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TÓM TẮT 

Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trên 5 mẫu giống rau đắng đất thu thập tại Tây Ninh (RĐ1), Hà Nội 

(RĐ2), Nam Định (RĐ3), Thái Bình (RĐ4) và Phú Yên (RĐ5) được trồng trong cùng điều kiện vụ Xuân và vụ Hè 

Thu tại Gia Lâm - Hà Nội nhằm tuyển chọn được mẫu giống sinh trưởng phát triển tốt phù hợp với vùng sinh thái, 

năng suất và chất lượng đảm bảo và con người có các biện pháp kỹ thuật tác động chính xác góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất. Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả 

cho thấy, 5 mẫu giống rau đắng đất gieo trồng vào vụ Xuân cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất và chất 

lượng cao hơn vụ Hè Thu, thời gian sinh trưởng dao động từ 150 ngày đến 159 ngày. Vụ Hè Thu, cây rau đắng 

đất nhanh già hóa, thời gian sinh trưởng dao động từ 120 ngày đến 125 ngày. Trong cùng thời vụ, mẫu rau đắng 

đất RĐ3 thu thập tại Nam Định có nhiều ưu việt: cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao và hoạt chất đảm 

bảo (vụ Xuân: số rễ cấp 1 đạt 14,6 rễ/cây, tổng số cành các cấp là 148,9 cành, đường kính tán tại thời điểm thu 

hoạch là 137,2cm và năng suất thực thu đạt 2,45 tấn/ha, hoạt chất saponin tổng số đạt 2,67%, flavonoid tổng số 

là 1,85%; vụ Hè Thu: số rễ cấp 1 đạt 12,33 rễ/cây, tổng số cành các cấp là 95,9 cành, đường kính tán đạt 

109,01cm và năng suất thực thu đạt 1,64 tấn/ha). 

Từ khóa: Rau đắng đất, năng suất, chất lượng, Hà Nội. 

Growth, Yield and Quality of 5 Glinus opppsitifolius (L.) Dc. Accessions 

ABSTRACT 

Five accessions of Glinus oppositifolius (L.) DC. collected in Tay Ninh (RD1), Hanoi (RD2), Nam Dinh (RD3), 

Thai Binh (RD4) and Phu Yen (RD5) were grown in field experiments in Spring and Summer-Autumn in in Gia Lam, 

Ha Noi. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 3 replications. The results showed 

that 5 accessions of Glinus oppositifolius planted in the spring crop exhibited better growth, high yield and higher 

quality than the summer-autumn crop. The growing duration ranged from 150 to 159 days. In the summer-autumn 

crop, Glinus oppositifolius plants aged quickly, the growing duration ranged from 120 to 125 days. Among the 

accessions, RD3 accession collected in Nam Dinh exhibited superiorities, i.e. good growth, good development, high 

yield and acceptable active ingredients in both spring and summer-autumn crop. 

Keywords: Glinus oppositifolius, yield, quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rau đíng đçt (Glinus oppositifolius (L.) 

DC.) là cây thân thâo, thân và cành mânh, mọc 

tỏa sát mặt đçt. Theo Đông y, rau đíng đçt có vð 

đíng, tính mát, có tác dýng lợi tiểu, nhuên gan, 

hä nhiệt… trong nhån dån đþợc dùng làm thuốc 

hä sốt, dð ứng, mèn ngứa, chữa bệnh về gan, 

vàng da… (Bộ Y tế, 2017; Đỗ Huy Bích & cs., 

2006; Võ Vën Chi, 2004). Theo Y học hiện đäi, 

rau đíng đçt giúp chống oxy hóa, giâm đau dä 

dày, đau býng (Sheu & cs., 2014), kháng viêm 

và tëng cþờng khâ nëng miễn dðch 

(Chakraborty & cs., 2017). Hiện nay, một số 
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hãng dþợc trong nþớc đã nghiên cứu sử dýng 

rau đíng đçt làm nguyên liệu chính trong các 

sân phèm dþợc nhþ viên nang mềm Boganic cûa 

Traphaco, viên nén bao đþờng Bar cûa 

Pharmedic, Livonic cûa BV Pharma và chế biến 

một số sân phèm nþớc uống đóng chai.  

