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TÓM TẮT 

Hiện tượng nứt trái làm giảm giá trị thương phẩm và năng suất chôm chôm Rongrien khi thu hoạch. Nghiên cứu 

được thực hiện tại huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ trên cây chôm chôm Rongrien 6 năm tuổi nhằm khảo sát 

ảnh hưởng của nồng độ α-naphthalene acetic acid (α-NAA) phun qua lá đến hiện tượng nứt trái và cải thiện năng 

suất trái. Nghiên cứu được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức tương ứng với 4 nồng độ α-NAA khác 

nhau (0ppm (đối chứng), 25, 50 và 100ppm). Mỗi nghiệm thức có 8 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một cây.  

α-NAA phun đều lên lá sau khi đậu trái 8 tuần (phun 3 lần, khoảng cách hai lần là 15 ngày). Tất cả các cây đều có 

cùng chế độ chăm sóc. Kết quả cho thấy phun α-NAA qua lá làm hạn chế hiện tượng nứt trái, cải thiện năng suất và 

chất lượng trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch. Nghiệm thức phun α-NAA 100ppm có tác động tích cực, ảnh 

hưởng tốt rõ rệt, tỉ lệ nứt trái thấp hơn 42,0% và năng suất cao hơn 42,4% so với nghiệm thức đối chứng; độ Brix và 

hàm lượng vitamin C (19,9% và 38,5 mg/100g) đều cao hơn so với ở nghiệm thức đối chứng. 

Từ khóa: Chôm chôm, α-NAA, năng suất, nứt trái. 

Surveying Effects of Alpha-Naphthalene Acetic Acid as Foliar Spray  
on the Fruit Cracking Phenomenon and  

Yield of Rongrien Rambutan (Nephelium lappaceum L.)  

ABSTRACT 

Fruit cracking reduces the commercial value and yield of rambutan at harvest. The present study was conducted 

in Phong Dien district, Can Tho city on 6-year-old Rongrien rambutan trees to investigate the effect of alpha-

naphthalene acetic acid (α-NAA) as foliar spray on fruit cracking phenomenon and fruit yield. The study was 

designed as completely randomized design consisting of four treatments corresponding to four different 

concentrations of α-NAA: 0ppm (control), 25, 50, and 100ppm. Each treatment had 8 replications and each 

replication corresponded to one tree. α-NNAwas sprayed on leaves 8 weeks after fruit set (sprayed three times with 

an interval of 15 days). All plants received the same care regime. The results showed that foliar spraying with α-NNA 

reduced fruit cracking and improved the yield and quality of Rongrien rambutan fruit at harvest. α-NNAspray 

treatment at 100ppm had the fruit cracking ratio 42.0% lower and the yield 42.4% higher than those of the control. 

The Brix level and vitamin C content (19.9% and 38.5mg.100g
-1

) were also higher than those of the control. 

Keywords: Fruit cracking, α-NAA, rambutan, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện tượng nứt trái thường xây ra trong 

quá trình phát triển của trái, làm giâm chçt 

lượng và khâ nëng tiêu thụ, gây thiệt häi lớn về 

kinh tế; hiện tượng này bð ânh hưởng bởi các 

yếu tố sinh lý, di truyền và môi trường (Wang & 

cs., 2021). Trên thế giới, hiện tượng nứt trái đã 

được ghi nhên ở trái vâi (Wang & cs., 2019), táo 

(Ginzberg & Stern, 2019), lựu (Singh & cs., 

2020),... Ở Việt Nam, hiện tượng này xây ra ở 

cây có múi, xoài, vâi, chôm chôm,... Chôm chôm 
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Rongrien được du nhêp vào Việt Nam nëm 

