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TÓM TẮT 

Cây bạch chỉ (Angelica dahurica Benth. Et Hook. f.) là cây thuốc quan trọng trong danh mục các 
loài cây thuốc thiết yếu của y học cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, những nghiên cứu về các biện pháp 
kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng củ bạch chỉ còn chưa được quan tâm. Thí nghiệm được 
tiến hành trên 8 mật độ trồng (80; 60; 40; 27; 20; 16; 14 và 9 cây/m2) trong điều kiện vụ xuân 2009 tại 
Gia Lâm - Hà Nội. Mật độ trồng ít ảnh hưởng tới thời gian sinh trưởng của cây bạch chỉ, nhưng ảnh 
hưởng tới các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao lá, rộng lá, đường kính bẹ lá, diện tích lá, chỉ số 
diện tích lá, hàm lượng diệp lục trong lá và khả năng tích lũy chất khô. Tỷ lệ cây ra hoa tỷ lệ nghịch 
với mật độ trồng. Năng suất thực thu cao nhất ở các mật độ trồng 27; 40; 60 cây/m2, thấp nhất là mật 
độ trồng 9 cây/m2 (α = 0,05). Lợi nhuận thu được cao nhất ở mật độ trồng 27 cây/m2 đạt 62,30 triệu 
đồng/ha/vụ với hiệu quả 1 đồng vốn cao nhất (1:2). Thấp nhất là mật độ trồng 80 cây/m2 chỉ đạt 28,15 
triệu/ha/vụ, hiệu quả 1 đồng vốn là 1: 0,44. 

Từ khóa: Cây bạch chỉ, mật độ trồng, năng suất. 

SUMMARY 

In traditional medicine Angelica dahurica Benth. Et Hook. F is a principal drug plant in the list of 
essential medicinal plants of Vietnam traditional medicine. However, research on cultivation 
techniques  to increase productivity and quality of Angelica dahurica has not been paid due attention. 
The experiment was carried out in 2009 spring season with eight planting densities, viz.  80; 60; 40; 
27; 20; 16; 14 and  9 plants/m2. Planting density exhibited only slight effect on growth duration, but 
flowering rate was inversely proportional to the density of planting. Plant density affected plant 
height, leaf size, leaf area, LAI, chlorophyll content and ability to accumulate dry matter. The highest 
net yield was obtained in the planting densities of 27, 40 and 60 plants/m2 (α = 0.05). The highest profit 
(62.30 million VND/ha) was obtained from 27 plants/m2 .   

Key words: Angelica dahurica Benth. Et Hook. F, planting density, yields.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong y häc cæ truyÒn, c©y b¹ch chØ (tªn 
gäi kh¸c lμ Hμng Ch©u b¹ch chØ hay H−¬ng 
b¹ch chØ) cã tªn khoa häc lμ Angelica 
dahurica Benth. Et Hook. f. (§Æng V¨n 
Khiªn, 1977; NguyÔn B¸ Ho¹t vμ NguyÔn 
Duy ThuÇn, 2005) lμ c©y thuèc trong danh 
môc c©y thuèc thiÕt yÕu cña y häc cæ truyÒn 
ViÖt Nam. B¹ch chØ ®−îc trång nhiÒu t¹i Hμ 
Néi, H−ng Yªn, Tam §¶o, Lμo Cai… Tuy 
nhiªn, cho ®Õn nay c©y b¹ch chØ vÉn chØ ®−îc 
trång theo kinh nghiÖm cña ng−êi d©n lμ chñ 
yÕu. §Çu t− nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt trong canh t¸c cßn rÊt h¹n chÕ. Nghiªn 
cøu ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt 
cña c©y b¹ch chØ, tõ ®ã x¸c ®Þnh mËt ®é 
trång thÝch hîp cho c©y b¹ch chØ lμ yªu cÇu 
cña thùc tiÔn ®Æt ra. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU  

VËt liÖu ban ®Çu lμ h¹t gièng b¹ch chØ 
thu ho¹ch n¨m 2008 t¹i x· V¹n Phóc, Thanh 
tr× - Hμ Néi. 

ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn t¹i khu 
ruéng mμu thuéc Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi trong vô xu©n 2009, gåm 8 
c«ng thøc thÝ nghiÖm:  

C«ng thøc 1 (CTI): 80 c©y/m2  (kho¶ng 
c¸ch 25 cm x 5 cm). 

