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TÓM TẮT 
Cây cói thuộc họ cói Cyperaceae, gắn liền với đời sống kinh tế - xã hội của nhiều người dân ở 

các tỉnh ven biển Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên những nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật nhằm nâng 
cao năng suất và chất lượng cói chưa được chú trọng nên diện tích năng suất giảm mạnh trong 
những năm gần đây do không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Tám thí nghiệm về nhân giống tiến 
hành tại vùng cói Kim Sơn - Ninh Bình góp phần xây dựng quy trình tách mầm cói: Nghiên cứu ảnh 
hưởng của (i) Tuổi mầm ruộng cói giống; (ii) Phương thức tách mầm; (iii) Số dảnh tách; (iv) Chiều cao 
cắt mầm; (v) Thời gian bảo quản mầm sau tách; (vi) Thời vụ tách mầm; (vii) Số lá bắc/mầm khi tách; 
(viii) Đường kính mầm cói khi tách. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 3 
lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Thời vụ tách mầm tốt nhất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. 
Khi tách mầm nên để 2 - 4 mầm/khóm không tách rời từng mầm riêng biệt. Mầm cói khi tách to, mập 
có đường kính từ 3 - 5 mm, mầm có 2 - 3 lá bắc đã xòe hẳn giúp sinh trưởng phát triển khỏe, đẻ 
nhánh tốt. Chiều cao cắt mầm cói thích hợp từ 15 - 30 cm. Sử dụng ruộng cói lưu gốc từ 2 - 3 năm. 
Sau khi tách mầm cói nên trồng ngay. Trong điều kiện chưa kịp chuẩn bị đất, có thể bảo quản trong 
bóng mát, giữ ẩm gốc trong vòng 3 ngày không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây cói. 

Từ khóa: Cây cói, kỹ thuật tách mầm, Kim Sơn - Ninh Bình. 

SUMMARY 
Sedge herb in Cyperaceae family is associated with socio-economic life of many people in the 

coastal provinces of Vietnam since a long time. However, researches on cultural practices to improve 
productivity and quality of sedge have not been paid much attention. Therefore, the area under sedge 
and sedge yield significantly reduced in recent years and do not meet the market demand. 8 
experiments were conducted at the Kim Son, Ninh Binh aiming at setting up a protocol for 
propagation of sedge by dividing shoot clumps. The effects of the following factors were studied : (i) 
the age of sedge shoot (ii) shoot dividing/splitting methods (iii) the number of shoots/cluster; (iv) 
cutting shoot height; (v) time of preserving the shoot after division; (vi ) Season of dividing shoots; 
(vii) number of bracts/shoot when divided; and (viii) diameter of shoot when separated. The 
experiments were arranged in randomized complete block with 3 replications. It was found that the 
most suitable time of dividing shoots starts from the end of  February to early March. 2-4 shoots per 
cluster should be retained in a clump. Shoots with diameter from 3-5 mm and 2-3 bracts will provide 
healthy growth and good suckering of sedge. The appropriate length divided shoots ranges from 15 to 
30 cm. The shoots used  for propagation should best be taken from sedge fields 2-3 years of age and 
after shoot division the materials  should be planted immediately for fast establishment. However, 
divided shoots can be preserved in the shade and moist conditions for about three days without 
adverse affect the growth and development of sedge. 

Key words: Propagation, sedge herb, shoot division.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 
C©y cãi thuéc hä cãi Cyperaceae, cã tªn 

khoa häc Cyperus malaccensis Lam, lμ c©y 
c«ng nghiÖp lÊy sîi thu ho¹ch nhiÒu n¨m, g¾n 
liÒn víi ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña nhiÒu 
ng−êi d©n ë c¸c tØnh ven biÓn ViÖt Nam tõ rÊt 
l©u (§oμn ThÞ Thanh Nhμn, 1996). Theo 
thèng kª, hiÖn c©y cãi ®· ®−îc trång ë 26 tØnh 
ven biÓn cña n−íc ta nh−ng diÖn tÝch, s¶n 
l−îng vμ chÊt l−îng cãi ®ang gi¶m sót nhanh 
chãng mét phÇn do thiÕu tiÕn bé kÜ thuËt 
®−îc ¸p dông (NguyÔn TÊt C¶nh vμ cs., 2008; 
Ninh ThÞ PhÝp vμ cs., 2008). NguyÔn ThÞ Mai 
vμ Ninh ThÞ PhÝp (2010) cho r»ng: trªn mçi 
®o¹n th©n ngÇm cã thÓ h×nh thμnh kho¶ng 2 - 
4 mÇm, chiÒu dμi mÇm cãi tõ 3 - 7 cm, mang 
tõ 3 - 6 ®èt, mçi ®èt mang mÇm cã thÓ h×nh 
thμnh mÇm míi. Tuy nhiªn, trong ®ã chØ cã 1 
- 2 ®èt n»m ë vÞ trÝ s¸t gèc tiªm míi cã kh¶ 
n¨ng h×nh thμnh mÇm. Khi ®iÒu kiÖn thuËn 
lîi, mÇm n»m ë vÞ trÝ s¸t gèc nhÊt sÏ ph¸t 
triÓn tr−íc vμ ®©m lªn khái mÆt ®Êt t¹o thμnh 
tiªm cãi (gäi lμ tiªm mÑ). Khi tiªm mÑ ®¹t 
chiÒu cao kho¶ng 35 - 40 cm, cã kh¶ n¨ng 
h×nh thμnh mÇm míi. MÇm nμy l¹i tiÕp tôc 
ph¸t triÓn thμnh tiªm cãi (gäi lμ tiªm con). 
Tiªm con nμy ph¸t triÓn vμ ®o¹n th©n ngÇm 
cña nã l¹i t¹o ra mÇm míi. Cø nh− thÕ c¸c 
tiªm cãi míi ®−îc h×nh thμnh vμ nèi víi nhau 
b»ng c¸c ®o¹n th©n ngÇm ®Ó t¹o thμnh bôi. 
Sè tiªm nhiÒu hay Ýt, phô thuéc vμo kh¶ n¨ng 
t¸i sinh cña th©n ngÇm. Do vËy, nghiªn cøu 
c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong ®ã t¸ch mÇm cãi 
lμ néi dung quan träng gãp phÇn lμm t¨ng 
n¨ng suÊt, ph¸t triÓn æn ®Þnh vïng s¶n xuÊt 
cãi hμng hãa cña lμng nghÒ truyÒn thèng 
(NguyÔn ThÞ Ngäc HuÖ, 2008). 

2. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§èi t−îng nghiªn cøu lμ c©y cãi b«ng 
tr¾ng d¹ng ®øng (Cyperus tagetiformis 
Roxb), nh©n gièng t¹i Kim S¬n - Ninh B×nh, 
trång ngμy 13 th¸ng 3 n¨m 2009. KÕt qu¶ 
tr×nh bμy trong thÝ nghiÖm lμ cãi vô mïa 
n¨m 2009.  

ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña tuæi c©y gièng ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

ThÝ nghiÖm gåm 5 c«ng thøc (CT) ®−îc bè 
trÝ bao gåm CT1: c©y gièng 1 n¨m sau trång; 
CT2: c©y gièng 2 n¨m sau trång; CT3: c©y 
gièng 3 n¨m sau trång; CT4: c©y gièng 4 n¨m 
sau trång vμ CT5: c©y gièng 5 n¨m sau trång. 

ThÝ nghiÖm 2: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña ph−¬ng thøc t¸ch mÇm ®Õn sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

CT1: c©y gièng ®Ó c¶ khãm (2 d¶nh dÝnh 
nhau/khãm); CT2: c©y gièng t¸ch rêi tõng 
d¶nh (trång 2 d¶nh rêi/khãm). 

