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ABSTRACT 

This study was aimed to evaluate the capability of year round flowering 
induction on Hoa Loc mango in Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien 
Giang province, from December 2011 to March 2013. The experiment of this 
study had four treatments arranged in completely randomized design; each 
treatment equals to one flowering induction season with three replications, 
each of which was one demonstration including 30 trees. Seasons of flowering 
induction included on (Dec-Jan), late (Mar-Apr), early (Jun-Jul) and off (Sept-
Oct) season. The flowering induction protocol proposed by Tran Van Hau et 
al. (2011) was applied, in which paclobutrazol at 1-2 g a.i.m-1 canopy diameter 
was used to help the flower initiation of meristem, 2.5-3 months later Thiourea 
at 0.3-0.5% was used to induce flowering; one week later Thiourea was 
sprayed again at the half-reduced concentration. Results showed that year 
round flowering induction on Hoa Loc mango affected flowering ratio, number 
of flower per inflorescent, hermaphroditic flower portion, fruit set ratio, fruit 
weight, fruit/tree yield, and pest damage. Off-season had high flowering and 
fruit set rate, hence high fruit yield despite high ratio of young fruit abscission. 
Anthracnose was the most devastating on inflorescence and fruit on late and 
off season, whereas thrips were primarily destructive on fruit set stage of on 
and early season. 

TÓM TẮT 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý ra hoa rải vụ xoài cát 
Hòa Lộc tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 12/2011 
đến tháng 3/2013. Thí nghiệm có bốn nghiệm thức được bố trí theo thể thức 
hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức là một vụ, ba lần lặp lại, mỗi lặp lại là 
một mô hình có 30 cây. Các thời vụ xử lý ra hoa trong năm là vụ thuận (12-1), 
vụ muộn (3-4), vụ sớm (6-7) và vụ nghịch (9-10). Cây xoài được xử lý ra hoa 
theo quy trình của Trần Văn Hâu et al. (2011), trong đó xử lý paclobutrazol 
tạo mầm hoa với liều lượng 1 g a.i./m đường kính tán, 2,5-3 tháng sau kích 
thích trổ hoa bằng cách phun Thiourê nồng độ 0,3-0,5%, phun lần hai sau bảy 
ngày với nồng độ giảm 50%. Kết quả cho thấy xử lý ra hoa rải vụ xoài cát Hòa 
Lộc có ảnh hưởng đến tỉ lệ ra hoa, tổng số hoa/phát hoa, tỉ lệ hoa lưỡng tính, tỉ 
lệ đậu trái, trọng lượng trái, năng suất trái/cây và sâu bệnh gây hại. Vụ nghịch 
có tỉ lệ ra hoa, đậu trái cao nên đạt năng suất cao mặc dù có tỉ lệ rụng trái 
cao. Bệnh thán thự gây hại phát hoa và trái nhiều nhất trong vụ muộn và vụ 
nghịch trong khi bị trĩ gây hại phát hoa giai đoạn đậu trái chủ yếu ở vụ mùa và 
vụ sớm. 
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1 MỞ ĐẦU 