C«ng thøc 2 (CTII): 60 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 35 cm  x 5 cm). 

C«ng thøc 3 (CTIII): 40 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 25 cm x 10 cm). 

C«ng thøc 4 (CTIV): 27 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 25 cm x 15 cm). 

C«ng thøc 5 (CTV): 20 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 25 cm x 20 cm) (®èi chøng). 

C«ng thøc 6 (CTVI): 16 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 25 cm x 25 cm). 

C«ng thøc 7 CTVII): 14 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 35 cm x 20 cm). 

C«ng thøc 8 (CTVIII):  9 c©y/m2 (kho¶ng 
c¸ch 35 cm x 30 cm). 

ThÝ nghiÖm bè trÝ theo kiÓu khèi ngÉu 
nhiªn ®Çy ®ñ (RCB),  ®−îc nh¾c l¹i 3 lÇn. ¤ 
thÝ nghiÖm cã diÖn tÝch lμ 2 m x 2,5 m = 5 m2. 
Tæng diÖn thÝ nghiÖm lμ 3 x 8 x 5 = 120 m2 
ch−a kÓ d¶i b¶o vÖ. Quy tr×nh trång  vμ ch¨m 
sãc b¹ch chØ theo tiªu chuÈn cña ViÖn D−îc 
liÖu (2000). Ngμy gieo 30/12/2008 vμ thu 
ho¹ch vμo ngμy 15/6/2009. 

C¸c chØ tiªu theo dâi 

C¸c chØ tiªu vÒ  sinh tr−ëng:  

Thêi gian sinh tr−ëng (ngμy);  Tû lÖ c©y 
ra hoa (%), chiÒu cao c©y (cm); diÖn tÝch l¸ vμ 
LAI theo ph−¬ng ph¸p c©n nhanh; kh¶ n¨ng 
tÝch lòy chÊt kh« (g/c©y); n¨ng suÊt vμ c¸c 
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt; phÈm cÊp cñ (cñ 
lo¹i 1: ®−êng kÝnh cñ tõ 2 cm trë lªn; chiÒu 
dμi cñ tõ 15 – 20 cm; cñ lo¹i 2: ®−êng kÝnh cñ 
d−íi 2 cm; chiÒu dμi cñ d−íi15 cm). 

C¸c chØ tiªu vÒ sinh tr−ëng ph¸t triÓn: 

Theo dâi 10 c©y/« (lÊy mÉu theo 5 ®iÓm 
chÐo gãc mçi ®iÓm lÊy 2 c©y) vμ ®¸nh dÊu ®Ó 
theo dâi. 

Sè liÖu ®−îc xö lý theo IRRISTART 4.0 
trªn m¸y vi tÝnh vμ phÇn mÒm Excel. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 

3.1. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
       c¸c thêi kú sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
       vμ tû lÖ c©y ra hoa cña c©y b¹ch chØ 
       (B¶ng 1) 

Mçi lo¹i c©y trång cã thêi gian sinh 
tr−ëng còng nh− cã c¸c thêi kú kh¸c nhau. 
Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c thêi kú lμ mét 
chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é sinh 
tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña c©y. Kho¶ng thêi 
gian gi÷a c¸c thêi kú ng¾n hay dμi thÓ hiÖn 
cho tèc ®é sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y 
nhanh hay chËm.  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn c¸c thêi kú sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
vμ tû lÖ c©y ra hoa  

Thời gian từ gieo đến… (ngày) 
Công thức 

1 lá thật 2 lá thật Ra hoa Thu hoạch 

Tỷ lệ cây ra hoa 
(%) 

