KHOA HC CÔNG NGH

C IM RA HOA,  U QU VÀ NH HNG CA
3,5,6 TPA, GA3 N NNG SU T VÀ PH!M CH T
VI CHÍN S#M BÌNH KHÊ
ào Quang Ngh 1, Tr nh Khc Quang1, Hoàng Minh Tn
Tn2
TÓM TT
TT
Ging vi chín s!m Bình Khê có th(i gian ra hoa s!m, khong t* 10 — 25 tháng 12 và bt 01u n2 vào khong
t* 5 tháng 2 03n 10 tháng 2, kích th4!c chùm hoa l!n, t7ng s hoa nhi8u nh4ng t9 l: hoa cái và hoa l4;ng
tính thp. V!i ki?u 0a s hoa 0@c n2 tr4!c, nhAng 0Bt n2 hoa sau có rt ít hoCc không có hoa 0@c n2 sE
không thuFn lBi cho hoa vi thG phn, thG tinh. ây là mJt trong nhAng nguyên nhân làm cho t9 l: 0Fu qu
thp. Áp dGng bi:n pháp kN thuFt phun cht 0i8u hòa sinh tr42ng 3,5,6 TPA 30 ppm và GA3 50 ppm riêng rE
hoCc k3t hBp v!i nhau sau tt hoa 10 ngày có tác dGng làm tTng t9 l: 0Fu qu và nTng sut qu. T9 l: 0Fu
qu cUa các công thVc phun 3,5,6 TPA 30 ppm và GA3 50 ppm riêng rE hoCc k3t hBp 0Wt t* 6,1 - 7,0%, nTng
sut 0Wt t* 50,4 - 61,8 kg/cây, t4^ng 04^ng v!i 17,6 - 21,6 tn/ha; 0i chVng không phun t9 l: 0Fu qu ch`
0Wt 5,5% và nTng sut 0Wt 46,6 kg/cây, t4^ng 04^ng 16,3 tn/ha. Phun GA3 50 ppm riêng rE và phun k3t hBp
v!i 3,5,6 TPA 30 ppm làm tTng kích th4!c qu và gim khi l4Bng hWt cUa vi Bình Khê 0áng k?, t* 0ó làm
tTng t9 l: ph1n Tn 04Bc cang nh4 mJt s ch` tiêu v8 phbm cht qu (4(ng t7ng s, cht khô...). Tuy nhiên
khi phun riêng rE GA3 thì không có tác dGng làm gim khi l4Bng hWt cang nh4 khi phun riêng rE 3,5,6 TPA
cang không có tác dGng làm tTng 0J l!n cUa qu.
T* khoá: Vi chín s!m, ra hoa, 0Fu qu, cht 0i8u hòa sinh tr42ng.

I. T VN 

1

Vi Bình Khê là ging vi chín s!m 0ã 04Bc Vi:n
Nghiên cVu Rau qu tuy?n chhn và BJ Nông nghi:p
& PTNT công nhFn, cho phép 04a vào c^ cu ging
sn xut t* nTm 2006 nhlm ri vG thu hoWch 2 các
vùng trmng vi l!n, tFp trung. nu 0i?m cUa ging vi
Bình Khê là mã qu 0op, cht l4Bng khá, có th(i gian
thu hoWch s!m h^n so v!i vi chính vG t* 20 ngày
03n 1 tháng, do vFy giá bán cao gp 2-3 l1n vi chính
vG và gim 04Bc sVc ép v8 thu hoWch. Tuy nhiên, do
0Cc 0i?m ra hoa s!m, th4(ng trùng vào các th(i 0i?m
th(i ti3t bt thuFn nên t9 l: 0Fu qu th4(ng thp và
nTng sut không 7n 0 nh, nTm cao nTm thp.
? nâng cao t9 l: 0Fu qu cang nh4 nTng sut,
cht l4Bng cUa vi chín s!m Bình Khê, góp ph1n
nâng cao hi:u qu cUa sn xut vi 2 các vùng sn
xut tFp trung, mJt nghiên cVu v8 0Cc 0i?m ra hoa,

