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A Study on Cultural Techniques of Wax Gourd in Yen Chau, Son La 

Vũ Thanh Hải, Nguyễn Văn Đĩnh 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 

Quả bí xanh (Benincasa hispida Cogn.) không chỉ là loại rau ăn ngon, mà nó còn bảo quản 
được lâu và chịu được vận chuyển. Mặt khác, ở vùng cao cây bí xanh còn có tiềm năng trong mở 
rộng diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và do đó sẽ giúp giảm áp lực lên 
sườn đồi núi dẫn đến giảm xói mòn, một nguy cơ trong sản xuất ở vùng đồi núi hiện nay. Bài báo 
này là kết quả nghiên cứu so sánh giống và biện pháp kỹ thuật gieo hạt, lượng phân đạm, khoảng 
cách trồng thích hợp cho cây bí xanh tại Yên Châu – Sơn La. Nghiên cứu được tiến hành trong 
các năm 2006 và 2007 tại vùng đồi núi Tây Bắc Việt Nam, thuộc huyện Yên Châu tỉnh Sơn La. 
Trong 4 giống bí xanh nghiên cứu: Đá (trồng phổ biến tại địa phương); Sặt (Đông Anh – Hà Nội); 
F1W35 và giống ĐV2003 thì giống bí Sặt sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất cao 23,2 tấn/ha 
và có tỷ lệ cây nhiễm bệnh phấn trắng thấp 6,9% thể hiện sự vượt trội so với 3 giống khác, phù 
hợp để trồng tại Yên Châu - Sơn La. Với kỹ thuật trồng như gieo hạt trên cát ẩm nứt nanh, sau đó 
gieo ra luống có phủ rơm, bí Sặt có tỷ lệ nảy mầm cao nhất (96,7%) và chi phí thấp. Bón đạm với 
lượng 120 kg N/ha không những có tỷ lệ thịt quả cao (69,3%), năng suất 38,0 tấn/ha mà còn đạt 
hiệu quả phân bón cao nhất 60,2 kg quả/kg N. Khoảng cách trồng 70 cm x 50 cm cây sinh trưởng 
tốt và đạt năng suất cao nhất (38,8 tấn/ha). 

Từ khóa: Bí xanh, liều lượng đạm bón, mật độ trồng, tỷ lệ nảy mầm. 

SUMMARY 

Wax gourd is not only a delicious vegetable but it has also longer shelf life and good 
transport ability. In the upland area the wax gourd has high potential in expanding growing area, 
increasing local household income and reducing erosion pressure on sloping land. This paper 
summarizes the result of the wax gourd cultivar comparison and improving seeding method, 
application of nitrogen fertilizer and planting density. The research was conducted in 2006 and 
2007 in the northern west mountainous region of Vietnam, viz. Yenchau district, Sonla province. 
Among four cultivars tested, including Đa (local); Sat (Dong Anh, Hanoi); F1W35 and ĐV2003, 
cultivar Sat showed more advantages over 3 other cultivars in terms of  high yield (23.2 tones/ha) 
and low fungal infection (6.9%). Cv. Sat appeared to be most suitable cultivar for Yen Chau 
district. For this cultivar, pregerminated seeds in wetted sand and then sown to nursery covered 
with rice straws resulted in highest germination rate and lowest input cost. Nitrogen rate of 120 kg 
per ha yielded fruits with high flesh proportion high gourd yield and highest efficiency of nitrogen 
fertilizer. The plant growth and fruit performance attained highest value at 70 cm x 50 cm plant 
spacing. 

Key word: Amount of nitrogenous fertilizer, germination ratio, plant density, wax gourd. 
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1. §ÆT VÊN ®Ò 

BÝ xanh cßn gäi lμ bÝ ®ao hay bÝ phÊn 
hoÆc bÝ tr¾ng lμ c©y rau sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn m¹nh vμo nh÷ng th¸ng cã khÝ 
hËu Êm ¸p.  

BÝ xanh cã gi¸ trÞ dinh d−ìng phong 
phó.... Ngoμi gi¸ trÞ nÊu n−íng, qu¶ bÝ 
xanh cßn lμ nguyªn liÖu tèt cho thùc phÈm 
b¸nh kÑo vμ n−íc gi¶i kh¸t. Do bÝ xanh 
kh«ng chØ lμ lo¹i rau ¨n ngon, dïng nhiÒu 
trong dÞp lÔ tÕt t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng mμ nã 
dÔ b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn (T¹ Thu Cóc, 
2000; Bose vμ Kabir, 2000; Jules,1986; 
Subramanian, 1998; Vincent, 1996). BÝ 
xanh cã thÓ dù tr÷ ®−îc trong thêi gian dμi 
3 - 4 th¸ng nªn h¹n chÕ ®−îc hiÖn t−îng 
rau gi¸p vô, Ðp gi¸ b¸n thÊp vμo vô thu 
ho¹ch vμ ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng còng chñ 
®éng h¬n vÒ nguån rau nμy.  

