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MỞ Đ
L do c

n ềt

Đậu xanh (Vigna radiata L.Wilczek) là một trong ba loại cây đậu đỗ
chính trong nhóm các cây đậu ăn hạt. Đây cũng là cây trồng quan trọng trong
nền nông nghiệp của nhiều nƣớc, trong đó có Việt Nam [9], [11]. Trồng đậu
xanh không những cung cấp nguồn thực phẩm giàu protein, đáp ứng nhu cầu
về dinh dƣỡng của con ngƣời và vật nuôi mà còn có tác dụng chống xói mòn,
cải tạo đất, do rễ cây đậu xanh có các nốt sần chứa vi khuẩn cố định nitơ sống
cộng sinh [5]. Hạt đậu xanh có thể bảo quản lâu dài qua nhiều năm mà vẫn
duy trì đƣợc chất lƣợng, số lƣợng.
Tỉnh Sơn La có nhiều mẫu giống đậu xanh có giá trị cả về mặt dinh
dƣỡng cũng nhƣ văn hóa canh tác truyền thống. Tuy nhiên, các giống đậu
xanh bản địa thƣờng cho năng suất thấp trong khi đời sống ngƣời dân còn
nghèo. Việc du nhập và phát triển của các giống lai, các giống cao sản vào
tỉnh Sơn La cũng nhƣ các địa phƣơng khác trong cả nƣớc thời gian qua đã
làm cho các giống đậu xanh địa phƣơng bị lai tạp, không đƣợc ngƣời dân chú
trọng phát triển, một số gần nhƣ đã mất giống, hoặc thoái hóa rất khó để khôi
phục lại. Mức độ đa dạng nguồn gen các giống địa phƣơng cũng vì thế mà
giảm nghiêm trọng.
Bên cạnh đó Sơn La là một trong những tỉnh miền núi có địa hình phức
tạp, khí hậu khắc nghiệt, lƣợng mƣa trung bình trong năm thấp, không đều
giữa các mùa trong năm và giữa các vùng [27]. Đậu xanh chủ yếu đƣợc trồng
trên đất không chủ động nƣớc, thuộc nhóm cây trồng chịu hạn kém. Hạn hán
là yếu tố chính làm giảm sinh trƣởng, phát triển dẫn đến làm giảm năng suất
của đậu xanh.

1

Xuất phát từ những thực tế trên, công tác chọn lọc, bảo tồn các giống
đậu xanh của địa phƣơng theo hƣớng năng suất cao, chất lƣợng tốt, khả năng
chịu hạn vƣợt trội là việc làm rất cần thiết, đã và đang đƣợc chú trọng. Do đó
chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu, tuyển chọn một số mẫu giống đậu
xanh (Vigna radiata) bản địa có năng suất cao và có khả năng chịu hạn”.
Mục tiêu n

n cứu

- Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây con của một số mẫu giống
đậu xanh bản địa của tỉnh Sơn La.
- Tuyển chọn 2 - 3 mẫu giống đậu xanh bản địa có khả năng chịu hạn
vƣợt trội, năng suất cao để đề xuất phát triển canh tác tại Sơn La.
3 Nộ dun n

n cứu

- Đánh giá khả năng chịu hạn trong phòng thí nghiệm của các mẫu giống đậu
xanh bản địa của tỉnh Sơn La nhằm tuyển chọn 2 - 3 mẫu giống ƣu tú.
- Trồng thử nghiệm 2 – 3 mẫu giống ƣu tú đã tuyển chọn để đánh giá đặc
điểm nông học và năng suất.
4 Ýn
4

ĩa k oa

Ýn

ĩa k oa

c v t ực t ễn của ề tài
c

Là cơ sở xây dựng dữ liệu về tập đoàn giống đậu xanh bản địa nhằm
bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý vốn gen.
4

Ýn

ĩa t ực t ễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho việc lựa chọn và phát triển
các mẫu giống, các mô hình trồng đậu xanh bản địa hiệu quả, phù hợp với
điều kiện canh tác tại tỉnh Sơn La.

2

C ƢƠN

N

Q AN

I LIỆU

Sơ lƣợc về cây ậu xan
N uồn ốc v p ân loạ cây ậu xan
Nguồn gốc: đậu xanh (Vigna radiata L. Wilczek) là loại cây thân thảo
ăn hạt, có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Á, từ đó lan sang nhiều khu vực
khác của châu Á. Dạng dại của V. radiata cũng đƣợc tìm thấy ở Madagasca,
bên bờ Ấn Độ Dƣơng, Đông Phi [11]. Các kết quả nghiên cứu khảo cổ cho
thấy đậu xanh đã đƣợc trồng lâu đời, ở nhiều nơi: ở Ấn Độ có phía Đông của
khu vực nền văn minh cổ Harappan thuộc Punjab và Haryana có niên đại
khoảng 4500 năm, bang Karnataka phía Nam có niên đại hơn 4000 năm. Ở
khu vực Khao Sam Kaeo thuộc miền Nam Thái Lan có niên đại hơn 2200
năm. Hiện nay đậu xanh đƣợc trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt đới trong đó
chủ yếu là ở các nƣớc Đông Nam Á. Phân loại khoa học của cây đậu xanh:
Giới (regnum): Plantae
Ngành (division): Magnolyophita
Lớp (class): Magnolyopsida
Bộ (order): Fabales
Họ (Familia): Fabaceae
Chi (genus): Vigna
Loài (species): Vigna radiata [11].
1.1.2. Đặc
1.1.2.1. Đặc

ểm t ực vật

c của cây ậu xan

ểm của rễ

Hệ rễ đậu xanh thuộc loại rễ cọc bao gồm rễ chính và các rễ phụ. Rễ
chính thƣờng có dài khoảng 20 - 30 cm, thậm chí có thể dài tới 70 - 100 cm.
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Cây đậu xanh thƣờng có 30 - 40 rễ phụ, dài khoảng 20 - 25 cm. Trên rễ phụ
có nhiều lông hút do biểu bì rễ biến đổi thành, có vai trò hút nƣớc và khoáng
cho cây. So với các cây đậu đỗ khác thì bộ rễ của đậu xanh kém phát triển
hơn nên khả năng chịu hạn và chịu úng tƣơng đối kém. Sự phát triển của bộ rễ
quyết định đến năng suất của cây, nếu bộ rễ phát triển thì năng suất của cây sẽ
cao và ngƣợc lại [9], [11].
Rễ cây họ đậu có nhiều nốt sần chứa vi khuẩn cố định nitơ Rhizobium.
Các nốt sần trên rễ bắt đầu hình thành khi cây có 2 - 3 lá thật và đạt tối đa khi
cây ra hoa rộ. Trên mỗi cây có khoảng 10 - 20 nốt sần, tập trung nhiều ở cổ
rễ. Kích thƣớc của các nốt sần không đều, đƣờng kính dao động từ 4 - 5 mm,
so với các cây họ đậu khác nhƣ đậu tƣơng và lạc thì nốt sần của cây đậu xanh
ít và nhỏ hơn. Trên các loại rễ thì lớp rễ đầu tiên có nhiều nốt sần, còn các lớp
rễ mọc ra từ cổ rễ về sau ít nốt sần hơn. Những nốt sần hình thành sau khi cây
ra hoa (nốt sần thứ cấp) hoạt động mạnh hơn loại nốt sần hình thành trƣớc đó.
Trung bình mỗi vụ, 1 ha đậu xanh có thể bù lại cho đất tƣơng ứng 85 - 107 kg
nitơ giúp tăng độ phì nhiêu cho đất [29].
1.1.2.2. Đặc

ểm của thân và cành

Thân cây đậu xanh thuộc loại thân thảo hình trụ, phân đốt, cao khoảng
40 - 70 cm mọc thẳng đứng hoặc hơi nghiêng. Thân nhỏ, tròn, có màu xanh,
tím hoặc nâu tùy từng giống, trên thân có một lớp lông màu nâu sáng. Thân
đƣợc chia thành 7 - 8 đốt, ở giữa hai đốt là lóng. Độ dài của các lóng thay đổi
tùy theo vị trí của lóng trên cây, giống và điều kiện ngoại cảnh. Độ dài của
lóng dao động từ 3 - 10 cm. Trên thân chính mỗi cây trung bình có 1 - 5 cành.
Cành cấp 1 mọc ra từ các nách lá thứ 2, 3 phát triển mạnh, trên mỗi cành này
lại có trung bình 2 - 3 mắt, từ các mắt này mọc ra các chùm hoa. Các đốt thứ
4, 5, 6 thƣờng chỉ mọc ra các chùm hoa. Thời kỳ trƣớc khi cây có 3 lá chét thì
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tốc độ tăng trƣởng của thân chậm, sau đó mới tăng nhanh dần đến khi ra hoa
và hoa rộ, đạt chiều cao tối đa lúc quả chắc. Đƣờng kính trung bình của thân
từ 8 - 12 mm [11].
1.1.2.3. Đặc

ểm của lá

Lá cây đậu xanh thuộc loại lá kép, có ba lá chét, mọc cách. Trên mỗi
thân chính có 7 - 8 lá thật, chúng xuất hiện sau khi xuất hiện lá mầm và lá
đơn. Lá thật hoàn chỉnh gồm có: lá kèm, cuống lá và phiến lá. Lá có thể có
hình trứng, ngọn dáo, mũi mác, trái xoan... Cả hai mặt trên và dƣới của lá đều
có lông bao phủ. Các lá ở giữa thân có diện tích lớn nhất, diện tích các lá
giảm dần từ giữa thân xuống gốc và từ giữa thân đến ngọn. Chỉ số diện tích lá
(m2 lá/m2 đất) lớn thì hiệu suất quang hợp và năng suất của cây sẽ lớn và
ngƣợc lại. Số lƣợng, kích thƣớc, hình dạng và chỉ số diện tích lá thay đổi tuỳ
thuộc vào giống và điều kiện ngoại cảnh [11].
1.1.2.4. Đặc

ểm của hoa

Hoa đậu xanh là loại hoa lƣỡng tính, tự thụ phấn, mọc thành chùm to,
xếp xen kẽ nhau ở trên cuống. Các chùm hoa chỉ phát sinh ra từ các mắt thứ
ba ở trên thân, nhiều nhất là ở mắt thứ tƣ, còn ở các cành thì tất cả các mắt
đều có khả năng ra hoa. Thƣờng sau khi cây mọc 18 - 20 ngày thì mầm hoa
hình thành, sau 35 - 40 ngày thì nở hoa. Thời gian kể từ khi nở hoa đầu tiên
đến hoa cuối cùng trong một chùm hoa kéo dài 10 - 15 ngày, mỗi chùm hoa
dài từ 2 – 10 cm và có từ 10 - 125 hoa. Khi mới hình thành hoa có hình cánh
bƣớm, màu xanh tím, khi nở cánh hoa thƣờng có màu vàng nhạt [11].
Hoa đậu xanh thƣờng nở rải rác, các hoa ở thân nở trƣớc, các hoa ở cành
nở sau, thậm chí còn nở sau hơn các chùm hoa cuối cùng ở ngọn cây. Các
chùm hoa trên cùng một cành, các hoa trong 1 chùm hoa, cũng có hiện tƣợng
nở rải rác cách nhau có khi đến 10 - 15 ngày. Hoa nở đƣợc 24 h là tàn, quả
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chín sau khi hoa đƣợc thụ phấn khoảng 20 ngày. Số lƣợng hoa dao động rất
lớn, từ 30 đến 280 hoa trên một cây tùy giống và điều kiện ngoại cảnh. Công
thức hoa là: K5C5A10G1. Căn cứ vào thời gian nở hoa có thể chia các giống
đậu xanh thành 3 nhóm:
- Nhóm ra hoa tập trung: Hoa nở kéo dài dƣới 16 ngày.
- Nhóm ra hoa không tập trung: Hoa nở kéo dài trên 30 ngày.
- Nhóm ra hoa trung gian: Hoa nở từ 16 đến 30 ngày [11].
1.1.2.5. Đặc

ểm của quả

Quả đậu xanh thuộc loại quả giáp, có dạng hình trụ, dạng tròn hoặc dạng
dẹt với đƣờng kính 4 - 6 mm, dài 8 - 14 cm, dài khoảng 8 - 10 cm, có 2 gân
nổi rõ dọc hai bên quả, đa số là quả thẳng, có một số hơi cong, khi còn non
quả có màu xanh, khi chín vỏ quả có màu nâu vàng, xám đen, đen... gặp nắng
dễ bị tách vỏ. Một cây trung bình có khoảng 20 - 30 quả, mỗi quả có từ 5 - 10
hạt. Trên vỏ quả đƣợc bao phủ một lớp lông mịn. Mật độ lông phụ thuộc vào
đặc điểm của giống và khả năng chống chịu của cây. Những giống đậu xanh
có khả năng chống chịu bệnh khảm vàng virus và sâu đục quả có mật độ lông
dày, vào thời kì chín hoàn toàn lông trên quả thƣờng rụng đi hoặc tự tiêu biến
[5].[5]
Các quả của những lứa hoa đầu thƣờng chín chậm hơn các quả ra lứa
sau, nhƣng quả to hơn. Các quả của những đợt hoa ra sau thƣờng ngắn hơn.
Các quả sinh ra từ các chùm hoa trên thân nhiều quả và quả to, dài hơn quả
của các chùm hoa ở cành. Quả đậu xanh chín rải rác, có khi kéo dài đến 20
ngày [29].
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1.1.2.6. Đặc

ểm của hạt

Hạt không nội nhũ, phôi cong, hai lá mầm dày, lớn và chứa nhiều chất
dinh dƣỡng. Hạt gồm vỏ hạt, rốn hạt 2 lá mầm và 1 mầm non.
Hình dạng và màu sắc của hạt đa dạng: hình tròn, hình trụ, hình ô van,
hình thoi ... màu xanh mốc, xanh bóng, xanh nâu, vàng mốc, vàng bóng, các
hạt nằm ngăn cách nhau bằng những vách xốp của quả. Ruột hạt có thể có
màu vàng, xanh, xanh nhạt. Mỗi quả có từ 8 - 15 hạt. Hạt của những quả trên
thân thƣờng to, mẩy hơn hạt của các quả ở cành. Hạt của các quả lứa đầu
thƣờng to và mẩy hơn các quả lứa sau. Số lƣợng hạt trung bình của mỗi quả,
trọng lƣợng 1000 hạt là một trong những yếu tố chủ yếu tạo thành năng suất
của cây. Trọng lƣợng 1000 hạt dao động từ 50 - 70 gam tùy giống và điều
kiện ngoại cảnh [5].
1.1.3. S n trƣởn v p át tr ển của cây ậu xan
Cây đậu xanh có khả năng vừa sinh trƣởng sinh dƣỡng, vừa sinh trƣởng
sinh thực đồng thời ở một số giai đoạn phát triển. Có 2 giai đoạn sinh trƣởng
và phát triển chủ yếu ở đậu xanh:
- Các giai đoạn sinh trƣởng sinh dƣỡng (SD).
- Các giai đoạn sinh trƣởng sinh thực (ST).
Bảng 1

Các

a

oạn s n trƣởng và phát triển của cây ậu xanh

S n trƣởng sinh dƣỡng
Ký hiệu

S n trƣởng sinh thực

Thể hiện bên ngoài

Ký hiệu

Thể hiện bên ngoài

SDm

Hạt nảy mầm

ST1

Cây bắt đầu ra hoa

SDl

Lá mầm xuất hiện

ST2

Hoa phát triển đầy đủ

SD1

Hình thành đốt thứ nhất

ST3

Bắt đầu hình thành quả

SD2

Hình thành đốt thứ hai

ST4

Quả phát triển đầy đủ

SD3

Hình thành đốt thứ ba

ST5

Bắt đầu hình thành hạt

ST6

Hạt phát triển đầy đủ

ST7

Hạt bắt đầu chín

ST8

Hạt chín hoàn toàn

.....
SDn

Hình thành đốt thứ n
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Giai đoạn sinh trƣởng sinh dƣỡng (SD): Đƣợc bắt đầu bằng thời kỳ
SDm, là lúc hạt đậu nảy mầm. Tiếp theo là thời kỳ SD1, lúc này cây bắt đầu
xuất hiện lá mầm. Các thời kì tiếp theo là SD2, SD3... tƣơng ứng với thứ tự
hình thành các đốt trên cây. Kết thúc giai đoạn SDn tƣơng ứng với đốt cuối
cùng trên cây. Số đốt hình thành trên cây đậu xanh thay đổi tùy thuộc vào đặc
điểm của giống và điều kiện ngoại cảnh.
Giai đoạn sinh trƣởng sinh thực của đậu xanh (ST): Đƣợc chia thành 8
thời kì bắt đầu từ ST1 đến ST8, tƣơng ứng với các thời kì hình thành hoa, quả,
hạt. Đối với giống đậu xanh có dạng sinh trƣởng vô hạn và bán vô hạn, việc
xác định các thời kì sinh trƣởng sinh thực thƣờng gặp nhiều khó khăn, vì trên
một cây đồng thời vừa có cả nụ, hoa, quả non và quả chín. Vì vậy, thời kì sinh
trƣởng sinh thực của đậu xanh chỉ mang tính chất tƣơng đối.
Các thời kỳ sinh trƣởng sinh dƣỡng, có thể gọi là các thời kỳ hình thành
đốt trên cây đậu xanh (không kể thời kỳ SDm và SD1), các thời kỳ tiếp theo
của sinh trƣởng sinh dƣỡng đƣợc tính bằng số đốt đã mang lá hoàn chỉnh. Một
đốt đƣợc xem là hoàn chỉnh khi đốt phía trên nó có một lá kép đã xòe rộng.
Đốt lá đơn là đốt đầu tiên có hai lá đơn mọc đối diện hai bên thân và có cuống
lá ngắn nhất. Các lá thật trên thân đều có 3 lá chét, mọc cách trên thân chính
với cuống lá dài [11].
1.1.4 Ản