0Fu qu và nh h42ng cUa 3,5,6 TPA, GA3 03n nTng
sut, phbm cht qu vi Bình Khê 0ã 04Bc ti3n hành

tWi vùng trmng vi xã Bình Khê, Uông Bí, t`nh Qung
Ninh. K3t qu nghiên cVu sE là c^ s2 khoa hhc cho
vi:c áp dGng các bi:n pháp kN thuFt nhlm nâng cao

1
2

nTng sut, cht l4Bng không ch` 0i v!i vi Bình Khê
mà còn cho các ging vi chín s!m t4^ng t@.
II. V T LIU VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU
1. VFt li:u nghiên cVu
- Ging
Ging vi:
vi: Ging vi chín s!m Bình Khê 7 nTm
tu7i, 0ã cho qu 3 nTm.
- Hoá cht
cht thí nghi:m: 3,5,6 - tricloro - 2-pyridyl —
oxyaxetic axit (3,5,6 TPA), t9 l: hoWt cht: 99,9%;
gibberellin (GA3), t9 l: hoWt cht: 99,9%.
Nghiên cVu 04Bc th@c hi:n t* tháng 2 nTm 2009
03n tháng 6 nTm 2010 tWi Uông Bí, Qung Ninh.
2. Ph4^ng pháp nghiên cVu
cVu

a. B trí thí nghi:m
- Thí nghi:m nghiên cVu 0Cc 0i?m ra hoa, 0Fu
qu cUa vi Bình Khê 04Bc b trí theo dõi trên 3 cây
7 nTm tu7i. Mti cây theo dõi 3 - 10 chùm (Tùy theo
t*ng ch` tiêu).
- Nghiên cVu mi quan h: giAa s hoa cái/chùm
v!i v!i nTng sut 04Bc 0ánh giá nguu nhiên trên các
cành lJc thu có 0J tu7i khác nhau (Cành lJc ra vào
các th(i 0i?m khác nhau) trên 30 cây 7 nTm tu7i. Mti
0J tu7i 0ánh du theo dõi 10 cành ngay t* khi ra lJc.

Viện Ngiên cứu Rau quả
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
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KHOA HC CÔNG NGH
Thí nghi:m v8 cht 0i8u ti3t sinh tr42ng 04Bc
th@c hi:n trên cây 7 nTm tu7i, b trí theo khi nguu
nhiên 01y 0U (RCB) v!i 4 công thVc, mti công thVc 3
cây, nhc lWi 3 l1n:

+ Bt 2: Din ra sau khi hoa 0Bt 1 n2 04Bc 4 - 5
ngày, chU y3u là hoa cái (Chi3m 87,5% t7ng s hoa
cái/chùm) và s hoa 0@c còn lWi cUa 0Bt 1. Th(i gian
n2 khong 5 - 6 ngày.

Công thVc 1 (CT1): i chVng, phun n4!c lã;
công thVc 2 (CT2): Phun 3,5,6 TPA nmng 0J 30 ppm,
sau tt hoa 10 ngày; công thVc 3 (CT3): Phun GA3
nmng 0J 50 ppm, sau tt hoa 10 ngày; công thVc 4
(CT4): Phun 3,5,6 TPA nmng 0J 30 ppm + GA3 nmng
0J 50 ppm, sau tt hoa 10 ngày.

+ Bt 3: Bt n2 cUa s hoa cái còn lWi, sau 0Bt 2
khong 3 - 4 ngày và kéo dài khong 5 - 6 ngày.