CTI 29 50 130 166 0,333 

CTII 29 50 131 166 0,444 

CTIII 30 51 130 166 0,833 

CTIV 29 51 135 166 0,988 

CTV (Đ/C) 29 51 132 166 2,000 

CTVI 30 50 128 166 2,500 

CTVII 30 51 129 166 2,857 

CTVIII 30 51 130 166 2,963 

 
KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy, ¶nh h−ëng 

cña mËt ®é ®Õn thêi gian xuÊt hiÖn 1 l¸ thËt, 
2 l¸ thËt vμ thêi gian ra hoa cña c¸c c«ng 
thøc kh¸c nhau kh«ng râ rÖt (chØ c¸ch nhau 
1 ngμy). Thêi gian tõ gieo tíi khi xuÊt hiÖn 
l¸ thËt thø nhÊt biÕn ®éng trong kho¶ng 29 -
30 ngμy, v× trong giai ®o¹n nμy h¹t diÔn ra 
c¸c qu¸ tr×nh sinh ho¸ biÕn ®æi c¸c chÊt 
trong h¹t t¹o gióp h¹t n¶y mÇm vμ còng 
trong thêi gian nμy nhiÖt ®é cña m«i tr−êng 
t−¬ng ®èi thÊp lμm kÐo dμi thêi gian tõ khi 
gieo tíi khi xuÊt hiÖn l¸ thËt. MËt ®é trång 
còng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian thu 
ho¹ch (v× sau khi c©y tr¶i l¸ sinh tr−ëng 
th©n l¸ tèi ®a cïng víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt 
thuËn m−a liªn tôc trong nhiÒu ngμy ®· dÉn 
®Õn l¸ c©y nhanh chãng chuyÓn vμng, khi l¸ 
c©y biÕn vμng tiÕn hμnh thu ho¹ch b¹ch chØ 
trong 1 ngμy), thêi gian tõ thu ®Õn thu 
ho¹ch ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc lμ 166 ngμy. 

C©y ra hoa lμm rÔ cñ bÞ hãa gç kh«ng sö 
dông lμm d−îc liÖu ph¶i nhæ bá. Do vËy, tû lÖ 
c©y ra hoa ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng suÊt vμ 
chÊt l−îng d−îc liÖu. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho 
thÊy, tû lÖ c©y ra hoa t¨ng dÇn tõ CTI ®Õn 
CTVIII, biÕn ®éng tõ 0,333 - 2,963 (%) cao 
nhÊt ë CTVIII trång víi mËt ®é thÊp nhÊt (9 
c©y/m2). 

3.2. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
       chiÒu cao, sè l¸/c©y vμ kÝch th−íc l¸  
       giai ®o¹n 5 th¸ng sau trång 

ChiÒu cao cña c©y b¹ch chØ t¨ng dÇn 
trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn. 
ChiÒu cao c©y ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt sau trång 
5 th¸ng (01/6). Sau giai ®o¹n nμy, chiÒu cao 
cña c©y æn ®Þnh (do c©y kh«ng sinh tr−ëng 
th©n l¸ n÷a mμ tËp trung cho sù tÝch luü vËt 
chÊt cña c©y).  

T¹i thêi ®iÓm 5 th¸ng sau trång, chiÒu 
cao c©y cña c«ng thøc IV lμ cao nhÊt ®¹t 
88,27 cm, thÊp nhÊt lμ c«ng thøc VIII chØ ®¹t 
71,00 cm. Sù chªnh lÖch gi÷a hai c«ng thøc 
nμy lμ 17,27 cm, c¸c c«ng thøc cßn l¹i chªnh 
lÖch nhau rÊt Ýt chØ 6,74 cm. ChiÒu cao c©y 
thÊp nhÊt ë mËt ®é 9 c©y/m2 (B¶ng 2).   

Sè l¸/c©y sau gieo 5 th¸ng dao ®éng tõ 
12,2 - 16,0 l¸, CTVII cã sè l¸/c©y nhiÒu nhÊt 
lμ 16,0 l¸, tiÕp theo lμ CTV, IV, CTI cã sè l¸ 
Ýt nhÊt lμ 12,2 l¸. KÝch th−íc l¸ (chiÒu dμi, 
chiÒu réng vμ ®−êng kÝnh bÑ l¸)  ®Òu t¨ng 
dÇn vμ ®¹t cùc ®¹i sau gieo 5 th¸ng (1/6). 
T¨ng mËt ®é trång trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch lμm 
gi¶m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn chiÒu dμi, chiÒu 
réng vμ ®−êng kÝnh bÑ l¸.  
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn  chiÒu cao, sè l¸ vμ kÝch th−íc l¸ 
thêi kú 150 ngμy sau trång  