ThÝ nghiÖm 3: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña chiÒu cao c¾t mèng khi t¸ch mÇm ®Õn 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

CT1: c¾t c¸ch gèc 5 cm; CT2: c¾t c¸ch 
gèc 15 cm; CT3: c¾t c¸ch gèc 30 cm; CT4: c¾t 
c¸ch gèc 45 cm; CT5: kh«ng c¾t (®èi chøng). 

ThÝ nghiÖm 4: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña sè d¶nh t¸ch ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

CT1: t¸ch 2 d¶nh/khãm; CT2: t¸ch 4 
d¶nh/khãm; CT3: t¸ch 6 d¶nh/khãm; CT4: 
t¸ch 8 d¶nh/khãm CT5: t¸ch 10 d¶nh/khãm. 

ThÝ nghiÖm 5: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña thêi gian b¶o qu¶n c©y gièng ®Õn kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

CT1: t¸ch trång ngay; CT2: b¶o qu¶n 3 
ngμy; CT3: b¶o qu¶n 7 ngμy; CT4: b¶o qu¶n 
10 ngμy trong ®iÒu kiÖn th−êng (che m¸t 
b»ng l¸ chuèi). 

ThÝ nghiÖm 6: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn cña 2 gièng cãi b«ng tr¾ng vμ b«ng n©u. 

CT1: t¸ch 30/2; CT2: t¸ch 30/6; CT3: 
t¸ch 30/10. 

ThÝ nghiÖm 7: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña tuæi mÇm (sè l¸ b¾c) ®Õn sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn cña c©y cãi.  

T¸ch mÇm khi c©y cã: CT1: 1 l¸ b¾c; 
CT2: 2 l¸ b¾c; CT3: 3 l¸ b¾c; CT4: 4 l¸ b¾c; 
CT5: 5 l¸ b¾c. 
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Tæng sè tiªm, sè tiªm h÷u hiÖu t¨ng dÇn ThÝ nghiÖm 8: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña ®−êng kÝnh mÇm cãi khi t¸ch ®Õn sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cãi. 

tõ CT1 (604,17 tiªm/m2) ®Õn CT3 (715,00 
tiªm/m2) vμ gi¶m m¹nh ë CT4 vμ CT5. 
T−¬ng tù sè tiªm h÷u hiÖu (538,33 tiªm/m2) 
vμ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nhÊt còng ë CT3 
(thêi gian l−u gèc c©y gièng 3 n¨m) vμ thÊp 
nhÊt ë CT1 (l−u gèc 1 n¨m). HÖ sè nh©n 
gièng ë ruéng c©y l−u gèc 3 n¨m lμ cao nhÊt 
(13,46) tiÕp theo lμ CT2 (2 n¨m l−u gèc) vμ 
thÊp nhÊt lμ CT1 víi hÖ sè nh©n chØ ®¹t 9,58. 

CT1: ®−êng kÝnh mÇm 2 mm; CT2: 
®−êng kÝnh mÇm 3 mm; CT3: ®−êng kÝnh 
mÇm 4 mm; CT4: ®−êng kÝnh mÇm 5 mm; 
CT5: ®−êng kÝnh  mÇm 6 mm. 

TÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm trªn ®−îc bè trÝ theo 
khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ, víi 3 lÇn nh¾c l¹i, diÖn 
tÝch « thÝ nghiÖm lμ 2 x 2,5 m = 5 m2, ch−a kÓ 
d¶i b¶o vÖ, c©y c¸ch c©y 20 cm, hμng c¸ch hμng 
25 cm, trång 2 d¶nh/khãm. Riªng CT4, trång 
sè d¶nh/khãm theo c«ng thøc thÝ nghiÖm. 

 Nh− vËy, c©y cãi gièng lÊy tõ ruéng cãi 
cã Ýt n¨m l−u gèc (1 n¨m) cã sè mÇm cãi t¸i 
sinh kh«ng nhiÒu do ®Æc ®iÓm h×nh thμnh 

cña mÇm. ë ruéng cãi mét n¨m, diÖn tÝch 
®Êt cßn réng nªn cãi tiÕp tôc sinh tr−ëng 
theo chiÒu ngang, sau ®ã míi ph¸t triÓn 
thμnh tiªm, nªn hÖ sè nh©n gièng thÊp. 
T−¬ng tù, ë ruéng cãi cã sè n¨m l−u gèc 
nhiÒu h¬n (trªn 3 n¨m), diÖn tÝch ®Êt trèng 
cßn Ýt nªn sè l−îng mÇm h×nh thμnh Ýt h¬n, 
kh¶ n¨ng t¸i sinh kÐm, sè tiªm tiªm h÷u 
hiÖu thÊp dÉn ®Õn hÖ sè nh©n gièng thÊp. Sö 
dông ruéng cãi 2 - 3 n¨m l−u gèc (CT3) cho 
hÖ sè nh©n cao nhÊt. 

C¸c chØ tiªu theo dâi 
Tæng sè tiªm (tiªm/m2); tû lÖ tiªm h÷u 

hiÖu (%); hÖ sè nh©n gièng (1 mÇm /1 vô) = 
tæng sè mÇm/m2 × tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (bao 
gåm c¶ th©n khÝ sinh) × tû lÖ mÇm sèng/tæng 
sè mÇm cÊy/m2. 

N¨ng suÊt t−¬i (t¹/ha); n¨ng suÊt thùc 
thu (t¹/ha); tû lÖ cãi lo¹i 1. 

Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ xö lý sè liÖu 
LÊy mÉu theo « ®Þnh vÞ, diÖn tÝch « ®Þnh 

vÞ lμ 40 x 50 cm, mçi « ®Æt 3 « ®Þnh vÞ theo 3 
®iÓm chÐo gãc. Sè liÖu thu ®−îc xö lý trªn 
ch−¬ng tr×nh Excel vμ IRRISTAT 4,0. 

N¨ng suÊt kh« vμ tû lÖ cãi lo¹i 1 cao 
nhÊt ®¹t ®−îc ë CT3, tiÕp theo lμ CT2, gi¶m 
dÇn ë CT4 vμ CT5, thÊp nhÊt ë CT1. Nh− 
vËy thêi gian l−u gèc c©y gièng cã ¶nh h−ëng 
lín ®Õn n¨ng suÊt cãi còng nh− tû lÖ cãi lo¹i 
1. L−u gèc 2 - 3 n¨m, c©y sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn tèt cho n¨ng suÊt cao, tû lÖ cãi lo¹i 1 
cao (B¶ng 1). 

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

3.1. ¶nh h−ëng cña tuæi ruéng c©y gièng 
       ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng ph¸t triÓn  
       vμ n¨ng suÊt  

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña thêi gian l−u gèc c©y gièng ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi sau khi t¸ch mÇm

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất thực thu 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 

CT 1 604,17 63,45   9,58   84,60 33,81 

CT 2 665,00 70,67 11,75   99,15 40,34 

CT 3 715,00 75,29 13,46 109,80 44,95 

CT 4 686,67 65,41 11,23   96,90 39,47 

CT 5 671,67 62,28 10,46   94,85 41,06 

LSD0,05 2,50  0,32 3,67 1,02 

CV % 5,00  4,5 3,30 4,50 
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3.2. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc t¸ch 
         mÇm ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ 
         n¨ng suÊt  

Sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, c©y gièng ®Ó 2 
d¶nh dÝnh liÒn (CT1), t¹i thêi ®iÓm thu 
ho¹ch, cã tæng sè tiªm (736,67 tiªm/m2), sè 
tiªm h÷u hiÖu (538,33 tiªm/m2) vμ tû lÖ tiªm 
h÷u hiÖu (73,08%) víi hÖ sè nh©n lμ 13,45 
cao h¬n h¼n so víi c©y gièng t¸ch rêi thμnh 
tõng d¶nh ®Ó cÊy (CT2). 