1996, cåy cò đặc tính sinh trưởng mänh, dễ ra 

hoa và đêu trái, thích nghi với điều kiện Đồng 

bìng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ 

(Đào Thð Bé Bây & cs., 2005). Trái cò cơm màu 

tríng ngà, tróc tốt, dày, ráo và dai, vð ngọt ngon. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng do cò vó móng 

nên trái thường bð nứt khi mưa nhiều. Theo 

Træn Thð Bích Vân (2018), khi tiến hành điều 

tra về hiện tượng nứt trái chôm chôm Rongrien, 

hæu hết nông dån đều cho rìng có khoâng 61,5% 

số cåy trong vườn bð nứt trái với tî lệ lên đến 

18,8%. α-NAA là chçt kích thích sinh trưởng 

thường được sử dụng để câi thiện nëng suçt và 

chçt lượng cây trồng. Sandhu (2013), xử lý NAA 

là biện pháp tốt nhçt để kiểm soát hiện tượng 

nứt và câi thiện chçt lượng trái chanh. NAA 

được sử dụng để hän chế hiện tượng nứt trái 

được ghi nhên ở quýt (Greenberg & cs., 2006), 

vâi (Lu & cs., 2006), chanh (Sandhu, 2013), táo 

(Ginzberg & Stern, 2019),... Mục đích của 

nghiên cứu là khâo sát ânh hưởng của α-NAA 

đến hiện tượng nứt trái và nëng suçt trái chôm 

chôm Rongrien. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Cåy chôm chôm Rongrien 6 nëm tuổi ở 

huyện Phong Điền, thành phố Cæn Thơ.  

Dụng cụ đo và phån tích: cån phån tích 

(model Ohaus CL 201, Mỹ sân xuçt), thước kẹp 

(model Mitutoyo, Nhêt sân xuçt), máy đo 

pH/EC/TDS/nhiệt độ (model HANNA HI9813-6, 

Ý sân xuçt), khúc xä kế (model ATAGO, Nhêt 

sân xuçt),... 

Hóa chçt xử lý: α-naphthalene acetic acid 
(99%, hãng Himedia - Ấn Độ sân xuçt). Cách 

pha α-NAA 1.000ppm: hòa tan 3g NaHCO3 vào 

khoâng 200-300ml nước nóng (80-95C), khuçy 

đều cho tan hoàn toàn để täo dung dðch kiềm. 

Cân 1,01g α-NAA cho vào dung dðch kiềm vừa 

pha và khuçy đều đến khi tan hết. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 

toàn ngéu nhiên gồm có 4 nghiệm thức, mỗi 

nghiệm thức có 8 læn lặp läi, mỗi læn lặp läi 

tương ứng một cây. α-naphthalene acetic acid 

phun đều lên lá sau khi đêu trái 8 tuæn, phun 3 

læn với khoâng cách hai læn là 15 ngày. Tçt câ 

các cåy đều có cùng chế độ chëm sòc. Các 

nghiệm thức bao gồm: 

- Nghiệm thức 1: Đối chứng (phun nước säch)  

- Nghiệm thức 2: α-NAA 25ppm 

- Nghiệm thức 3: α-NAA 50ppm 

- Nghiệm thức 4: α-NAA 100ppm 

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Tî lệ nứt trái (%): chọn ngéu nhiên 20 chùm 

trái/cåy, đếm tổng số trái và số trái nứt, tî lệ nứt 

trái được tính theo công thức (1), trái bð nứt có 

biểu hiện như hình 1.  

Tî lệ nứt trái (%) = 100 × Số trái bð nứt 
 (1) 

Tổng số trái 

 

Hình 1. Trái chôm chôm Rongrien bị nứt 
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Thu thêp méu khi trái có màu vàng cam 

theo mô tâ của Kosiyachinda (1988). Mỗi cây 

thu 40 trái, thu ngéu nhiên trên 4 cành phân bố 

đều về 4 hướng khác nhau. Đánh giá và phân 

tích các chî tiêu: 

- Tî lệ rò rî ion (%): Xác đðnh theo phương 

pháp của Shao & cs. (2013) có câi biến, phương 

pháp như sau: trái thu hoäch về được rửa mänh 

dưới vñi nước để loäi bó dinh dưỡng khoáng và 

bụi bèn bám trên bề mặt vó, dùng khoan tròn  

( 21mm) khoan lçy méu vó, tiếp tục rửa méu 

bìng nước khử ion 3 læn để loäi bó ion tiết ra 

sau khi khoan. Đo độ dén điện của nước khử ion 

(EC0). Cho méu vào ống nghiệm 50ml có chứa 

30ml nước khử ion, sau 3 giờ để ống ở nhiệt 

phñng, đo độ dén điện (EC1). Đông länh/rã đông 

ống chứa méu 3 læn, đo độ dén điện (EC2). Độ 

dén điện đo bìng máy đo pH/EC/TDS/nhiệt độ 

(model HANNA HI9813-6, Ý sân xuçt). Tî lệ rò 

rî ion được tính theo công thức (2): 

Tî lệ rò rî ion (%) = 
100 × (EC1-EC0) 

 (2) 
EC2 

- Độ dày vó (mm): Cít ngang giữa trái, đo 

bìng thước kẹp. 

