5
20

Thành ph n c' gi9i - t
0,02 - 0,002 mm
49,07
48,3
33

C8n c0 k t qu phân tích, c8n c0 k t qu phân
lo i - t theo thành ph n c' gi9i c\a FAO-UNESCO
cho th y: h t K lâm ph n tr[ng Keo lai t i hak hoa là
- t th t nh¤ - n trung bình, K Ia Grai là - t th t nh¤
và K’Bang là - t th t nh¤ - - n th t trung bình.

2 - 0,02 mm
35,6
35,2
47

Phân lo i - t
Th t nh¤ - trung bình
Th t nh¤
Th t nh¤ - trung bình

3.1.3.2. M#t s; tính ch t hóa hZc - t
K t qu nghiên c0u tính ch t hóa hZc - t -&.c
tnng h.p K b ng 2.

B ng 2. M#t s; tính ch t hóa hZc c\a - t t i khu vic nghiên c0u

(h# sâu l y - t 0 - 40 cm, trung bình 6 OTC)
h a -i5m
hak hoa
Ia Grai
K’Bang

Mùn (%)
4,67
3,92
5,16

pHKCl
4,23
4,20
4,50

NH4+ (mg/100g)
1,05
1,02
1,80

- Hàm l&.ng mùn: th p nh t có giá tr tW 2,95 4,36% trung bình là 3,92% (Ia Grai) K m0c giàu mùn.
Ti p -ó là - t rWng t i hak hoa hàm l&.ng mùn dao
-#ng 3,72 - 6,61%, trung bình là 4,67% và c?ng thu#c
m0c giàu mùn. Hàm l&.ng mùn cao nh t là - t K
rWng tr[ng Keo lai t i K’Bang dao -#ng 4,42 - 5,79%,
trung bình là 5,16%, -&.c -ánh giá K m0c r t giàu
mùn. Nhìn chung hàm l&.ng mùn c\a - t K c 3 - a
-i5m trên -Uu K m0c giàu - n r t giàu, thuln l.i cho
sinh tr&Kng và phát tri5n c\a cây Keo lai.

- Ph n 0ng chua c\a - t: h t tr[ng Keo lai K
K’Bang có pHKCl cao nh t dao -#ng 4,0 — 4,9, trung
bình là 4,5 thu#c lo i - t chua. Ti p - n là - t K hak
hoa v9i pHKCl tW 4,1 - 4,3; trung bình là 4,23 thu#c - t
chua m nh. T&'ng ti K Ia Grai pHKCl th p nh t dao
-#ng 4,1- 4,3, trung bình là 4,20 c?ng thu#c - t có
tính chua m nh. C8n c0 -Pc -i5m sinh thái c\a loài
Keo lai thích h.p -# chua 3 - 7 do vly -# chua c\a

P2O5 (mg/100g) K2O (mg/100g)
Nts (%)
0,39
10,49
0,30
0,26
7,68
0,12
0,50
13,53
0,67
- t K -ây c?ng khá phù h.p v9i sinh tr&Kng c\a loài,
ch&a c n bi@n pháp tác -#ng.

- Hàm l&.ng - m tnng s; và d” tiêu: Hàm l&.ng
- m tnng s; K các khu vic - t tW m0c trung bình (Ia
Grai = 0,12%) và giàu - m (hak hoa = 0,3% và K’Bang
= 0,67%). Tuy nhiên, hàm l&.ng NH4+ trong - t K
K’Bang cao nh t dao -#ng 1,60 - 2,16 mg/100 g,
trung bình là 1,8 mg/100 g thu#c di@n - t r t nghèo
- m. Ti p - n là - t K hak hoa v9i hàm l&.ng NH4+
tW 1,03-1,06 mg/100 g, trung bình là 1,05 mg/100 g
thu#c di@n - t r t nghèo - m. h t t i Ia Grai có hàm
l&.ng NH4+ th p nh t dao -#ng 1,02-1,03 mg/100 g,
trung bình là 1,02 mg/100 g c?ng -&.c x p vào lo i
- t r t nghèo - m d” tiêu.
- Hàm l&.ng P2O5 d” tiêu: - t d&9i rWng Keo lai K
K’Bang có hàm l&.ng P2O5 cao nh t dao -#ng 0,41 0,54 mg/100 g, trung bình là 0,5 mg/100 g. Ti p - n
là - t K hak hoa dao -#ng 0,39 - 0,40 mg/100 g,
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trung bình là 0,39 mg/100 g. h t tr[ng Keo lai t i Ia
Grai th p nh t dao -#ng 0,25 - 0,26 mg/100 g, trung
bình là 0,26 mg/100 g, nh& vly - t tr[ng Keo lai K 3
khu vic -Uu -&.c x p vào lo i - t r t nghèo lân.

- Hàm l&.ng K2O d” tiêu: h t K K’Bang có hàm
l&.ng K2O cao nh t dao -#ng 13,34 - 13,73 mg/100 g,
trung bình là 13,53 mg/100 g, thu#c di@n - t có hàm
l&.ng K2O K m0c khá. T&'ng ti - t K hak hoa c?ng
K m0c khá v9i hàm l&.ng K2O dao -#ng 10,27 - 10,63
mg/100 g, trung bình là 10,49 mg/100 g. Riêng -;i
v9i - t tr[ng Keo lai t i Ia Grai có hàm l&.ng K2O

th p nh t v9i dao -#ng 7,71 - 7,69 mg/100 g, trung
bình là 7,68 mg/100 g, thu#c di@n - t có hàm l&.ng
K2O K m0c trung bình.
3.2. Sinh tr&Kng
tr&Kng c\a loài Keo lai 5 tuni t i các
khu vic
vic nghiên c0u
Keo lai t i các khu -&.c tr[ng tW tháng 8 n8m
2014 v9i mlt -# ban - u 1.660 cây/ha, ci ly cây cách
cây, hàng cách hàng là 3 x 2 m. K t qu m#t s; ch]
tiêu sinh tr&Kng, t8ng tr&Kng c\a loài -&.c tnng h.p
trong b ng 3.

B ng 3. Sinh tr&Kng và t8ng tr&Kng c\a Keo lai 5 tuni

(s; li@u trung bình 6 OTC)
ha
-i5m

h&Gng kính 1,3 m

Mlt -#
S;
Dt cây hi@n
ChiUu cao vút ngZn thân
(m)
t i
/g;c
(cây/ha

Trm l&.ng
(m3/ha)

Ph7m ch t cây
(%)

d
cm

hak hoa
Ia Grai
K’Bang

9,43
9,45
10,28

S%
23,9
20,4
18,4

cm/
n8m
1,88
1,89
2,06

(m)

S%

12,14 7,6
11,94 13,2
12,83 8,2

m/
n8m
2,43
2,39
2,57

- Ch t l&.ng cây tr[ng: t i hak hoa cây t;t - t
7,6%, 84,9% cây trung bình và 7,6% cây có ph7m ch t
x u. T i K’Bang có 8,2% cây t;t, 86,6% cây trung
bình và 5,2% cây có ph7m ch t x u. T i Ia Grai ch t
l&.ng Keo lai có ph7m ch t kém h'n so v9i 2 - a
-i5m còn l i v9i 8,4% cây t;t, 78,0% cây trung bình
và 13,6% cây có ph7m ch t x u. K t qu ki5m tra
ph7m ch t cây K 3 - a -i5m, m0c ý ngh†a Sig.<0,05
có ngh†a là ph7m ch t Keo lai K 3 - a -i5m có si sai
khác rõ r@t.

- Sinh tr&Kng vU -&Gng kính (D1,3): trung bình là
9,43 cm, dao -#ng tW 8,57 - 9,77 cm, S% = 23,9%, ∆D
= 1,88 cm/n8m (hak hoa). K t qu này K Ia Grai
trung bình là 9,45 cm, dao -#ng tW 8,74 - 10,57 cm, S%
= 20,4% và ∆D = 1,89 cm/n8m. T i K’Bang trung
bình là 10,28 cm, bi n -#ng tW 8,77 - 11,95 cm, h@ s;
bi n -#ng là 18,4% và ∆D = 2,0 6 cm/n8m. K t qu
ki5m tra tiêu chu7n U -5 so sánh sinh tr&Kng c\a
-&Gng kính Keo lai t i cùng 1 - a -i5m -Uu cho th y
Sig. <0,05, ch0ng t= các OTC khác nhau có si sai
khác rõ r@t vU -&Gng kính 1,3 m. K t qu ki5m tra
sác xu t F cho th y Sig. nh= h'n 0,05, ch0ng t=
-&Gng kính 1,3 m K 3 - a -i5m c?ng có si sai khác rõ
r@t.
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1,96
2,34
1,35

1,73
1,38
2,13

1.527
940
1.187

138,22
80,01
108,46

27,64
16,00
21,69

T;t

TB

7,6
8,4
8,2

84,9 7,6
78,0 13,6
86,6 5,2

X u

- Sinh tr&Kng chiUu cao vút ngZn (Hvn): T i
K’Bang có Hvn cao nh t, dao -#ng 12,32 m - 13,89 m,
trung bình = 12,83 m, S% là 8,2% và ∆Hvn = 2,57
m/n8m. Ti p theo là chiUu cao vút ngZn Keo lai t i
hak hoa dao -#ng 12,03 m - 12,21 m, trung bình =
12,14 m, S% là 7,6% và ∆Hvn = 2,43 m/n8m. Th p nh t
t i Ia Grai, Hvn trung bình = 11,94 m; dao -#ng 10,55
- 13,11 m; S% là 13,2% và ∆Hvn = 2,39 m/n8m. K t qu
ki5m tra tiêu chu7n U cho th y m0c ý ngh†a Sig.=
0,000 nh= h'n 0,05, có ngh†a là sinh tr&Kng vU chiUu
cao vút ngZn gima các OTC trong tWng - a -i5m có si
sai khác rõ r@t. K t qu ki5m tra sác xu t F v9i Sig
<0,05, ch0ng t= sinh tr&Kng chiUu cao vút ngZn K 3
- a -i5m nghiên c0u có si sai khác rõ r@t.
- Sinh tr&Kng vU -&Gng kính tán (Dt): T i hak
hoa bi n -#ng Dt tW 1,66 - n 1,77 m và trung bình

Dt = 1,73 m, ∆Dt = 0,35 m/n8m và có si sai khác rõ

r@t khi có m0c ý ngh†a Sig.= 0,000 nh= h'n 0,05. T i
Ia Grai -&Gng kính tán Dt tW 1,2 m — 1,53 m, trung
bình Dt = 1,38 m, ∆Dt = 0,28 m/n8m, sinh tr&Kng vU
-&Gng kính tán t i -ây gima các OTC -Uu có si sai
khác rõ r@t v9i m0c ý ngh†a Sig.= 0,000 nh= h'n 0,05.
T&'ng ti t i K’Bang -&Gng kính tán có kích th&9c
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l9n nh t trong 3 - a -i5m v9i Dt tW 1,7 m — 2,5 m,
trung bình Dt = 2,13 m, ∆Dt = 0,43 m/n8m, sinh
tr&Kng vU -&Gng kính tán t i -ây gima các OTC -Uu
có si sai khác rõ r@t v9i m0c ý ngh†a Sig.= 0,000 nh=

h'n 0,05. K t qu ki5m tra sác xu t v9i m0c ý ngh†a
Sig.=0,000 nh= h'n 0,05, ch0ng t= sinh tr&Kng -&Gng
kính tán c\a Keo lai 5 tuni tr[ng t i hak hoa, Ia Grai
và K’Bang có si sai khác rõ r@t.

Hình 2. T&'ng
T&'ng quan DD-H Keo lai 5 tuni
tuni t i hak hoa

Hình 3. Phân b;
b; NN-D1,3 Keo lai 5 tuni
tuni t i hak hoa

Hình 4. T&'ng
T&'ng quan DD-H Keo lai 5 tuni
tuni t i Ia Grai

Hình 5. Phân b;
b; NN-D1,3 Keo lai 5 tuni
tuni t i Ia Grai

Hình 6. T&'ng
T&'ng quan DD-H Keo lai 5 tuni
tuni t i K’Bang

Hình 7. Phân b;
b; NN-D1,3 Keo lai 5 tuni
tuni t i K’Bang
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K t qu phân tích t&'ng quan D1,3 - Hvn - i di@n
c\a Keo lai 5 tuni t i 3 - a -i5m nghiên c0u -&.c th5
hi@n qua các ph&'ng trình sau:
Y1 = 0,202 x + 9,8604, v9i R = 0,6933, Sig. = 0,00.
Y2 = 0,3177x +9,0114 v9i R = 0,6344, Sig. = 0,00.
Y3 = 0,5157 x +6,7583 v9i R = 0,6344, Sig. = 0,00.
(X1, 2,3 là -&Gng kính D1,3 t i các OTC - i di@n t i
hak hoa, Ia Grai, K’Bang, Y là chiUu cao vút ngZn
t&'ng 0ng).
TW k t qu nghiên c0u cho th y m;i t&'ng quan
gima D1,3 và Hvn trong các OTC t i các khu vic
nghiên c0u -Uu tW y u - n trung bình; Sig.<0,05 các
tham s; a, b, c trong tnng th5 thic si t[n t i và nó

c?ng th5 hi@n quy lult sinh tr&Kng c\a các nhân t;
-iUu tra trong lâm ph n luôn có si nh h&Kng qua l i
v9i nhau. hây c?ng là c' sK xác - nh các bi@n pháp
kj thult lâm sinh tác -#ng t]a th&a rWng trong quá
trình kinh doanh c\a -'n v , -áp 0ng hi@u qu kinh
doanh cao nh t.

- T˜ l@ phân thân: T i Ia Grai Keo lai có t] l@ phân
thân là nhiUu nh t v9i trung bình 2,34 thân/g;c ti p
theo - n là K hak hoa v9i 1,96 thân/g;c và th p K
K’Bang 1,35 thân/g;c. Vi@c nghiên c0u t] l@ phân
thân c\a Keo lai là c' sK -5 áp dfng các bi@n pháp k†
thult lâm sinh chPt t]a cành, -áp 0ng v9i mfc -ích
kinh doanh rWng gk l9n hay gk nh= c\a tWng -'n v
ch\ rWng.

Hình 8. RWng
RWng Keo lai 5 tuni t i khu vic nghiên c0u

- Sinh tr&Kng vU trm l&.ng: TW k t qu -iUu tra
cho th y sau 5 n8m rWng tr[ng Keo lai t i hak hoa
có trm l&.ng cao nh t là 138,22 m3/ha, cao g p 1,7 l n
so v9i trm l&.ng trung bình t i Ia Grai là 80,01 m3/ha
và g p 1,3 l n so v9i rWng tr[ng t i K’Bang (108,46
m3/ha). L&.ng t8ng tr&Kng bình quân h$ng n8m vU
trm l&.ng c\a Keo lai t i các - a -i5m là: 27,64
m3/ha/n8m (hak hoa), 16 m3/ha/n8m (Ia Grai) và
21,69 m3/ha/n8m (K’Bang). Theo nghiên c0u c\a
Ngô hình Qu , Nguy”n V8n Th ng, 2010, cho th y
rWng Keo lai sinh tr&Kng t;t trên các -iUu ki@n llp - a
khác nhau K Tây Nguyên - t > 22 m3/ha/n8m; rWng
sinh tr&Kng khá n8ng su t 18 - 22 m3/ha/n8m, Sinh
tr&Kng trung bình n8ng su t 15 - 18 m3/ha/n8m và
sinh tr&Kng x u v9i n8ng su t <15 m3/ha/n8m. Nh&
vly có th5 nói Keo lai t i hak hoa - t n8ng su t K
m0c t;t, t i Ia Grai - t m0c trung bình và t i K’Bang
- t m0c khá.
3.3. Žnh h&Kng
h&Kng c\a
c\a m#t s; nhân t; - n sinh
tr&Kng
tr&Kng c\a rWng tr[ng Keo lai 5 tuni t i khu vic
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h5 có có sK -ánh giá các y u t; ch\ y u tác
-#ng - n sinh tr&Kng c\a loài t i khu vic nghiên c0u
-ã ti n hành lia chZn m#t s; y u t; có th5 nh
h&Kng - n sinh tr&Kng c\a loài nh&: lo i - t, -# cao
tuy@t -;i, -# d;c, m#t s; tính ch t lý hóa hZc - t…
K t qu -ánh giá cho th y các y u t; nh&: pHKCl, N,
P, K d” tiêu không nh h&Kng nhiUu - n sinh tr&Kng
vU -&Gng kính c\a Keo lai 5 tuni tr[ng t i các - a
-i5m. Tuy nhiên hàm l&.ng mùn và lo i - t, -# cao,
-# d;c có nh h&Kng rõ r@t - n sinh tr&Kng vU D1,3
và Hvn t i 3 - a -i5m nghiên c0u vì k t qu ki5m tra
sác xu t có m0c ý ngh†a Sig. tính toán -Uu nh= h'n
0,05.
K t qu th y rõ nh t là y u t; -# cao tuy@t -;i -ã
cho th y t˜ l@ cây Keo lai 5 tuni b gãy ngZn K 3 - a
-i5m là khá nhiUu. hPc bi@t nh t K Ia Grai có - n
34,5% cây b gãy ngZn nhiUu nh t trong 3 - a -i5m.
Ti p theo là K K’Bang v9i 15,2% cây b gãy ngZn và
th p nh t K hak hoa v9i 10,5% cây Keo lai b gãy
ngZn.
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B ng 4. M#t s; -Pc -i5m K khu vic nghiên c0u

(S; li@u trung bình c\a 6 OTC)
Mùn
(%)

Nts
(%)

Mlt
-#
hi@n
t i
(cây/
ha)

Hvn
(m)

∆V
thân
cây
(dm3
/thân
/n8m)

Trm
l&.ng
(m3/ha)

N8ng
su t
(m3/ha/
n8m)

ha
-i5m

h#
cao
(m)

h#
d;c
(-#)

Lo i
- t

h#
dày
t ng
- t
(cm)

hak
hoa

750

13

Th t
nh¤

65

4,67

0,3

1.527

1,96

10,5

9,43

12,14

9,28

138,22

27,64

Ia Grai

804

36

50

3,92

0,2

940

2,34

34,5

9,45

11,94

7,27

80,01

16,0

K’Bang

577

25

100

5,16

0,67

1.187

1,35

15,2

10,28

12,83

13,54

108,46

21,69

Th t
TB
Th t
TB

Phân
thân
(thân/
g;c)

T˜ l@
gãy
ngZn
(%)

D1,3
(cm)

T] l@ cây phân thân l9n c\a cây rWng nh h&Kng
l9n ch t l&.ng th&'ng ph7m và lo i hình s n ph7m
c\a gk vì th -5 xác - nh m#t cách tnng h.p c\a các
y u t; llp - a - n sinh tr&Kng c\a Keo lai t i khu
vic, -ã -ánh giá m#t s; y u t; - n th5 tích bình
quân c\a thân cây (∆V: dm3/thân cây/n8m): K t qu
phân tích t&'ng quan gima các y u t; llp - a và l&.ng
t8ng tr&Kng bình quân h$ng n8m c\a cây rWng -&.c
th;ng kê t i b ng 5.

