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TÓM TẮT 
Thí nghiệm này được tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 khoảng cách trồng (70 x 70 cm, 

70 x 100 cm, 100 x 100 cm) và 5 phương pháp thu hạt (bao túi lưới, rung bông hàng ngày và cắt bông 
một lần 10 ngày, 15 ngày và 20 ngày sau khi bông trổ được 50%) đến năng suất và chất lượng hạt cỏ 
Ghinê trồng tại Đắk Lắk, giúp cho các cơ sở sản xuất hạt giống cỏ Ghinê trong khu vực xây dựng 
được quy trình sản xuất hạt cỏ giống thích hợp. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khoảng cách trồng và 
phương pháp thu hạt có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất và chất lượng hạt giống cỏ Ghinê tại Đắk 
Lắk (P <0,05).  Đối với cỏ Ghinê để thu hạt thì khoảng cách trồng 70 x 100 cm cho kết quả tốt nhất 
(năng suất hạt đạt 565,97 kg/ha và tỷ lệ nảy mầm của hạt đạt 80,66%). Phương pháp thu hạt bằng bao 
túi lưới cho năng suất hạt và hiệu quả kinh tế cao nhất (năng suất hạt đạt 585,33kg/ha và lợi nhuận 
đạt 69,21 triệu đồng/ha). Phương pháp thu hạt bằng cách rung bông hàng ngày và cắt bông một lần 
vào thời điểm 15 ngày (sau khi bông trổ 50%) cũng cho hiệu quả kinh tế cao (57,53 và 56,53 triệu 
đồng/ha). Ba phương pháp thu hạt trên cũng cho chất lượng hạt giống tốt.  

Từ khoá: Cỏ Ghinê, năng suất và chất lượng hạt cỏ, sản xuất hạt cỏ. 

SUMMARY 
The present experiment was conducted to determine effects planting space and havesting 

methods on yield and quality of guinea grass seeds in order to help set up appropriate guinea grass 
seed production practices in Daklak province. Three planting spaces, (70 x 70 cm, 70 x 100 cm, and 
100 x 100 cm) and five methods of seed harvesting (net bags, daily ear shaking, ear cutting after 10 
days, 15 days or 20 days of 50% ear blossoming. Results showed that both planting space and seed 
harvesting method significantly affected yield and quality of Guinea grass seeds. For Guinea grass 
grown to harvest seeds, the best planting space was 70 x 100 cm (556.97 kg seeds/ha with a germinity 
of 80.66%). The seed harvesting method using net bags resulted in the highest seed yield and 
economic efficiency (585.33 kg seeds/ha and 69.21 million VND/ha as profit). Seed harvesting by ear 
shaking and by ear cutting after 15 days of 50% ear blossoming showed good economic responses 
(57.53 and 56.53 million VND/ha, respectively). The three methods of seed harvesting also resulted in 
good quality of seeds. 

Key words: Guinea grass, planting space, quality, seed harvesting methods, seed production, yield. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu cña 

§¾k L¾k c©y cá Ghinª ph¸t triÓn rÊt tèt, cho 
thu c¾t 6 - 8 løa/n¨m víi n¨ng suÊt trung 
b×nh 56,79 tÊn/ha/løa (Lª Hoa vμ Bïi Quang 
TuÊn, 2009). Cá Ghinª cßn cã −u ®iÓm lμ cã 

thÓ ph¸t triÓn tèt d−íi bãng c©y nªn rÊt phï 
hîp víi nh÷ng vïng cã diÖn tÝch lín trång 
c©y c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy diÖn tÝch 
trång gièng cá nμy còng nh− sè hé trång cá 
Ghinª phôc vô ch¨n nu«i tr©u bß t¹i khu vùc 
t¨ng lªn nhanh chãng (Lª Hoa, 2007).  
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C©y cá Ghinª cã thÓ trång b»ng h¹t hay 
bôi gèc. ViÖc trång b»ng bôi gèc cã nh÷ng 
h¹n chÕ nh−: bôi gièng cång kÒnh khã vËn 
chuyÓn, chi phÝ vËn chuyÓn gièng cao, hÖ sè 
nh©n gièng thÊp trong khi trång b»ng h¹t sÏ 
kh¾c phôc ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn vμ gi¸ 
thμnh thÊp h¬n rÊt nhiÒu. H¬n n÷a, viÖc s¶n 
xuÊt h¹t gièng cá cßn mang l¹i nguån thu 
nhËp vμ t¹o ra mét nghÒ míi cho n«ng d©n 
t¹i ®Þa ph−¬ng. 

