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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the proper sowing time, plant growth 

promotion substances, harvest time on sesame growth and yield. The first two-

factorial experiment was carried out as (A) three periods of sowing (the early 

14-day sowing, farmers’ concurrent sowing, and late 14-day sowing), (B) 

spraying of three plant growth promotion substances (Brassinolide, Calci-Bo, 

and Selenium). The second two-factorial experiment was carried out as (A) three 

periods of sowing (the early 14-day sowing, farmers’ concurrent sowing, and 

late 14-day sowing), (B) three periods of harvest (85%, 95%, and 100% yellow 

leaves), with three replications. The results showed that the early 14-day sowing 

period in comparison with farmers’ sowing obtained higher number of capsules 

per plant, number of seeds per capsule, weight of 1,000 seeds and sesame yield. 

Spraying calcium – boron helped to increase number of capsules per plant in 

experimental site of Lap Vo whilst spraying Brassinolide supported to improve 

plant height, number of capsules per plant and sesame yield in Hong Ngu site. 

The harvest at 95% and 100% yellow leaves phases obtained higher sesame 

yield at 85% leaves were turning yellow. The harvest at 100% yellow leaves 

phase obtained higher oil content at 85% or 95% leaves were turning yellow.        

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) xác định thời điểm xuống giống và hoạt chất sinh 

trưởng cho tăng năng suất mè, (ii) xác định thời điểm thu hoạch phù hợp để đạt 

năng suất và hàm lượng dầu trong hạt mè. Thí nghiệm 1 được bố trí 2 nhân tố: 

(A) thời điểm gieo sạ (sớm 14 ngày, trùng với nông dân và trễ 14 ngày so với 

nông dân); (B) sử dụng hoạt chất sinh trưởng (Brassinolide, Canxi-Bo và 

Selenium). Thí nghiệm 2 được bố trí 2 nhân tố: (A) thời điểm gieo sạ (sớm 14 

ngày, trùng với nông dân và trễ 14 ngày so với nông dân), (B) thời điểm thu 

hoạch (85, 95 và 100% lá vàng). Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại. Kết quả cho 

thấy xuống giống sớm 14 ngày cho số trái trên cây, số hạt trên trái, khối lượng 

1.000 hạt và năng suất cao. Phun bổ sung Canxi-Bo giúp tăng số trái trên cây 

mè tại Lấp Vò. Trong khi phun Brassinolide làm tăng chiều cao cây, số trái trên 

cây và năng suất mè tại Hồng Ngự. Thu hoạch mè vào thời điểm 95% hoặc 100% 

số lá chuyển vàng cho năng suất mè cao hơn so với thu hoạch mè vào thời điểm 

85% lá vàng. Thu hoạch mè vào thời điểm 100% số lá chuyển vàng cho hàm 

lượng dầu trong hạt cao.   
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1. GIỚI THIỆU 

Mè là một trong những loại cây lấy dầu nổi tiếng 

vì dầu mè có thể được dùng làm gia vị hay làm 

nguyên liệu trong các ngành sản xuất khác (Langhan 

et al., 2008). Tại Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) có khoảng 7.000 hectare mè, chiếm 17% 

diện tích mè cả nước và mè thường được trồng luân 

canh trên nền đất lúa và trồng vào vụ Xuân Hè (Trần 

Thị Hồng Thắm, 2016). Tuy nhiên, một trong những 

bất lợi chính của sản xuất nông nghiệp trong vụ 

Xuân Hè là thiếu nước ngọt sản xuất. Một số nghiên 

cứu của Irmak (2017), Mousavi et al. (2011) và 

Rasheed (2009) cho thấy các chất điều hòa sinh 

trưởng như Brassinolide, hợp chất chứa Boron hay 

selenium có thể giúp cây trồng có thể chống chịu với 

điều kiện khô hạn khi sử dụng với liều lượng nhỏ. 

