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 TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tỉa thưa quả và vật liệu bao quả tới kích thước, chất lượng quả, 

tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại giống táo 05. Hai thí nghiệm độc lập được tiến hành trên cây táo 3 năm tuổi và được 

thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh có 04 công thức và 03 lần nhắc lại. Công thức tỉa quả gồm tỉa 10%, 20%, 

30% số quả trên cây và không tỉa (đối chứng). Công thức bao quả gồm: túi nilon, túi xốp, giấy dầu và không bao (đối 

chứng). Kết quả cho thấy, tỉa quả làm tăng kích thước, khối lượng quả và hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số (TSS) 

và giảm hàm lượng axit tổng số (TA). Tỉa 30% cho khối lượng quả lớn nhất (99,36 g), TSS cao nhất (17,2 
o
Brix), TA 

thấp nhất (0,180%), giảm năng suất (37,8 kg/cây) và tăng lãi thuần (772.000 đồng/cây). Bao quả bằng túi nilon và túi 

xốp làm tăng kích thước quả, với khối lượng đạt lần lượt 114,30 g và 107,30 g, tăng 25,3% và 17,7% so với đối 

chứng. Túi xốp cho năng suất và lãi thuần cao thứ hai, đạt 44,7 kg/cây và 1.001.000 đồng/cây và không ảnh hưởng 

tới TSS (17,02%). Túi nilon làm giảm TSS (15,69%) nhưng cho năng suất và lãi thuần cao nhất, đạt 47,8 kg/cây và 

1.258.000 đồng/cây.Vì vậy, việc ứng dụng vật liệu bao quả vào sản xuất, túi nilon và túi xốp, có tiềm năng mang lại 

hiệu quả kinh tế.  

Từ khóa: Táo, hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số, sâu bệnh, lãi thuần, hàm lượng axit tổng số. 

Effects of Fruit Pruning and Wrapping Materials on Fruit Size  
and Quality of Jujube Fruit (Ziziphus mauritiana Lamk.) Variety 05 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the effects of fruit thinning and fruit wrapping materials on fruit size, fruit quality 

traits and fruit loss rate due to insects and diseases infecting jujube fruit variety 05. Two independent experiments 

were conducted on 3-year- old jujube plants, which was designed as a randomized complete block design with four 

treatments and three replications per treatment. Fruit thinning treatments included removing 10%, 20%, 30% and 

zero % (control) of the total number of fruits per plant. Fruit wrapping material treatments included nylon bag, sponge 

bag, oil bag and no-wrapping (control). The results showed that fruit thinning increased fruit size, fruit weight and total 

soluble solids content (TSS), and decreased total acid content (TA) of the fruit. Out of fruit thinning treatments, 

thinning 30% of the total fruit number per plant resulted in the highest fruit weight (99.36 g) and TSS (17.2
o
Brix), and 

the lowest TA (0.180%), at the same time, the treatment reduced actual fruit yield (37.8 kg/plant) and increased the 

net revenue (772.000 Vietnam dong/kg). Wrapping fruits by nylon bag and sponge bag increased fruit weight of 

25.3% and 17.7% compared to the control treatment, respectively. The sponge bag returned the second rank of fruit 

yield (44.7 kg/plant) and net revenue (1,001,000 Vietnam dong/plant) and did not affect TSS value (17.02%). The 

nilon bag decreased TSS (15.69%) but returned the highest fruit yield (47.8 kg/plant) and net revenue (1.258.000 

Vietnam dong/plant). Therefore, the application of the wrapping materials into commercial production of jujube, nilon 

and sponge bags, is potentially economical. 

Keywords: Jujube, total soluble solids content, pests, net revenue, total acid content. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây táo (Ziziphus mauritiana Lamk.) đþợc 

trồng ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới, mang läi giá trð kinh tế đặc biệt ở Ấn Độ, 

Trung Quốc (Yingying & cs., 2016). Táo giàu giá 

trð dinh dþỡng nhþ vitamin C, đþờng, các hợp 

chçt phenol có khâ nëng chống oxy hóa (Li & cs., 

2005; Chen & cs., 2016). Quâ táo đþợc ën tþơi, 

sçy khô, muối chua, làm mứt, uống kèm trà và 

làm thuốc (Li & cs., 2005). Ở Việt Nam, cây táo 

đþợc phát triển ở nhiều tînh thành, điển hình là 

ở Ninh Thuên với điều kiện khí hêu níng nhiều 

và khô hanh quanh nëm nên rçt phù hợp cho 

trồng táo, với diện tích đät 5.200 ha và nëng suçt 

bình quån đät 25 tçn/ha (nëm 2015). Ở miền 

Bíc, táo đþợc trồng låu đời ở Thiện Phiến (Hþng 

Yên), Gia Lộc (Hâi Dþơng) và Lýc Ngän (Bíc 

Giang) với các giống táo truyền thống quâ nhó. 