Trong -ó: Y: ∆V (dm3/thân cây/n8m); X1: h# dày
t ng - t (cm); X2: Nts (%); X3: h# d;c (-#), X4: h#
cao tuy@t -;i (m); X5: Hàm l&.ng mùn (%).

B ng 5. T&'ng quan m#t s; y u t; llp - a - n l&.ng
t8ng tr&Kng
tr&Kng bình
bình quân h$ng
h$ng n8m th5 tích Keo lai 5
tuni
tuni khu vic nghiên c0u
Y u t;
r
r2
Sig.
h# dày t ng - t (cm)
0,59
0,34
0,03
Nts (%)
0,62
0,39
0,04
0
h# d;c ( )
-0,56
0,32
0,02
4+
NH (mg/100 g - t)
0,07
0,00
0,86
P2O5 dt
0,39
0,15
0,30
(mg/100 g - t)
Mùn (%)
0,65
0,42
0,03
h# cao tuy@t -;i (m)
-0,73
0,54
0,02
K2O dt
0,23
0,05
0,56
(mg/100 g - t)
Wo (0)
-0,02
0,00
0,97
L&.ng m&a bình quân
-0,07
0,00
0,87
n8m (mm/n8m)

3.4. hU
hU xu t m#t s; gi i pháp nh$m phát tri5n
rWng tr[ng Keo lai trong thGi gian t9i trên - a bàn
nghiên c0u
c0u nói
nói riêng và trên - a bàn t]nh Gia Lai nói
chung

K t qu phân tích t&'ng quan nghiên c0u -ã xây
ding ph&'ng trình t&'ng quan -a bi n gima sinh
tr&Kng bình quân cây v9i hàm l&.ng mùn, -# dày
t ng - t, - m d” tiêu, -# d;c, -# cao tuy@t -;i.
Ph&'ng trình có d ng:
Y = 15,516+0,017X1 +5,241X2 — 0,104X3 — 0,012X4 +
0,041X5 (R2 = 0,75, SigF = 0,001)

K t qu nghiên c0u c?ng kh•ng - nh y u t; -#
cao c?ng là m#t nhân t; nh h&Kng l9n - n sinh
tr&Kng c\a loài vì Keo lai thích h.p cao khi tr[ng K
-# cao < 300 m, thích h.p trung bình K -# cao 300 600 m, thích h.p th p K -# cao 600 — 800 m và không
thích h.p K -# cao > 800 m.

TW k t qu nghiên c0u, c8n c0 -iUu ki@n thic t
t i khu vic và -iUu ki@n sinh thái c\a Keo lai, nghiên
c0u -U xu t m#t s; gi i pháp kj thult nh$m thúc -7y
si sinh tr&Kng c\a cây tr[ng nh& sau:
Keo lai tr[ng t i các khu vic nghiên c0u -Uu
sinh tr&Kng và phát tri5n t;t vU -&Gng kính, chiUu
cao, -&Gng kính tán K m0c trung bình. Tuy nhiên t˜
l@ nhiUu thân/g;c r t cao nên nh h&Kng - n sinh
tr&Kng -&Gng kính, nh&ng phù h.p v9i mfc tiêu kinh
doanh gk nguyên li@u. h5 nâng cao giá tr rWng tr[ng
theo hình th0c tr[ng rWng gk l9n c n quan tâm - n
khâu ch8m sóc, t]a cành.
- Nên chZn nhmng lâm ph n có -# dày t ng - t
trên 50 - 60 cm, -# d;c tW 250 trK xu;ng, - t th t nh¤
- n sét nh¤, mùn tW giàu - n trung bình, mlt -#
tr[ng 1.660 cây/ha (3 x 2 m).
- K t qu -ánh giá phân b; N-D và N-H trên t t
c các ô tiêu chu7n cho th y si phân b; ch&a h.p lý,
do cây b -k gãy nhiUu, nhiUu thân trên g;c, mùa khô
kéo dài do -ó c n có nhmng -iUu ch]nh h.p lý vU mlt
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-# tW nhmng n8m th0 3 và -5 l i mlt -# - n n8m th0
5 còn l i tW 75- 80%. Do vly, v9i mfc tiêu kinh doanh
gk nguyên li@u gi y hay gk l9n c n có nhmng -iUu
ch]nh h.p lý.
- h t K khu vic có -# dày thu#c c p m=ng, trung
bình - n dày, t˜ l@ -á l‚n không có, -# 7m - t r t
khô vào mùa khô. Do -ó c8n c0 theo -iUu ki@n cf th5
khi thi t k tr[ng rWng trong nhmng n8m ti p theo
nên so dfng bi@n pháp làm - t cfc b# v9i kích th&9c
-ào h; khác nhau (40 x 40 x 40 cm hoPc 50 x 50 x 50
cm). Gim nguyên hi@n tr ng cây bfi th m t&'i, vlt r'i
rfng không phát -;t mà ch] xo lý phát theo b8ng
tr[ng ngay t i v trí h; tr[ng nh$m l.i dfng tri@t -5
ngu[n vlt ch t hmu c' bn sung dinh d&`ng và duy trì
-# 7m cho - t vào mùa khô, h n ch xói mòn vào
mùa m&a. MPt khác - t K khu vic có thành ph n c'
gi9i thu#c - t th t nh¤ - n th t trung bình, k t h.p
-Pc -i5m mùa m&a K Gia Lai th&Gng tlp trung nên
- t d” b tnn th&'ng do xói mòn c n quan tâm các
bi@n pháp phòng ch;ng xói mòn - t và gim -# 7m
cho - t tránh hi@n t&.ng b cháy ngZn khi cây 1-2
tuni t i hak hoa.
- h u t& vi@c -iUu tra, -ánh giá tình hình sâu
b@nh h i lá, cành cây Keo lai -5 có bi@n pháp phòng
trW thích h.p h n ch nh h&Kng - n sinh tr&Kng
c\a loài.
4. K T LU N
- h t tr[ng K khu vic nghiên c0u có m#t s; -Pc
-i5m chính: là lo i - t th t nh¤ - n th t trung bình.
Hàm l&.ng mùn trong - t thu#c lo i giàu - n r t
giàu, -# chua c\a - t K m0c chua - n chua m nh.
- Hàm l&.ng các ch t d” tiêu: NH4+ cao nh t t i
K’Bang (1,80 mg/100 g) ti p theo là hak hoa (1,05
mg/100 g) và th p nh t t i Ia Grai (1,02 mg/100 g).
P2O5 trong - t cao nh t t i K’Bang (0,50 mg/100 g)
ti p theo là hak hoa (0,39 mg/100 g) và th p nh t t i
Ia Grai (0,26 mg/100 g). h t K c 3 - a -i5m tr[ng
Keo lai -Uu r t nghèo lân. K2O trong - t t i K’Bang
(13,53 mg/100 g) ti p theo là hak hoa (10,49
mg/100 g) -Uu K m0c giàu và th p nh t t i Ia Grai
(7,68 mg/100 g) K m0c trung bình.
- Sau 5 n8m Keo lai tr[ng t i K’Bang có sinh
tr&Kng vU -&Gng kính t;t nh t (

= 10,28 cm, S% =

18,4%), t i Ia Grai (

= 9,45 cm, S% = 20,4%) và nh=

nh t t i hak hoa (

= 9,43 cm, S% = 23,9%). Sinh
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tr&Kng vU -&Gng kính thân cây t i 3 - a -i5m là khác
nhau khá rõ ràng do SigF nh= h'n 0,05.
- Keo lai tr[ng t i K’Bang có sinh tr&Kng vU
chiUu cao vút ngZn cao nh t ( H vn = 12,83 m, S% =
8,2%), t i hak hoa ( H vn = 12,14 m, S% = 7,6%) và th p
nh t t i Ia Grai ( H vn = 11,94 m, S% = 13,2%). Sinh
tr&Kng vU chiUu cao vút ngZn t i 3 - a -i5m là khác
nhau khá rõ do Sig F -Uu nh= h'n 0,05.
- T˜ l@ cây phân thân c\a cây K c 3 - a -i5m -Uu
cao. Cao nh t t i Ia Ga Grai v9i 2,34 thân/g;c, ti p
theo - n hak hoa v9i 1,96 thân/g;c và th p nh t t i
K’Bang v9i 1,35 thân/g;c.
- Mlt -# hi@n t i c\a cây t i Ia Grai và K’Bang K
m0c th p ch] 68,7-71,5%, mlt -# hi@n t i c\a cây t i
hak hoa K m0c cao v9i 91,9% so v9i s; cây tr[ng ban
- u.
- T i hak hoa có trm l&.ng rWng - t K m0c t;t
v9i 138,22 m3/ha, Ia Grai là 80,01 m3/ha - t m0c
trung bình và K’Bang b$ng 108,46 m3/ha - t m0c
khá. T˜ l@ gãy ngZn r t cao: Cao nh t t i Ia Grai là
34,5%, K K’Bang v9i 15,2% và hak hoa v9i 10,5%.
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STUDY ON THE GROWTH OF ACACIA HYBRID (Acacia mangium x Acacia uriculiformis) PLANTATION 5
-YEARYEAR- OLD IN MDF COMPANY IN GIA LAI PROVINCE
Nguyen Minh Thanh, Le Hung Chien,
Le Xuan Truong, Tran Trung Quoc, Pham Dang Bach
Summary
The study was conducted at 3 locations of 5-year-old Acacia hybrid of MDF company: KDang - Dak Doa; Ia
Ba - Ia Grai, Kong Bla - K’Bang, Gia Lai province from November 2018 to June 2019. Growth indicators of 5year-old Acacia hybrid are: In Dak Doa D1.3 = 9.43 cm, ∆D = 1.88 cm/year; Hvn = 12.14 m, ∆H = 2.43 m/year;
M = 138.22 m3/ha, ∆M = 27.64 m3/ha/year. In Ia Grai, D1.3 = 9.45 cm, ∆D = 1.89 cm/year; Hvn = 11.94 m, ∆H
= 2.39 m/year; M = 80.01 m3/ha, ∆M = 16 m3/ha/year and in K’Bang D1.3 = 10.28 cm, ∆D = 2.06 cm/year;
Hvn = 12.83 m, ∆H = 2.57 m/year; M = 108.46 m3/ha, ∆M = 21.69 m3/ha/year. Differences in growth of D,
H, M in all locations are significant with F Sig. <0.05. The D-H relationship is determined through the
equation. Some factors (Soil layer thickness - X1, Total protein-X2, slope - X3, absolute height - X4, humus
content - X5) have direct influence on volume growth of Acacia hybrid at the study site through the
equation: Y = 15.516 + 0.017X1 + 5.241X2 — 0.104X3 — 0.012X4 + 0.041X5 (R2 = 0.75, SigF = 0.001). The soil in
the area is light silt to medium silt, medium to thick, acidic to very acidic soil. The humus content at rich to
very rich, labile phosphorus and potassium contents are all very poor.
Keywords: Acacia hybrid, Gia Lai, growth, plantation.
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&ÁNH GIÁ KH NPNG H P THX CÁC BON
C'A CÁC LÂM PHMN RBNG TR9NG KEO LÁ LIIM
(Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) T:I
VÙNG CÁT VEN BION CÁC TUNH B C TRUNG B
Lê h0c
h0c Th ng1, 2
TÓM T T
Các lâm ph n rWng tr[ng Keo lá liUm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) t i vùng cát ven bi5n các t]nh
B c Trung b# có vai trò và ý ngh†a quan trZng không ch] vU kinh t - xã h#i mà còn c vU mPt môi tr&Gng
sinh thái to l9n. K t qu nghiên c0u cho th y, cây Keo lá liUm K giai -o n 12 - 27 tháng tuni, l&.ng các bon
h p thf trong b# phln lá cây chi m t˜ trZng cao nh t, chi m 37,13 - 52,43% tnng l&.ng các bon h p thf
trong các b# phln thân cây, trong -ó, thân cây 18,89 - 26,86%, r” cây 16,32 - 26,80% và th p nh t là cành cây
11,82 - 13,84%. L&.ng các bon tích l?y tW 2,50 t n C/ha (14 tháng tuni, t i Tri@u Phong) - n 8,07 t n C/ha
(24 tháng tuni, t i C7m Xuyên), trong -ó, l&.ng các bon tlp trung ch\ y u K t ng cây gk, chi m 97,68 98,54% tnng l&.ng các bon trong các b5 ch0a c\a lâm ph n và K t ng th m mfc ch] chi m 1,46 - 2,32% tnng
l&.ng các bon. L&.ng CO2 h p thf trong các b# phln thân cây cá th5, th m mfc và lâm ph n t˜ l@ thuln v9i
tuni cây cá th5 và tuni lâm ph n. L&.ng CO2 h p thf - t 9,21 - 19,13 t n CO2e/ha (12 - 14 tháng tuni), t8ng
lên tW 21,68 - 27,94 t n CO2e/ha (24 - 27 tháng tuni). K t qu nghiên c0u góp ph n nâng cao nhln th0c vU
vai trò và các giá tr môi tr&Gng, d ch vf c\a rWng phòng h# vùng cát ven bi5n trong xây ding các chính
sách vU qu n lý và phát tri5n rWng.
TW khóa: B c Trung b#, Keo lá liUm, h p thf các bon, rWng phòng h# ven bi5n, vùng cát ven bi5n.