Do sè tiªm h÷u hiÖu lín nªn n¨ng suÊt 
cãi t−¬i (510 t¹/ha) vμ n¨ng suÊt cãi kh« 
(103,5 t¹/ha) ë CT1 cao h¬n h¼n CT2. Tuy 
nhiªn, tû lÖ cãi lo¹i 1 ë CT2 vμ CT1 chªnh 
lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. Sù kh¸c biÖt kh¶ n¨ng 
®©m tiªm ë hai c«ng thøc ®−îc gi¶i thÝch lμ 
gi÷a hai d¶nh cãi lμ mét ®o¹n th©n ngÇm 
mang 2 - 4 mÇm. NÕu 2 d¶nh dÝnh liÒn (CT1) 
th× 2 mÇm mäc/®ît tiªm, nÕu t¸ch rêi (CT2) 
chØ cã 1 mÇm/®ît tiªm xuÊt hiÖn nªn hÖ sè 
nh©n vμ n¨ng suÊt gi¶m. 

3.3. ¶nh h−ëng cña chiÒu cao c¾t mÇm cãi  
       khi t¸ch mÇm ®Õn sinh tr−ëng ph¸t 
      triÓn vμ n¨ng suÊt  

ChiÒu cao c¾t cãi khi t¸ch mÇm nh©n 
gièng cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng t¸i 

sinh vμ sinh tr−ëng cña mÇm cãi. Kh«ng c¾t 
mÇm (CT5) cã sè tiªm v« hiÖu lín nhÊt 
230,67 tiªm/m2, tiªm h÷u hiÖu chiÕm 
64,60%. C«ng thøc 3 cã tiªm h÷u hiÖu chiÕm 
75,10%. KÕ ®ã lμ c¸c c«ng thøc 1, 2, 4 cã tû lÖ 
tiªm h÷u hiÖu lÇn l−ît 67,87%, 73,66%, 
69,53%. CT2 vμ CT3 cho tû lÖ tiªm h÷u hiÖu 
cao nhÊt ë cïng møc sai sè cã ý nghÜa 0,05. 

ChiÒu cao c¾t th©n khÝ sinh cã ¶nh 
h−ëng ®Õn sè tiªm vμ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu 
nªn ¶nh h−ëng ®Õn hÖ sè nh©n gièng. ChiÒu 
cao c¾t th©n cãi 30 cm (CT3) cho hÖ sè nh©n 
gièng cao nhÊt (13,42), tiÕp ®Õn lμ CT2, CT4, 
CT1 vμ thÊp nhÊt lμ CT5 (10,51).   

KÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy, CT3 ®¹t n¨ng 
suÊt kh« cao nhÊt víi 105,40 t¹/ha, cßn CT 1 
®¹t n¨ng suÊt kh« thÊp nhÊt víi 81,25 t¹/ha. 

ChiÒu cao c¾t th©n cãi cã ¶nh h−ëng ®Õn 
n¨ng suÊt thùc thu vμ tû lÖ cãi lo¹i 1, c¾t th©n 
cãi cao 30 cm cho n¨ng suÊt thùc thu cao 
nhÊt. Cãi lo¹i 1 (>1,65 m) dïng ®Ó s¶n xuÊt 
c¸c mÆt hμng thñ c«ng cao cÊp vμ xuÊt khÈu, 
cã gi¸ thμnh cao. N¨m 2009, cãi lo¹i cã gi¸ lμ 
8000 ®/1 kg cãi kh«. CT2 vμ CT3 cã tû lÖ cãi 
lo¹i 1 cao nhÊt (> 43,0%), trong khi ®ã CT1 cã 
tû lÖ cãi lo¹i 1 thÊp nhÊt (38,10%). Tû lÖ cãi 
lo¹i 1 cao sÏ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao h¬n..

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc t¸ch mÇm ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 
CT1 736,67 73,08 13,45 103,50 47,78 
CT2 677,50 68,02 11,52   85,50 46,67 

LSD0,05 12,50  0,45 6,60 0,12 
CV % 7,00  4,3 5,80 5,1 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña chiÒu cao c¾t th©n khÝ sinh ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 
CT 1 648,33 67,87 11,00  81,25 38,17 
CT 2 702,50 73,66 12,94  96,55 43,20 
CT 3 715,00 75,10 13,42 105,40 43,35 
CT 4 678,33 69,53 11,79  85,15 40,31 
CT 5 651,67 64,60 10,51  82,75 41,06 

LSD0,05 12,50  0,52 6,60 0,47 
CV % 7,00  5,8 7,80 3,4 
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3.4. ¶nh h−ëng cña sè d¶nh /khãm ®Õn 
       kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 
       vμ n¨ng suÊt  

CT1 vμ CT2 cã tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao 
nhÊt (73,72% vμ 72,12%). C«ng thøc 5 cã sè 
tiªm v« hiÖu lín nhÊt (238,33 tiªm/m2), tû lÖ 
tiªm h÷u hiÖu thÊp nhÊt (65,22%). HÖ sè 
nh©n gièng ®¹t cao nhÊt ë CT1 (10,48), thÊp 
nhÊt ë CT5 (2,24). Nh− vËy, hÖ sè nh©n 
gièng gi¶m khi t¨ng sè d¶nh cÊy/khãm. KÕt 
qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, t¨ng sè d¶nh 
cÊy/khãm (6 - 10 d¶nh/khãm), kh¶ n¨ng ®©m 
tiªm cμng gi¶m do c¹nh tranh dinh d−ìng vμ 
¸nh s¸ng. CÊy víi sè d¶nh võa ph¶i (2 - 4 
d¶nh/khãm), c©y cãi ®©m tiªm vμ sinh 
tr−ëng kháe h¬n. CT2 cã n¨ng suÊt cãi kh« 
cao nhÊt (105,40 t¹/ha), tiÕp ®Õn lμ CT1 
(91,82 t¹/ha). Tû lÖ cãi lo¹i 1 ë CT1 vμ CT2 
cao nhÊt (40,18% vμ 43,95%) vμ cao h¬n 2 - 
4% ë CT3 vμ CT5. 

Nh− vËy, sè d¶nh cÊy trªn khãm cã ¶nh 

h−ëng ®Õn hÖ sè nh©n, n¨ng suÊt thùc thu 
vμ tû lÖ cãi lo¹i 1. CÊy 2 - 4 d¶nh/ khãm cho 
n¨ng suÊt thùc thu cao, hÖ sè nh©n gièng vμ 
tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt.  