- Khối lượng trái (g): Cân bìng cån điện tử. 

- Kích thước trái (mm): Đo chiều cao nhçt 

và rộng nhçt của trái. 

- Độ Brix: Đo từ nước ép thðt trái, nhó dðch 

trái lên lëng kính của khúc xä kế. 

- Hàm lượng vitamin C (mg/100g): Xác đðnh 

theo phương pháp Muri (Nguyễn Minh Chơn & 

cs., 2010). 

+ Cân 2,5g méu tươi cho vào cối nghiền có 

sẵn 10ml HCl 1%, lçy phæn dðch trích cho vào 

bình đðnh mức 50ml. Nghiền phæn méu còn läi 

và tráng dụng cụ bìng oxalic acid 1% rồi cho 

tiếp vào bình đðnh mức cho đến väch 50ml, líc 

kỹ để yên 10 phút rồi lọc qua giçy lọc khô.  

Lçy 10ml dðch lọc đem chuèn độ bìng  

2,6-dichlorophenol indophenol đến lúc xuçt hiện 

màu hồng nhät bền sau 1 phút. Tiến hành song 

song với méu đối chứng gồm 8ml axit oxalic 1% 

và 2ml HCl 1%, đem chuèn độ lçy kết quâ. 

+ Hàm lượng vitamin C trong 100g méu 

tươi (X) được tính theo công thức (3): 

 X = 
(a - b) × 0,088 × V1 × 100 

 (3) 
V2 × m 

Trong đò: 

a: Thể tích (ml) của 2,6-dichlorophenol 

indophenol chuèn độ méu trích ly.  

b: Thể tích (ml) của 2,6-dichlorophenol 

indophenol chuèn độ méu đối chứng  

V1: Thể tích (ml) dðch chiết ban đæu  

V2: Thể tích (ml) dðch chiết lçy chuèn độ  

m: Khối lượng ban đæu (gram) 

0,088: Thể tích (ml) ascorbic acid tương 

đương với 1ml dung dðch chuèn  

2,6-dichlorophenol indophenol. 

- Hiệu quâ kinh tế: Tổng thu - tổng chi 

+ Tổng thu: Nëng suçt thực thu × giá bán 

täi thời điểm thu hoäch 

+ Tổng chi: Tçt câ các khoân chi thực tế cho 

việc sân xuçt (không bao gồm cây trồng). 

2.4. Xử lý số liệu  

Xử lý số liệu và vẽ đồ thð bìng chương trình 

Microsoft Excel. Phân tích thống kê số liệu bìng 

phæn mềm SPSS version 22.0, phån tích phương 

sai (ANOVA) để phát hiện sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức và so sánh các giá trð trung bình 

bìng kiểm đðnh Duncan ở mức ý nghïa 1 và 5%. 

Các giá trð phæn trëm (%) nìm trong khoâng 

giữa 0-30% hoặc 70-100% nhưng läi không nìm 

câ 2 khoâng trên được chuyển đổi sang cën bêc 

hai để thống kê. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng đến hiện tượng nứt trái 