1. M$ %U9
Vùng B c Trung b# g[m 6 t]nh, n$m dZc bG
bi5n, tr i dài tW Thanh Hóa - n ThWa Thiên - Hu , có
di@n tích các c[n cát, tr ng cát chi m trên 80% di@n
tích - t cát vùng ven bi5n. Hi@n t&.ng cát bay, cát
l p, cát ch y th&Gng xuyên x y ra theo các mùa trong
n8m, -Pc bi@t vào mùa gió chính Tây Nam (tháng 5 6) và hông B c (tháng 10 - 11). Hi@n nay, di@n tích
- t cát hoang hóa ch&a so dfng c\a các t]nh khá l9n,
bình quân chi m 22 - 35% tnng di@n tích - t cát ven
bi5n c\a t]nh. h5 c i thi@n môi tr&Gng sinh thái,
thích 0ng và gi m thi5u nh h&Kng b t l.i c\a bi n
-ni khí hlu, nn - nh s n xu t và - m b o sinh k
ng&Gi dân vùng cát ven bi5n thì gi i pháp gây tr[ng,
ch8m sóc, qu n lý b o v@ và phát tri5n h@ th;ng rWng
ven bi5n theo h&9ng bUn vmng là m#t trong nhmng
n#i dung c p thi t trong chi n l&.c 0ng phó v9i bi n
-ni khí hlu.
Cây Keo lá liUm có kh n8ng thích nghi, sinh
tr&Kng phát tri5n t;t trên - t cát c; - nh, bán c;

1

Nghiên cứu sinh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và
Công nghệ

- nh, - t cát bán nglp mùa m&a (n u -&.c lên líp),
n'i có thành ph n dinh d&`ng nghèo, khô h n.
Trong nhmng n8m g n -ây, di@n tích rWng tr[ng
Keo lá liUm t i vùng cát ven bi5n các t]nh B c Trung
b# t8ng lên -áng k5, tW 3.160 ha (n8m 2000) - n
trên 5.300 ha (n8m 2014), tlp trung ch\ y u K các
huy@n ven bi5n t]nh ThWa Thiên - Hu . Tuy nhiên,
chính sách vU qu n lý và phát tri5n rWng phòng h#
ven bi5n còn h n ch d‚n - n rWng phòng h# vùng
cát ven bi5n ch&a -&.c qu n lý t;t, ch&a t o -#ng
lic và thu hút -&.c si tham gia c\a ng&Gi dân và
c#ng -[ng, -Pc bi@t là ch&a có chính sách cf th5 vU
giá tr tích l?y các bon và l&.ng hóa các giá tr môi
tr&Gng c\a rWng phòng h# ven bi5n. h5 nâng cao
nhln th0c vU vai trò và các giá tr môi tr&Gng, d ch
vf môi tr&Gng c\a rWng phòng h# vùng cát ven
bi5n; góp ph n cung c p các c' sK khoa hZc cho
vi@c l&.ng giá giá tr c\a rWng và qu n lý rWng
phòng h# ven bi5n, -Pc bi@t là trong b;i c nh nh
h&Kng c\a bi n -ni khí hlu thì vi@c -ánh giá kh
n8ng h p thf CO2 c\a các lâm ph n rWng tr[ng Keo
lá liUm vùng cát ven bi5n các t]nh B c Trung b# là
c n thi t.

2

144

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 7/2019

KHOA H C CÔNG NGH
2. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Vlt
Vlt li@u nghiên c0u
- Cây Keo lá liUm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex
Benth) xu t x0 Deri Deri tr[ng trên llp - a - t cát
n#i -[ng vùng ven bi5n huy@n C7m Xuyên (Hà
T†nh), huy@n L@ Th\y (Qu ng Bình) và huy@n Tri@u
Phong (Qu ng Tr ).
- Phân hmu c' vi sinh Sông Giang (thành ph n
g[m: h# 7m 30%, hmu c' 15%, P2O5 1,5%, acid humic
2,5%, trung l&.ng Ca: 1,0%, Mg: 0,5%, S: 0,3%, các
ch\ng vi sinh vlt hmu c' bacillus 1 x 106 CFU/g;
azotobater 1 x 106 CFU/g).
- Ch t gim 7m d ng “H t n&9c - Polyme siêu h p
thf n&9c”, có kh n8ng h p thf 350 g n&9c/g, ngh†a
là có kh n8ng h p thu t9i 305 l n trong môi tr&Gng
- t K 250C, kh n8ng l&u gim n&9c trong - t tW 10 - 12
tháng.
2.2. Ph&'ng pháp nghiên c0u
c0u

- B; trí thí nghi@m: Cây Keo lá liUm -&.c tr[ng
trên llp - a - t cát n#i -[ng t i xã C7m D&'ng,
huy@n C7m Xuyên, t]nh Hà T†nh; xã H&ng Th\y,
huy@n L@ Th\y, t]nh Qu ng Bình và xã Tri@u Tr ch,
huy@n Tri@u Phong, t]nh Qu ng Tr . Các y u t; kj
thult nh&: Cày toàn di@n, lên líp -ôi (tr[ng 2
hàng/líp) cao 0,4 m, líp r#ng 4,0 m, rãnh líp r#ng 2,0
m, cu;c h; 30 x 30 x 30 cm; mlt -# 2.500 cây/ha (2,0
x 2,0 m), thGi -i5m tr[ng: tháng 12/2013; tr[ng b$ng
cây con có b u áp dfng nh& nhau K t t c các công
th0c thí nghi@m. Tiêu chu7n cây con: gieo &'m tW
h t, kho ng 5 - 6 tháng tuni, -&Gng kính cn r” tW 4,5 5,5 mm, chiUu cao 40 — 50 cm; cây sinh tr&Kng bình
th&Gng không b sâu b@nh, hay cft ngZn.

- Llp ô tiêu chu7n (OTC): T i mki lâm ph n llp 5
OTC (tnng 15 OTC), OTC có kích th&9c 500 m2 (25 x
20 m) và -&.c b; trí theo ph&'ng pháp ng‚u nhiên,
-i5n hình t m thGi.

- Theo dõi, thu thlp s; li@u: Sau 1, 2 n8m theo
dõi, -ánh giá t˜ l@ s;ng (%), sinh tr&Kng -&Gng kính
g;c (D00, cm) -o b$ng th&9c dây có -# chính xác 0,1
cm, chiUu cao vút ngZn (Hvn, m) -o b$ng th&9c sào
có kh c v ch, -# chính xác 0,1 cm, -&Gng kính tán lá
(Dtan, m) -o b$ng th&9c sào, -o 2 chiUu vuông góc,
tính trung bình, -# chính xác - n 0,1 cm; s; thân,
cành > 50 cm/cây b$ng cách - m tric ti p s; thân,
cành/cây c\a toàn b# cây -iUu tra trong t t c các
OTC.

+ Xác - nh l&.ng vlt r'i rfng: ‰ giai -o n - u
(d&9i 2 tuni), t i mki thGi -i5m -o K mki OTC xác
- nh 3 cây sinh tr&Kng trung bình (các ch] tiêu
-&Gng kính g;c, chiUu cao cây, -&Gng kính tán có giá
tr b$ng hoPc g n b$ng các giá tr trung bình t&'ng
0ng c\a lâm ph n), ti n hành dùng l&9i c&9c có
chiUu cao 50 cm quây quanh tán cây (l&9i quây cách
-i5m g n nh t kho ng 30 cm, không nh h&Kng - n
sinh tr&Kng c\a cây). ‰ giai -o n sau (trên 2 n8m
tuni), t i mki OTC llp 5 ô d ng b n có kích th&9c 4
m2/ô, b; trí 4 ô K 4 góc và 1 ô K trung tâm. h nh k•
12 tháng thu l&.ng vlt r'i rfng 1 l n. Dùng cân có -#
chính xác - n 0,1 gram xác - nh l&.ng vlt r'i rfng
c\a cây cá th5, c\a ô d ng b n sau -ó tính trung bình
và quy -ni ra héc ta.
+ Xác - nh sinh kh;i t&'i, khô cây cá th5 và lâm
ph n: ‰ mki OTC xác - nh 3 cây có sinh tr&Kng
trung bình, ti n hành c t h và -ào toàn b# r”, trong
quá trình -ào thu nhPt nhmng r” b -0t -5 riêng. Sau
-ó ti n hành c t, tách, phân lo i các thành ph n
(thân, cành, lá, r”), dùng cân có -# chính xác 0,1
gram xác - nh sinh kh;i t&'i các b# phân thân cây cá
th5.
+ Sau khi xác - nh sinh kh;i t&'i cây gi i tích,
ti n hành l y m‚u xác - nh sinh kh;i khô. Các m‚u
thân, cành, lá và r”, mki m‚u l y 0,2 kg; mki OTC l y
3 m‚u/b# phln, tnng s; 12 m‚u/OTC. M‚u -em vU
s y theo ph&'ng pháp t\ s y. S y K nhi@t -# 1050C
trong kho ng thGi gian 5 - 5,5 giG -;i v9i m‚u lá, 7 - 8
giG -;i v9i m‚u cành, r” và 18 giG -;i v9i m‚u thân.
T t c các m‚u sau s y -5 ngu#i, cho vào bình hút
7m -5 5 giG, sau -ó cân b$ng cân kj thult v9i -#
chính xác 0,01 gram. Cân - n khi kh;i l&.ng không
-ni thì chính là kh;i l&.ng khô c\a m‚u.

- Xo lý s; li@u: S; li@u -&.c tnng h.p, tính toán
theo mfc -ích nghiên c0u b$ng ph n mUm R 3.4.3
(Nguy”n V8n Tu n, 2014) [4]. Tính toán các -Pc
tr&ng th;ng kê nh& sau:
+

Trung

bình

m‚u

(Xtb):
(1)

1 n
X = ∑ Xi
n i =1
+

H@

V% =

s;

bi n

-#ng

Sd
* 100
X

(V%):
(2)

+ T8ng tr&Kng bình quân chung vU l&.ng, -&.c
tính theo công th0c: ∆M = MnA/A, trong -ó: MnA là
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l&.ng chung c\a lâm ph n t i tuni A; A là tuni c\a
lâm ph n.

các bon tính b$ng (%) c\a các b# phln thân, cành, lá
và r”.

+ Kh n8ng h p thf CO2 c\a các lâm ph n: Dia
trên kh;i l&.ng khô ki@t và kh;i l&.ng t&'i c\a các
m‚u b# phln thân cây gi i tích, xác - nh -# 7m c\a
tWng b# phln thân cây (thân, cành, lá và r”) qua công
th0c (V? T n Ph&'ng và cs, 2009) [3]:

TW -ó, tnng trm l&.ng các bon c\a cây -'n l¬ tiêu
chu7n sb là tnng trm l&.ng các bon c\a các b# phln
thân, cành, lá và r” c#ng l i và -&.c tính theo công
th0c sau (V? T n Ph&'ng và cs, 2009) [3]:
CS = [CS (th) + CS (ca) + CS (la) + CS (re)] x
(13)
3,67 (kg CO2e/cây)

MC (%) = (

FW - DW
)100
FW

(3)

Trong -ó: MC là -# 7m tính b$ng %; FW là kh;i
l&.ng t&'i c\a m‚u; DW là kh;i l&.ng khô.
Dia trên -# 7m xác - nh cho tWng b# phln thân
cây gi i tích, ti n hành xác - nh sinh kh;i khô c\a
tWng b# phln thân cây gi i tích: thân, cành, lá và r”
qua các công th0c sau (V? T n Ph&'ng và cs, 2009)
[3]:
TMD(th) = [TFW(th) x (1 — MC(th)]
(4)
TMD(ca) = [TFW(ca) x (1 — MC(ca)]
(5)
TMD(la) = [TFW(la) x (1 — MC(la)]
(6)
TMD(re) = [TFW(re) x (1 — MC(re)]
(7)
Trong -ó: TMD(th), TMD(ca), TMD(la),
TMD(re) là tnng sinh kh;i khô c\a m#t cây -'n l¬
tính b$ng kg c\a thân, cành, lá và r”; TFW(th),
TFW(ca), TFW(la), TFW(re) là tnng sinh kh;i t&'i
c\a cây -'n l¬ trong các b# phân thân, cành, lá và r”;
MC(th), MC(ca), MC(la), MC(re) là -# 7m tính b$ng
(%) c\a thân, cành, lá và r” cây.
- Tnng sinh kh;i khô c\a cây tiêu chu7n -&.c
tính nh& sau:
TDB (kg/cây) = TMD(th) + TMD(ca) +
(8)
TMD(la) + TMD(re)
+ Xác - nh hàm l&.ng các bon trong sinh kh;i
khô
Ph&'ng pháp xác - nh hàm l&.ng các bon trong
tWng b# phln thân, cành, lá và r” theo TCVN 89412011. Các m‚u -&.c phân tích v9i 3 l n lPp. TW -ó
xác - nh -&.c l&.ng các bon trong tWng b# phln c\a
cây tiêu chu7n nh& sau (V? T n Ph&'ng và cs, 2009)
[3]:
CS (th) (kgC/cây) = CC (t) x TMD (t)

(9)

CS (ca) (kgC/cây) = CC (c) x TMD (c)

(10)

CS (la) (kgC/cây) = CC (l) x TMD (l)

(11)

CS (re) (kgC/cây) = CC (r) x TMD (r)

(12)

Trong -ó: CS (th), CS (ca), CS (la), CS (re) là
trm l&.ng các bon c\a các b# phln thân, cành, lá và
r”; CC (th), CC (ca), CC (la), CC (re) là hàm l&.ng
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Trong -ó: 3,67 là h@ s; chuy5n -ni tW các bon
nguyên t; sang các bon h.p ch t (CO2).
+ h5 ki5m tra th;ng kê vU các ch] tiêu sinh
tr&Kng c\a cây Keo lá liUm t i các lâm ph n rWng
tr[ng khác nhau, -ã ti n hành phân tích hlu - nh,
t0c là phân tích hlu - nh trong phân tích ph&'ng sai
b$ng ph&'ng pháp Tukey’s Honest Significant
Difference trong R -5 ki5m tra. Ngoài ra, so dfng
dfng các packages (ggplot2, psych, BMA, ggthemes,
ggrepel...) trong R -5 phân tích dm li@u và vb bi5u các
bi5u -[ theo các mfc tiêu nghiên c0u.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. Sinh kh;i
kh;i cây gi i tích và lâm ph n rWng
tr[ng
tr[ng Keo lá liUm

3.1.1. Sinh kh;i t&'i cây gi i tích và lâm ph n
Sinh kh;i là ch] tiêu quan trZng th5 hi@n n8ng
su t c\a rWng, m0c -# phù h.p v9i -iUu ki@n llp - a
c?ng nh& -Pc tính sinh tr&Kng c\a các loài cây rWng.
Sinh kh;i so dfng trong tính toán trm l&.ng các bon
là sinh kh;i khô ki@t và th&Gng tính b$ng kg/cây
hoPc t n/ha. Các thành ph n t o nên sinh kh;i lâm
ph n bao g[m sinh kh;i trên mPt - t (b# phln t ng
cây gk, cây bfi th m t&'i, th m mfc) và sinh kh;i
d&9i mPt - t (toàn b# l&.ng r” c\a các loài cây trên
mPt - t). Trong ph m vi nghiên c0u c\a -U tài, các
loài cây tr[ng trên llp - a - t cát vùng ven bi5n nên
b# phln sinh kh;i cây bfi th m t&'i r t ít, thlm chí là
không có, nên không -&.c -iUu tra, -ánh giá trong
báo cáo này.
Sinh kh;i t&'i cây cá th5 Keo lá liUm t˜ l@ thuln
v9i các ch] tiêu sinh tr&Kng và tuni rWng; nói theo
cách khác, cùng v9i si t8ng lên vU tuni cây rWng và
sinh tr&Kng c\a lâm ph n thì sinh kh;i t&'i và khô
c\a cây rWng, lâm ph n c?ng t8ng lên. Sinh kh;i lá
(t&'i) cây Keo lá liUm chi m t˜ trZng l9n nh t, dao
-#ng tW 46,16% (6,98 kg/cây) - n 55,95% (2,82
kg/cây) tnng sinh kh;i cây cá th5; ti p - n, sinh kh;i
r” 13,49 - 23,08%, sinh kh;i thân cây 17,26 - 17,72% và
th p nh t, sinh kh;i cành chi m tW 13,02 - 13,29%
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tnng sinh kh;i cây cá th5 Keo lá liUm K các - a
ph&'ng và K các giai -o n sinh tr&Kng khác nhau

(B ng 1 và 2).

B ng 1. C u trúc sinh kh;i t&'i cây gi i tích Keo lá liUm tr[ng trên vùng cát ven bi5n
bi5n B c Trung b#
Thân
Cành
Lá
R”
ha
Tháng
Tnng
ph&'ng
tuni
(kg/cây) (%)
(kg/cây)
(%)
(kg/cây)
(%)
(kg/cây)
(%) (kg/cây)
C7m
12
1,19 (0,52) 17,42 0,90 (0,37) 13,18 3,56 (1,20) 52,12 1,18 (0,81) 17,28
6,83
Xuyên
24
2,68 (0,85) 17,72 1,97 (0,61) 13,03 6,98 (1,96) 46,16 3,49 (1,32) 23,08
15,12
15
0,95 (0,41) 17,30 0,73 (0,29) 13,30 3,00 (0,94) 54,64 0,81 (0,64) 14,75
5,49
L@ Th\y
27
1,79 (0,84) 17,62 1,33 (0,60) 13,09 4,93 (1,94) 48,52 2,11 (1,31) 20,77
10,16
Tri@u
14
0,87 (0,48) 17,26 0,67 (0,35) 13,29 2,82 (1,11) 55,95 0,68 (0,75) 13,49
5,04
Phong
27
1,53 (0,95) 17,51 1,15 (0,69) 13,16 4,35 (2,20) 49,77 1,71 (1,48) 19,57
8,74

Ghi chú: Giá tr trong ngoPc t&'ng 0ng v9i sai tiêu chu7n (SD - Standard deviation)

Hình 1. Bi5u
Bi5u -[ phân b; giá tr trung bình
bình và sai s;
s;
chu7n
chu7n sinh kh;i t&'i các b# phln thân cây Keo lá
liUm
liUm K các - a ph&'ng

‰ m#t nghiên c0u c\a hPng Thái D&'ng (2015)
[1] cho th y, các dòng Keo lá liUm thí nghi@m K giai
-o n 16 tháng tuni có sinh kh;i dao -#ng 4,64 - 5,95
kg/cây. ‰ nghiên c0u này, sinh kh;i t&'i cây cá th5
Keo lá liUm K cùng giai -o n sinh tr&Kng c?ng cho
k t qu t&'ng ti nh& trên. Cây cá th5 Keo lá liUm
tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n B c Trung b# K các
giai -o n 12, 14 và 15 tháng tuni có sinh kh;i t&'i
t&'ng 0ng là 6,83 kg/cây (t i C7m Xuyên), 5,04
kg/cây (t i Tri@u Phong) và 5,49 kg/cây (t i L@
Th\y). Nh& vly, sinh kh;i t&'i các b# phln thân cây
trên mPt - t chi m t˜ trZng tW 76,92 - 86,51% tnng
sinh kh;i (trung bình cho các giai -o n sinh tr&Kng
và các - a ph&'ng) cây cá th5.