ƣởn của

ều k ện n oạ cản

ến s n trƣởn , p át tr ển

của cây ậu xanh
1.1.4.1. Nhiệt ộ
Đậu xanh là cây có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới nên sinh trƣởng
phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ khá cao. Nhiệt độ tối ƣu đối với các giai
đoạn sinh trƣởng, phát triển của đậu xanh trong khoảng 25 – 30 0C. Yêu cầu
về nhiệt độ tối ƣu khác nhau tùy giai đoạn sinh trƣởng: giai đoạn sau khi cây
ra hoa cần 25 0C, giai đoạn hạt nảy mầm cần nhiệt độ từ 15 0C trở lên. Nhiệt
độ thấp làm giảm quá trình sinh trƣởng, phát triển, giảm lƣợng chất khô tích
lũy, giảm số hoa, số quả dẫn đến làm giảm năng suất. Nhiệt độ từ 38 – 40 0C
không ảnh hƣởng đáng kể tới khả năng thụ phấn, thụ tinh của hoa và khả năng
phát triển của quả. Ở phía Bắc, do vụ hè thu có điều kiện thuận lợi về nhiệt
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độ, độ ẩm nên cây sinh trƣởng, phát triển mạnh, đạt năng suất cao hơn vụ
xuân [26].
1.1.4.2. Độ ẩm v lƣợn mƣa
Cây đậu xanh có khả năng chịu hạn khá. Độ ẩm đất thích hợp cho sự
sinh trƣởng của đậu xanh là 70 – 80 %, khi độ ẩm xuống dƣới 50 % thì năng
suất sẽ giảm. Thời kì hạt nảy mầm và khi cây ra hoa, đậu quả là những giai
đoạn cần độ ẩm đạt từ 80 – 90 %. Độ đồng đều về độ ẩm đất quyết định thời
gian, tỷ lệ mọc mầm và độ đồng đều của ruộng đậu xanh trong thời kỳ mọc.
Trong giới hạn nhất định, hạn ở thời kỳ cây con tạo điều kiện cho bộ rễ ăn sâu
làm tăng khả năng chịu hạn của cây ở các giai đoạn sinh trƣởng tiếp theo.
Lƣợng mƣa cần thiết cho đậu xanh là 400 – 600 mm [26].
1.1.4.3. Ánh sáng
Đậu xanh là cây ƣa sáng, khi có đủ ánh sáng thì cây sinh trƣởng, phát
triển tốt, đạt năng suất cao. Đậu xanh là cây ngày ngắn, tuy nhiên phản ứng
của đậu xanh đối với quang chu kỳ không rõ rệt. Đậu xanh có thể ra hoa, kết
quả trong điều kiện độ dài ngày 12 – 13 giờ thậm chí tới 14 giờ, do đó đậu
xanh có thể ra hoa kết quả quanh năm. Về thời gian chiếu sáng, số giờ có
nắng phải đạt trên 180 – 200 giờ/tháng. Đặc biệt, trong thời kỳ ra hoa kết quả,
số giờ nắng phải đạt trên 200 giờ/tháng, nếu số giờ nắng giảm dƣới 150
giờ/tháng thì cây bị vóng, yếu, tỷ lệ rụng hoa tăng và sâu bệnh nhiều, năng
suất thấp [26].
1.1.4.4. Đất a v d n dƣỡng
Đậu xanh không yêu cầu chặt chẽ về đất đai. Trừ đất sét nặng và đất
chua mặn, các loại đất khác đều có thể trồng đƣợc đậu xanh. Những loại đất
thích hợp với trồng đậu xanh là đất cát pha, đất thịt nhẹ, có tầng đất mặt sâu
trên 50 cm, đất có cấu tƣợng, giữ nƣớc và thoát nƣớc tốt, pH thích hợp với
đậu xanh khoảng 5,5 – 7.
Yêu cầu các chất dinh dƣỡng của cây đậu xanh cũng gần giống nhƣ
một số cây họ đậu khác là cần đủ các nguyên tố N, P, K, Ca, Mg, Mo, Bo,
Mn, Cu, Zn … Tuy là cây họ đậu nhƣng vẫn cần đƣợc bón bổ sung một
lƣợng nitơ, nhất là những nơi đất nghèo dinh dƣỡng, vì nitơ do vi khuẩn nốt
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sần cung cấp không đủ cho cây, đặc biệt vào giai đoạn đầu khi chƣa hình
thành nốt sần. Cây đƣợc cung cấp đủ nitơ mới sinh trƣởng nhanh, ra nhiều
thân lá, lá có màu xanh đậm. Thiếu nitơ cây sinh trƣởng kém, còi cọc, lá bé, ít
lá, lá màu vàng nhạt. Nitơ còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động của vi
khuẩn Rhizobium, sớm tạo thành nốt sần [26].
1.1.5.

n p ần oá

cv

á trị d n dƣỡn

Theo Khatik K.L. và cộng sự, trung bình trong 100 g bột đậu xanh có
24,2 g protein; 1,3 g chất béo; 3,5g khoáng; 59,9 g hyđratcacbon; 75 mg Ca;
405 mg P; 8,5mg Fe; 49,0 mg Caroten; 0,72 mg B1; 0,25 mg B2 và 348
Kcalo, 10 g nƣớc, 60 g carbohydrat, 4 g chất xơ, 0,5 % vitamin A; 0,72 %
vitamin B1; 0,15 % vitamin B2; 2,4 % vitamin PP; 0,47 % vitamin B6; 4 %
vitamin C; acid folic 121 mcg %, acid panthotenic 2,5 mcg % và các nguyên
tố Na 6 mg %, K 1132 mg %, Ca 64 mg %, P 377 mg %, Fe 4,8 mg %, Cu
0,76 mg %. Vỏ hạt đậu xanh chứa 0,8 % flavonoid toàn phần [35].
Với những giá trị về dinh dƣỡng nhƣ trên, từ lâu hạt đậu xanh đƣợc sử
dụng làm nguyên liệu cho nhiều loại sản phẩm đáp ứng các nhu cầu của con
ngƣời. Do đó nhu cầu tiêu thụ đậu xanh và các sản phẩm của nó trên thị
trƣờng rất lớn, đặc biệt là các nƣớc châu Á [26].
Ngoài việc đƣợc sử dụng làm thực phẩm, đậu xanh còn đƣợc dùng nhƣ
một loại thuốc nam để giải nhiệt hạ khí, giải độc tiêu phù [13].
1.2

ạn v cơ c ế c ịu ạn của t ực vật

1.2

K á n ệm về ạn

Hạn đối với thực vật là khái niệm dùng để chỉ sự thiếu nƣớc do môi
trƣờng gây nên trong suốt cả quá trình hay trong từng giai đoạn, làm ảnh
hƣởng đến sinh trƣởng và phát triển của cây.
Mức độ khô hạn do môi trƣờng gây nên ảnh hƣởng trực tiếp đến sự
phát triển của cây, nhẹ thì làm giảm năng suất, nặng thì có thể dẫn đến tình
trạng làm cây chết [10].
1.2.

ín c ịu ạn

Mỗi loài cây trồng có một khoảng thuận lợi nhất định đối với các nhân
tố sinh thái của môi trƣờng nhƣ: nhiệt độ, độ ẩm, độ phèn, độ mặn… Nếu ở
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ngoài giới hạn đó, thì các nhân tố sinh thái này có thể ức chế quá trình sinh
trƣởng và phát triển dẫn đến giảm năng suất sinh học của cây hoặc thậm chí
gây chết [1].
Nƣớc là một nhân tố sinh thái quan trọng của cây trồng. Nƣớc là
nguyên liệu của quang hợp, là môi trƣờng diễn ra các phản ứng trao đổi chất,
là dung môi hòa tan các chất …, nhƣ vậy nƣớc có nghĩa quyết định đời sống
của thực vật. Thiếu nƣớc trƣớc tiên gây mất cân bằng nƣớc của cây, từ đó ảnh
hƣởng đến các chức năng sinh l nhƣ quang hợp, hô hấp, dinh dƣỡng khoáng,
sinh trƣởng và phát triển, cuối cùng làm giảm năng suất của thực vật. Khi
thiếu nƣớc ở các mức độ khác nhau làm cây có thể chết, chậm sinh trƣởng
phát triển hay sinh trƣởng, phát triển tƣơng đối bình thƣờng. Những cây có
thể sinh trƣởng, phát triển và cho năng suất tƣơng đối ổn định trong điều kiện
khô hạn gọi là cây chịu hạn. Khả năng của thực vật có thể giảm thiểu mức độ
tổn thƣơng do thiếu hụt nƣớc gây ra gọi là tính chịu hạn [1]. Hiện tƣợng mất
nƣớc có thể do thiếu nƣớc trong môi trƣờng, do nhiệt độ quá thấp hoặc quá
cao hay do độ mặn của muối….
1.2.3. Phân loạ

ạn ở t ực vật

1.2.3.1. Hạn không khí
Hạn không khí thƣờng có đặc điểm là nhiệt độ cao (39 0C - 42 0C) và
độ ẩm thấp (< 65 %). Hiện tƣợng này thƣờng gặp ở những tỉnh miền Trung
nƣớc ta vào những đợt gió Lào và ở vùng Bắc Bộ vào cuối thu, đầu đông.
Hiện tƣợng này cũng xuất hiện ở một số nƣớc trên thế giới nhƣ gió Chamsin ở
Israel, gió Mistral ở miền Nam nƣớc Pháp … làm ảnh hƣởng nghiêm trọng
đến thực vật [8].
Hạn không khí ảnh hƣởng trực tiếp lên các bộ phận của cây trên mặt
đất nhƣ hoa, lá, chồi non… Đối với thực vật nói chung thì hạn không khí
thƣờng gây ra hiện tƣợng héo tạm thời, vì nhiệt độ cao, độ ẩm thấp làm cho
tốc độ thoát hơi nƣớc nhanh vƣợt quá mức bình thƣờng, trong khi lƣợng nƣớc
do rễ hút đƣợc ít hơn lƣợng nƣớc mất do sự thoát hơi nƣớc, dẫn đến hiện
tƣợng mất cân bằng về nƣớc trong cây. Hậu quả của sự mất nƣớc tuỳ thuộc
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vào giai đoạn phát triển của cây. Đặc biệt hạn gây hậu quả lớn nhất vào thời
kì cây ra hoa, thụ tinh [8].
1.2.3.2. Hạn ất
Mức độ khô hạn của đất tuỳ thuộc vào mức độ bốc hơi nƣớc trên bề
mặt và khả năng giữ nƣớc của đất. Hạn đất làm cho áp suất thẩm thấu của đất
tăng, rễ cây không thể hút đƣợc nƣớc và gây nên hiện tƣợng cây héo lâu dài.
Hạn đất có thể xẩy ra ở bất kỳ vùng đất nào và thƣờng xảy ra nhiều ở những
vùng có điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất, thổ nhƣỡng đặc thù nhƣ sa mạc
ở Châu Phi, đất trống đồi trọc của Châu Á, mùa ít mƣa và nhiệt độ thấp ở
Châu u. Tóm lại hạn đất tác động trực tiếp lên bộ phận rễ của cây từ đó ảnh
hƣởng lớn đến quá trình sinh trƣởng và phát triển của cây [8].
1.2.3.3. Hạn to n d ện
Hạn toàn diện là hiện tƣợng hạn đất và hạn không khí xảy ra đồng thời.
Hạn toàn diện làm cho hàm lƣợng nƣớc trong lá giảm nhanh, làm nồng độ
dịch bào tăng, sức hút nƣớc từ rễ của cây cũng tăng nhƣng lƣợng nƣớc trong
đất giảm, áp suất thẩm thấu của đất tăng dẫn đến cây không hút đƣợc nƣớc.
Hạn toàn diện thƣờng gây hiện tƣợng héo vĩnh viễn, cây không có khả năng
phục hồi [8].
1.2.4

ác ộn của ạn ến t ực vật

Ảnh hƣởng của hạn trƣớc hết là gây mất nƣớc của tế bào và mô. Sự
thiếu hụt nựớc càng lớn thì ảnh hƣởng càng nghiêm trọng. Khi cây bị hạn sẽ
dẫn đến tăng độ nhớt của chất nguyên sinh, làm cho chất nguyên sinh biến đổi
từ trạng thái sol sang trạng thái gel, giảm các hoạt động trao đổi chất, giảm
mức độ phân tán các chất, ... Thiếu nƣớc nặng biến đổi hệ keo nguyên sinh
chất kéo theo quá trình già hoá tế bào, tế bào bị tổn thƣơng, làm cho cây bị
héo và chết [8].
Quá trình trao đổi chất của cây lúc thiếu nƣớc sẽ bị đảo ngƣợc từ hoạt
động tổng hợp là chủ yếu khi đủ nƣớc chuyển sang hƣớng phân giải là chủ
yếu khi thiếu nƣớc. Đặc biệt là phân giải protein và axit nucleic, kết quả giải
phóng và tích lũy NH3 gây độc cho cây và có thể làm cây chết.
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Khi cây bị hạn, khí khổng đóng nên thiếu CO2; lục lạp có thể bị phân
huỷ, ức chế tổng hợp diệp lục; lá bị héo khô, chết; tốc độ thoát hơi nƣớc giảm
dẫn tới sự hút nƣớc và khoáng giảm kết quả làm quang hợp giảm, sự vận
chuyển các sản phẩm quang hợp từ lá về cơ quan dự trữ bị ức chế.
Hạn ban đầu sẽ làm tăng hô hấp, về sau giảm hô hấp nhanh, hiệu quả sử
dụng năng lƣợng của hô hấp rất thấp vì hô hấp sản sinh nhiệt là chính. Các sản
phẩm quang hợp có thể bị huy động từ cơ quan dự trữ đến lá để phục vụ cho
hô hấp làm tiêu hao sản phẩm quang hợp. Kết quả làm giảm năng suất kinh tế
của cây trồng.
Hạn gây ức chế sinh trƣởng, phát triển ở thực vật. Khi cây gặp hạn, mô
phân sinh bị ức chế, giảm sự phân chia tế bào, quá trình dãn của tế bào bị ức
chế làm cho cây sinh trƣởng chậm, ảnh hƣởng xấu đến quá trình hình thành
hạt phấn, túi phôi và đặc biệt là quá trình thụ tinh. Khi gặp hạn, hạt phấn
không nảy mầm, ống phấn không sinh trƣởng đƣợc, sự thụ tinh không xảy ra
và hạt sẽ bị lép, dẫn đến giảm năng suất cây trồng [8].
1.3. ìn

ìn n

xanh tr n t ế
1.3

r nt ế

n cứu về k ả năn c ịu ạn v năn suất của cây ậu

ớ v tạ V ệt Nam
ớ

Hiện nay, công tác chọn tạo giống đậu xanh trên thế giới đƣợc tiến
hành theo một số hƣớng chính sau: tạo giống cho năng suất, chất lƣợng cao,
tạo giống có khả năng chống chịu các yếu tố cực đoan của môi trƣờng tốt, tạo
giống có khả năng kháng sâu, bệnh hại [2].
Để tạo các giống đậu xanh có khả năng chống chịu tốt với điều kiện
ngoại cảnh bất lợi, các nhà khoa học đã tập trung vào nghiên cứu các đặc
điểm sinh lý, sinh hoá và các gen liên quan đến khả năng chống chịu của cây
đậu xanh. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về khả năng chịu hạn, cơ chế chịu hạn
và phân lập gen liên quan đến tính chịu hạn của cây đậu xanh cũng đƣợc
nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nhằm chọn tạo ra các giống đậu
xanh có khả năng chịu hạn tốt.
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Năm 2004, Chen Y.J. và cộng sự đã tiến hành phân lập ba gen Hsc70 ở
đậu xanh là VrHsc70 - 1, VrHsc70 - 2, VrHsc70 - 3 nhằm nghiên cứu cơ chế
và chọn tạo giống đậu xanh có khả năng chịu hạn, chịu nóng [35].
Năm 2003, Kim Y. J. và cộng sự đã phân lập và đọc trình tự gen PLC3
với chiều dài của gen là 5213 nucleotide, vùng mã hoá gồm 1776 nucleotide
mã hoá cho 591 amino acid, có khối lƣợng phân tử 67,4 kDa [37].
Năm 2002, Kang S. J. và cộng sự đã phân lập và xác định trình tự
nucleotide của gen tổng hợp cystatin ở đậu xanh [36].
Gần đây, nhiều nhà khoa học cũng quan tâm về mối liên quan giữa
cystatin với khả năng chống chịu với hạn, lạnh, muối, sự già và cơ chế bảo vệ
thực vật, chống côn trùng, vi sinh vật gây bệnh.
Năm 2004, Malgorzata G. và cộng sự đã tiến hành phân lập gen mã hoá
cystatin ở đậu xanh nhằm nghiên cứu, chọn tạo giống đậu xanh có khả năng
chống chịu tốt [28].
Nghiên cứu về các đặc điểm nông sinh học của đậu xanh, Lantican R.M
nhận xét: “Đối với cây đậu xanh phải quan tâm đến sức sống cây con, nó
tƣơng quan trực tiếp chặt với năng suất, ngoài ra thời kỳ cây con còn có mối
tƣơng quan thuận và chặt với số quả/cây, số hạt/quả, số cành/cây và trọng
lƣợng hạt”. Tác giả còn cho rằng chỉ số diện tích lá và trọng lƣợng chất khô
cũng tƣơng quan rất chặt với năng suất đậu xanh trồng vụ sau lúa [38].
Trong tƣơng lai, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kỹ
thuật, các loại cây trồng nói chung và cây đậu xanh nói riêng sẽ còn đƣợc
nghiên cứu kĩ hơn để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng đậu xanh ngày
càng lớn của con ngƣời.
1.3.2. Ở V ệt Nam
Từ những năm 1980 đến nay, nƣớc ta có nhiều cơ sở nghiên cứu về đậu
xanh nhƣ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cây Lƣơng
thực Thực phẩm, các trƣờng Đại học Nông nghiệp, Đại học Khoa học Tự
nhiên cùng nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học khác. Các Trung tâm này đã tập
trung và đi sâu vào hai hƣớng nghiên cứu cơ bản là: (1) Chọn tạo giống thích
hợp cho từng vùng sinh thái, từng mùa vụ khác nhau, giống có năng suất cao,
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phẩm chất tốt, có khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi, đặc biệt
là các giống có giá trị thƣơng mại cao;(2) Đƣa cây đậu xanh vào hệ thống trồng
trọt nhằm cải tiến hệ thống trồng độc canh hoá ở các vùng và cải tạo các vùng
đất bị thoái hoá [5] , [6].
Đã có nhiều nghiên cứu về cây đậu xanh, chọn, tạo đƣợc nhiều giống
đậu xanh cho năng suất cao, chất lƣợng tốt.
Năm 2000, Lê Khả Tƣờng và cộng sự đã nghiên cứu đặc điểm hình
thái, sinh lí, khả năng chống chịu sâu bệnh hại và thử nghiệm giống KP11.
Kết quả đã đƣợc Hội đồng khoa học công nhận KP11 là giống tiến bộ kỹ
thuật và đƣợc áp dụng cho vùng Bắc Trung Bộ từ năm 2001 [29].
Năm 2001, Chu Hoàng Mậu bằng phƣơng pháp gây đột biến thực
nghiệm đã tạo đƣợc 2 dòng đậu xanh MX1103 và TX16012 có năng suất cao,
ổn định và có khả năng chịu hạn tốt [15]. Cùng năm, Chu Hoàng Mậu đã tiến
hành nghiên cứu hàm lƣợng protein, thành phần và hàm lƣợng các amino acid
trong hạt các giống đậu xanh đột biến và giống gốc để đánh giá chất lƣợng hạt
của các giống đậu xanh. Kết quả cho thấy hạt của giống đậu xanh đột biến
MX103 có hàm lƣợng protein là 20,58 %, cao hơn so với các giống còn lại,
hàm lƣợng amino acid của các giống đậu xanh đột biến cũng cao hơn các
giống đối chứng [16].
Năm 2003, Nguyễn Vũ Thanh Thanh đã nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá
sinh của 9 giống đậu xanh do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cung
cấp. Kết quả cho thấy hàm lƣợng protein của các giống này dao động trong
khoảng 20,72 % - 26,86 % [20].[20]
Năm 2006, Nguyễn Vũ Thanh Thanh đã phân lập và đọc trình tự gen
PLC (Phospholipase C3) có liên quan đến khả năng chịu hạn của hai giống
đậu xanh KP11 và MN93. Gen có chiều dài 4215 nucleotide gồm 8 đoạn
intron và 9 đoạn exon, vùng exon gồm 1776 nucleotide mã hoá 591 amino
acid [21].
Năm 2008, Nguyễn Thị Thu Trang đã nghiên cứu 13 giống đậu xanh.
Kết quả xác định 2 giống có khả năng chịu hạn cao nhất là 044/ĐX, BG3.