b. Xy lý s li:u
S li:u 04Bc xy lý blng ph4^ng pháp phân tích
ph4^ng sai (ANOVA) trên máy vi tính b2i các ph1n
m8m xy lý thng kê thông dGng: EXCEL và
IRRISTAT 5.0.
III. KT QU VÀ THO LU N
1. Cc 0i?m ra hoa, 0Fu qu cUa vi Bình
Bình Khê
Hoa vi Bình Khê bt 01u xut hi:n khá s!m,
vào khong 10 - 25 tháng 12 và bt 01u n2 vào
khong t* 5 tháng 2 03n 10 tháng 2, tuy nhiên,
không phi 2 tt c các cây, mà ch` 2 nhAng cây có
lJc thu ra tFp trung và 0ã thành thGc. Vi Bình Khê
có chùm hoa khá l!n, chi8u dài t!i 30,2 cm và 04(ng
kính chùm hoa 20,5 cm; các nhánh hoa th4a và dài,
t9 l: hoa cái và hoa l4;ng tính ch` chi3m 13,7% t7ng
s hoa (Bng 1).
Bng 1. C
Cc 0i?
0i?m ra hoa và t9
t9 l:
l: 0F
0Fu qu
qu cU
cUa v
vi Bình
Khê (VG
(VG hoa nTm 2009 - 2010)
TT
1
2
3
4
5
6
7

Ch` tiêu nghiên cVu
(^n v tính)
Th(i gian nG hoa xut hi:n
Th(i gian bt 01u n2 hoa
Th(i gian hoa 0@c tung phn (gi()
Th(i gian t* khi hoa n2 03n tt hoa
(ngày)
Chi8u dài chùm hoa (cm)

9
10

4(ng kính chùm hoa ( cm)
T7ng s hoa (hoa)
T7ng s hoa cái + hoa l4;ng tính
(hoa)
T9 l: hoa cái + hoa l4;ng tính (%)
T9 l: 0Fu qu khi tt hoa (%)

11
12

T9 l: 0Fu sau tt hoa 30 ngày (%)
T9 l: 0Fu qu khi thu hoWch (%)

8

K3t qu
10 - 25/12
05 - 10/02
9 - 12 h
28 - 33
30,2 ± 4,78
20,5 ± 2,14
2.441,5 ± 152,1
335,5 ± 43
13,7 ± 1,21
4,54 ± 1,2
1,07 ± 0,4
0,15 ± 0,24

Vi Bình Khê có 3 0Bt n2
n2 hoa:
+ Bt 1: ChU y3u là hoa 0@c n2 (Chi3m 82,3%
t7ng s hoa 0@c/chùm). Th(i gian n2 dao 0Jng
trong khong 10 - 12 ngày.
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Trong các 0Bt hoa n2, n3u th(i ti3t ngày nng,
không m4a, th(i 0i?m hoa bt 01u vào khong 9 - 10
gi( sáng. Tr(i lWnh, âm u, hoa tung n2 vào khong
giAa tr4a.
Do hoa cái n2 vào 0Bt 2 và 0Bt 3, lúc này, l4Bng
hoa 0@c trong v4(n 0ã ít 0i và s@ thi3u hGt s l4Bng
hWt phn cang nh4 các hWt phn khe mWnh cho thG
phn khi hoa cái n2 có th? là mJt trong nhAng
nguyên nhân dun 03n t9 l: 0Fu qu thp hoCc gây
rGng qu hàng loWt 2 vi Bình Khê. Theo dõi t9 l:
0Fu qu cUa vi Bình Khê qua các th(i 0i?m khác
nhau cho thy: Sau tt hoa 0Wt khong 4,54%; sau tt
hoa 30 ngày còn 1,07% và 03n khi thu hoWch, t9 l:
0Fu qu ch` còn 0,15%. K3t qu nghiên cVu cUa
Goren M. và Gazit S. (2000) cang cho thy, trên mJt
s v4(n vi 2 Israel mCc dù 0ã 04Bc áp dGng các bi:n
pháp kN thuFt 01y 0U nh4: Bón phân, khoanh v mà
nTng sut vun thp. Khi trmng thêm các cây thG phn
b7 khuy3t, nTng sut vi 0ã tTng t* 20 - 30%. Do vFy,
không 04Bc thG phn 01y 0U là mJt nguyên nhân
làm gim nTng sut vi.
S l4Bng hoa cái và hoa l4;ng tính nhi8u hay ít
cang là mJt trong nhAng y3u t nh h42ng t!i nTng
sut. Theo dõi s hoa cái và hoa l4;ng tính trên
chùm hoa trên các cây khác nhau và phân tích mi
t4^ng quan v!i nTng sut qu/chùm t4^ng Vng cho
thy, s l4Bng hoa cái + hoa l4;ng tính/chùm có liên
quan khá chCt 03n nTng sut qu v!i h: s t4^ng
quan r = 0,67. S hoa cái và hoa l4;ng tính càng l!n
thì nTng sut càng cao (hình 1).
 vi Bình Khê, qua theo dõi cho thy, mCc dù
có chùm hoa l!n, t7ng s hoa nhi8u (2.441,5
hoa/chùm) nh4ng t9 l: hoa cái và hoa l4;ng tính lWi
thp, ch` có 13,7%. i8u này cang nh h42ng l!n 03n
t9 l: 0Fu qu và nTng sut.
Sau khi tt hoa, qu non rGng tFp trung trong 30
ngày 01u và t4^ng 0i 7n 0 nh trong th(i gian ti3p
theo. T9 l: qu 0Fu sau khi tt hoa là 4,54% (t4^ng
04^ng v!i 110,8 qu/chùm). Sau tt hoa 30 ngày, t9
l: này ch` còn 1,07% (t4^ng 04^ng v!i 26,1
qu/chùm) và khi thu hoWch, t9 l: 0Fu qu ch` còn
0,15% (blng 3,6 qu/chùm).
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KHOA HC CÔNG NGH
Thí nghi:m xy lý 3,5,6 TPA 30 ppm và GA3 50
ppm 0i v!i vi Bình Khê tWi Uông Bí - Qung Ninh
vG qu nTm 2009 - 2010 cho thy:

Năng suất quả/chùm (g)
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Số hoa cái/chùm

Hình 1. T4^ng quan giA
giAa s
s hoa cái trên cành mo
mo v!
v!i
nTng su
sut qu
qu
2. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA và GA3 03n
03n t9 l: 0Fu
qu,
qu, nTng sut và phbm
phbm cht vi chín s!m Bình
Bình Khê

a. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA và GA3 03n t9 l: 0Fu
qu, nTng sut

Phun các cht 0i8u hòa sinh tr42ng 3,5,6 TPA và
GA3, 0Cc bi:t là phun k3t hBp 3,5,6 TPA và GA3 t* sau
tt hoa 10 ngày làm tTng t9 l: 0Fu qu rõ r:t.  công
thVc phun 3,5,6 TPA nmng 0J 30 ppm, s l4Bng qu
và t9 l: qu còn lWi sau 10 ngày phun/1 chùm là 48,5
qu và 67%; sau 40 ngày phun là 5,3 qu và 4,4%; khi
thu hoWch là 4,4 qu và 6,1%. T4^ng t@, v!i công thVc
phun GA3 nmng 0J 50 ppm là: 46,5 qu và 67,7% sau
10 ngày phun; 6,7 qu và 9,7% sau 40 ngày phun, 4,3
qu và 6,2% khi thu hoWch; công thVc phun k3t hBp
3,5,6 TPA 30 ppm + GA3 50 pm là: 51,7 qu và 75,6%
sau 10 ngày phun, 8,3 qu và 12% sau 40 ngày phun,
4,8 qu và 7,0% khi thu hoWch. Trong khi 0ó, 2 công
thVc 0i chVng, s qu/chùm khi thu hoWch ch` 0Wt
04Bc 3,9 qu, t9 l: 0Wt 5,5% (Bng 2).