B ng 2. C u trúc sinh kh;i t&'i lâm ph n rWng Keo lá liUm tr[ng trên vùng cát ven bi5n các t]nh B c Trung b#
T ng cây gk
Th m mfc
ha
Tháng
Tnng
(N/ha)
ph&'ng
tuni
(t
n/ha)
(kg/cây) (t n/ha)
(%)
(kg/cây) (t n/ha)
(%)
C7m
Xuyên

12
2.390
6,83
16,3
24
2.131
15,12
34,2
15
2.335
5,49
12,8
L@ Th\y
27
2.274
10,16
23,1
Tri@u
14
2.271
5,04
11,4
Phong
27
2.262
8,74
19,9
Tnng sinh kh;i lâm ph n Keo lá liUm có si khác
nhau khá l9n gima các giai -o n sinh tr&Kng khác
nhau c?ng nh& K các - a -i5m tr[ng khác nhau.
Tnng sinh kh;i lâm ph n t8ng d n theo -# tuni, bình
quân K giai -o n 12 - 15 tháng tuni - t tW 11,7 t n/ha
(t i Tri@u Phong) - n 16,7 t n/ha (t i C7m Xuyên),
t8ng lên tW 20,3 t n/ha (t i Tri@u Phong) - n 34,8
t n/ha (t i C7m Xuyên) K giai -o n 24 - 27 tháng
tuni, v9i mlt -# hi@n t i t&'ng 0ng là 2.262 cây/ha và
2.131 cây/ha.
Tnng sinh kh;i lâm ph n Keo lá liUm có si
khác nhau khá l9n gima các giai -o n sinh tr&Kng

97,85
0,15
0,36
2,15
16,7
98,25
0,27
0,61
1,75
34,8
97,69
0,13
0,30
2,31
13,1
97,97
0,21
0,48
2,03
23,6
97,67
0,12
0,27
2,33
11,7
97,87
0,19
0,43
2,13
20,3
khác nhau c?ng nh& K các - a -i5m tr[ng khác
nhau. Tnng sinh kh;i lâm ph n rWng Keo lá liUm
tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n B c Trung b#
t8ng lên khi tuni lâm ph n t8ng, trong -ó, sinh
kh;i t ng cây gk (c trên mPt - t và d&9i mPt - t)
chi m t˜ trZng r t l9n, chi m trên 97% tnng sinh
kh;i lâm ph n. Sinh kh;i th m mfc, ch\ y u là
vlt r'i rfng là lá (không có cây bfi th m t&'i
d&9i tán rWng Keo lá liUm tr[ng trên - t cát vùng
ven bi5n) chi m t˜ trZng r t th p, dao -#ng 1,75 2,33% tnng sinh kh;i lâm ph n rWng Keo lá liUm
nghiên c0u.
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Hình 2. ChPt
ChPt h và l y m‚u cây gi i tích Keo lá liUm
trung bình 45,01% và th p h'n K thân cây 37,31 3.1.2. Sinh kh;i khô cây gi i tích và lâm ph n
47,76%, trung bình 41,44% kh;i l&.ng thân cây. Nh&
Trung bình hàm l&.ng n&9c ti nhiên trong b#
vly, có th5 th y, hàm l&.ng n&9c ti nhiên trong các
phln cành cây chi m t˜ trZng cao nh t, dao -#ng
b# phln thân cây, trung bình chi m trên 41% kh;i
41,0 - 57,94%, trung bình 52,71%; ti p - n, lá cây 38,33
l&.ng c\a nó (B ng 3).
- 66,95%, trung bình 60,45%; r” cây 38,29 - 47,94%,
B ng 3. C u trúc sinh kh;i khô cây gi i tích Keo lá liUm tr[ng trên vùng cát ven bi5n các t]nh B c Trung b#
b#
Thân
Cành
Lá
R”
ha
Tháng
Tnng
ph&'ng
tuni
(kg/cây)
(kg/cây) (%)
(kg/cây) (%) (kg/cây) (%) (kg/cây) (%)
C7m
Xuyên
L@
Th\y
Tri@u
Phong

12
24
15
27
14
27

0,75
1,53
0,50
1,04
0,53
0,94

17,76
22,30
21,81
20,85
25,36
25,00

0,53
0,91
0,34
0,66
0,28
0,48

12,64
2,20
52,26
0,73
17,33
4,20
13,18
2,54
36,98
1,89
27,54
6,87
14,80
0,99
43,57
0,45
19,82
2,28
13,26
2,13
42,65
1,16
23,24
4,99
13,42
0,93
44,37
0,35
16,85
2,10
12,90
1,44
38,35
0,89
23,75
3,75
T˜ trZng sinh kh;i khô bình quân (tính trung t8ng, chi m 1,68 - 2,66% tnng sinh kh;i lâm ph n.
bình cho các -# tuni và K các - a ph&'ng) dao -#ng Nh& vly, tnng sinh kh;i lâm ph n Keo lá liUm có si
trong kho ng 41,45 - 61,50%, trung bình 46,77% tnng bi n -#ng gima các -# tuni c?ng nh& các - a ph&'ng
sinh kh;i t&'i cây cá th5; nói theo cách khác, hàm tr[ng rWng khác nhau. L&.ng sinh kh;i t8ng d n
l&.ng n&9c bình quân trong các b# phln thân cây theo tuni lâm ph n, giá tr t&'ng 0ng tW 10,21 - 15,83
dao -#ng trong kho ng 38,50 - 58,55%. Tnng sinh t n/ha (t i C7m Xuyên), tW 5,46 - 11,58 t n/ha (t i
kh;i khô cây cá th5 Keo lá liUm dao -#ng 2,10 - 6,87 L@ Th\y) và tW 4,88 - 8,72 t n/ha (t i Tri@u Phong)
kg/cây. Gima các - a ph&'ng, tnng sinh kh;i khô cây (B ng 4).
cá th5 có si khác nhau t&'ng -;i l9n, -Pc bi@t -;i
t&.ng cây Keo lá liUm tr[ng K chu k• 2 (sau khi khai
thác rWng Keo lá tràm sinh tr&Kng phát tri5n kém)
trên - t cát vùng ven bi5n xã C7m D&'ng (C7m
Xuyên). Sinh kh;i khô cây cá th5 Keo lá liUm 24
tháng tuni - t 6,87 kg/cây, cao g p 1,4 l n và 1,8 l n
so v9i cây cá th5 Keo lá liUm 27 tháng tuni tr[ng t i
L@ Th\y và Tri@u Phong (B ng 3).

* Sinh kh;i khô lâm ph n rWng Keo lá liUm

Sinh kh;i khô t ng cây gk chi m t˜ trZng r t
l9n, trên 97% tnng sinh kh;i và có xu h&9ng t8ng
m nh theo tuni K các - a -i5m tr[ng khác nhau.
Sinh kh;i th m mfc chi m t˜ trZng t&'ng -;i nh=
và c?ng có xu h&9ng t8ng nh¤ khi tuni lâm ph n
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‰ m#t nghiên c0u g n -ây cho th y, sinh kh;i
cây Keo tai t&.ng t8ng nhanh theo tuni tW khi tr[ng
- n n8m 11 tuni, nh&ng gi m nh¤ và nn - nh sau -ó.
Sinh kh;i các b# phln khác nhau c\a cây c?ng thay
-ni theo tuni, sinh kh;i thân t8ng theo tuni nh&ng
sinh kh;i lá gi m sau tuni 4. Nghiên c0u c?ng ch] ra
r$ng, Keo tai t&.ng ch] nên tr[ng - n n8m 11 tuni -5
- t -&.c sinh kh;i l9n nh t (Ph m Xuân Hoàn, 2005
[2]). ‰ nghiên c0u này, sinh kh;i các b# phln khác
nhau c\a cây c?ng t8ng theo tuni, tuy nhiên, sinh
kh;i khô lá cây chi m t˜ trZng cao nh t, trung bình
42,32%. hiUu này ph n nh ph n nào -Pc tính sinh lý
sinh thái loài cây Keo lá liUm phù h.p tr[ng trên - t
cát vùng ven bi5n các t]nh B c Trung b#.
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B ng 4. C u trúc sinh kh;i khô lâm ph n rWng Keo lá liUm tr[ng trên vùng cát ven bi5n
các t]nh
t]nh B c Trung b#
T ng cây gk
Th m mfc
ha
Tháng
Dgoc
Hvn
Dtan
Tnng
(N/ha)
ph&'ng
tuni
(cm)
(m)
(m)
(t
n/ha)
(t n/ha)
(%)
(t n/ha)
(%)
C7m
12
2.390
3,03
0,89
1,25
10,04
98,32
0,17
1,68
10,21
Xuyên
24
2.131
5,43
2,26
2,53
15,54
98,15
0,29
1,85
15,83
L@
15
2.335
2,64
0,95
1,10
5,31
97,34
0,15
2,66
5,46
Th\y
27
2.274
3,99
1,63
2,05
11,35
98,02
0,23
1,98
11,58
Tri@u
14
2.271
2,52
0,86
1,04
4,75
97,34
0,13
2,66
4,88
Phong
27
2.262
3,58
1,56
2,00
8,51
97,63
0,21
2,37
8,72
3.2. Trm
Trm l&.ng CO2 h p thf c\a lâm ph n rWng
tr[ng
[ng Keo lá liUm
tr

3.2.1. Hàm l&.ng các bon trong các b# phln sinh
kh;i cây gi i tích
Hàm l&.ng các bon trong b# phln sinh kh;i cây
cá th5 -&.c hi5u là t˜ l@ (%) các bon trong vlt ch t
khô các b# phln thân cây. Phân tích hàm l&.ng các
bon cho các b# phln thân cây (thân, cành, lá, r”),
th m mfc (vlt r'i rfng là lá) và m‚u - t (cát) theo
TCVN 8941 - 2011.
B ng 5. Hàm l&.ng
l&.ng các bon trong các b# phln sinh
kh;i
kh;i cây Keo lá liUm và - t cát vùng ven bi5n B c
Trung b#
b#
Ph&'ng
Th m thic
Hàm
pháp
vlt/
Lo i m‚u l&.ng các
phân
h t cát
bon (%)
tích
Vlt r'i
44,49
rfng (lá)
Lá
51,34
Keo lá
TCVN
R”
49,76
liUm
89412011
Thân
54,43
Cành
Cát

h t cát

47,86
0,20

Hàm l&.ng các bon trong sinh kh;i các b# phln
thân cây Keo lá liUm tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n
B c Trung b# là không gi;ng nhau. Hàm l&.ng các
bon trong sinh kh;i thân chi m t˜ l@ cao nh t, chi m
54,43%, ti p - n, hàm l&.ng các bon trong sinh kh;i
lá chi m 51,34%, trong sinh kh;i r” chi m 49,76% và
trong sinh kh;i cành chi m 47,86%. Hàm l&.ng các
bon trong th m mfc (lá) chi m 44,49% và trong cát,
ch] chi m 0,20%. Trong vi@c tính toán trm l&.ng các
bon trong sinh kh;i K quy mô toàn c u, hàm l&.ng
các bon th&Gng -&.c mPc - nh là 50% và h@ s; này
-&.c so dfng trong -ánh giá trm l&.ng các bon rWng
toàn c u (d‚n theo V? T n Ph&'ng và cs, 2009 [3]).
Trong nghiên c0u này, hàm l&.ng các bon trung
bình cho các b# phln thân cây Keo lá liUm chi m
51,0% tnng sinh kh;i khô (B ng 5).

3.2.2. C u trúc trm l&.ng các bon trong các b#
phln cây gi i tích Keo lá liUm
Bình quân l&.ng các bon h p thf trong các b#
phln thân cây Keo lá liUm K các giai -o n sinh
tr&Kng khác nhau c?ng nh& tr[ng t i các - a ph&'ng
khác nhau có si khác nhau rõ r@t, l&.ng các bon dao
-#ng tW 1,08 - 3,52 kg C/cây, trung bình - t 2,18 kg
C/cây (B ng 6).

B ng 6. C u trúc trm l&.ng các bon trong các b# phln cây gi i tích Keo lá liUm tr[ng trên - t cát vùng ven
bi5n
bi5n B c Trung b#
Thân
Cành
Lá
R”
ha
Tháng
Tnng
ph&'ng
tuni
(kg/cây)
(kg/cây)
(%)
(kg/cây)
(%)
(kg/cây)
(%)
(kg/cây)
(%)
C7m
Xuyên
L@ Th\y
Tri@u
Phong

12

0,41

18,89

0,25

11,82

1,13

52,43

0,36

16,86

2,15

24

0,83

23,74

0,43

12,34

1,31

37,13

0,94

26,80

3,52

15

0,27

23,19

0,16

13,84

0,51

43,70

0,22

19,27

1,16

27

0,57

22,18

0,32

12,41

1,09

42,81

0,58

22,61

2,55

14

0,29

26,86

0,13

12,49

0,48

44,32

0,18

16,32

1,08

27

0,51

26,53

0,23

12,04

0,74

38,39

0,44

23,04

1,92
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L&.ng các bon h p thf trong b# phln lá cây
chi m t˜ trZng cao nh t, tW 37,13 - 52,43% tnng l&.ng
các bon h p thf trong các b# phln thân cây Keo lá
liUm; ti p - n, b# phln thân cây 18,89 - 26,86%, r” cây

16,32 - 26,80% và th p nh t, b# phln cành cây 11,82 13,84%.

