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TÓM TẮT 
Tuyển chọn các cây xoài ưu tú thuộc hai giống xoài Tròn và xoài Hội, hai giống xoài đặc sản địa 

phương Yên Châu – Sơn La, nhằm mục đích góp phần phát triển vườn giống gốc (vườn cây mẹ) - làm 
nguồn cung cấp thực liệu nhân giống cho việc mở rộng sản xuất xoài. Phương pháp chọn lọc dòng 
vô tính được áp dụng cho cây ăn quả lâu năm trên những vườn xoài hiện có tại địa phương. Nghiên 
cứu được bắt đầu bằng việc điều tra khảo sát theo phiếu điều tra thiết kế sẵn để bước đầu xác định 
các cá thể có đặc tính nông - sinh học vượt trội, sau đó theo dõi trực tiếp các chỉ tiêu về đặc điểm 
hình thái, sinh trưởng, ra hoa, đậu quả, năng suất, chất lượng cá thể trong thời gian 2006-2008 để lựa 
chọn các cá thể ưu tú. Các chỉ tiêu về hình thái, mô tả giống được áp dụng theo hướng dẫn của IPGRI 
đối với cây xoài. Nghiên cứu đã tuyển chọn được 4 cây xoài Tròn và 3 cây xoài Hôi có các đặc điểm 
hình thái đặc trưng cho giống, có năng suất cao, ổn định và chất lượng vượt trội so với năng suất và 
chất lượng quần thể.   

Từ khóa: Chọn lọc dòng vô tính, quảng canh, xoài Tròn, xoài Hôi, Yên Châu. 

SUMMARY 
Tron and Hoi mango – specific local cultivars - are well-known over the country for their quality 

and flavour. At present, Son la province has developed the trade mark and geographical indications 
for these cultivars for the future development and area expansion of commercial mango production. 
The research methodology in this study was based on the clone selection applied to the perennial 
fruit trees. The research started with the structured questionnair–based survey to primarily define the 
promising trees, then the studies on morphological, agro-biological characteristics were thoroughly 
carried out during 2006-2008 in the traditional mango growing area of Yen chau district, Son La 
province. The study has identified 4 Tron and 3 Hoi clones having morphological characteristics being 
specific for the cultivars, and relatively high and stable yield and outstanding quality compared to the 
population.     

Key words: Clone selection, extensive cultivation, Tron and Hoi mango cultivars, Yen Chau.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

HuyÖn Yªn Ch©u, tØnh S¬n La lμ vïng 
trång xoμi truyÒn thèng duy nhÊt ë miÒn B¾c 
®−îc biÕt ®Õn víi hai gièng xoμi ®Æc s¶n næi 

tiÕng th¬m ngon lμ xoμi Trßn vμ xoμi H«i. 
HiÖn nay hai gièng xoμi nμy ®· ®−îc cÊp 
th−¬ng hiÖu vμ ph¸t triÓn chØ dÉn ®Þa lý. 
§−îc trång trät tõ l©u ®êi ë Yªn Ch©u, c¶ hai 
gièng xoμi thÝch nghi tèt víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu 
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vμ thæ nh−ìng ®Þa ph−¬ng (Ph¹m ThÞ H−¬ng, 
2001; TrÞnh ThÞ Mai Dung, 2002). Tuy nhiªn, 
cho ®Õn nay do ®−îc trång lÉn lén víi c¸c 
gièng xoμi hoang d¹i vμ b¸n hoang d¹i kh¸c ë 
c¸c v−ên hé (nh− xoμi mót, m¾c chai) vμ tËp 
qu¸n nh©n gièng b»ng h¹t cña ng−êi d©n ®Þa 
ph−¬ng ®· dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng nhÊt 

®Þnh trong ph¹m vi tõng gièng. ë nhiÒu v−ên 
xoμi l©u n¨m cã hiÖn t−îng ra qu¶ c¸ch n¨m 
hoÆc n¨ng suÊt kh«ng æn ®Þnh qua tõng n¨m 
nªn ng−êi trång xoμi ®Þa ph−¬ng th−êng cã 
thãi quen b¨m th©n c©y xoμi vμo kho¶ng 
th¸ng 10 ©m lÞch ®Ó thóc ®Èy c©y ra hoa vμo 
vô xu©n n¨m sau.  