Bên cạnh đó, một số biện pháp canh tác như bố trí 

thời điểm xuống giống để giảm thiểu thiệt hại do 

thiếu nước ngọt trong sản xuất nông nghiệp cũng 

được nông dân lựa chọn. Ngoài ra, thời điểm thu 

hoạch cũng là yếu tố quyết định đến năng suất mè 

(Trần Thị Hồng Thắm, 2016). Tuy nhiên, hiện nay 

vẫn chưa có nghiên cứu cho thấy thời điểm xuống 

giống kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng giúp 

tăng sinh trưởng, năng suất mè. Vì vậy, thí nghiệm 

được thực hiện nhằm mục tiêu (i) xác định thời điểm 

xuống giống và hoạt chất sinh trưởng phù hợp cho 

tăng năng suất mè, (ii) xác định thời điểm thu hoạch 

phù hợp để đạt năng suất và hàm lượng dầu trong 

hạt mè tốt nhất. 

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 

6 năm 2019 tại huyện Lấp Vò và Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Giống mè được sử dụng trong thí nghiệm là 

giống mè đen ĐH-1 có thời gian sinh trưởng ngắn 

(80-85 ngày), trái lớn, mỏ trái thẳng, trái có 4 múi - 

8 hàng hạt, được Viện khoa học kỹ thuật nông 

nghiệp miền Nam phục tráng từ giống mè địa 

phương của ĐBSCL. 

Phân bón gồm: Urê 46%N, DAP (18%N, 

46%P2O5), Kali Clorrua 60% K2O.  

Thí nghiệm 1 được bố trí theo kiểu khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố: (A) thời điểm gieo 

sạ (sớm 14 ngày, trùng với nông dân và trễ 14 ngày 

so với nông dân); (B) sử dụng hoạt chất sinh trường 

(Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium). Thí nghiệm 

2 được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên 

gồm 2 nhân tố: (A) thời điểm gieo sạ (sớm 14 ngày, 

trùng với nông dân và trễ 14 ngày so với nông dân), 

(B) thời điểm thu hoạch (85, 95 và 100% lá vàng). 

Mỗi nghiệm thức có 03 lần lặp lại, mỗi lặp lại có 

diện tích là 500 m2.  

Thời điểm xuống giống sớm 14 ngày: làm đất và 

xuống giống ngay sau thu hoạch lúa Đông Xuân. 

Trùng với nông dân: sau thu hoạch lúa Đông 

Xuân 07 ngày xới đất, sau 14 ngày xuống giống;  

Trễ 14 ngày: sau thu hoạch lúa Đông Xuân 07 

ngày xới đất, sau 28 ngày xuống giống. 

Mật độ gieo: lượng giống gieo là 0,4 kg/1.000 

m2. 

Bón phân cho mè theo công thức: 90N-60P2O5-

60K2O (19,6 kgUrê – 37,5 kg super lân – 10 kg kali 

clorua). Thời điểm và liều lượng bón như sau:  

Lần 1: bón 20% đạm và toàn bộ lân và kali thời 

điểm 10 ngày sau gieo (NSG). Lần 2: bón 30% đạm 

vào thời điểm 20 NSG. Lần 3: bón 30% đạm vào 

thời điểm 35 NSG. Lần 4: bón 20% đạm vào thời 

điểm 45 NSG. 

Hoạt chất sử dụng là Brassinolide (trích xuất từ 

thực vật) (1,25 ppm), Canxi-Bo (11,2 ppm Ca, 5,6 

ppm B), Selenium (4 ppm) phun vào thời điểm 25 

ngày và 35 NSG. 

Xác định lá vàng: đếm tổng số lá và đếm số lá 

vàng để xác định phần trăm lá vàng. 

2.2. Phương pháp  

Các chỉ tiêu thí nghiệm được đánh giá bao gồm: 

Chiều cao cây (cm): dùng thước dây đo từ mặt 

đất đến đỉnh sinh trưởng cao nhất của cây vào thời 

điểm 70 NSG. 

Chiều cao đóng trái (cm): đo từ dưới gốc lên vị 

trí đậu trái đầu tiên của cây. 

Chiều cao đoạn thân mang trái (cm): đo từ vị trí 

cho trái đầu tiên tính từ mặt đất lên đến vị trí trái cao 

nhất trên thân chính. 

Số đốt cho trái (đốt): đếm số đốt cho trái trên cây. 

Số trái trên cây (trái): đếm và ghi nhận toàn bộ 

trái trên cây thời điểm thu hoạch. 