15

Nhân bản, chọn dòng và đọc trình tự gen LTP của giống chịu hạn tốt
(044/ĐX) và giống chịu hạn kém nhất (HN2) [28].
Năm 2010, Nguyễn Thị L đã tuyển chọn và phục tráng đƣợc đậu
tƣơng Lạng, đậu tƣơng Sông Mã, đậu xanh Sơn La và đậu xanh Da Tre, xây
dựng thành công đƣợc 3 mô hình thực nghiệm các giống đậu xanh và đậu
tƣơng triển vọng tại Hiệp Hòa – Bắc Giang, Thanh Ba - Phú Thọ, Cao Phong
– Hòa Bình [30]. [30]
Năm 2011, Vũ Ngọc Thắng và cộng sự đã nghiên cứu ảnh hƣởng của
hạn đến khả năng nảy mầm của 10 giống đậu xanh triển vọng, xác định đƣợc
2 giống đậu xanh ĐX22 và VN5 có khả năng chịu hạn cao nhất [23]. [23]
Năm 2012, Nguyễn Ngọc Quất, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị
Chinh đã nghiên cứu và phát triển một số giống đậu xanh triển vọng cho tỉnh
Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó xác định đƣợc giống ĐX14 có khả năng sinh
trƣởng khỏe, chống đổ tốt, chống chịu sâu, bệnh khá, có năng suất thực thu ổn
định và cao nhất [19].
Năm 2013, Đàm Thị Thiều, đã xác định đƣợc hai giống ĐX11 và
VN99-3 đều có khả năng sinh trƣởng, phát triển tốt, phân cành khỏe, nhiễm
sâu bệnh ở mức trung bình, chịu hạn tốt, ra hoa, hình thành quả và chín tập
trung, không bị tách vỏ quả khi chín. Năng suất thực thu của giống ĐX11 và
VN99-3 đều đạt khá cao phù hợp với điều kiện tự nhiên ở huyện Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng [25].
Năm 2013, Lò Thị Sanh đã xác định đƣợc 1 số bệnh hại chính gồm
bệnh lở cổ rễ, bệnh héo cây con, bệnh rỉ sắt, bệnh đốm lá và xác định mức độ
nhiễm bệnh phụ thuộc vào mật độ trồng đối với 2 giống đậu xanh ĐX11 và
ĐX208 vụ đông – xuân tại xã Chiềng Mung – Mai Sơn – Sơn La [18].
Năm 2013, Quàng Thị Vân Thảo đã xác định đƣợc mật độ trồng là 35
cây/m2, liều lƣợng phân bón gồm 8 tấn phân chuồng, 400 kg vôi bột, 30 kg N,
90 kg P2O5, 60 kg KCl là thích hợp nhất đối với giống đậu xanh ĐX11 và
ĐX2008 trong vụ hè thu tại xã Chiềng Mung – Mai Sơn – Sơn La [22].
Năm 2016, Ly Thị Chí đã đánh giá đƣợc hình thái, mức độ nhiễm sâu
bệnh hại của một số mẫu giống đậu xanh bản địa thu thập tại Sơn La gồm:
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Yên Châu 1, Quỳnh Nhai, Thuận Châu 1, Thuận Châu 2, Điện Biên 2, Tuần
Giáo. Trong đó đã xác định đƣợc mẫu giống đậu xanh thu thập tại Quỳnh
Nhai đạt năng suất cao nhất trong các giống nghiên cứu [4].
4

ìn

ìn sản xuất ậu xan tr n t ế

1.4.1. r n t ế

ớ v tạ V ệt Nam

ớ

Cây đậu xanh có khả năng thích ứng rộng, chịu hạn khá và có thể thích
nghi với các vùng có điều kiện khắc nghiệt. Ở châu Á, cây đậu xanh đƣợc
trồng nhiều ở các quốc gia nhƣ: Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Nepal, Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào,
Philippines, Malaysia và Indonesia. Sau này cây đậu xanh còn đƣợc trồng ở
Trung Phi, các vùng khô và nóng ở Nam Âu, phía Đông Bắc Châu Úc, Nam
Mỹ và miền Nam Hoa Kỳ.
Trong nhiều năm trở lại đây, do nhu cầu của con ngƣời về dinh dƣỡng
protein thực vật tăng nhanh đã làm thúc đẩy việc sản xuất đậu xanh trên thế giới
phát triển mạnh.
Theo kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Quả
Châu Á (AVRCD) đóng tại Đài Loan, hàng năm trên thế giới có khoảng 20
nƣớc sản xuất đậu xanh, trong đó có Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Philippin,
Srilanca ... đƣợc coi là những trọng điểm sản xuất đậu xanh. Trong những năm
1950, Trung Quốc là nƣớc sản xuất đậu xanh với diện tích gieo trồng là 1,64
triệu ha và sản lƣợng là 800 000 tấn, tuy nhiên năng suất còn thấp và chỉ đạt
khoảng 488 kg/ha. Sản lƣợng đậu xanh của Trung Quốc suy giảm qua những
năm 1960 và những năm 1970. Sau đó chính phủ Trung Quốc đã có những thay
đổi về chính sách nông nghiệp liên quan đến sản xuất đậu xanh. Do áp dụng
khoa học tiên tiến nên việc sản xuất đậu xanh đƣợc phục hồi vào những năm
1980 đến năm 2000, diện tích gieo trồng là 772 000 triệu ha, sản lƣợng đạt 891
000 triệu tấn và năng suất bình quân đạt 1154 kg/ha. Trong đó năm 1995 giá trị
xuất khẩu đậu xanh đạt mức 104 triệu USD (72 % tổng giá trị xuất khẩu nông
nghiệp), năm 1999 đạt tới 109 triệu USD [14].
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Bảng 1.2. Diện tích, sản lƣợn , năn suất ậu xanh khu vực Đôn Nam Á
trong một số năm ần ây
Chỉ tiêu
Diện tích (ha)
Sản lƣợng (tấn)
Năng suất (kg/ha)

Năm 000

Năm 005

Năm 0 0

Năm 0 4

450 563

327 878

318 027

292 027

1 124 173

1 185 942

1 272 700

1 182 676

24 950

36 170

40 019

40 499

(Nguồn tham khảo: FAOSTAT: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC)
Nhìn chung, trong những năm gần đây diện tích và sản lƣợng đậu xanh
trên thế giới có sự biến động, so với giai đoạn 1960 thì diện tích và sản lƣợng
đậu xanh đã tăng đáng kể. Tuy nhiên trong những năm gần đây diện tích và
sản lƣợng đậu xanh tăng không đáng kể.
Tại khu vực Đông Nam Á, diện tích trồng đậu xanh giảm rõ rệt từ năm
2000 đến năm 2014 tuy nhiên năng suất gần nhƣ tăng gấp đôi và sản lƣợng
đậu xanh vẫn tăng so với năm 2000, điều đó cho thấy kỹ thuật trồng trọt và
chất lƣợng giống đã đƣợc cải thiện đáng kể. AVRCD đã có một bộ sƣu tập
giống đậu xanh với khoảng 6000 mẫu giống, trong đó có những giống cho
năng suất cao từ 18 - 25 tạ/ha. Gần đây, một số nƣớc láng giềng của Việt Nam
nhƣ Thái Lan, Philippin, Trung Quốc... đã chọn ra đƣợc những giống đậu
xanh cho năng suất từ 10 - 12 tạ/ha trở lên, hạt to, màu hạt đẹp, thời gian sinh
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trƣởng ngắn, chín tập trung, có sức chống chịu tốt với các điều kiện cực đoan
của môi trƣờng [8].
1.4.2. Ở V ệt Nam
Ở Việt Nam, cây đậu xanh cũng đƣợc trồng từ lâu đời ở các vùng đồng
bằng, trung du và miền núi trên khắp cả nƣớc. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ đƣợc xem
nhƣ một loại cây trồng phụ nhằm tận dụng đất đai, mùa vụ, lao động dƣ thừa...
Vì thế, năng suất và sản lƣợng đậu xanh còn chƣa cao. Từ năm 1991 - 1995 năng
suất sản xuất đậu xanh bình quân đạt khoảng 5,5 - 12 tạ/ha. Từ 1996 - 2000 năng
suất dao động trong khoảng 15 - 20 tạ/ha. Đến năm 2000, Việt Nam có diện tích
và sản lƣợng đậu xanh đứng thứ 6 trên thế giới [17].
Đậu xanh phân bố chủ yếu ở các vùng:
- Vùng núi phía Bắc: Tập trung ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Cao
Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Ninh. Thời vụ gieo
trồng chủ yếu từ tháng 4, 5 thu hoạch vào tháng 7, 8 là thời điểm có khí hậu
nóng ẩm thuận lợi cho sinh trƣởng của cây. Do tập quá canh tác đơn giản nên
năng suất thấp trung bình đạt 600 kg/ha.
- Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Gồm các tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà
Nội), Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang .... Đậu xanh đƣợc gieo
trồng 3 vụ/năm từ tháng 2 đến tháng 9. Do đƣợc đầu tƣ vào kĩ thuật canh tác
nên năng suất khá cao, trung bình dao động 800 - 1000 kg/ha.
- Vùng duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên: Là vùng sản suất đậu xanh lớn
về diện tích và sản lƣợng. Nhƣng do ảnh hƣởng của thời tiết nên cũng thất thu
nhiều về năng suất và sản lƣợng.
- Vùng Đông Nam Bộ: Là vùng sản xuất đậu xanh quy mô lớn chiếm 26 %
diện tích gieo trồng cả nƣớc, năng suất bình quân còn thấp đạt khoảng 500
kg/ha do sử dụng giống đậu xanh cũ, khả năng chống chịu kém [6]
Ngày nay, đậu xanh có xu hƣớng tăng về diện tích và sản lƣợng do nhu
cầu sử dụng. Để đạt đƣợc kết quả tốt cần có các phƣơng pháp lai tạo, chọn ra
các giống mới có năng suất cao, chống chịu đƣợc với các điều kiện khắc
nghiệt của môi trƣờng ngoại cảnh.
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Nhìn chung tại Sơn La, cây đậu xanh không phải là cây trồng chính,
nên diện tích sản xuất còn ít, mức độ đầu tƣ và trình độ kỹ thuật còn hạn chế
nên năng suất đạt đƣợc còn thấp, sản lƣợng không cao. Bên cạnh đó, việc
tuyển chọn các mẫu giống đậu xanh có năng suất, chất lƣợng, khả năng chịu
hạn tốt để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh còn chƣa thực sự đƣợc
quan tâm.
Bảng 1.3. Tình hình sản xuất ậu xanh tạ Sơn La trong
một số năm ần ây
Chỉ tiêu

Năm 0

Năm 0 3

Năm 0 4

Năm 0 5

Diện tích (ha)

1068

985

951

714

Năng suất (tạ/ha)

6,5

6,28

6,71

6,6

Sản lƣợng (tấn)

697

619

638

471

Nguồn Niên giám thống kê Sơn La năm 2012-2015
5 Đặc

ểm tự n

n v d ễn b ến t ờ t ết, k í ậu của các t án

ầu

năm tạ Sơn La năm 0 7
Tỉnh Sơn La nằm ở vùng Tây Bắc, diện tích đất tự nhiên là 1403,8 km2,
diện tích đất canh tác chỉ có 9,3 nghìn ha, chủ yếu diện tích đất có độ dốc
>250. Sơn La có độ cao trung bình 600 – 700 m so với mực nƣớc biển. Địa
hình chia cắt thành 3 vùng sinh thái: vùng trục đƣờng 6, vùng hồ sông Đà,
vùng cao biên giới nên có những điểm đặc trƣng về thổ nhƣỡng và khí hậu.
Về khí hậu: khí hậu Sơn La mang tính chất á nhiệt đới rõ rệt. Tháng
nóng nhất nhiệt độ trung bình chỉ đạt 27,8 0C, tháng lạnh nhất nhiệt độ xuống
12,6 0C. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt mạnh nên có những tiểu khí hậu
đƣợc hình thành, tại một số thung lũng nhiệt độ tối cao có thể đạt tới là 420C,
nhiệt độ tối thấp có thể xuống tới 0 0C. Biên độ dao động nhiệt độ lớn: mùa hè
8 – 9 0C, mùa đông 10 – 15 0C. Lƣợng mƣa trung bình toàn tỉnh là: 65,3 mm –
201,2 mm. Nhìn chung, Sơn La là tỉnh khá khô hạn.
Về thổ nhƣỡng: phần lớn đất đai của tỉnh phát triển trên nền đá vôi, một
số ít phát triển trên đá sa thạch và phiến thạch. Đặc điểm chung của thổ
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nhƣỡng đó là: tầng đất khá dày, thấm nƣớc tốt, tỉ lệ đạm và lân trong đất
tƣơng đối cao. Các loại đất chính của Sơn La là: đất đỏ vàng phát triển trên
các loại đá mẹ khác nhau, đất mùn phát triển ở các vùng núi phía Nam, ngoài
ra còn có đất phù sa ven sông Mã, sông Đà. Nhìn chung đất Sơn La thuộc loại
trung bình đến nặng, độ pH biến động từ 5 – 6,5 [27].
Do đặc thù về khí hậu, hạn chế về điều kiện tƣới tiêu, tập quán canh tác
cùng việc đƣa giống chịu hạn vào sản xuất chƣa đƣợc chú trọng nên sản xuất
đậu xanh chủ yếu tập trung vào vụ xuân hè.
Về cơ bản điều kiện khí hậu thủy văn ở tỉnh Sơn La thích hợp cho sự
sinh trƣởng và phát triển của nhiều loại cây trồng. Tuy nhiên những thời điểm
hạn hán, nóng, rét trong năm đã tác động xấu đến sự sinh trƣởng và phát triển
của các loại cây trồng cạn, trong đó có cây đậu xanh.
Bảng 1.4. Diễn biến thời tiết khí hậu các t án

ầu năm

của Sơn La năm 0 7
Nhiệt ộ (0C)

Tháng

Độ ẩm (%)

Lƣợn mƣa
(mm)

Tối cao

Tối thấp

Trung bình

1

29,5

12,6

19,2

85

65,3

2

31,7

10,4

17,0

75

19,5

3

33,0

12,0

20,5

80

48,5

4

41,1

16,1

25,9

65

72,6

5

38,7

18,7

27,1

72

59,4

6

35,0

21,3

26,3

84

227,4

7

38,4

23,6

27,8

84

431,4

8

32,0

19,2

23,3

89

201,2

(Nguồn Trạm Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc 2017)
* Đán

á c un
Có thể thấy, các giống cây họ đậu trong đó có đậu xanh của tỉnh Sơn
La rất đa dạng, phong phú, tạo nên nhiều loại sản phẩm có chất lƣợng vƣợt
trội cả về độ thơm, độ dẻo hoặc độ bở,… so với các giống lai. Cùng với sự
phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu đối với các loại đặc sản này cũng không
ngừng tăng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà hiện nay mức độ đa dạng
nguồn gen cây đậu xanh bản địa tỉnh Sơn La đang bị đe dọa, diện tích, năng
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suất và chất lƣợng giảm nghiêm trọng, bị thay thế bằng các giống mới có
năng suất cao. Bên cạnh đó, dự báo trong những năm tới, diễn biến biến đổi
khí hậu tại tỉnh Sơn La sẽ ngày càng phức tạp và khốc liệt hơn. Trong khi đó
các nghiên cứu về tính chịu hạn và năng suất của các giống đậu xanh bản địa
của Sơn La hiện chƣa có. Do đó, việc nghiên cứu thu thập, bảo tồn và phát
triển các giống đậu xanh bản địa tỉnh Sơn La, tuyển chọn những giống ƣu tú,
có năng suất cao và có khả năng chịu hạn là vô cùng có nghĩa.
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C ƢƠN 2. VẬT LIỆU V P ƢƠN P ÁP N
2.1. Đố tƣợn , t ờ an v ịa ểm n
n cứu
Đố tƣợn n

IÊN CỨU

n cứu

Căn cứ vào kết quả đánh giá sơ bộ đặc điểm nông học, năng suất của các
mẫu giống trên đồng ruộng tại các địa phƣơng thu thập, chúng tôi chọn ra 10
mẫu giống để nghiên cứu. Danh sách các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu đƣợc
trình bày trong bảng 2.1 và hình 2.1.
ậu xanh nghiên cứu

Bảng 2.1. Các mẫu giốn

Địa

ểm thu thập

Stt

Tên giống

Kí hiệu

1

Thuận Châu

TC

Xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu

2

Thuận Châu 2

TC2

Xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu

3

Yên Châu 1

YC1

Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

4

Yên Châu 2

YC2

Thị trấn Yên Châu

5

Yên Châu 3

YC3

Xã Mƣờng Lựm, huyện Yên Châu

6

Quỳnh Nhai 1

QN1

Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

7

Mƣờng La

ML

Xã Chiềng Lao, huyện Mƣờng La

8

Mƣờng La 2

ML2

Thị trấn Ít Ong, huyện Mƣờng La

9

Sông Mã 3

SM3

Xã Chiềng Khƣơng, huyện Sông Mã

10

Sốp Cộp 2

SC2

Thị trấn Sốp Cộp

ìn

ạt các mẫu

ốn
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ậu xan n

n cứu

2.1.2. Địa

ểm

- Các thí nghiệm đánh giá ngoài đồng ruộng, xây dựng mô hình đƣợc tiến hành tại
Phƣờng Chiềng Sinh – Thành phố Sơn La
- Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đƣợc tiến hành tại Phòng thí nghiệm Khoa
Nông Lâm, Trƣờng Đại học Tây Bắc.
3

ờ

an n

n cứu

Đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017.
2.2. P ƣơn p áp n
2.2.1. Kế t ừa t

n cứu

l ệu

Kế thừa có chọn lọc các tài liệu về đặc điểm kinh tế, xã hội, khí tƣợng
thủy văn, báo cáo tình hình sản xuất của các giống cây họ đậu trên địa bàn,
các đề tài nghiên cứu, các chƣơng trình dự án đã triển khai của các vùng
nghiên cứu liên quan đến cây họ đậu tại địa phƣơng.
2.2.2. Đán
2.2.1.1 Đán

á k ả năn c ịu ạn của các

ốn ở

a

oạn cây con

á k ả năn c ịu ạn n ân tạo bằn p ƣơn p áp s n l

- Vật liệu là 10 mẫu giống cây đậu xanh bản địa tỉnh Sơn La: TC, TC2, YC1,
YC2, YC3, QN1, ML, ML2, SM3, SC2.
- Phƣơng pháp đánh giá khả năng chịu hạn của các giống cây họ đậu có
nguồn gốc bản địa đƣợc tiến hành theo Lê Trần Bình (1998) có cải tiến. Hạt
đƣợc gieo vào các chậu (đƣờng kính khoảng 30 cm), chứa cát vàng đã rửa
sạch, mỗi chậu trồng 40 cây, 3 chậu cho mỗi giống, thí nghiệm đƣợc lặp lại 3
lần trong điều kiện và chế độ chăm sóc nhƣ nhau. Thời gian đầu tƣới nƣớc
cho đủ ẩm, khi cây đã có 3 lá thật, tiến hành gây hạn nhân tạo bằng cách
ngừng tƣới nƣớc và đánh giá các chỉ tiêu sau 1, 3, 5, 7, 9 ngày [2]. Công thức
đối chứng thực hiện tƣơng tự.
- Đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo qua các chỉ tiêu:
- Chỉ số hạn tƣơng đối (S): chỉ số chịu hạn tƣơng đối đƣợc xác định thông qua
tỷ lệ cây sống sót, khả năng giữ nƣớc (%) của cây non trƣớc và sau hạn 1, 3,
5, 7, 9 ngày. Chỉ số chịu hạn đƣợc xác định bằng diện tích đồ thị hình radar
gồm 6 trục mang các trị số tƣơng ứng a, b, c, d, e, g của mỗi giống.
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Chỉ số chịu hạn tƣơng đối đƣợc tính theo công thức:
S = 1/2sin α (ab + bc + cd + de + eg + ga)
Trong đó:
a: tỷ lệ cây sống sau 3 ngày (%)
b: % khả năng giữ nƣớc sau 3 ngày hạn
c: tỷ lệ cây sống sau 5 ngày (%)
d: % khả năng giữ nƣớc sau 5 ngày hạn
e: tỷ lệ cây sống sau 7 ngày (%)
g: % khả năng giữ nƣớc sau 7 ngày hạn
α: góc tạo bởi hai trục mang trị số gần nhau và tính bằng 360/n
S: Chỉ số chịu hạn tƣơng đối
- Ảnh hƣởng của hạn đến khả năng giữ nƣớc của cây:
Khả năng giữ nƣớc của cây trong điều kiện hạn đƣợc xác định theo công thức:
W (%) = [Wxl / Wkxl] x 100
Trong đó:
Wxl là khối lƣợng tƣơi của cây ở công thức thí nghiệm (g)
Wkxl là khối lƣợng tƣơi của cây ở công thức đối chứng (g)
- Tỷ lệ khối lƣợng khô bộ rễ trên khối lƣợng khô thân, lá của cây sau gây hạn.
2.2.2.2. Đán