Do ®ã cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng v−ên c©y 
mÑ −u tó cã kh¶ n¨ng cho n¨ng suÊt cao vμ 
æn ®Þnh, gi÷ ®−îc c¸c ®Æc tÝnh ®Æc tr−ng cho 
gièng, tõ ®ã s¶n xuÊt c©y con gièng b»ng 
ph−¬ng ph¸p ghÐp ®Ó cung cÊp cho s¶n xuÊt 
th× míi cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt xoμi hμng 
hãa, thay thÕ dÇn c¸c v−ên xoμi thùc sinh 
qu¶ng canh giμ cçi, n¨ng suÊt thÊp vμ thÊt 
th−êng nh− hiÖn nay. 

MÆc dï hai gièng xoμi Trßn vμ xoμi H«i 
næi tiÕng vÒ chÊt l−îng nh−ng h¹n chÕ chñ 
yÕu cña c¶ hai gièng lμ qu¶ nhá, h¹t to vμ 
n¨ng suÊt kh«ng æn ®Þnh (Ph¹m ThÞ H−¬ng 
vμ TrÞnh ThÞ Mai Dung, 2006). V× vËy h−íng 
tuyÓn chän chñ yÕu tËp trung vμo c¸c chØ 
tiªu nh−: n¨ng suÊt cao vμ æn ®Þnh, qu¶ to 
vμ chÊt l−îng ngon ®Æc tr−ng cho gièng.  

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy lμ b−íc 
®Çu tuyÓn chän c¸c c¸ thÓ xoμi Trßn vμ xoμi 
H«i cã triÓn väng t¹i ®Þa ph−¬ng lμm c¬ së 
cho viÖc c«ng nhËn c©y ®Çu dßng.         

2.  VËt liÖu vμ ph−¬ng ph¸p 
     nghiªn cøu 

2.1. VËt liÖu 

§èi t−îng nghiªn cøu lμ hai gièng xoμi 
Trßn (T) vμ H«i (H) t¹i c¸c v−ên xoμi ë x· Tó 
Nang, huyÖn Yªn Ch©u, tØnh S¬n La.  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

§Ó tuyÓn chän c¸c c©y xoμi cã triÓn 
väng, nghiªn cøu b¾t ®Çu b»ng viÖc ®iÒu tra 
kh¶o s¸t theo phiÕu ®iÒu tra thiÕt kÕ s½n ®Ó 
x¸c ®Þnh c¸c c¸ thÓ cã ®Æc tÝnh n«ng sinh häc 
v−ît tréi, sau ®ã tiÕn hμnh theo dâi trùc tiÕp 
c¸c chØ tiªu vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh 
tr−ëng, ra hoa, ®Ëu qu¶, n¨ng suÊt, chÊt 
l−îng c¸ thÓ trong 3 n¨m liªn tôc tõ n¨m 
2006 - 2008 ®Ó lùa chän c¸c c¸ thÓ −u tó. C¸c 
chØ tiªu vÒ h×nh th¸i, m« t¶ gièng ®−îc ¸p 
dông theo h−íng dÉn cña IPGRI ®èi víi xoμi 
(Richard, 2000). C¸c chØ tiªu chÊt l−îng ®−îc 
ph©n tÝch ë phßng Ph©n tÝch, ViÖn Nghiªn 
cøu Rau qu¶ (Tr©u Quú, Gia L©m, Hμ Néi). 
Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh theo ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu th−êng quy ¸p dông cho 
c©y ¨n qu¶ l©u n¨m.   