Số hạt trên trái (hạt): đếm tổng số hạt trên 04 

trái/cây ở giữa đoạn thân mang trái.  

Chiều dài trái (mm): đo chiều dài trái từ cuống 

đến đỉnh trái. 

Năng suất (kg/ha): thu năng suất hạt mè trong 30 

m2 và quy ra năng suất kg/ha ở ẩm độ 8%. 
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Phân tích hàm lượng lipid trong hạt mè theo 

phương pháp Soxhlet (Baur and Ensminger, 

1977). 

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel. Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 

phân tích phương sai, so sánh khác biệt trung bình 

giữa các nghiệm thức thí nghiệm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium 

đến chiều cao cây mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Kết quả trình bày trong Hình 1 cho thấy chiều 

cao cây mè giữa các nghiệm thức khác biệt có ý 

nghĩa thống kê 1% tại Lấp Vò và Hồng Ngự vào thời 

điểm thu hoạch, cao nhất ở nghiệm thức gieo sạ trễ 

14 ngày so với nông dân, đạt 114,3 cm và 96,3 cm; 

kế đến là chiều cao cây ở thời điểm gieo trùng với 

nông dân (106,7 cm và 77,3 cm). Chiều cao cây thấp 

nhất ở thời điểm gieo sớm 14 ngày so với nông dân, 

chỉ 83,5 cm và 62,7 cm, theo thứ tự. Như vậy, so 

sánh chiều cao cây ở các thời điểm gieo sạ khác 

nhau, thời điểm gieo trễ hơn 14 ngày so với lịch thời 

vụ ở địa phương cho chiều cao cây cao nhất. Kết quả 

này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu của Shekh 

et al. (2014) về các thời điểm xuống giống mè, kết 

quả nghi nhận chiều cao cây tăng lên khi xuống 

giống trễ 21 ngày so với thời điểm xuống giống đầu 

tiên.  

 

Hình 1. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, và các hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium đến 

chiều cao cây mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Ghi chú: F(AxB)Lấp Vò, Hồng Ngự: **. Thời điểm gieo sạ: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% 

(**), hoạt chất: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% (**). Thanh bar thể hiện sai số chuẩn 

Tại Lấp Vò, chiều cao cây mè thời điểm thu 

hoạch khi xử lý Brassinolide có chiều cao cây cao 

nhất với 106,8 cm. Chiều cao cây mè khi xử lý 

Canxi-Bo và Selenium lần lượt là 97,7 cm và 100,1 

cm, không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về chiều 

cao cây giữa hai nghiệm thức này (Hình 1). Tại 

Hồng Ngự, chiều cao cây mè thời điểm thu hoạch ở 

nghiệm thức phun bổ sung Brassinolide và Canxi-

Bo có giá trị lần lượt là 83,1 và 80,8 cm cao hơn so 

với phun bổ sung Selenium (72,4 cm). Có sự khác 

biệt ý nghĩa thống kê 1% về chiều cao cây giữa các 

nghiệm thức (Hình 1). Theo Zullo and Adam (2002) 

và Vardhini (2012), sử dụng Brassinolide với nồng 

độ thấp thúc đẩy sinh trưởng của thực vật thông qua 

ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh lý khác nhau 

trong đó có điều khiển kéo dài của tế bào (Tanaka et 

al., 2004). Bên cạnh đó, việc bổ sung canxi cũng làm 

gia tăng chiều cao cây mè trồng tại Iran (Heidari et 

al., 2019) 

3.2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium 

đến chiều cao đóng trái, chiều dài đoạn thân 

mang trái và số đốt cho trái mè tại Lấp Vò và 

Hồng Ngự 

Chiều cao đóng trái mè, chiều dài đoạn thân 

mang trái và số đốt cho trái mè tại Lấp Vò giữa các 

thời điểm gieo sạ khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% 

(Bảng 1). Trong đó, nghiệm thức xuống giống trễ 14 

ngày có chiều cao đóng trái là 75,0 cm cao hơn 

nghiệm thức xuống giống sớm 14 ngày (53,8 cm) và 

nghiệm thức xuống giống trùng với nông dân (51,1 

cm). Trong khi đó nghiệm thức xuống giống sớm 14 
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ngày có chiều dài đoạn thân mang trái và số đốt cho 