Täi Việt Nam, rau đíng đçt có thể phát 

triển tốt ở hæu hết các vùng trên câ nþớc, phân 

bố dọc theo các tînh ven biển tÿ Nam Đðnh đến 

Đồng bìng sông Cửu Long (Đỗ Huy Bích & cs., 

2006). Rau đíng đçt là cây có nhiều giá trð và 

công dýng làm thuốc nên thời gian gæn đåy 

đþợc ngþời dân thu hái tÿ tự nhiên hoặc trồng 

quy mô nhỏ ở một số tînh phía Nam (Long An, 

Tåy Ninh…), miền Trung (Phú Yên, Thanh 

Hóa…), miền Bíc (Nam Đðnh, Thái Bình…) cung 

cçp cho các cơ sở thu mua nguyên liệu. Tuy 

nhiên, hæu hết các giống rau đíng đçt trồng ở 

các đða phþơng đều có nguồn gốc tÿ tự nhiên 

hoang däi, đþợc ngþời sân xuçt tự tìm và nhân 

giống dén đến nëng suçt thçp, sân lþợng 

không ổn đðnh, chçt lþợng không đâm bâo và 

giá câ biến động. Mặt khác, cåy rau đíng đçt 

tÿ trþớc tới nay vén đþợc thu hái tự nhiên với 

cái tên rau đíng, rçt dễ nhæm lén với rçt nhiều 

loäi rau và cỏ đíng khác nhþ bäch hoa xà thiệt 

thâo, rau đíng biển, biển súc (cüng có tên rau 

đíng). Chính vì thế, không ít ngþời thu hái, cơ 

sở thu mua và các cơ sở sân xuçt thuốc đã tÿng 

nhæm lén (Bộ Y tế, 2021).  

Hiện nay, có một số nghiên cứu về cây rau 

đíng đçt, nhþng các nghiên cứu chû yếu têp 

trung vào thành phæn hoät chçt và công dýng 

cûa cåy mà chþa quan tåm tới các nghiên cứu 

hoặc nghiên cứu chþa đæy đû về giống và biện 

pháp kỹ thuêt canh tác. Tuy nhiên, mỗi giống có 

đặc trþng về sinh trþởng, phát triển và khâ 

nëng tích lüy hoät chçt trong cây là khác nhau. 

Để phát triển täo nguồn nguyên liệu chçt lþợng 

cao, đồng đều việc đèy mänh công tác nghiên 

cứu về giống là con đþờng tçt yếu. Tÿ đó, chọn 

lọc đþợc méu giống sinh trþởng phát triển tốt 

phù hợp với vùng sinh thái, nëng suçt và chçt 

lþợng đâm bâo và con ngþời có các biện pháp kỹ 

thuêt tác động chính xác góp phæn nâng cao 

hiệu quâ sân xuçt. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nëm méu giống rau đíng đçt nghiên cứu 

đþợc thu thêp tÿ 5 đða phþơng khác nhau, kí 

hiệu thứ tự tÿ RĐ1 (Tåy Ninh), RĐ2 (Hà Nội), 

RĐ3 (Nam Đðnh), RĐ4 (Thái Bình) đến RĐ5 

(Phú Yên).  

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm thực hiện trong 2 vý, vý Xuân 

(tÿ tháng 2 đến tháng 7 nëm 2017) và vý Hè 

Thu (tÿ tháng 7 đến tháng 11 nëm 2017), täi 

Khu Thí nghiệm đồng ruộng, Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm bố trí theo khối ngéu nhiên đæy 

đû (RCBD), 3 læn nhíc läi. Diện tích ô thí 

nghiệm là 5m2. Mêt độ trồng là 15 cây/m2. 

Lþợng phân bón cho 1ha là 2 tçn phân vi sinh 

Sông Gianh + 90kg N + 90kg P2O5 + 60kg K2O. 