HiÖn nay cã mét sè c¬ së s¶n xuÊt h¹t cá 
Ghinª ®Ó b¸n cho c¸c hé trång cá. Tuy nhiªn 
chÊt l−îng h¹t cá rÊt biÕn ®éng, nhiÒu khi h¹t 
cá cã tû lÖ n¶y mÇm rÊt thÊp hoÆc hoμn toμn 
kh«ng n¶y mÇm. ViÖc nghiªn cøu c¸c yÕu tè 
¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l−îng cña h¹t 
cá Ghinª sÏ gióp c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®−îc h¹t 
cá cã n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cao h¬n.     

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

Gièng cá nghiªn cøu: Cá Ghinª 
(Panicium maximum TD 58). 

§Ò tμi ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian tõ 
n¨m 2006 - n¨m 2007, t¹i v−ên thùc nghiÖm 
Trung t©m KhuyÕn n«ng tØnh §¾k L¾k. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- ThÝ nghiÖm 1: ¶nh h−ëng cña kho¶ng 
c¸ch trång ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng h¹t 
cá Ghinª. 

ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh nghiªn cøu 3 
kho¶ng c¸ch trång kh¸c nhau (70 x 70 cm), 
(70 x 100 cm) vμ (100 x 100 cm). DiÖn tÝch 
mçi l« lμ 24m2, mçi c«ng thøc lÆp l¹i 3 lÇn, 
tæng diÖn tÝch c¸c l« thÝ nghiÖm lμ 216 m2. 
TÊt c¶ c¸c l« ®−îc bãn lãt theo h−íng dÉn 
cña Bob−lep (1984) cho ®ång cá thu h¹t: 10 
tÊn ph©n chuång, 60 kg P2O5/ha vμ 60 kg 
K2O/ha vμ bãn thªm 100 kg nit¬/ha sau khi 
c¾t lÇn cuèi. C¸c l« ®−îc c¾t lÇn cuèi vμo 
ngμy 20 th¸ng 7 n¨m 2006. Thu h¹t b»ng 
ph−¬ng ph¸p sö dông bao tói l−íi. 

- ThÝ nghiÖm 2: ¶nh h−ëng cña ph−¬ng 
ph¸p thu h¹t ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng 
h¹t cá Ghinª. 

ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh nghiªn cøu 5 
ph−¬ng ph¸p thu h¹t lμ bao tói l−íi, rung 
b«ng hμng ngμy vμ c¾t b«ng 10 ngμy, 15 
ngμy vμ 20 ngμy 1 lÇn sau khi b«ng træ ®−îc 
50%. Mçi l« cá cã diÖn tÝch 24 m2, mçi c«ng 
thøc lÆp l¹i 3 lÇn, tæng diÖn tÝch c¸c l« thÝ 
nghiÖm lμ 360 m2. TÊt c¶ c¸c l« thÝ nghiÖm 
cã kho¶ng c¸ch trång lμ 70 x 100 cm, c¾t lÇn 
cuèi vμo ngμy 20 th¸ng 7 n¨m 2007. TÊt c¶ 
c¸c l« ®−îc bãn lãt theo h−íng dÉn cña 
Bob−lep (1984): 10 tÊn ph©n chuång, 60 kg 
P2O5/ha vμ 60 kg K2O/ha vμ bãn thªm 100 kg 
nit¬/ha sau khi c¾t lÇn cuèi.  

T¹i §¾k L¾k, cá Ghinª b¾t ®Çu ra hoa 
vμo trung tuÇn th¸ng 9 vμ ®¹t 50% chåi træ 
b«ng vμo kho¶ng 10 - 12 ngμy sau ®ã.  

- Ph−¬ng ph¸p thu h¹t b»ng bao tói l−íi: 
Tói l−íi nilon cã kÝch th−íc 50 x 80 cm, mét 
®Çu cña tói ®Ó hë ®Ó thu h¹t mμ kh«ng cÇn cëi 
tói ra. TiÕn hμnh buéc tói ngay sau khi buéc 
c¸c tóm b«ng l¹i víi nhau (ngay sau khi b«ng 
træ 50%). Sau 3 - 5 ngμy thu h¹t mét lÇn. 