trái lần lượt là 45,5 cm và 9,9 đốt cao hơn hai 

nghiệm thức còn lại 27,7 cm, 8,1 đốt; 30,5 cm và 7,9 

đốt, theo thứ tự (Bảng 1). Nghiệm thức phun bổ sung 

Brassinolide có chiều cao đóng trái cao nhất (66,0 

cm) trong khi nghiệm thức phun bổ sung Canxi-Bo 

có chiều dài đoạn thân mang trái hay số đốt cho trái 

lớn nhất (38,8 cm và 9,8 đốt). Nghiệm thức phun bổ 

sung Selenium có chiều dài đoạn thân mang trái và 

số đốt cho trái thấp nhất lần lượt là 31,5 cm và 7,6 

đốt (Bảng 1). Nghiên cứu trên cây lúa mì của El-

Feky and Abo-Hamad (2014) chỉ ra rằng phun bổ 

sung Brassinolide với nồng độ 1 mg/L đã làm gia 

tăng sinh trưởng như chiều dài, trọng lượng tươi và 

trọng lượng khô của chồi và rễ. 

Bảng 1. Chiều cao đóng trái, chiều cao đoạn thân mang trái và số đốt cho trái mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Địa 

điểm 
Nghiệm thức 

Chiều cao 

đóng trái (cm) 

Chiều dài đoạn thân 

mang trái (cm) 

Số đốt cho 

trái (đốt) 

Lấp 

Vò (1) 

Thời điểm 

gieo sạ (A) 

Sớm 14 ngày 53,8b 45,4a 9,9a 

Trùng với nông dân 51,1b 27,7b 8,1b 

Trễ 14 ngày 75,0a 30,5b 7,9b 

Hoạt chất 

(B) 

Brassinolide 66,0a 33,3b 8,5b 

Canxi-Bo 54,3c 38,8a 9,8a 

Selenium 59,7b 31,5b 7,6b 

Hồng 

Ngự 

(2) 

Thời điểm 

gieo sạ (A) 

Sớm 14 ngày 44,4a 38,4a 8,5a 

Trùng với nông dân 29,0b 20,4b 6,2b 

Trễ 14 ngày 48,0a 15,2c 3,7c 

Hoạt chất 

(B) 

Brassinolide 41,9a 27,1a 6,7a 

Canxi-Bo 45,3a 23,5b 5,7b 

Selenium 35,0b 23,5b 5,8b 

F(1)(A)  ** ** ** 

F(1)(B)  ** ** ** 

F(1)(AxB)  ** ** ns 

CV (1) (%)  12,5 22,2 27,5 

F(2)(A)  ** ** ** 

F(2)(B)  ** * ** 

F(2)(AxB)  ns ns ns 

CV (2) (%)  19,8 20,5 19,4 

Ghi chú: *: khác biệt ở múc ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 2 cho thấy tại Hồng Ngự giữa các thời 

điểm xuống giống có chiều cao đóng trái, chiều dài 

đoạn thân mang trái và số đốt cho trái khác biệt ý 

nghĩa thống kê 1%. Trong đó, nghiệm thức xuống 

giống sớm 14 ngày có chiều cao đóng trái, chiều dài 

đoạn thân mang trái và số đốt cho trái cao nhất tương 

ứng 44,4 cm, 38,4 cm và 8,5 đốt, tiếp đến là nghiệm 

thức xuống giống trùng với nông dân (29,0 cm; 20,4 

cm và 6,2 đốt, theo thứ tự), nghiệm thức xuống 

giống trễ 14 ngày có chiều cao đoạn đoạn thân mang 

trái và số đốt cho trái nhỏ nhất lần lượt là 15,2 cm 

và 3,7 đốt (Bảng 1). Kết quả tương tự cũng được tìm 

thấy khi nghiên cứu thời gian xuống giống mè ở Tây 

Nam Nigeria, khi xuống giống sớm cho thấy chiều 

cao cây khi ra hoa cao hơn các thời điểm xuống 

giống sau đó (Olowe, 2007). Giữa các nghiệm thức 

bổ sung hoạt chất cho thấy nghiệm thức phun bổ 

sung Brassinolide có chiều cao đóng trái, chiều dài 

đoạn thân mang trái và số đốt cho trái cao nhất (41,9 

cm; 27,1 cm và 6,7 đốt), nghiệm thức phun bổ sung 

Canxi-Bo và Selenium có chiều dài đoạn thân mang 

trái và số đốt cho trái khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (Bảng 1).  