Cách bón: Cách bón:
 
bón læn 1 (bón lót trþớc khi 

trồng): bón lót 100% phân vi sinh Sông Gianh  

+ 100% P2O5 + 50% N + 50% K2O; Bón læn 2 

(bón thúc khi cây xuçt hiện cành cçp 2): 25% N 

+ 25% K2O; Bón læn 3 (sau khi bón thúc læn 2 

khoâng 30 ngày): bón lþợng phân còn läi. 

2.4. Chỉ tiêu theo dõi  

Thời gian mọc mæm (ngày): tÿ gieo đến khi 

10% số hät mọc mæm; Thời gian ra cành cçp 1 

(ngày): Thời gian tÿ gieo đến khi 10% tổng số 

cây ra cành cçp 1; Thời gian ra hoa (ngày): Thời 

gian tÿ gieo đến khi 10% tổng số cåy có hoa đæu 

tiên; Thời gian ra quâ læn 1 (ngày): Tÿ lúc gieo 

đến khi cây có quâ chín læn thứ nhçt; Thời gian 

sinh trþởng (ngày): Thời gian tÿ gieo đến khi 

thu hoäch kết thúc vý; Chiều cao cåy (cm): Đo 

tÿ gốc đến đînh sinh trþởng cûa cåy, đo ở giai 

đoän cåy con; Đþờng kính tán (cm): Đo phæn tán 

rộng nhçt cûa cûa cây; Số cành các cçp (cành): 

Đếm số cành các cçp cûa cây ở các læn theo dõi; 

Đþờng kính thån (cm): Đo cách gốc 5cm, vð trí 

đät đþờng kính lớn nhçt, khi cây ở giai đoän 

trþởng thành.  
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Nëng suçt cá thể (NSCT) = Khối lþợng chçt 

khô/cây (g/cây);  

Nëng suçt lý thuyết (NSLT) = (NSCT × mêt 

độ)/100 (tçn/ha);  

Nëng suçt thực thu (NSTT) = (a/A) × 10 

(tçn/ha);  

Nëng suçt dþợc liệu = (NSTT × % Hàm 

lþợng hoät chçt có trong cây) (tçn/ha).  

Trong đó: a là nëng suçt chçt khô (kg) thu 

täi ô thí nghiệm có diện tích là A (m2). 

Hàm lþợng saponin (%): Đðnh lþợng 

saponin toàn phæn tính theo chuèn axit 

oleanolic trong méu khô kiệt bìng phþơng pháp 

thử UV-VIS; Hàm lþợng flavonoid (%): Đðnh 

lþợng flavonoid tổng số trong rau đíng đçt tính 

theo chuèn quercetin phþơng pháp thử UV-VIS.  

Kết quâ phân tích hoät chçt đþợc thực hiện 

täi Trung tâm Ứng dýng KHCN Dþợc liệu, Viện 

Dþợc liệu. 

Các số liệu đþợc phân tích thống kê bìng 

phæn mềm Excel và bìng chþơng trình 

IRRISTAT ver. 5.0. Sử dýng mô hình thống kê 

so sánh cặp đôi T- TEST. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Thời gian sinh trưởng, phát triển của 

một số mẫu giống cây rau đắng đất 

Nghiên cứu xác đðnh thời gian sinh trþởng, 

phát triển cûa mỗi giống rau đíng đçt giúp 

ngþời trồng trọt hiểu rõ hơn về đời sống và nhu 

cæu sinh lý tÿng giai đoän cûa cây, tÿ đó xác 

đðnh các biện pháp kỹ thuêt tác động nhìm thu 

đþợc hiệu quâ kinh tế theo ý muốn. 

Thời gian sinh trþởng cûa 5 méu giống rau 

đíng đçt trồng vý Xuân và vý Hè Thu đþợc thể 

hiện qua bâng 1. 