3. KÕt qu¶ vμ th¶o luËn 

3.1. Mét sè ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc cña 
       c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 

Nh÷ng c¸ thÓ cã c¸c chØ tiªu n«ng sinh 
häc v−ît tréi s¬ bé ®−îc x¸c ®Þnh (B¶ng 1). 
T¹i x· Tó Nang n¨m 2006 ®· chän läc ®−îc 
20 c¸ thÓ, ®Õn n¨m 2007 do 10 c¸ thÓ cho 
n¨ng suÊt thÊp nªn bÞ lo¹i bá, sau 3 n¨m 
theo dâi 7 c¸ thÓ ®· ®−îc chän läc theo c¸c 
chØ tiªu ®· x¸c ®Þnh, trong ®ã cã 4 c¸ thÓ 
thuéc gièng xoμi Trßn vμ 3 c¸ thÓ thuéc 
gièng xoμi H«i. TÊt c¶ c¸c c©y xoμi tuyÓn 
chän ®Òu nh©n gièng b»ng h¹t, cã tuæi kh¸ 
cao (tõ 15 - 25 tuæi), phÇn lín ë ®é tuæi 12 - 
15, tøc lμ ®· b−íc vμo thêi kú ra qu¶ æn ®Þnh 
®−îc 5 - 6 n¨m vμ ra qu¶ hμng n¨m, kh«ng 
biÓu hiÖn tÝnh ra qu¶ c¸ch n¨m, phÈm vÞ 
th¬m ngon, ®Æc tr−ng cho gièng. TÊt c¶ c¸c 
c©y xoμi theo dâi ®Òu sinh tr−ëng mét c¸ch tù 
nhiªn, kh«ng ®−îc c¾t tØa, bãn ph©n, t−íi 
n−íc vμ phßng trõ s©u bÖnh hμng n¨m. Thêi 
gian thu ho¹ch kh¸ ®Æc tr−ng cho hai gièng 
xoμi H«i vμ xoμi Trßn ®Þa ph−¬ng: xoμi Trßn 
thu ho¹ch tËp trung trong th¸ng 6, xoμi H«i 
thu ho¹ch tõ gi÷a th¸ng 6 ®Õn th¸ng gi÷a 7.  
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B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm chung cña c¸c c©y xoμi ®−îc tuyÓn chän 
(sè liÖu theo dâi trong 3 n¨m: 2006 - 2008)  

Cây Tuổi cây Nhân giống Khả năng ra hoa, đậu quả Thời gian nở hoa Thời gian thu hoạch 

T 1 15 Từ hạt Hàng năm tháng 1 - 2 tháng 6 
T 2 15 Từ hạt Hàng năm 1-2 6 
T 3 15 Từ hạt Hàng năm 1-2 6 
T 4 15 Từ hạt Hàng năm 1-2 6 
H 1 15 Từ hạt Hàng năm 2-3 6-7 
H 2 15 Từ hạt Hàng năm 2-3 6-7 
H 3 25 Từ hạt Hàng năm 2-3 6-7 

      
3.2. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng vμ h×nh 
       th¸i cña c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 

Mét sè ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c¸c c©y 
xoμi ®−îc tuyÓn chän tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

- VÒ sinh tr−ëng cña c©y: Do nh©n gièng 
tõ h¹t nªn tÊt c¶ c¸c c©y ®Òu rÊt cao (tõ 6 - 
16 m trë lªn), cã ®−êng kÝnh t¸n kh¸ lín (6,3 
- 15,5 m), trong ®ã c©y xoμi Trßn thÊp h¬n vμ 
cã t¸n gän h¬n xoμi H«i. T¸n c©y th−êng 
v−¬n cao, h×nh chãp rÊt ®Æc tr−ng cho c©y 
trång tõ h¹t. Do kh«ng c¾t tØa, t¹o h×nh, söa 
t¸n hμng n¨m nªn c©y sum suª, nhiÒu cμnh 
nhá bÞ khuÊt s©u trong t¸n, sinh tr−ëng yÕu, 
g©y khã kh¨n cho ch¨m sãc vμ thu h¸i qu¶. 