Xoài cát Hòa Lộc là loại cây ăn trái chủ lực, có 
giá trị kinh tế cao, được trồng nhiều ở các tỉnh 
miền Đông Nam Bộ và nhất là ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Theo Cục Trồng Trọt (2013) 
diện tích trồng xoài ở Nam Bộ từ năm 2008 đến 
nay ổn định ở mức hơn 62.000 hecta, sản lượng 
năm 2011 ước đạt 570.000 tấn. Theo Batten và 
McConchie (1995), yếu tố quyết định sự ra hoa, 
xoài là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ <20oC là yếu tố 
quyết định cho sự ra hoa. Những năm có nhiệt độ 
lạnh thấp và kéo dài cây xoài sẽ ra hoa nhiều và 
nhà vườn sẽ trúng mùa. Ngược lại, những năm 
không có điều kiện nhiệt độ lạnh, cây xoài ra hoa 
ít, nhà vườn sẽ thất mùa. Do đó, nếu không có biện 
pháp điều khiển cho xoài ra hoa năng suất và thời 
vụ xoài phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và sẽ xuất 
hiện điệp khúc “được mùa mất giá”. Điều khiển 
xoài ra hoa rải vụ là biện pháp để kéo dài thời gian 
thu hoạch, chủ động được sản lượng hàng hóa và 
ổn định năng suất. Từ kết quả nghiên cứu kỹ thuật 
xử lý cho xoài ra hoa mùa nghịch (Trần Văn Hâu, 
2005), Trần Văn Hâu et al. (2011) đã nghiên cứu 
xây dựng quy trình rải vụ xoài cát Hòa Lộc tại 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mục tiêu của đề 
tài nhằm đánh giá khả năng xử lý ra hoa rải vụ xoài 
cát Hòa Lộc bằng quy trình của Trần Văn Hâu et 
al. (2011) tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 12/2011 
đến tháng 3/2013 trên cây xoài cát Hòa Lộc 15 
năm tuổi tại vườn của các hộ dân ở ấp Hòa, xã Hòa 
Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thí nghiệm 
được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, có 
bốn nghiệm thức tương ứng với bốn mùa vụ sản 
xuất xoài, mỗi nghiệm thức lặp lại ba lần, mỗi lần 
lặp lại tương ứng với 30 cây xoài. Các thời vụ xử 
lý ra hoa trong năm là vụ thuận (12-1), vụ muộn 
(3-4), vụ sớm (6-7) và vụ nghịch (9-10). Xử lý ra 
hoa theo quy trình của Trần Văn Hâu et al. (2011), 
trong đó xử lý paclobutrazol (PBZ) tạo mầm hoa 
với liều lượng 1 g a.i./m đường kính tán, 2,5-3,0 
tháng sau kích thích trổ hoa bằng cách phun 
Thiourê nồng độ 0,3-0,5%, phun lần hai sau bảy 
ngày với nồng độ giảm 50%. Ngoài ra, trước khi 
xử lý ra hoa, cây xoài được tỉa cành, kích thích ra 
đọt đồng đều, tập trung bằng cách bón phân theo 
công thức N:P:K với tỉ lệ 4-3-2 với liều lượng từ 
0,5-1,0 kg/cây. Tuy nhiên, do vụ thuận giá xoài khá 
rẻ nhưng chi phí phòng trừ sâu bệnh rất cao nên rất 
ít nhà vườn ở xã Hòa Hưng xử lý cho xoài ra hoa 

vào thời vụ này mà thường kích thích trổ hoa vào 
vụ thuận trên những cây đã ra hoa vụ muộn hay vụ 
nghịch. Với quy trình này, nhà vườn không xử lý 
PBZ tạo mầm hoa mà chỉ phun thiourê kích thích 
cho cây ra hoa tập trung khi có điều kiện nhiệt độ 
thấp. Chọn ngẫu nhiên 10 cây trong mô hình 30 
cây, mỗi cây đánh dấu ngẫu nhiên 10 phát hoa để 
theo dõi quá trình ra hoa, sự đậu trái và phát triển 
trái, tỉ lệ gây hại của sâu bệnh. Tỉ lệ ra hoa ghi 
nhận bằng cách đếm số chồi ra hoa/tổng số chồi 
trong khung có kích thước 50 x 50 cm, mỗi cây 
đếm 10 khung xung quanh tán cây. Năng suất được 
ghi nhận bằng cách cân trọng lượng tất cả trái trên 
cây khi thu hoạch. Trọng lượng trung bình trái ghi 
nhận bằng cách cân ba trái trên cây, sau đó dú chín 
phân tích thành phần trái và phẩm chất trái. Hàm 
lượng vitamin C được xác định theo phương pháp 
của Murin (1900, trích dẫn bởi Nguyễn Minh Chơn 
et al., 2005); hàm lượng TSS được xác định bằng 
cách nghiền 5 gam thịt trái chín sau đó lên thể tích 
50 ml bằng nước cất, lọc lấy dịch và đo bằng máy 
khúc xạ kế ATAGO; hàm lượng chất khô (%CK) 
được xác định bằng cách cân trọng lượng mẫu ban 
đầu (A) sau đó sấy khô ở nhiệt độ 60oC đến khi 
trọng lượng không thay đổi (B) và được tính theo 
công thức: CK (%) = B/A * 100. Sự gây hại của 
sâu bệnh được ghi nhận bằng cách đếm số phát hoa 
bị sâu bệnh tấn công trong khung có kích thước 50 
x 50 cm, mỗi cây đếm 10 khung xung quanh tán 
cây. Các số liệu trong thí nghiệm được nhập bằng 
phần mềm Excel và phân tích bằng phần mềm 
SPSS. Số liệu khí tượng được ghi nhận từ tháng 
12/2011 đến tháng 3/2013 tại đài khí tượng thủy 
văn tỉnh Vĩnh Long bao gồm nhiệt độ thấp nhất 
hàng tháng, ẩm độ tương đối hàng tháng và lượng 
mưa trung bình hàng tháng (Hình 1). Nhiệt độ thấp 
nhất trung bình trong tháng 1/2012 là 22,7oC và ẩm 
độ tương đối trung bình là 87,19%, đây là điều kiện 
thích hợp cho cây xoài ra hoa tự nhiên. Nhiệt độ 
thấp nhất trung bình trong tháng 6/2013 là 25,6oC, 
tháng 9/2013 là 24,3oC, tháng 12/2013 là 24,2oC 
tạo điều kiện thích hợp cho xoài ra hoa vụ muộn 
(ra hoa vào tháng 4-6), vụ nghịch (ra hoa vào tháng 
7-9) và vụ sớm (ra hoa vào tháng 10-12). Tuy 
nhiên, mưa tập trung từ tháng 3/2012 đến tháng 
10/2012, ẩm độ tương đối luôn cao trên 75%. Đây 
là điều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư phát triển 
và gây hại. Hoàng Hữu Cư và Mai Văn Trị (2003) 
cũng cho biết tỉ lệ bệnh thán thư và chỉ số bệnh có 
quan hệ mật thiết với lượng mưa và ẩm độ. Ẩm độ 
cao, nhiệt độ cao từ tháng 2-4/2012 cũng góp phần 
làm cho bọ trĩ gia tăng mật số và gây nghiêm trọng 
trên vườn xoài. 
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Hình 1: Lượng mưa trung bình và ẩm độ tương đối trung bình hàng tháng (a), nhiệt độ trung bình 
hàng tháng (b) từ tháng 12/2011-3/2013 tại Vĩnh Long  