Ở thời kỳ đæu vý Xuân täi miền Bíc, nền 

nhiệt và cþờng độ ánh sáng thçp nên thời gian 

mọc mæm cûa cåy rau đíng đçt có xu hþớng 

kéo dài hơn so với vý Hè Thu. Vý xuân, thời 

gian mọc mæm cûa 5 méu rau đíng đçt dao 

động tÿ 15 ngày (RĐ1, RĐ5) đến 19 ngày 

(RĐ2). Vý Hè Thu, thời gian mọc mæm đþợc rút 

ngín hơn vý Xuân (dao động tÿ 12 đến 14 

ngày), trong đó RĐ1 - 12 ngày, RĐ4, RĐ5 - 13 

ngày và RĐ2, RĐ3 - 14 ngày. 

Thời gian tÿ khi gieo đến ra hoa cûa 5 méu 

giống täi vý Xuân dao động tÿ 96 đến 105 ngày, 

méu giống có thời gian ra hoa sớm nhçt là méu 

RĐ5, RĐ1 (96 ngày) và muộn nhçt là RĐ2 (105 

ngày). Vý Hè Thu dao động tÿ 62-69 ngày, méu 

ra hoa sớm nhçt là RĐ5 và RĐ1 (62 ngày), 

muộn nhçt là RĐ3 (69 ngày). Thời gian tÿ ra 

hoa đến quâ chín đợt 1 cûa 5 méu giống ở vý 

Xuân dao động tÿ 12 đến 14 ngày và vý Hè Thu 

không có sự sai biệt (13 ngày). 

Thời gian tÿ gieo đến thu hoäch cûa 5 méu 

rau đíng đçt ở vý Xuân giao động tÿ 150 đến 

159 ngày, thời gian sinh trþởng ngín nhçt là 

méu RĐ3 (150 ngày) tiếp theo là RĐ4 (151 

ngày), RĐ1 và RĐ5 (152 ngày), dài nhçt là RĐ2 

(159 ngày). Vào vý Hè Thu, thời gian thu hoäch 

cûa các méu giống là sớm hơn vý Xuân, thời 

gian dài nhçt là RĐ3 (125 ngày), ngín nhçt là 

RĐ1 và RĐ2 (120 ngày). 

Nhþ vêy, trong cùng thời vý trồng thời gian 

sinh trþởng cûa 5 méu giống rau đíng đçt khá 

đồng đều, sự sai khác giữa các méu giống chû 

yếu do thời gian mọc mæm. Tuy nhiên, giữa hai 

vý trồng có sự chênh lệch rõ ràng về thời gian 

sinh trþởng cûa các méu giống (vý Xuân: 150 

ngày - 159 ngày; vý Hè Thu: 120 ngày - 125 

ngày). Điều này có thể do nhiệt độ thçp, thời 

gian đæu vý Xuân làm kéo dài giai đoän tÿ gieo 

đến mọc mæm và giai đoän tÿ gieo đến phát 

triển thân cành, ra hoa cûa cåy rau đíng đçt. 

3.2. Khả năng sinh trưởng, phát triển của 

các mẫu giống rau đắng đất  

Kết quâ theo dõi các chî tiêu sinh trþởng về 

rễ, thân, cành và lá cûa các méu giống rau đíng 

đçt đþợc trình bày täi bâng 2. Kết quâ theo dõi 

5 méu giống rau đíng đçt sau hai vý trồng cho 

thçy, méu RĐ3 có khâ nëng sinh trþởng phát 

triển tốt hơn 4 méu giống còn läi qua các chî 

tiêu rễ, thân, cành và lá (vý Xuân: chiều dài rễ 

là 27,92cm, đþờng kính rễ đät 4,46mm, số rễ cçp 

1 đät 14,6 rễ/cåy, đþờng kính thån đät 3,09mm, 

tổng số cành các cçp là 148,9 cành và đþờng 

kính tán täi thời điểm thu hoäch là 137,2cm; vý 
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Hè Thu: chiều dài rễ chính là 24,67cm, đþờng 

kính rễ đät 3,93mm, số rễ cçp 1 đät 12,33 

rễ/cåy, đþờng kính thån đät 2,38mm, tổng số 

cành các cçp là 95,9 cành và đþờng kính tán đät 

109,01cm), tiếp đến là méu RĐ5 và thçp nhçt là 

méu RĐ1. Sự sai khác giữa các méu giống có ý 

nghï thống kê ở mức độ tin cêy 95%. Kết quâ 

theo dõi kích thþớc lá cûa 5 méu giống cho thçy, 

méu RĐ3 có kích thþớc lá lớn nhçt (vý Xuân: 

2,33cm × 0,86cm; vý Hè Thu: 2,2cm × 0,82cm) và 

nhỏ nhçt là RĐ5 (vý Xuân: 1,80cm × 0,52cm; vý 

Hè Thu: 1,70cm × 0,51cm). 