Kích thước lá (cm) 
Công thức Chiều cao cây 

(cm) Số lá/cây 
Chiều dài Chiều rộng Đường kính bẹ 

CTI 79,33b 12.20 79,33 36,27 0,96 

CTII 81,40ab 12.80 81,40 38,40 1,02 

CTIII 78,73b 12.93 78,73 42,93 1,03 

CTIV 88,27a 14.93 88,27 55,27 1,42 

CTV (Đ/C) 84,27ab 14.53 84,27 56,13 1,37 

CTVI 77,53b 15.87 77,53 52,67 1,37 

CTVII 78,93b 16.00 78,93 51,33 1,36 

CTVIII 71,00c 15.40 71,00 50,33 1,35 

LSD0,05 7,02     

CV (%) 5,1     

Ghi chú: Trong cùng cột khác chữ biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa; 
                        Cùng chữ biểu thị sự khác nhau không có ý nghĩa. 

3.3. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
        diÖn tÝch l¸ vμ chØ sè diÖn tÝch l¸  

ChØ sè SPAD vμ chØ sè diÖn tÝch l¸ t¨ng 
dÇn tõ sau trång 90 ngμy vμ ®¹t cao nhÊt 
sau trång 150 ngμy lμ lóc c©y dõng ph¸t 
triÓn th©n l¸ ®Ó tËp trung chÊt dinh d−ìng 
vÒ cñ (B¶ng 3). MËt ®é trång cã ¶nh h−ëng 
rÊt lín ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸. T¹i thêi ®iÓm 
150 ngμy sau trång, víi mËt ®é 80; 60 c©y/m2 
diÖn tÝch cña l¸/c©y nhá nh−ng LAI rÊt lín 
(>10). Víi c¸c mËt ®é trång 9; 14; 16; 20 
c©y/m2 diÖn tÝch l¸/c©y lín nh−ng LAI rÊt 
thÊp (1,43 - 3,62). MËt ®é trång 27 c©y/m2 bé 
l¸ b¹ch chØ ph¸t triÓn c©n ®èi do ®ã cã diÖn 
tÝch l¸/c©y cao vμ cã chØ sè diÖn tÝch l¸ thÝch 
hîp nhÊt (B¶ng 4). 

ChØ sè SPAD lμ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh 
hμm l−îng diÖp lôc cã trong l¸ c©y. Sau gieo 
150 ngμy, chØ sè SPAD biÕn ®éng tõ 36,35 
(CTI) ®Õn 49,2 (CTVIII), c¸c CTI, II, III chØ 
sè SPAD t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, trong khi ®ã 
c¸c CTVI, VII, VIII chØ sè nμy vÉn t¨ng 
m¹nh. Sù chªnh lÖch gi÷a c¸c c«ng thøc lμ 
t−¬ng ®èi cao ®¹t 12,93; gi÷a c¸c c«ng thøc 
chØ sè SPAD biÕn ®æi theo chiÒu gi¶m dÇn 
khi mËt ®é trång t¨ng dÇn. Sù biÕn ®æi chØ sè 

SPAD theo thø tù CTVIII > CTVII > CTVI > 
CTV > CTIV > CTIII > CTII >CTI. 

3.4. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh 
       cñ vμ chiÒu dμi cñ b¹ch chØ 

§−êng kÝnh rÔ vμ chiÒu dμi rÔ (ë b¹ch 
chØ sau nμy ph¸t triÓn thμnh cñ) lμ hai chØ 
tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn 
cña c©y vμ còng lμ hai chØ tiªu gãp phÇn 
h×nh thμnh n¨ng suÊt cña b¹ch chØ (v× bé 
phËn thu ho¹ch ë b¹ch chØ lμ bé rÔ) (B¶ng 4). 