3.5. ¶nh h−ëng cña thêi gian b¶o qu¶n 
       c©y gièng ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
        ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt  

C«ng thøc 1 cã tæng sè tiªm h÷u hiÖu 
(541,67 tiªm/m2) tû lÖ tiªm h÷u hiÖu 
(73,36%) còng nh− hÖ sè nh©n (13,54) ®¹t 
cao nhÊt, tiÕp ®Õn lμ CT2, thÊp nhÊt lμ CT4 
hÖ sè nh©n chØ ®¹t 11,23. B¶o qu¶n mÇm cãi 
trong thêi gian 3 ngμy (CT2) kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng cña cãi gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy 
nhiªn nÕu b¶o qu¶n l©u h¬n sÏ ¶nh h−ëng 
®¸ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh vμ sinh 
tr−ëng cña cãi. N¨ng suÊt cãi vμ tû lÖ cãi lo¹i 
1 gi¶m m¹nh khi b¶o qu¶n mÇm cãi dμi tõ 7 
- 10 ngμy (CT3 vμ CT4). N¨ng suÊt cña CT4 
thÊp h¬n CT1 ®Õn  24,3 t¹/ha. 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña sè d¶nh t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 

CT 1 702,55 72,12 10,48 91,82 40,18 
CT 2 710,25 73,72 6,55 105,40 43,95 
CT 3 685,83 64,90 4,22 89,65 39,75 
CT 4 680,67 65,60 2,79 86,94 39,72 
CT 5 685,33 65,22 2,24 86,36 38,78 

LSD0,05 12,29  0,86 4,42 1,2 

CV % 5,90  3,9 2,30 3,5 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña thêi gian b¶o qu¶n c©y gièng ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 

CT 1 738,33 73,36 13,54 108,90 44,35 
CT 2 725,00 71,03 12,88 107,00 42,06 
CT 3 696,67 68,54 11,94 99,60 39,76 
CT 4 663,33 67,71 11,23 84,60 37,23 

LSD0,05 11,50  0,42 2,42 0,78 

CV % 3,00  3,5 3.20 5,7 
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3.6. ¶nh h−ëng cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn 
       sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt  

Thêi vô t¸ch mÇm kh¸c nhau ¶nh h−ëng 
m¹nh mÏ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña 
c©y cãi, tõ ®ã ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt cãi 
thu ®−îc. KÕt qu¶ ë b¶ng 6 cho thÊy tæng sè 
tiªm, tû lÖ tiªm h÷u hiÖu vμ hÖ sè nh©n 
(725,00 tiªm/m2, 75,29%, 13,45) ®¹t cao nhÊt 
ë CT1 vμ cao h¬n h¼n so víi CT2 vμ CT3 ë 
møc sai sè cã ý nghÜa 95%. N¨ng suÊt cãi 
còng ®¹t ®−îc cao nhÊt ë CT1 (99,81 t¹/ha) 
cao h¬n h¼n CT2 vμ CT3. Tû lÖ cãi lo¹i 1 ë 
CT1 còng ®¹t cao nhÊt (44,95%). KÕt qu¶ 
trªn cho thÊy trång cãi trong vô xu©n vμo 
cuèi th¸ng 2 lμ thÝch hîp nhÊt, khi ®ã nhiÖt 
®é t¨ng dÇn, l−îng m−a t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi cho cãi ph¸t triÓn c¸c ®ît tiªm vμ 
tû lÖ tiªm h÷u hiÖu t¨ng. 

3.7. ¶nh h−ëng cña tuæi mÇm (sè l¸ b¾c) 
      ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt   

T¸ch mÇm khi c©y cã 2 - 3 l¸ b¾c ®· më 
(CT2 vμ CT3) cã tæng sè tiªm cãi vμ tû lÖ 
tiªm cãi h÷u hiÖu cao nhÊt (695,70 tiªm/m2 
vμ 665,09 tiªm/m2). Tû lÖ tiªm h÷u hiÖu ë hai 
c«ng thøc nμy còng ®¹t cao nhÊt (76,28% vμ 
71,93%). Do ®ã, hÖ sè nh©n gièng ®¹t cao 

nhÊt (13,27 vμ 11,96). T¸ch khi mÇm cßn 
qu¸ non (CT1) hoÆc ®· giμ (CT4 vμ CT5) sè 
®ît cãi ®©m tiªm gi¶m vμ dÉn ®Õn hÖ sè 
nh©n vμ n¨ng suÊt cãi gi¶m.  

N¨ng suÊt cãi vμ tû lÖ cãi lo¹i 1 ®¹t cao 
nhÊt ë CT2 vμ CT3, thÊp nhÊt lμ CT4 vμ 
CT5 ë cïng møc sai sè cã ý nghÜa. Nh− vËy 
t¸ch mÇm cãi khi c©y cã 2 - 3 l¸ b¾c ®· xße 
h¼n lμ tèt nhÊt (B¶ng 7). 

3.8. ¶nh h−ëng cña ®−êng kÝnh mÇm cãi 
      khi t¸ch ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn  
      vμ n¨ng suÊt  

T¸ch mÇm cã ®−êng kÝnh tõ 3 - 5 mm 
(CT2; CT3 vμ CT4) cã tæng sè tiªm vμ tû lÖ 
tiªm h÷u hiÖu (675,32 tiªm/m2; 685,12 
tiªm/m2 vμ 686,65 tiªm/m2; 73,76%, 75,67% 
vμ 74,88%) cao h¬n c¸c CT1 vμ CT5  Do cã 
tæng sè tiªm vμ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nªn 
hÖ sè nh©n gièng ë c¸c c«ng thøc nμy còng 
cao h¬n c¸c c«ng thøc cßn l¹i.   

N¨ng suÊt thùc thu vμ tû lÖ cãi lo¹i 1 ®¹t 
cao nhÊt ë CT2, CT3, CT4 vμ thÊp nhÊt ë 
CT1 vμ CT5. Nh− vËy, ®−êng kÝnh mÇm cãi 
cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn n¨ng suÊt cãi vμ tû 
lÖ cãi lo¹i 1. Chän mÇm cã ®−êng kÝnh th©n 
tõ 3 - 5 mm lμ thÝch hîp nhÊt (B¶ng 8). 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 
CT1 725,00 75,29 13,45 99,81 44,95 
CT2 646,67 65,41 11,48 90,12 39,11 
CT3 621,67 62,28 10,33 84,84 41,06 

LSD0,05 11,25  0,15 6,60 0,76 
CV % 5,00  4,5 4,80 5,8 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña tuæi mÇm khi t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 
CT 1 504,19 56,20 7,08 78,60 33,81 
CT 2 695,70 76,28 13,27 86,90 42,47 
CT 3 665,09 71,93 11,96 89,80 44,95 
CT 4 626,62 62,10 9,73 77,15 37,11 
CT 5 601,17 57,86 8,70 79,85 38,06 

LSD0,05 12,6  0,41 6,60 1,41 
CV % 5,00  3,2 5,5 2,5 
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B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña ®−êng kÝnh mÇm cãi khi t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña c©y cãi

Công thức Tổng số tiêm 
(tiêm/m2) 

Tỷ lệ tiêm hữu hiệu 
(%) Hệ số nhân Năng suất khô 

(tạ/ha) 
Tỷ lệ cói loại 1 

(%) 

CT 1 614,17 64,04 9,83 74,61 33,87 
CT 2 675,32 73,76 12,45 86,92 40,45 
CT 3 685,12 75,67 12,96 89,32 44,91 
CT 4 686,65 74,88 12,85 87,11 39,11 
CT 5 641,62 60,52 9,71 74,82 37,12 

LSD0,05 14,50  0,67 4,5 0,56 

CV % 4,20  6,5 5,80 4,2 

      

4. KÕt luËn 
Thêi vô t¸ch mÇm tèt nhÊt tõ cuèi th¸ng 

2 ®Õn ®Çu th¸ng 3. Khi t¸ch mÇm nªn ®Ó 2 - 
4 mÇm/khãm h¹n chÕ t¸ch rêi tõng mÇm 
riªng biÖt. MÇm cãi khi t¸ch to, mËp cã 
®−êng kÝnh tõ 3 - 5 mm sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn kháe, ®©m tiªm tèt. ChiÒu cao c¾t mÇm 
cãi  tõ 15 - 30 cm. Sö dông ruéng cãi l−u gèc 
tõ 2 - 3 n¨m. T¸ch mÇm cãi khi cã 2 - 3 l¸ 
b¾c ®· xße h¼n lμ thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó 
nh©n gièng. Sau khi t¸ch mÇm cãi nªn trång 
ngay. Trong ®iÒu kiÖn ch−a kÞp chuÈn bÞ ®Êt, 
cã thÓ b¶o qu¶n trong bãng m¸t, gi÷ Èm gèc 
tõ 3 ngμy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn cña c©y cãi. 
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Propagation by Separating Sedge Shoots at Kim Son District, Ninh Binh Province
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TÓM TẮT