Những nëm gæn đåy, cåy đþợc mở rộng và phát 

triển mänh với các giống quâ to, giòn, ngọt, đem 

läi hiệu quâ kinh tế cho ngþời sân xuçt (Nguyễn 

Thð Thu Hþơng & cs., 2018). 

Giống táo 05 đþợc Viện Nghiên cứu Rau quâ 

tuyển chọn thành công tÿ những dòng táo có 

triển vọng. Đåy là giống táo có sức sinh trþởng 

khóe, quâ to, ën giñn, ngọt đþợc thð trþờng þa 

chuộng, do đò đã đþợc công nhên là giống cây 

trồng nông nghiệp mới vào tháng 2 nëm 2019 và 

mở rộng ra sân xuçt ở các tînh phía Bíc (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019). 

Giống táo 05 cho quâ chín vào dðp Tết Nguyên 

đán nên cò giá trð kinh tế cao, với giá bán trung 

bình täi vþờn ở Hþng Yên là 22.000 đồng/kg và 

lãi thuæn có thể đät tới trên 300 triệu đồng/ha 

(Nguyễn Thð Thu Hþơng & cs., 2018). 

Tuy vêy, cây táo có số lþợng hoa/cây lớn, tỷ 

lệ đêu quâ cao nên số lþợng quâ/cây nhiều, dén 

tới quâ chçt lþợng thçp do cänh tranh dinh 

dþỡng mänh, quâ dễ bð thối hóng do sâu, bệnh 

häi do va chäm cơ giới, cành dễ bð géy và là 

nguyên nhân cûa hiện tþợng ra quâ cách nëm 

(Rasouli & cs., 2020). Điển hình sâu, bệnh häi 

quâ táo là ruồi vàng, bệnh phçn tríng và thối 

quâ (Mirzaee, 2014; Ciceoi & cs., 2017). Sâu, 

bệnh gây häi không những làm giâm méu mã 

quâ, giâm nëng suçt do quâ thối, hóng mà còn 

giâm niềm tin cûa ngþời tiêu dùng do nhìn bên 

ngoài không phát hiện ra quâ hóng khi bð ruồi 

vàng gây häi. Lý do là ruồi vàng đẻ trứng vào 

sâu bên trong thðt quâ, khi quâ chín, trứng ruồi 

sẽ nở ra thành såu non và ën phæn thðt quâ bên 

trong, đồng thời thâi ra dðch làm hóng quâ 

nhþng phæn vó bên ngoài chþa cò biểu hiện về 

triệu trứng gây häi (Trþơng Huỳnh Ngọc & 

Nguyễn Thð Thu Cúc, 2010). 

Bao quâ trþớc thu hoäch nhìm nâng cao 

nëng suçt, chçt lþợng quâ, giâm tỷ lệ quâ hóng 

do sâu, bệnh häi trên ổi (Nguyễn Vën Tuçt & 

cs., 2015), chuối (Lê Vën Bé & cs., 2014). Thêm 

vào đò, việc bao quâ đối với táo vén chþa đþợc 

áp dýng phổ biến täi miền Bíc Việt Nam do đa 

phæn các loäi táo truyền thống ở nþớc ta có quâ 

nhó, số lþợng quâ trên cây lớn. Trên cåy ën quâ, 

biện pháp tîa quâ đþợc áp dýng làm tëng kích 

thþớc, độ ngọt quâ trên các giống ổi (Mirzaee, 

2014), trên các giống đào, mên, mơ, và táo tåy 

(Greene, 2007; Rasouli & cs., 2020). Trên cây 

táo, biện pháp tîa quâ đã đþợc áp dýng nhþng 

chî dựa theo kinh nghiệm cûa ngþời trồng và 

chþa cò nghiên cứu cý thể về ânh hþởng cûa 

phþơng pháp này. Đối với giống táo 05 có khối 

lþợng và kích thþớc quâ lớn (trung bình 9-10 

quâ/kg) nên có thể gia tëng trð kinh tế cao hơn 

khi áp dýng biện pháp tîa quâ và bao quâ. 

Nghiên cứu này đánh giá ânh hþởng cûa các 

mức tîa quâ và một số vêt liệu bao quâ tới độ lớn 

quâ và chçt lþợng quâ cûa giống táo 05.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian 

2.1.1. Vật liệu 

Giống táo sử dýng: Giống táo 05 do Viện 

Nghiên cứu Rau quâ tuyển chọn tÿ giống táo 

Đài Loan nhêp nội, đþợc Bộ Nông nghiệp & 

Phát triển Nông thôn công nhên là giống cây 

trồng nông nghiệp mới theo Quyết đðnh số 

502/QĐ-BNN-TT ngày 12/02/2019. Cây táo 3 

nëm tuổi, đþợc nhân giống bìng phþơng pháp 

ghép cành. 