3.3. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium 

đến số trái trên cây mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Tại Lấp Vò, số trái mè trên cây giữa các thời 

điểm xuống giống khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% 

(Hình 2). Nghiệm thức xuống giống sớm 14 ngày có 

số trái trên cây cao nhất (17,2 trái/cây) tiếp đến là 

nghiệm thức xuống giống trùng với nông dân (11,8 

trái/cây), nghiệm thức xuống giống trễ 14 ngày có 

số trái trên cây nhỏ nhất (10,3 trái/cây). Thí nghiệm 

tại Hồng Ngự cũng cho kết quả tương tự, nghiệm 

thức xuống giống sớm 14 ngày so với nông dân, 

xuống giống trùng với nông dân và xuống giống trễ 

14 ngày có số trái trên cây lần lượt là 13,5, 7,8 và 

5,9 trái/cây (Hình 2). Vì xuống giống sớm sau vụ lúa 

đất vẫn còn ẩm độ đây là yếu tố giúp cây mè sinh 
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trưởng tốt và cho số trái trên cây cao hơn các thời 

điểm xuống giống sau. Kết quả này phù hợp với 

nhận định của Olowe (2007), khi xuống giống mè 

trong năm 1998 và năm 1999 tại Nigeria do năm 

1998 có lượng mưa nhiều hơn nên có ẩm độ đất cao 

hơn và dẫn đến số trái trên cây cao hơn so với năm 

1999. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, và các hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium đến số 

trái trên cây mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Ghi chú: F(AxB)Lấp Vò: * ; F(AxB)Hồng Ngự: ns. Thời điểm gieo sạ: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa 

thống kê 1% (**), hoạt chất: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% (**). Thanh bar thể hiện 

sai số chuẩn 

Có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 1% giữa các 

thời điểm gieo sạ và các hoạt chất phun bổ sung cho 

mè. Cụ thể tại Lấp Vò, nghiệm thức phun bổ sung 

Canxi-Bo có số trái trên cây cao nhất (14,9 trái/cây), 

nghiệm thức phun bổ sung Brassinolide và Selenium 

có số trái trên cây tương đương nhau lần lượt là 12,7 

và 11,7 trái/cây (Hình 2). Từ đó có thể thấy phun bổ 

sung Canxi-Bo giúp gia tăng số trái trên cây mè 

trồng ở Lấp Vò. Kết quả tương tự cũng được tìm 

thấy trong thí nghiệm của Heidari et al. (2019) khi 

phun bổ sung canxi cho mè ở nồng độ 15 mM có số 

trái trên cây cao hơn so với các nồng độ thấp hơn 

trong điều kiện khô hạn. Tại Hồng Ngự, nghiệm 

thức phun bổ sung Brassinolide đã làm tăng số trái 

mè trên cây nhiều hơn so với phun bổ sung Canxi-

Bo và Selenium. Số trái trên cây của ba nghiệm thức 

này lần lượt là 10,3; 8,6 và 8,3 trái/cây (Hình 2).  

3.4. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium 

đến chiều dài trái, số hạt trên trái và trọng lượng 

1000 hạt mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Bảng 2 cho thấy tại Lấp Vò các thời điểm gieo 

sạ có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% về số hạt trên 

trái, chiều dài trái, trọng lượng 1.000 hạt. Trong đó, 

nghiệm thức có thời điểm gieo sạ sớm 14 ngày cho 

kết quả là 119,2 hạt/trái, chiều dài trái là 21,6 mm 

và khối lượng 1.000 hạt là 3,8 g cao hơn so với hai 

nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức xuống giống trễ 

14 ngày có số hạt trên trái và khối lượng 1.000 hạt 

thấp nhất. Kết quả này cũng tương tự với thí nghiệm 

của Shekh et al. (2014) xuống giống sớm giúp tăng 

khối lượng 1.000 hạt mè trồng tại Ấn Độ từ năm 

2010 đến 2012. Chiều dài trái mè cũng được cải 

thiện khi phun bổ sung canxi (Heidari et al., 2019). 