á k ả năn c ịu ạn bằn p ƣơn p áp óa s n

Tiến hành phân tích một số chỉ tiêu hóa sinh ở giai đoạn nảy mầm của
10 mẫu giống nghiên cứu (TC, TC2, YC1, YC2, YC3, QN1, ML, ML2, SM3,
SC2).
- Chuẩn bị mẫu: Hạt sau khi bóc vỏ gỗ đƣợc ngâm trong nƣớc 2 giờ, sau đó ủ
ẩm bằng dung dịch MS pha loãng 10 lần chứa sorbitol 5 %. Hạt nảy mầm sau
các khoảng thời gian ủ 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày và 9 ngày đƣợc lấy để
xác định hoạt độ enzym amilaza, hàm lƣợng đƣờng tan. Đối chứng là những
hạt cùng giống đƣợc ủ bằng dung dịch MS pha loãng 10 lần không chứa
sorbitol.
- Xác định hàm lƣợng đƣờng tan bằng phƣơng pháp vi phân tích đƣợc mô tả
trong tài liệu của Phạm Thị Trân Châu và cộng sự (1998) [3]
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- Xác định hoạt độ enzym amilaza theo phƣơng pháp định tính: Thành phần
hỗn hợp dịch gồm thạch agar 2 %, tinh bột 1 %, nƣớc cất, đun sôi cho agar
tan hết, đổ vào đĩa petri, để nguội, đục lỗ. Nhỏ 100 µl dịch chiết chứa enzym
vào mỗi lỗ, để tủ lạnh qua đêm để enzym khuyếch tán, chuyển sang tủ ấm ở
30 0C trong 24 h. Sau đó nhuộm lugol trong 5 phút và tráng bằng NaCl 1N.
Hoạt độ enzym đƣợc định tính bằng cách đo đƣờng kính vòng phân giải tinh
bột của enzym.
2.2.3. P ƣơn p áp bố trí t í n

ệm ồn ruộn

Tiến hành theo tiêu chuẩn QCVN 01-62: 2011/BNNPTNT. Thí nghiệm
đƣợc bố trí theo kiểu tuần tự với 3 ô thí nghiệm không lặp lại. Diện tích 1 ô
thí nghiệm là 100 m2 (20 m x 5 m), diện tích cả khu thí nghiệm là 300 m2
không tính rãnh và dải bảo vệ. Thí nghiệm đƣợc bố trí với khoảng cách hàng
cách hàng là 40 cm, cây cách cây 10 cm, mật độ 25 cây/m2.
TC

YC2

Hình 2.2 Sơ ồ bố trí t í n

ML

ệm

2.2.3.1. Quy trìn kỹ t uật
- Làm đất: Đất đƣợc cày bừa kỹ, lên luống, rạch hàng.
- Thời vụ trồng: Vụ hè thu năm 2017.
- Mật độ gieo trồng: 35 cây/m2.
- Phân bón (cho 1 ha): Phân chuồng hoai mục 05 tấn + 30 kg N + 60 kg P2O5
+ 30 kg K2O + 500 kg CaO.
- Cách bón:
+ Bón lót (trƣớc khi trồng): 100 % phân chuồng + 100 % P2O5 + 50 % N + 50
% K2O + 500 kg CaO.
+ Bón thúc:
Lần 1 (khi cây có 1 - 2 lá kép) bón 25 % N + 25 % K2O, kết hợp làm cỏ, tỉa
cây, xới phá váng, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí.
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Lần 2 khi cây có 4 - 5 lá kép (trƣớc khi cây ra hoa): Bón hết lƣợng phân còn
lại. Kết hợp làm cỏ, vun gốc chống đổ.
+ Tƣới nƣớc trong điều kiện khô hạn kéo dài.
+ Thƣờng xuyên theo dõi phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
2.2.3.2. Các c ỉ t u v p ƣơn p áp t eo dõ
xan n
ờ

ố vớ 03 mẫu

ốn

ậu

n cứu
an sinh trƣởn

- Thời gian từ gieo đến mọc: tính số ngày từ gieo đến ngày có 50 % số cây
trong ô có 2 lá mầm xòe ra trên mặt đất.
- Thời gian từ gieo đến phân cành: tính số ngày từ gieo đến ngày có 50 % số
cây trong ô có mầm đầu tiên nhú ra khỏi nách lá khoảng 1 - 2 cm.
- Thời gian từ gieo đến ra hoa: tính số ngày từ gieo đến ngày có 50 % số cây
trong ô có ít nhất 1 hoa nở. Quan sát lúc ra hoa.
- Thời gian từ gieo đến chắc xanh: tính số ngày từ gieo đến ngày có 50 % số
cây trong ô chắc xanh.
- Thời gian từ gieo đến chín (thời gian sinh trƣởng): tính từ khi gieo đến khi
trong ô có 95 % số quả chín, có vỏ quả chuyển sang màu chín đặc trƣng của
giống (vỏ chuyển sang màu nâu sẫm).
Đặc

ểm hình thái

- Hình dạng lá: đặc trƣng cho từng giống nhƣ hình trứng, hình ngọn giáo, hình
mũi mác, hình trái xoan,…
- Màu sắc thân: quan sát thân cây non để thấy màu sắc đặc trƣng của giống.
- Màu sắc hoa: quan sát lúc ra hoa, có thể có màu tím, màu trắng…
- Kiểu hình sinh trƣởng: Hữu hạn, bán hữu hạn.
- Xác định số lƣợng nốt sần hữu hiệu (nốt sần có dịch hồng): thực hiện ở thời
kỳ chắc xanh, lấy 30 cây trên một ô (trƣớc khi nhổ cây, tƣới đẫm nƣớc để lấy
đƣợc bộ rễ hoàn chỉnh), đếm số lƣợng nốt sần của 30 cây. Thực hiện ở cả 3
lần nhắc lại, đối với cả 3 mẫu giống ML, YC2, TC.
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Đặc

ểm sinh trƣởn

- Chiều cao cây: đo từ mắt 2 lá mầm đến đỉnh sinh trƣởng của thân chính trên
10 cây ở hai hàng giữa (3 lần nhắc lại), rồi tính trung bình. Đo sau khi gieo 30
ngày, đo 5 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày.
- Số cành cấp I: đếm số cành mọc ra từ thân chính, của 10 cây ở hai hàng giữa
(3 lần nhắc lại), rồi tính trung bình. Đếm vào lúc thu hoạch.
- Số đốt trên thân chính: đếm số đốt trên 10 cây ở hai hàng giữa (3 lần nhắc
lại), rồi tính trung bình. Đếm vào lúc thu hoạch.
- Đƣờng kính thân: đo ở phần giữa của lóng trên lá mầm, đo vào lúc thu
hoạch, trên 10 cây ở hai hàng giữa (3 lần nhắc lại), rồi tính trung bình.
Mức ộ n ễm sâu, bện

ạ

Điều tra 10 cây đại diện theo phƣơng pháp 5 điểm chéo góc. Đếm số
cây bị hại/ô, rồi tính trung bình % cây bị hại của từng mẫu giống đối với riêng
từng loại sâu, bệnh hại.
- Sâu hại:
+ Sâu đục quả (Eitiella zinekenlla)
Tỉ lệ quả bị hại = Số quả bị hại / tổng số quả điều tra (%).
+ Sâu ban miêu :
Tỉ lệ cây bị hại = Số cây bị hại / tổng số cây điều tra (%).
+ Sâu cuốn lá (Lamprosema indicata)
Tỉ lệ cây bị hại = Số cây bị hại / tổng số cây điều tra (%).
- Bệnh hại:
+ Bệnh rỉ sắt (Phakopsora pachyrhyziSydow)
Tỉ lệ cây bị hại = Số cây bị hại / tổng số cây điều tra (%).
+ Bệnh đốm lá (Seotoria glycines Hemmi)
Tỉ lệ cây bị hại = Số cây bị hại / tổng số cây điều tra (%).
+ Bệnh héo xanh (Pseudomonas solanacearum)
Tỉ lệ cây bị hại = Số cây bị hại / tổng số cây điều tra (%).
Khả năn c ốn ổ
Theo dõi vào thời kỳ trƣớc khi cây ra hoa, trƣớc thời kỳ thu hoạch (quả
chắc). Điều tra toàn bộ cây trên ô, cho điểm theo thang điểm từ 1 - 5:
28

Điểm 1: Hầu hết các cây đều đứng thẳng.
Điểm 2: < 25% số cây bị đổ rạp.
Điểm 3: 25 - 50% số cây bị đổ rạp.
Điểm 4: > 50 - 75% số cây bị đổ rạp.
Điểm 5: > 75% số cây bị đổ rạp.
Đán

á tín tác quả
Điều tra ít nhất 10 cây đại diện theo phƣơng pháp 5 điểm chéo góc, vào
thời kỳ quả và hạt chín (quả có vỏ màu vàng), trƣớc thu hoạch. Cho điểm theo
thang điểm từ 1- 5:
Điểm 1: Không có quả tách vỏ.
Điểm 2: < 25 % số quả tách vỏ.
Điểm 3: 25 – 50 % số quả tách vỏ.
Điểm 4: >50 – 75 % số quả tách vỏ.
Điểm 5: > 75 % số quả tách vỏ.
Các yếu tố cấu t

n năn suất

- Số cây thực thu trên ô: đếm số cây thực tế mỗi ô thí nghiệm.
- Số quả chắc trên cây: Đếm số quả chắc trên cây của 10 cây mẫu, qua 3 lần
nhắc lại, tính số quả trung bình trên cây.
- Số hạt chắc trên quả = tổng số hạt chắc của 10 cây mẫu/ô, qua 3 lần nhắc lại,
tính trung bình.
- Khối lƣợng 1000 hạt: Phơi khô hạt ở độ ẩm khoảng 12 %. Cân 3 mẫu, mỗi
mẫu 1000 hạt, lấy 1 chữ số sau dấu phẩy.
- Năng suất lý thuyết: Đƣợc tính theo các yếu tố cấu thành năng suất (tạ/ha).
NSLT = (Mật độ cây/m2 x số quả chắc/cây x số hạt chắc/quả x KL 1000
hạt)/1000.
- Năng suất thực thu: Năng suất hạt khô thu đƣợc trên ô thí nghiệm, qua các
lần nhắc lại, tính trung bình, suy ra năng suất thực thu trên đơn vị diện tích
(tạ/ha).
2.2.4.

ệu quả k n tế.

Phƣơng pháp: Tính theo công thức
Hiệu quả kinh tế = GR – TVC.
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Trong đó: GR: Tổng thu.
TVC: Tổng chi phí.
2.2.5 P ƣơn p áp p ân tíc v xử l số l ệu
- Số liệu thu thập của các thí nghiệm ngoài đồng ruộng đƣợc xử lý bằng phần
mềm Minitab bằng mô hình GLM theo tiêu chuẩn Tuckey ở mức nghĩa
0,05.
- Số liệu thu thập của các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đƣợc xử lý bằng
phần mềm IRRISTAT ở mức ý nghĩa 0,05.
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C ƢƠN
3.1. Kết quả án
n

n cứu ở

a

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

á k ả năn c ịu ạn của các mẫu

ốn

ậu xan

oạn cây con

Đậu xanh là loại cây rất mẫn cảm với điều kiện hạn, đặc biệt là 2 thời
kì cây con và ra hoa. Vì vậy chúng tôi đánh giá khả năng chịu hạn của các
mẫu giống đậu xanh nghiên cứu ở giai đoạn cây con trong điều kiện hạn nhân
tạo.
3.1.1. Đán

á k ả năn c ịu ạn n ân tạo bằn p ƣơn p áp s n l

3.1.1.1. C ỉ số c ịu ạn tƣơn

ố của các mẫu

ốn

ậu xanh sau gây

ạn n ân tạo
Mức độ thiệt hại cũng nhƣ khả năng chịu hạn của mỗi mẫu giống đậu
xanh đƣợc xác định trên cơ sở theo dõi số % cây héo, cây chết sau 3, 5, 7, 9
ngày gây hạn. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.1, hình 3.1, 3.2.
Bảng 3.1. Chỉ số chịu hạn tƣơn

Stt

1
2

Mẫu
giống
SC2
TC

ối của các mẫu giốn

Tỷ lệ cây héo, chết ở các mẫu giốn sau … Ngày
gây hạn (%)
1 ngày
0,00
0,00

3 ngày

5 ngày

7,02333g
h

7 ngày

32,62g

83,0333h

g

6,48

32,48
c

9 ngày

Chỉ số chịu
hạn tƣơn
ối (sau 7
ngày)

100

5241,95

h

100

5418,53

d

100

4348,66

82,92

d

ậu xanh

3

SM3

0,00

15,0667

43,63

93,01

4

YC2

0,00

5,76i

30,61h

80,47i

100

5519,29

e

e

100

4509,11

a

100

3683,55

f

100

4850,37

b

5
6
7

YC1
ML
ML2

0,00
0,00
0,00

d

14,81

a

19,47

f

10,07

a

40,39

90,41
a

48,0233
f

35,21

98,89

84,73
b

8

TC2

0,00

19,38

46,7167

97,26

100

3721,63

9

YC3

0,00

18,35b

44,6733c

94,25c

100

4186,3

0,00

e

g

100

4735,62

10

QN1

LSD 0,05

e

11,62

37,26

85,31

0,1574

0,1685

0,1619
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ìn 3

Đồ t ị tỷ lệ cây éo, c ết của 0 mẫu

ốn

ậu xanh

sau 1, 3, 5, 7, 9 n y ây ạn
Tỉ lệ cây héo, cây chết sau gây hạn
Nhìn chung, khi bị hạn, lƣợng nƣớc trong tế bào giảm gây tổn thƣơng
cho cây. Các mẫu giống khác nhau sẽ có khả năng đáp ứng khác nhau với
điều kiện hạn để làm giảm mức độ ảnh hƣởng hoặc tránh bị tổn thƣơng bởi
hạn. Kết quả ở bảng 3.1 và hình 3.1, 3.2 cho thấy, sau 3 ngày gây hạn, các
mẫu giống đậu xanh nghiên cứu bắt đầu bị ảnh hƣởng, lá non ở hầu hết mẫu
giống bị héo rũ, nhƣng thân và rễ không bị ảnh hƣởng. Sau 5 ngày gây hạn,
mức độ ảnh hƣởng tăng lên rõ rệt. Đặc biệt sau 9 ngày tất cả các cây ở các
giống đều bị héo, chết. Mẫu giống có tỷ lệ thiệt hại cao nhất là ML (sau 3
ngày 19,47 %; sau 5 ngày 48,0233 %; sau 7 ngày 98,89 %). Mẫu giống có tỷ
lệ thiệt hại thấp nhất là YC2 (sau 3 ngày 5,76 %; sau 5 ngày 30,61 %; sau 7
ngày 80,47 %).
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Chỉ số chịu hạn tƣơn

ối

Hình 3.2 Đồ t ị c ỉ số c ịu ạn tƣơn

ố của 0 mẫu

ốn

ậu xan

Chỉ số chịu hạn tƣơng đối đƣợc tính bằng diện tích đồ thị hình rada của
các mẫu giống, mẫu giống nào có diện tích rada càng lớn khả năng chịu hạn
càng cao. Kết quả đánh giá chỉ số chịu hạn tƣơng đối của 10 mẫu giống đậu
xanh sau 7 ngày gây hạn đƣợc trình bày trong bảng 3.1 và hình 3.2 cho thấy,
mẫu giống YC2 có khả năng chịu hạn lớn nhất (chỉ số chịu hạn là 5519,29);
mẫu giống ML có khả năng chịu hạn kém nhất (chỉ số chịu hạn là 3683,55);
các mẫu giống còn lại có sự dao động đáng kể từ mẫu giống TC2 (chỉ số chịu
hạn là 37,2163) đến giống SC2 (chỉ số chịu hạn là 5541,95). Dựa vào kết quả
đánh giá chỉ số chịu hạn của các mẫu giống nghiên cứu, so sánh với nghiên
cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Trang về khả năng chịu hạn của cây đậu
xanh, có thể chia 10 mẫu giống đậu xanh bản địa của Sơn La thành 3 nhóm
chịu hạn, gồm: nhóm chịu hạn tốt (các mẫu giống YC2, TC, SC2), nhóm chịu
hạn vừa (các mẫu giống SM3, YC1, ML2, YC3, QN1), nhóm chịu hạn kém
(các mẫu giống TC2, ML) [17].
3.1.1.2. K ả năn

ữ nƣớc của cây tron

ều k ện ạn

Trong điều kiện hạn, khả năng giữ nƣớc của cây là một đặc tính giúp
thực vật chống lại sự thiếu nƣớc. Đây là đại lƣợng đặc trƣng cho khả năng
chống lại sự mất nƣớc của nguyên sinh chất. Khả năng này là một đặc tính
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quan trọng cho phép xác định ranh giới của biến dị thích nghi và liên quan
đến mức độ chịu hạn của cây. Lƣợng nƣớc mất đi qua đơn vị thời gian của
cùng một khối lƣợng mẫu tƣơi càng cao thì khả năng giữ nƣớc càng thấp, tính
chống chịu với môi trƣờng bất lợi kém và ngƣợc lại, mô mất nƣớc càng chậm
thì khả năng giữ nƣớc càng cao, tính chống chịu với môi trƣờng bất lợi càng
tốt. Khi mô bị mất nƣớc đến một giới hạn nào đó, trong tế bào lá sẽ xuất hiện
cơ chế giữ nƣớc, giúp cho cây chống lại sự thiếu nƣớc.
Khả năng giữ nƣớc của cây đƣợc thể hiện qua lƣợng nƣớc mất đi (%
lƣợng nƣớc mất/lƣợng nƣớc tổng số). Do đó để đánh giá khả năng mất nƣớc
của các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu chúng tôi tiến hành xác định khả
năng giữ nƣớc của cây ở các thời điểm khác nhau trƣớc và sau khi gây hạn
(sau 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày gây hạn). Kết quả nghiên cứu thể hiện ở
bảng 3.2.
Bảng 3.2. Khả năn