C©y bÝ xanh trång theo ph−¬ng ph¸p 
truyÒn thèng ë huyÖn Yªn Ch©u (tØnh S¬n 
La) chñ yÕu theo h×nh thøc canh t¸c 
qu¶ng canh. BÝ xanh ®−îc trång nhiÒu 
trªn c¸c n−¬ng ng«, hay t¹i v−ên nhμ, c©y 
bß leo tù nhiªn vμ hÇu nh− kh«ng cã t¸c 
®éng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nμo. Gièng bÝ 
xanh ®Þa ph−¬ng ®−îc trång ë ®©y cho 
qu¶ to, ng¾n, ruét nhiÒu, cã vÞ chua khi 
xμo nÊu vμ ®−îc b¸n nhiÒu cho c¸c c«ng 
ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo vμ n−íc gi¶i kh¸t 
víi gi¸ rÊt rÎ 300 - 500 ®/kg. Gièng bÝ 
xanh ë Yªn Ch©u kh«ng ®−îc −a chuéng 
trong chÕ biÕn ¨n t−¬i. ViÖc x¸c ®Þnh ®−îc 
gièng, biÖn ph¸p kü thuËt thÝch hîp cho 
ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ë Yªn Ch©u chñ 
®éng s¶n xuÊt ®−îc bÝ xanh lμ mét h−íng 
®i cÇn thiÕt nh»m gióp c©y sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn thuËn lîi. 

Do gièng c©y trång cã tÝnh thÝch øng 
cho tõng vïng (Vincent, 1996), nªn viÖc 
so s¸nh gièng bÝ xanh nh»m chän ®−îc 
gièng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn thÝch hîp 
cho Yªn Ch©u - S¬n La ®Ó më réng diÖn 
tÝch c©y bÝ xanh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c biÖn 
ph¸p kü thuËt hç trî cho gièng ®−îc chän 
nh− x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p gieo h¹t, liÒu 

l−îng ®¹m bãn, kho¶ng c¸ch trång dμy 
thÝch hîp sÏ t¨ng vμ æn ®Þnh n¨ng suÊt. 
Víi tiÒm n¨ng lín trong më réng diÖn 
tÝch, c©y bÝ xanh sÏ gióp n©ng cao thu 
nhËp cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vμ gióp 
gi¶m ¸p lùc lªn s−ên ®åi nói dÉn ®Õn 
gi¶m xãi mßn - mét nguy c¬ trong s¶n 
xuÊt ë vïng ®åi nói hiÖn nay. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

C¸c gièng bÝ xanh: bÝ §¸ (trång phæ 
biÕn t¹i ®Þa ph−¬ng); bÝ SÆt (§«ng Anh – 
Hμ Néi); F1W35 vμ gièng §V2003 ®−îc do 
c«ng ty gièng c©y trång cung cÊp. 

C¸c lo¹i ph©n bãn: Supe l©n, urª, kali 
clorua ®−îc dïng nghiªn cøu vμ bãn cho 
c©y bÝ xanh. 

§Þa ®iÓm bè trÝ thÝ nghiÖm t¹i x· 
ViÕng L¸n - Yªn Ch©u - S¬n La. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm thùc hiÖn trong 2 n¨m 
2006 vμ 2007. Nghiªn cøu ®· thùc hiÖn 4 
thÝ nghiÖm trªn khu ®Êt ruéng sau khi 
trång lóa mïa cña ng−êi d©n x· ViÕng L¸n 
- Yªn Ch©u - S¬n La. Trªn khu ®Êt thÝ 
nghiÖm ®−îc chia thμnh c¸c « víi diÖn tÝch 
7,0m2. ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi 
ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCB) víi 3 lÇn 
nh¾c l¹i, c¸c « thÝ nghiÖm ®−îc ®¸nh theo 
luèng, mçi luèng réng 1,3 m, mÆt luèng 
1m, luèng cao 0,2 m, r·nh réng 0,3 m. 
Trªn luèng kho¶ng c¸ch trång c©y c¸ch c©y 
lμ 0,6 m, hμng c¸ch hμng lμ 0,7 m. Mçi c©y 
®Ó 1 th©n chÝnh vμ 1 qu¶ trªn c©y. L−îng 
ph©n bãn nÒn cho c¸c thÝ nghiÖm lμ ph©n 
chuång 10 tÊn/ha, 90kg P2O5/ha, 120kg 
K2O/ha. 

2.2.1. ThÝ nghiÖm 1  

ThÝ nghiÖm 1 gåm: 4 c«ng thøc, thùc 
hiÖn trong thêi gian trång th¸ng 11/2006 - 
2/2007 nh»m so s¸nh 4 gièng bÝ xanh 
F1W35, §V2003, bÝ SÆt vμ bÝ §¸ víi møc 
®¹m bãn 120 kg N/ha. 
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- C«ng thøc 1: gièng F1W35 
- C«ng thøc 2: gièng bÝ SÆt 
- C«ng thøc 3: gièng §V2003 
- C«ng thøc 4: gièng bÝ §¸ (®èi chøng) 

2.2.2. ThÝ nghiÖm 2 

ThÝ nghiÖm 2 gåm: 6 c«ng thøc gieo 
h¹t kh¸c nhau, thùc hiÖn trong thêi gian 
trång th¸ng 8 - th¸ng 9/2006 nh»m nghiªn 
cøu biÖn ph¸p gieo h¹t bÝ SÆt thÝch hîp t¹i 
Yªn Ch©u - S¬n La. Trong ®ã, h¹t bÝ SÆt 
®−îc gieo s©u 3 cm, gieo hai h¹t/hèc. Gi¸ 
thÓ ®ãng bÇu ®−îc t¹o bëi hçn hîp trén 
®Òu: 1/3 ®Êt nhá + 1/3 c¸t + 1/3 ph©n 
chuång + 50g NPK/10kg gi¸ thÓ. 