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, 2014 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Sự ra hoa  

3.1.1 Tỉ lệ ra hoa 

Tỉ lệ ra hoa khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các vụ (Hình 2). Vụ nghịch có tỉ lệ ra hoa cao 
(68,16%) khác biệt có ý nghĩa thống kê với các vụ 
khác. Kết quả này cho thấy áp dụng quy trình kích 
thích ra hoa bằng cách xử lý PBZ tạo mầm hoa, 
2,5-3 tháng sau tiến hành kích thích trổ hoa đạt tỉ lệ 
ra hoa cao trong mùa nghịch cũng như cả năm 
(Trần Văn Hâu, 2013). Theo quy trình canh tác của 
nhà vườn, để kích thích cho xoài ra hoa vụ nghịch 

nhà vườn thường cắt tỉa cành, bón phân để kích 
thích cho cây ra đọt mới, tạo điều kiện cho cây xoài 
có khả năng ra hoa và nuôi trái, trong khi ở vụ mùa 
nhà vườn chỉ kích thích cho cây trổ hoa bằng 
thiourê khi có điều kiện nhiệt độ thấp vào tháng 
12-1 mà không kích thích cho cây ra đọt mới. Thực 
tế vụ mùa ở xã Hòa Hưng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang như là một hình thức tăng vụ chứ không 
phải chuyển vụ hay rải vụ. Phavaphutanon et al. 
(2000) khuyến cao rằng, kích thích ra hoa chỉ có 
hiệu quả khi cây khỏe, có đầy đủ các chất 
carbohydrate biến đổi trong cây. 

 
Hình 2: Tỉ lệ ra hoa (%) của xoài cát Hòa Lộc ở những thời vụ khác nhau trong năm  

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

3.1.2 Đặc tính phát hoa 

Chiều dài phát hoa giữa các mùa vụ khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê nhưng tổng số hoa/phát 
hoa và tỉ lệ hoa lưỡng tính khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (Bảng 1). Chiều dài phát hoa trung bình ở 
các mùa vụ là 50,14 cm. Tổng số hoa trên phát hoa 
ở vụ sớm va vụ nghịch nhiều hơn trong vụ thuận 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với vụ muộn. 
Tỉ lệ hoa lưỡng tính ở vụ thuận thấp hơn các vụ 
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khác. Khảo sát đặc điểm ra hoa của xoài cát Hòa 
Lộc, Trần Văn Hâu (2013) nhận thấy phát hoa dài 
55,9 cm có 1.124 phát hoa nhưng tỉ lệ hoa lưỡng 
tính chỉ có 37%. Theo Vũ Công Hậu (1996) thì tỉ lệ 
hoa lưỡng tính thường thấp từ vài phần trăm đến 

60-70% nhưng thông thường chỉ vài chục phần 
trăm. Giống và điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng 
đến tỉ lệ hoa lưỡng tính (Trần Thế Tục et al., 
1998). Như vậy, yếu tố mùa vụ có ảnh hưởng lên 
tổng số hoa trên phát hoa và tỉ lệ hoa lưỡng tính. 

