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TÓM TẮT 
Giáo Liêm là xã miền núi thuộc huyện Sơn động của Tỉnh Bắc Giang. Năng suất cây trồng thấp 

do hạn hán, canh tác chủ yếu nhờ nước trời. Vì vậy, nghiên cứu tuyển chọn giống cà tím chịu hạn 
phù hợp cho vùng khô hạn và nghiên cứu sử dụng các vật liệu che phủ là rất cần thiết. Trong các 
giống cà tím chịu hạn gồm: cà tím tròn địa phương, cà tím hai mũi tên đỏ và cà tím tròn Chủng Đô, 
giống cà tím hai mũi tên đỏ có các đặc điểm nổi trội về tỷ lệ nảy mầm, đặc điểm sinh trưởng, năng 
suất và khả năng thích ứng trong điều kiện canh tác nhờ nước trời tại huyện Sơn Động, phù hợp và 
có khả năng trồng thay thế cây lúa xuân trong cơ cấu Cà tím xuân - Lúa mùa - Tỏi đông. Thí nghiệm 
tìm hiểu ảnh hưởng các vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của giống cà tím hai mũi tên đỏ 
cho thấy với nguồn vật liệu rơm rạ sẵn có của địa phương để làm vật liệu che phủ có thể góp phần 
nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Từ khóa: Giống cà tím, Sơn Động, vật liệu che phủ, vùng khô hạn.  

SUMMARY 
Giao Liem in a mountainous commune of the district Son Dong in Bac Giang province. Relying 

mostly on  rainfed farming the crop yields are often low due to  drought occurrence. Thus, selection of 
suitable crop varieties, including eggplant and mulching practices is essential. Among two improved 
varieties of eggplant plant tested in comparison with the local genotype it was found that the Two Red 
Arrow variety was superior in terms of growth, fruit yield and adaptation to rainfed conditions. This 
variety can be adopted to replace the spring rice crop in eggplant - summer rice - winter garlic 
rotation. Mulching practice tested with Two Red Arrow variety indicated that rice straw - locally 
available material - could be efficiently used for improving eggplant fruit yield and economic 
efficiency. 

Key words: Eggplant, mulching materials, rainfed conditions. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Cμ tÝm hay cßn gäi lμ cμ d¸i dª 

(Solanum melongena) thuéc hä Cμ, ®−îc sö 
dông lμm mét lo¹i rau trong Èm thùc (Lï 
ThÞ L×u, 2007). Theo Hoμng V¨n Ký (2006), 
cμ tÝm lμ c©y ng¾n ngμy cã gi¸ trÞ kinh tÕ 
cao, cã vai trß tÝch cùc trong hÖ thèng lu©n 

canh, xen canh c©y trång theo h−íng n«ng 
nghiÖp bÒn v÷ng. Cμ tÝm lμ c©y trång c¹n cã 
kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt vμ lμ mét lo¹i rau cã 
gi¸ trÞ dinh d−ìng cao, gãp phÇn c¶i thiÖn 
dinh d−ìng cho c¸c n«ng hé nghÌo. T¹i c¸c 
®« thÞ, s¶n phÈm cμ tÝm rÊt dÔ tiªu thô vμ lμ 
lo¹i rau cao cÊp, gi¸ thμnh kh¸ cao. 
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T¹i S¬n §éng - mét huyÖn nghÌo thuéc 
tØnh B¾c Giang, thêi tiÕt diÔn biÕn kh¸ phøc 
t¹p, vô xu©n n¾ng h¹n kÐo dμi (l−îng m−a 
th¸ng 1 ®Õn th¸ng 4 chØ ®¹t 0 - 40 mm), vô 
mïa m−a lín ®Çu vô (500 mm/th¸ng), cuèi 
vô l¹i gÆp h¹n (th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12 l−¬ng 
m−a ®¹t 0 - 50 mm/th¸ng) (Trung t©m khÝ 
t−îng thñy v¨n tØnh B¾c Giang). MÆt kh¸c, 
®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña bμ con n«ng d©n 
còng rÊt khã kh¨n nªn viÖc ®Çu t− hÖ thèng 
thñy lîi t−íi tiªu phôc vô s¶n xuÊt bÞ h¹n 
chÕ, do ®ã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i ®©y rÊt 
khã kh¨n.  