- Ph−¬ng ph¸p thu h¹t b»ng rung b«ng 
hμng ngμy: Ngay sau khi buéc b«ng 5 - 7 
ngμy tiÕn hμnh rung b«ng cá thu h¹t. Mçi 
ngμy rung b«ng cá mét lÇn cho ®Õn khi sè 
l−îng h¹t rông kh«ng ®¸ng kÓ. 

- Ph−¬ng ph¸p thu h¹t b»ng c¾t b«ng 
mét lÇn: sau khi buéc b«ng 10 ngμy, 15 ngμy 
vμ 20 ngμy tiÕn hμnh c¾t b«ng cá. 

- X¸c ®Þnh khèi l−îng h¹t vμ tû lÖ n¶y 
mÇm: TÊt c¶ h¹t cá ë c¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn 
hμnh x¸c ®Þnh khèi l−îng 1.000 h¹t vμ thö tû 
lÖ n¶y mÇm trªn c¸t víi 3 lÇn lÆp l¹i. Thö tû 
lÖ n¶y mÇm sau thêi gian b¶o qu¶n 3 th¸ng. 

Tû lÖ n¶y mÇm (%) = 100 x (sè l−îng h¹t 
n¶y mÇm sau 7 ngμy gieo/sè l−îng h¹t gieo) 

X¸c ®Þnh khèi l−îng h¹t: §Õm 1.000 h¹t 
vμ x¸c ®Þnh khèi l−îng b»ng c©n kü thuËt. 

- Xö lý sè liÖu: Sè liÖu ®−îc ph©n tÝch 
ph−¬ng sai (ANOVA), sö dông b¶ng tÝnh 
Microsoft Excel 2003. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång cá 
       ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng h¹t 
       gièng cá Ghinª 

- ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn 
n¨ng suÊt h¹t gièng 

KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
kho¶ng c¸ch trång ®Õn n¨ng suÊt h¹t cá 
Ghinª ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 1. 

B¶ng 1. N¨ng suÊt h¹t gièng cá Ghinª 

Khoảng cách trồng Số khóm/m2 
Số chồi/khóm 

( X ± SE) 

Năng suất hạt (kg/ha) 

( X ± SE) 

70 x 70 cm 2,04 55,33b ± 1,08 561,10a ± 12,97 

70 x 100 cm 1,42 61,00ab ± 1,87 565,97a ± 12,58 

100 x 100 cm 1,00 63,33a ± 2,86 497,93b ± 16,65 

Ghi chú: Trong cùng cột các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).                                    

Buéc b«ng ®Ó thu h¹t Bao tói l−íi thu h¹t cá 

C¾t b«ng mét lÇn Thö tû lÖ n¶y mÇm 
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KÕt qu¶ ph©n tÝch ph−¬ng sai cho thÊy 
kho¶ng c¸ch trång kh¸c nhau ®· cã ¶nh 
h−ëng râ rÖt ®Õn n¨ng suÊt h¹t cá Ghinª  
(P<0,05). N¨ng suÊt h¹t cá Ghinª ë kho¶ng 
c¸ch trång 70 x 100 cm cao nhÊt, tiÕp ®Õn 
kho¶ng c¸ch 70 x 70 cm vμ thÊp nhÊt ë 
kho¶ng c¸ch 100 x 100 cm. Sè chåi/khãm ®· 
t¨ng lªn khi mËt ®é trång th−a h¬n. ë kho¶ng 
c¸ch trång 100 x 100 cm, sè chåi/m2 thÊp nhÊt 
nªn n¨ng suÊt h¹t ®¹t thÊp nhÊt (497,92 
kg/ha). N¨ng suÊt h¹t ë kho¶ng c¸ch trång 70 
x 100 cm (565,97 kg/ha) cao h¬n kh«ng nhiÒu 
so víi ë kho¶ng c¸ch trång 70 x 70 cm (561,11 
kg/ha) trong khi sè chåi/m2 thÊp h¬n. §iÒu 
nμy lμ do khi trång ë mËt ®é qu¸ dμy th× b«ng 
cá ng¾n nªn n¨ng suÊt h¹t cá thÊp.  

-  ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn 
chÊt l−îng h¹t gièng 

ChÊt l−îng h¹t cá trong thÝ nghiÖm ®−îc 
thÓ hiÖn b»ng 2 chØ tiªu: tû lÖ n¶y mÇm vμ 
khèi l−îng 1.000 h¹t (B¶ng 2). 