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng của một số mẫu giống rau đắng đất (ngày) 

Mẫu giống Từ gieo - mọc mầm Từ gieo - ra hoa Từ gieo đến quả chín đợt 1 Thời gian sinh trưởng 

Vụ xuân 

RĐ1 15 96 110 152 

RĐ2 19 105 117 159 

RĐ3 16 101 115 150 

RĐ4 16 100 112 151 

RĐ5 15 96 110 152 

Vụ Hè Thu 

RĐ1 12 62 75 120 

RĐ2 14 64 77 122 

RĐ3 14 69 82 125 

RĐ4 13 67 80 123 

RĐ5 13 62 75 120 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của các mẫu giống rau đắng đất 

CTTD 

Mẫu giống 

Chiều dài 
rễ (cm) 

Đường kính 
rễ (mm) 

Số lượng rễ  
cấp 1 (rễ/cây) 

Đường kính 
thân (mm) 

Tổng số cành 
các cấp (cành) 

Đường kính 
tán (cm) 

Chiều dài 
lá (cm) 

Chiều rộng 
lá (cm) 

Vụ xuân 

RĐ1 25,41 3,56 9,47 1,99 115,2 96,48 2,05 0,58 

RĐ2 27,10 4,27 10,87 2,55 126,3 104,96 2,00 0,61 

RĐ3 27,92 4,46 14,60 3,09 148,9 137,20 2,33 0,86 

RĐ4 26,38 4,21 9,53 2,45 124,4 106,28 1,95 0,59 

RĐ5 26,01 4,12 11,13 2,49 130,2 114,81 1,80 0,52 

LSD0,05 1,86 0,40 1,2 0,16 10,12 10,01 0,15 0,24 

CV% 5,7 5,2 7,5 3,5 7,2 8,0 3,9 5,4 

Vụ Hè Thu 

RĐ1 21,17 3,13 10,83 1,72 70,8 74,13 1,83 0,54 

RĐ2 23,88 3,51 10,67 2,03 77,9 84,64 1,85 0,59 

RĐ3 24,67 3,93 12,33 2,38 95,9 109,01 2,20 0,82 

RĐ4 22,72 3,26 10,67 1,84 83,3 86,70 1,80 0,58 

RĐ5 24,58 3,69 11,17 1,91 89,2 101,78 1,70 0,51 

LSD0,05 1,50 0,36 0,8 0,14 6,12 10,17 0,15 0,05 

CV% 5,8 5,5 6,0 3,9 4,0 3,6 4,3 6,4 
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Nhþ vêy, so sánh giữa hai vý trồng, 5 méu 

giống rau đíng đçt gieo trồng täi Gia Lâm - 

Hà Nội vào vý Xuân khâ nëng sinh trþởng, 

phát triển tốt hơn vý Hè Thu. Trong cùng thời 

vý, méu RĐ3 có khâ nëng sinh trþởng tốt nhçt ở 

các chî tiêu nhþ rễ, thân, cành, lá, tiếp đến là 

méu RĐ5, thçp nhçt là RĐ1 trong cùng điều 

kiện trồng. Theo tác giâ Hoàng Minh Tçn & cs. 