ữ nƣớc của 10 mẫu giốn

ậu xanh sau

1, 3, 5, 7 ngày gây hạn
Stt

Khả năn

Mẫu giống

ữ nƣớc sau… (%)

1 ngày

3 ngày

5 ngày

7 ngày

c

c

d

54,81c

1

YC3

30,83

16,96

44,98

2

SC2

25,9e

14,02f

34,08g

52,02f

3

YC2

18,86g

11,04h

27,06i

50,0667h

4

ML

32,58b

20,6a

46,28b

55,48a

5

ML2

30,09de

14,94e

40,0e

52,0367f

6

TC

19,08f

11,92g

28,92h

51,6167g

7

SM3

30,85c

15,68d

45,89c

54,3167a

8

TC2

34,1a

18,32b

47,21a

55,2167b

9

QN1

30,17d

15,35d

40,01e

53,2167e

10

YC1

30,51d

15,42d

39,89f

53,41d

0,1692

0,1704

0,1714

0,2346

LSD 0,05

Tới một giới hạn nhất định của sự thiếu nƣớc (có thể sau 3 ngày gây
hạn), khả năng giữ nƣớc tăng lên do việc tăng hàm lƣợng các chất (đƣờng
khử, axit amin prolin…) làm tăng áp suất thẩm thấu, tăng khả năng hút nƣớc
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và giữ nƣớc cho tế bào, tăng sự trƣơng nƣớc của hệ keo… Nhƣng quá trình
này diễn ra không lâu, khi thời gian gây hạn kéo dài (sau 5 ngày gây hạn), các
cơ chế giữ nƣớc không tuân theo quy luật trên, lƣợng nƣớc mất đi lại tăng lên
và khả năng giữ nƣớc của mô, tế bào bắt đầu giảm đi. Các giống chịu hạn tốt
thƣờng khác ở chỗ khi gặp hạn thì các cơ chế giữ nƣớc hoạt động trong một
thời gian dài hơn.
Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.2 cho thấy, ở thời điểm sau 1 ngày gây
hạn, lƣợng nƣớc mất đi nhiều ở các mẫu giống, tỷ lệ này đạt 18,86 % – 34,1
%. Giống nào có lƣợng nƣớc mất đi trên lƣợng nƣớc tổng số thấp thì khả năng
giữ nƣớc tốt. Nhóm có lƣợng nƣớc mất đi ít (khả năng giữ nƣớc tốt) vẫn gồm
các mẫu giống TC (19,08 %), YC2 (18,86 %). Nhóm có hàm lƣợng nƣớc mất
đi nhiều nhất gồm ML (32,58 %), TC2 (34,1 %). Nhóm gồm các mẫu giống
còn lại đạt giá trị trung bình về chỉ tiêu khả năng giữ nƣớc, đứng đầu trong
nhóm này là mẫu giống SC2 (đạt 25,9 %).
Sau 3 ngày gây hạn, lƣợng nƣớc bị mất đi dao động trong khoảng 11,04
% – 20,6 %. Đáng chú là các mẫu giống YC2, TC có lƣợng nƣớc mất đi ít
hơn (khả năng giữ nƣớc tốt hơn) so với các mẫu giống ML và TC2. Mẫu
giống YC2, TC mất nƣớc ít nhất, chỉ số này lần lƣợt là 11,04 % và 11,92 %.
Hai mẫu giống ML, TC2 lƣợng nƣớc mất đi nhiều, trong đó mất nƣớc nhiều
nhất là mẫu giống ML, đạt 20,6 %. Các mẫu giống còn lại có khả năng giữ
nƣớc trung bình, lƣợng nƣớc mất đi đạt giá trị từ 14,02 % (SC2) đến 16,96 %
(YC3), mẫu giống SC2 giữ vị trí số 1 ở nhóm này.
Sau 5 ngày gây hạn, lƣợng nƣớc mất đi thay đổi trong khoảng 27,06 %
– 47,21 %, mẫu giống mất ít nƣớc nhất vẫn tập trung vào 2 mẫu giống YC2
và ML, chỉ số này lần lƣợt là 27,06 %, 28,92 %. Nhóm mất nƣớc nhiều gồm
các mẫu giống ML, TC2, lƣợng nƣớc mất đi trong khoảng 46,28 % – 47,21
%, mất nƣớc nhiều nhất là mẫu giống TC2 (47,21 %). Các mẫu giống còn lại
là những mẫu giống có lƣợng nƣớc mất đi đạt giá trị trung bình từ 34,08 % –
44,98 %.
Sau 7 ngày gây hạn, lƣợng nƣớc mất đi nhiều so với giai đoạn sau 5
ngày gây hạn, dao động trong khoảng 50,066 % – 55,48 %, nhóm mất ít nƣớc
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nhất vẫn tập trung vào 2 mẫu giống YC2 và TC, chỉ số này lần lƣợt là
50,0667 % và 51,6167 %. Nhóm mất nƣớc nhiều gồm các mẫu giống ML,
TC2, lƣợng nƣớc mất đi trong khoảng 55,2167 % - 55,48 %, mất nƣớc nhiều
nhất là mẫu giống ML (55,48 %). Các mẫu giống còn lại là những mẫu giống
có lƣợng nƣớc mất đi đạt giá trị trung bình từ 52,02 % - 54,81 %.
Nhìn chung, sau 1, 3, 5 và 7 ngày gây hạn, lƣợng nƣớc bị mất ít nhất là
ở nhóm mẫu giống YC2 và TC, có nghĩa là khả năng giữ nƣớc của mô lá cao
nhất (khả năng chịu hạn tốt) là YC2 và TC. Nhóm có khả năng giữ nƣớc kém
nhất biến động không đồng nhất nhƣ ở nhóm chịu hạn tốt. Cụ thể là: sau 1
ngày, kém nhất thuộc về mẫu giống TC2, sau 3 ngày, vị trí này lại là mẫu
giống ML và sau 5 ngày là mẫu giống TC2, sau 7 ngày là mẫu giống ML.
Nhƣ vậy, có thể cho rằng cả 2 mẫu giống: ML và TC2 nằm trong nhóm có
khả năng giữ nƣớc kém nhất hay khả năng chịu hạn kém nhất.
3.1.1.3.

ỷ lệ k ố lƣợn rễ tr n k ố lƣợn t ân, lá của cây tron

ều

k ện ạn
Khi cây trồng phải đối mặt với điều kiện hạn, bộ rễ sẽ phát triển đâm
sâu vào đất để hút nƣớc cung cấp cho cây, do đó tỷ lệ giữa khối lƣợng bộ rễ
trên khối lƣợng thân, lá cũng có liên quan mật thiết đến khả năng chịu hạn của
cây đậu xanh. Do đó để đánh giá khả năng chịu mất nƣớc của các mẫu giống
đậu xanh nghiên cứu chúng tôi tiến hành xác định tỷ lệ khối lƣợng khô rễ
trên khối lƣợng khô thân, lá của 10 mẫu giống đậu xanh ở các thời điểm khác
nhau (sau 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày gây hạn). Kết quả nghiên cứu ở
bảng 3.3.
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Bảng 3.3. Tỷ lệ khố lƣợng rễ trên khố lƣợng thân, lá của 10 mẫu giống
ậu xanh sau 1, 3, 5, 7 ngày gây hạn nhân tạo (%)
Stt

Mẫu giống

1 ngày
ab

3 ngày

5 ngày
b

7 ngày
b

98,8667c

1

SC2

16,7067

35,3967

77,0567

2

YC3

15,5133e

26,7733g

60,2733g

90,0533f

3

ML

14,5133f

24,57i

58,5667i

70,1733h

4

YC2

16,9867a

35,9467a

77,3733a

116,04a

5

SM3

15,7e

27,6267f

61,5167f

89,7833g

6

TC2

14,5967f

25,13h

59,5767h

71,0333h

7

ML2

16,51b

34,24c

65,5733c

96,6033d

8

TC

16,91a

35,8333a

77,0167b

109,773b

9

YC1

16,0133d

32,06e

63,0233e

90,2067f

10

QN1

16,31c

32,5933d

64,77d

91,9667e

0,2109

0,3237

0,3402

0,2416

ậu xan n

n cứu

LSD 0,05

Hình 3.3

ân, lá, rễ tƣơ của 0 mẫu

ốn

sau ây ạn
Đ: Đối chứng; T: Thí nghiệm, 1: TC, 2: SC 2; 3: ML 2; 4: YC 3; 5: ML;6: YC
2, 7: QN 1; 8: TC 2; 9: ML 2; 10: SM 3.
Thực vật có bộ rễ phân nhánh mạnh, lan tỏa, ăn sâu và tế bào có áp suất
thẩm thấu lớn thì khả năng chịu hạn cao. Khi gặp hạn, thực vật thích nghi
bằng cách tăng cƣờng tổng hợp các chất tan để tăng áp suất thẩm thấu và làm
hàm lƣợng chất khô tăng lên. Giống có tỉ lệ khối lƣợng rễ trên khối lƣợng
thân, lá càng cao thì khả năng chịu hạn càng tốt.
37

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 3.3 cho thấy ảnh hƣởng của hạn
đến tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô thân, lá của 10 mẫu giống đậu
xanh tăng dần sau 1, 3, 5, 7 ngày gây hạn. Ở thời điểm 1 ngày sau gây hạn tỉ
lệ khối lƣợng khô rễ/thân lá của các mẫu giống đậu xanh dao động trong
khoảng 14,5133 % – 16,9687 %. Trong đó nhóm có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ
trên khối lƣợng khô thân, lá cao nhất là YC2 (16,9687 %) và TC (16,91 %);
nhóm có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô thân, lá thấp nhất là ML
(14,5133 %) và TC2 (14,5967 %); nhóm còn lại có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ
trên khối lƣợng khô thân, lá ở mức trung bình, đứng đầu là SC2 (16,7067 %).
Sau 3 ngày gây hạn, nhóm có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng
khô thân, lá cao nhất là YC2 (35,9467 %) và TC (35,8333 %); nhóm có tỷ lệ
khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô thân, lá thấp nhất là ML (24,57 %) và
TC2 (25,13 %); nhóm còn lại có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô
thân, lá ở mức trung bình, đứng đầu là SC2 (35,3967 %).
Sau 5 ngày gây hạn, nhóm có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng
khô thân, lá cao nhất là YC2 (77,3733 %) và SC2 (77,0567 %); nhóm có tỷ lệ
khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô thân, lá thấp nhất là ML (58,5667 %)
và TC2 (59,5767 %); nhóm còn lại có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng
khô thân, lá ở mức trung bình, đứng đầu là TC (77,0167 %).
Sau 7 ngày gây hạn, nhóm có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng
khô thân, lá cao nhất là YC2 (116,04 %) và TC (109,773 %), nhóm có tỷ lệ
khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng thân, lá thấp nhất là ML (70,1733 %) và
TC2 (71,0333 %); nhóm còn lại có tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng
khô thân, lá ở mức trung bình, đứng đầu là SC2 (98,8667 %).
Nhƣ vậy hạn làm tăng tỷ lệ khối lƣợng khô rễ trên khối lƣợng khô thân,
lá của các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu, mức độ tăng cao đồng thời với số
ngày gây hạn. Điều này có thể là một cơ chế giúp các mẫu giống đậu xanh có
khả năng thích ứng với hạn. Cây sẽ giảm sự thoát hơi nƣớc và tăng sự phát
triển của rễ để tăng khả năng hút nƣớc. Kết quả nghiên cứu trên phù hợp với
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Việt Long [12] .
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3.1

Đán

3.1.2.1. Ản

á k ả năn c ịu ạn n ân tạo bằn p ƣơn p áp óa s n
ƣởn của ạn s n l

ến

m lƣợn

ƣờn tan

Đƣờng tan có vai trò làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào từ đó làm
tăng khả năng hút nƣớc, tăng tính chống chịu của cây với các yếu tố bất lợi
của môi trƣờng. Giống có hàm lƣợng đƣờng tan cao thì khả năng chịu hạn
càng cao và ngƣợc lại giống có hàm lƣợng đƣờng tan thấp thì khả năng chịu
hạn kém.
Để đánh giá khả năng chịu hạn của các mẫu giống đậu xanh nghiên
cứu, chúng tôi tiến hành đánh giá hàm lƣợng đƣờng tan của cây sau 1, 3, 5, 7,
9 ngày tuổi trong điều kiện hạn nhân tạo. Kết quả thể hiện ở bảng 3.4, hình
3.4, 3.5.
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Bảng 3.4
Stt

Mẫu
giống

m lƣợn

ƣờng tan của 10 mẫu giốn

ậu xan tron

m lƣợn
1 ngày tuổi
ĐC
a

3 ngày tuổi
ĐC

TN
a

ƣờng tan

5 ngày tuổi
ĐC

TN
a

a

ab

ều kiện hạn nhân tạo (%)
7 ngày tuổi
ĐC

TN
b

a

9 ngày tuổi
ĐC

TN
a

TN
a

4,17a

1

TC

0,4

2,79

0,64333

4,28

0,74

4,57

0,65

4,34

0,59

2

TC2

0,25a

2,54ab

0,53bc

4,09ab

0,81a

4,31b

0,66a

4,11ab

0,44ab

4,01ab

3

YC1

0,27a

2,67a

0,58bc

4,14ab

0,77a

4,44b

0,64ab

4,18ab

0,53ab

4,08a

4

YC2

0,42a

2,84a

0,78a

4,32a

0,91a

4,87a

0,82a

4,38a

0,76a

4,24a

5

YC3

0,23ab

2,59ab

0,51bc

4,12a

0,76a

4,34bc

0,6ab

4,13ab

0,45ab

4,02a

6

QN1

0,28a

2,69a

0,59bc

4,17a

0,72ab

4,48b

0,64ab

4,19ab

0,55ab

4,1a

7

ML

0,21ab

2,53ab

0,52bc

4,04b

0,87a

4,3bc

0,61ab

4,09ab

0,42ab

4,0ab

8

ML2

0,33a

2,75a

0,6bc

4,25a

0,84a

4,5b

0,75a

4,25a

0,59a

4,14a

9

SM3

0,24ab

2,67ab

0,55bc

4,12ab

0,76a

4,42b

0,63ab

4,14ab

0,49ab

4,05ab

10

SC2

0,35a

2,78a

0,61b

4,25a

0,77a

4,51b

0,74a

4,26a

0,61a

4,15a

0,1703

0,1703

0,1645

0,1703

0,1703

0,1703

0,1703

0,1703

0,1703

0,1703

LSD 0,05

ĐC: Đối chứng; TN: Thí nghiệm
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Hình 3.4 Đồ thị m lƣợn
công thức ối chứng (%)

ƣờng tan của 10 mẫu giốn

ậu xanh

Hình 3.5 Đồ thị m lƣợn
công thức thí nghiệm (%)

ƣờng tan của 10 mẫu giốn

ậu xanh
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Kết quả phân tích hàm lƣợng đƣờng tan của các mẫu giống đậu xanh
nghiên cứu ở bảng 3.4, hình 3.4, hình 3.5 cho thấy hàm lƣợng đƣờng tan của
công thức đối chứng luôn thấp hơn công thức thí nghiệm, hàm lƣợng đƣờng
tan tăng dần ở giai đoạn 1 ngày tuổi đến 5 ngày tuổi, sau đó giảm từ 7 đến 9
ngày tuổi.
Ở giai đoạn 01 ngày tuổi, hàm lƣợng đƣờng tan ở các công thức thí
nghiệm dao động từ 2,53 % (ML) đến 2,84 % (YC2). Nhóm có hàm lƣợng
đƣờng tan cao nhất gồm các mẫu giống YC2 (2,84 %), TC (2,79 %), SC2
(2,78 %), QN1 (2,69 %) và ML2 (2,75 %); nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan
thấp nhất bao gồm ML (2,53 %), TC2 (2,54 %), YC3 (2,59 %). Ở công thức
đối chứng, hàm lƣợng đƣờng tan dao động từ 0,21 % (ML) đến 0,42 %
(YC2). Nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan cao nhất gồm các mẫu giống YC2
(0,41 %), TC (0,4 %), SC2 (0,35 %) và ML2 (0,33 %); nhóm có hàm lƣợng
đƣờng tan thấp nhất bao gồm ML (0,21 %), SM3 (0,24 %), YC3 (0,23 %).
Ở giai đoạn 03 ngày tuổi, hàm lƣợng đƣờng tan ở các công thức thí
nghiệm dao động từ 4,04 % (ML) đến 4,32 % (YC2). Nhóm có hàm lƣợng
đƣờng tan cao nhất gồm các mẫu giống YC2 (4,32 %), TC (4,28 %), SC2 và
ML2 (4,25 %); nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan thấp nhất bao gồm ML (4,04
%), TC2 (4,09 %). Ở công thức đối chứng, hàm lƣợng đƣờng tan dao động từ
0,51 % (YC3) đến 0,78 % (YC2). Mẫu giống YC2 có hàm lƣợng đƣờng tan
cao hơn hẳn so với các mẫu giống còn lại (0,78 %), các mẫu giống YC3, ML,
TC2 và SM3 có hàm lƣợng đƣờng tan thấp nhất, lần lƣợt là 0,51 %, 0,52 %,
0,53 % và 0,55 %.
Ở giai đoạn 05 ngày tuổi, hàm lƣợng đƣờng tan ở các công thức thí
nghiệm dao động từ 4,3 % (ML) đến 4,87 % (YC2). Mẫu giống YC2 có hàm
lƣợng đƣờng tan cao hơn hẳn so với các mẫu giống còn lại (4,87 %), sau đó
đến mẫu giống TC (4,57 %), SC2 (4,51 %); mẫu giống có hàm lƣợng đƣờng
tan thấp nhất là ML (4,3 %). Ở công thức đối chứng, hàm lƣợng đƣờng tan
dao động từ 0,72 % (QN1) đến 0,91 % (YC2). Nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan
cao gồm các mẫu giống YC2 (0,91 %), ML (0,87 %) và ML2 (0,84 %), TC
(0,81%); nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan thấp bao gồm QN1 (0,72 %), TC
(0,74 %).
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Ở giai đoạn 07 ngày tuổi, hàm lƣợng đƣờng tan ở cả các công thức thí
nghiệm và đối chứng đều giảm rõ rệt so với giai đoạn 5 ngày tuổi. Hàm lƣợng
đƣờng tan ở các công thức thí nghiệm dao động từ 4,09 % (ML) đến 4,38 %
(YC2). Nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan cao nhất gồm các mẫu giống YC2
(4,38 %), sau đó đến mẫu giống TC (4,34 %), SC 2 (4,26 %), ML2 (4,25 %);
nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan thấp nhất bao gồm ML (4,09 %), TC2 (4,11
%), SM3 (4,14 %). Ở công thức đối chứng, hàm lƣợng đƣờng tan dao động từ
0,6 % (YC3) đến 0,82 % (YC2). Mẫu giống YC2 có hàm lƣợng đƣờng tan
cao hơn hẳn so với các mẫu giống còn lại (0,82 %), sau đó đến mẫu giống
ML2 (0,75 %), SC2 (0,74 %); các mẫu giống còn lại có hàm lƣợng đƣờng tan
tƣơng đối thấp hơn so với các nhóm đã nêu, dao động từ 0,6 % (YC3) – 0,66
% (TC2).
Ở giai đoạn 09 ngày tuổi, hàm lƣợng đƣờng tan ở cả các công thức thí
nghiệm và đối chứng tiếp tục giảm so với giai đoạn 7 ngày tuổi. Hàm lƣợng
đƣờng tan ở các công thức thí nghiệm dao động từ 4,0 % (ML) đến 4,24 %
(YC2). Nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan cao nhất gồm các mẫu giống YC2
(4,24 %), sau đó đến mẫu giống TC (4,17 %), SC2 (4,15 %), ML2 (4,14 %),
ML2 (4,14 %); nhóm có hàm lƣợng đƣờng tan thấp nhất bao gồm ML (4,0
%), TC2 (4,01 %), YC3 (4,02 %), SM3 (4,05 %). Ở công thức đối chứng,
hàm lƣợng đƣờng tan dao động từ 0,42 % (ML) đến 0,76 % (YC2). Mẫu
giống YC2 có hàm lƣợng đƣờng tan cao hơn hẳn so với các mẫu giống còn lại
(0,76 %), sau đó đến mẫu giống SC2 (0,61 %), TC (0,59 %); nhóm có hàm
lƣợng đƣờng tan thấp nhất bao gồm ML (0,42 %), TC2 (0,44 %), YC3 (0,45
%), SM3 (0,49 %).
3.1.2.2. Ản