§−êng kÝnh rÔ vμ chiÒu dμi rÔ ph¸t triÓn 
®ång thêi, nh−ng thêi gian ®Çu (gieo ®Õn 4 
th¸ng sau gieo) lμ thêi ®iÓm ph¸t triÓn vÒ 
chiÒu dμi rÔ m¹nh, sau ®ã chiÒu dμi rÔ t¨ng 
chËm, ®−êng kÝnh rÔ t¨ng m¹nh nhÊt tõ 4 
®Õn 5 th¸ng sau gieo. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®· 
chØ ra ¶nh h−ëng râ rÖt cña mËt ®é trång tíi 
®−êng kÝnh rÔ vμ chiÒu dμi rÔ b¹ch chØ. B¹ch 
chØ trång víi mËt ®é cao (60 - 80 c©y/m2) cã 
®−êng kÝnh rÔ bÐ vμ chiÒu dμi rÔ ng¾n, trång 
víi mËt ®é th−a (9 c©y/m2) cã ®−êng kÝnh rÔ 
to nh−ng l¹i cã chiÒu dμi rÔ ng¾n. C«ng thøc 
IV (27 c©y/m2-) lμ c«ng thøc cã ®−êng kÝnh rÔ 
to nhÊt vμ chiÒu dμi rÔ dμi nhÊt. Do vËy víi 
mËt ®é nμy t¹o ®iÒu kiÖn cho bé rÔ b¹ch chØ 
ph¸t triÓn tèt nhÊt. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång tíi chØ sè SPAD vμ LAI 

Thời gian sau gieo…. (ngày) 

90 120 150 Công thức 

SPAD LAI SPAD LAI SPAD LAI 

CTI 36,06 3,21 36,07 9,60 36,35 10,08a 

CTII 36,33 2,17 38,90 9,62 38,92 10,42a 

CTIII 36,09 1,47 39,60 6,26 42,29 7,28b 

CTIV 36,21 1,04 41,63 5,19 43,97 5,.45c 

CTV (Đ/C) 34,89 1,14 40,52 3,74 45,07 4,29d 

CTVI 35,79 0,63 39,89 2,90 46,49 3,62de 

CTVII 35,69 0,44 43,73 3,06 48,19 3,24e 

CTVIII 37,13 0,22 44,20 1,19 49,28 1,43f 

LSD0,05  0,89 

CV (%)  5,5 

Ghi chú: Trong cùng cột khác chữ biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa; 
                       Cùng chữ biểu thị sự khác nhau không có ý nghĩa. 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh rÔ 
vμ chiÒu dμi rÔ 

                                                            §¬n vÞ: cm 

Thời gian sau gieo …(ngày) 

60 90 120 150 Công thức 

ĐK rễ CD rễ ĐK rễ CD rễ ĐK rễ CD rễ ĐK rễ CDrễ 

CTI 0,18 5,28 0,79 11,85 1,62 11,53 2,60 15,89 

CTII 0,18 5,28 0,78 11,33 1,77 12,47 2,63 16,60 

CTIII 0,18 5,28 0,75 10,90 1,86 12,44 3,21 16,33 

CTIV 0,18 5,28 0,76 12,17 2,10 14,85 3,84 19,78 

CTV Đ/C) 0,18 5,28 0,73 11,23 2,03 13,98 3,45 18,44 

CTVI 0,18 5,28 0,66 10,62 2,02 14,59 3,42 17,72 

CTVII 0,18 5,28 0,71 10,45 2,28 15,24 3,48 18,33 

CTVIII 0,18 5,28 0,66 10,41 1,86 12,19 3,46 16,11 

Ghi chú: ĐK: Đường kính; CD: Chiều dài. 

3.5. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
       kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña c©y 
       b¹ch chØ 

C©y b¹ch chØ ®−îc trång víi mËt ®é 27 
c©y/m2 (CT IV) cã kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 
vμo th©n l¸ vμ rÔ tèt nhÊt so víi c¸c mËt ®é 
cßn l¹i trong thÝ nghiÖm, tiÕp theo lμ mËt ®é 
20 c©y/m2 (CTV). Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 

kÐm nhÊt ë mËt ®é trång 80 c©y/m2 (CT I), 
tiÕp theo lμ mËt ®é trång 60 c©y/m2 (CTII), 
c¸c mËt ®é trång cßn l¹i cã kh¶ n¨ng tÝch luü 
chÊt kh« lμ t−¬ng ®−¬ng nhau. Tû lÖ t−¬i/kh« 
gi¶m dÇn tõ 4 th¸ng ®Õn 5 th¸ng sau gieo. 
Trång dÇy cã xu h−íng t¨ng tû lÖ n−íc trong 
c©y. Tuy nhiªn, møc chªnh lÖch gi÷a c¸c 
c«ng thøc kh«ng ®¸ng kÓ (B¶ng 5).   
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« 

§¬n vÞ khèi l−îng chÊt kh«: gam/c©y  
Thời gian sau gieo …. (ngày) 