Tại Hồng Ngự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

về số hạt trên trái, chiều dài trái và khối lượng 1.000 

hạt giữa các thời điểm gieo sạ (Bảng 2). Số hạt trên 

trái dao động trong khoảng 99,7 đến 106,1 hạt trên 

trái, chiều dài trái có giá trị từ 23,8 đến 25,5 mm và 

khối lượng 1.000 hạt là 3,2 - 3,3 g (Bảng 2).  

Không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về số hạt 

trên trái giữa các nghiệm thức phun bổ sung hoạt 

chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium ở cả hai 

huyện Lấp Vò và Hồng Ngự (Bảng 2). Số hạt trên 

trái của các nghiệm thức dao động trong khoảng 

101,0 đến 111,9 hạt trên trái. Phun bổ sung 

Brassinolide đã làm gia tăng chiều dài trái mè và 

khối lượng 1.000 hạt mè tại Lấp Vò so với phun bổ 

sung Canxi-Bo. Thí nghiệm của Bera et al. (2014) 

cho thấy phun bổ sung Brassinolide vào giai đoạn 

trổ hoa giúp gia tăng trọng lượng 1.000 hạt hoa 

hướng dương trồng tại Ấn Độ năm 2011-2012. 

Trong khi tại Hồng Ngự không có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê về chiều dài trái và khối lượng 1000 

hạt mè giữa các nghiệm thức phun bổ sung 

Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium (Bảng 2).  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium đến chiều 

dài trái, số hạt trên trái và trọng lượng 1.000 hạt mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Địa 

điểm 

Nghiệm thức Số 

hạt/trái (hạt) 

Chiều dài 

trái (mm) 

KL 

1.000 hạt (g) 

Lấp 

Vò (1) 

Thời điểm 

gieo sạ (A) 

Sớm 14 ngày 119,2a 21,6a 3,8a 

Trùng với nông dân 111,5b 17,2b 3,8a 

Trễ 14 ngày 102,4c 21,3a 3,4b 

Hoạt chất 

(B) 

Brassinolide 111,8 21,9a 3,7a 

Canxi-Bo 111,9 16,8b 3,6b 

Selenium 109,5 21,2a 3,6b 

Hồng 

Ngự 

(2) 

Thời điểm 

gieo sạ (A) 

Sớm 14 ngày 104,2 25,3 3,2 

Trùng với nông dân 99,7 23,8 3,2 

Trễ 14 ngày 106,1 25,5 3,3 

Hoạt chất 

(B) 

Brassinolide 103,8 24,7 3,2 

Canxi-Bo 105,2 24,8 3,3 

Selenium 101,0 25,1 3,2 

F(1)(A)  ** ** ** 

F(1)(B)  ns ** ** 

F(1)(AxB)  ns ** * 

CV (1) (%)  12,6 11,5 4,0 

F(2)(A)  ns ns ns 

F(2)(B)  ns ns ns 

F(2)(AxB)  ns ns ns 

CV (2) (%)  13,5 13,3 4,7 

Ghi chú: *: khác biệt ở múc ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. Các số trong cùng cột có chữ theo sau giống 

nhau không biệt ý nghĩa thống kê. KL: khối lượng 

3.5. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, các 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium 

đến năng suất mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Kết quả trình bày trong Hình 3 cho thấy năng 

suất mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự cao nhất ở nghiệm 

thức xuống giống sớm 14 ngày so với nông dân, đạt 

829,1 và 794,2 kg/ha, kế đến là nghiệm thức xuống 

giống trùng với nông dân (727,3 và 623,9 kg/ha). 