ƣởn của ạn s n l

ến oạt ộ amilaza

Amilaza là enzym có chức năng thủy phân tinh bột thành đƣờng, hàm
lƣợng amilaza tƣơng quan thuận với khả năng chịu hạn của cây trồng. Trong
nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hoạt độ amilaza theo phƣơng
pháp đo đƣờng kính vòng phân giải tinh bột (cm) của enzym amilaza trong
điều kiện hạn nhân tạo. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 3.5 và hình 3.6.
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Hình 3.6 Đƣờn kín vòn p ân
của 0 mẫu

ốn

ả t n bột (cm) của enzym am laza

ậu xan tron

ều k ện 3 ngày gây ạn n ân tạo

Đ: Công thức đối chứng của mỗi giống tƣơng ứng từ 1 – 10 ( 1. YC2; 2. SC2;
3. ML2; 4. TC; 5. YC1; 6. SM3; 7. YC3; 8. TC2; 9. ML; 10. QN1)
1- 10. Công thức thí nghiệm của các giống tƣơng ứng từ 1 – 10 (1.YC2; 2.
SC2; 3. ML2; 4. TC; 5. YC1; 6. SM3; 7. YC3; 8. TC2; 9. ML; 10. QN1).
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Bảng 3.5 Đƣờng kính vòng phân giải tinh bột của enzym amilaza của 10 mẫu giốn
Stt

ậu xanh sau gây hạn

Đƣờng kính vòng phân giải (cm)

Mẫu
giống
1 ngày tuổi
ĐC

3 ngày tuổi
ĐC

TN
a

1

SC2

0,5766

0,8067

2

TC

0,6166a

3

YC1

4

a

5 ngày tuổi
ĐC

TN
a

a

ĐC

TN
a

0,7267

ĐC

TN
a

1,01

a

0,6267

TN
a

0,8467a

0,8433

0,6867a

0,6867a

0,8533a

0,9267a

1,12b

0,8633a

1,0333a

0,733a

0,8633a

0,4066a

0,51ab

0,51ab

0,6733b

0,7633a

0,97bc

0,6967ab

0,7567b

0,6067a

0,6667a

YC2

0,6233a

0,84a

0,7033a

0,97a

0,9433a

1,3433a

0,9267a

1,133a

0,82a

0,8433a

5

SM3

0,3966a

0,62ab

0,5067ab

0,77ab

0,72ab

0,9267bc

0,6667ab

0,7433b

0,58a

0,64a

6

ML

0,32a

0,58ab

0,4067ab

0,69ab

0,46b

0,89bc

0,44ab

0,66b

0,39ab

0,58ab

7

ML2

0,5367a

0,73a

0,6ª

0,85a

0,8333a

1,12b

0,73a

0,94ab

0,64a

0,79a

8

TC2

0,333a

0,58ab

0,42ab

0,74b

0,49b

0,9bc

0,47ab

0,7b

0,41a

0,59ab

9

YC3

0.3667a

0,61ab

0,48ab

0,76ab

0,51b

0,93bc

0,6ab

0,72b

0,43a

0,62a

10

QN1

0,4567a

0,65ab

0,56a

0,8a

0,8333a

1,08bc

0,72ab

0,87ab

0,63a

0,7433a

0,2849

0,1865

0,1916

0,2408

0,1865

0,1991

0,2062

0,1813

0,2242

0,2242
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1,12

b

9 ngày tuổi

0,6633

LSD 0,05

0,8967

7 ngày tuổi

Kết quả bảng 3.5 và hình 3.6 cho thấy đƣờng kính vòng phân giải tinh
bột (cm) của enzym amilaza tăng từ giai đoạn 1 ngày tuổi đến 5 ngày tuổi,
tăng cao nhất ở giai đoạn 5 ngày tuổi sau đó giảm dần ở giai đoạn 7 ngày tuổi,
9 ngày tuổi. Đƣờng kính vòng phân giải tinh bột (cm) của enzym amilaza ở
công thức đối chứng (dung dịch MS không chứa sorbitol) nhỏ hơn đƣờng
kính vòng phân giải tinh bột (cm) của enzym amilaza ở công thức thí nghiệm
(dung dịch MS chứa 5% sorbitol). Kết quả này là hoàn toàn phù hợp với sự
biến động của hàm lƣợng đƣờng tan ở các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu.
Ở giai đoạn 01 ngày tuổi, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột ở các
công thức thí nghiệm dao động từ 0,51 cm (YC1) đến 0,84 cm (YC2). Nhóm
có đƣờng kính lớn nhất gồm các mẫu giống YC2 (0,84 cm), SC2 (0,8067 cm)
và ML2 (0,73 cm); nhóm có đƣờng kính vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm
YC1 (0,51 cm), TC2 (0,58 cm), ML (0,58 cm). Ở công thức đối chứng, đƣờng
kính vòng phân giải tinh bột có sự khác nhau không đáng kể giữa các mẫu
giống, dao động từ 0,32 cm (ML) đến 0,6233 cm (YC2). Nhóm có đƣờng
kính vòng phân giải lớn hơn gồm các mẫu giống YC2 (0,6233 cm), TC
(0,6166 cm), SC2 (0,5766 cm); nhóm có đƣờng kính vòng phân giải nhỏ hơn
bao gồm ML (0,32 cm), SM3 (0,3966 cm), TC2 (0,333 cm), YC3 (0,3667
cm).
Ở giai đoạn 03 ngày tuổi, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột ở các
công thức thí nghiệm dao động từ 0,6733 cm (YC1) đến 0,97 cm (YC2).
Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất gồm các mẫu giống YC2 (0,97
cm), TC (0,8533 cm), ML2 (0,85 cm), SC2 (0,8433 cm); nhóm có đƣờng kính
vòng phân giải nhỏ nhất là YC1 (0,6733 cm), ML (0,69 cm). Ở công thức đối
chứng, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột dao động từ 0,4067 cm (ML) đến
0,7033 cm (YC2). Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất gồm các mẫu
giống YC2 (0,7033 cm), TC (0,6867 cm), SC2 (0,6633 cm); nhóm có đƣờng
kính vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm ML (0,4067 cm), TC2 (0,42 cm), YC3
(0,48 cm).
Ở giai đoạn 05 ngày tuổi, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột ở các
công thức thí nghiệm dao động từ 0,89 cm (ML) đến 1,3433 cm (YC2). Mẫu
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giống có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất là YC2 (1,3433 cm), nhóm có
đƣờng kính vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm ML (0,89 cm), TC2 (0,9 cm),
SM3 (0,9267 cm), YC3 (0,93 cm), YC1 (0,97 cm). Ở công thức đối chứng,
đƣờng kính vòng phân giải tinh bột dao động từ 0,46 cm (ML) đến 0,9433 cm
(YC2). Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất gồm các mẫu giống
YC2 (0,9433 cm), TC (0,9267 cm), SC2 (0,8967 cm), ML2 và QN1 (0,8333
cm); nhóm có đƣờng kính vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm ML (0,46 cm),
TC2 (0,49 cm), YC3 (0,51 cm).
Ở giai đoạn 07 ngày tuổi, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột ở các
công thức thí nghiệm và đối chứng đều giảm so với 5 ngày tuổi. Ở công thức
thí nghiệm, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột dao động từ 0,66 cm (ML)
đến 1,133 cm (YC2). Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất gồm các
mẫu giống YC2 (1,133 cm), các giống TC (1,0333 cm), SC2 (1,01 cm), ML2
(0,94 cm) và QN1 (0,87 cm); nhóm có đƣờng kính vòng phân giải nhỏ nhất
bao gồm ML (0,66 cm), TC2 (0,7 cm), YC3 (0,72 cm), SM3 (0,7433 cm),
YC1 (0,7567 cm). Ở công thức đối chứng, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột
dao động từ 0,44 cm (ML) đến 0,9267 cm (YC2). Nhóm có đƣờng kính vòng
phân giải lớn nhất gồm các mẫu giống YC2 (0,9267 cm), TC (0,8633 cm),
SC2 (0,7267 cm), ML2 (0,73 cm), QN1 (0,72 cm); nhóm có đƣờng kính
vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm ML (0,44 cm), TC2 (0,47 cm), YC3 (0,6
cm).
Ở giai đoạn 09 ngày tuổi, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột ở các
công thức thí nghiệm và đối chứng tiếp tục giảm so với 5 và 7 ngày tuổi. Ở
các công thức thí nghiệm, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột dao động từ
0,58 cm (ML) đến 0,8633 cm (TC). Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn
nhất gồm các mẫu giống TC (0,8633 cm), các mẫu giống SC2 (0,8467 cm),
YC2 (0,8433 cm), ML2 (0,79 cm) và QN1 (0,7433 cm); nhóm có đƣờng kính
vòng phân giải nhỏ nhất bao gồm ML (0,58 cm), TC2 (0,59 cm). Ở công thức
đối chứng, đƣờng kính vòng phân giải tinh bột dao động từ 0,39 cm (ML) đến
0,82 cm (YC2). Nhóm có đƣờng kính vòng phân giải lớn nhất gồm các mẫu
giống YC2 (0,82 cm), TC (0,733 cm), SC2 (0,6267 cm), ML2 (0,64 cm),
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QN1 (0,63 cm); giống có đƣờng kính vòng phân giải nhỏ nhất là ML (0,39
cm).
Qua kết quả phân tích đƣờng kính vòng phân giải tinh bột của enzym
amilaza ở các mẫu giống nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy đƣờng kính vòng
phân giải đạt đƣợc ở các công thức thí nghiệm và công thức đối chứng của
các mẫu giống sau mỗi thời điểm gây hạn có sự khác biệt không đáng kể ở
mức nghĩa 0,05.
Từ kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của các mẫu giống đậu xanh ở
trên, chúng tôi lựa chọn 3 giống, trong đó 2 giống có các chỉ số chịu hạn cao
nhất là YC2 và TC và 1 giống có chỉ số chịu hạn thấp nhất là ML làm giống
đối chứng để tiếp tục xây dựng mô hình sản suất, đánh giá khả năng sinh
trƣởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại, năng suất và hiệu quả kinh tế.
3.2. Kết quả trồn t ử n
3.2.1. Đặc
3.2.1.1.

ệm của các mẫu

ểm nôn s n
ờ

c của các mẫu

ống ậu xan
ốn

an s n trƣởn

Thời gian sinh trƣởng của cây trồng nói chung và cây đậu xanh nói
riêng là tổng hợp của các thời kỳ sinh trƣởng và phát triển. Cây trồng phải trải
qua hai giai đoạn là sinh trƣởng dinh dƣỡng và sinh trƣởng sinh thực, ở mỗi
giai đoạn sinh trƣởng này không chỉ chịu ảnh hƣởng bởi yếu tố di truyền mà
còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Thời gian sinh trƣởng là khoảng thời
gian từ lúc gieo trồng đến khi chín sinh lý hoàn toàn, lá rụng. Theo dõi các
giai đoạn sinh trƣởng của cây đậu xanh để có biện pháp kĩ thuật hợp lý, giúp
cây sinh trƣởng cân đối, đặc biệt là xác định thời vụ hợp l để thời gian ra hoa
gặp điều kiện thuận lợi làm tăng hiệu suất quá trình thụ tinh, làm tăng khả
năng đậu quả và cho năng suất cao. Kết quả theo dõi thời gian sinh trƣởng của
các mẫu giống đậu xanh đƣợc trình bày trong bảng 3.6.
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Bảng 3.6. Thờ
Các

a

an s n trƣởng của các mẫu giốn

oạn s n trƣởng (ngày)

ậu xanh

TC

ML

YC2

Từ gieo đến mọc

5

5

5

Từ gieo đến phân cành

18

16

16

Từ gieo đến ra hoa

28

26

27

Từ gieo đến chắc xanh

42

41

41

Từ gieo đến chín

69

62

62

Qua bảng 3.6 cho thấy thời gian sinh trƣởng các mẫu giống nghiên cứu
tập trung từ 62 – 69 ngày, các mẫu giống chín sớm hơn gồm có: mẫu giống
ML và YC2 (62 ngày). Mẫu giống TC chín muộn hơn (69 ngày).
Thời gian sinh trƣởng và phát triển là đặc tính di truyền của giống tính
từ khi gieo hạt đến khi cho thu hoạch, trải qua các giai đoạn diễn ra nối tiếp
nhau, giai đoạn trƣớc là tiền đề cho giai đoạn sau.
Về giai đoạn từ gieo đến mọc: là giai đoạn đầu tiên trong quá trình sinh
trƣởng, phát triển của cây đậu xanh. Thời gian nảy mầm của đậu xanh dài hay
ngắn phụ thuộc rất nhiều vào ẩm độ, nhiệt độ và nồng độ oxy. Qua nghiên
cứu thấy thời gian nảy mầm của 3 mẫu giống đậu xanh thí nghiệm không có
khác biệt, đều là 5 ngày.
Về giai đoạn từ gieo đến phân cành: Qua nghiên cứu thấy thời gian từ
gieo đến phân cành của mẫu giống TC là dài nhất với 18 ngày, 2 mẫu giống
còn lại là YC2 và ML là 16 ngày.
Về giai đoạn từ gieo đến bắt đầu ra hoa: giai đoạn này quyết định đến
kích thƣớc, số lá, số đốt, số hoa trên cây, quá trình phân hóa mầm hoa và ra
hoa. Đối với đậu xanh hai thời kỳ sinh trƣởng sinh dƣỡng và sinh thực xen kẽ
và bổ sung cho nhau, ngay cả trong thời gian ra hoa hình thành quả vẫn còn
sinh trƣởng sinh dƣỡng. Số đốt của cây và mầm hoa đƣợc phân hóa trong thời
kỳ cây con, khi cây con có từ 5 – 6 lá kép, do vậy thời kỳ cây con là bƣớc đầu
tạo tiền đề cho thời kỳ ra hoa sau này và quyết định đến năng suất của cây.
Qua theo dõi thí nghiệm chúng tôi thấy các mẫu giống thí nghiệm có thời kỳ
cây con biến động từ 28 – 42 ngày. Các mẫu giống có thời gian dài nhất là
mẫu giống TC, YC2 (42 ngày). Còn mẫu giống ML có thời gian ngắn hơn (28
49

ngày). Đối với mẫu các giống có thời gian dài thƣờng là những mẫu giống
cho năng suất cao hơn, vì chúng có thời gian sinh trƣởng thân lá dài tạo nên
một bộ thân lá cành lớn làm tiền đề cho việc ra hoa đậu quả và phát triển quả
sau này.
Về giai đoạn từ gieo đến chắc xanh: Sau quá trình thụ phấn, thụ tinh hạt
hình thành và phát triển. Khả năng tích lũy vật chất khô của hạt phụ thuộc vào
giống và điều kiện ngoại cảnh. Qua nghiên cứu thấy rằng mẫu giống có thời
gian chắc xanh dài hơn là TC (42 ngày), còn mẫu giống YC2 và ML là 41
ngày.
Về thời gian sinh trƣởng: Qua nghiên cứu thấy mẫu giống có thời gian
dài nhất là TC (69 ngày), còn giống ML và YC2 (62 ngày). Nhìn chung thời
gian sinh trƣởng phát triển của các mẫu giống đậu xanh bản địa là giống ngắn
ngày. Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của Ly Thị Chí (2016) [4].
3.2.1.2. Đặc

ểm ìn t á

Đặc điểm hình thái các giống là đặc tính sinh học do bản chất di truyền
quyết định, những đặc điểm này tạo nên nét đặc thù riêng của từng giống. Các
đặc điểm này không phải luôn ổn định tuyệt đối mà chúng có thể bị ảnh
hƣởng bởi các yếu tố ngoại cảnh nhƣ: nhiệt độ, ánh sáng, số giờ nắng có thể
ảnh hƣởng đến mức độ đậm, nhạt của màu lá . Vì vậy, việc lựa chọn giống có
khả năng thích ứng rộng có nghĩa rất quan trọng trong sản xuất đậu xanh.
Kết quả đánh giá một số đặc điểm hình thái của các mẫu giống đậu xanh
nghiên cứu đƣợc trình bày trong bảng 3.8.
Bảng 3.7. Một số ặc

ểm hình thái của các mẫu giốn

ậu xanh

Mẫu
giống

Kiểu
sinh
trƣởng

Hình
dạng
thân

Hình
dạng lá

Màu sắc
lá

Màu
sắc hoa

Màu sắc
quả chín

Màu sắc
hạt

TC

Hữu hạn

Đứng

Hình tim

Xanh đậm

Vàng

Nâu đen

Xanh mốc

ML

Hữu hạn

Nghiêng

Hình tim

Xanh đậm

Vàng

Nâu đen

Xanh bóng

YC2

Hữu hạn

Nghiêng

Hình tim

Xanh đậm

Vàng

Đen

Xanh bóng
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Thân
Thân cây đậu xanh là bộ phận nâng đỡ toàn cây. Thân to, cành lá khỏe
là nơi nâng đỡ cho quả và nuôi quả. Việc nghiên cứu chiều cao cây không chỉ
cho ta biết đƣợc khả năng sinh trƣởng của cây trồng mà còn đánh giá một số
đặc điểm nông sinh học của cây nhƣ số đốt và khả năng chống đổ của cây [6]
Về màu gốc thân mầm: sau khi hạt đậu xanh nảy mầm khoảng 7 ngày
thì màu gốc thân đƣợc phân biệt rõ, tất cả 3 mẫu giống đậu làm thí nghiệm
đều có màu tím. Cây càng lớn thì màu sắc gốc thân càng không rõ và có màu
nâu gần nhƣ nhau. Hiện chƣa có nghiên cứu nào tìm thấy mối liên quan giữa
màu sắc gốc thân với một tính trạng nào của cây đậu xanh.
Trong 3 mẫu giống nghiên cứu cho thấy thân đậu xanh có 2 nhóm là
thân đứng hoặc nghiêng, có lớp lông màu nâu sáng bao bọc. Nhóm thân mọc
nghiêng gồm mẫu giống ML và YC2, còn mẫu giống TC thuộc nhóm mọc
thẳng đứng. Đối với các dạng cây đứng thì thân, cành, lá, quả ít bị ảnh hƣởng
bởi bùn đất và các loại nấm trong đất, hạn chế đƣợc tỉ lệ quả thối, quả nát do
nấm bệnh gây nên. Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của Ly Thị Chí
(2016) [4].
Kiểu s n trƣởng:
Đậu xanh có 3 dạng hình sinh trƣởng: sinh trƣởng vô hạn, sinh trƣởng
hữu hạn và bán hữu hạn [24]. Trong đó, sinh trƣởng hữu hạn là cây ngừng
tăng trƣởng về chiều cao khi có chùm hoa tận cùng ở ngọn. Chùm hoa thứ
nhất thƣờng xuất hiện khi cây có 8 – 9 lá và cứ 1 – 2 lá lại có chùm hoa kế
tiếp. Sinh trƣởng hữu hạn thƣờng gồm các giống sớm, ra hoa tập trung nhƣng
sớm tàn và cho năng suất không cao; Sinh trƣởng bán hữu hạn là những cây
sản xuất nhiều chùm hoa ở ngọn hơn trƣớc khi kết thúc bằng chùm hoa tận
ngọn, lúc này cây mới ngừng sinh trƣởng; Sinh trƣởng vô hạn là cây ra chùm
hoa thứ nhất khi có 9 – 11 lá, sự sinh trƣởng tiếp tục khi cây ra hoa nhờ vào
sự tăng trƣởng mạnh của chồi nách ở lá trên cùng. Ở chồi nách ngay sau khi
mọc 3 lá lại có chùm hoa kế tiếp. Các giống thuộc nhóm sinh trƣởng vô hạn
thƣờng là cây 1 thân, tăng trƣởng mạnh, tái tạo nhánh mới và trổ hoa mạnh,
thƣờng có khả năng cho năng suất cao.
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Qua nghiên cứu cho thấy ở 3 mẫu giống đậu xanh nghiên cứu đều
thuộc dạng sinh trƣởng hữu hạn. Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của Ly
Thị Chí (2016) [4].
Lá
Lá là cơ quan quang hợp để tạo chất khô là bộ phận quyết định đến
năng suất và chất lƣợng hạt. Diện tích lá và chỉ số diện tích lá của cây phản
ánh hiệu suất quang hợp của cây, thể hiện sức sống của cây và tiềm năng của
giống. Thời kỳ quả chín có chỉ số diện tích lá đạt cao nhất và lúc này cây có
khả năng quang hợp lớn nhất [6]
Qua nghiên cứu các mẫu giống đậu xanh cho thấy lá đậu xanh đều có
dạng là hình tim, màu xanh đậm.
Hoa
Hoa đậu xanh là hoa lƣỡng tính, tự thụ phấn, sự thụ phấn đƣợc tiến
hành trƣớc khi hoa nở 3 – 5 giờ, tỷ lệ giao phấn trong tự nhiên chỉ chiếm
khoảng 2 %. Thụ tinh xong tràng hoa rụng, quả hình thành và phát triển. Hoa
của các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu đều có màu vàng, mọc ở kẽ lá, khi
mới hình thành hoa có hình cánh bƣớm và màu xanh tím, khi nở cánh hoa có
màu vàng nhạt.