Bảng 1: Chiều dài phát hoa, tổng số hoa trên phát hoa, tỉ lệ hoa lưỡng tính trên xoài cát Hòa Lộc ở 
nững thời vụ khác nhau tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

Mùa vụ 
Chiều dài

phát hoa (cm)
Tổng số hoa/

phát hoa (hoa)
Tỉ lệ hoa lưỡng tính 

(%) 
Vụ thuận 49,98 641,8b 50,14b 
Vụ muộn 50,38 656,8ab 60,36a 
Vụ nghịch 49,89 699,1a 58,80a 
Vụ sớm 50,32 696,7a 60,75a 
Trung bình 50,14 - - 
F ns * * 
CV (%) 2,33 3,97 2,62 

Ghi chú: Trong cùng một cột những số có chữ theo sau giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
5% qua phép thử Duncan; ns: Khác biệt không ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%; *:  khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 5%

3.1.3 Sự đậu trái và rụng trái non 

Tỉ lệ đậu trái (tính từ khi hoa lưỡng tính chuyển 
sang màu xanh hay giai đoạn dứt đậu trái) của các 
mùa vụ có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5% 
(Hình 3). Vụ nghịch có tỉ lệ đậu trái cao nhất 

1,52%) so với các thời vụ khác. Phạm Thị Hương 
et al. (2003) cho biết nhiệt độ trên 25oC thì tỉ lệ bao 
phấn mở đạt từ 90-100% nhưng nhiệt độ từ 20-
25oC thì tỉ lệ bao phấn mở của hầu hết các giống 
khoảng 40% và khi nhiệt độ từ 15-20oC thì tỉ lệ bao 
phấn mở từ 10-15%. 

 
Hình 3: Tỉ lệ (%) đậu trái xoài cát Hòa Lộc ở các thời vụ khác nhau trong năm tại huyện Cái Bè,  

tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

Hiện tượng rụng trái non xuất hiện mạnh ở giai 
đoạn 10 ngày SKĐT và kéo dài cho tới ngày thứ 50 
SKĐT, sau đó giảm dần và ổn định đến khi thu 
hoạch (Hình 4). Trần Văn Hâu (2013) cho rằng sự 
rụng trái diễn ra mạnh nhất vào giai đoạn 10 ngày 
SKĐT, giai đoạn từ 20-40 ngày SKĐT sự rụng trái 
non vẫn diễn ra nhưng giảm dần và từ 40 ngày 
SKĐT đến khi thu hoạch thì tỉ lệ trái còn lại trên 
phát hoa gần như ổn định. Theo Chadha (1993) thì 

sự rụng trái non là một quá trình sinh lý phức tạp, 
xuất hiện trên nhiều giống và hầu hết các giai đoạn 
trong quá trình phát triển trái. Tỉ lệ trái còn lại trên 
phát hoa cao nhất ở vụ thuận (81,04% ở giai đoạn 
50 ngày SKĐT) và thấp nhất ở vụ nghịch (32,65% 
ở giai đoạn 50 ngày SKĐT), trong đó ở vụ nghịch 
hiện tượng rụng trái xảy ra mạnh ở giai đoạn 40- 
50 SKĐT. 
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Hình 4: Số trái còn lại/phát hoa sau khi đậu trái của xoài cát Hòa Lộc ở những thời vụ khác nhau 

trong năm tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

3.2 Tỉ lệ thành phần trọng lượng trái 

Tỉ lệ vỏ trái, tỉ lệ hạt và tỉ lệ thịt trái giữa các 
mùa vụ khác biệt không ý nghĩa thống kê (Bảng 2). 
Tỉ lệ vỏ trái chiếm 7,68%, tỉ lệ hạt chiếm 12,67% 
và tỉ lệ thị trái chiếm 79,65% so với trọng lượng 
trái. Kết quả cho thấy dùng PBZ và Thiourê xử lý 
ra hoa không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ vỏ trái, tỉ lệ 
hạt và tỉ lệ thịt trái giữa các mùa vụ trong năm. 