- VÒ l¸: L¸ cña c¸c c¸ thÓ theo dâi mang 
nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng cho gièng nh−: 
phiÕn l¸ gîn sãng, mÆt trªn cña phiÕn l¸ cã 

mμu xanh ®Ëm, mÆt d−íi mμu xanh nh¹t ®èi 
víi gièng xoμi Trßn. Gièng xoμi H«i cã phiÕn 
l¸ t−¬ng ®èi ph¼ng, mÆt trªn phiÕn l¸ mμu 
xanh nh¹t vμ mÆt d−íi mμu xanh vμng. 
ChiÒu dμi, chiÒu réng cña phiÕn l¸ vμ chiÒu 
dμi cuèng l¸ lμ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng 
cho gièng. ChiÒu dμi phiÕn l¸ hÇu hÕt c¸c c©y 
xoμi Trßn vμ xoμi H«i biÕn ®éng trong 
kho¶ng 20 - 25 cm, c¸ biÖt cã nh÷ng c©y xoμi 
H«i chiÒu dμi phiÕn l¸ lªn tíi 27 - 28 cm nh− 
c©y H3. VÒ kÝch th−íc phiÕn l¸, c¸c c©y xoμi 
Trßn cã phiÕn l¸ nhá h¬n so víi xoμi H«i, 
chiÒu réng phiÕn l¸ cña c¸c c©y xoμi Trßn 
n»m trong kho¶ng 4,5 - 5,7 cm, cßn c¸c c©y 
xoμi H«i lμ 5,5 - 6,7 cm. ChiÒu dμi cuèng l¸ ë 
hai gièng kh«ng cã sù kh¸c nhau nhiÒu, n»m 
trong kho¶ng 3,5 - 4,3 cm.  

B¶ng 2. Mét sè ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng vμ h×nh th¸i l¸ cña c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 

Mầu sắc phiến lá 
Ký hiệu 

cây 

Đường 
kính tán 

(m) 
Dạng tán 

Cao 
cây 
(m) 

Dài 
phiến lá

(cm) 

Rộng 
phiến lá 

(cm) 

Dài 
cuống lá 

(cm) 

Độ phẳng 
phiến lá Mặt 

dưới 
Mặt 
trên 

T 1 7,1 Hình chóp 
cao 8,9 24,5 4,63 3,47 Gợn sóng Xanh 

nhạt 
Xanh 
đậm 

T 2 10 Hình chóp 
cao 10,0 24,76 4,57 3,69 Gợn sóng Xanh 

nhạt 
Xanh 
đậm 

T 3 12,3 Hình chóp 10,5 20,49 5,56 4,13 Gợn sóng Xanh 
vàng 

Xanh 
nhạt 

T 4 11,5 Hình chóp 10,0 21,05 5,71 4,26 Gợn sóng Xanh 
vàng xanh 

H 1 8,2 Hình tháp 
rộng 8,9 27,92 6,76 4,20 Phẳng, gân nổi Xanh 

vàng Xanh 

H 2 13,5 Hình chóp 11,0 24,96 6,34 4,15 Phẳng, gân nổi Xanh 
vàng 

Xanh 
nhạt 

H 3 15,5 Tròn, hình 
nấm 16,2 27,17 6,25 4,01 Phẳng, gân nổi Xanh 

vàng 
Xanh 
đậm 
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B¶ng 3. §Æc ®iÓm hoa, chïm hoa vμ qu¶ cña c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 

Kích thước chùm hoa 
(cm) Chỉ tiêu về quả 

Ký hiệu 
cây 

Dài Rộng 

Tỉ lệ hoa lưỡng tính 
(%) Khối lượng

(g) 
Dài 
(cm) 

Rộng 
(cm) 

Bề dày 
(cm) 