Mẫu giống
Thuận Châu
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Mẫu giống Yên
Châu 2

Mẫu giống
Mƣờng La

Hình 3.7

oa v lá của các mẫu

ốn

ậu xan n

n cứu

Quả
Qua theo dõi cho thấy quả non của các mẫu giống có màu xanh, nhiều
lông tơ, khi chín quả có chiều dài 8 – 10 cm, vỏ quả chuyển sang màu nâu đen
hay đen, quả thẳng hoặc hơi cong và ít lông. Độ dày của vỏ đậu xanh là 0,1 –
0,3 mm, bên trong vỏ quả chia thành nhiều ngăn có vách màu trắng. Mẫu
giống YC2 và ML có vỏ màu đen. Còn mẫu giống TC có vỏ màu nâu đen.
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Hình 3.8 Quả của các mẫu

ốn

ậu xan n

n cứu

Hạt
Hạt đậu xanh nói chung có nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm hình
trụ, ô van và bầu dục. Trong các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu, các mẫu
giống TC, YC2 có hạt hình trụ, giống ML có hạt có hình ô van. Tuy nhiên, mối
quan hệ giữa hình dạng hạt với các đặc tính sinh lý, hoá sinh của cây đậu xanh
chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu.
Màu vỏ hạt của các mẫu giống TC2 và YC2 có màu xanh bóng, mẫu
giống ML hạt có màu xanh mốc. Trong các màu hạt của các mẫu giống đậu
xanh, màu xanh mốc là màu đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng và cho là thơm
ngon hơn các màu hạt khác nhƣng chƣa có nghiên cứu nào khẳng định mối
tƣơng quan giữa màu sắc vỏ hạt với chất lƣợng hạt.
Nốt sần của rễ ậu xanh
Một đặc điểm rất quan trọng của rễ cây đậu xanh là có nhiều nốt sần.
Nốt sần là phần vỏ rễ phình ra và trong đó có vi khuẩn Rhizobium sống cộng
sinh. Cây có nhiều nốt sần thì khả năng cố định nitơ cao. Có 2 loại nốt sần:
- Nốt sần hữu hiệu: là nốt sần to, tập trung nhiều trên rễ chính, ruột nốt sần có
màu hồng do có nhiều sắc tố leghemoglobin, cây sinh trƣởng tốt, lá xanh.
- Nốt sần vô hiệu : là nốt sần nhỏ, phân tán, ruột nốt sần có màu trắng hoặc
hồng nhạt do không có hoặc có rất ít sắc tố leghemoglobin, cây sinh trƣởng
kém, lá nhỏ, hơi vàng do thiếu đạm [7].
Kết quả về số nốt sần/cây của các mẫu giống đậu xanh nghiên cứu thể
hiện trong bảng 3.8.
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Bảng 3.8. Số lƣợng nốt sần của các giốn
Thời kì
Chắc xanh (số nốt/cây)

ậu xanh (số nốt/cây) (P0,05)

YC2

TC

a

21,5

21,0

Hình 3.9 Nốt sần của các mẫu

Hình 3.10 B ểu ồ t ể
của các mẫu

ốn

ML
a

ậu xan n

20,9a

n cứu

ện số nốt sần tr n cây
ốn

ậu xan

Kết quả ở bảng 3.8 cho thấy ở giai đoạn chắc xanh số nốt sần/cây
không có sự khác nhau đáng kể giữa các mẫu giống. Trong đó cao nhất là
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mẫu giống YC2 (21,5 nốt sần/cây), thấp nhất là mẫu giống ML (20,9 nốt
sần/cây).
3.2.1.3. Đặc

ểm s n trƣởng

Chiều cao cây
Động thái tăng trƣởng chiều cao cây là một chỉ tiêu đánh giá sức sinh
trƣởng của cây, chiều cao cây còn là đặc trƣng hình thái có liên quan chặt chẽ
tới đặc điểm di truyền, sinh lý, sinh hoá của giống và các yếu tố kinh tế. Sự
tăng trƣởng chiều cao cây chịu tác động của các điều kiện cụ thể của môi
trƣờng (đất đai, khí hậu, thời tiết, các biện pháp kỹ thuật canh tác…) và đặc
điểm di truyền của giống. Sự phát triển chiều cao cây và tạo năng suất có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Các cơ quan dinh dƣỡng sinh trƣởng nhanh và
khoẻ tạo tiền đề cho cơ quan sinh thực phát triển. Do vậy, chỉ tiêu chiều cao
cây là một chỉ tiêu có nghĩa biểu hiện khả năng sinh trƣởng của cây trồng,
chỉ tiêu này cao tức là cây trồng sinh trƣởng tốt. Kết quả theo dõi chiều cao
cây của các mẫu giống đậu xanh đƣợc trình bày tại bảng 3.9 và hình 3.10.
Bảng 3.9. Độn t á tăn trƣởng chiều cao cây của các
mẫu giốn

ậu xanh vụ hè thu năm 2017

YC 2

Lần o

TC

ML
P0,05

H

V

H

V

H

V

1

29,4b

0

29,9ab

0

30,9a

0

0,005

2

49,7a

20,3

46,7b

16,8

46,8b

15,9

0,033

3

72,3b

22,6

74,3a

27,6

74,6a

27,8

0,033

4

73,3b

1

75,6b

1,3

90,5a

15,9

0,033

5

74,1b

0,8

76,9b

1,3

93,8a

3,3

0,005

Trong đó: H là động thái tăng trƣởng chiều cao cây
V là tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây
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Hình 3.11. B ểu ồ ộn t á tăn trƣởn c ều cao của các
mẫu

ốn

ậu xan

Kết quả thí nghiệm cho thấy sau lần đo thứ nhất (sau gieo 30 ngày)
chiều cao cây dao động từ 29,4 – 30,9 cm, giữa các mẫu giống nghiên cứu có
sự sai khác ở mức nghĩa 0,05. Mẫu giống cao nhất là Mƣờng La (30,9 cm),
thấp nhất là YC2 (29,4 cm). Có thể nói lần đo thứ nhất giống ML sinh trƣởng
tốt hơn 2 giống còn lại.
Kết quả lần đo thứ 2 cho thấy chiều cao cây đậu xanh dao động từ 46,7
– 49,7 cm, giữa các giống có sự khác biệt ở mức nghĩa 0,05. Giống YC2 là
cao nhất (49,7 cm), giống TC thấp nhất (46,7 cm). Trong điều kiện nghiên
cứu, tốc độ tăng trƣởng chiều cao ở giai đoạn này từ 15,9 – 20,3 (cm/tuần)
thấp nhất là ở ML và cao nhất là YC2. Nguyên nhân dẫn đến các mẫu giống
có sự sai khác có thể là do đặc điểm di truyền của các mẫu giống, nhƣng nhìn
chung tất cả các mẫu giống đều tăng về chiều cao.
Kết quả chiều cao cây đậu xanh ở lần đo thứ 3 cho thấy, chiều cao các
mẫu giống dao động từ 72,3 – 74,6 cm. Cao nhất là mẫu giống ML (74,6 cm)
và thấp nhất là giống YC2 (72,3 cm). Trong điều kiện nghiên cứu, tốc độ tăng
trƣởng chiều cao ở giai đoạn này từ 22,6 – 27,8 (cm/tuần) thấp nhất là ở YC2
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và cao nhất là ML. Phần lớn các giống đều đang ra hoa và hoa rộ nên các mẫu
giống đạt tốc độ tăng chiều cao khá cao. Bên cạnh đó có mẫu giống đã đạt
chiều cao của giống nên tốc độ tăng trƣởng chậm lại nhƣ mẫu giống YC2.
Giữa các mẫu giống có sự sai khác ở mức nghĩa 0,05.
Kết quả về chiều cao cây đậu xanh tại lần đo thứ 4 cho thấy, chiều cao
các mẫu giống trong giai đoạn này dao động từ 73,3 – 90,5 cm. Các mẫu
giống đều có sự tăng trƣởng về chiều cao song bắt đầu chậm lại. Tốc độ tăng
trƣởng biến động từ 1 – 15,9 (cm/tuần). Mẫu giống có tốc độ tăng trƣởng cao
nhất là ML (15,9 cm/tuần) và thấp nhất là giống YC2 (1 cm/tuần). Thời kì
này mẫu giống ML gần nhƣ đã đạt chiều cao tối đa nên tốc độ tăng trƣởng
không đáng kể. Giữa các mẫu giống có sự sai khác ở mức nghĩa 0,05.
Kết quả đo chiều cao cây đậu xanh tại lần đo thứ 5 cho thấy, chiều cao
các mẫu giống dao động từ 74,1 – 93,8 cm; cao nhất là mẫu giống ML và thấp
nhất là mẫu giống YC2. Sự tăng trƣởng ở giai đoạn này đã chậm hẳn, tốc độ
tăng trƣởng biến động từ 0,8 – 3,3 (cm/tuần). Mẫu giống có tốc độ tăng
trƣởng thấp nhất là mẫu giống YC2 (0,8 cm/tuần) và cao nhất là ML (3,3
cm/tuần). Giữa các mẫu giống có sự sai khác ở mức nghĩa 0,05. Giai đoạn
này mẫu giống ML phát triển tốt hơn so với các mẫu giống còn lại. Nguyên
nhân dẫn đến sự sai khác ở lần đo cuối cùng có thể do mẫu giống YC2 và TC
đã đạt độ cao gần tối đa.
Kết quả 5 lần đo cho thấy, các mẫu giống đều tăng trƣởng liên tục, các
mẫu giống đều có sự khác nhau đáng kể về chiều cao. Mẫu giống YC2, TC
sớm đạt đến chiều cao cuối cùng, vì vậy mà tốc độ tăng trƣởng về sau giảm,
còn lại mẫu giống ML tăng cho đến khi kết thúc hoa.
Số cành cấp 1, số ốt tr n t ân c ín , ƣờng kính thân
Kết quả xác định số cành cấp 1, số đốt trên thân chính, đƣờng kính thân
của các mẫu giống đƣợc thể hiện trong bảng 3.10.
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Bảng 3.10. Số cành cấp 1, số ốt tr n t ân c ín , ƣờng kính thân của
ậu xanh (P0,05)

các mẫu giốn
Chỉ tiêu

Yên Châu 2
a

Mƣờng La

Thuận Châu
ab

3,4b

Số cành cấp 1 (cành)

4,1

3,9

Số đốt trên thân chính (đốt)

8,8a

8,9a

9,0a

Đƣờng kính thân (cm)

0,7a

0,7a

0,7a

Số cành cấp 1
Khả năng phân cành nhiều là tiền đề tạo ra năng suất cao, cành là bộ
phận quan trọng của cây trồng, nó vừa mang bộ lá, vừa mang quả và hạt. Số
cành cấp 1 là cành mang chùm hoa cho số lƣợng quả nhiều hơn các cành
khác, vì vậy số cành cấp 1 rất quan trọng, là chỉ tiêu thể hiện đặc điểm sinh
học của một giống. Khả năng phân cành phụ thuộc bản chất di truyền của
giống và điều kiện ngoại cảnh. Kết quả theo dõi số cành cấp I của các mẫu
giống đƣợc biểu diễn qua bảng 3.10 và hình 3.12.
Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy số số cành cấp 1 của các mẫu giống
nghiên cứu dao động từ 3,4 – 4,1 cành. Trong đó mẫu giống YC2 có số cành
nhiều nhất (4,1 cành), giống ML có số cành ít nhất (3,4 cành). Giữa các mẫu
giống có sự sai khác ở mức nghĩa 0,05. Nhƣ vậy, mẫu giống YC2 có số
cành nhiều nhất và mẫu giống ML có số cành ít nhất.

Hình 3.12. B ểu ồ t ể

ện số c n cấp của các mẫu
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ốn

ậu xan

Số ốt trên thân chính
Qua bảng 3.10 và hình 3.13 chúng tôi nhận thấy, số đốt trên thân chính
có sự khác nhau không đáng kể giữa các mẫu giống. Mẫu giống có số đốt trên
thân chính thấp nhất là YC2 (8,8 đốt), mẫu giống có số đốt trên thân chính
cao nhất là ML (9,0 đốt). Có thể thấy rằng số đốt trên thân chính phụ thuộc
vào chiều cao cây, nếu cây càng cao thì càng có nhiều đốt trên thân chính.

Hình 3.13 B ểu ồ t ể

ện số ốt tr n t ân c ín của các mẫu
xanh t í n

ốn

ậu

ệm

Đƣờng kính thân
Cùng với chiều cao thân chính thì đƣờng kính thân chính cũng liên
quan đến tính chống đổ của cây đậu xanh. Nếu chiều cao cây thấp kết hợp với
đặc điểm đƣờng kính thân lớn sẽ tăng khả năng chống đổ cho cây. Đƣờng
kính thân phụ thuộc vào mẫu giống và điều kiện ngoại cảnh.
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Hình 3.14 B ểu ồ t ể

ện ƣờn kín t ân của các

ốn

ậu xan

Qua bảng 3.10 và hình 3.14 chúng tôi nhận thấy đƣờng kính thân của các mẫu
giống không có sự sai khác đáng kể.
Nhƣ vậy trong 03 mẫu giống đậu xanh nghiên cứu, mẫu giống YC2 có
chiều cao cây thấp nhất thì có khả năng chống đổ tốt nhất, mẫu giống ML có
chiều cao cây cao nhất thì có khả năng chống đổ kém nhất.
3.2.1.4. Mức ộ n ễm sâu, bện

ạ

Ở cây trồng nói chung và đậu xanh nói riêng, muốn đạt năng suất và
hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích thì đòi hỏi phải thực hiện các biện
pháp canh tác tổng hợp nhƣ: chọn giống tốt, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, làm
đất kỹ, lên luống chống úng và tiện chăm sóc. Đặc biệt là công tác phòng trừ
sâu bệnh từ giai đoạn cây con cho đến lúc thu hoạch phải luôn đƣợc quan tâm.
Sâu, bệnh là một trong những nguyên nhân chính làm giảm năng suất
cây trồng. Theo thống kê hàng năm sâu, bệnh làm giảm 12 – 14 % sản lƣợng
trồng trọt trên thế giới. Đậu xanh là cây ký chủ của nhiều loại sâu, bệnh. Vì
vậy, muốn đạt năng suất cao, vấn đề kiểm soát sâu, bệnh là điều kiện tiên
quyết.
Do điều kiện khách quan nên chúng tôi chỉ đánh giá mức độ nhiễm một
số loại sâu, bệnh hại chính. Kết quả đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại
đƣợc thể hiện ở bảng 3.11 và hình 3.15.
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Bảng 3.11. Mức ộ nhiễm sâu, bệnh hại (%) của các
mẫu giốn
Chỉ tiêu