Vêt liệu bao quâ: Túi nilon kích thþớc 10 × 

19cm, có ba lỗ nhó ở đáy túi kích thþớc 0,5 ×  

0,5cm. Túi xốp bọc quâ (kích thþớc 16 × 20cm, có 
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túi nilon bọc bên ngoài). Túi giçy dæu không 

thçm nþớc (kích thþớc 15 × 18cm, có 4 lỗ 

nhó/mặt túi, kích thþớc lỗ 0,5 × 0,5cm). Vêt liệu 

bao quâ đþợc lựa chọn (túi nilon, túi giçy dæu) 

dựa trên kinh nghiệm thực tế trồng táo và hiệu 

quâ sử dýng trên ổi (túi xốp). 

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm đþợc tiến hành täi Viện Nghiên 

cứu Rau quâ, Thð trçn Trâu Quỳ - Huyện Gia 

Lâm - Thành phố Hà Nội. Thời gian: tÿ tháng 

10/2018 - tháng 03/2019. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Vþờn thí nghiệm: Cåy thí nghiệm đþợc 

trồng với khoâng cách 5m × 5m, làm giàn 

ngang. Tçt câ cành vþợt ra khói bề mặt ngang 

cûa giàn đều đþợc tîa bó (cít tîa mỗi tuæn một 

læn), chî giữ läi những cành leo trên giàn. Cây 

đþợc chëm sòc nhþ nhau theo quy trình trồng 

và chëm sóc täm thời cho giống táo 05 cûa Viện 

Nghiên cứu Rau quâ.  

2.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ânh hưởng 

của biện pháp tỉa quâ tới kích thước, chất 

lượng quâ giống táo 05 

Cåy đþợc lựa chọn ngéu nhiên trong vþờn 

đâm bâo điều kiện: tổng số quâ trên cåy đät tÿ 

700-720 quâ/cây täi thời điểm bít đæu tîa, 

không giữ läi quâ đêu sau đò. Thời gian bít đæu 

tîa quâ tÿ ngày 01/12/2018. Quâ đþợc tîa là 

những quâ nhó, quâ bð sâu, bệnh, quâ đêu sau 

đò. Thí nghiệm đþợc bố trí theo kiểu khối ngéu 

nhiên đæy đû (RCBD), gồm 04 công thức, mỗi 

công thức 03 læn nhíc läi, với 01 cây/1læn nhíc 

läi. Các mức tîa quâ áp dýng là: tîa 10% số quâ, 

tîa 20% số quâ, tîa 30% số quâ, và không tîa (đối 

chứng). Dựa trên kết quâ nghiên cứu cûa 

Biswas & cs. (1989), khi tîa tới 38% số quâ trên 

cåy, nëng suçt quâ giâm mänh dù khối lþợng 

quâ tëng, do đò mức tîa trên 30% không đþợc áp 

dýng trong phäm vi nghiên cứu này. 

2.2.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ânh hưởng 

của vật liệu bao quâ tới kích thước, chất 

lượng quâ giống táo 05 

Cåy đþợc lựa chọn ngéu nhiên trong vþờn 

đâm bâo điều kiện: tổng số quâ trên cåy đät tÿ 

700- 720 quâ/cåy, sau đò đþợc tîa bớt đi 30% số 

quâ trên cây (tîa quâ bð sâu, bệnh, quâ nhó, quâ 

đêu sau đò). Quâ đþợc bao khi đþờng kính đät 

3,0 cm, lựa chọn những quâ không bð sâu, bệnh 

häi để bao, trên mỗi cây bao 100 quâ/đợt bao. 

Tiến hành bao đợt 1 ngày 05/12/2018, bao 03 

đợt, mỗi đợt cách nhau 02 tuæn. Tổng số quâ bao 

trong thí nghiệm là 3.600 quâ. Thí nghiệm đþợc 

bố trí theo kiểu khối ngéu nhiên đæy đû, gồm 04 

công thức, mỗi công thức 03 læn nhíc läi, với 01 

cây/1 læn nhíc. Các công thức là túi bao quâ làm 

tÿ vêt liệu khác nhau: túi nilon, túi xốp, giçy 

dæu, và không bọc (Đối chứng). 

2.2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Nhóm chỉ tiêu vật lý (đo 30 quả/công thức): 

Đþờng kính quâ (cm), chiều cao quâ (cm): đo 

đðnh kỳ 10 ngày một læn. Các chî tiêu đo khi thu 

hoäch quâ: Khối lþợng quâ (g), khối lþợng quâ 

tëng so với đối chứng (%), tỷ lệ phæn ën đþợc 

(%); độ cứng quâ (kg/cm2): sử dýng máy đo độ 

cứng penetrometer (FT 011, Effigi, Alfonsine, 

Italy), mỗi quâ đþợc xác đðnh độ cứng 03 læn ở 

03 vð trí khác nhau.  