- C«ng thøc 1: Gieo h¹t trªn luèng 
kh«ng phñ r¬m. 

- C«ng thøc 2: Gieo h¹t trªn luèng cã 
phñ r¬m. 

- C«ng thøc 3: Gieo h¹t trªn c¸t nøt 
nanh råi gieo ra luèng cã phñ r¬m. 

- C«ng thøc 4: Gieo h¹t trªn c¸t ®Õn 2 
l¸ thËt råi trång ra luèng. 

- C«ng thøc 5: Gieo h¹t trªn c¸t nøt 
nanh råi gieo vμo bÇu ®Õn 2 l¸ thËt vμ 
trång ra luèng.  

- C«ng thøc 6: Gieo h¹t trong bÇu ®Õn 
2 l¸ thËt råi trång ra ruéng. 

2.2.3. ThÝ nghiÖm 3 

ThÝ nghiÖm 3 gåm 5 møc ®¹m bãn lμ 0; 
80; 100; 120 vμ 140 kg N/ha, thùc hiÖn 
trong thêi gian trång th¸ng 8 - th¸ng 
11/2007 nh»m nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
liÒu l−îng ®¹m bãn ®Õn sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn cña gièng bÝ SÆt víi nÒn ph©n 
bãn: ph©n chuång 10 tÊn/ha, 90 kg 
P2O5/ha, 120 kg K2O/ha. 

- C«ng thøc 1: 0 kg N/ha (®èi chøng) 
- C«ng thøc 2: 80 kg N/ha  
- C«ng thøc 3: 100 kg N/ha 
- C«ng thøc 4: 120 kg N/ha 
- C«ng thøc 5: 140 kg N/ha 

2.2.4. ThÝ nghiÖm 4  

ThÝ nghiÖm 4 gåm 5 kho¶ng c¸ch 
trång kh¸c nhau, thùc hiÖn trong thêi gian 
trång th¸ng 8 - th¸ng 11/2007 nh»m 
nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch 
trång tíi sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn gièng 
bÝ SÆt víi møc ®¹m bãn 120 kg N/ha. 

- C«ng thøc 1: 70 cm x 30 cm 
- C«ng thøc 2: 70 cm x 40 cm 
- C«ng thøc 3: 70 cm x 50 cm 
- C«ng thøc 4: 70 cm x 60 cm 
- C«ng thøc 5: 70 cm x 70 cm 
C¸c chØ tiªu theo dâi sinh tr−ëng vμ 

n¨ng suÊt bÝ xanh ®−îc tiÕn hμnh theo 
ph−¬ng ph¸p th«ng dông ¸p dông trªn c©y 
rau. Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª b»ng phÇn 
mÒm SAS 6.10. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. So s¸nh 4 gièng bÝ xanh trång vô 
       ®«ng xu©n 2007 

Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c gièng 
kh«ng chªnh lÖch nhau nhiÒu, dao ®éng tõ 
101,7 ®Õn 106 ngμy. Gièng bÝ xanh §V2003 
cã c¸c chØ tiªu sè l¸ trªn th©n chÝnh vμ 
chiÒu dμi th©n chÝnh v−ît tréi so víi c¸c 
c«ng thøc kh¸c, thÓ hiÖn søc sinh tr−ëng 
m¹nh. Tuy nhiªn, gièng §V2003 cã tû lÖ 
c©y bÞ nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng cao (20,8%), 
trong khi gièng bÝ SÆt cã tû lÖ c©y nhiÔm 
thÊp h¬n 3 lÇn (6,9%). 

B¶ng 1. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng vμ tû lÖ nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng cña c¸c gièng bÝ xanh 

Giống bí xanh Thời gian sinh trưởng 
(ngày) 

Số lá/thân chính 
(lá)* 

Chiều dài thân 
(cm)# 

Đường kính thân 
(cm) 

Tỷ lệ cây nhiễm bệnh 
phấn trắng (%) 

1 F1W35 101,7 34,1c 284,5c 0,7 11,1 
2 Bí Sặt 104,0 38,0b 375,9a 0,7 6,9 
3 ĐV2003 106,0 42,7a 400,4a 0,8 20,8 
4 Bí Đá 103,0 40,3ab 337,6b 0,8 16,6 