3.2.3. Tnng trm l&.ng các bon trong các b5 ch0a
rWng tr[ng Keo lá liUm

B ng 7. Trm
Trm l&.ng các bon trong các b5 ch0a lâm ph n rWng Keo lá liUm tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n
B c Trung b#
T ng cây gk
Th m mfc
ha
Tháng
Tnng
ph&'ng
tuni
(t n C/ha)
(t n C/ha)
(%)
(t n C/ha)
(%)
12
5,14
98,54
0,08
1,46
5,21
C7m Xuyên
24
7,94
98,39
0,13
1,61
8,07
15
2,72
97,68
0,06
2,32
2,79
L@ Th\y
27
5,81
98,28
0,10
1,72
5,91
14
2,44
97,69
0,06
2,31
2,50
Tri@u Phong
27
4,37
97,94
0,09
2,06
4,46
L&.ng các bon tích l?y c\a lâm ph n rWng Keo lá l?y tlp trung ch\ y u K t ng cây gk, chi m tW 97,68 liUm tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n B c Trung b# 98,54% và K t ng th m mfc ch] chi m tW 1,46 - 2,32%
có xu h&9ng t8ng m nh khi tuni lâm ph n t8ng, tnng l&.ng các bon trong các b5 ch0a c\a lâm ph n
l&.ng các bon tích l?y c\a lâm ph n t˜ l@ thuln v9i (B ng 7).
tuni cây. L&.ng các bon tích l?y dao -#ng tW 2,50 t n
C/ha (14 tuni, t i Tri@u Phong) - n 8,07 t n C/ha
(24 tuni, C7m Xuyên), trong -ó, l&.ng các bon tích

3.2.4. Tnng trm l&.ng CO2 trong các b5 ch0a lâm
ph n rWng tr[ng Keo lá liUm

B ng 8. Trm
Trm l&.ng CO2 trong các b5
b5 ch0a lâm ph n rWng Keo lá liUm tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n
B c Trung b#
T ng cây gk
Th m mfc
Tnng
ha
Tháng Mlt -# Dgoc Hvn Dtan
(t n
(t n
(t n
ph&'ng
tuni
(N/ha) (cm) (m) (m) (kg/cây)
(kg/cây)
CO
CO2/ha)
CO2 e/ha)
2 e/ha)
C7m
12
2.390
3,03 0,89 1,25
7,89
18,85
0,12
0,28
19,13
Xuyên
24
2.131
5,43 2,26 2,53
12,90
27,49
0,21
0,45
27,94
15
2.335
2,64 0,95 1,10
4,28
9,98
0,10
0,24
10,22
L@ Th\y
27
2.274
3,99 1,63 2,05
9,37
21,31
0,16
0,37
21,68
Tri@u
14
2.271
2,52 0,86 1,04
3,96
9,00
0,09
0,21
9,21
Phong
27
2.262
3,58 1,56 2,00
7,06
15,96
0,15
0,34
16,30
L&.ng CO2 h p thf trong các b# phln thân cây
cá th5, th m mfc c?ng nh& lâm ph n rWng Keo lá
liUm tr[ng trên - t cát vùng ven bi5n B c Trung b#
có xu h&9ng t8ng m nh khi tuni cây rWng và tuni lâm
ph n t8ng. L&.ng CO2 h p thf trong các b# phln
thân cây cá th5, th m mfc và lâm ph n t˜ l@ thuln
v9i tuni cây và tuni lâm ph n. Mlt -# lâm ph n Keo
lá liUm hi@n t i dao -#ng tW 2.271 cây/ha (14 tháng
tuni, t i Tri@u Phong) - n 2.390 cây/ha (12 tháng
tuni, t i C7m Xuyên), l&.ng CO2 h p thf trong các
lâm ph n t&'ng 0ng là 9,21 t n CO2e/ha và 19,13 t n
CO2e/ha. ‰ giai -o n 24 - 27 tháng tuni, mlt -# lâm
ph n dao -#ng tW 2.131 - 2.274 cây/ha, l&.ng CO2
h p thf trong các lâm ph n t&'ng 0ng 27,94 t n
CO2e/ha và 21,68 t n CO2e/ha (B ng 8).
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4. K T LU N
- Sinh kh;i t&'i cây cá th5 Keo lá liUm t˜ l@ thuln
v9i các ch] tiêu sinh tr&Kng và tuni lâm ph n. Sinh
kh;i lá cây chi m t˜ trZng l9n nh t 46,16 - 55,95%;
ti p - n, r” 13,49 - 23,08%, thân 17,26 - 17,72% và th p
nh t, cành 13,02 - 13,29%. Sinh kh;i t&'i các b# phln
thân cây trên mPt - t chi m t˜ trZng tW 76,92 - 86,51%
tnng sinh kh;i (trung bình cho các giai -o n sinh
tr&Kng và các - a ph&'ng) cây cá th5.
- Sinh kh;i khô cây cá th5 bình quân dao -#ng
41,45 - 61,50%, trung bình 46,77% tnng sinh kh;i t&'i
c\a nó và - t 2,10 - 6,87 kg/cây. Sinh kh;i khô t ng
cây gk chi m trên 97% tnng sinh kh;i và có xu h&9ng
t8ng m nh theo tuni K các - a -i5m tr[ng khác nhau.
Tnng sinh kh;i khô lâm ph n rWng Keo lá liUm t8ng
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d n theo tuni lâm ph n, giá tr t&'ng 0ng tW 10,21 15,83 t n/ha (t i C7m Xuyên), tW 5,46 - 11,58 t n/ha
(t i L@ Th\y) và tW 4,88 - 8,72 t n/ha (t i Tri@u
Phong).
- L&.ng các bon h p thf trong b# phln lá cây
chi m t˜ trZng cao nh t, tW 37,13 - 52,43% tnng l&.ng
các bon h p thf trong các b# phln thân cây Keo lá
liUm; ti p - n, thân cây 18,89 - 26,86%, r” cây 16,32 26,80% và th p nh t, cành cây 11,82 - 13,84%. L&.ng
các bon tích l?y tlp trung ch\ y u K t ng cây gk,
chi m tW 97,68 - 98,54% và K t ng th m mfc ch]
chi m tW 1,46 - 2,32% tnng l&.ng các bon trong các
b5 ch0a c\a lâm ph n.
- L&.ng CO2 h p thf trong các b# phln thân cây
cá th5, th m mfc và lâm ph n t˜ l@ thuln v9i tuni cây
cá th5 và tuni lâm ph n. ‰ giai -o n 12 - 14 tháng
tuni, mlt -# cây Keo lá liUm trong các lâm ph n dao
-#ng tW 2.271 cây/ha (14 tháng tuni, t i Tri@u
Phong) - n 2.390 cây/ha (12 tháng tuni, t i C7m
Xuyên), l&.ng CO2 h p thf t&'ng 0ng là 9,21 t n
CO2e/ha và 19,13 t n CO2e/ha. ‰ giai -o n 24 - 27
tháng tuni, mlt -# lâm ph n dao -#ng tW 2.131 - 2.274
cây/ha, l&.ng CO2 h p thf trong các lâm ph n t&'ng
0ng 27,94 t n CO2e/ha và 21,68 t n CO2e/ha.
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ASSESSMENT OF THE CARBON SEQUESTRATION OF THE FOREST STANDS OF Acacia crassicarpa A.
Cunn ex Benth IN COASTAL SANDY REGIONS OF NORTH CENTRAL PROVINCES
Le Duc Thang
Summary
The forest stands of Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth in the sandy coastal areas of the North Central
provinces have important roles and significance not only in socio-economic but also in terms of the
ecological environment. The results showed that Acacia crassicarpa from 12 to 27 months, the amount of
carbon absorbed in the leafy part accounts for the highest proportion, accounting from 37.13 - 52.43% of
total carbon absorbed in the trunk parts, trunk 18.89 - 26.86%, roots 16.32 - 26.80% and the lowest bough
11.82 - 13.84%. Cumulative carbon content was 2.50 tons C/ha (14 months old, in Trieu Phong) to 8.07 tons
C/ha (24 months old, in Cam Xuyen), in particular, carbon content is concentrated in the hight tree floor,
accounting for 97.68% - 98.54% of the total carbon content in the forest stands of carbon pool and in the mats
floor only accounts for 1.46 - 2.32% total amount of carbon. The amount of CO2 absorbed in individual tree
parts, litter, and stands is proportional to individual tree age and stand age. The amount of CO2 absorbed
was 9.21-19.13 tons CO2e/ha (12-14 months old), increasing from 21.68 - 27.94 tons CO2e/ha (24-27 months
old). Research results contribute to raising awareness about the roles and values of the environment and
services of coastal sandy protection forests in the formulation of forest management and development
policies.
Keywords: Acacia crassicarpa, coastal sandy regions, coastal protection forests, carbon sequestration, North

Central.
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NH H ;NG C'A CÂY Mg &@N &hC &IOM TÁI SINH
CÂY TR C (Dalbergia cochinchinensis Pierre) TRONG
KIOU RBNG KÍN TH ?NG XANH TM NHI T &YI,
T:I TÂN PHÚ - &9NG NAI
Ph m V8n H&'ng1, Nguy”n
Nguy”n Xuân NgZc1, Nguy”n
Nguy”n Bá Tri@u
Tri@u2, KiUu
KiUu Ph&'ng Anh1
TÓM T T
Phân tích nh h&Kng c\a cây m¤ - n -Pc -i5m cây Tr c tái sinh ti nhiên và cây con, k t qu cho th y: Mlt
-# Tr c tái sinh K tr ng thái rWng giàu là 11.500 cây/ha, cao h'n rWng trung bình 0,28 l n và rWng nghèo là
1,02 l n. Cây Tr c tri5n vZng K rWng nghèo, trung bình và giàu l n l&.t là 22,1%, 22,2% và 17,4%. Cây Tr c tái
sinh có ph7m ch t sinh tr&Kng khá t;t, tái sinh ch[i m nh. H t gi;ng cây Tr c có kh n8ng phát tán cách xa
- n 1,0 km. Mlt -# cây Tr c tái sinh tlp trung cao trong ph m vi 200 m so v9i -ám cây m¤. Mlt -# Tr c K
ph&'ng v Nam và hông so v9i -ám cây m¤ cao h'n so v9i ph&'ng v B c và Tây. T˜ l@ n y m m c\a h t
Tr c thu hái tW 5 c p cây m¤ có si khác nhau, dao -#ng 72,0 - 89,1%. H t gi;ng c\a cây m¤ mDc3, mDc4 có
t˜ l@ n y m m và th n y m m cao h'n mDc1, mDc2 và mDc5. T˜ l@ s;ng và t˜ l@ sinh tr&Kng t;t c\a cây
con thu hái h t tW mDc3 và mDc4 cao h'n mDc5, mDc2 và th p nh t tW mDc1. Nhìn chung, nhmng cây m¤
mDc4, mDc3 cho h t gi;ng có t˜ l@ n y m m cao, th n y m m cao, cây con có t˜ l@ s;ng, sinh tr&Kng t;t
chi m t˜ l@ cao. Do vly, nên thu hái h t gi;ng tW nhmng cây m¤ có 30 cm < D1,3 < 50 cm, c n h n ch thu hái
qu h t c\a cây m¤ có D1,3 < 20 cm và cây quá già v9i D1,3 > 50 cm.
TW khóa: Cây Tr c, cây m¤, cây gi;ng, t˜ l@ n y m m, tái sinh.

1. M$ %U10
Tr c (Dalbergia cochinchinensis Pierre), còn gZi
là C7m lai Nam b#, thu#c hZ hlu (Fabaceae). Tr c là
cây gk l9n, có giá tr cao vU kinh t , sinh thái và b o
t[n. Tr c n$m trong nhóm IIA thu#c Ngh - nh s;
06/2019/Nh-CP [5]. Tr c phân b; ti nhiên trong các
ki5u rWng rfng lá hoPc rWng kín th&Gng xanh 7m
nhi@t -9i K m#t s; n&9c nh&: Lào, Campuchia, Thái
Lan và Vi@t Nam. ‰ Vi@t Nam, Tr c phân b; K m#t s;
t]nh: Qu ng Nam, Qu ng Tr , Kom Tum, Lâm h[ng,
h[ng Nai, Tây Ninh [1]... M#t s; nghiên c0u cho
th y trong nhmng thlp niên tr&9c -ây Tr c -ã b khai
thác và tác -#ng m nh, do chúng có giá tr cao vU
kinh t [2], các nghiên c0u c?ng ch] ra kh n8ng tái
sinh, phfc h[i c\a Tr c trong các khu rWng ti nhiên
khá t;t [8]. Cho - n nay, -;i v9i nhmng nghiên c0u
vU -Pc -i5m sinh hZc, sinh thái c\a cây Tr c trong ti
nhiên và K -iUu ki@n gây tr[ng nhân t o -ã nhln
-&.c khá nhiUu hZc gi quan tâm, nghiên c0u. Tuy
nhiên, vi@c xem xét si nh h&Kng c\a t ng cây m¤
- n -Pc tính tái sinh c\a loài nh& kh n8ng phát tán

1

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Email: phamhuongfrem@gmail.com
2
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h t gi;ng, -Pc -i5m phân b; c\a cây con d&9i tán
rWng; -Pc -i5m sinh tr&Kng cây m¤ có nh h&Kng
- n ph7m ch t h t gi;ng, th n y m m, s0c n y m m
ra sao?, d&Gng nh& còn ít -&.c quan tâm. Cho nên,
nhmng thông tin vU m;i quan h@ gima cây m¤ và t ng
cây tái sinh, cây m¤ v9i -Pc tính h t gi;ng,... còn khá
m' h[, thic si ch&a -áp 0ng -&.c yêu c u c\a khoa
hZc kj thult s n su t lâm nghi@p hi@n - i. Xu t phát
tW -ó, vi@c -i sâu phân tích, -ánh giá m;i quan h@, si
nh h&Kng c\a t ng cây m¤ - n -Pc -i5m t ng cây
tái sinh và nh h&Kng c\a -Pc -i5m sinh tr&Kng cây
m¤ - n ph7m ch t h t gi;ng là vi@c làm h t s0c có ý
ngh†a. Nhmng thông tin, k t qu nghiên c0u c\a bài
vi t sb là c' sK lý luln khoa hZc và thic ti”n cho vi@c
xây ding các gi i pháp nhân tr[ng, t o gi;ng cây
Tr c, -[ng thGi còn góp ph n cho vi@c xây ding các
gi i pháp kj thult lâm sinh hi@n - i trong phát tri5n
qu n th5 loài, b o t[n loài K trong ti nhiên.
2. PH NG PHÁP NGHIÊN C U
2.1. Vlt
Vlt li@u nghiên c0u
Vlt li@u nghiên c0u là qu n th5 cây Tr c phân b;
ti nhiên trong tr ng thái rWng gk giàu, trung bình và
nghèo thu#c ki5u rWng kín th&Gng xanh, 7m nhi@t
-9i thu#c Ban Qu n lý rWng phòng h# Tân Phú, t]nh
h[ng Nai. hám cây m¤ g[m nhmng cây Tr c tr&Kng
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thành -i5n hình, chúng là nhmng cây tr&Kng thành,
thành thfc vU sinh s n, có kh n8ng ra hoa, k t trái
và cung c p ngu[n gi;ng là h t cho l9p cây tái sinh.
L9p cây tái sinh là -;i t&.ng quan tr c và h t gi;ng
Tr c -&.c thu hái tW các cây m¤ -i5n hình có -Pc
-i5m sinh tr&Kng khác nhau.
C' ch t so dfng làm b u gieo &'m cây Tr c là
l9p - t mPt, d&9i tán rWng tr[ng Keo lai t i huy@n
Tr ng Bom, t]nh h[ng Nai, thu#c lo i - t xám pha
cát. C' ch t ph;i tr#n t˜ l@ 85% - t — 10 % x' dWa — 5
% phân chu[ng hoai. Túi b u gieo &'m có kích th&9c
8 x 12 x 10 cm, -fc 8 lk trên ph n thân d&9i -5 thoát
n&9c.

r#ng c\a bán kính làm các kho ng cách t&'ng -;i.
Phân kho ng cách tW -ám cây m¤ theo 4 h&9ng B c,
Nam, hông và Tây theo các kho ng cách: trong -ám
(K0 = 0), cách -ám 50 m (K1), cách -ám tW 51 — 100 m
(K2); cách -ám tW 101 — 200 m (K3), cách -ám 201300 m (K4); cách -ám tW 301 — 500 m (K5) và cách
-ám cây m¤ < 1.000 m (K6) (Pham Van Huong,
2016).

2.2. Ph&'ng pháp nghiên c0u
c0u ngo i nghi@p

2.2.1. Ph&'ng pháp -iUu tra cây m¤ và thu hái
h t gi;ng
- Tr&9c tiên, t i các tr ng thái rWng gk giàu,
trung bình, nghèo, lia chZn các cây Tr c có -&Gng
kính khác nhau (Zhang Qiao Qiao và ctv, 2017). C8n
c0 vào -&Gng kính, phân cây m¤ thành 5 c p sinh
tr&Kng, có -&Gng kính khác nhau: c p 1 (mDc1) có
D1,3 < 20,0 cm; c p 2 (mDc2) có 21 cm <D1,3< 30,0 cm;
c p 3 (mDc3) có 31 cm <D1,3< 40 cm; c p 4 (mDc4)
có 41 cm < D1,3 < 50 cm và c p 5 (mDc5) có D1,3 > 50
cm. Mki c p sinh tr&Kng lia chZn -i5n hình 3 cây,
tnng c#ng có 15 cây -ã -&.c chZn. Mô t -Pc -i5m vU
cây m¤ nh&: D1,3, Hvn, hình thái tán, ph7m ch t sinh
tr&Kng, v trí phân b; t&'ng -;i,...
- Theo dõi 15 cây m¤, - n thGi -i5m qu -ã
thành thfc sinh lý, thu hái qu . Kh;i l&.ng thu hái
trung bình K mki cây m¤ là 3 kg qu , chZn ng‚u
nhiên 300 h t gi;ng/cây m¤. Xác - nh tiêu chí h t
gi;ng là kh;i l&.ng trung bình 1.000 h t (M1.000,
g/1.000 h t); kích th&9c dài (a, mm), r#ng (b, mm)
c\a h t gi;ng -o b$ng th&9c Palme -i@n to có -#
chính xác 0,01 mm.