Nh÷ng nghiªn cøu gÇn ®©y cho thÊy: 
l¹c, ®Ëu t−¬ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt 
trong vïng kh« h¹n nhê ¸p dông nh÷ng 
tiÕn bé kü thuËt nh− chän gièng chÞu h¹n, 
sö dông c¸c vËt liÖu che phñ nh− nilon tù 
huû, nilon th−êng, hay tËn dông r¬m r¹... 
gióp gi÷ Èm cho ®Êt, c©y ph¸t triÓn tèt ngay 
tõ giai ®o¹n ®Çu, ®¹t n¨ng suÊt cao nhiÒu 
qu¶ vμ thu ho¹ch sím (NguyÔn ThÞ Chinh, 
2005). 

Môc tiªu cña nghiªn cøu nμy nh»m x¸c 
®Þnh vËt liÖu che phñ vμ gièng cμ phï hîp 
trång t¹i x· Gi¸o Liªm huyÖn S¬n §éng 
tØnh B¾c Giang gãp phÇn ph¸t triÓn hÖ 
thèng c©y trång phï hîp cho vïng ®Êt kh« 
h¹n nμy. 

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

C¸c gièng tham gia thÝ nghiÖm lμ c¸c 
gièng cμ tÝm hai mòi tªn ®á, cμ tÝm trßn 
Chñng §«, cμ tÝm trßn ®Þa ph−¬ng. C¸c gièng 
cμ tÝm lai d¹ng qu¶ dμi hoÆc qu¶ trßn ®−îc 
nhËp khÈu tõ Trung Quèc vμo ViÖt Nam lμ 
gièng hai mòi tªn ®á cña C«ng ty Trang 
N«ng vμ gièng cμ tÝm lai F1 cã d¹ng qu¶ trßn 
cña C«ng ty gièng Chñng §«. Nghiªn cøu 
gåm 2 thÝ nghiÖm. ThÝ nghiÖm tuyÓn chän 
gièng cμ tÝm thÝch hîp cho vïng kh« h¹n t¹i 
Gi¸o Liªm (S¬n §éng - B¾c Giang) ®−îc bè 
trÝ 3 c«ng thøc, gièng c¸ t×m trßn ®Þa ph−¬ng 

lμ c«ng thøc ®èi chøng. ThÝ nghiÖm nghiªn 
cøu vËt liÖu che phñ thÝch hîp cho c©y cμ tÝm 
vïng kh« h¹n t¹i Gi¸o Liªm (S¬n §éng - B¾c 
Giang) ®−îc thùc hiÖn ®èi víi gièng cμ tÝm 
hai mòi tªn ®á, gåm cã 4 c«ng thøc: nilon tù 
huû (CT1); nilon th−êng (CT2); r¬m r¹ (CT3) 
vμ c«ng thøc ®èi chøng kh«ng che phñ. C¸c 
thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn 
hoμn chØnh (RCB) víi 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn 
tÝch « thÝ nghiÖm 10 m2. C¸c thÝ nghiÖm bè 
trÝ trªn ®Êt trång mμu, ®Þa h×nh ruéng bËc 
thang t¹i th«n §ång Cón, x· Gi¸o Liªm (S¬n 
§éng-B¾c Giang). MËt ®é trång 25.000 
c©y/ha, thêi gian trång 28/2/2008, kü thuËt 
ch¨m sãc theo qui tr×nh trång cμ tÝm cña 
tØnh B¾c Giang. Thu h¸i khi qu¶ ®· lín ®Éy, 
c¨ng ®Òu, vá b¾t ®Çu chuyÓn tõ mμu tÝm 
sang tÝm nh¹t. C¸ch 2 - 3 ngμy thu chän mét 
lÇn. 

ChØ tiªu sinh tr−ëng:  

- Tû lÖ n¶y mÇm (%); tû lÖ sèng sãt sau 
trång (%) = (Sè c©y sèng sãt/tæng sè c©y 
trång) x 100. 

- ChiÒu cao c©y (cm); Sè l¸ trªn c©y 
(l¸/c©y); Sè cμnh/c©y. 

- C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt: Sè 
qu¶/c©y; Khèi l−îng trung b×nh cña qu¶ (g); 
ChiÒu dμi qu¶ (cm), ®−êng kÝnh qu¶ (cm), 
N¨ng suÊt c¸ thÓ (kg/c©y), n¨ng suÊt lý 
thuyÕt (t¹/ha) vμ n¨ng suÊt thùc thu (t¹/ha). 