* CV% = 3.33; P < 0,05; LSD0,05 = 2,58 lá .    Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
         # CV% = 4,68; P < 0,05; LSD0,05 = 32,72cm .  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
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Gièng bÝ SÆt vμ §V2003 cã c¸c yÕu tè 
cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt v−ît 
tréi so víi gièng F1W35 vμ gièng bÝ §¸ lμ 
gièng ®−îc trång qu¶ng canh nhiÒu ë Yªn 
Ch©u - S¬n La (B¶ng 2). Gièng bÝ xanh 

§V2003 cã n¨ng suÊt thùc thu (24,3 
tÊn/ha) vμ khèi l−îng qu¶ (0,9 kg/qu¶) lμ 
t−¬ng ®−¬ng gièng bÝ SÆt, nh−ng gièng bÝ 
nμy l¹i cã nh−îc ®iÓm tû lÖ nhiÔm bÖnh 
phÊn tr¾ng cao h¬n h¼n gièng bÝ SÆt. 

B¶ng 2. YÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt qu¶ c¸c gièng bÝ xanh 

Giống 
bí xanh 

K hối lượng quả 
(kg/quả) 

Chiều dài quả 
(cm) 

Đường kính quả 
(cm) 

Năng suất lý thuyết 
(t/ha) 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha)* 

% tăng so 
với đối 
chứng 

F1W35 0,8 17,6 9,1 30,4 21,2bc 5,9 

Bí Sặt 0,9 34,6 6,7 34,1 23,2ab 15,7 

ĐV2003 0,9 33,7 6,3 32,2 24,3a 21,1 

Bí Đá 0,8 26,6 9,5 30,3 20,4c - 

*CV% = 4,79; P< 0,05; LSD0,05 = 2,13 tấn/ha. Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa. 

Nghiªn cøu mét sè chØ tiªu vÒ qu¶ bÝ 
xanh cho thÊy, mÆc dï c¸c gièng bÝ SÆt vμ 
gièng §V2003 cã ®é dμy thÞt qu¶ nhá h¬n 

gièng bÝ §¸ nh−ng cã ®é brix, khèi l−îng 
thÞt qu¶ vμ tû lÖ thÞt qu¶ cao h¬n (B¶ng 
3).  

B¶ng 3. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng qu¶ cña c¸c gièng bÝ xanh 

Giống bí xanh Tỷ lệ thịt quả 
(%) 

Khối lượng thịt 
(kg) 

Độ dày thịt 
(cm) 

Độ brix 
(%) 

F1W35 58 0,46 2,0 2,9 

Bí Sặt 64 0,58 1,7 3,2 

ĐV2003 63 0,57 1,8 3,0 

Bí Đá 50 0,40 2,5 2,7 

     
Gièng bÝ SÆt vμ §V203 ®−îc ng−êi d©n 

−a chuéng h¬n do cã qu¶ thu«n dμi, thÞt 
qu¶ r¾n, Ýt ruét vμ ¨n ngät. Trong ®ã, 
gièng bÝ SÆt cã thÓ tù ®Ó gièng vμ gi¸ mua 
h¹t gièng rÎ h¬n 40.000 ®/100 g so víi 
gièng bÝ §V2003 nªn gi¶m chi phÝ ®Çu t− 
(gi¸ so s¸nh t¹i thêi ®iÓm mua gièng th¸ng 
9/2006). Do vËy, trong 4 gièng bÝ trªn, 
gièng bÝ SÆt ®−îc chän ®Ó trång vμ thùc 
hiÖn c¸c nghiªn cøu tiÕp theo ë Yªn Ch©u - 
S¬n La. 

3.2. Lùa chän biÖn ph¸p gieo h¹t bÝ SÆt 
       thÝch hîp t¹i Yªn Ch©u - S¬n La 

C¸c c«ng thøc 2 vμ 5 gieo h¹t trªn ®Êt 
cã phñ r¬m hoÆc gieo trªn c¸t cã tû lÖ n¶y 

mÇm cao h¬n do ®é Èm ®−îc duy tr×, 
tho¸ng khÝ vμ kh«ng bÞ ®ãng v¸ng. C«ng 
thøc 1 vμ 6 gieo trùc tiÕp nÒn ®Êt trªn 
luèng hay trong bÇu vμ kh«ng phñ r¬m cã 
tû lÖ n¶y mÇm thÊp, lÇn l−ît lμ 65,6% vμ 
63,3% do líp ®Êt mÆt nhanh bÞ kh« vμ 
®ãng v¸ng. C«ng thøc 4 h¹t gieo trªn c¸t 
Èm cã tû lÖ n¶y mÇm cao nh−ng khi trång 
ra ruéng cã tû lÖ c©y sèng sau trång thÊp, 
chØ ®¹t 45%.  