Bng 2. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA và GA3 03n kh nTng giA qu (vG
(vG qu nTm 2009 - 2010)
Công thVc
CT1 (phun n4!c lã)
CT2 (3,5,6 TPA 30 ppm)
CT3 (GA3 50 ppm)
CT4 (3,5,6 TPA 30 ppm +
GA3 50 ppm)

S qu
khi phun
(qu)
70,1
72,3
68,7

Sau 10 ngày
S qu còn
T9 l:*
lWi (qu)
(%)
40,2
57,3
48,5
67,0
46,5
67,7

68,4

51,7

75,6

Sau 40 ngày
S qu còn T9 l:*
lWi (qu)
(%)
4,0
5,7
5,3
7.3
6,7
9,7
8,3

Khi thu hoWch
S qu còn T9 l:*
lWi (qu)
(%)
3,9
5,5
4,4
6,1
4,3
6,2

12,0

4,8

CV,%
LSD0,05

7,0

14,3
0,3

Ghi chú: (*) T9 l: so v!i s qu khi phun
Bng 3. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA phi hBp v!i GA3 03n
03n nTng sut qu
Chi8u
4(ng
T9 l: ph1n
NTng
Khi l4Bng
Công thVc
cao qu
kính qu
Tn 04Bc
sut
qu (gam)
(cm)
(cm)
(%)
(kg/cây)
CT1 (phun n4!c lã)
32,1
3,80
4,10
71,2
46,6
CT2 (3,5,6 TPA 30 ppm)
28,8
3,10
3,21
80,1
50,4
CT3 (GA3 50 ppm)
34,2
4,21
4,30
73,7
53,6
CT4 (3,5,6 TPA 30 ppm +
36,5
4,33
4,48
82,4
61,8
GA3 50 ppm)

CV,%
LSD0,05

8,6
2,1

NTng
sut/1 ha
(tn)*
16,3
17,6
18,8
21,6

12,8
3,5

Ghi chú: (*) MFt 0J 350 cây/ha .
Do t9 l: 0Fu qu cao nên nTng sut cUa các công
thVc phun cht 0i8u hòa sinh tr42ng 08u cao h^n 0i
chVng (Bng 3).
Công thVc phun k3t hBp GA3 v!i 3,5,6 TPA cho
nTng sut cao nht, 0Wt 61,8 kg/cây, t4^ng 04^ng v!i

21,6 tn/ha; ti3p theo là công thVc phun GA3 0Wt 18,8
tn, công thVc phun 3,5,6 TPA 0Wt 17,6 tn. Công
thVc 0i chVng ch` 0Wt 16,3 tn/ha.

b. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA và GA3 03n mJt s
0Cc 0i?m cUa qu và phbm cht qu
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Phun GA3 và phun k3t hBp GA3 v!i 3,5,6 TPA còn
có tác dGng làm tTng 0J l!n cUa qu và gim 0J l!n
cUa hWt.
Theo dõi tc 0J tTng tr42ng qu cUa các công
thVc xy lý cht 0i8u hòa sinh tr42ng GA3 và 3,5,6
TPA cho thy: tc 0J tTng tr42ng cUa qu sau 20
ngày phun t4^ng 0i 0mng 08u, không có s@ khác
bi:t, dao 0Jng t* 2,39 - 2,59 cm; song t* sau 30 ngày,
s@ tTng tr42ng cUa qu m!i có s@ chênh l:ch 0áng
k?. Tr* công thVc 2 (Phun 3,5,6 TPA riêng rE) không

có tác 0Jng 03n 0J l!n cUa qu, còn lWi các công thVc
phun GA3 và phun k3t hBp GA3 v!i 3,5,6 TPA 08u làm
cho 0J l!n cUa qu tTng so v!i 0i chVng có ý ngha
(Bng 4).
Công thVc phun k3t hBp 3,5,6 TPA và GA3 làm
kích th4!c qu tTng nhanh ngay sau khi phun 20
ngày và là công thVc có tác 0Jng làm 0J l!n cUa qu
tTng cao nht, 0Wt 4,48 cm 04(ng kính khi thu hoWch,
so v!i 0i chVng ch` 0Wt 4,1 cm và phun riêng rE GA3
là 4,3 cm.