Cây cói thuộc họ cói Cyperaceae, gắn liền với đời sống kinh tế - xã hội của nhiều người dân ở các tỉnh ven biển Việt Nam từ rất lâu. Tuy nhiên những nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cói chưa được chú trọng nên diện tích năng suất giảm mạnh trong những năm gần đây do không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Tám thí nghiệm về nhân giống tiến hành tại vùng cói Kim Sơn - Ninh Bình góp phần xây dựng quy trình tách mầm cói: Nghiên cứu ảnh hưởng của (i) Tuổi mầm ruộng cói giống; (ii) Phương thức tách mầm; (iii) Số dảnh tách; (iv) Chiều cao cắt mầm; (v) Thời gian bảo quản mầm sau tách; (vi) Thời vụ tách mầm; (vii) Số lá bắc/mầm khi tách; (viii) Đường kính mầm cói khi tách. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Thời vụ tách mầm tốt nhất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Khi tách mầm nên để 2 - 4 mầm/khóm không tách rời từng mầm riêng biệt. Mầm cói khi tách to, mập có đường kính từ 3 - 5 mm, mầm có 2 - 3 lá bắc đã xòe hẳn giúp sinh trưởng phát triển khỏe, đẻ nhánh tốt. Chiều cao cắt mầm cói thích hợp từ 15 - 30 cm. Sử dụng ruộng cói lưu gốc từ 2 - 3 năm. Sau khi tách mầm cói nên trồng ngay. Trong điều kiện chưa kịp chuẩn bị đất, có thể bảo quản trong bóng mát, giữ ẩm gốc trong vòng 3 ngày không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây cói.


Từ khóa: Cây cói, kỹ thuật tách mầm, Kim Sơn - Ninh Bình.

SUMMARY


Sedge herb in Cyperaceae family is associated with socio-economic life of many people in the coastal provinces of Vietnam since a long time. However, researches on cultural practices to improve productivity and quality of sedge have not been paid much attention. Therefore, the area under sedge and sedge yield significantly reduced in recent years and do not meet the market demand. 8 experiments were conducted at the Kim Son, Ninh Binh aiming at setting up a protocol for propagation of sedge by dividing shoot clumps. The effects of the following factors were studied : (i) the age of sedge shoot (ii) shoot dividing/splitting methods (iii) the number of shoots/cluster; (iv) cutting shoot height; (v) time of preserving the shoot after division; (vi ) Season of dividing shoots; (vii) number of bracts/shoot when divided; and (viii) diameter of shoot when separated. The experiments were arranged in randomized complete block with 3 replications. It was found that the most suitable time of dividing shoots starts from the end of  February to early March. 2-4 shoots per cluster should be retained in a clump. Shoots with diameter from 3-5 mm and 2-3 bracts will provide healthy growth and good suckering of sedge. The appropriate length divided shoots ranges from 15 to 30 cm. The shoots used  for propagation should best be taken from sedge fields 2-3 years of age and after shoot division the materials  should be planted immediately for fast establishment. However, divided shoots can be preserved in the shade and moist conditions for about three days without adverse affect the growth and development of sedge.


Key words: Propagation, sedge herb, shoot division. 


1. §ÆT VÊN §Ò


C©y cãi thuéc hä cãi Cyperaceae, cã tªn khoa häc Cyperus malaccensis Lam, lµ c©y c«ng nghiÖp lÊy sîi thu ho¹ch nhiÒu n¨m, g¾n liÒn víi ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña nhiÒu ngêi d©n ë c¸c tØnh ven biÓn ViÖt Nam tõ rÊt l©u (§oµn ThÞ Thanh Nhµn, 1996). Theo thèng kª, hiÖn c©y cãi ®· ®îc trång ë 26 tØnh ven biÓn cña níc ta nhng diÖn tÝch, s¶n lîng vµ chÊt lîng cãi ®ang gi¶m sót nhanh chãng mét phÇn do thiÕu tiÕn bé kÜ thuËt ®îc ¸p dông (NguyÔn TÊt C¶nh vµ cs., 2008; Ninh ThÞ PhÝp vµ cs., 2008). NguyÔn ThÞ Mai vµ Ninh ThÞ PhÝp (2010) cho r»ng: trªn mçi ®o¹n th©n ngÇm cã thÓ h×nh thµnh kho¶ng 2 - 4 mÇm, chiÒu dµi mÇm cãi tõ 3 - 7 cm, mang tõ 3 - 6 ®èt, mçi ®èt mang mÇm cã thÓ h×nh thµnh mÇm míi. Tuy nhiªn, trong ®ã chØ cã 1 - 2 ®èt n»m ë vÞ trÝ s¸t gèc tiªm míi cã kh¶ n¨ng h×nh thµnh mÇm. Khi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, mÇm n»m ë vÞ trÝ s¸t gèc nhÊt sÏ ph¸t triÓn tríc vµ ®©m lªn khái mÆt ®Êt t¹o thµnh tiªm cãi (gäi lµ tiªm mÑ). Khi tiªm mÑ ®¹t chiÒu cao kho¶ng 35 - 40 cm, cã kh¶ n¨ng h×nh thµnh mÇm míi. MÇm nµy l¹i tiÕp tôc ph¸t triÓn thµnh tiªm cãi (gäi lµ tiªm con). Tiªm con nµy ph¸t triÓn vµ ®o¹n th©n ngÇm cña nã l¹i t¹o ra mÇm míi. Cø nh thÕ c¸c tiªm cãi míi ®îc h×nh thµnh vµ nèi víi nhau b»ng c¸c ®o¹n th©n ngÇm ®Ó t¹o thµnh bôi. Sè tiªm nhiÒu hay Ýt, phô thuéc vµo kh¶ n¨ng t¸i sinh cña th©n ngÇm. Do vËy, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong ®ã t¸ch mÇm cãi lµ néi dung quan träng gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt, ph¸t triÓn æn ®Þnh vïng s¶n xuÊt cãi hµng hãa cña lµng nghÒ truyÒn thèng (NguyÔn ThÞ Ngäc HuÖ, 2008).


2. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu

§èi tîng nghiªn cøu lµ c©y cãi b«ng tr¾ng d¹ng ®øng (Cyperus tagetiformis Roxb), nh©n gièng t¹i Kim S¬n - Ninh B×nh, trång ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2009. KÕt qu¶ tr×nh bµy trong thÝ nghiÖm lµ cãi vô mïa n¨m 2009. 


ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña tuæi c©y gièng ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


ThÝ nghiÖm gåm 5 c«ng thøc (CT) ®îc bè trÝ bao gåm CT1: c©y gièng 1 n¨m sau trång; CT2: c©y gièng 2 n¨m sau trång; CT3: c©y gièng 3 n¨m sau trång; CT4: c©y gièng 4 n¨m sau trång vµ CT5: c©y gièng 5 n¨m sau trång.

ThÝ nghiÖm 2: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña ph¬ng thøc t¸ch mÇm ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


CT1: c©y gièng ®Ó c¶ khãm (2 d¶nh dÝnh nhau/khãm); CT2: c©y gièng t¸ch rêi tõng d¶nh (trång 2 d¶nh rêi/khãm).