(2006), cơ thể thực vêt là một chînh thể cån đối, 

toàn vẹn. Tính toàn vẹn đó đþợc đâm bâo bìng 

các mối tþơng quan mêt thiết giữa các cơ quan, 

giữa các bộ phên đang sinh trþởng trong cây, 

méu giống có hệ rễ sinh trþởng tốt thì đồng thời 

các bộ phên trên mặt đçt (thån, cành, lá) cüng 

sinh trþởng mänh và ngþợc läi. Kết quâ này 

phù hợp với công bố về giâi phéu, méu RĐ3 kích 

thþớc lá, bó libe - gỗ ở rễ, thân và gân lá lớn 

nhçt, là điều kiện thuên lợi thực hiện chức nëng 

quang hợp và khâ nëng dén truyền các chçt 

trong cåy (Vü Thð Hoài & cs., 2022). 

3.3. Năng suất của các mẫu giống rau  

đắng đất 

Nëng suçt là chî tiêu tổng hợp phân ánh 

đæy đû tình hình sinh trþởng, phát triển cûa cây 

trồng và đþợc täo thành tÿ nhiều yếu tố khác 

nhau: giống, thời vý, các biện pháp kỹ thuêt. Để 

có nëng suçt cao cæn biết rõ các yếu tố cçu 

thành nëng suçt, tÿ đó có các biện pháp tác 

động thích hợp. Vì vêy, các chî tiêu về nëng suçt 

luôn đþợc quan tâm, chú trọng trong nghiên cứu 

và sân xuçt. 

Kết quâ theo dõi nëng suçt và yếu tố cçu 

thành nëng suçt nëng suçt cûa các méu giống 

rau đíng đçt trong nghiên cứu này đþợc trình 

bày täi bâng 3. Kết quâ ở bâng 3 cho thçy, nëng 

suçt cûa méu RĐ3 ở vý Xuân đät cao nhçt 

(NSCT là 18,55 gam/cây, NSLT là 2,78 tçn/ha, 

NSTT đät 2,45 tçn/ha) và thçp nhçt là méu 

RĐ1 (NSCT là 15,68 gam/cåy, NSLT là 2,35 

tçn/ha, NSTT đät 1,94 tçn/ha). Tþơng tự vý Hè 

Thu, méu RĐ3 cho nëng suçt cao nhçt (NSCT là 

13,65 gam/cây, NSLT là 2,05 tçn/ha, NSTT đät 

1,64 tçn/ha), RĐ1 cho kết quâ thçp nhçt (NSCT 

là 10,62 gam/cây, NSLT là 1,59 tçn/ha, NSTT 

đät 1,36 tçn/ha). 

Cåy rau đíng đçt khâ nëng phån cành 

mänh, bộ phên thu hoäch là toàn cåy (Đỗ Huy 

Bích & cs., 2006). Vì vêy, giữa sinh trþởng, phát 

triển và nëng suçt cûa 5 méu giống có mối 

tþơng quan mêt thiết với nhau, méu giống rau 

đíng đçt có khâ nëng sinh trþởng tốt nhçt sẽ 

cho nëng suçt cao nhçt.  

Bảng 3. Năng suất các mẫu giống rau đắng đất 

Mẫu giống NSCT (g/cây) NSLT (tấn/ha) NSTT (tấn/ha) 

Vụ xuân  

RĐ1 15,68 2,35 1,94 

RĐ2 16,90 2,54 2,08 

RĐ3 18,55 2,78 2,45 

RĐ4 16,62 2,49 2,02 

RĐ5 17,40 2,61 2,19 

LSD0,05 1,50  0,19 

CV% 4,7  5,0 

Vụ Hè Thu 

RĐ1 10,62 1,59 1,36 

RĐ2 11,34 1,70 1,45 

RĐ3 13,65 2,05 1,64 

RĐ4 11,66 1,75 1,49 

RĐ5 12,22 1,83 1,56 

LSD0,05 1,00  0,14 

CV% 4,5  4,6 
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Bảng 4. Hàm lượng hoạt chất có trong các mẫu rau đắng đất 

Mẫu giống Saponin tổng số (%) Flavonoid tổng số (%) 

Tại nơi nguyên sản 

RĐ1 2,05 ± 0,01 1,08± 0,04 

RĐ2 2,20 ± 0,03 1,29± 0,02 

RĐ3 2,10 ± 0,01 1,43± 0,03 

RĐ4 1,80 ± 0,01 1,06± 0,02 

RĐ5 2,10 ± 0,01 1,35± 0,03 

Tại nơi trồng (Gia Lâm, Hà Nội) 