Bng 4. nh h42ng cUa 3,5,6 TPA phi hBp GA3 03n sinh tr42ng cUa qu
qu
4(ng kính qu (cm)
Công thVc
Tr4!c khi
Sau phun
Sau phun
Sau phun
Sau phun
phun
10 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
CT1 (phun n4!c lã)
0,74
1,27
2,42
3,12
3,41
CT2 (3,5,6 TPA 30 ppm)
0,75
1,26
2,41
2,86
3,02
CT3 (GA3 50 ppm)
0,72
1,28
2,39
2,91
3,56
CT4 (3,5,6 TPA 30 ppm +
0,74
1,30
2,59
3,24
3,92
GA3 50 ppm)

Khi thu
hoWch
4,10
3,21
4,30
4,48

CV,%
LSD0,05

V8 0J l!n cUa hWt: Công thVc phun 3,5,6 TPA
(phun riêng rE và k3t hBp v!i GA3) có tác 0Jng kìm
hãm tTng tr42ng cUa hWt. Khi phun 3,5,6 TPA và
phun k3t hBp 3,5,6, TPA v!i GA3 hWt có chi8u dài hWt
trung bình t* 1,89 - 1,90 cm và 04(ng kính t* 1,42 -

1,45 cm, trong khi 0ó công thVc 0i chVng 04(ng
kính hWt là 1,72 cm và chi8u dài hWt là 2,25 cm. Do
kích th4!c gim nên khi l4Bng hWt cUa các công
thVc phun 3,5,6 TPA riêng rE và k3t hBp v!i GA3 cang
gim 0áng k? so v!i 0i chVng.

Bng 5. nh h42ng cUa cUa 3,5,6 TPA phi hBp GA3 03n
03n sinh tr42ng cUa hWt
T7ng s Chi8u 4(ng Khi l4Bng hWt Khi l4Bng hWt Khi l4Bng hWt
≤ 1 gam
> 1 và ≤ 2 gam
Công thVc
qu/
dài
Kính
> 2 gam
muu
(cm)
(cm) S l4Bng
%
S l4Bng
%
S l4Bng
%
CT1 (phun n4!c lã)
100
2,25
1,72
3
3
8
8
89
89
CT2 (3,5,6 TPA 30 ppm)
100
1,89
1,42
24
24
22
22
54
54
CT3 (GA3 50 ppm)
100
2,27
1,75
2
2
15
15
83
83
CT4 (3,5,6 TPA 30 ppm
100
1,90
1,45
28
28
24
24
48
48
+ GA3 50 ppm)
Khi l4Bng hWt cUa các công thVc phun 3,5,6 nh h^n 1 gam chi3m 28%, s hWt l!n h^n 1 và nh
TPA riêng rE có s l4Bng hWt nh h^n 1 gam chi3m h^n 2 gam chi3m 24% và s l4Bng hWt l!n h^n 2 gam
24%, s hWt l!n h^n 1 và nh h^n 2 gam chi3m 22% và là 48%. Trong khi 0ó 2 công thVc 0i chVng, s l4Bng
s l4Bng hWt l!n h^n 2 gam là 54%. T4^ng t@, công hWt l!n h^n 2 gam là 89%. Phun riêng rE GA3 không
thVc phun k3t hBp 3,5,6 TPA v!i GA có s l4Bng hWt có tác dGng làm gim khi l4Bng hWt (Bng 5).
3

Bng 6. nh h42ng cUa cUa 3,5,6 TPA phi hBp v!i GA3 03n
03n mJt s ch` tiêu v8 phbm cht qu
Công thVc
CT1 (phun n4!c lã)
CT2 (3,5,6 TPA 30 ppm)
CT3 (GA3 50 ppm)
CT4 (3,5,6 TPA 30 ppm
+ GA3 50 ppm)