Ph−¬ng ph¸p theo dâi:  

- Møc ®é nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i cμ 
theo TCN- 2006. 

- Mçi c«ng thøc lÊy mÉu 5 c©y theo 
ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo ®Ó ®o ®Õm c¸c chØ 
tiªu sinh tr−ëng ph¸t triÓn.  

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc theo 
ch−¬ng tr×nh EXCEL vμ IRRSTAT 5.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 

3.1. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm mét sè gièng cμ 
       tÝm chÞu h¹n (B¶ng 1) 
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Vô xu©n n¨m 2008, gièng cμ tÝm hai mòi 
tªn ®á cã tû lÖ n¶y mÇm vμ tû lÖ sèng sau 
trång cao nhÊt ë møc sai kh¸c cã ý nghÜa 
95%, thÊp nhÊt lμ gièng cμ ®Þa ph−¬ng trång 
®èi chøng. Gièng ®Þa ph−¬ng sinh tr−ëng 
ph¸t triÓn chËm h¬n so víi hai gièng cßn l¹i. 
ë giai ®o¹n v−ên −¬m, gièng hai mòi tªn ®á 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn m¹nh nhÊt, c©y sím 
®−îc ra ng«i nhÊt, thêi gian ra ng«i lμ 40 
ngμy. Tuy nhiªn, chiÒu cao c©y con gièng cμ 
hai mòi tªn ®á vμ gièng cμ trßn Chñng §« 
kh«ng sai kh¸c cã ý nghÜa nh−ng lín h¬n so 
víi gièng ®èi chøng ë møc tin cËy 95%. T¹i 
thêi ®iÓm xuÊt v−ên, c©y con cã sè l¸/ c©y (5 
l¸/c©y) ë gièng cμ trßn Chñng §« cã xu h−íng 
cao h¬n so víi 2 gièng cßn l¹i, tuy nhiªn sù 
sai kh¸c nμy lμ kh«ng cã ý nghÜa. 

Hai gièng cμ tÝm hai mòi tªn ®á vμ trßn 
Chñng §« cã chiÒu cao th©n chÝnh (58,07 - 
58,36 cm), chiÒu cao ®Õn chïm hoa ®Çu tiªn 
(24,60 - 28,40 cm) cao h¬n gièng cμ tÝm trßn 
®Þa ph−¬ng ë møc sai kh¸c cã ý nghÜa 95%. 
Cμ tÝm cã ®Æc tÝnh ra hoa tõ n¸ch l¸ trªn c¸c 
cμnh qu¶, do vËy sè cμnh qu¶/c©y cã tû lÖ 
thuËn víi kh¶ n¨ng h×nh thμnh qu¶. Trong 
c¸c gièng cμ thÝ nghiÖm, gièng cμ tÝm hai 
mòi tªn ®á cã sè cμnh cao nhÊt ®¹t 
9,6/cμnh/c©y, thÊp nhÊt lμ gièng cμ tÝm ®Þa 

ph−¬ng sè cμnh chØ lμ 7,5 cμnh/c©y. C¸c 
gièng cμ tÝm thÝ nghiÖm cã thêi gian tõ gieo 
®Õn thu ho¹ch qu¶ ®Çu tiªn biÕn ®éng tõ 102 
- 112 ngμy, trong ®ã gièng cμ tÝm ®Þa ph−¬ng 
thêi gian nμy lμ dμi h¬n c¶ (B¶ng 2). 