Nhóm chỉ tiêu sinh hóa (đo khi thu hoạch 

quả, đo 30 quả/công thức): Tổng hàm lþợng chçt 

rín hòa tan tổng số (TSS; %), không bao gồm 

phæn chçt rín lơ lửng: Lçy một phæn thðt quâ đã 

gọt vó, xay nhuyễn và tách phæn dðch quâ, nhó 

dðch quâ trên lëng kính cûa máy chiết quang kế 

(PAL-1 Pocket refrectometer, hãng Atago, Nhêt 

Bân), đọc chî số trên bâng điện tử. Hàm lþợng 

axit tổng số (TA) có trong dðch quâ (%) đþợc xác 

đðnh bìng phþơng pháp trung hña (Lê Thanh 

Mai & cs., 2007). Hàm lþợng nþớc (%): sçy quâ 

đến khối lþợng không đổi ở nhiệt độ 105C, hàm 

lþợng nþớc (%) = [(Khối lþợng quâ trþớc khi sçy - 

Khối lþợng quâ sau khi sçy)/Khối lþợng quâ 

trþớc khi sçy] × 100 (Cerniauskiene & cs., 2014).  

Tỷ lệ quả hỏng do sâu, bệnh hại (%): Đếm tçt 

câ số quâ trên cây bð hþ hóng do sâu häi (ốc sên, 

sâu róm, ruồi đýc quâ, såu ën quâ) hay bệnh häi 

(bệnh phçn tríng, thối quâ) và tính tỷ lệ trên 

tổng số quâ trên cây khi bít đæu thí nghiệm.   

Năng suất và hiệu quả kinh tế: Tổng số quâ 

thu (quâ/cåy) đþợc đếm và cộng dồn sau mỗi đợt 

thu hoäch; nëng suçt thực thu (kg/cây) là tổng 
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khối lþợng quâ thu đþợc sau tçt câ các đợt thu 

hoäch; giá bán (đồng/kg) đþợc tính trung bình 

cûa tçt câ các læn bán ra thð trþờng; lãi thuæn 

(đồng/cây) = tổng thu nhêp – chi phí lao động – 

chi phí phân bón, thuốc bâo vệ thực vêt (chi phí 

vêt liệu bao quâ, với thí nghiệm bao quâ). 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc xử lý trên Excel 2016 và phæn 

mềm thống kê GenStat 19.0 để phân tích 

ANOVA một nhân tố theo phþơng pháp Fisher’s 

Protected LSD ở mức ý nghïa 95% (Payne, 

2009). Nhân tố thí nghiệm là các mức tîa quâ và 

vêt liệu bao quâ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của biện pháp tîa quâ tới 

kích thước và chất lượng quâ giống táo 05 

3.1.1. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quâ tới 

kích thước, khối lượng quâ 

Biện pháp tîa quâ làm ânh hþởng rõ rệt đến 

kích thþớc quâ, trong đò các công thức tîa quâ ở 

mức 20% và 30% số quâ làm tëng đáng kể đþờng 

kính và chiều cao quâ so với công thức đối chứng. 

Đþờng kính và chiều cao quâ giống táo 05 khi 

thu hoäch đät cao nhçt (5,31cm; 6,80cm) khi tîa 

đi 30% số quâ, và thçp nhçt ở công thức đối 

chứng (4,63cm; 6,01cm) khi không tîa (Bâng 1). 

 Bâng 1. Ảnh hưởng của của các mức tîa quâ tới kích thước quâ giống táo 05 

Công thức 
Đường kính quả 

(cm) 
Chiều cao quả  

cm) 
Khối lượng quả 

(g) 
Khối lượng quả tăng số với đối chứng 

(%) 

Tỉa 10% 4,71 a 6,12a 91,60 a 1,54 

Tỉa 20% 4,94 b 6,45b 93,54 b 3,70 

Tỉa 30% 5,31 c 6,80c 99,36 c 10,14 

Không tỉa (đối chứng) 4,63 a 6,01 a 90,21 a - 

CV% 4,90 5,90 4,31 - 

 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05. 

  

Hình 1. Quâ giống táo 05 ở các mức tîa quâ so với tổng số quâ trên cây  

tại thời điểm thu hoạch (tîa 10% số quâ, tîa 20% số quâ, tîa 30% số quâ và không tîa (đối chứng)) 
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Bâng 2. Ảnh hưởng của các mức tîa quâ tới chất lượng quâ giống táo 05 

Công thức 
Tỷ lệ phần ăn được 

(%) 
TSS  
(%) 

Hàm lượng axit tổng số (TA) 
(%) 

TSS/TA 
Độ cứng quả 

(kg/cm
2
) 

Tỉa 10% 94,66 14,3 a 0,234 c 60,9 b 3,69 

Tỉa 20% 94,33 16,6 b 0,192 b 86,1 c 3,71 

Tỉa 30% 94,51 17,2 b 0,180 a 95,7 d 3,60 

Không tỉa (đối chứng) 94,68 13,4 a 0,240 c 55,6 a 3,60 

CV% 2,25 5,20 5,20 3,50 5,50 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0.05. 