ThÝ nghiÖm 3: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña chiÒu cao c¾t mèng khi t¸ch mÇm ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


CT1: c¾t c¸ch gèc 5 cm; CT2: c¾t c¸ch gèc 15 cm; CT3: c¾t c¸ch gèc 30 cm; CT4: c¾t c¸ch gèc 45 cm; CT5: kh«ng c¾t (®èi chøng).

ThÝ nghiÖm 4: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña sè d¶nh t¸ch ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


CT1: t¸ch 2 d¶nh/khãm; CT2: t¸ch 4 d¶nh/khãm; CT3: t¸ch 6 d¶nh/khãm; CT4: t¸ch 8 d¶nh/khãm CT5: t¸ch 10 d¶nh/khãm.

ThÝ nghiÖm 5: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña thêi gian b¶o qu¶n c©y gièng ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


CT1: t¸ch trång ngay; CT2: b¶o qu¶n 3 ngµy; CT3: b¶o qu¶n 7 ngµy; CT4: b¶o qu¶n 10 ngµy trong ®iÒu kiÖn thêng (che m¸t b»ng l¸ chuèi).


ThÝ nghiÖm 6: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn cña 2 gièng cãi b«ng tr¾ng vµ b«ng n©u.


CT1: t¸ch 30/2; CT2: t¸ch 30/6; CT3: t¸ch 30/10.


ThÝ nghiÖm 7: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña tuæi mÇm (sè l¸ b¾c) ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi. 


T¸ch mÇm khi c©y cã: CT1: 1 l¸ b¾c; CT2: 2 l¸ b¾c; CT3: 3 l¸ b¾c; CT4: 4 l¸ b¾c; CT5: 5 l¸ b¾c.


ThÝ nghiÖm 8: Nghiªn cøu ¶nh hëng cña ®êng kÝnh mÇm cãi khi t¸ch ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cãi.


CT1: ®êng kÝnh mÇm 2 mm; CT2: ®êng kÝnh mÇm 3 mm; CT3: ®êng kÝnh mÇm 4 mm; CT4: ®êng kÝnh mÇm 5 mm; CT5: ®êng kÝnh  mÇm 6 mm.


TÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm trªn ®îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ, víi 3 lÇn nh¾c l¹i, diÖn tÝch « thÝ nghiÖm lµ 2 x 2,5 m = 5 m2, cha kÓ d¶i b¶o vÖ, c©y c¸ch c©y 20 cm, hµng c¸ch hµng 25 cm, trång 2 d¶nh/khãm. Riªng CT4, trång sè d¶nh/khãm theo c«ng thøc thÝ nghiÖm.

C¸c chØ tiªu theo dâi


Tæng sè tiªm (tiªm/m2); tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (%); hÖ sè nh©n gièng (1 mÇm /1 vô) = tæng sè mÇm/m2 ( tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (bao gåm c¶ th©n khÝ sinh) ( tû lÖ mÇm sèng/tæng sè mÇm cÊy/m2.


N¨ng suÊt t¬i (t¹/ha); n¨ng suÊt thùc thu (t¹/ha); tû lÖ cãi lo¹i 1.


Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ xö lý sè liÖu


LÊy mÉu theo « ®Þnh vÞ, diÖn tÝch « ®Þnh vÞ lµ 40 x 50 cm, mçi « ®Æt 3 « ®Þnh vÞ theo 3 ®iÓm chÐo gãc. Sè liÖu thu ®îc xö lý trªn ch¬ng tr×nh Excel vµ IRRISTAT 4,0.


3. KÕt qu¶ nghiªn cøu


3.1. ¶nh hëng cña tuæi ruéng c©y gièng
       ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn 
       vµ n¨ng suÊt 


Tæng sè tiªm, sè tiªm h÷u hiÖu t¨ng dÇn


tõ CT1 (604,17 tiªm/m2) ®Õn CT3 (715,00 tiªm/m2) vµ gi¶m m¹nh ë CT4 vµ CT5. T¬ng tù sè tiªm h÷u hiÖu (538,33 tiªm/m2) vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nhÊt còng ë CT3 (thêi gian lu gèc c©y gièng 3 n¨m) vµ thÊp nhÊt ë CT1 (lu gèc 1 n¨m). HÖ sè nh©n gièng ë ruéng c©y lu gèc 3 n¨m lµ cao nhÊt (13,46) tiÕp theo lµ CT2 (2 n¨m lu gèc) vµ thÊp nhÊt lµ CT1 víi hÖ sè nh©n chØ ®¹t 9,58.

 Nh vËy, c©y cãi gièng lÊy tõ ruéng cãi cã Ýt n¨m lu gèc (1 n¨m) cã sè mÇm cãi t¸i sinh kh«ng nhiÒu do ®Æc ®iÓm h×nh thµnh cña mÇm. ë ruéng cãi mét n¨m, diÖn tÝch ®Êt cßn réng nªn cãi tiÕp tôc sinh trëng theo chiÒu ngang, sau ®ã míi ph¸t triÓn thµnh tiªm, nªn hÖ sè nh©n gièng thÊp. T¬ng tù, ë ruéng cãi cã sè n¨m lu gèc nhiÒu h¬n (trªn 3 n¨m), diÖn tÝch ®Êt trèng cßn Ýt nªn sè lîng mÇm h×nh thµnh Ýt h¬n, kh¶ n¨ng t¸i sinh kÐm, sè tiªm tiªm h÷u hiÖu thÊp dÉn ®Õn hÖ sè nh©n gièng thÊp. Sö dông ruéng cãi 2 - 3 n¨m lu gèc (CT3) cho hÖ sè nh©n cao nhÊt.


N¨ng suÊt kh« vµ tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt ®¹t ®îc ë CT3, tiÕp theo lµ CT2, gi¶m dÇn ë CT4 vµ CT5, thÊp nhÊt ë CT1. Nh vËy thêi gian lu gèc c©y gièng cã ¶nh hëng lín ®Õn n¨ng suÊt cãi còng nh tû lÖ cãi lo¹i 1. Lu gèc 2 - 3 n¨m, c©y sinh trëng ph¸t triÓn tèt cho n¨ng suÊt cao, tû lÖ cãi lo¹i 1 cao (B¶ng 1).


		B¶ng 1. ¶nh hëng cña thêi gian lu gèc c©y gièng ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi sau khi t¸ch mÇm


Công thức

		Tổng số tiêm
(tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất thực thu (tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		604,17

		63,45

		  9,58

		  84,60

		33,81



		CT 2

		665,00

		70,67

		11,75

		  99,15

		40,34



		CT 3

		715,00

		75,29

		13,46

		109,80

		44,95



		CT 4

		686,67

		65,41

		11,23

		  96,90

		39,47



		CT 5

		671,67

		62,28

		10,46

		  94,85

		41,06



		LSD0,05

		2,50

		

		0,32

		3,67

		1,02



		CV %

		5,00

		

		4,5

		3,30

		4,50





3.2. ¶nh hëng cña ph¬ng thøc t¸ch
         mÇm ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn vµ
         n¨ng suÊt 


Sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, c©y gièng ®Ó 2 d¶nh dÝnh liÒn (CT1), t¹i thêi ®iÓm thu ho¹ch, cã tæng sè tiªm (736,67 tiªm/m2), sè tiªm h÷u hiÖu (538,33 tiªm/m2) vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (73,08%) víi hÖ sè nh©n lµ 13,45 cao h¬n h¼n so víi c©y gièng t¸ch rêi thµnh tõng d¶nh ®Ó cÊy (CT2).