RĐ1 2,26 ± 0,03 1,41 ± 0,02 

RĐ2 2,30 ± 0,02 1,50 ± 0,02 

RĐ3 2,67 ± 0,02 1,85 ± 0,03 

RĐ4 2,00 ± 0,02 1,64 ± 0,02 

RĐ5 2,58 ± 0,04 1,75 ± 0,02 

 

So sánh nëng suçt các méu giống rau đíng 

đçt giữa hai vý cho thçy, nëng suçt cûa các méu 

giống rau đíng đçt trồng trong vý Xuân (NSTT 

dao động tÿ 1,94-2,45 tçn/ha) cao hơn vý Hè 

Thu (NSTT trong vý Hè Thu dao động tÿ 1,36-

1,64 tçn/ha). Kết quâ phù hợp với công bố cûa 

tác giâ Træn Trung Nghïa (2018) khi nghiên cứu 

về thời vý trồng rau đíng đçt täi Thanh Hóa chî 

ra rìng, trồng rau đíng đçt vào vý Xuân (trồng 

cây vào tháng 3) cho kết quâ tốt nhçt. Tuy 

nhiên, để đâm bâo nguồn nguyên liệu liên týc 

cho sân xuçt dþợc, việc bố trí cơ cçu mùa vý 

trồng râi vý, trái vý cæn đþợc nghiên cứu nhìm 

mang läi hiệu quâ kinh tế cao. 

3.4. Chất lượng dược liệu một số mẫu giống 

rau đắng đất 

Theo Đỗ Huy Bích & cs. (2006), 

Chakraborty & cs. (2017) công bố, thành phæn 

hoät chçt chính trong cåy rau đíng đçt là 

saponin và flavonoid. Kết quâ đánh giá hàm 

lþợng hoät chçt trong các méu rau đíng đçt täi 

nơi nguyên sân và sau khi trồng täi nơi thí 

nghiệm đþợc thể hiện qua bâng 4. 

Hàm lþợng hoät chçt giữa 5 méu giống täi 

các điểm thu méu cho thçy có hoät chçt khác 

nhau, saponin tổng số dao động tÿ 1,8-2,20% với 

méu RĐ2 cho kết quâ cao nhçt (2,2%) và thçp 

nhçt là RĐ4 (1,8%); hàm lþợng flavonoid tổng số 

dao động tÿ 1,06-1,43%, RĐ3 có hàm lþợng lớn 

nhçt, tiếp đến là RĐ5, thçp nhçt là RĐ4 và 

RĐ1. Sau khi trồng täi cùng 1 điểm (täi Gia 

Lâm, Hà Nội) có cùng điều kiện ngoäi cânh, chế 

độ chëm sóc, kết quâ hoät chçt (saponin và 

flavonoid) trong cây ở câ 5 méu giống đều tëng, 

trong đó méu RĐ3 cho kết quâ cao nhçt 

(saponin đät 2,67% và flavonoid đät 1,85%), tiếp 

đến là RĐ5 (saponin đät 2,58% và flavonoid đät 

1,75%), méu RĐ4 có saponin thçp nhçt (2,0%) 

và méu RĐ1 cho kết quâ flavonoid thçp nhçt 

(1,41%). Nguyễn Thð Kim Liên & cs. (2019) công 

bố, hàm lþợng flavonoid trong cao khô rau đíng 

đçt (1:6,13) là 1,6% (2,619mg quercetin/1 gam 

cao khô rau đíng đçt), nhþ vêy méu RĐ3  

và RĐ5 có hàm lþợng flavonoid đät khá cao 

(1,75-1,85%), RĐ1 và RĐ2 läi thçp hơn. 