2.2.2. Ph&'ng pháp xác - nh nh h&Kng c\a
kho ng cách và ph&'ng v -ám cây m¤
T i 3 tr ng thái rWng, lia chZn các -ám cây m¤
có tính -#c llp t&'ng -;i, nh$m gi m sai s; nh
h&Kng c\a kh n8ng phát tán h t gi;ng tW nhmng
-ám cây m¤ hoPc cây m¤ khác. K t qu -ã chZn
-&.c mki m#t tr ng thái rWng có 3 -ám cây m¤ -i5n
hình. Tnng c#ng có 9 -ám cây m¤ -&.c -ánh d u. h5
xem xét nh h&Kng c\a kho ng cách và ph&'ng v
cây m¤ - n -Pc -i5m tái sinh, thi t llp các vòng tròn
-[ng tâm (tâm là trung tâm -ám cây m¤), l y -#

Hình 1. B;
B; trí các OTC

2.2.3. Ph&'ng pháp llp ô -iUu tra và -o - m tiêu
chí trên ô
- Trên mki -i5m giao nhau c\a 4 ph&'ng v v9i
các -&Gng tròn -[ng tâm theo kho ng cách cây m¤,
llp 01 ô tiêu chu7n (OTC) hình vuông, có di@n tích
100 m2 (10 m x 10 m), k t qu có 4 OTC -&.c llp
trên mki vòng trong theo 4 h&9ng, tnng c#ng có 30
OTC -&.c llp (s' -[ b; trí OTC nh& hình 1). Trong
mki OTC ti n hành llp 5 ô d ng b n (ODB) hình
vuông 4 m2 (2 m x 2 m), trong -ó 4 ODB K 4 góc
OTC và 1 ô K trung tâm.
- T i ODB ti n hành -ó - m các ch] tiêu: s;
l&.ng cây Tr c tái sinh theo các c p sinh tr&Kng khác
nhau, ngu[n g;c tái sinh, ph7m ch t tái sinh. Tr c tái
sinh là cây có D1,3 < 5 cm, -&.c phân thành 5 c p
g[m: c p 1 (rDc1) có Hvn < 50 cm; c p 2 (rDc2) v9i
51 cm <Hvn < 100 cm; c p 3 (rDc3) có 101 cm < Hvn <
150 cm; c p 4 (rDc4) có 151 cm < Hvn < 200 cm; c p 5
là cây có Hvn > 200 cm. Ghi nhln ngu[n g;c tái sinh
tW ch[i và tW h t. Ph7m ch t tái sinh chia thành sinh
tr&Kng t;t, trung bình và kém (Nguyên V8n Thêm,
1992).

2.2.4. Ph&'ng pháp ki5m tra t˜ l@ n y m m và
ph7m ch t sinh tr&Kng cây con
- H t gi;ng sau khi thu hái, -&.c ph'i khô trong
-iUu ki@n ti nhiên, làm s ch. H t gi;ng -&.c xo lý
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b$ng n&9c s ch, 45oC, thGi gian ngâm 12 giG, roa
chua, xo lý n m b@nh b$ng dung d ch thu;c tím
KMnO4 n[ng -# 0,1%. H t gi;ng -&.c \ b$ng gi y
7m (-# 7m 75%), bZc b$ng v i xô, -5 K n'i thoáng
khí, không có ánh sáng tric x . Tiêu chí h t n y
m m là nhmng h t -ã n0t l9p v= gk, n y phôi m m,
hoPc ra r” m m. Mki c p cây m¤ chZn 100 h t -5
ki5m nghi@m t˜ l@ n y m m và th n y m m.
- ThGi gian quan sát T0 sau khi \ 48 giG (2 ngày);
T1 sau \ 72 giG (3 ngày); T2 sau \ 5 ngày; T3 sau \ 7
ngày; T4 sau \ 10 ngày; T5 sau \ 15 ngày và T6 sau \
20 ngày. Sau mki l n quan sát ti n hành thic hi@n \
h t gi;ng nh& kj thult ban - u.
- Sau thGi gian T2 lia chZn các h t gi;ng -ã n y
m m, - t tiêu chu7n, m m kh=e -5 gieo tr[ng. S;
l&.ng h t m m cho mki cây m¤ là 30 h t, gieo c y
trên các túi b u -ã chu7n b s¡n. Các b u -ã -&.c c y
h t sb -&.c -[ng nh t vU ph&'ng th0c ch8m sóc
nh&: t&9i n&9c, làm c=, bón phân, phòng tW sâu, b@nh
h i. Sau khi gieo tr[ng 3 tháng và 9 tháng ti n hành
xác - nh t˜ l@ cây s;ng, ph7m ch t cây con.
2.3. Ph&'ng pháp
pháp xo
xo lý
lý s;
s; li@u

2.3.1. Mô hình hóa nh h&Kng c\a y u t; kho ng
cách cây m¤
So dfng các ph&'ng trình h[i quy phi tuy n, có
d ng -&Gng cong lõm -5 mô ph=ng nh h&Kng c\a
kho ng cách cây m¤ - n mlt -# cây tái sinh [4, 6].
So dfng h@ s; t&'ng quan (R) -5 ki5m tra m;i quan
h@ c\a bi n kho ng cách - n mlt -# cây tái sinh,
ki5m tra si t[n t i c\a mô hình b$ng phân b;
Poisson và Fisher.
Các mô hình di -oán:
Nlt = ae-bKi

(1)

Nlt = a + e

(2)

-bKi

Trong -ó: Nlt là mlt -# cây Tr c tái sinh, Ki là
kho ng cách tW -ám cây m¤ th0 i, a và b là tham s;
c\a ph&'ng trình.

2.3.2. Tính toán so sánh nh h&Kng c\a cây m¤
và thGi gian \ - n t˜ l@ n y m m
So dfng ph&'ng pháp so sánh gi - nh, b$ng mô
hình h[i quy phi tuy n, có d ng [4, 6]:
Yi = a + e-bTi + mDc2 + mDc3 + mDc4 + mDc5

(3)

Trong -ó, Yi là t˜ l@ n y m m (%) c\a h t tW cây
m¤ th0 i; Ti là thGi gian \ h t gi;ng; YmDc1 là t˜ l@ n y
m m c\a cây m¤ mDc1, khi -ó mDc2 = 0, mDc3 = 0,
mDc4 = 0, mDc5 = 0; YmDc2 khi mDc1 = 0, mDc2 = 1,
mDc3 = 0, mDc4 = 0, mDc5 = 0; YmDc3 khi mDc1 = 0,
mDc2 = 0, mDc3 =1, mDc4 = 0, mDc5 = 0; YmDc4 khi
mDc1 = 0, mDc2 = 0, mDc3 = 0, mDc4 = 1, mDc5 = 0;
YmDc5 khi mDc1 = 0, mDc2 = 0, mDc3 = 0, mDc4 = 0,
mDc5 = 1.

2.3.3. So sánh các ch] tiêu -Pc -i5m cây tái sinh
Các ch] tiêu g[m mlt -#, ph7m ch t, ngu[n g;c
cây tái sinh, t˜ l@ n y m m; ph7m ch t cây con,...
-&.c ti n hành tnng h.p so sánh b$ng phép so sánh
Duncan v9i -# tin cly 95%. Phép so sánh -&.c ki5m
nghi@m b$ng phân b; Poisson và Fisher.
2.4. Công cf
cf xo lý
lý s;
s; li@u
Toàn b# s; li@u -&.c xo lý, tính toán, mô hình
hóa b$ng ph n mUm th;ng kê chuyên dfng SPSS 19,
Statgraphic Centurion XV, bi5u -[ -&.c vb b$ng
ph n mUm Sigma Plot 10.0.
3. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N
3.1. hPc
hPc -i5m cây Tr c tái sinh d&9i các tr ng
thái rWng
rWng

3.1.1. Phân b; mlt -# cây Tr c tái sinh theo c p
sinh tr&Kng

B ng 1. Mlt -# cây Tr c tái sinh theo c p sinh tr&Kng
C p sinh tr&Kng (N, cây/ha)

Tr ng thái
rWng

Tnng

rDc1

rDc2

rDc3

rDc4

rDc5

Nghèo

5.667±574c

2.417±440b

1.417±373a

583±196b

750±213a

500±186a

Trung bình

9.000±652b

3.333±554b

1.917±427a

1.750±382a

1.167±261a

833±302a

Giàu

11.500±791a

5.333±559a

2.167±293a

2.000±287a

1.083±230a

917±254a

F

18,60

8,21

0,92

5,14

0,88

0,77

Sig.

0,00

0,00

0,40

0,01

0,42

0,47

Ghi chú: a, b, c là ký hi@u si sai khác vU mlt -# Tr c khi so sánh b$ng Duncan, v9i α là 0,05.
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Thông tin quan tr c -Pc -i5m mlt -# cây Tr c
theo c p sinh tr&Kng trong 3 tr ng thái rWng, cho k t
qu tnng h.p t i b ng 1.
B ng 1 cho th y mlt -# cây Tr c tái sinh trong 3
tr ng thái rWng có si khác nhau rõ nét (F=18,06, Sig.
<0,05), mlt -# K tr ng thái rWng giàu là 11.500
cây/ha, cao h'n so v9i K rWng trung bình 0,28 l n và
cao h'n rWng nghèo 1,02 l n. Trong tr ng thái rWng
nghèo, mlt -# cây tr c có Hvn < 150 cm là 4.417
cây/ha, chi m t˜ l@ ch\ y u (77,9%), các cây tri5n
vZng là cây có chiUu cao > 151 cm chi m 22,1%.
T&'ng ti, K rWng trung bình, cây có Hvn < 150 cm
chi m 77,8%, cây tri5n vZng chi m 22,2%. ‰ rWng
giàu cây có Hvn < 150 cm chi m 82,6%, cây tri5n vZng
chi m 17,4%. Nhìn chung, si khác nhau vU t˜ l@ cây
tri5n vZng và các cây tr c có Hvn < 150 cm trong 3
tr ng thái rWng có khác nhau. So sánh cho th y, K
mki c p sinh tr&Kng khác nhau trong 3 tr ng thái

rWng có si khác nhau không rõ nét, giai -o n sinh
tr&Kng rDc1 và crDc3 có si khác nhau -áng k5, cf
th5 rDc1 -&.c phân thành 2 nhóm, nhóm có mlt -#
cao là rWng trung bình và rWng nghèo (F=3,67,
Sig.<0,05), K rWng nghèo mlt -# rDc3 tW cao - n
th p là rWng giàu > trung bình > nghèo, và -&.c phân
thành 2 nhóm (F=5,14, Sig.<0,05). Mlt -# cây Tr c
tái sinh ít nhiUu ch u si chi ph;i bKi tr ng thái rWng.
R t có th5 K tr ng thái rWng giàu và trung bình có
tính ch t nn - nh h'n, mlt -# cây m¤ cao h'n, cùng
các -Pc -i5m -iUu ki@n llp - a, th m t&'i, cây bfi,..
thuln l.i h'n so v9i tr ng thái rWng nghèo cho cây
Tr c tái sinh xu t hi@n, t[n t i và phát tri5n.

3.1.2. Phân b; mlt -# cây Tr c tái sinh theo
ngu[n g;c và ph7m ch t sinh tr&Kng
hPc -i5m phân b; mlt -# cây Tr c theo ph7m
ch t sinh tr&Kng và ngu[n g;c tái sinh -&.c h@ th;ng
t i b ng 2.

B ng 2. Mlt -#
-# cây Tr c tái sinh theo ngu[n g;c và ph7m ch t sinh tr&Kng
Ph7m ch t sinh tr&Kng (N, cây/ha)
Ngu[n g;c (N, cây/ha)
Tr ng thái rWng
T;t
Trung bình
Kém
H t
Ch[i
3.417±487b
1.750±272b
500±186b
2.250±325c
3.417±406a
Nghèo
4.833±447b
2.417±388ab
1.750±342a
6.250±546b
2.750±421a
Trung bình
6.500±630a
3.167±431a
1.833±292a
8.083±783a
3.417±487a
Giàu
F
8,57
3,67
7,07
26,25
0,77
Sig.
0,00
0,03
0,00
0,00
0,47

Ghi chú: a, b, c là ký hi@u si sai khác vU ph7m ch t sinh tr&Kng c\a Tr c khi so sánh b$ng Duncan, v9i α
là 0,05.
B ng 2 cho th y: Cây tái sinh Tr c trong 3 tr ng
thái rWng có ph7m ch t sinh tr&Kng khá t;t, t˜ l@ cây
có ph7m ch t t;t K tr ng thái rWng nghèo, trung bình
và giàu l n l&.t là 60,3%; 53,7% và 56,5%. Cây Tr c có
kh n8ng tái sinh ch[i m nh và t;t h'n so v9i m#t s;
loài cây khác nh& C7m lai Bà R a (Dalbergia
bariensis), S n m\ (Shorea roxburghii), D u song
nàng (Dipterocarpus dyeri), Vên vên (Anisoptera
costata) [3, 4, 7, 10]... T˜ l@ cây Tr c tái sinh ch[i K
rWng nghèo là 60,3%, K rWng trung bình là 30,6% và
rWng giàu là 29,7%. So sánh ngu[n g;c tái sinh cây
Tr c trong 3 tr ng thái cho th y, ngu[n g;c tái sinh
h t có si khác nhau rõ nét, trong -ó, K rWng giàu >
rWng trung bình > rWng nghèo (F = 26,3 và Sig.<
0,05). K t qu này, r t có th5 do -Pc -i5m -iUu ki@n
c\a tr ng thái rWng có nh h&Kng - n ph7m ch t và
ngu[n g;c cây Tr c tái sinh K m0c -# nh t - nh.
Nhmng tr ng thái rWng -ã b tác -#ng m nh, cây m¤
có mlt -# th p, cây có kh n8ng cung c p và gieo h t

th p nh& K rWng nghèo và trung bình -ã d‚n - n t˜ l@
cây tái sinh tW h t th p; cây tái sinh b$ng ch[i cao.
Ng&.c l i, K tr ng thái rWng giàu, do có -Pc -i5m
t ng cây m¤ t;t h'n, ít b tác -#ng h'n nên kh n8ng
gieo h t gi;ng t;t h'n, ít g;c chPt cây m¤ h'n cho
nên cây tái sinh b$ng h t chi m t˜ l@ cao h'n.
3.2. Žnh h&Kng c\a -ám cây m¤ - n t ng cây
Tr c tái sinh
Qu Tr c thu#c d ng qu b có cánh, m#t s;
nghiên c0u vU kh n8ng phát tán ti nhiên c\a d ng
qu này -ã cho th y gió là y u t; ch\ - o nh h&Kng
- n si phát tán qu h t. MPt khác m#t s; công trình
nghiên c0u c?ng -ã cho th y -Pc -i5m cây m¤ có
nh h&Kng nh t - nh - n -Pc -i5m tái sinh c\a cây
con [4, 6, 8, 10].

3.2.1. Phân b; mlt -# Tr c tái sinh theo kho ng
cách -ám cây m¤

K t qu -iUu tra vU m;i quan h@ gima cây tái sinh
so v9i kho ng cách -ám cây m¤ trong 3 tr ng thái
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rWng -&.c tnng h.p t i b ng 3 và mô ph=ng nh
h&Kng c\a kho ng cách cây m¤ - n mlt -# tái sinh
-&.c bi5u th t i hình 2a, 2b và 2c.
B ng 3 -ã ph n ánh h t gi;ng cây Tr c có kh
n8ng phát tán cách xa v trí -ám cây m¤ - n 1,0 km.
Mlt -# cây Tr c tái sinh t i các kho ng cách so v9i
-ám cây m¤ trong ph m vi 200 m K 3 tr ng thái rWng
là có si khác nhau rõ nét. Khi kho ng cách xa d n và
ngoài ph m vi 200 m so v9i -ám cây m¤ thì mlt -#
cây tái sinh trong 3 tr ng thái không có si khác
nhau. Vly có th5 nhln - nh khi kho ng cách tW -ám

cây m¤ càng ra thì y u t; gió m9i là y u t; ch\ - o
và y u t; tr ng thái rWng ít nh h&Kng. Cf th5, K
kho ng cách K0 và K1, mlt -# Tr c tái sinh K rWng
giàu > trung bình > nghèo (F = 26,9 và Sig.< 0,05; F =
20,4 và Sig. < 0,05), t&'ng ti K K2 và K3 mlt -# K rWng
giàu cao nh t, l9n h'n so v9i K rWng trung bình và
nghèo (F = 4,3 và Sig. < 0,05; F = 9,5 và Sig.< 0,05). ‰
nhmng kho ng cách tW K4 mlt -# tái sinh Tr c b$ng
h t khá th p. Do vly, -;i v9i nhmng khu vic có
kho ng cách tW K4 nên xem xét gi i pháp hk tr. tái
sinh b$ng xúc ti n tái sinh nhân t o.