Hiện tượng nứt trái làm giâm giá trð thương 

phèm, nëng suçt và chçt lượng chôm chôm 

Rongrien. Theo nghiên cứu của Sandhu (2013), 

xử lý NAA là biện pháp tốt để kiểm soát hiện 

tượng nứt trái. Kết quâ nghiên cứu được trình 

bày ở trình bày ở hình 2 cho thçy phun α-NAA 

qua lá làm giâm hiện tượng nứt trái chôm chôm 

Rongrien khi thu hoäch. Nghiệm thức phun  

α-NAA) 100ppm và 50ppm có tî lệ nứt trái thçp 

hơn so với ở nghiệm thức đối chứng 42,0% và 
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36,6% theo thứ tự. Có sự khác biệt thống kê về 

tî lệ nứt trái giữa các nghiệm thức phun α-NAA 

100ppm và 50ppm (7,6% và 8,3%) so với α-NAA 

25ppm và đối chứng (11,7 và 13,1%) ở mức ý 

nghïa 1% (P <0,01). Kết quâ nghiên cứu xử lý 

NAA ở quýt (Greenberg & cs., 2006), vâi (Lu & 

cs., 2006), táo (Ginzberg & Stern, 2019), chanh 

(Sandhu, 2013) cũng cò kết quâ làm giâm nứt 

trái tương tự như nghiên cứu của nhóm tác giâ ở 

chôm chôm Rongrien. 

α-NAA làm giâm tî lệ nứt trái chủ yếu do 

tác động của α-NAA đến vó trái, kết quâ trình 

bài ở bâng 1 cho thçy α-NAA làm tëng độ dày vó 

trái và giâm tî lệ rò rî ion ở vó trái. Khi nghiên 

cứu hiện tượng nứt trái chôm chôm Rongrien, 

Træn Thð Bích Vân & Lê Bâo Long (2016) nhên 

thçy hiện tượng nứt trái cò tương quan nghðch 

với độ dày vó trái và tương quan thuên với tî lệ 

rò rî ion ở vó trái. Có sự khác biệt thống kê về độ 

dày vó trái giữa nghiệm thức phun α-NAA 

100ppm và 50ppm (2,39mm và 2,28mm) với 2 

nghiệm thức còn läi (1,90mm-2,03mm) ở mức ý 

nghïa 1% (P <0,01). 

Bâng 1 cũng cho thçy phun α-NAA có ânh 

hưởng đến tî lệ rò rî ion ở vó trái, có sự khác 

biệt thống kê ở mức ý nghïa 5% (P < 0,05). Tî lệ 

rò rî ion vó trái giâm khi nồng độ α-NAA phun 

qua lá tëng, nghiệm thức phun α-NAA 100ppm 

có tî lệ rò rî ion vó trái thçp nhçt (9,8%), cao 

nhçt ở nghiệm thức đối chứng (13,4%). Kết quâ 

nghiên cứu của Greenberg & cs. (2010) nhên 

thçy phun NAA làm tëng độ cứng vó trái và 

điều này có thể là nguyên nhân dén đến tî lệ rò 

rî ion giâm. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của NAA phun qua lá  

đến tỉ lệ nứt trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch 

Bâng 1. Độ dày vỏ và tỉ lệ rò rỉ ion ở vỏ trái ở chôm chôm Rongrien khi thu hoạch  

ở các nghiệm thức phun α-NAA qua lá các nồng độ khác nhau 

Nghiệm thức Độ dày vỏ trái (mm) Tỉ lệ rò rỉ ion ở vỏ trái (%) 

0 (Đối chứng) 1,90
b
 13,4

a
 

α-NAA 25ppm 2,03
b
 11,6

ab
 

α-NAA 50ppm 2,28
a
 11,2

ab
 

α-NAA 100ppm 2,39
a
 9,8

b
 

P 0,001 0,040 

CV (%) 4,5 12,9 

Ghi chú: Trên cùng một cột các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê qua 

phép thử Duncan. 
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Bâng 2. Kích thước trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch  

ở các nghiệm thức phun α-NAA qua lá các nồng độ khác nhau 

Nghiệm thức Chiều cao (mm) Đường kính (mm) 

0 (Đối chứng) 41,3
c
 32,7

b
 

α-NAA 25ppm 43,0
bc

 35,1
a
 

α-NAA 50ppm 45,2
b
 36,3

a
 

α-NAA 100ppm 48,1
a
 36,4

a
 

P 0,001 0,007 

CV (%) 5,2 7,6 

Ghi chú: Trên cùng một cột các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý 

nghĩa thống kê qua phép thử Duncan. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của α-NAA phun qua lá  

đến khối lượng trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch

3.2. Ảnh hưởng đến thành phần năng suất 

và năng suất trái 

Kích thước trái chôm chôm khi thu hoäch 

tëng cùng với nồng độ α-NAA phun qua lá 

(Bâng 2). Chiều cao trái ở nghiệm thức α-NAA 

100ppm cao nhçt (48,1mm), kế đến 50ppm và 

25ppm (45,2mm và 43,0mm), thçp nhçt ở 

nghiệm thức đối chứng (41,3mm), có sự khác 

biệt thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý 

nghïa 1% (P <0,01). 