So s¸nh viÖc t¨ng thªm chi phÝ khi 
thùc hiÖn biÖn ph¸p gieo h¹t cho thÊy 
c«ng thøc 3 gieo h¹t trªn c¸t nøt nanh råi 
gieo ra luèng phñ r¬m cã chi phÝ thÊp, tû 
lÖ n¶y mÇm cao (96,7%) vμ dÔ lμm ®èi víi 
ng−êi trång bÝ xanh ë Yªn Ch©u - S¬n La. 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p gieo h¹t ®Õn tû lÖ n¶y mÇm h¹t bÝ SÆt 

Công 
thức 

Tỷ lệ nảy mầm 
(%)* 

Tỷ lệ cây sống sau trồng 1 tuần 
(%) 

Chi phí tăng thêm 
(1000 đ/ha) 

1 65,6b 100 0 

2 74,4b 100 1.390 

3 96,7a 100 2.780 

4 91,1a 45 1.390 

5 74,4b 100 6.950 

6 63,3b 100 5.560 

*CV% = 8,45; P< 0,05; LSD0,05 = 11,92%..Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 

H¹t gièng n¶y mÇm thuËn lîi hay 
kh«ng lμ tïy thuéc vμo ®iÒu kiÖn cña ®Êt, 
gi¸ thÓ, c¸c yÕu tè khÝ hËu vμ b¶n th©n 
lo¹i h¹t gièng ®ã (Jules, 1986). Do ®iÒu 
kiÖn khÝ hËu ë Yªn Ch©u vμo mïa kh« cã 
®é Èm kh«ng khÝ thÊp, c−êng ®é ¸nh s¸ng 
m¹nh kÕt hîp víi nhiÒu ngμy cã nhiÖt ®é 
cao nªn lμm líp ®Êt mÆt nhanh bÞ kh« vμ 
®ãng v¸ng sau khi t−íi, ®iÒu nμy lμm h¹n 
chÕ tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t bÝ xanh. B¶ng 4 
®· chØ râ møc ®é lμm t¨ng tû lÖ n¶y mÇm 
h¹t bÝ xanh cña c¸c ph−¬ng ph¸p gieo h¹t. 

3.3. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m 
        bãn ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
        c©y bÝ SÆt vô thu ®«ng 2007 

Bãn ®¹m thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh 
tr−ëng cña c©y, gióp c©y ra nhiÒu l¸ vμ 
t¨ng chiÒu dμi th©n chÝnh, lμ tiÒm n¨ng 
t¨ng n¨ng suÊt qu¶ bÝ xanh. MÆc dï ®−êng 
kÝnh th©n kh«ng cã sù chªnh lÖch râ rÖt 
gi÷a c¸c c«ng thøc nh−ng sè l¸ vμ chiÒu 
dμi th©n t¨ng dÇn theo l−îng ®¹m bãn, ®¹t 
cao nhÊt khi bãn 140 kg/ha (B¶ng 5). 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m bãn ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng 
th©n l¸ c©y bÝ SÆt 

Công thức Chiều dài thân 
(cm)* 

Đường kính thân 
(mm) 

Số lá/cây 
(lá)# 

1 0 kg N/ha 256,1c 7,0 27,3c 

2 80 kg N/ha 342,7bc 8,2 30,4bc 

3 100 kg N/ha 434,8ab 8,4 34,9ba 

4 120 kg N/ha 463,6a 8,6 36,8a 

5 140 kg N/ha 474,7a 8,8 39,7a 

*CV% = 12,78; P < 0,05; LSD0,05 = 94,96 cm. Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
         #CV% = 9,54; P < 0,05; LSD0,05 = 6,08 lá/thân. Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa  

Ph©n ®¹m cÇn cho c©y trong suèt 
qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ®Æc biÖt lμ giai 
®o¹n c©y sinh tr−ëng m¹nh nh− ph¸t 
triÓn th©n l¸, ra hoa ®Ëu qu¶ vμ qu¶ 
ph¸t triÓn to. Giai ®o¹n tõ khi qu¶ b¾t 

®Çu cã phÊn ®Õn khi qu¶ kÝn phÊn cã sù 
t¨ng nhanh vÒ kÝch th−íc vμ khèi l−îng 
qu¶, ®©y còng lμ thêi ®iÓm qu¶ cã thÓ thu 
ho¹ch nh−ng kh«ng thÓ b¶o qu¶n ®−îc 
l©u.  



Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh...  

510 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m bãn ®Õn møc ®é t¨ng kÝch th−íc vμ 
khèi l−îng qu¶ bÝ SÆt khi qu¶ b¾t ®Çu cã phÊn ®Õn phñ kÝn phÊn 

Công thức Đường kính quả 
(cm)NS 

Chiều dài quả 
(cm)* 

Khối lượng quả 
(kg/quả)NS 

Tỷ lệ khối lượng 
tăng (%) 

1 0 kg N/ha 1,0 6,9c 0,8 92,6 

2 80 kg N/ha 1,1 8,6ac 0,9 102,4 

3 100 kg N/ha 1,6 12,5a 0,9 107,1 

4 120 kg N/ha 1,6 12,0a 1,0 111,5 

5 140 kg N/ha 1,6 10,5ab 0,9 104,8 

*CV% = 17,2; P < 0,05; LSD0,05 = 3,27cm.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa  
         NS: không sai khác có ý nghĩa 