KÝch th−íc qu¶ cμ tÝm cã ý nghÜa quyÕt 
®Þnh ®Õn khèi l−îng qu¶ vμ cïng víi sè 
qu¶/c©y quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt trªn ®¬n vÞ 
diÖn tÝch (B¶ng 3). Gièng cμ tÝm hai mòi tªn 
®á (CT1) cã chiÒu dμi qu¶ (33,8 cm), ®−êng 
kÝnh qu¶ (6,3 cm), lín nhÊt ë møc sai sè cã ý 
nghÜa so víi 2 gièng cßn l¹i, do ®ã khèi l−îng 
qu¶ cña gièng nμy ®¹t cao nhÊt (380,2 g) vμ 
t−¬ng ®−¬ng víi gièng Chñng §« ë cïng møc sai 
kh¸c. MÆc dï gièng hai mòi tªn ®á cã sè qu¶/c©y 
(5,3 qu¶/c©y) thÊp h¬n gièng Chñng §«, nh−ng 
n¨ng suÊt thùc thu ®¹t cao nhÊt (39,6 tÊn/ha) 
®èi chøng chØ ®¹t 29,8 tÊn/ha vμ phï hîp víi c¬ 
cÊu c©y trång chÞu h¹n cho vïng canh t¸c khã 
kh¨n vÒ n−íc t−íi cña S¬n §éng. C¸c gièng cμ 
tÝm tham gia thÝ nghiÖm cã møc ®é nhiÔm s©u 
khoang kh¸ cao, tuy nhiªn do phßng trõ kÞp 
thêi b»ng thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë nh÷ng ®ît s©u 
chím g©y h¹i, nªn kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
n¨ng suÊt. HÐo xanh vi khuÈn lμ bÖnh nguy 
hiÓm ¶nh h−ëng lín ®Õn n¨ng suÊt cña cμ 
tÝm, trong thÝ nghiÖm tû lÖ c©y bÞ bÖnh hÐo 
xanh rÊt thÊp ë tÊt c¶ c¸c gièng (B¶ng 4).  

B¶ng 1. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng  giai ®o¹n v−ên −¬m 
cña c¸c gièng cμ tÝm thÝ nghiÖm 

Công thức Tỷ lệ nảy mầm 
(%) 

Tỷ lệ sống 
sau trồng (%) 

Tuổi cây ra 
ngôi (ngày) 

Số lá 
(lá/cây) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Cà tím hai mũi tên đỏ (CT1) 78,6 99,8 40 4,5 14,7 
Cà tím tròn Chủng Đô (CT2) 76,2 98,3 42 5,0 15,1 
Cà tím tròn địa phương (CT3)  đ/c 74,3 95,1 46 4,5 12,3 
LSD 5%  2,1  2,8 5,1 0,8  1,4 
CV%  4,3  5,1 6,3 3,9  3,7 

B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c¸c gièng cμ tÝm thÝ nghiÖm 

TT Công thức Chiều cao cây 
(cm) 

CC từ gốc đến chùm hoa đầu tiên 
(cm) 

Số 
cành/cây 

Thời gian từ gieo đến thu quả 
đầu tiên (ngày) 

1 CT 1 58,4 28,4 9,6 102 
2 CT 2 58,1 24,6 8,2 106 
3 CT 3 đ/c 52,4 22,1 7,5 112 
 LSD 5% 3,6 3,27 1,02 5,0 
 CV% 5,4 5,6 4,3 6,6 
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B¶ng 3. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt 
cña c¸c gièng cμ tÝm thÝ nghiÖm 

Các yếu tố cấu thành năng suất 

Công thức Chiều dài quả 
(cm) 

Đường kính quả 
(cm) 

Khối lượng quả 
(g/quả) Số quả/cây 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha) 

CT1 33,8 6,3 380,2 5,3 39,6 

CT2 29,4 5,8 362,5 5,7 31,7 

CT3 đ/c 28,7 5,3 336,3 3,5 29,8 

LSD 5% 1,86 1,60 18,6 1,06 0,96 

CV% 4,6 7,4 8,6 4,8 9,6 

B¶ng 4. Møc ®é nhiÔm mét sè lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh cña c¸c gièng thÝ nghiÖm 

Công thức Sâu xám 
(%) 

Sâu khoang 
(%) 

Sâu cuốn lá 
(%) 

Héo xanh vi khuẩn 
(%) 

CT1 6,7 39,3 3,4 2,2 

CT2 4,4 33,4 6,3 4,4 

CT3 đ/c 3,8 30,5 5,7 3,5 

     

3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c lo¹i vËt liÖu 
      che phñ  

3.2.1. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn 
           mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c©y 
          cμ tÝm 

Tû lÖ sèng sau khi trång cña c©y cμ tÝm ë 
tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu kh¸ cao. Tuy nhiªn, 
qua theo dâi cho thÊy tû lÖ sèng cña cμ tÝm 
sau trång rÊt cao vμ sù kh¸c biÖt kh«ng cã ý 
nghÜa ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 
(B¶ng 5).  