KÕt qu¶ ph©n tÝch ph−¬ng sai cho thÊy cã 
sù sai kh¸c vÒ khèi l−îng 1.000 h¹t ë c¸c 
kho¶ng c¸ch trång kh¸c nhau (P<0,05). Khèi 
l−îng 1.000 h¹t cao nhÊt ë kho¶ng c¸ch 100 x 
100 cm (0,70 g), tiÕp ®Õn kho¶ng c¸ch 70x100 cm 

 

 

(0,66 g) vμ thÊp nhÊt ë kho¶ng c¸ch trång 70 x 
70 cm (0,62 g).  

Kho¶ng c¸ch trång ®· kh«ng cã ¶nh 
h−ëng râ rÖt ®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t cá 
(P>0,05). Tuy nhiªn trång víi mËt ®é th−a 
h¬n th× tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t cá cã xu 
h−íng cao h¬n. Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng 
trong thÝ nghiÖm nμy ®¹t kh¸ cao ë c¶ 3 c«ng 
thøc thÝ nghiÖm (tõ 78,33 ®Õn 83,66%). H¹t 
cá Ghinª cã thêi gian ngñ nghØ kho¶ng 2 - 3 
th¸ng. Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t sau 1 th¸ng 
b¶o qu¶n lμ 3,2%, sau 1 n¨m lμ 32,7%, sau 2 
n¨m gi¶m xuèng cßn 3,2% vμ sau 6 n¨m chØ 
cßn 0,2% (Bob−lep, 1984).  

3.2. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thu 
        h¹t ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng 
        h¹t gièng cá Ghinª 

- ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thu h¹t 
®Õn n¨ng suÊt h¹t gièng 

KÕt qu¶ kh¶o s¸t n¨ng suÊt h¹t cá 
Ghinª víi c¸c ph−¬ng ph¸p thu h¹t ®−îc 
tr×nh bμy trong b¶ng 3.  

KÕt qu¶ ph©n tÝch ph−¬ng sai cho thÊy 
n¨ng suÊt h¹t cá gièng cã sù sai kh¸c gi÷a c¸c 
ph−¬ng ph¸p thu h¹t kh¸c nhau (P <0,05). 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch trång ®Õn khèi l−îng 1.000 h¹t 
vμ tû lÖ n¶y mÇm 

Khoảng cách trồng n 
Khối lượng 1.000 hạt (g) 

( X ± SE) 

Tỷ lệ nảy mầm (%) 

( X ± SE) 

70 x 70 cm 3 0,62b ± 0,01 78,33a ± 1,63 

70 x 100 cm 3 0,66ab ± 0,02 80,66a ± 2,16 

100 x 100 cm 3 0,70a ± 0,02 83,66a ± 1,47 

Ghi chú: Trong cùng cột các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thu h¹t ®Õn n¨ng suÊt h¹t cá (kg/ha) 

Phương pháp thu hạt Năng suất hạt (kg/ha) ( X ± SE) 
Bao túi lưới 585,33a ± 10,08 
Rung bông hàng ngày 508,00b ± 12,76 
Cắt bông một lần sau 10 ngày* 303,33d ± 11,91 
Cắt bông một lần sau 15 ngày* 442,66c ± 16,16 
Cắt bông một lần sau 20 ngày* 305,33d ± 13,80 