Theo b¶ng 6, khèi l−îng qu¶ bÝ xanh 
®· t¨ng trªn 100% ë c¸c c«ng thøc bãn 
l−îng ph©n 80 - 140 kg/ha trong giai ®o¹n 
tõ b¾t ®Çu cã phÊn ®Õn qu¶ kÝn phÊn. Khi 
qu¶ ®· kÝn phÊn lμ giai ®o¹n qu¶ chÝn sinh 
lý còng lμ thêi ®iÓm thu ho¹ch ®Ó lÊy h¹t 

vμ lμm rau ¨n nh−ng cã thÓ tÝch tr÷ l©u 
dμi. Trong thÝ nghiÖm, c«ng thøc 4 vμ cã 
møc t¨ng râ rÖt nhÊt víi møc bãn 120 kg 
N/ha t¨ng vÒ chiÒu dμi qu¶ 12 cm/qu¶ vμ 
t¨ng so víi c«ng thøc ®èi chøng lμ 5,6 
cm/qu¶. 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m bãn ®Õn yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt qu¶ bÝ SÆt 

Công thức Khối lượng quả 
(kg/quả)NS 

Năng suất lý thuyết
(tấn/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha)* 

% so với 
đối chứng 

Hiệu quả phân bón 
(kg quả/kg N) 

1 0 kg N/ha 1,62 46,2 30,7c - - 

2 80 kg N/ha 1,70 48,5 32,3bc +4,9 19,0 

3 100 kg N/ha 1,83 52,2 34,7ab +12,9 39,9 

4 120 kg N/ha 2,00 57,1 38,0a +23,4 60,2 

5 140 kg N/ha 1,76 50,2 33,4bc +8,6 19,0 

*CV% = 5,94; P < 0,05; LSD0,05 = 3,78 tấn/ha.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
         NS: không sai khác có ý nghĩa 
        Ghi chú: dấu “+”, “-” là tăng hay giảm so với đối chứng 

Khèi l−îng qu¶ t¨ng dÇn theo møc 
®¹m bãn 80- 120 kg N/ha nh−ng bãn t¨ng 
lªn møc 140 kg N/ha th× khèi l−îng qu¶ l¹i 
gi¶m. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng th©n l¸ 
t¨ng dÇn theo møc ®¹m bãn tõ 80 - 140 kg 
N/ha (B¶ng 5).  

Cã thÓ khi bãn møc ®¹m 140 kg N/ha 
®· lμm c©y sinh tr−ëng th©n l¸ qu¸ møc 

trong vô thu ®«ng nªn ®· lμm gi¶m n¨ng 
suÊt. Do khèi l−îng qu¶ t¨ng nªn n¨ng 
suÊt qu¶ còng t¨ng theo møc ®¹m bãn, 
n¨ng suÊt cao nhÊt víi møc bãn 120 kg 
N/ha, ®¹t 38,0 tÊn/ha, cao h¬n ®èi chøng 
23,46%. HiÖu qu¶ ph©n bãn còng ®¹t cao 
nhÊt ë møc bãn 120 kg N/ha, ®¹t 60,2 kg 
qu¶/kg N (B¶ng 5). 
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B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng ®¹m bãn ®Õn thμnh phÇn c¬ giíi vμ 
®é brix qu¶ bÝ SÆt 

Công thức Khối lượng ruột và vỏ quả  
(kg/quả) 

Khối lượng thịt 
(kg/quả) 

Tỷ lệ thịt quả 
(%)* 

Độ dày thịt quả 
(cm) 

Độ brix
(%) 

1 0 kg N/ha 0,76 0,86 53,1c 1,59 2,57 

2 80 kg N/ha 0,63 1,07 62,9ab 1,60 2,53 

3 100 kg N/ha 0,73 1,10 60,1bc 1,52 2,60 

4 120 kg N/ha 0,65 1,35 67,6a 1,72 2,73 

5 140 kg N/ha 0,67 1,09 61,9ab 1,61 2,63 

*CV% = 5,55; P < 0,05; LSD0,05 = 6,40%.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 

Qu¶ bÝ xanh víi khèi l−îng thÞt qu¶ 
lín cã ý nghÜa quan träng lμm t¨ng tû lÖ 
phÇn ¨n ®−îc. C«ng thøc bãn 120 kg N/ha 
cã tû lÖ phÇn ¨n ®−îc chiÕm tíi 67,6%, 
v−ît 14,5% so víi ®èi chøng. Còng møc 
bãn nμy ®· cho khèi l−îng vμ ®é dμy thÞt 
qu¶ ®¹t cao nhÊt, lÇn l−ît lμ 1,35 kg/qu¶ 
vμ 1,72 cm nªn ®· lμm t¨ng khèi l−îng 
thÞt qu¶ so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. §é brix 
gi÷a c¸c c«ng thøc kh«ng cã sù sai kh¸c 
nhiÒu gi÷a c¸c c«ng thøc, biÕn ®éng tõ 
2,53 - 2,73 (%). Qua nghiªn cøu trªn cho 
thÊy, bãn 120 kg N/ha ë ViÕng L¸n - Yªn 
Ch©u - S¬n La lμ phï hîp cho gièng bÝ SÆt.  