Đối với nhiều cây thuốc, hàm lþợng hoät 

chçt trong cây giâm hoặc mçt đi khi thực hiện 

quá trình di thực. Đỗ Thð Hà & cs. (2016) chî ra 

saponin trong Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu 

cûa méu thu đþợc tÿ vùng trồng giâm 4,53% so 

với méu thu đþợc tÿ tự nhiên. Tuy nhiên, đối với 

cåy rau đëng đçt cho thçy méu trồng täi vþờn 

thí nghiệm cho hàm lþợng saponin và flavonoid 

cao hơn so với các méu rau đíng thu thêp täi 

nơi nguyên sân (Bâng 4). Điều này cho thçy, rau 

đíng đçt là cây phân bố rộng tÿ Bíc vào Nam 

(Đỗ Huy Bích & cs., 2006), thích nghi với nhiều 

vùng trồng khác nhau nên việc tác động các 

biện pháp kỹ thuêt (chëm sóc và dinh dþỡng) có 
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ý nghïa quan trọng và là nguyên nhân ânh 

hþởng tới hàm lþợng hoät chçt trong cây rau 

đíng đçt tëng lên täi nơi trồng (có bổ sung dinh 

dþỡng và nþớc tþới) so với nơi nguyên sân (méu 

cây täi nơi thu méu là cây tái sinh trong tự 

nhiên, không có chế độ chëm sóc về nþớc tþới và 

dinh dþỡng).  

4. KẾT LUẬN  

Täi Gia Lâm - Hà Nội, 5 méu giống rau đíng 

đçt gieo trồng vào vý Xuân cåy sinh trþởng, phát 

triển tốt, nëng suçt và chçt lþợng cao hơn vý Hè 

Thu, thời gian sinh trþởng dao động tÿ 150 ngày 

đến 159 ngày. Vý Hè Thu, cåy rau đíng đçt 

nhanh già hóa, thời gian sinh trþởng dao động tÿ 

120 ngày đến 125 ngày. Tuy nhiên, để đâm bâo 

cung cçp liên týc nguồn nguyên liệu cho ngành 

dþợc, việc bố trí trồng vý Hè Thu cüng rçt có ý 

nghïa và mang läi hiệu quâ cao.  

Méu giống RĐ3 thu thêp täi Nam Đðnh có 

khâ nëng sinh trþởng, phát triển, nëng suçt và 

hoät chçt tốt nhçt trong 5 méu giống (vý Xuân: 

chiều dài rễ là 27,92cm, đþờng kính rễ đät 

4,46mm, số rễ cçp 1 đät 14,6 rễ/cåy, đþờng kính 

thån đät 3,09mm, tổng số cành các cçp là 148,9 

cành và đþờng kính tán täi thời điểm thu hoäch 

là 137,2cm, nëng suçt thực thu đät 2,45 tçn/ha, 

hoät chçt saponin tổng số đät 2,67%, flavonoid 

tổng số là 1,85%; vý Hè Thu: chiều dài rễ chính 

là 24,67cm, đþờng kính rễ đät 3,93mm, số rễ cçp 

1 đät 12,33 rễ/cåy, đþờng kính thån đät 

2,38mm, tổng số cành các cçp là 95,9 cành và 

đþờng kính tán đät 109,01cm, nëng suçt thực 

thu đät 1,64 tçn/ha), tiếp đến là méu RĐ5 (Phú 

Yên) và thçp nhçt là méu RĐ1 (Tåy Ninh) trong 

cùng thời vý trồng täi Gia Lâm - Hà Nội.  

Rau đíng đçt là cây thích nghi với nhiều 

vùng sinh thái khác nhau, việc tác động các biện 

pháp kỹ thuêt trồng, chëm sóc có ý nghïa quan 

trọng và làm tëng hàm lþợng hai hoät chçt chính 

(saponin tổng số: tÿ 2,0-2,67%; flavonoid tổng số: 

tÿ 1,41-1,75%) cûa 5 méu giống rau đíng đçt 

trong cùng điều kiện chëm sóc täi nơi trồng (Gia 

Lâm - Hà Nội) so với nơi nguyên sân (saponin 

tổng số: tÿ 1,8-2,20%; flavonoid tổng số: tÿ  

1,06-1,43%) trong cùng điều kiện chëm sóc täi 

nơi trồng (Gia Lâm - Hà Nội) vào vý Xuân. 
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