Tương tự như chiều cao trái, cũng cò sự 

khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức về 

đường kính trái ở mức ý nghïa 1% (P <0,01), 

nghiệm thức đối chứng cò đường kính trái nhó 

nhçt (32,7mm), nghiệm thức α-NAA 25-100ppm 

dao động từ 35,1mm đến 36,4mm. NAA làm gia 

tëng kích thước trái có thể là do tác động của 

NAA đến sự mở rộng tế bào trong giai đoän sau. 

Nghiên cứu của Ansari & cs. (2008) trên quýt 

hay Reddy (2011) ở lựu cũng cho thçy phun 

NAA câi thiện được kích thước trái. 

Hình 3 cho thçy khối lượng trái tëng cùng 

với nồng độ α-NAA phun qua lá, phun α-NAA 

100ppm (30,4g) có khối lượng trái tëng hơn 

28,8% so với đối chứng (23,6g). Phun α-NAA 

25ppm và 50ppm có khối lượng trái tương ứng 

24,1g và 27,7g, nghiệm thức α-NAA 25ppm tëng 

không đáng kể nhưng α-NAA 50ppm tëng 17,4% 

so với đối chứng. NAA làm tëng khối lượng trái 

đã được chứng minh ở ổi, quýt và lựu (Garasiya 

& cs., 2013; Safaei-Nejad & cs., 2015; Ghosh & 

cs., 2016). 
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Hình 4. Ảnh hưởng của α-NAA phun qua lá  

đến năng suất trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của α-NAA phun qua lá 

đến độ Brix dịch trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của α-NAA phun qua lá  

đến hàm lượng vitamin C dịch trích thịt trái chôm chôm Rongrien khi thu hoạch 



Khảo sát ảnh hưởng của alpha-naphthalene acetic acid phun qua lá đến hiện tượng nứt trái và năng suất chôm chôm 
Rongrien (Nephelium lappaceum Linn) 

298 

Nëng suçt trái là một trong những yếu tố 

quyết đðnh thu nhêp của người trồng, kết quâ 

nghiên cứu cho thçy nëng suçt trái tëng khi 

phun α-NAA (Hình 4). Phun α-NAA 50ppm và 

100ppm tëng nëng suçt so với đối chứng 26,1% 

và 42,4%. Nghiệm thức đối chứng cò nëng suçt 

20,3 kg/cây, phun α-NAA 25ppm (20,8 kg/cây), 

α-NAA 50ppm và 100ppm (25,3 kg/cây và  

28,9 kg/cây). Có sự khác biệt thống kê ý nghïa 1% 

(P <0,01) về nëng suçt trái giữa nghiệm thức 

phun α-NAA 100ppm với α-NAA 50ppm, cũng 

như giữa 2 nghiệm thức này với 2 nghiệm thức 

còn läi. Sự gia tëng kích thước, khối lượng và 

giâm tî lệ nứt trái do tác động của α-NAA là 

nguyên nhân dén đến gia tëng nëng suçt trái. Áp 

dụng NAA câi thiện nëng suçt trái đã được ghi 

nhên trên trái quýt (Greenberg & cs., 2006), mên 

(Gupta & Kaur, 2007), ổi (Parkhe & cs. 2015). 

3.3. Ảnh hưởng đến chất lượng trái 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy phun α-NAA 

có ânh hưởng đến độ Brix và hàm lượng vitamin 

dðch trái chôm chôm Rongrien khi thu hoäch. 

Theo Sandhu (2013), xử lý NAA có thể câi thiện 

chçt lượng trái chanh.  