3.4. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång 
      ®Õn sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña 
      c©y bÝ SÆt vô thu ®«ng 2007 

§−êng kÝnh th©n kh«ng cã sù sai kh¸c 
nhau nhiÒu gi÷a c¸c c«ng thøc, tuy nhiªn 
chiÒu dμi th©n vμ sè l¸ v−ît tréi ë kho¶ng 
c¸ch trång 70 x 50 cm c©y v−ît tréi, lÇn 
l−ît ®¹t 486,4 cm vμ 33,9 l¸/th©n thÓ hiÖn 
søc sinh tr−ëng m¹nh vμ lμ tiÒm n¨ng 
t¨ng n¨ng suÊt qu¶.  

Khi kho¶ng c¸ch c©y th−a h¬n ë c«ng 
thøc 4 vμ 5, chiÒu dμi th©n vμ sè l¸ gi¶m, 
nh−ng khi trång qu¸ dμy nh− c«ng thøc 1 
th× hai chØ tiªu nμy cßn gi¶m nhiÒu h¬n, 
chØ ®¹t 348,6 cm vμ 26,8 l¸/th©n.  

Khi trång dμy c¸c c©y c¹nh tranh 
nhau vÒ dinh d−ìng, ¸nh s¸ng, n−íc… ®· 
dÉn ®Õn h¹n chÕ c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 
vÒ chiÒu cao vμ sè l¸. 

B¶ng 9. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng 
th©n l¸ bÝ SÆt 

Công thức Chiều dài thân 
(cm)* 

Đường kính thân 
(mm) 

Số lá trên thân chính 
(lá)# 

1 70 x 30 cm   348,6c 8,0 26,8b 

2 70 x 40 cm 467,8ab 8,2 34,1a 

3 70 x 50 cm   486,4a 8,2 33,9a 

4 70 x 60 cm 408,8bc 8,0 31,9a 

5 70 x 70 cm 403,5bc 8,0 30,7a 

*CV% = 8,52; P < 0,05; LSD0,05 = 67,86cm.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
         #CV% = 6,23; P < 0,05; LSD0,05 = 3,69 lá/thân.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
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B¶ng 10. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn møc ®é t¨ng kÝch th−íc 
vμ khèi l−îng qu¶ bÝ SÆt khi b¾t ®Çu cã phÊn ®Õn phñ kÝn phÊn 

Công thức Đường kính quả 
(cm) 

Chiều dài quả 
(cm)NS 

Khối lượng quả 
(kg/quả)NS 

Tỷ lệ khối lượng tăng 
(%) 

1 70 x 30 cm 1,62 9,02 0,73 88,0 
2 70 x 40 cm 2,02 11,90 0,87 101,2 
3 70 x 50 cm 1,64 10,10 0,85 100,0 
4 70 x 60 cm 1,82 9,43 0,88 103,5 
5 70 x 70 cm 1,50 8,79 0,86 100,0 

NS: không sai khác có ý nghĩa 

Trong c¸c c«ng thøc, ®−êng kÝnh qu¶ 
vμ chiÒu dμi qu¶ cã møc ®é t¨ng gi÷a hai 
giai ®o¹n b¾t ®Çu cã phÊn vμ phñ kÝn 

phÊn cña qu¶ bÝ xanh kh«ng cã sù râ rÖt, 
tû lÖ khèi l−îng qu¶ t¨ng tõ 88% ®Õn 
103,5%.  

B¶ng 11. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt qu¶ bÝ SÆt 

Công thức Khối lượng quả 
(kg)NS 

Năng suất lý thuyết 
(tấn/ha) 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha)* 

Năng suất thực thu 
so với đối chứng 

(%) 

1 70 x 30 cm 1,62 77,1 27,7bc - 
2 70 x 40 cm 1,67 59,6 31,8ab + 14,51 
3 70 x 50 cm 1,70 48,5 38,8a + 39,92 
4 70 x 60 cm 1,74 41,4 24,0bc - 13,45 
5 70 x 70 cm 1,63 33,2 20,1c - 27,3 

*CV% = 17,0; P < 0,05; LSD0,05 = 9,12 tấn/ha. Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
         NS: không sai khác có ý nghĩa 
         Ghi chú: dấu “+”, “-” là tăng hay giảm so với đối chứng  

MÆc dï kho¶ng c¸ch trång kh¸c nhau 
nh−ng khèi l−îng qu¶ gi÷a c¸c c«ng thøc 
kh«ng cã sù sai kh¸c nhau cã ý nghÜa, 
nh−ng n¨ng suÊt thùc thu cã sù kh¸c nhau 
râ rÖt. C«ng thøc 4 vμ 5 trång th−a h¬n 
cã n¨ng suÊt gi¶m, gi¶m 13,45 ®Õn 27,3% 
so víi c«ng thøc 1, nh−ng c«ng thøc 2 vμ 3 

t¨ng 14,51 vμ 39,92% so víi c«ng thøc 1. 

§iÒu nμy cμng kh¼ng ®Þnh râ, kho¶ng 
c¸ch trång dμy hîp lý sÏ t¨ng n¨ng suÊt 
qu¶ bÝ xanh, kho¶ng c¸ch trång 70 x 50 cm 
®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt 38,8 tÊn/ha t¹i 
Viªng L¸n - Yªn Ch©u - S¬n La. 