T1 32,3 24,5 52,4 161,1 7,25 6,85 5,43 

T2 33,4 26,6 51,3 158,6 7,01 6,53 5,36 

T3 31,7 25,3 47,4 156,7 6,94 6,32 5,31 

T4 31,5 26,5 44,5 165,7 7,15 6,42 5,45 

H1 30,6 25,8 49,4 295,4 10,5 6,70 6,20 

H2 32,8 27,5 53,6 293,4 10,1 6,20 5,90 

H3 34,5 26,4 54,3 290,3 9,85 6,15 5,80 

 
Nh×n chung c¸c chØ tiªu vÒ ®Æc ®iÓm 

sinh tr−ëng vμ h×nh th¸i l¸ cña c¸c c©y xoμi 
Trßn vμ xoμi H«i ®−îc tuyÓn chän ®Òu mang 
nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña gièng. 

3.3. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i chïm hoa, 
       giíi tÝnh hoa vμ qu¶  

§Æc ®iÓm vÒ hoa vμ qu¶ cña c¸c c¸ thÓ 
nghiªn cøu (B¶ng 3) ®−îc tãm t¾t nh− sau:    

- §Æc ®iÓm h×nh th¸i chïm hoa cña c¸c 
c©y tuyÓn chän ë hai gièng cã kÝch th−íc 
trung b×nh, kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a 
c¸c c¸ thÓ theo dâi vμ còng kh«ng kh¸c biÖt 
gi÷a hai gièng.  

- VÒ giíi tÝnh hoa: Mét ®iÒu ®¸ng quan 
t©m lμ tØ lÖ hoa l−ìng tÝnh ë tÊt c¶ c¸c c©y 
tuyÓn chän ®Òu rÊt cao, biÕn ®éng trong 
kho¶ng 44,5 - 52,4% ë xoμi Trßn vμ 49,4 - 
54,3% ë xoμi H«i. ChØ tiªu nμy v−ît xa gi¸ trÞ 
10%, lμ ng−ìng khuyÕn c¸o cho c¸c gièng 
xoμi s¶n xuÊt hμng hãa.    

- ChØ tiªu vÒ khèi l−îng vμ kÝch th−íc 
qu¶: Nh−îc ®iÓm lín nhÊt cña 2 gièng xoμi 
®Æc s¶n Yªn Ch©u lμ qu¶ nhá, ®Æc biÖt lμ 
xoμi Trßn, v× vËy mét trong nh÷ng tiªu chÝ 
®Ó tuyÓn chän c©y ®Çu dßng lμ kÝch th−íc 

qu¶ lín. ë xoμi Trßn, khèi l−îng qu¶ lín 

nhÊt ë T1 vμ T4 (161,1 g vμ 165,7 g). Trªn 
xoμi H«i, c¸c c¸ thÓ nghiªn cøu cã khèi l−îng 
kh¸ lín, biÕn ®éng tõ 290 - 295 g. Trong khi 
®ã, khèi l−îng qu¶ cña quÇn thÓ theo dâi 
trong 3 n¨m liªn tôc ë xoμi Trßn lμ 142,3 g 
vμ ë xoμi H«i lμ 242,1 g (Ph¹m ThÞ H−¬ng, 
2008).  

3.4. N¨ng suÊt vμ chÊt l−îng c¸c c©y 
        xoμi tuyÓn chän 

Do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt lîi ë khu vùc 
x· Tó Nang trong 3 n¨m liªn tiÕp (2006 - 
2008) nªn n¨ng suÊt c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 
thu ®−îc ë møc thÊp.  