Việc tîa quâ làm tëng khối lþợng quâ, trong 

đò khối lþợng quâ cao nhçt (99,36 g) khi 30% số 

quâ đþợc tîa, tëng 10,14% so với công thức đối 

chứng. Tîa 20% số quâ làm tëng khối lþợng quâ 

3,70% nhþng tîa 10% số quâ không làm ânh 

hþởng tới kích thþớc và chî làm tëng khối lþợng 

cûa quâ 1,54% so với đối chứng (Bâng 1, Hình 1). 

Kết quâ nhiều nghiên cứu trên một số giống 

táo và ổi chî ra rìng, tîa quâ với mức tÿ trên 

20% tới một nửa số quâ trên cåy làm tëng kích 

thþớc và khối lþợng quâ. Lý do cûa hiệu quâ này 

là khi tîa thþa số quâ, làm tëng tỷ lệ số lá/quâ, 

giâm sự cänh tranh dinh dþỡng giữa các quâ, tÿ 

đò làm tëng lþợng carbohydrates vên chuyển và 

tích lüy trong quâ (Biswas & cs., 1989; Michels 

& Normand, 2004; Zhen-Gui, 2008). 

3.1.2. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quâ tới 

các chỉ tiêu chất lượng quâ 

Kết quâ bâng 2 cho thçy các mức tîa quâ 

không ânh hþởng đến tỷ lệ phæn ën đþợc và độ 

cứng cûa quâ, trong khi đò làm tëng tổng hàm 

lþợng chçt rín hòa tan tổng số (TSS) so với đối 

chứng. Cý thể câ hai mức tîa quâ (20% và 30% 

số quâ) cho chî số TSS tþơng đþơng nhau (16,6 

và 17,2Brix), cao hơn đáng kể so với đối chứng 

(13,4Brix) và tîa 10% số quâ (14,3Brix) (Bâng 

2). Kết quâ nghiên cứu cûa Biswas & cs. (1989) 

và Michels & Normand (2004) chî ra rìng, giâm 

số quâ/cåy làm làm tëng vð ngọt cûa quâ thông 

qua tëng lþợng đþờng trong quâ. Đþờng tích lüy 

trong quâ là sân phèm cûa quá trình thûy phân 

tinh bột, do đò việc tëng tích lüy carbohydrates 

trong quâ có thể là nguyên nhân trực tiếp dén 

tới hàm lþợng đþờng trong quâ tëng (Michels & 

Normand, 2004). 

Hàm lþợng axit tổng số trong quâ giống táo 

05 giâm khi tîa quâ và nhó nhçt khi tîa 30% số 

quâ, đät 0,180%. Tîa 20% số quâ cho hàm lþợng 

axit đät 0,192%, cao hơn so với đối chứng 

(0,240%) và tîa 10% (0,234%). Tác giâ Jayasena 

& Cameron (2008) chî ra rìng, chî số TSS/TA là 

công cý hữu hiệu nhçt mà không phâi là giá trð 

TSS hay TA riêng biệt trong xác đðnh mức độ 

chçp nhên cûa ngþời tiêu dùng đối với sân 

phèm quâ tþơi, cý thể khi chî số TSS/TA tëng, 

mức độ þa thích cûa ngþời tiêu dùng cüng tëng 

tỷ lệ tþơng ứng. Trong nghiên cứu này, các mức 

tîa 10-30% tổng số quâ đều làm tëng đáng kể 

chî số TSS/TA, cao nhçt là công thức tîa 30% 

(95,7) tiếp sau đò là tîa 20% (86,1) và tîa 10% 

(60,9). Kết quâ này cho thçy tiềm nëng cûa việc 

tëng độ þa thích cûa ngþời tiêu dùng với giống 

táo 05 khi đþợc tîa bớt quâ trên cåy ngoài tëng 

kích thþớc quâ. 

3.1.3. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quâ tới 

tỷ lệ quâ hỏng do sâu, bệnh hại 

Táo thuộc chi Ziziphus, quâ bð häi bởi nhiều 

đối tþợng sâu, bệnh do quâ cò hàm lþợng đþờng 

trong quâ cao, vó quâ móng (Mirzaee, 2014). 