Bảng 2: Tỉ lệ vỏ trái, tỉ lệ hạt và tỉ lệ thịt trái 
xoài cát Hòa Lộc ở những thời vụ khác 
nhau tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
trong năm 2012-2013 

Mùa vụ 
Tỉ lệ vỏ trái

(%)
Tỉ lệ hạt 

(%) 
Tỉ lệ thịt trái

(%)
Vụ thuận 7,81 12,65 79,54
Vụ muộn 7,70 12,42 79,88
Vụ nghịch 7,80 12,79 79,41
Vụ sớm 7,40 12,81 79,79
TB 7,68 12,67 79,65
F ns ns ns
CV (%) 4,75 4,30 1,04

Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 5% 

3.3 Năng suất trái trên cây 

Trọng lượng trung bình trái và năng suất trái 
trên cây giữa các mùa vụ khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% (Bảng 3). Số trái/cây 
và năng suất trái trên cây vụ nghịch cao hơn vụ 
thuận nhưng trọng lượng trung bình trái lại thấp 
hơn. Như vậy nhờ có tỉ lệ ra hoa cao nên năng suất 
vụ nghịch cao hơn vụ thuận. Ở vụ thuận có số 
trái/cây ít hơn các mùa vụ khác, mặc dù có trọng 
lượng trung bình trái lớn hơn nhưng năng suất thấp 
hơn các mùa vụ khác. Theo Tôn Thất Trình (1995), 
trái xoài cát Hòa Lộc có trọng lượng 350-500 g, 

nếu bón phân đầy đủ có thể nặng từ 700-800 g/trái. 
Trần Văn Hâu (2013) cũng cho rằng dùng PBZ và 
Thiourea xử lý ra hoa làm tăng tỉ lệ ra hoa dẫn đến 
tăng năng suất cây xoài. 

Bảng 3: Trọng lượng trung bình trái và năng 
suất (kg/cây) xoài cát Hòa Lộc ở những 
thời vụ khác nhau tại huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang trong năm 2012-2013 

Mùa vụ 
Trọng lượng trung 

bình  trái (g) 
Năng suất 

(kg/cây) 
Vụ thuận 438,1a 7,97b 
Vụ muộn 413,9a 12,98ab 
Vụ nghịch 331,3b 18,31a 
Vụ sớm 367,4b 13,26ab 
F * * 
CV (%) 6,26 32,04 

Ghi chú: Trong cùng một cột những số có chữ theo sau 
giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 5% qua phép thử Duncan; ns: khác biệt không ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%; *:  Khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% 

3.4 Phẩm chất trái 

Tổng số chất rắn hòa tan (TSS), hàm lượng 
vitamin C và hàm lượng chất khô trong thịt trái 
khác biệt giữa các mùa vụ không có ý nghĩa thống 
kê (Bảng 4). Nghiên cứu quy trình xử lý hoa xoài 
cát Hòa Lộc, Trần Văn Hâu (2013) cho rằng áp 
dụng quy trình xử lý ra hoa bằng PBZ kết hợp với 
kích thích trổ hoa bằng thiourê không làm ảnh 
hưởng đến một số chỉ tiêu đánh giá phẩm chất trái 
như tỉ lệ thịt trái, TSS, TA, vitamin C. Theo Trần 
Văn Hâu (2013), trái xoài cát Hòa Lộc có tổng số 
chất rắn hòa tan (TSS) trung bình là 18,98%, hàm 
lượng vitamin C ở giai đoạn 85 ngày SKĐT trung 
bình là 6,88 mg/100 g thịt trái tươi. 
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Bảng 4: Hàm lượng Vitamin C, TSS và chất khô 
thịt trái xoài cát Hòa Lộc ở những thời 
vụ khác nhau tại huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang, năm 2012-2013 

Mùa vụ 
Tổng số chất 
rắn hòa tan -

TSS (%)

Hàm lượng 
Vitamin C 
(mg/100 g) 

Hàm lượng
chất khô 

(%)
Vụ thuận 19,01 6,91 19,05
Vụ muộn 19,06 6,92 19,01
Vụ nghịch 18,94 6,83 19,07
Vụ sớm 18,89 6,84 19,03
Trung bình 18,98 6,88 19,04
F ns ns ns
CV (%) 0,69 0,65 0,5