3.4.1. N¨ng suÊt 

Sè liÖu trong b¶ng 4 cho thÊy, mét xu 
thÕ chung lμ n¨ng suÊt c¸c c©y xoμi tuyÓn 
chän ë c¶ hai gièng biÕn ®éng lín theo tõng 
n¨m. §ã còng lμ xu thÕ chung cña c¸c v−ên 
xaßi n¬i ®©y. Trong 3 n¨m theo dâi liªn tiÕp 
tõ 2006 - 2008, n¨ng suÊt xoμi n¨m 2008 ®¹t 
cao nhÊt (60 - 80 kg/c©y ë xoμi Trßn vμ 60 -
300 kg/c©y ë xoμi H«i). Theo ý kiÕn cña ng−êi 
d©n ®Þa ph−¬ng, n¨ng suÊt xoμi ë c¶ 3 n¨m 
(2006 - 2008) ®Òu kh«ng ®¹t cao b»ng mét sè 
n¨m kh¸c cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi, do 
gÆp c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt lîi. 
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B¶ng 4. ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt vμ phÈm chÊt qu¶ c¸c c©y xoμi tuyÓn chän 

Năng suất thực thu (kg/cây) Chất lượng quả 

Ký hiệu cây 
2006 2007 2008 Trung bình 

Đường 
tổng số

(%) 

Vit. C 
(mg/100 g) 

Axit tổng số 
(%) Phẩm vị 

T1 45 25,2 80 50,1 13,00 14,29 0,128 Ngọt đậm 

T2 45 22,4 60 42,5 14,50 12,86 0,126 Ngọt đậm 

T3 50 20,5 80 50,2 11,25 10,71 0,256 Ngọt đậm 

T4 50 30,5 80 53,5 12,80 19,28 0,127 Ngọt đậm 

H1 100 25,3 60 61,8 13,34 0,71 0,094 Ngọt 

H2 90 26,3 65 60,4 11,23 7,86 0,067 Ngọt 

H3 100 26,3 300 142,1 9,66 10,0 0,091 Ngọt 

 

- N¨m 2006 lμ n¨m c©y xoμi bÞ ¶nh 
h−ëng cña trËn m−a ®¸ x¶y ra vμo gi÷a 
th¸ng 4 lμm cho qu¶ rông nhiÒu nªn n¨ng 
suÊt thÊp. Tuy nhiªn, trªn gièng xoμi H«i do 
kh¶ n¨ng gi÷ qu¶ tèt h¬n, chÝn muén h¬n 
nªn qu¶ vÉn tiÕp tôc t¨ng tr−ëng m¹nh sau 
®ã nªn ®· cho n¨ng suÊt cao gÊp ®«i gièng 
xoμi Trßn.  

- N¨m 2007 còng vμo cuèi th¸ng 4 khi 
mïa m−a b¾t ®Çu, mét trËn lèc lín ®· x¶y ra 
ë ®Þa ph−¬ng lμm cho c¸c v−ên xoμi rông 
kho¶ng 70 - 75% so víi tæng sè qu¶/c©y, mÆc 
dï vô xu©n n¨m 2007 ®−îc coi lμ n¨m cã tØ lÖ 
®Ëu qu¶ cao do cã m−a thuËn lîi cho c©y ®Ëu 
qu¶. §ã chÝnh lμ lý do c¸c v−ên xoμi nãi 
chung vμ c¸c c©y xoμi tuyÓn chän nãi riªng 
cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt trong 3 n¨m. 

- N¨m 2008 thêi tiÕt gi¸ l¹nh kÐo dμi 
suèt trong 34 ngμy liªn tôc ë møc nhiÖt ®é 
rÊt thÊp tõ ngμy 28/1 - ngμy 1/3 ë møc 8 -
150C, trong ®ã phÇn lín c¸c ngμy cã nhiÖt ®é 
vμo kho¶ng 10 - 120C vμ tr−íc ®ã liªn tiÕp 
x¶y ra nh÷ng ®ît l¹nh. Kho¶ng thêi gian nμy 
còng chÝnh lμ thêi gian ra hoa ré cña ®ît hoa 
chÝnh vô nªn tÊt c¶ c¸c hoa xoμi ®ît 1 ®Òu bÞ 
h− h¹i v× rÐt, thËm chÝ nô hoa bÞ thui ®en, 
kh«ng kÞp në. N¨ng suÊt thu ®−îc trªn c©y 
xoμi lμ nhê vμo ®ît hoa thø hai xuÊt hiÖn vμo 