B ng 3. Mlt -# cây Tr c tái sinh theo kho ng cách tW -ám cây m¤
Tr ng thái rWng (N, cây/ha)
Kho ng cách
F
Nghèo
Trung bình
Giàu
5.123±419c
8.917±543b
10.792±684a
K0
Trong -ám
26,92
4.631±495c
8.583±526b
9.322±653a
K1
< 50 m
20,37
3.361±319b
3.000±351b
4.492±439a
K2
51 — 100 m
4,34
2.131±303b
1.458±261b
3.390±376a
K3
101 — 200 m
9,53
1.148±215a
1.292±294a
1.356±244a
K4
201 — 300 m
0,18
738±188a
917±230a
890±224a
K5
301 — 500 m
0,20
246±96b
333±139a
424±162a
K6
< 1.000 m
0,44

Sig.
0,000
0,000
0,014
0,000
0,837
0,815
0,646

Ghi chú: a, b, c là ký hi@u si sai khác vU mlt -# c\a Tr c theo kho ng cách cây m¤ khi so sánh b$ng
Duncan, v9i α là 0,05.
M;i quan h@ gima mlt -# cây Tr c tái sinh v9i
kho ng cách tW -ám cây m¤ trong 3 tr ng thái rWng
phù h.p v9i -&Gng cong h[i quy phi tuy n, d ng
gi m. h&Gng cong h[i quy phi tuy n gima mlt -#
Tr c tái sinh v9i kho ng cách -ám cây m¤ trong 3
tr ng thái rWng có d ng:
- Tr ng thái rWng nghèo: Nlt = 5327,456*exp
(-0,005*K)(R=0,993)

- Tr ng thái rWng trung bình: Nlt = 9608,241*exp
(-0,008*K)(R=0,950)
(5)
- Tr ng thái rWng giàu: Nlt = 11137,787*exp
(-0,007*K)(R=0,980)

(6)

Tri5n khai 3 ph&'ng trình 4, 5 và 6 -&.c bi5u -[
t i hình 2 a, b và c.

(4)
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Hình 2.
2 Phân b;
b; mlt -# Tr c theo kho ng cách -ám cây m¤

(a) rWng nghèo, (b) rWng TB, (c) rWng giàu
Quan sát bi5u -[ t i hình 2a, 2b và 2c cho th y
mlt -# Tr c tái sinh - t cao nh t K kho ng cách K0,
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qu này c?ng ph n ánh kh n8ng phát tán h t gi;ng
ti nhiên c\a Tr c theo kho ng cách. Kho ng cách
phát tán h t Tr c so v9i -ám cây m¤ t;i là 1.000 m.
Do vly, -5 xúc ti n tái sinh Tr c K nhmng khu vic
cách quá xa so v9i cây m¤ -òi h=i c n có gi i pháp
gieo gi;ng hoPc xúc ti n nhân t o.

3.2.2. Phân b; mlt -# Tr c tái sinh theo kho ng
cách và ph&'ng v -ám cây m¤
hPc -i5m cây Tr c tái sinh theo ph&'ng v v9i
-ám cây m¤ -&.c tnng h.p t i b ng 4.

B ng 4. Mlt -# cây Tr c tái sinh theo kho ng cách và ph&'ng v tW -ám cây m¤
Ph&'ng v so v9i -ám cây m¤ (N, cây/ha)

Kho ng
cách (m)

Tây

Trung
bình

B c

Nam

hông

F

Sig.

K0

6.389±571b

10.167±776a

9.833±747a

6.556±647b

8.236±367

8,76

0,00

K1

5.111±442b

10.222±620a

9.556±708a

5.056±681b

7.486±357

20,14

0,00

K2

2.278±306b

4.944±431a

4.833±492a

2.389±327b

3.611±219

13,87

0,00

K3

1.611±227b

3.333±456a

3.278±404a

1.056±231b

2.319±191

10,75

0,00

K4

722±204b

1.889±357a

1.944±336a

500±251b

1.264±145

7,57

0,00

K5

500±170b

1.056±281ab

1.278±414a

556±176b

847±123

2,44

0,07

K6

56±56b

389±137b

833±251a

56±56b

333±77

6,18

0,00

Ghi chú: a, b, c là ký hi@u si sai khác vU mlt -# c\a Tr c theo kho ng cách và ph&'ng v cây m¤, so sánh
Duncan, v9i α là 0,05.
B ng 4 cho th y cây Tr c tái sinh trong 3 tr ng
thái rWng K v trí ph&'ng v Nam và hông có mlt -#
cao h'n so v9i ph&'ng v B c và Tây. K t qu này, r t
có th5 là do mùa qu chín c\a Tr c t i khu vic là
cu;i tháng 9 - u tháng 10, -ó c?ng là kho ng thGi
gian trùng v9i h&9ng gió th nh hành Tây Nam t i
khu vic [1]. Chính vì vly, gió -ã giúp cho qu Tr c
phát tán vU h&9ng Nam, hông cao h'n so v9i h&9ng
B c và Tây. Tuy nhiên, cho - n nay nhmng nghiên
c0u vU nh h&Kng c\a gió - n kh n8ng phát tán h t
gi;ng theo h&9ng ph&'ng v còn là ch\ -U r t m9i.
Cho nên nhln - nh trên m9i ch] là b&9c - u và r t có

th5 kh n8ng phát tán qu Tr c còn ch u si nh
h&Kng bKi các y u t; khác ngoài y u t; gió, h&9ng
gió.
3.3. Žnh h&Kng c\a -Pc -i5m sinh tr&Kng cây m¤
- n h t gi;ng và ph7m ch t cây con

3.3.1. hPc -i5m chung c\a cây m¤ và ph7m ch t
h t gi;ng
K t qu -iUu tra, quan tr c và mô t -Pc -i5m
c\a nhmng cây m¤ -i5n hình và h t gi;ng thu hái tW
các cây m¤ -i5n hình -&.c ghi nhln t i b ng 5.

B ng 5. hPc -i5m sinh tr&Kng và h t gi;ng c\a cây m¤
TT

Cây m¤

C p sinh
tr&Kng

C pD
(cm)

Sinh tr&Kng
cây m¤

Kích th&9c TB 100
h t

D (cm)

H (m)

Dài

R#ng

M
(g/1.000 h t)

1

mDc1

I

< 20

19,3

10,8

8,8±0,3

6,1±0,2

1.700,1

2

mDc2

II

21 - 30

27,9

13,5

9,1±0,5

6,2±0,3

1.756,7

3

mDc3

III

31 - 40

39,7

15,0

9,4±0,6

6,3±0,4

1.792,4

4

mDc4

IV

41 - 50

47,7

15,5

9,0±0,4

6,2±0,2

1.760,4

5

mDc5

V

> 50

72,6

16,6

8,8±0,3

6,2±0,2

1.700,6

hPc -i5m sinh tr&Kng vU D1,3 và Hvn c\a các cây
m¤ -i5n hình -&.c phân thành 5 c p sinh tr&Kng.
C p 1 (mDc1) có D1,3 và Hvn trung bình là 19,3 cm và

10,8 m; các cây mDc2 có D1,3 trung bình là 27,9 cm và
Hvn là 13,5 m; mDc3 có D1,3 và Hvn trung bình là 39,7
cm và 15,0 m; mDc4 có D1,3 trung bình là 47,7 cm và
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Hvn là 15,5 m; mDc5 có D1,3 trung bình - t 72,6 cm và
Hvn - t 16,6 m.

gi;ng c\a mDc3 có kích th&9c và kh;i l&.ng tr#i
h'n.

hPc -i5m vU kích th&9c dài, r#ng và kh;i l&.ng
1.000 h t c\a các h t gi;ng thu thái tW 5 c p cây m¤,
nhìn chung không có si khác bi@t rõ nét. H t Tr c
có -# dài dao -#ng tW 8,8 — 9,4 mm; -# r#ng dao
-#ng tW 6,1 — 6,3 mm; kh;i l&.ng trung bình 1.000
h t dao -#ng tW 1.700,1 — 1.792,4 g/1.000 h t. Các h t
gi;ng c\a mDc1 và mDc5 có tính t&'ng -[ng cao vU
kích th&9c và kh;i l&.ng. H t gi;ng c\a cây m¤
mDc2 và mDc4 có tính t&'ng -[ng nhau; riêng h t

3.3.2. Žnh h&Kng c\a -Pc -i5m sinh tr&Kng cây
m¤ - n t˜ l@ n y m m c\a h t
Sau khi lia chZn các h t gi;ng - t yêu c u, có
ph7m ch t t;t, không mang m m m;ng sâu, b@nh
h i, thic hi@n xo lý h t gi;ng và ki5m tra th n y
m m c\a h t gi;ng. K t qu ghi t i b ng 6 và mô
ph=ng th n y m m c\a h t gi;ng tW 5 c p cây m¤ K
hình 3.

B ng 6. T˜ l@ n y m m c\a h t theo thGi gian
TT

Cây m¤

1

T˜ l@ n y m m (%) theo thGi gian (d)
3d

5d

7d

10d

15d

20d

mDc1

44,1

13,5

8,1

4,5

1,8

0,0

0,0

72,0

2

mDc2

49,5

16,2

9,0

2,7

0,0

0,0

0,0

77,4

3

mDc3

70,2

9,9

5,4

1,8

0,0

0,0

0,0

87,3

4

mDc4

57,6

17,1

8,1

3,6

2,7

0,0

0,0

89,1

5

mDc5

54,9

13,5

9,9

4,5

1,8

0,0

0,0

84,6

6

TB

55,3

14,0

8,1

3,4

1,3

0,0

0,0

81,9

B ng 6 cho th y, t˜ l@ n y m m c\a h t Tr c thu
hái tW 5 c p cây m¤ có si khác nhau và dao -#ng tW
72,0 - 89,1%. H t b t - u n y m m sau khi \ 2 ngày và
k t thúc vào ngày th0 15 sau khi \. H t gi;ng thu hái
tW mDc4 có t˜ l@ n y m m cao nh t là 89,1%; K mDc1
th p nh t là 72,0%. H t gi;ng tW cây m¤ mDc3 và
mDc4 có t˜ l@ n y m m cao h'n so v9i mDc1, mDc2
và mDc5. Xu h&9ng chung khi c p sinh tr&Kng cây
m¤ t8ng thì t˜ l@ n y m m t8ng, nhmng h t thu hái tW
cây m¤ quá già (mDc5) không cho t˜ l@ n y m m cao
nh t. Vly có th5 th y -Pc -i5m sinh tr&Kng cây m¤
có nh h&Kng - n t˜ l@ n y m m c\a h t gi;ng,
nhmng cây m¤ còn non (mDc1, mDc2) và cây m¤ quá
già (mDc5) cho h t gi;ng không thic si t;t.
Xem xét th n y m m, t0c tnng t˜ l@ n y m m
c\a h t gi;ng trong 1/3 thGi gian c\a k• này m m,
k• n y m m 15 ngày nhln th y: cây m¤ có c p sinh
tr&Kng khác nhau -ã nh h&Kng - n th n y m m.
Sau 5 ngày theo dõi, các h t gi;ng tW cây m¤ mDc3
và mDc4 có th n y m m l n l&.t là 85,5% và 82,8%
cao h'n so v9i th n y m m c\a h t gi;ng thu hái tW
cây m¤ mDc5 (78,3%) và cao h'n mDc2 (74,7%), th p
nh t là h t thu hái tW mDc1 (65,7%). Hi@n t&.ng này,
r t có th5 là qu h t thu hái tW mDc3 và mDc4 có -Pc
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Tnng (%)

2d

-i5m thành ph n sinh hóa, các ch t kích thích sinh
tr&Kng t;t h'n, thành thfc h'n so v9i các h t gi;ng
thu thái tW cây m¤ còn non (mDc1) hoPc cây m¤ quá
già (mDc5).
Ph&'ng trình h[i quy mô ph=ng quan h@ gima t˜
l@ n y m m c\a h t gi;ng tW các cây m¤ khác nhau
theo thGi gian phù h.p v9i -&Gng cong 7 (R = 0,931),
có d ng:
Y = 1,6 + 379,0*exp (-T) — 2,43*mDc1 —
1,12*mDc2 + 0,82*mDc3 + 0,38*mDc4
(7)
Tri5n khai ph&'ng trình 7 thu -&.c ph&'ng
trình h[i quy t˜ l@ n y m m c\a h t gi;ng tW các cây
m¤ khác nhau (tW 8 — 12):
YmDc1 = -0,83 + 379,0*exp (-T)

(8)

YmDc2 = 0,48 + 379,0*exp (-T)

(9)

YmDc3 = 2,42 + 379,0*exp (-T)

(10)

YmDc4 = 1,98 + 379,0*exp (-T)

(11)

YmDc5 = 1,60 + 379,0*exp (-T)

(12)

Quan sát bi5u -[ K hình 3 và các ph&'ng trình 8
— 12 nhln th y t˜ l@ n y m m c\a h t gi;ng - t cao
nh t sau 2 ngày \, sau -ó gi m d n, - n ngày th0 5
trung bình th này m m - t trên 80%, sau 15 ngày t˜
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l@ n y m m r t th p. T˜ l@ n y m m sau 2 ngày cao
nh t là các h t gi;ng l y tW cây m¤ mDc3, sau -ó là
mDc4, th p nh t là mDc1.
100

3.3.3. Žnh h&Kng c\a -Pc -i5m sinh tr&Kng cây
m¤ - n ph7m ch t cây con

YmDc1
YmDc2

Ty le nay mam(%)

80

YmDc3
YmDc4

60

YmDc5

40

20

0
0

5

10
15
Thoi gian (ngay)

TW k t qu ki5m nghi@m trên, cho th y cây m¤
cho h t gi;ng có t˜ l@ n y m m cao, th n y m m cao
là cây m¤ có -&Gng kính tW 30 — 50 cm (t0c mDc3 và
mDc4).

20

Hình 3.
3 So sánh t˜
t˜ l@ n y m m c\a h t gi;ng tW các
cây m¤
m¤

Lia chZn 90 h t m m có ph7m ch t t;t, - t yêu
câu c\a mki c p cây m¤ -em gieo c y vào túi b u
chu7n b s¡n, và -&.c thic hi@n các bi@n pháp ch8m
sóc, b o v@ thic vlt -[ng nh t. hPc -i5m ph7m ch t
sinh tr&Kng và t˜ l@ s;ng c\a cây Tr c con K giai
-o n 3 tháng và 9 tháng tuni -&.c mô t t i b ng 7.

B ng 7. T˜ l@ s;ng và ph7m ch t cây con có ngu[n g;c tW h t cây m¤ khác nhau
TT

Cây m¤

N
(cây)

Sau 90 ngày (3 tháng tuni)
T˜ l@ s;ng

270 ngày (9 tháng tuni)

Ph7m ch t (%)

T˜ l@ s;ng

Ph7m ch t (%)

(%)

SL

T;t

TB

kém

(%)

SL

T;t

TB

kém

1

mDc1

90

74,4

67

47,8

35,8

16,4

56,7

51

68,6

19,6

11,8

2

mDc2

90

86,7

78

53,8

32,1

14,1

75,6

68

69,1

22,1

8,8

3

mDc3

90

95,6

86

59,3

30,2

10,5

88,9

80

76,3

20,0

3,8

4

mDc4

90

91,1

82

63,4

29,3

7,3

90,0

81

77,8

18,5

3,7

5

mDc5

90

90,0

81

63,0

28,4

8,6

76,7

69

73,9

23,2

2,9

6

TB

90

87,6

79

57,9

31,0

11,2

77,6

70

73,1

20,7

6,2

B ng 7 cho th y: T˜ l@ cây s;ng K thGi -i5m 3
tháng tuni trung bình là 87,6%, 9 tháng tuni là 77,6%,
gi m 11,4% so v9i 3 tháng tuni. ‰ thGi -i5m 3 tháng
và 9 tháng tuni, t˜ l@ cây s;ng c\a các cây m¤ có si
khác nhau. Giai -o n 3 tháng tuni, nhmng h t m m
l y tW cây m¤ mDc3 và mDc4 có t˜ l@ s;ng cao h'n
so v9i cây m¤ mDc5, th p nh t là K cây m¤ mDc1
(75,4%). Giai -o n 9 tháng tuni, t˜ l@ cây m m s;ng
cao nh t -&.c l y tW cây m¤ mDc4 (90,0%), sau -ó
- n mDc3, k ti p là mDc5, - n mDc2 và th p nh t K
mDc1 (56,7%).
Xét vU ph7m ch t cây con, K giai -o n 3 tháng
tuni t˜ l@ cây t;t chi m 57,9%, cây trung bình chi m
31,0% và cây kém chi m 11,2%. h n giai -o n 9 tháng
tuni, t˜ l@ cây t;t t8ng lên 73,1%, cây có ph7m ch t
kém chi m 6,2%. So sánh vU ph7m ch t cây con K giai
-o n 3 và 9 tháng tuni l y tW các cây m¤ khác nhau
nhln th y: c p sinh tr&Kng cây m¤ có nh h&Kng - n
t˜ l@ ph7m ch t sinh tr&Kng cây con. ‰ giai -o n 3
tháng tuni các cây con có ngu[n g;c tW cây m¤