Các đối tþợng chính gây hóng quâ trong nghiên 

cứu này ghi nhên đþợc gồm: såu đýc quâ häi 

quâ non, ốc sên ën quâ và ruồi đýc quâ già síp 

chín, bệnh phçn tríng và thối quâ. Áp dýng tîa 

quâ ở các mức khác nhau làm giâm đáng kể số 

quâ bð hóng do sâu, bệnh. Cý thể, tỷ lệ quâ hóng 

do sâu, bệnh thçp nhçt ở mức tîa 30% với 8,88% 

hóng do sâu và 11,27% hóng do bệnh, cao nhçt ở 

công thức đối chứng với 34,48% hóng do sâu và 

36,53% hóng do bệnh (Bâng 3). Kết quâ cho 

thçy, việc tîa thþa quâ làm giâm mêt độ quâ/cây 
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có thể làm tëng độ thông thoáng trong bộ tán, 

giâm sự va chäm cơ giới giữa các quâ do táo 

thþờng mọc thành chùm nhiều quâ, tÿ đò giâm 

tổn thþơng cơ giới và tránh đþợc sự hoät động, 

xâm nhêp và gây häi do sâu, bệnh đối với quâ. 

3.1.4. Ảnh hưởng của biện pháp tỉa quâ tới 

năng suất và hiệu quâ kinh tế 

Nëng suçt và hiệu quâ kinh tế thể hiện tính 

khâ thi trong việc ứng dýng kỹ thuêt vào sân 

xuçt. Kết quâ cho thçy, mức độ tîa thþa tëng làm 

giâm số quâ thu hoäch trên cây và thçp nhçt khi 

tîa 30% (đät 387 quâ/cåy), đồng thời làm giâm 

nëng suçt thực thu, trÿ công thức tîa 30% cho 

nëng suçt thực thu tëng trở läi (đät 37,8 kg/cây) 

nhþng vén thçp hơn đối chứng (38,9 kg/cây) 

(Hình 2A). Khi tîa quâ, kích thþớc quâ tëng làm 

tëng giá bán và đät cao nhçt ở tîa 30% (30.000 

đồng/kg). Hiệu quâ kinh tế cao nhçt khi tîa 30% 

với lãi thuæn đät 772.000 đồng/cåy, cao hơn đối 

chứng (650.000 đồng/cây). Tîa 10% và 20% số quâ 

làm giâm hiệu quâ kinh tế so với đối chứng, với 

lãi thuæn đät đþợc læn lþợt là 570.000 đồng và 

607.000 đồng trên 1 cây (Hình 2B). 

3.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới 

kích thước và chất lượng quâ giống táo 05 

3.2.1. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới 

kích thước quâ 

Kết quâ bâng 4 cho thçy bao quâ làm tëng 

kích thþớc và khối lþợng quâ đáng kể so với đối 

chứng. Cý thể, sử dýng túi nilong bao quâ cho 

đþờng kính, chiều cao quâ lớn nhçt (7,24cm; 

8,24cm) và khối lþợng quâ cao nhçt (114,30g), 

tëng 25,5% so với đối chứng. Bao quâ bìng túi 

xốp cüng làm tëng đáng kể đþờng kính và chiều 

cao quâ (6,65cm và 7,67cm), và khối lþợng quâ 

đät 107,30g, tëng 17,7% so với đối chứng (Bâng 4; 

Hình 3). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của các mức tîa quâ tới tỷ lệ quâ hỏng do sâu, bệnh hại giống táo 05 

Công thức Tỷ lệ quả hỏng do sâu hại (%) Tỷ lệ quả hỏng do bệnh hại (%) 

Tỉa 10% 21,92 c 23,47 c 

Tỉa 20% 14,27 b 17,67 b 

Tỉa 30%  8,88 a 11,27 a 

Không tỉa (Đối chứng) 34,48 d 36,53 d 

CV% 4,70 3,70 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05. 

 

Ghi chú: (A): Các giá trị trong cùng một chỉ số có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05 . 

Hình 2. Ảnh hưởng của các mức tîa quâ tới: (A) số quâ thu hoạch và năng suất thực thu  

và (B) giá bán và lãi thuần trên giống táo 05 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2018-2019 
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Kết quâ bâng 4 cüng cho thçy, hàm lþợng 

nþớc trong quâ tëng đáng kể khi bao quâ, cý thể 

bao quâ bìng túi nilon cho hàm lþợng nþớc 

trong quâ cao nhçt (88,38%), tiếp sau là bao túi 

xốp (87,25%), giçy dæu (82,52%) và thçp nhçt là 

không bao (81,57%). Sự tëng hàm lþợng nþớc có 

tþơng quan dþơng, cý thể là tỷ lệ thuên với tëng 

khối lþợng quâ (R2
 = 0,98) (Hình 4) so với đối 

chứng. Đồng thời, khối lþợng chçt khô trong quâ 

tëng khi bao túi nilon (13,3g) và túi xốp (14,4g) 

so với đối chứng. Nhþ vêy, việc tëng khối lþợng 

quâ có thể đþợc giâi thích chû yếu do tëng hàm 

lþợng nþớc và tëng hàm lþợng chçt khô tích lüy 

trong quâ. Hàm lþợng nþớc trong quâ táo cao có 

thể là þu thế cho thþơng mäi vì làm quâ cëng 

đều, tëng độ bóng cûa quâ. 