Ghi chú: ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 5% 

3.5 Sâu bệnh gây hại 

3.5.1 Bệnh thán thư  

Bệnh thán thư gây hại cao vào giai đoạn phát 
hoa được 2-3 cm cho đến khi phát hoa phát triển 
hoàn toàn và giai đoạn trái non nhiều nhất ở vụ 
muộn, tiếp theo là vụ nghịch (Hình 5&6). Theo 
Lim và Khoo (1985) nấm Colletrotrichum 
gloeosporioides phát triển thích hợp trong điều 
kiện nhiệt độ từ 25-32oC, đòi hỏi phải có điều kiện 
ẩm độ cao để xâm nhiễm vào tế bào của ký chủ, 
bào tử nẩy mầm trong nước sau 6-7 giờ. Do đó, 
bệnh thán thư phát triển mạnh trong mùa mưa là 
thời điểm có nhiệt độ và ẩm độ thích hợp cho bào 
tử phát triển gây hại hoa, lá và trái non xoài. 
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Hình 5: Tỉ lệ (%) phát hoa bị bệnh thán thư được khảo sát ở những thời vụ khác nhau tại huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

Lần 1: Từ khi hoa được khoảng 2-3 cm, lần 2: Khi hoa được 10 ngày sau khi nở và lần 3: Khi hoa đạt kích thước tối đa. 
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Hình 6: Tỉ lệ (%) trái bị bệnh thán thư ở những thời vụ khác nhau trong năm tại huyện Cái Bè,  
tỉnh Tiền Giang, năm 2012-2013 

Ghi chú: Lần 1: Thời điểm 10 ngày sau khi đậu trái, lần 2: Thời điểm 20 ngày sau khi đậu trái, lần 3: Thời điểm 30 
ngày sau khi đậu trái
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3.5.2 Bọ trĩ (Thrips sp.)  

Ghi nhận sự gây hại của sâu bệnh trên cây xoài 
cho thấy bọ trĩ là dịch hại quan trọng ảnh hưởng 
đến năng suất cây xoài. Bọ trĩ gây hại chủ yếu trên 
phát hoa, đặc biệt là giai đoạn đậu trái làm cho trái 
non không phát triển được. Bọ trĩ gây hại ở hầu hết 

các thời vụ trong năm, ngoại trừ trong vụ nghịch và 
vụ muộn mức độ gây hại tương đối thấp (Hình 7). 
Theo Nguyễn Thị Thu Cúc và Đồng Chiến Thắng 
(2003) thì bọ trĩ xuất hiện liên tục trong năm trên lá 
non, bông và trái nhưng xuất hiện với mật số cao 
và gây hại chủ yếu trên xoài chính vụ (từ tháng 1-
3), lúc khí hậu khô và nóng nhất trong năm. 

 

 

Hình 7: Tỉ lệ (%) phát hoa bị bù lạch gây hại ở những thời vụ khác nhau tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang, năm 2012-2013 

Lần 1: Khi hoa vừa xuất hiện, lần 2: Một vài hoa nở trên phát hoa và lần 3: Hoa nở rộ và có xuất hiện trái non (trái 
trứng cá)

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Xử lý ra hoa ở bốn thời vụ trong năm là vụ 
mùa, vụ muộn, vụ nghịch và vụ sớm có ảnh hưởng 
đến tỉ lệ ra hoa, tổng số hoa/phát hoa, tỉ lệ hoa 
lưỡng tính, tỉ lệ đậu trái, trọng lượng trái, năng suất 
trái/cây và sâu bệnh gây hại. Vụ nghịch có tỉ lệ ra 
hoa, đậu trái cao nên đạt năng suất cao mặc dù có tỉ 
lệ rụng trái cao. Vụ thuận tỉ lệ ra hoa thấp do ít 
được quan tâm, chủ yếu là hình thức tăng vụ. Bệnh 
thán thự gây hại phát hoa và trái nhiều nhất trong 
vụ muộn và vụ nghịch trong khi bị trĩ gây hại phát 
hoa giai đoạn đậu trái trong mùa khô, chủ yếu ở vụ 
mùa và vụ sớm. 

4.2 Đề xuất 

Có thể áp dụng quy trình xử lý ra hoa của Trần 
Văn Hâu et al. (2011) bằng cách xử lý PBZ với 
liều lượng 1-2 g a.i./m đường kính tán, kích thích 
trổ hoa bằng thiourê ở nồng độ 0,3-0,5% sau 2,5-
3,0 tháng để xử lý ra hoa rải vụ xoài cát Hòa Lộc ở 
Cái Bè, Tiền Giang. Chú ý phòng trừ bệnh thán thư 

gây hại hoa trong mùa mưa và bọ trĩ ở những tháng 
mùa khô. 
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