mDc1, mDc2 chi m t˜ l@ cây ph7m ch t kém cao,
ph7m ch t t;t th p. Các cây con có ngu[n g;c tW
mDc4 có ph7m ch t t;t chi m t˜ l@ cao, kém chi m
t˜ l@ th p. h n 9 tháng tuni, vU c' b n t˜ l@ cây con
có ph7m ch t t;t không có khác nhau rõ nét gima các
cây m¤, tuy nhiên nhmng cây con có ngu[n g;c tW
cây m¤ mDc1 có t˜ l@ cây kém cao nh t (11,8%).
TW t˜ l@ s;ng, t˜ l@ ph7m ch t cây con cho th y
nhmng cây m¤ mDc3, mDc4 luôn cho cây con có t˜ l@
s;ng cao, và ph7m ch t t;t chi m t˜ l@ cao. Cây
mDc1 cho t˜ l@ cây con s;ng th p, và ph7m ch t cây
kém có t˜ l@ cao. Do vly, có th5 nhln th y nhmng cây
m¤ có 30 cm< D1,3 < 50 cm là nhmng cây m¤ có -\
n8ng lic và thành thfc sinh lý -5 - m b o cho h t
gi;ng t;t, cây con có t˜ l@ n y m m cao, ph7m ch t
cây con t;t chi m t˜ l@ cao. H n ch khai thác qu
h t tW cây non (mDc1) và cây quá già (mDc5).
4. K T LU N
- Mlt -# Tr c tái sinh trong 3 tr ng thái rWng có
si khác nhau rõ nét, t i tr ng thái rWng giàu là 11.500
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cây/ha, cao h'n so v9i rWng trung bình 0,28 l n và
rWng nghèo 1,02 l n. Cây Tr c tái sinh tri5n vZng
trong tr ng thái rWng nghèo, trung bình và giàu
chi m t˜ l@ l n l&.t là 22,1%, 22,2%, và 17,4%.
- Cây tái sinh Tr c có n8ng lic sinh tr&Kng khá
t;t, t˜ l@ cây có ph7m ch t t;t K trong 3 tr ng thái
rWng nghèo, trung bình và giàu l n l&.t là 60,3%,
53,7% và 56,5%. Cây ch c có kh n8ng tái sinh ch[i
m nh. T˜ l@ cây Tr c tái sinh ch[i trong tr ng thái
rWng nghèo là 60,3%, K rWng trung bình là 30,6% và
rWng giàu là 29,7%.
- Qu h t Tr c có kh n8ng phát tán cách xa v trí
-ám cây m¤ - n 1,0 km. Mlt -# cây Tr c tái sinh tlp
trung ch\ y u trong ph m vi 200 m so v9i -ám cây
m¤. Khi kho ng cách v&.t xa h'n 1.000 m không có
si xu t hi@n Tr c tái sinh h t. Mlt -# cây Tr c tái
sinh K v trí ph&'ng v Nam và hông so v9i -ám cây
m¤ cao h'n so v9i ph&'ng v B c và Tây.
- T˜ l@ n y m m c\a h t Tr c thu hái tW 5
nhóm cây m¤ có si khác nhau, dao -#ng tW 72,0% 89,1%. H t b t - u n y m m sau khi \ 2 ngày và
k t thúc vào ngày th0 15. H t gi;ng c\a mDc4 có
t˜ l@ n y m m cao nh t là 89,1%; mDc1 th p nh t là
72,0%. T˜ l@ n y m m c\a h t l y tW mDc3 và mDc4
cao h'n so v9i mDc1, mDc2 và mDc5. Th n y
m m c\a h t l y tW mDc3 và mDc4 l n l&.t là
85,5% và 82,8% cao h'n so mDc5, mDc2, th p nh t
tW mDc1.
- T˜ l@ cây s;ng K thGi -i5m 3 tháng tuni trung
bình là 87,6%, 9 tháng tuni là 77,6%. C p sinh tr&Kng
cây m¤ có nh h&Kng nh t - nh - n t˜ l@ s;ng c\a
cây con, t˜ l@ s;ng c\a cây m m l y tW mDc3 và
mDc4 cao h'n mDc5, th p nh t là K mDc1. Giai -o n
3 và 9 tháng tuni các cây con c\a mDc4 có ph7m ch t
t;t chi m t˜ l@ cao. Nhìn chung, nhmng cây m¤ có 30
cm < D1,3 < 50 cm là có -\ n8ng lic và thành thfc
sinh lý -5 - m b o cho h t gi;ng t;t, cây con có t˜ l@
n y m m cao, ph7m ch t cây con t;t chi m t˜ l@ cao.
C n h n ch khai thác qu h t tW cây m¤ có D1,3 < 20
cm và cây quá già v9i D1,3 > 50 cm.
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EFFECT OF MOTHER TREE TO REGENER
REGENERATION CHARACTERISTICS OF Dalbergia cochinchinensis
Pierre SPECIES IN THE TROPICAL
TROPICAL MOIST EVERGREEN CLOSED FOREST, TAN PHU, DONG NAI
Pham Van Huong, Nguyen Xuan Ngoc, Nguyen Ba Trieu, Kieu Phuong Anh
Summary
Analyzing the effect of mother tree on the characteristics of natural regeneration (Dalbergia
cochinchinensis) and seedlings, the results showed that: the density of regenerated Dalbergia
cochinchinensis in the rich forest status was 11,500 trees / ha, higher than the average forest 0.28 times
and the poor forest 1.02 times. Promising tree portions in poor, medium and rich forests were 22.1%, 22.2%
and 17.4% respectively. Saplings had good growth quality and regeneration of shoots. The seeds were
capable of dispersing away from the mother trees up to 1.0 km. The dense population of young trees within
the area of 200 m compared to the mother trees. The tree distribution in the South and the East was much
more than that of the mother plants in the North and West. The germination rate of seeds collected from 5
levels of mother trees was different, ranging from 72.0% - 89.1%. Seeds taken from mDc3 and mDc4 had
germination ratio and germination characteristic higher than mDc1, mDc2 and mDc5. Survival and good
growth ratio of sablings selected from mDc3 and mDc4 were higher than mDc5, mDc2 and lowest from
mDc1. In general, the mother plants mDc4, mDc3 generated seeds with good germination rate, high
germination and seedlings had potential survival and growth rate. Therefore, it was recommended to
choose seeds from mother trees with 30 cm < D1.3 < 50 cm, restricting seed collection of mother plants with
D1.3 < 20 cm as well as too old trees with D1.3 > 50 cm.
Keywords:
Keywords Dalbergia cochinchinensis, mother tree, seedlings, germination rate, natural regeneration.
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10/6/2019

MB6
NG¯C VÀNG
NG¯C TH±M
12/6/2019
PY2

OM8

11/6/2019

OM9
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16

2019_61

OM249

17

2019_62

OM373

18

2019_63

OM10258

19

2019_81

20

2019_55

31/5/2019

8/5/2019
21

22

wT S²NG
Công Ty TNHH
VÀNG LAI F1 H t Gi;ng Tân
YELLOW
L#c Phát
HORN 12

2019_56

2019_82

wt —

Capsicum
anmum L.

Công ty
ZANMUMAR
TNHH Fresh
Hoa cúc —
BLE WHITE
Van Zanten
Studio
Chrysanthemum 21/6/2019
Breeding B.V.
Innovations
L.
ZANMUMAR
Asia
BLE
Cà — Solanum

Công ty lult
TNHH Ph m
và Liên danh

Herbonis AG

Không

Vi@n Nghiên
C0u Ngô

HERVIT 153

glaucophyllum

19/6/2019

Desf.

3/6/2019
23
24

2019_83
2019_84

25

2019_55

8/5/2019

26

2019_71

27/5/2019

27

2019_83

28

VN116
VN1519

Ngô —

Zea mays L.

21/6/2019

Công ty
TNHH Fresh
Hoa Cúc —
Van Zanten
ZANMUMAR
Studio
Chrysanthemum 21/6/2019
Breeding B.V. BLE WHITE
Innovations
L.
Asia
Tr&Gng h i HZc
Nông - Lâm B c
Giang
Không
Vi@n Nghiên
C0u Ngô

2019_84

H³ hEN

Nho —
Vitis vinifera L

VN116
VN1519

Ngô —

Zea mays L.

27/6/2019

03/6/2019

03/6/2019
29

2019_82

Công ty lult
TNHH Ph m
và Liên danh

Herbonis AG

HERVIT 153

Cà — Solanum
glaucophyllum
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Desf.
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QUY´T
QUY´T hµNH
VU vi@c
vi@c c p B$ng b o h# gi;ng
gi;ng cây tr[ng
tr[ng
C8n c0 quy t - nh s; 192/Qh-TT-VPBH ngày 21/6/2019; s; 193/Qh-TT-VPBH ngày 24/6/2019; s;
195/Qh-TT-VPBH ngày 25/6/2019 c\a Cfc tr&Kng Cfc Tr[ng trZt, B# Nông nghi@p và PTNT vU vi@c c p
B$ng b o h# gi;ng cây tr[ng m9i;
V8n phòng B o h# Gi;ng cây tr[ng m9i - Cfc Tr[ng trZt thông báo:
C p B$ng b o h# gi;ng
gi;ng cây
cây tr[ng
tr[ng m9i.

TT

S; -'n

Tên gi;ng

1

2016_132

OM341

2

2016_133

OM344

Tên loài

Ch\ b$ng

Lúa -

Oryza
sativa L.

Tác gi gi;ng

ThGi h n
hi@u lic

Tác gi chính: Nguy”n Th Lang
và -[ng tác gi Bùi Chí Bou

20 n8m

Tác gi chính: Nguy”n Th Lang
và -[ng tác gi Bùi Chí Bou

3

2016_137

OM406

Vi@n lúa h[ng
Tác gi chính: Tr n Th Cúc Hòa
b$ng Sông Cou
và -[ng tác gi : Ph m Th
Long
H&Gng, Nguy”n Thu n Khi t

4

2016_138

OM380

Tác gi chính: Tr n Th Cúc Hòa
và -[ng tác gi : Hu•nh Th
Ph&'ng Loan

5

2017_19

TÂN vU 98

6

hÔNG TRI¶U
2017_51
502 (hT502)

Công ty cn ph n Tác gi chính: Bùi NgZc C&Gng
gi;ng nông
và -[ng tác gi : V? Th Ph&'ng,
nghi@p Vi@t Nam
hk h i Thành, Bùi Th Cúc
Công ty cn ph n
Tác gi chính: Tr n Th H[ng và
gi;ng cây tr[ng
-[ng tác gi Nguy”n NgZc Ti n
Qu ng Ninh

7

2016_63

LDA15

Vi@n di truyUn
Nông nghi@p

Tác gi chính: Di án DA15/1999
và -[ng tác gi : hk N8ng V nh,
Hà Th Thúy, Lê Qu;c Hùng,
D&'ng Ngô Thành Trung

8

2017_18

HANA 32

Công ty TNHH
h t gi;ng HANA

Lê Thanh H i

9

2017_157

B4.3

Tr n V8n M&Gi

Tác gi chính: Tr n V8n M&Gi và
-[ng tác gi : Lê Th B7y

10

2016_37

L·C TR¸I 18

11

164

2019_29

SHPT6

Công ty cn ph n Công ty cn ph n Tlp -oàn L#c
Tlp -oàn L#c TrGi
TrGi
Vi@n di truyUn
Nông nghi@p

Tác gi chính: Lê Hùng L†nh và
-[ng tác gi : hPng V8n Duy n,
Nguy”n Th Nhài, Khu t Th Mai
L&'ng
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12

2017_45

Công ty cn ph n
gi;ng cây tr[ng — Công ty cn ph n gi;ng cây tr[ng
vlt nuôi ThWa
— vlt nuôi ThWa Thiên Hu
Thiên Hu

HG42

Thông h t 13

THÔNG h¨T 2017_24
TN10

Huperzia
squarrosa
(G.Forst.)
Trew.
Khôi tía -

14

2017_17

KHÔI TÍA HNTh

Ardisia
silvestris
Pitard

15

16

2017_61

2018_08

VINASOY
01-CT

Nhà máy sma -lu
nành Vi@t Nam Trung tâm Nghiên c0u ng dfng
hlu t&'ng Vinasoy — Chi
hlu nành Vinasoy — Chi nhánh
Glycine
nhánh Công ty cn Công ty Cn ph n h&Gng Qu ng
max L.
ph n h&Gng
Ngãi
Qu ng Ngãi

VINASOY
02-NS

18

2015_57

LT815

20

21

2016_66

2017_46

25 n8m

Nhà máy sma -lu
nành Vi@t Nam Trung tâm Nghiên c0u ng dfng
hlu t&'ng Vinasoy — Chi
hlu nành Vinasoy — Chi nhánh
20 n8m
Glycine
nhánh Công ty cn Công ty Cn ph n h&Gng Qu ng
max L.
ph n h&Gng
Ngãi
Qu ng Ngãi

2018_09

2016_05

Tác gi chính: Tr n Th Thu Hà
Vi@n Nghiên c0u
và -[ng tác gi : Tr n V8n hiUn,
và phát tri5n Lâm
Ph m V8n hi5n, Nguy”n Minh
nghi@p
h0c, Nguy”n Ngh†a Biên

Trà hoa vàng
Tác gi chính: Tr n Th Thu Hà
Hakoda - Vi@n Nghiên c0u và -[ng tác gi : Nguy”n NgZc
TRÀ HOA
Camelia và phát tri5n Lâm Ngo n, V? Th Luln, Bùi hình
VÀNG HM-hT
hakodae
nghi@p
Nh , Ngô Th Tính, Tr n Qu;c
Ninh, Tr.
H&'ng

17

19

Tác gi chính: Tr n Th Thu Hà
và -[ng tác gi : Lê V8n Phúc,
Vi@n Nghiên c0u
Ph m V8n hiUn, Nguy”n Thfc
và phát tri5n Lâm
Anh, Nguy”n Th Trang, Hoàng
nghi@p
NgZc Hà, Ph m Th Th o, V? K•
Liên

HANA Sº 6

LDA18

HG130

Ngô —

Công ty Cn ph n
Zea mays L. Tlp -oàn L#c TrGi
Lúa —

Oryza
sativa L.

V? Th Thanh Hoàn

Công ty TNHH
H t gi;ng HANA

Lê Thanh H i

Vi@n Di truyUn
nông nghi@p

Tác gi chính: Di án DA15/1999
và -[ng tác gi : hk N8ng V nh,
Lê Qu;c Hùng, D&'ng Ngô
Thành Trung, Hà Th Thúy

Công ty CP Gi;ng
cây tr[ng — vlt Công ty CP Gi;ng cây tr[ng — vlt
nuôi ThWa Thiên
nuôi ThWa Thiên Hu
Hu
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22

2017_84

N136

23

2018_18

SEI NO
HAKKOU

24

25

26

2018_19
2018_34

2018_35

SEI NO
SHOKOU
Ngô n p lai F1
— Future 18
Ngô n p lai F1
— Future 16

Công ty Cn ph n
h i Thành
Hoa cúc -

Inochio Seikoen
Chrysanthe
Inc.

Toru Miyaguchi

Ramat.

Inochio Seikoen
Inc.

Toru Miyaguchi

Ngô —

Công ty TNHH
H t gi;ng Tân
L#c Phát

Công ty TNHH H t gi;ng Tân
L#c Phát

Công ty TNHH
H t gi;ng Tân
L#c Phát

Công ty TNHH H t gi;ng Tân
L#c Phát

mum x
morifolium

Zea mays L.

Lúa —
27

2018_137

Gia L#c 516

28

2019_01

Nafoods 1

Oryza
sativa L.

Chanh leo 29

2019_02

Qu Phong 1

30

2019_26

Bách H&'ng 1

Công ty Cn ph n h i Thành

Passiflora
edulis Sims

Tác gi chính: V? Th Nh&Gng và
Vi@n Cây l&'ng
-[ng tác gi : Nguy”n TrZng
thic và Cây thic
Khanh, Nguy”n Anh D?ng, Ph m
ph7m
V8n Tính

Công ty CP
Chanh leo
Nafoods

Tác gi chính: Nguy”n M nh
Hùng, Ph m Duy Thái, Nguy”n
V8n Vi t, Hoàng M nh Hùng và
-[ng tác gi : Nguy”n Th HiUn,
Võ Th Mj H nh, Nguy”n h0c
Trung, Nguy”n V8n V?, Tr n
HiUn Linh

2016_80

MvwP
Công Ty TNHH
M&9p — Luffa
Hv±NG F1H t Gi;ng Tân
acutangula L.
THANH DµU
L#c Phát

Công Ty TNHH H t Gi;ng Tân
L#c Phát

32

2018_51

Mie Prefecture,
Kagawa
Prefecture,
Dâu tây National
YOTSUBOSHI
Fragaria L. Agriculture And
Food Research
Organization,
Chiba Prefecture

Toshiki Mori

33

2019_47

31

166

PECHIKA
HONOKA

Dâu tây —
Fragaria L.

HOB Co., Ltd

Takeda Kyoko
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