90 120 150  
Công thức 

 
KL chất 
khô toàn 

cây 

KL rễ 
khô 

Tỷ lệ 
tươi/ 
khô 

KL chất 
khô toàn 

cây 

KL rễ 
khô 

Tỷ lệ 
tươi/ 
khô 

KL chất 
khô toàn 

cây 

KL rễ 
khô 

Tỷ lệ 
tươi/ 
khô 

CTI 2,30 0,46 6,56 11,92 2,72 6,22 41,67 d 10,79d 3,67 

CTII 2,13 0,42 6,42 15,26 3,67 6,57 46,69d 12,43d 3,63 

CTIII 2,06 0,44 6,41 14,08 3,59 6,28 63,02c 16,74c 3,62 

CTIV 2,28 0,52 6,05 20,13 6,05 6,11 89,91a 28,95a 3,36 

CTV (Đ/C) 2,07 0,39 5,70 18,56 5,04 5,86 77,41ab 21,66b 3,57 

CTVI 1,94 0,42 5,23 19,20 4,92 5,56 71,93abc 19,91bc 3,53 

CTVII 1,84 0,37 5,39 23,00 6,52 5,64 76,93ab 19,96bc 3,60 

CTVIII 1,75 0,37 5,08 12,60 3,38 6,51 68,11bc 17,32c 3,57 

LSD0,05       14,35 4,19  

CV (%)       12,4 13,1  

 Ghi chú: KL: Khối lượng 
                              Trong cùng cột khác chữ biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa; 
                         Cùng chữ trong cùng cột biểu thị sự khác nhau không có ý nghĩa. 

3.6. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
       kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh cña 
       c©y b¹ch chØ 

Mét sè lo¹i s©u bÖnh chÝnh xuÊt hiÖn vμ 
g©y h¹i trªn b¹ch chØ lμ: s©u x¸m, rÖp, ®èm 
l¸. Sù ph¸ h¹i cña s©u bÖnh phô thuéc vμo 
gièng, ®iÒu kiÖn canh t¸c (ph©n bãn, mËt ®é 
trång…) vμ t×nh h×nh s©u bÖnh trªn ®ång 
ruéng (B¶ng 6). 

KÕt qu¶ b¶ng 6 cho thÊy b¹ch chØ lμ c©y 
trång cã kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh tèt, 
tû lÖ s©u bÖnh h¹i ë c¸c c«ng thøc t−¬ng ®èi 
thÊp vμ kh«ng g©y h¹i lín ®Õn sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c¸c c«ng thøc. 

3.7. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
        n¨ng suÊt cña c©y b¹ch chØ 

N¨ng suÊt cña c©y trång lμ mét yÕu tè 
quan träng, nã ph¶n ¸nh sù t¸c ®éng tæng 
hîp cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng 
suÊt vμ toμn bé qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn cña c©y trång.  

MËt ®é trång cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn 
n¨ng suÊt cña c©y b¹ch chØ (B¶ng7). KÕt qu¶ 

nghiªn cøu còng chØ ra b¹ch chØ lμ c©y −a 
trång dμy vμ cã kh¶ n¨ng thÝch øng réng víi 
c¸c mËt ®é trång cho n¨ng suÊt cao lμ 27; 40; 
60 c©y/m2, tiÕp theo lμ mËt ®é 80 c©y/m2. 

3.8. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn 
        phÈm cÊp cña cñ b¹ch chØ (B¶ng 8) 

PhÈm cÊp cñ lμ mét trong nh÷ng chØ 
tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cñ b¹ch 
chØ. Ngoμi ra, phÈm cÊp cña cñ còng ¶nh 
h−ëng tíi gi¸ trÞ th−¬ng phÈm trªn thÞ 
tr−êng. ViÖc ph©n lo¹i cñ b¹ch chØ lμ cÇn 
thiÕt ®Ó n©ng cao ®−îc gi¸ trÞ sö dông còng 
nh− gi¸ trÞ hμng ho¸. 