Ghi chú: Trong cùng cột các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
                               * Sau khi bông trổ 50% 
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Ph−¬ng ph¸p dïng bao tói l−íi t¹i thÝ 
nghiÖm cho n¨ng suÊt h¹t cao nhÊt lμ 585,33 
kg/ha, ph−¬ng ph¸p bao tói l−íi nilon thu ®−îc 
toμn bé h¹t ch¾c vμ Ýt bÞ thÊt tho¸t h¬n c¸c 
ph−¬ng ph¸p kh¸c. Ph−¬ng ph¸p rung b«ng 
hμng ngμy cho n¨ng suÊt h¹t thÊp h¬n 
ph−¬ng ph¸p bao tói l−íi nh−ng cao h¬n 
ph−¬ng ph¸p c¾t b«ng mét lÇn, cô thÓ t¹i thÝ 
nghiÖm lμ 508 kg/ha. Ph−¬ng ph¸p c¾t b«ng 
mét lÇn cho n¨ng suÊt h¹t thÊp nhÊt tõ 303,33 
- 442,66 kg/ha (l−îng h¹t bÞ thÊt tho¸t lín) vμ 
cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c thêi ®iÓm c¾t b«ng. 
C¾t b«ng t¹i thêi ®iÓm 15 ngμy (sau khi b«ng 
træ 50%) cho n¨ng suÊt h¹t cao h¬n so víi c¾t 
ë thêi ®iÓm 10 ngμy vμ 20 ngμy (sau khi 
b«ng træ 50%). §iÒu nμy ®−îc gi¶i thÝch lμ do 
khi c¾t qu¸ sím sù tÝch lòy c¸c chÊt h÷u c¬ 
cho h¹t ch−a cao (h¹t ch−a ®−îc chÝn ®Òu) 
lμm cho tû lÖ h¹t ch¾c thÊp, khi c¾t qu¸ 
muén mét l−îng lín h¹t chÝn bÞ thÊt tho¸t 
(h¹t cá rÊt dÔ rông khi chÝn, thêi gian h¹t 
chÝn kÐo dμi 15 - 20 ngμy). 

- ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thu h¹t 
®Õn chÊt l−îng h¹t gièng 

KÕt qu¶ thö nghiÖm tû lÖ n¶y mÇm trªn 
c¸t vμ x¸c ®Þnh khèi l−îng 1.000 h¹t ë c¸c 
ph−¬ng ph¸p thu h¹t kh¸c nhau ®−îc tr×nh 
bμy trong b¶ng 4. KÕt qu¶ ph©n tÝch ph−¬ng 
sai cho thÊy c¸c ph−¬ng ph¸p thu h¹t kh¸c 
nhau cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn chÊt l−îng h¹t 
cá Ghinª (P <0,05). Khèi l−îng 1.000 h¹t ®¹t 
cao nhÊt ë ph−¬ng ph¸p bao tói l−íi vμ rung 
b«ng hμng ngμy (lÇn l−ît lμ 0,87 vμ 0,86 g). 
Trong 3 thêi ®iÓm thu c¾t b«ng th× thu c¾t ë 
15 ngμy (sau khi b«ng træ 50%), khèi l−îng 
1.000 h¹t ®¹t cao nhÊt. §iÒu ®ã cã nghÜa 
r»ng thu c¾t b«ng t¹i thêi ®iÓm nμy h¹t ch¾c 

cã tû lÖ cao, cßn thu c¾t ë thêi ®iÓm 10 ngμy 
th× h¹t cßn non, thu c¾t ë thêi ®iÓm 20 ngμy, 
nhiÒu h¹t chÝn ®· rông. 

Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t ë ph−¬ng ph¸p 
rung b«ng hμng ngμy ®¹t cao nhÊt (86%). 
Hai ph−¬ng ph¸p thu h¹t kh¸c lμ bao tói 
l−íi vμ c¾t b«ng mét lÇn vμo thêi ®iÓm 15 
ngμy (sau khi b«ng træ 50%) còng cho tû lÖ 
n¶y mÇm cña h¹t kh¸ cao (82,33% vμ 81%). 
Tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t khi c¾t mét lÇn t¹i 
thêi ®iÓm 10 ngμy (sau khi b«ng træ 50%) 
thÊp nhÊt cã lÏ do c¾t qu¸ sím nªn h¹t ch−a 
chÝn, cßn c¾t ë thêi ®iÓm 20 ngμy (sau khi 
b«ng træ 50%) tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t còng 
kh«ng cao do nhiÒu h¹t chÝn ®· bÞ rông mÊt.  

- −íc tÝnh s¬ bé hiÖu qu¶ kinh tÕ cña 
c¸c ph−¬ng ph¸p thu h¹t kh¸c nhau cho 
thÊy, ph−¬ng ph¸p bao tói l−íi cho n¨ng 
suÊt h¹t cao nªn tiÒn thu tõ b¸n h¹t ®¹t cao 
nhÊt (87,8 triÖu ®ång/ha). Ph−¬ng ph¸p thu 
h¹t nμy còng tèn Ýt tiÒn c«ng nhÊt (4 triÖu 
®ång/ha). MÆc dï ph¶i chi phÝ cho mua tói 
nylon nh−ng ph−¬ng ph¸p thu h¹t b»ng bao 
tói l−íi vÉn cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt 
(69,21 triÖu ®ång/ha). Ph−¬ng ph¸p thu h¹t 
b»ng c¸ch rung b«ng hμng ngμy vμ c¾t b«ng 
mét lÇn vμo thêi ®iÓm 15 ngμy (sau khi 
b«ng træ 50%) còng cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 
(57,53 vμ 56,53 triÖu ®ång) (B¶ng 5). 