ậu xanh

YC2

TC

ML

+ Sâu đục quả

10%

13,33%

13,33%

+Sâu cuốn lá

3,33%

6,67%

6,67%

+ Sâu ban miêu

33,33%

40%

40%

+ Bệnh rỉ sắt

13,33%

16,67%

23,33%

+ Bệnh đốm lá

13,33%

16,67%

23,33%

0

0

3,33%

1. Sâu hại

2. Bệnh hại

+ Bệnh héo xanh

Hình 3.15 B ểu ồ t ể

ện mức ộ n ễm sâu, bện

các mẫu

ốn

ạ của

ậu xan

Sâu ục quả ậu xanh
Sâu đục quả đậu xanh có tên khoa học là Maruca testulalis; Họ:
Pyralidae; Bộ Lepidopera. Đây là loài sâu có phổ ký chủ rất rộng gồm đậu
xanh, trắng, đen, đũa, cô-ve, ... Sâu đục bên trong quả đậu xanh, thải phân ra
ngoài. Trứng đƣợc đẻ trên hoa, đài và quả non. Sâu non kết hoa lại, ăn phá
bên trong hoặc đục vào bên trong quả non, phân thải ra làm quả dễ rụng. Do
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sâu non nằm sâu trong quả nên khó phòng trừ. Nhộng làm tổ trong thân lá
khô. Loài này xuất hiện nhiều trong mùa mƣa. Ấu trùng có thời gian phát
triển khoảng 10 ngày. Chu kỳ sinh trƣởng khoảng 3 tuần đến 1 tháng. Trong
trƣờng hợp mật độ sâu cao, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ làm giảm năng
suất đậu xanh đến 90 % [31].
Qua bảng 3.12, cho thấy tỉ lệ nhiễm sâu đục quả thấp 10 – 13,33 %.
Trong đó mẫu giống có tỉ lệ nhiễm sâu thấp hơn là YC2 ( 10 %), các mẫu
giống TC và ML đều có tỉ lệ nhiễm sâu cao hơn (13,33 %).
Sâu cuốn lá
Sâu cuốn lá là loại sâu hại phổ biến ở nhiều nơi và trên nhiều ký chủ họ
đậu. Sâu non còn nhỏ màu hơi vàng, đẫy sức màu xanh, thân dài 15 – 17mm,
đầu màu nâu nhạt hoặc xanh vàng. Bƣớm đẻ trứng rải rác từng quả ở mặt dƣới
lá.
Sâu non ăn lá, làm giảm quang hợp. Nếu sâu phát triển với mật độ cao
sẽ gây thiệt hại nặng nề, cây còi cọc chậm lớn. Hoa sẽ rụng sớm, ít quả, năng
suất kém nếu sâu hại vào thời kỳ ra hoa [32].
Qua bảng 3.11, cho thấy tỉ lệ nhiễm sâu cuốn lá thấp 3,33 % - 6,67 %.
Trong đó mẫu giống có tỉ lệ nhiễm sâu thấp hơn là YC2 (3,33 %), các mẫu
giống TC và ML đều có có tỉ lệ nhiễm sâu cao hơn (6,67 %).
Sâu ban miêu
Sâu ban miêu (Cantharis vesicatoria) còn gọi là manh trùng, ban manh,
ban mao, là loài sâu gây hại nghiêm trọng cho đậu xanh. Sâu có cánh cứng,
màu xanh lục biếc, dài khoảng 15 – 20mm, ngang 4 – 6mm. Có đầu hình tim,
có rãnh dọc ở giữa, râu đen hình sợi. Thân có 11 đốt, giữa đầu và thân có một
chỗ thắt lại. Phía trên 2 cánh màu đen có các chấm màu vàng hoặc màu đỏ
nhạt, hoặc thân màu vàng với các điểm hay các dải ngang màu đen. Sâu ban
miêu mẫu thƣờng ăn lá, ngọn non. Nếu thiếu thức ăn chúng ăn cả lá già và
hoa nên mức độ thiệt hại rất lớn. Ngƣời dân có thể xua đuổi chúng bằng cách
bắt con trƣởng thành, xiên vào cây sau đó cắm ngay giữa ruộng [4].
Qua bảng 3.11 cho thấy, tỷ lệ bị sâu ban miêu của tất cả các mẫu giống
đều nhiễm ở mức độ nặng. Hầu hết các mẫu giống đều bị sâu ban miêu hại
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biến động từ 33,33 % - 40 % trong đó bị hại nặng nhất là mẫu giống TC và
ML (40 %), mẫu giống YC2 bị hại mức nhẹ hơn (33,33 %).
Bệnh rỉ sắt
Do nấm Phakopsora pachyrhizi Sydow gây ra. Trên lá, vết bệnh khi
mới xuất hiện là những đốm tròn nhỏ, có nhiều màu sắc khác nhau: xanh nhạt,
nâu vàng hoặc nâu xám, lấm tấm nhƣ đầu kim, rải rác đều trên mặt lá. Sau đó
vết bệnh phát triển rộng có màu nâu vàng hoặc nâu đỏ nhƣ màu rỉ sắt hoặc
nâu đen. Màu sắc và kích thƣớc vết bệnh thƣờng khác nhau tùy thuộc vào khả
năng gây bệnh của nấm, giống đậu và điều kiện thời tiết. Vết bệnh nhô lên ở
cả 2 mặt lá, mặt dƣới thƣờng nhô cao hơn mặt trên. Bệnh nặng, các vết bệnh
liên kết lại với nhau, làm cho lá bị khô cháy từng mảng hoặc cả lá, lá rụng
nhiều, mất dần khả năng quang hợp. Nếu bệnh nặng vào giai đoạn cây chƣa ra
hoa, kết quả thì sẽ thất thu hoàn toàn [33].
Qua bảng 3.11 cho thấy các mẫu giống đều bị bệnh biến động từ 13,33
% - 23,33 % trong đó bị hại nặng nhất là mẫu giống ML (23,33 %), mẫu
giống YC2 bị hại mức nhẹ hơn (13,33 %).
Bện ốm lá (Cescospora canescens)
Ban đầu vết bệnh là một đốm nhỏ màu nâu vàng hoặc nâu sau đó
chuyển thành màu nâu đen có tâm màu trắng xám, vết bệnh có thể liền nhau
và lan rộng khắp bề mặt của lá làm giảm diện tích quang hợp. Bệnh nặng gây
rụng lá, năng suất cây trồng thấp [34].
Qua bảng 3.11 cho thấy các mẫu giống đều bị bệnh biến động từ 13,3
% - 23,3 % trong đó bị hại nặng nhất là mẫu giống ML (23,33 %), mẫu giống
YC2 bị hại mức nhẹ nhất (13,33 %).
Bệnh héo xanh
Bệnh héo xanh làm thiệt hại lớn đến năng suất và chất lƣợng cây trồng.
Ban đầu các lá non trên phần ngọn cây héo rũ xuống khi trời nắng. Ban đêm
hoặc khi trời mát cây có thể phục hồi không biểu hiện triệu chứng. Cây con bị
bệnh héo đột ngột nhƣng lá vẫn còn xanh. Khi cây bị bệnh ở các giai đoạn
sinh trƣởng về sau, lá bị héo có màu xanh tái, thông thƣờng một vài cành héo
trƣớc sau đó toàn bộ cây héo. Một số trƣờng hợp lá non hoá nâu vẫn dính trên
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thân. Đây là loại bệnh hại mạch dẫn và có tính hệ thống, tất cả mạch dẫn của
thân, rễ, cành biến màu nâu sẫm, thâm đen [4].
Qua số liệu bảng 3.11 cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh héo xanh của các mẫu
giống nghiên cứu rất thấp dao động từ 0 – 10 %, trong đó có các mẫu giống
TC và YC2 hoàn toàn không nhiễm với bệnh héo xanh, mẫu giống ML nhiễm
với mức độ nhẹ (10 %).
3.2.1.5 K ả năn c ốn

ổ v tác quả

Đánh giá đƣợc khả năng chống đổ sẽ giúp cho nhà chọn giống có
hƣớng bố trí trong các cơ cấu mùa vụ và trồng xen, luân canh, đặc biệt trong
việc đầu tƣ thâm canh cho cây đậu xanh để đạt đƣợc hiệu quả cao. Kết quả
theo dõi thể hiện ở bảng 3.12.
Với điều kiện vụ hè thu ở Sơn La khá thuận lợi cho cây đậu xanh sinh
trƣởng, phát triển. Qua nghiên cứu thấy hầu hết các cây của 3 mẫu giống đậu
xanh đều đứng thẳng, khả năng chống đổ tốt, không có quả bị tách vỏ.
Bảng 3.12. Khả năn chốn
Giống

ổ và tách quả của các mẫu giốn

ậu xanh

YC2

TC

ML

Khả năng chống đổ

1

1

1

Khả năng tách quả

1

1

1

3.2.1.6 Các yếu tố cấu t

n năn suất

Mục đích của sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng là tạo ra năng suất
cây trồng. Không chỉ vậy mà trong quá trình nghiên cứu chủ yếu là tìm ra, tạo
ra những giống cây trồng nói chung và đậu xanh nói riêng có năng suất cao,
chất lƣợng tốt. Năng suất của cây đậu xanh phụ thuộc vào các chỉ tiêu nhƣ: số
quả chắc/cây, số hạt chắc/quả. Ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại
cảnh: nhiệt độ, lƣợng mƣa, ánh sáng và các biện pháp kĩ thuật.
Số quả chắc trên cây
Thông thƣờng mỗi giống khác nhau sẽ có tỉ lệ đậu quả khác nhau. Số
quả chắc trên cây là tính trạng số lƣợng nên số lƣợng quả trên cây đƣợc hình
thành nhiều hay ít không chỉ phụ thuộc vào đặc tính giống mà còn chịu sự chi
phối của các yếu tố ngoại cảnh và biện pháp kỹ thuật canh tác.
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Kết quả nghiên cứu số quả chắc trên cây của các mẫu giống đậu xanh
nghiên cứu thể hiện ở bảng 3.14 và hình 3.15.
Bảng 3.13. Số quả chắc trên cây của các mẫu giốn
YC2

TC

ậu xanh
ML

Số quả chắc/
cây

Số cá
thể

Số quả chắc/
cây

Số cá
thể

Số quả chắc/
cây

Số cá thể

6

0

7

1

6

1

7

0

8

4

7

1

8

2

9

5

8

9

9

2

10

6

9

6

10

7

11

7

10

6

11

8

12

1

11

3

12

5

13

3

12

4

13

3

14

3

13

0

14

3

15

0

14

0

15

0

Trung bình: 11,1

Hình 3.16 B ểu ồ t ể

Trung bình: 10,47

Trung bình: 9,33

ện số quả c ắc tr n cây của các mẫu
xanh n

n cứu

66

ốn

ậu

Kết quả từ bảng 3.13, hình 3.16 cho thấy ở mẫu giống YC2 có số quả
chắc trên cây chiếm tỉ lệ cao nhất là 11 quả, số cá thể là 8 và chiếm 26,67 %.
Số quả chiếm tỉ lệ thấp nhất là 8 và 9 quả, có 2 cá thể và chiếm 6,7 %. Trung
bình số quả chắc trên cây của mẫu giống là 11,1 quả. Hệ số biến động của
mẫu giống là 14,65 %, các cá thể gồm 7 nhóm với độ rộng của chân biểu đồ
từ 8 – 14.
Mẫu giống TC có số quả chắc trên cây chiếm tỉ lệ cao nhất là 11 quả,
số cá thể là 7 và chiếm 23,33 % . Số quả chiếm tỉ lệ thấp nhất là 1 quả, số cá
thể là 1 chiếm 3,3 %. Trung bình số quả chắc trên cây của mẫu giống là 10,47
quả. Hệ số biến động của mẫu giống là 18,56 %, các cá thể chia thành 8 nhóm
với độ rộng chân biểu đồ là từ 7 – 14.
Mẫu giống Mƣờng La có số quả chắc trên cây chiếm tỉ lệ cao nhất là 8
quả, số cá thể là 9 và chiếm 30 %. Số quả trên cây chiếm tỉ lệ thấp nhất là 6
và 7 quả số cá thể là 1 chiếm 3,3 %. Trung bình số quả chắc trên cây của mẫu
giống là 9,33 quả. Hệ số biến động của ở mẫu giống là 13,37 %, các cá thể
gồm 7 nhóm với độ rộng chân biểu đồ từ 6 – 12.
Số hạt chắc trên quả
Là một trong những nhân tố góp phần quan trọng trong việc tăng năng
suất. Số hạt chắc trên quả phụ thuộc chủ yếu vào đặc tính của giống, ngoài ra
còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh và biện pháp kỹ thuật canh tác. Số hạt
chắc trên quả biến động từ 7 – 12 hạt. Kết quả theo dõi đƣợc thống kê tại
bảng 3.14 và hình 3.17.
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ậu xanh

Bảng 3.14. Số hạt chắc trên quả của các mẫu giốn
TC

ML

YC2

Số hạt
chắc/quả

Số cá thể

Số hạt
chắc/quả

Số cá thể

Số hạt
chắc/quả

Số cá thể

7

0

7

0

7

0

8

3

8

5

8

3

9

2

9

5

9

1

10

7

10

8

10

8

11

6

11

7

11

5

12

6

12

5

12

7

13

5

13

0

13

4

14

0

14

0

14

2

Trung bình: 10,83

Trung bình: 10,07

Hình 3.17. B ểu ồ t ể
mẫu

Trung bình: 11,07

ện số ạt c ắc tr n quả của các
ốn

ậu xan

Kết quả thu đƣợc ở bảng 3.14 và hình 3.17 cho thấy mẫu giống TC có
số hạt chắc trên quả chiếm tỉ lệ cao nhất là 10 hạt, số cá thể là 7 và chiếm
23,33 %. Tỉ lệ thấp nhất là 9 hạt trên quả, số cá thể là 2 và chiếm 6,67 % .
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Trung bình mẫu giống TC có số hạt chắc trên quả là 10,83 hạt. Hệ số biến
động của mẫu giống là 14,15. Các cá thể gồm 6 nhóm với độ rộng chân biểu
đồ là 8 – 13.
Mẫu giống ML có số hạt chắc chiếm tỉ lệ cao nhất là 10 hạt trên quả, số
cá thể là 8 và chiếm 26,67 %. Tỉ lệ thấp nhất là 8, 9 và 12 hạt trên quả, số cá
thể là 5 chiếm 16,67 %. Trung bình mẫu giống ML có 10,07 hạt chắc trên
quả. Hệ số biến động của mẫu giống là 13,28. Các cá thể gồm 5 nhóm với độ
rộng chân biểu đồ là 8 – 12.
Mẫu giống YC2 có số hạt chắc trên quả chiếm tỉ lệ cao nhất là 10 hạt
trên quả, số cá thể là 8 và chiếm 26,67 %. Số hạt có tỉ lệ thấp nhất là 9 hạt trên
quả và số cá thể là 1 chiếm 3,33 %. Trung bình mẫu giống YC2 có số hạt chắc
trên quả là 11,07 hạt. Hệ số biến động của mẫu giống là 15,00. Các cá thể
gồm 7 nhóm với độ rộng chân biểu đồ từ 8 - 14.
Khố lƣợng 1000 hạt, năn suất lý thuyết v năn suất thực thu
Bảng 3.15. Khố lƣợng 1000 hạt, năn suất của các mẫu giốn ậu xanh
(P0,05)
Giống

TC

ML

YC2

Trọng lƣợng 1000 hạt (g)

52,12

50,76

51,24

Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

16,53

14,18

17,40

Năng suất thực thu (tạ/ha)

8,38

7,79

9,17

Qua bảng 3.15 cho thấy, mẫu giống TC có trọng lƣợng 1000 hạt cao
hơn cả (52,12 g), mẫu giống ML là thấp nhất (50,76 g),
Năng suất là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một giống đậu xanh,
nếu giống có năng suất cao thì giống đó là giống tốt và có triển vọng hơn so
với các giống còn lại.
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Hình 3.18. Đồ t ị năn suất lý thuyết và năn suất t ực t u
của các

ống ậu xan t í n

ệm

Năng suất lý thuyết: thể hiện tiềm năng năng suất của các giống đậu
xanh trong điều kiện ngoại cảnh. Trong đó mẫu giống YC2 có năng suất lý
thuyết cao nhất (17,4 tạ/ha) và mẫu giống ML là thấp nhất (14,18 tạ/ha).
Năng suất thực thu của một giống là mục tiêu quan trọng trong công tác
chọn giống cũng nhƣ trong sản xuất. Trong đó mẫu giống YC2 có năng suất
thực thu cao nhất (9,97 tạ/ha) còn mẫu giống ML là thấp nhất (7,17 tạ/ha). So
sánh với kết quả nghiên cứu về năng suất của 2 mẫu giống đậu xanh là
ĐX208 và ĐX11 của Quàng Thị Vân Thảo, cho thấy năng suất lý thuyết và
năng suất thực thu của các mẫu giống YC2, ML, TC đều thấp hơn [22].
Nguyên nhân có thể do sự khác nhau về đặc điểm di truyền của giống.
3.2.2

ệu quả k n tế

Trong hoạt động sản xuất yếu tố mà ngƣời dân quan tâm đến nhất chính
là lợi nhuận mà họ thu đƣợc. Hiệu quả kinh tế là kết quả cuối cùng của quá
trình sản xuất, đƣợc đánh giá bởi các yếu tố năng suất, chất lƣợng, giá thành
sản phẩm.
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Bảng 3.16. Hiệu quả kinh tế của các mẫu giốn

ậu xanh nghiên cứu

Tổng diện tích: 100m2,
Nội dung

Nghìn đồng
Đơn vị tính

Số lƣợng

Đơn

á

Thành tiền

Tổng chi

222,4

Phân chuồng

kg

50

2

100

Phân đạm

kg

0,3

8

2,4

Lân

kg

0,6

5

3

Kali

kg

0,3

10

3

Vôi bột

kg

5

3

15

Công chăm sóc

công

0,7

120

84

Thuốc BVTV

5

Giống

10

Lợi nhuận

TC

YC2

ML

Tổng thu

293,3

320,95

272,65

Lãi thực

70,9

98,55

50,25

Lãi quy đổi theo 1 ha

7,090

9,855

5,025

Qua bảng 3.17 chúng tôi nhận thấy hiệu quả kinh tế của các mẫu giống
đậu xanh ở các công thức thí nghiệm dao động từ 5.025 – 9.855 triệu đồng/ha
(với giá đậu xanh bán buôn trên thị trƣờng năm 2017 tính trung bình 35 000
đ/kg), trong đó mẫu giống YC2 cho năng suất thực thu cao nhất trên cùng một
đơn vị diện tích, hiệu quả kinh kế đạt cao nhất (9,855 triệu đồng/ha), giống
ML đạt hiệu quả kinh tế thấp nhất (5,025 triệu đồng/ha).
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C ƣơn 4. KẾT LUẬN V ĐỀ NGHỊ
4

Kết luận

Đã tiến hành đánh giá khả năng chịu hạn của các mẫu giống đậu xanh
nghiên cứu ở giai đoạn cây con, kết quả đã tuyển chọn đƣợc 02 mẫu giống có
khả năng chịu hạn tốt nhất (YC2, TC), mẫu giống ML có khả năng chịu hạn
kém nhất.
Đã tiến hành đánh giá các đặc điểm nông sinh học của 03 mẫu giống
đậu xanh (YC2, TC và ML), kết quả cho thấy thời gian sinh trƣởng của 03
mẫu giống nghiên cứu tập trung từ 62 – 69 ngày, đã xác định đƣợc 02 mẫu
giống chín sớm, sinh trƣởng hữu hạn gồm có: mẫu giống ML và YC2 (62
ngày) và mẫu giống chín muộn hơn, sinh trƣởng hữu hạn (TC, 69 ngày). Tỷ
lệ nhiễm sâu, bệnh hại ở các mẫu giống tƣơng đối thấp, nhiễm nhẹ với sâu
đục quả, sâu cuốn lá, bệnh héo xanh, nhiễm trung bình với bệnh rỉ sắt và
nhiễm nặng sâu ban miêu. Hầu hết các cây của 3 mẫu giống đậu xanh đều
đứng thẳng, khả năng chống đổ tốt, không có quả bị tách vỏ.
Đã tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của 3 mẫu giống đậu xanh,
trong đó mẫu giống đậu xanh YC2 cho hiệu quả kinh tế cao nhất với lãi suất
quy đổi cho 01 ha đạt 9.855.000đ, sau đó là mẫu giống đậu xanh TC
(7.090.000đ) và ML cho hiệu quả kinh tế thấp nhất (5.025.000đ).
4

Đề n

ị

- Tiếp tục nghiên cứu các mẫu giống đậu xanh bản địa có triển vọng ở những
năm tiếp theo, ở các điều kiện gieo trồng khác nhau và trên đơn vị diện tích
rộng hơn (theo ha). Trên cơ sở đó có kết luận chính xác hơn hiệu quả kinh tế
của các mẫu giống có triển vọng.
- Tiếp tục nghiên cứu mẫu giống đậu xanh YC2, nếu kết quả tốt thì đề xuất bổ
sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.
- Tiếp tục nghiên cứu 1 số biện pháp kĩ thuật canh tác nhƣ mật độ, thời vụ,
phân bón… phù hợp với giống đậu xanh YC2. Xây dựng quy trình kĩ thuật
phù hợp với mẫu giống YC2 trong điều kiện sinh thái một số vùng của tỉnh
Sơn La.
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