Trång qu¸ dμy nh− CTI, CTII tû lÖ cñ 
lo¹i 2 t¨ng lªn râ rÖt, gi¶m tû lÖ cñ lo¹i 1, 
ng−îc l¹i trång qu¸ th−a nh− CTVI; VII, 
VIII tû lÖ cñ lo¹i 1 gi¶m nhiÒu do rÔ ph©n 
nh¸nh m¹nh. MËt ®é trång 20 c©y/m2 (CTV) 
vμ 27 c©y/m2 (CTIV) cho tû lÖ cñ lo¹i 1 cao 
nhÊt v× hai c«ng thøc nμy cã cïng mét møc 
sai kh¸c cã ý nghÜa cao nhÊt, tiÕp theo lμ 
CTVI vμ CTVII.  MËt ®é trång cã tû lÖ cñ lo¹i 
1 thÊp nhÊt lμ 80 c©y/m2 (CTI), tiÕp theo ®ã 
lμ mËt ®é trång 60 c©y/m2 (CTII). 
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B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh 

Công thức Tỷ lệ cây bị sâu xám cắn 
(%) 

Rệp 
(cấp 1 - 5) 

Đốm lá 
(cấp 1 - 5) 

Khả năng chống đổ 
(cấp 1 - 5) 

CTI 7,50 2 2 2 

CTII 8,20 2 2 1 

CTIII 8,60 2 2 1 

CTIV 9,10 2 2 1 

CTV (Đ/C) 15,30 2 2 1 

CTVI 16,00 2 2 1 

CTVII 18,40 2 2 1 

CTVIII 14,20 2 2 1 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn n¨ng suÊt 

Công thức Năng suất cá thể 
(g/cây) 

Năng suất lý thuyết 
(tấn/ha) 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha) 

CTI 8,68 6,94 4,27b 

CTII 15,36 9,33 4,72a 

CTIII 24,64 9,85 4,73a 

CTIV 37,66 10,17 4,76a 

CTV (Đ/C) 39,77 7,95 3,59c 

CTVI 39,76 6,36 3,47c 

CTVII 39,63 5,55 3,40cd 

CTVIII 39,54 3,56 3,10d 

LSD0,05  0,345 

CV (%)  5,0 

 Ghi chú: Trong cùng cột khác chữ biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa; 
                               Cùng chữ trong cùng cột biểu thị sự khác nhau không có ý nghĩa. 

B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña mËt ®é trång ®Õn phÈm cÊp  

Tỷ lệ (%) 
Công thức 

Loại 1 Loại 2 

CTI 69,25 30,75 

CTII 74,76 25,33 

CTIII 81,50 18,50 

CTIV 91,85 8,15 

CTV (Đ/C) 95,00 5,00 

CTVI 89,25 10,75 

CTVII 85,57 14,43 

CTVIII 80,18 19,82 
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B¶ng 9. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c mËt ®é trång b¹ch chØ 

§¬n vÞ: 1000 VN§ 

Chỉ tiêu CT I CT II CT III CT IV CT V (Đ/C) CT VI CT VII CT VIII 

Giống 24800 16800 12400 8400 6200 4900 4400 2800 

Làm đất 550 550 550 550 550 550 550 550 

Công lao động 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Chi phí khác 500 500 500 500 500 500 500 500 

Phân bón 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 

Tổng chi phí 33650 25650 21250 17250 15050 13750 13250 11650 

Năng suất (kg) 4,27 4,72 4,73 4,76 3,59 3,47 3,40 3,10 

Doanh thu 46024 43613 44643 46700 35183 34217 33640 29157 

Lợi nhuận 14074 19663 25093 31150 21833 22167 22090 19207 

Lợi nhuận/ chi phí 0,44 0,82 1,28 2,00 1,64 1,84 1,91 1,93 

 

3.9. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c mËt ®é 
        trång kh¸c nhau 

Lîi nhuËn kinh tÕ cña trång b¹ch chØ lμ 
t−¬ng ®èi cao, tuy nhiªn gi¸ b¹ch chØ trªn thÞ 
tr−êng biÕn ®éng rÊt lín phô thuéc vμo mïa 
vô, nhu cÇu sö dông vμ nhu cÇu xuÊt khÈu 
trong n¨m. Vô 2007 - 2008 gi¸ b¹ch chØ dao 
®éng trong kho¶ng 20.000 - 30.000 ®ång/kg 
d−îc liÖu t−¬i, n¨m 2009 gi¸ b¸n b¹ch chØ 
xuèng 8.000 - 15.000 ®ång/kg. Gi¸ b¸n b¹ch 
chØ t¹i thêi ®iÓm thu ho¹ch lo¹i 1 lμ 12.000 
®ång/kg cñ kh«, lo¹i 2 lμ 8.000 ®ång/kg cñ 
kh«. 