Ph−¬ng ph¸p rung b«ng hμng ngμy tèn 
kÐm thêi gian nh−ng Ýt ®Çu t− h¬n nªn phï 
hîp víi nh÷ng hé cã d− thõa lao ®éng. V× 
c¸c h¹t cá trªn cïng mét b«ng vμ gi÷a c¸c 
b«ng chÝn kh«ng cïng mét lóc mμ cã thÓ kÐo 
dμi 15 - 20 ngμy nªn ph−¬ng ph¸p thu c¾t 
b«ng mét lÇn chØ thu ®−îc mét phÇn tiÒm 
n¨ng n¨ng suÊt h¹t.   

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p thu h¹t ®Õn khèi l−îng 1.000 h¹t 
vμ tû lÖ n¶y mÇm 

Phương pháp thu hạt n 
Khối lượng 1.000 hạt (g) 

( X ± SE) 

Tỷ lệ nảy mầm (%) 

( X ± SE) 
Bao túi lưới 3 0,87a ± 0,02 82,33ab ± 2,86 

Rung bông hàng ngày 3 0,86a ± 0,01 86,00a ± 2,45 

Cắt bông một lần sau 10 ngày* 3 0,68bc ± 0,01 74,33b ± 2,27 

Cắt bông một lần sau 15 ngày* 3 0,73b ± 0,03 81,00ab ± 2,55 

Cắt bông một lần sau 20 ngày* 3 0,65c ± 0,01 79,33ab ± 2,48 

Ghi chú: Trong cùng cột các số mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
                              * Sau khi bông trổ 50% 
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B¶ng 5. S¬ bé −íc tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ph−¬ng ph¸p thu h¹t 

Chi phí (tr. đ) 
Phương pháp thu hạt 

Năng 
suất 
(kg) 

Thu 
(tr. đ) Lao 

động 
Túi 

nilon Phân vô cơ Tổng chi 

Lợi 
nhuận 
(tr. đ) 

Bao túi lưới 585,33 87,80 4,00 11,92 2,67 18,59 69,21 

Rung bông hàng ngày 508,00 76,20 16,00 0 2,67 18,67 57,53 

Cắt bông một lần sau 10 ngày* 303,33 45,50 7,20 0 2,67 9,87 35,63 

Cắt bông một lần sau 15 ngày* 442,66 66,40 7,20 0 2,67 9,87 56,53 

Cắt bông một lần sau 20 ngày* 305,33 45,80 7,20 0 2,67 9,87 35,93 

Ghi chú: *Sau khi bông trổ 50%. 

5. KÕT LUËN 

- Kho¶ng c¸ch trång vμ ph−¬ng ph¸p 
thu h¹t cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn n¨ng suÊt 
vμ chÊt l−îng h¹t gièng cá Ghinª t¹i §¾k 
L¾k (P <0,05). 

- §èi víi cá Ghinª ®Ó thu h¹t th× kho¶ng 
c¸ch trång 70 x 100 cm cho kÕt qu¶ tèt nhÊt  
(n¨ng suÊt h¹t ®¹t 565,97 kg/ha vμ tû lÖ n¶y 
mÇm cña h¹t ®¹t 80,66%). 

- Ph−¬ng ph¸p thu h¹t b»ng bao tói l−íi 
cho n¨ng suÊt h¹t vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 
nhÊt (n¨ng suÊt h¹t ®¹t 585,33 kg/ha vμ lîi 
nhuËn ®¹t 69,21 triÖu ®ång/ha). Ph−¬ng 
ph¸p thu h¹t b»ng c¸ch rung b«ng hμng 
ngμy vμ c¾t b«ng mét lÇn vμo thêi ®iÓm 15 
ngμy (sau khi b«ng træ 50%) còng cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao (57,53 vμ 56,53 triÖu 
®ång/ha). Ba ph−¬ng ph¸p thu h¹t trªn ®Òu 

 

cho chÊt l−îng h¹t gièng tèt.   
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