B¶ng 12. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn thμnh phÇn c¬ giíi 
vμ ®é brix cña bÝ SÆt 

Công thức Khối lượng ruột và vỏ quả  
(kg/quả) 

Khối lượng thịt 
(kg/quả) 

Tỷ lệ thịt quả 
(%)* 

Độ dày thịt quả 
(cm) 

Độ brix 
(%) 

1 70 x 30 cm 0,84 0,78 48,1c 1,68 2,60 
2 70 x 40 cm 0,75 0,92 55,1b 1,69 2,64 
3 70 x 50 cm 0,77 0,93 54,7b 1,70 2,63 
4 70 x 60 cm 0,79 0,95 54,6b 1,67 2,70 
5 70 x 70 cm 0,64 0,99 60,7a 1,72 2,67 

*CV% = 5,00%; P < 0,05; LSD0,05 = 5,15%.  Cùng chữ trong cột là không sai khác có ý nghĩa 
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C«ng thøc 1 trång kho¶ng c¸ch dμy 
kh«ng chØ cã khèi l−îng qu¶ nhá mμ khèi 
l−îng thÞt qu¶ còng thÊp h¬n c¸c c«ng 
thøc kh¸c, chØ chiÕm 48,1% khèi l−îng qu¶ 
(B¶ng 12). Khèi l−îng thÞt qu¶ ë c¸c c«ng 
thøc 2, 3, 4 kh«ng sai kh¸c cã ý nghÜa. 
C«ng thøc 5 trång víi kho¶ng c¸ch th−a 
nhÊt cã tû lÖ thÞt qu¶ ®¹t cao nhÊt, chiÕm 
tíi 60,7%. Nh− vËy, trång kho¶ng c¸ch 
th−a ®· lμm t¨ng khèi l−îng phÇn ¨n ®−îc 
cña qu¶ bÝ xanh. §é dμy thÞt qu¶ vμ ®é 
brix gi÷a c¸c c«ng thøc kh«ng cã sù sai 
kh¸c nhiÒu gi÷a c¸c c«ng thøc, biÕn ®éng 
tõ 1,67 – 1,72cm vμ 2,53 - 2,73%. 

Qua nghiªn cøu cho thÊy gièng bÝ SÆt 
trång ë Viªng L¸n - Yªn Ch©u - S¬n La víi 
kho¶ng c¸ch 70 cm x 50 cm cho n¨ng suÊt 
®¹t cao nhÊt. 

4. KÕT LUËN 
Gièng bÝ SÆt sinh tr−ëng ph¸t triÓn 

tèt, ®¹t n¨ng suÊt cao 23,2 tÊn/ha vμ cã tû 
lÖ c©y nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng thÊp 6,9% 
thÓ hiÖn sù v−ît tréi so víi 3 gièng kh¸c, 
phï hîp ®Ó trång t¹i Yªn Ch©u S¬n La.  

Gieo h¹t bÝ SÆt trªn c¸t Èm nøt nanh, 
sau ®ã gieo ra luèng cã phñ r¬m võa cã tû 
lÖ n¶y mÇm cao 96,7% võa cã chi phÝ thÊp 
vμ dÔ lμm. 

Møc ®¹m bãn 120 kgN/ha cho gièng bÝ 
SÆt ë Yªn Ch©u - S¬n La cã tû lÖ thÞt qu¶ 
cao 69,3%, n¨ng suÊt ®¹t 38,0 tÊn/ha vμ 

hiÖu qu¶ ph©n bãn cao nhÊt 60,2 kg 
qu¶/kg N. 

Gièng bÝ SÆt trång víi kho¶ng c¸ch 
70cm x 50cm cã mËt ®é 28.571 c©y/ha cho 
c©y sinh tr−ëng tèt vμ ®¹t n¨ng suÊt cao 
nhÊt 38,8 tÊn/ha. 

Tμi liÖu tham kh¶o 

T¹ Thu Cóc (2000). Gi¸o tr×nh c©y rau - 
C©y bÝ xanh, NXB N«ng nghiÖp, trang 
227-231. 

Jules Janick (1986). Hoticultural science 
(4th edition), W.H. Freeman and 
Company, New York, P315. 

Subramanian S., D. Veeraragavathatham, 
P. Jansirani, S.Thamburaj (1998). 
Botany of vegetable crops, Horticultural 
college and research institute 
Tamilnadu Agricultural University, 
Coimbatore – 641 003, P81-82. 

Bose TK., J Kabir (2000). Tropical 
Horticulture (Volume 2), Naya Prokash, 
206 Bidhan sarani, Calcutta 700-006, 
India, P132-133. 

Vincent E. Rubatzky Mas Yamaguchi 
(1996). World vegetables (Principles, 
production and nutritive value) – 
Chinese winter melon/wax gourd, (2nd 
edition), Chapman & Hall, New York, 
625-627. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thực trạng tiêu thụ rau an toàn tại một số cơ sở...   

514 

 