Che phñ nilon (CT1, CT2 vμ CT3) b»ng 
c¸c vËt liÖu kh¸c nhau ®Òu t¨ng sè cμnh/c©y 
chiÒu cao th©n chÝnh vμ chiÒu cao ra chïm 
hoa ®Çu tiªn so víi ®èi chøng. Nh− vËy, vËt 
liÖu che phñ cã t¸c dông tèt cho sinh tr−ëng 
cña c©y cμ tÝm trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n vμ 
l¹nh ®Çu vô ë vïng S¬n §éng. Che phñ rót 
ng¾n thêi gian tõ gieo ®Õn thu qu¶ ®Çu tiªn, 
sö dông vËt liÖu che phñ lμ nilon tù hñy 
(CT1) thêi gian nμy ng¾n nhÊt chØ cã 102 
ngμy ®· cho thu ho¹ch løa qu¶ ®Çu tiªn.  

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng 
cña c©y cμ tÝm 

Công thức Tỷ lệ sống sau trồng 
(%) Số cành/cây Chiều cao cây

(cm) 

CC từ gốc đến 
chùm hoa đầu tiên

(cm) 

Thời gian từ gieo đến 
thu quả đầu tiên 

(ngày) 

CT1 100,0 8,9 78,3 24,6 102 
CT2 99,4 9,3 88,7 27,8 106 
CT3 98,3 9,0 72,2 28,4 109 
CT4 (đ/c) 98,8 7,5 57,5 22,1 115 

LSD0,05 1,2 0,71 3,5   
CV% 3,4 4,1 5,7   
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3.2.2. ¶nh h−ëng vËt liÖu che phñ ®Õn n¨ng 
           suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng 
           suÊt cña c©y cμ tÝm 

C¸c c«ng thøc cã che phñ nilon ®Òu cã 
chiÒu dμi qu¶, chiÒu réng qu¶, khèi l−îng 
qu¶ vμ sè qu¶/c©y cao h¬n c«ng thøc ®èi 
chøng ë møc sai kh¸c cã ý nghÜa. Nhê cã vËt 
liÖu che phñ mμ cã kh¶ n¨ng chèng h¹n, gi÷ 
Èm thªm n¨ng suÊt t¨ng thªm tõ 5,03 tÊn 
(CT2) ®Õn 7,18 tÊn/ha (CT3) so víi c«ng thøc 
®èi chøng kh«ng che phñ. 

3.2.3. ¶nh h−ëng vËt liÖu che phñ ®Õn møc 
          ®é nhiÔm s©u bÖnh h¹i cña c©y cμ tÝm 

Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ 
n¨ng suÊt cμ tÝm lμ do s©u bÖnh h¹i. Møc ®é 
chèng chÞu s©u bÖnh h¹i cña c©y trång nãi 
chung vμ c©y cμ tÝm nãi riªng kh«ng chØ phô 
thuéc vμo b¶n chÊt cña gièng mμ cßn phô 
thuéc vμo kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ ®iÒu kiÖn 
ngo¹i c¶nh, trong ®ã chÕ ®é canh t¸c lμ yÕu 
tè cã thÓ ®iÒu chØnh ®Ó h¹n chÕ s©u bÖnh h¹i.  

C¸c lo¹i s©u h¹i chñ yÕu g©y h¹i vμo 
thêi kú tõ c©y con ®Õn khi ra hoa, ®©y lμ thêi 

kú quan träng cã ¶nh h−ëng kh¸ lín ®Õn 
n¨ng suÊt sau nμy. ë c¸c c«ng thøc che phñ 
cã tû lÖ s©u h¹i thÊp h¬n so víi c«ng thøc 
kh«ng che phñ. §Æc biÖt lμ s©u x¸m vμ s©u 
khoang, møc g©y h¹i ë c«ng thøc kh«ng che 
phñ kh¸ cao (10,7% s©u x¸m vμ 44,6% s©u 
khoang), trong khi ®ã tû lÖ hai lo¹i s©u h¹i 
nμy gi¶m rÊt nhiÒu ë c¸c c«ng thøc che phñ. 
BÖnh hÐo xanh xuÊt hiÖn vμ g©y h¹i ë tÊt c¶ 
c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm, tuy nhiªn ë møc 
®é nhÑ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt. 