3.2.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới 

chất lượng quâ 

Kết quâ bâng 5 cho thçy vêt liệu bao quâ 

không làm ânh hþởng tới tỷ lệ phæn ën đþợc cûa 

quâ giống táo 05, trong khi làm giâm độ cứng 

quâ khi bao bìng túi nilong và túi xốp so với đối 

chứng. Cý thể, độ cứng quâ thçp nhçt  

(3,27 kg/cm2) khi bao bìng túi nilon và cao nhçt 

khi không bao (3,72 kg/cm2). Bao bìng túi xốp 

cho độ cứng quâ (3,38 kg/cm2) thçp hơn đối 

chứng và giçy dæu (3,65 kg/cm2). 

Hàm lþợng chçt rín hòa tan tổng số giâm 

khi bao bìng túi nilon (đät 15,69%) và túi giçy 

dæu (15,53%) so với đối chứng (đät 17,02%) và 

túi xốp (với 17,02%). Trong khi đò, vêt liệu bao 

quâ không ânh hþởng đến hàm lþợng axit tổng 

số trong dðch quâ, dao động tÿ 0,197% (bao túi 

nilon) đến 0,217% (bao túi xốp). Tþơng ứng, chî 

số TSS/TA giâm ở công thức bao túi nilon (82,4) 

và giçy dæu (80,7) so với đối chứng, trong khi đò 

bao túi xốp cho chî số TSS/TA (102,7) tþơng 

đþơng với đối chứng (101,7) (Bâng 5). 

Bâng 4. Ảnh hưởng của của vật liệu bao quâ tới các chî tiêu vật lý của quâ giống táo 05 

Công thức Đường kính quả 
(cm) 

Chiều cao quả 
(cm) 

Khối lượng quả 
(g) 

Khối lượng quả tăng số 
với đối chứng (%) 

Hàm lượng 
nước (%) 

Khối lượng chất khô 
(g/quả) 

Túi nilon 7,24 d 8,24 d 114,30 d 25,3 88,38 b 13,3 b 

Túi xốp 6,65 c 7,67 c 107,30 c 17,7 87,25 b 14,4 b 

Giấy dầu 5,59 b 6,73 b 93,30 b  2,3 82,52 a 10,1 a 

Đối chứng 5,31 a 6,52 a 91,20 a - 81,57 a 10,7 a 

CV% 5,60 5,40 7,10 - 2,20 1,8 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05. 

 

Hình 3. Quâ giống táo 05 khi bao bằng các vật liệu khác nhau tại thời điểm thu hoạch  

(túi nilon, túi xốp, giçy dæu, không bao (đối chứng)) 
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Hình 4. Tương quan thuận giữa hàm lượng nước tăng so vơi đối chứng (%)  

và khối lượng quâ tăng so với đối chứng (%) khi bao quâ giống táo 05 bằng các vật liệu bao 

quâ khác nhau (túi nilon, túi xốp, giçy dæu và không bao (đối chứng)) 

Bâng 5. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới chất lượng quâ giống táo 05 

Công thức 
Tỷ lệ phần ăn được 

(%) 
Độ cứng quả 

(kg/cm
2
) 

TSS  

(Brix) 

Hàm lượng axit tổng số (TA) 
(%) 

TSS/TA 

Túi nilon 94,89 3,27 a 15,69 a 0,197 82,4 a 

Túi xốp 94,93 3,38 a 17,02 b 0,217 102,7 b 

Giấy dầu 94,96 3,65 b 15,53 a 0,202 80,7 a 

Đối chứng 94,33 3,72 b 17,02 b 0,207 101,7 b 

CV% 4,50 2,40 2,80 5,301 2,1 

 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của vật liệu bao tới tỷ lệ quâ hỏng do sâu, bệnh gây hại giống táo 05 

Công thức Tỷ lệ quả hỏng do sâu hại (%) Tỷ lệ quả hỏng do bệnh hại (%) 

Túi nilon  0,08 a  0,11 a 

Túi xốp  0,07 a  0,11 a 

Giấy dầu  1,14 a  5,25 b 

Đối chứng 21,53 b 31,93 c 

CV% 10,70 8,00 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cậy P0,05. 