ë mËt ®é trång 80 c©y/m2, b¹ch chØ cho 
hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao, ®Çu t− 1 ®ång 
vèn th× chØ thu vÒ 0,44 ®ång ch−a kÓ tiÒn chi 
phÝ ban ®Çu, cßn ë c«ng thøc IV víi chi phÝ 
bá ra lμ 1 ®ång th× thu l¹i ®−îc 2 ®ång l·i 
kh«ng kÓ tiÒn chi phÝ ban ®Çu. Nh− vËy hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng thøc xÕp theo thø 
tù lμ CT IV > CT VIII > CT VII > CT VI > 
CT V > CT III > CT II > CT I. 

Nh− vËy, ë b¹ch chØ kh«ng ph¶i t¨ng 
mËt ®é lμ t¨ng thu nhËp mμ ph¶i cã mËt ®é 
thÝch hîp cho c©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ 
cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lîi nhuËn thu ®−îc 
lín nhÊt lμ 27 c©y/m2 t−¬ng ®−¬ng 270.000 
c©y/ha (B¶ng 9). 

4. KÕt luËn 
Trong kho¶ng mËt ®é trång tõ 9 c©y/m2  

®Õn 80 c©y/m2  kh«ng thÊy cã ¶nh h−ëng tíi 
thêi gian sinh tr−ëng cña c©y. Tuy nhiªn, 
mËt ®é trång tû lÖ nghÞch víi tû lÖ c©y ra hoa 
vμ ¶nh h−ëng tíi c¸c chØ tiªu chiÒu cao l¸, 
réng l¸, ®−êng kÝnh bÑ l¸, diÖn tÝch l¸, chØ sè 
diÖn tÝch l¸, hμm l−îng diÖp lôc trong l¸. 
Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cao nhÊt ë mËt 
®é trång 27 c©y/m2 víi khèi l−îng kh« t¹i 
thêi ®iÓm 5 th¸ng sau trång lμ 89,91 g/c©y, 
khèi l−îng rÔ kh« lμ 28,95 g/c©y, tû lÖ 
t−¬i/kh« lμ 3,3,6 lÇn. Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt 
kh« thÊp nhÊt ë mËt ®é trång 80 c©y/m2. 

B¹ch chØ cã kh¶ n¨ng chèng chÞu tèt víi 
s©u bÖnh, tû lÖ nhiÔm sau bÖnh ë c¸c mËt ®é 
trång kh¸c nhau chªnh lÖch nhau kh«ng 
®¸ng kÓ.  

MËt ®é trång ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt 
c¸ thÓ, n¨ng suÊt lý thuyÕt vμ n¨ng suÊt 
thùc thu cña c©y b¹ch chØ. N¨ng suÊt thùc 
thu cao nhÊt ë c¸c mËt ®é trång 27; 40; 60 
c©y/m2 lμ 4,72 - 4,76 (tÊn/ha) ë cïng møc sai 
kh¸c cã ý nghÜa α = 5%, thÊp nhÊt lμ mËt ®é 
trång 9 c©y/m2 lμ 3,10 tÊn/ha. 

Lîi nhuËn thu ®−îc cao nhÊt ë mËt ®é 
trång 27 c©y/m2 ®¹t 62,30 triÖu ®ång/ha/vô 
víi hiÖu qu¶ 1 ®ång vèn cao nhÊt (1:2). ThÊp 
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nhÊt lμ mËt ®é trång 80 c©y/m2 chØ ®¹t 28,15 
triÖu/ha/vô vμ hiÖu qu¶ 1 ®ång vèn lμ 1: 0,44. 

§Ò nghÞ 

- TiÕp tôc nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
mËt ®é trång kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p canh 
t¸c kh¸c nh− ph©n bãn, thêi vô… tíi sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y b¹ch 
chØ.  

- Khi tiÕn hμnh nghiªn cøu ë c¸c thÝ 
nghiÖm sau, cÇn tiÕn hμnh ph©n tÝch c¸c 
thμnh phÇn ho¹t chÊt cã trong cñ b¹ch chØ ®Ó 
cã kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n. 
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