3.2.4. ¶nh h−ëng vËt liÖu che phñ ®Õn hiÖu 
          qu¶ kinh tÕ cña c©y cμ tÝm 

KÕt qu¶ che phñ nil«ng tù hñy ®−îc tÝnh 
hiÖu qu¶ kinh tÕ khi trång gièng cμ tÝm hai 
mòi tªn ®á ®−îc thÓ hiÖn t¹i b¶ng 8. 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cho 
thÊy, viÖc ¸p dông vËt liÖu che phñ mang l¹i 
lîi nhuËn cao h¬n kh«ng che phñ, trong ®ã 
sö dông vËt liÖu lμ r¬m r¹ s½n cã cña ®Þa 
ph−¬ng mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt, cao h¬n 
so víi kh«ng che phñ lμ 10.540.000 ®ång trªn 
mét ha.   

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cμ tÝm 

Các yếu tố cấu thành năng suất 
Công thức Chiều dài quả 

(cm) 
Đường kính quả 

(cm) 
Khối lượng quả 

(g/quả) Số quả/cây 
Năng suất 
(tấn/ha) 

CT1 29,4 5,8 262,4 5,7 34,6 
CT2 28,1 6,1 255,2 4,8 33,7 
CT3 33,8 6,3 280,5 5,3 35,8 
CT4 (đ/c) 28,7 5,3 236,8 3,5 28,6 

LSD0,05 1,8 0,13 9,4 0,32 1,3 
CV% 2,5 4,5 3,9 3,8 4,1 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña vËt liÖu che phñ ®Õn møc ®é nhiÔm 
mét sè lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh 

Công thức Sâu xám 
(%) 

Sâu khoang 
(%) 

Sâu cuốn lá 
(%) 

Héo xanh vi khuẩn 
(%) 

CT1 4,7 29,7 2,5 1,8 

CT2 3,4 24,4 5,4 2,4 

CT3 4,8 27,5 4,9 2,5 

CT4 đ/c 10,7 44,6 6,0 2,7 
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B¶ng 8. ¶nh h−ëng vËt liÖu che phñ ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c©y cμ tÝm 

Công thức Năng suất 
(tấn/ha) 

Tổng thu 
(1000 đ) 

Tổng chi 
(1000 đ) 

Lãi thuần 
(1000 đ) 

Tăng so với đối chứng 
(1000 đ) 

CT1 34,6 103.860 33.800 70.060 4.560 

CT2 33,7 100.950 29.320 71.630 6.130 

CT3 35,8 107.400 21.360 76.040 10.540 

CT4 đ/c 28,6 85.860 20.360 65.500 - 

      

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Gièng cμ tÝm hai mòi tªn ®á cã tû lÖ n¶y 
mÇm kh¸ cao (78,6%), thêi gian ra ng«i lμ 40 
ngμy sau gieo, chiÒu cao th©n chÝnh 58,36 
cm, thêi gian tõ gieo ®Õn thu ho¹ch løa ®Çu 
lμ 102 ngμy, n¨ng suÊt kh¸ ®¹t 39,62 tÊn/ha 
kh¶ n¨ng thÝch øng vμ ph¸t triÓn tèt nhÊt 
trong ®iÒu kiÖn canh t¸c nhê n−íc trêi t¹i 
huyÖn S¬n §éng, phï hîp vμ cã kh¶ n¨ng 
trång thay thÕ c©y lóa xu©n trong c¬ cÊu cμ 
tÝm xu©n - lóa mïa - tái ®«ng.   

Sö dông c¸c vËt liÖu che phñ cã t¸c dông 
lμm t¨ng n¨ng suÊt so víi kh«ng che phñ 
trong ®ã sö dông vËt liÖu che phñ lμ r¬m r¹ 
nguån vËt liÖu s½n cã cña ®Þa ph−¬ng lμm 
t¨ng n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ so víi 
kh«ng che phñ lμ 10.540.000 ®ång/ha.   

4.2. §Ò nghÞ 

§−a gièng cμ tÝm hai mòi tªn ®á vμo trång 
 
 

t¹i vïng ®Êt canh t¸c nhê n−íc trêi cña 
huyÖn S¬n §éng tØnh B¾c Giang. §−a biÖn 
ph¸p kü thuËt che phñ lμm t¨ng n¨ng suÊt 
cμ tÝm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vμ më réng 
s¶n xuÊt cμ tÝm. 

TiÕp tôc nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt nh»m hoμn thiÖn quy tr×nh trång cμ 
tÝm trªn ®Êt kh« h¹n, canh t¸c nhê n−íc trêi 
t¹i huyÖn S¬n §éng tØnh B¾c Giang. 
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