Do sè tiªm h÷u hiÖu lín nªn n¨ng suÊt cãi t¬i (510 t¹/ha) vµ n¨ng suÊt cãi kh« (103,5 t¹/ha) ë CT1 cao h¬n h¼n CT2. Tuy nhiªn, tû lÖ cãi lo¹i 1 ë CT2 vµ CT1 chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. Sù kh¸c biÖt kh¶ n¨ng ®©m tiªm ë hai c«ng thøc ®îc gi¶i thÝch lµ gi÷a hai d¶nh cãi lµ mét ®o¹n th©n ngÇm mang 2 - 4 mÇm. NÕu 2 d¶nh dÝnh liÒn (CT1) th× 2 mÇm mäc/®ît tiªm, nÕu t¸ch rêi (CT2) chØ cã 1 mÇm/®ît tiªm xuÊt hiÖn nªn hÖ sè nh©n vµ n¨ng suÊt gi¶m.


3.3. ¶nh hëng cña chiÒu cao c¾t mÇm cãi 
       khi t¸ch mÇm ®Õn sinh trëng ph¸t
      triÓn vµ n¨ng suÊt 


ChiÒu cao c¾t cãi khi t¸ch mÇm nh©n gièng cã ¶nh hëng râ rÖt ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh vµ sinh trëng cña mÇm cãi. Kh«ng c¾t mÇm (CT5) cã sè tiªm v« hiÖu lín nhÊt 230,67 tiªm/m2, tiªm h÷u hiÖu chiÕm 64,60%. C«ng thøc 3 cã tiªm h÷u hiÖu chiÕm 75,10%. KÕ ®ã lµ c¸c c«ng thøc 1, 2, 4 cã tû lÖ tiªm h÷u hiÖu lÇn lît 67,87%, 73,66%, 69,53%. CT2 vµ CT3 cho tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nhÊt ë cïng møc sai sè cã ý nghÜa 0,05.


ChiÒu cao c¾t th©n khÝ sinh cã ¶nh hëng ®Õn sè tiªm vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu nªn ¶nh hëng ®Õn hÖ sè nh©n gièng. ChiÒu cao c¾t th©n cãi 30 cm (CT3) cho hÖ sè nh©n gièng cao nhÊt (13,42), tiÕp ®Õn lµ CT2, CT4, CT1 vµ thÊp nhÊt lµ CT5 (10,51).  


KÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy, CT3 ®¹t n¨ng suÊt kh« cao nhÊt víi 105,40 t¹/ha, cßn CT 1 ®¹t n¨ng suÊt kh« thÊp nhÊt víi 81,25 t¹/ha.


ChiÒu cao c¾t th©n cãi cã ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt thùc thu vµ tû lÖ cãi lo¹i 1, c¾t th©n cãi cao 30 cm cho n¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt. Cãi lo¹i 1 (>1,65 m) dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thñ c«ng cao cÊp vµ xuÊt khÈu, cã gi¸ thµnh cao. N¨m 2009, cãi lo¹i cã gi¸ lµ 8000 ®/1 kg cãi kh«. CT2 vµ CT3 cã tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt (> 43,0%), trong khi ®ã CT1 cã tû lÖ cãi lo¹i 1 thÊp nhÊt (38,10%). Tû lÖ cãi lo¹i 1 cao sÏ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao h¬n..


		B¶ng 2. ¶nh hëng cña ph¬ng thøc t¸ch mÇm ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


Công thức

		Tổng số tiêm
(tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô


(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT1

		736,67

		73,08

		13,45

		103,50

		47,78



		CT2

		677,50

		68,02

		11,52

		  85,50

		46,67



		LSD0,05

		12,50

		

		0,45

		6,60

		0,12



		CV %

		7,00

		

		4,3

		5,80

		5,1





B¶ng 3. ¶nh hëng cña chiÒu cao c¾t th©n khÝ sinh ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


		Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô


(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		648,33

		67,87

		11,00

		 81,25

		38,17



		CT 2

		702,50

		73,66

		12,94

		 96,55

		43,20



		CT 3

		715,00

		75,10

		13,42

		105,40

		43,35



		CT 4

		678,33

		69,53

		11,79

		 85,15

		40,31



		CT 5

		651,67

		64,60

		10,51

		 82,75

		41,06



		LSD0,05

		12,50

		

		0,52

		6,60

		0,47



		CV %

		7,00

		

		5,8

		7,80

		3,4





3.4. ¶nh hëng cña sè d¶nh /khãm ®Õn
       kh¶ n¨ng sinh trëng vµ ph¸t triÓn
       vµ n¨ng suÊt 


CT1 vµ CT2 cã tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nhÊt (73,72% vµ 72,12%). C«ng thøc 5 cã sè tiªm v« hiÖu lín nhÊt (238,33 tiªm/m2), tû lÖ tiªm h÷u hiÖu thÊp nhÊt (65,22%). HÖ sè nh©n gièng ®¹t cao nhÊt ë CT1 (10,48), thÊp nhÊt ë CT5 (2,24). Nh vËy, hÖ sè nh©n gièng gi¶m khi t¨ng sè d¶nh cÊy/khãm. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, t¨ng sè d¶nh cÊy/khãm (6 - 10 d¶nh/khãm), kh¶ n¨ng ®©m tiªm cµng gi¶m do c¹nh tranh dinh dìng vµ ¸nh s¸ng. CÊy víi sè d¶nh võa ph¶i (2 - 4 d¶nh/khãm), c©y cãi ®©m tiªm vµ sinh trëng kháe h¬n. CT2 cã n¨ng suÊt cãi kh« cao nhÊt (105,40 t¹/ha), tiÕp ®Õn lµ CT1 (91,82 t¹/ha). Tû lÖ cãi lo¹i 1 ë CT1 vµ CT2 cao nhÊt (40,18% vµ 43,95%) vµ cao h¬n 2 - 4% ë CT3 vµ CT5.


Nh vËy, sè d¶nh cÊy trªn khãm cã ¶nh


hëng ®Õn hÖ sè nh©n, n¨ng suÊt thùc thu vµ tû lÖ cãi lo¹i 1. CÊy 2 - 4 d¶nh/ khãm cho n¨ng suÊt thùc thu cao, hÖ sè nh©n gièng vµ tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt. 


3.5. ¶nh hëng cña thêi gian b¶o qu¶n
       c©y gièng ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng
        ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt 


C«ng thøc 1 cã tæng sè tiªm h÷u hiÖu (541,67 tiªm/m2) tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (73,36%) còng nh hÖ sè nh©n (13,54) ®¹t cao nhÊt, tiÕp ®Õn lµ CT2, thÊp nhÊt lµ CT4 hÖ sè nh©n chØ ®¹t 11,23. B¶o qu¶n mÇm cãi trong thêi gian 3 ngµy (CT2) kh¶ n¨ng sinh trëng cña cãi gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn nÕu b¶o qu¶n l©u h¬n sÏ ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh vµ sinh trëng cña cãi. N¨ng suÊt cãi vµ tû lÖ cãi lo¹i 1 gi¶m m¹nh khi b¶o qu¶n mÇm cãi dµi tõ 7 - 10 ngµy (CT3 vµ CT4). N¨ng suÊt cña CT4 thÊp h¬n CT1 ®Õn  24,3 t¹/ha.