th¸ng 3 khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ ®¹t trªn 
180C, thêi tiÕt thuËn lîi cho c©y xoμi ra hoa, 
®Ëu qu¶. §iÒu nμy còng phï hîp víi c¸c kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña Ph¹m ThÞ H−¬ng (2001) 
khi x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thuËn lîi cho 
c©y xoμi miÒn B¾c thô phÊn vμ ®Ëu qu¶ lμ 
>180C. Ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng cho biÕt ch−a 
bao giê chøng kiÕn mét ®ît gi¸ l¹nh kÐo dμi 
nh− vËy. §èi víi c©y xoμi H«i H3 n¨m 2008 
®¹t n¨ng suÊt rÊt cao (300 kg/c©y) lμ do c©y 
ra hoa muén h¬n c¸c c©y xoμi kh¸c.  

Theo Ph¹m ThÞ H−¬ng (2008), n¨ng 
suÊt quÇn thÓ trung b×nh 3 n¨m 2006 - 2008 
cña xoμi Trßn vμ xoμi H«i t−¬ng øng lμ 38,4 
vμ 55,8 kg/c©y th× c¸c c©y xoμi tuyÓn chän ë 
c¶ hai gièng ®Òu v−ît xa n¨ng suÊt quÇn thÓ, 
®Æc biÖt lμ c©y H3, cao gÇn gÊp 3 lÇn.   

3.4.2. ChÊt l−îng qu¶  

VÒ c¸c chØ tiªu chÊt l−îng nh− hμm 
l−îng ®−êng tæng sè vμ vitamin C ë xoμi 
Trßn cao h¬n xoμi H«i (t−¬ng øng: 11,25 - 
14,5% so víi  9,66 - 13,3% ®−êng vμ 10,71 -
19,28 so víi 7,86 - 10,71 mg/100 g qu¶ t−¬i), 
trong ®ã c©y T4 cã hμm l−îng ®−êng vμ 
vitamin C kh¸ cao (t−¬ng øng 12,8% vμ 
19,28 mg/100 g). Xoμi H«i cã hμm l−îng axit 
thÊp h¬n xoμi Trßn nªn phÈm vÞ xoμi Trßn 
ngät ®Ëm h¬n xoμi H«i.     
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4. KÕt luËn vμ ®Ò nghÞ 

4.1. KÕt luËn 

Dùa vμo c¸c chØ tiªu vÒ sinh tr−ëng, 
n¨ng suÊt, chÊt l−îng, tÝnh ra qu¶ æn ®Þnh 
hμng n¨m ®· s¬ bé tuyÓn chän ®−îc 4 c©y 
xoμi trßn vμ 3 c©y xoμi H«i −u tó ë khu vùc 
x· Tó Nang, huyÖn Yªn Ch©u tõ c¸c v−ên 
xoμi qu¶ng canh trång tõ h¹t ë ®é tuæi 15 - 
25 n¨m.  

Trong sè 7 c©y xoμi tuyÓn chän c©y H3 
cã n¨ng suÊt trung b×nh 3 n¨m cao nhÊt (®¹t 
142 kg/c©y) vμ cã c¸c ®Æc tÝnh ®Æc tr−ng cho 
gièng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt t−¬ng ®èi bÊt 
lîi cho c©y xoμi ra hoa, ®Ëu qu¶.   

4.2. §Ò nghÞ 

- Cã thÓ sö dông c©y xoμi H«i H3 lμm 
vËt liÖu nh©n gièng ®Ó phæ biÕn ra s¶n xuÊt. 

- TiÕp tôc theo dâi nh÷ng c©y ®· tuyÓn 
chän vμ ph¸t hiÖn thªm nh÷ng c©y cã triÓn 
väng ë c¸c khu vùc trång xoμi kh¸c trong 
huyÖn Yªn Ch©u ®Ó c«ng nhËn c©y ®Çu dßng, 
tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý, ch¨m sãc ®Ó 
nh©n réng ra s¶n xuÊt.    
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