Độ Brix tëng khi nồng độ α-NAA phun 

tëng, nghiệm thức α-NAA 100ppm cò độ Brix 

19,9%, kế đến α-NAA 50ppm (18,7%), α-NAA 

25ppm (17,8%) và ở nghiệm thức đối chứng 

(17,5%); có sự khác biệt thống kê ý nghïa 5%  

(P <0,05) (Hình 5). Auxin đã được biết là tham 

gia vào quá trình tổng hợp α-amylase, giúp 

chuyển hóa tinh bột thành đường và do đò làm 

tëng tổng chçt rín hòa tan (Krishnamoorthy, 

1981). Một số nghiên cứu ở quýt (Safaei & cs., 

2015), táo (Khandaker & cs., 2015), lựu (Ghosh 

& cs., 2016) đã nhên thçy tổng chçt rín hòa tan 

được câi thiện sau khi xử lý NAA. 

Hình 6 cho thçy hàm lượng vitamin C bð 

ânh hưởng bởi xử lý α-NAA, hàm lượng vitamin 

C tëng cùng nồng độ α-NAA phun qua lá. Hàm 

lượng vitamin C trong quâ vâi, xoài có thể tëng 

lên khi sử dụng NAA (Sharma & cs., 2005; 

Ahmed & cs., 2012). Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy hàm lượng vitamin C ở nghiệm thức phun 

α-NAA 100ppm và 50ppm tương ứng là 38,5 

mg/100g và 36,1 mg/100g, có khác biệt thống kê 

ở mức ý nghïa 1% (P <0,01) với 2 nghiệm thức 

còn läi là α-NAA 25ppm và đối chứng (30,8 

mg/100g và 28,6 mg/100g). 

3.3. Hiệu quâ kinh tế 

Kết quâ trình bày ở bâng 3 cho thçy phun 

α-NAA có ânh hưởng đến lợi nhuên khi thu 

hoäch, lợi nhuên tëng khi nồng độ α-NAA phun 

tëng. Nghiệm thức đối chứng có lợi nhuên thçp 

nhçt, 13.526 ngàn đồng/1.000m2. Nghiệm thức 

phun α-NAA 25ppm, mặc dù cò tëng nëng suçt 

hơn đối chứng nhưng lợi nhuên giâm, nguyên 

nhân chủ yếu do cùng giá bán nhưng tổng chi cao 

hơn (8.530 ngàn đồng/1.000m2 so với 7.690 ngàn 

đồng/1.000m2). Chi phí cò tëng so với nghiệm 

thức đối chứng nhưng phun α-NAA 50ppm và 

100ppm có lợi nhuên tëng hơn 17.945 ngàn 

đồng/1.000m2 và 22.990 ngàn đồng/1.000m2 

(khoâng 1,32 đến 1,68 læn theo thứ tự). 

4. KẾT LUẬN 

Phun α-NAA 100ppm sau khi đêu trái 8 

tuæn (3 læn, khoâng cách 15 ngày) có ânh hưởng 

lớn nhçt, tî lệ nứt trái 7,6% và nëng suçt 18,9 

kg/cåy, độ Brix và hàm lượng vitamin C tương 

ứng 19,9% và 38,5 mg/100g, lợi nhuên 22.990 

ngàn đồng/1.000m2. Có thể phun α-NAA 

100ppm để hän chế nứt và câi thiện nëng suçt 

trái chôm chôm Rongrien, tuy nhiên cæn lưu ý 

dư dượng α-NAA tồn täi trong sân phèm khi sử 

dụng ở nồng độ cao hơn. 

Bâng 3. Hiệu quâ kinh tế khi phun α-NAA qua lá các nồng độ khác nhau (50 cây/1.000m2) 

Nghiệm thức Năng suất (kg) Giá bán (đồng/kg) Tổng thu (ngàn đồng) Tổng chi (ngàn đồng) Lợi nhuận (ngàn đồng) 

0 (Đối chứng) 1.015 21.000 21.315 7.690 13.625 

α-NAA 25ppm 1.025 21.000 21.525 8.530 12.995 

α-NAA 50ppm 1.265 21.000 26.565 8.620 17.945 

α-NAA 100ppm 1.445 22.000 31.790 8.800 22.990 
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