40

4(ng t7ng s (%)
T7ng So v!i 0i
S
chVng (%)
14,1
100,0
14,5
102,8
14,3
101,4
14,7

104,3

Axít t7ng s (%)
T7ng So v!i 0i
S
chVng (%)
0,2
100,0
0,2
104,3
0,2
100,0
0,2

95,7

Cht khô (%)
T7ng So v!i 0i
S
chVng (%)
17,0
100,0
17,5
102,9
17,3
101,8

Vitamin C (mg%)
T7ng So v!i 0i
S
chVng (%)
23,1
100,0
23,8
103,0
23,5
101,7

17,9

23,3

105,3

100,9
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KHOA HC CÔNG NGH
K3t qu phân tích cht l4Bng qu cho thy, vi:c
xy lý 3,5,6 TPA và GA3 0ã làm cho hàm l4Bng 04(ng
t7ng s, axít t7ng s và hàm l4Bng cht khô có s@
thay 07i theo chi8u h4!ng tTng so v!i 0i chVng
không xy lý. Tuy nhiên, các ch` s này không có s@
thay 07i nhi8u, ch` dao 0Jng trong phWm vi nh
(bng 6).
IV. KT LU N
1. Ging vi chín s!m Bình Khê có th(i gian ra
hoa rt s!m, t* 10 - 25/12 hàng nTm ; chùm hoa có
kích th4!c khá l!n (30,2 cm v8 chi8u dài; 20,5 cm v8
04(ng kính); t7ng s hoa nhi8u (2.441,5 hoa/chùm)
nh4ng t9 l: hoa cái và hoa l4;ng tính thp (13,7%).
V!i ki?u 0a s hoa 0@c n2 tr4!c và 0Bt cui ch` có
hoa cái n2 mà không có hoa 0@c n2 sE không thuFn
lBi cho hoa vi thG phn, thG tinh. ây là mJt trong
nhAng nguyên nhân làm cho t9 l: 0Fu qu và nTng
sut cUa vi Bình Khê thp.
2. Áp dGng bi:n pháp kN thuFt phun cht 0i8u
hòa sinh tr42ng 3,5,6 TPA 30 ppm và GA3 50 ppm
riêng rE hoCc k3t hBp v!i nhau sau tt hoa 10 ngày có
tác dGng làm tTng t9 l: 0Fu qu và nTng sut qu.
3. Phun GA3 50 ppm riêng rE và phun k3t hBp v!i
3,5,6 TPA 30 ppm làm tTng kích th4!c qu và gim
khi l4Bng hWt cUa vi Bình Khê 0áng k?, t* 0ó làm
tTng t9 l: ph1n Tn 04Bc cang nh4 mJt s ch` tiêu v8
phbm cht qu (4(ng t7ng s, cht khô ...). Tuy
nhiên khi phun riêng rE GA3 thì không có tác dGng

làm gim khi l4Bng hWt cang nh4 khi phun riêng rE
3,5,6 TPA cang không có tác dGng làm tTng 0J l!n
cUa qu.
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FLOWERING, FRUITFRUIT-SET AND EFFECT OF 3,5,6 TPA AND GA3 REGULATOR ON YIELD AND QUALITY
OF BINH KHE EARLY LYCHEE VARIETY
Dao Quang Nghi, Trinh Khac Quang, Hoang Minh Tan
Summary
Initiating flower of Binh Khe early lychee variety from 10 - 25 December and blooming from 5 - 10 February.
Inflorescence of Binh Khe early lychee variety is large with many flowers, but percentage of female and
hermaphroditic flowers are very low and flowering non-synchronized, first male and then female reduced
pollinating and fertilizing ability of flowers. This is also reason why the fruit-set percentage and yield of
Binh Khe early lychee variety low. Spraying 3,5,6 TPA 30 ppm and GA3 50 ppm regulator separately or
mixed after 10 days flowering finished increasing fruit-set and yield. Percentage of fruit-set gained from 6.1 7.0% and yield obtained from 50.4 - 61.8 kg/tree, equivalent 17.6 - 21.6 ton/ha, compared with the control is
5.5% of fruit-set and 46.6 kg/tree, equivalent 16.3 ton/ha of yield. Spraying 3,5,6 TPA 30 ppm and GA3 50
ppm regulator separately or mixed after 10 days flowering finished also increasing fruit size and reducing
seed weight therefore increasing the edible percentage significantly and some biochemistry component
such as: sugar total, dry matter... However, seed weight is not reducing when spraying only GA3 and fruit
size is not increasing when only spraying 3,5,6 TPA.
Key words:
words: Early lychee, flowering, fruit-set, grown stimulant.
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