3.2.2. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới tỷ 

lệ quâ hỏng do sâu, bệnh hại 

Việc bao quâ đã làm giâm gæn nhþ hoàn 

toàn việc hóng quâ do sâu và bệnh häi ở giống 

táo 05 với tỷ lệ quâ hóng chî ở mức dþới 1% khi 

bao bìng túi nilon và túi xốp. Bao giçy dæu có tỷ 

lệ quâ hóng ở mức chî rçt thçp 1,14% do sâu häi 

và 5,25% do bệnh (Bâng 6). Kết quâ này cho 

thçy tiềm nëng ứng dýng việc bao quâ đối với 

giống táo 05 trong sân xuçt vì sâu, bệnh häi quâ 

là một trong những vçn đề khó khíc phýc đối 

với cây táo nếu không sử dýng thuốc hóa học, 

đặc biệt là đối với ruồi đýc quâ (Mirzaee, 2014). 
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Ghi chú: Các giá trị trong cùng một chỉ số có chữ cái khác nhau (A) thì sai khác có ý nghĩa ở độ tin cây P0,05. 

Hình 5. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới: (A) số quâ thu hoạch và năng suất thực thu 

 và (B) giá bán và lãi thuần trên giống táo 05 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2018-2019 

3.2.3. Ảnh hưởng của vật liệu bao quâ tới 

năng suất và hiệu quâ kinh tế 

Các vêt liệu bao khác nhau cho kết quâ số 

quâ thu đþợc trên cåy, nëng suçt thực thu, giá 

bán và lãi thuæn cò cùng xu hþớng. Cý thể, bao 

quâ làm tëng số quâ thu đþợc trên cåy, tëng 

nëng suçt thực thu (do tëng khối lþợng và giâm 

tỷ lệ quâ hóng), tëng giá bán (do khối lþợng quâ 

tëng), và làm tëng lãi thuæn (Hình 5A). Chi phí 

cho công lao động đþợc bù läi bìng việc tëng 

nëng suçt và giá bán. Công thức bao túi nilon 

cho nëng suçt thực thu và lãi thuæn cao nhçt, 

tþơng ứng 47,8 kg/cåy và 1.258.000 đồng/cây. 

Bao túi xốp cho nëng suçt thực thu và lãi thuæn 

đứng thứ hai, tþơng ứng 44,7 kg/cây và 

1.001.000 đồng/cåy, cao hơn đáng kể so với đối 

chứng (đät 33,9 kg/cåy và 552.000 đồng/cây) 

(Hình 5B). Tuy nhiên, bao túi nilon làm giâm 

chî số TSS/TA trong khi đò túi xốp không ânh 

hþởng chî số này. Do vêy, để vÿa đáp ứng thð 

hiếu cûa ngþời tiêu dùng và vén đem läi hiệu 

quâ kinh tế cho ngþời nông dân, việc bao túi xốp 

đþợc khuyến cáo ứng dýng vào sân xuçt táo. 

Bao túi nilon cò nên đþợc ứng dýng vào sân 

xuçt hay không cæn cò đánh giá câm quan và sự 

chçp nhên cûa ngþời tiêu dùng mới có thể kết 

luên chính xác. 

4. KẾT LUẬN 

Tîa thþa 30% số quâ trên cåy đã tëng khối 

lþợng quâ, đät 99,36g (tëng 10,14% so với đối 

chứng), và làm giâm đáng kể tỷ lệ quâ bð hóng do 

sâu, bệnh häi (11,27%). Tîa 30% số quâ làm tëng 

tổng hàm lþợng chçt rín hòa tan trong quâ 

(17,2%), giâm hàm lþợng axit tổng số (0,180%), 

và tëng chî số TSS/TA (95,7). Đồng thời, tîa 30% 

số quâ làm giâm nëng suçt thực thu (37,8 kg/cây) 

nhþng tëng lãi thuæn (772.000 đồng/cây).  

Bao quâ bìng túi nilon và túi xốp đều có tỷ 

lệ quâ hóng do sâu, bệnh häi thçp tþơng ứng 

0,7-0,8% và 0,11%, đồng thời làm tëng khối 

lþợng quâ do hàm lþợng nþớc và khối lþợng chçt 

khô trong quâ tëng. Bao quâ bìng túi nilon làm 

tëng khối lþợng quâ, đät 114,30g (tëng 25,3%) 

nhþng làm giâm hàm lþợng chçt rín hòa tan 

tổng số (15,69%) và chî số TSS/TA (82,4). Bao 

quâ bìng túi xốp tëng khối lþợng quâ, đät 

107,30 g (tëng 17,7%) và không ânh hþởng tới 

hàm lþợng chçt rín hòa tan tổng số (17,02%) và 

chî số TSS/TA (102,7). Túi nion cho nëng suçt 

thực thu và lãi thuæn cao nhçt, tþơng ứng 47,8 

kg/cåy và 1.258.000 đồng/cây, theo sau là bao 

túi xốp với nëng suçt đät 44,7 kg/cây và lãi 

thuæn đät 1.0001.000 đồng/cây. 
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