		B¶ng 4. ¶nh hëng cña sè d¶nh t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô
(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		702,55

		72,12

		10,48

		91,82

		40,18



		CT 2

		710,25

		73,72

		6,55

		105,40

		43,95



		CT 3

		685,83

		64,90

		4,22

		89,65

		39,75



		CT 4

		680,67

		65,60

		2,79

		86,94

		39,72



		CT 5

		685,33

		65,22

		2,24

		86,36

		38,78



		LSD0,05

		12,29

		

		0,86

		4,42

		1,2



		CV %

		5,90

		

		3,9

		2,30

		3,5





B¶ng 5. ¶nh hëng cña thêi gian b¶o qu¶n c©y gièng ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


		Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô
(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		738,33

		73,36

		13,54

		108,90

		44,35



		CT 2

		725,00

		71,03

		12,88

		107,00

		42,06



		CT 3

		696,67

		68,54

		11,94

		99,60

		39,76



		CT 4

		663,33

		67,71

		11,23

		84,60

		37,23



		LSD0,05

		11,50

		

		0,42

		2,42

		0,78



		CV %

		3,00

		

		3,5

		3.20

		5,7





3.6. ¶nh hëng cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn
       sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt 


Thêi vô t¸ch mÇm kh¸c nhau ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y cãi, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt cãi thu ®îc. KÕt qu¶ ë b¶ng 6 cho thÊy tæng sè tiªm, tû lÖ tiªm h÷u hiÖu vµ hÖ sè nh©n (725,00 tiªm/m2, 75,29%, 13,45) ®¹t cao nhÊt ë CT1 vµ cao h¬n h¼n so víi CT2 vµ CT3 ë møc sai sè cã ý nghÜa 95%. N¨ng suÊt cãi còng ®¹t ®îc cao nhÊt ë CT1 (99,81 t¹/ha) cao h¬n h¼n CT2 vµ CT3. Tû lÖ cãi lo¹i 1 ë CT1 còng ®¹t cao nhÊt (44,95%). KÕt qu¶ trªn cho thÊy trång cãi trong vô xu©n vµo cuèi th¸ng 2 lµ thÝch hîp nhÊt, khi ®ã nhiÖt ®é t¨ng dÇn, lîng ma t¨ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cãi ph¸t triÓn c¸c ®ît tiªm vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu t¨ng.


3.7. ¶nh hëng cña tuæi mÇm (sè l¸ b¾c)
      ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt  


T¸ch mÇm khi c©y cã 2 - 3 l¸ b¾c ®· më (CT2 vµ CT3) cã tæng sè tiªm cãi vµ tû lÖ tiªm cãi h÷u hiÖu cao nhÊt (695,70 tiªm/m2 vµ 665,09 tiªm/m2). Tû lÖ tiªm h÷u hiÖu ë hai c«ng thøc nµy còng ®¹t cao nhÊt (76,28% vµ 71,93%). Do ®ã, hÖ sè nh©n gièng ®¹t cao nhÊt (13,27 vµ 11,96). T¸ch khi mÇm cßn qu¸ non (CT1) hoÆc ®· giµ (CT4 vµ CT5) sè ®ît cãi ®©m tiªm gi¶m vµ dÉn ®Õn hÖ sè nh©n vµ n¨ng suÊt cãi gi¶m. 


N¨ng suÊt cãi vµ tû lÖ cãi lo¹i 1 ®¹t cao nhÊt ë CT2 vµ CT3, thÊp nhÊt lµ CT4 vµ CT5 ë cïng møc sai sè cã ý nghÜa. Nh vËy t¸ch mÇm cãi khi c©y cã 2 - 3 l¸ b¾c ®· xße h¼n lµ tèt nhÊt (B¶ng 7).


3.8. ¶nh hëng cña ®êng kÝnh mÇm cãi
      khi t¸ch ®Õn sinh trëng ph¸t triÓn 
      vµ n¨ng suÊt 


T¸ch mÇm cã ®êng kÝnh tõ 3 - 5 mm (CT2; CT3 vµ CT4) cã tæng sè tiªm vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu (675,32 tiªm/m2; 685,12 tiªm/m2 vµ 686,65 tiªm/m2; 73,76%, 75,67% vµ 74,88%) cao h¬n c¸c CT1 vµ CT5  Do cã tæng sè tiªm vµ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao nªn hÖ sè nh©n gièng ë c¸c c«ng thøc nµy còng cao h¬n c¸c c«ng thøc cßn l¹i.  


N¨ng suÊt thùc thu vµ tû lÖ cãi lo¹i 1 ®¹t cao nhÊt ë CT2, CT3, CT4 vµ thÊp nhÊt ë CT1 vµ CT5. Nh vËy, ®êng kÝnh mÇm cãi cã ¶nh hëng râ rÖt ®Õn n¨ng suÊt cãi vµ tû lÖ cãi lo¹i 1. Chän mÇm cã ®êng kÝnh th©n tõ 3 - 5 mm lµ thÝch hîp nhÊt (B¶ng 8).


B¶ng 6. ¶nh hëng cña thêi vô t¸ch mÇm ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


		Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô
(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT1

		725,00

		75,29

		13,45

		99,81

		44,95



		CT2

		646,67

		65,41

		11,48

		90,12

		39,11



		CT3

		621,67

		62,28

		10,33

		84,84

		41,06



		LSD0,05

		11,25

		

		0,15

		6,60

		0,76



		CV %

		5,00

		

		4,5

		4,80

		5,8





B¶ng 7. ¶nh hëng cña tuæi mÇm khi t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


		Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô


(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		504,19

		56,20

		7,08

		78,60

		33,81



		CT 2

		695,70

		76,28

		13,27

		86,90

		42,47



		CT 3

		665,09

		71,93

		11,96

		89,80

		44,95



		CT 4

		626,62

		62,10

		9,73

		77,15

		37,11



		CT 5

		601,17

		57,86

		8,70

		79,85

		38,06



		LSD0,05

		12,6

		

		0,41

		6,60

		1,41



		CV %

		5,00

		

		3,2

		5,5

		2,5



		B¶ng 8. ¶nh hëng cña ®êng kÝnh mÇm cãi khi t¸ch ®Õn mét sè chØ tiªu
sinh trëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y cãi


Công thức

		Tổng số tiêm (tiêm/m2)

		Tỷ lệ tiêm hữu hiệu (%)

		Hệ số nhân

		Năng suất khô
(tạ/ha)

		Tỷ lệ cói loại 1 (%)



		CT 1

		614,17

		64,04

		9,83

		74,61

		33,87



		CT 2

		675,32

		73,76

		12,45

		86,92

		40,45



		CT 3

		685,12

		75,67

		12,96

		89,32

		44,91



		CT 4

		686,65

		74,88

		12,85

		87,11

		39,11



		CT 5

		641,62

		60,52

		9,71

		74,82

		37,12



		LSD0,05

		14,50

		

		0,67

		4,5

		0,56



		CV %

		4,20

		

		6,5

		5,80

		4,2



		

		

		

		

		

		





4. KÕt luËn


Thêi vô t¸ch mÇm tèt nhÊt tõ cuèi th¸ng 2 ®Õn ®Çu th¸ng 3. Khi t¸ch mÇm nªn ®Ó 2 - 4 mÇm/khãm h¹n chÕ t¸ch rêi tõng mÇm riªng biÖt. MÇm cãi khi t¸ch to, mËp cã ®êng kÝnh tõ 3 - 5 mm sinh trëng ph¸t triÓn kháe, ®©m tiªm tèt. ChiÒu cao c¾t mÇm cãi  tõ 15 - 30 cm. Sö dông ruéng cãi lu gèc tõ 2 - 3 n¨m. T¸ch mÇm cãi khi cã 2 - 3 l¸ b¾c ®· xße h¼n lµ thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó nh©n gièng. Sau khi t¸ch mÇm cãi nªn trång ngay. Trong ®iÒu kiÖn cha kÞp chuÈn bÞ ®Êt, cã thÓ b¶o qu¶n trong bãng m¸t, gi÷ Èm gèc tõ 3 ngµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y cãi.
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