Sau cùng, thấp nhất là năng suất ở thời điểm xuống 

giống trễ 14 ngày so với nông dân chỉ với 702,4 và 

600,0 kg/ha, theo thứ tự. Giữa các nghiệm thức khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 1% (Hình 3). Như vậy, 

trong thí nghiệm so sánh năng suất ở các thời điểm 

gieo sạ khác nhau, thời điểm xuống giống sớm hơn 

14 ngày so với nông dân cho năng suất cao nhất. 

Điều này có thể giải thích vì canh tác mè vụ Xuân 

Hè thường thiếu nước tưới nên việc xuống giống sau 

khi kết thúc vụ lúa càng lâu sẽ làm giảm lượng nước 

trong đất từ đó giảm năng suất mè. Theo Myint et 

al., (2019) trồng mè vào thời điểm mùa mưa ngắn 

nghĩa là lượng nước cung cấp cho mè ít, dẫn đến làm 

giảm năng suất mè. Tuy nhiên, lượng mưa nhiều 

cũng là nguyên giảm số lượng và chất lượng mè 

(Myint et al., 2020). Ngoài ra, điều kiện môi trường 

và mùa vụ cũng ảnh hưởng đến kiểu gen từ đó ảnh 

hưởng đến năng suất mè (Okello-Anyanga et al., 

2016). Nghiên cứu về thời gian gieo sạ của Ogbonna 

and Umar-Shaba (2012) cho thấy gieo sạ sớm làm 

tăng năng suất mè tại Đông Nam Nigeria và gieo sạ 

trễ làm giảm năng suất mè từ 42 đến 91%.  

Tại Lấp Vò giữa ba nghiệm thức phun bổ sung 

hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê về năng suất (Hình 

3). Trong đó, năng suất mè giữa ba nghiệm thức này 

dao động trong khoảng 715,0 - 779,9 kg/ha. Tại 

Hồng Ngự, nghiệm thức phun bổ sung Selenium cho 

năng suất là 616, 2 kg/ha khác biệt thống kê ở mức 

ý nghĩa 1% so với phun bổ sung Brassinolide và 

Canxi-Bo (Hình 3). Nghiệm thức phun bổ sung 

Canxi-Bo có năng suất 665,6 kg/ha khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức phun bổ 

sung Brassinolide (689,4 kg/ha) Theo Heidari et al. 

(2019), phun bổ sung canxi giúp cải thiện sinh 

trưởng, quang hợp, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt, dẫn 

đến tăng năng suất hạt.  
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Hình 3. Ảnh hưởng của thời điểm gieo sạ, và các hoạt chất Brassinolide, Canxi-Bo và Selenium đến 

năng suất mè tại Lấp Vò và Hồng Ngự 

Ghi chú: F(AxB)Lấp Vò: ns ; F(AxB)Hồng Ngự: **. Thời điểm gieo sạ: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa 

thống kê 1% (**), hoạt chất: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% (**). Thanh bar thể hiện 

sai số chuẩn 

3.6. Ảnh hưởng của thời điểm thời điểm gieo 

sạ và thu hoạch đến năng suất mè tại Lấp Vò và 

Hồng Ngự  

Tại Lấp Vò, năng suất mè giữa các thời điểm thu 

hoạch có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% (Hình 4). 

Thu hoạch vào thời điểm trên cây có 100% và 95% 

số lá vàng cho năng suất cao nhất, lần lượt là 789,3 

và 774,2 kg/ha. Thu hoạch vào thời điểm trên cây có 

85% số lá vàng cho năng suất thấp nhất (695,2 

kg/ha). Tại Hồng Ngự, giữa các thời điểm thu hoạch 

85%, 95% và 100% số lá vàng đạt năng suất khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 5%. Đối với thu hoạch vào 

thời điểm cây có 95% số lá chuyển sang màu vàng 

cho thấy năng suất (699,2 kg/ha) lớn hơn so với hai 

thời điểm còn lại (Hình 4), tuy nhiên, không có sự 

khác biệt ý nghĩa thống kê giữa thu hoạch thời điểm 

95% số lá vàng và 100% số lá vàng (Hình 4). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy thu hoạch sớm tại thời điểm 

trái chưa chín năng suất sẽ giảm 15% (Langham, 

2008), thu hoạch trễ khi trái quá chín trái sẽ tự nứt 

và hạt rơi xuống đất cũng làm giảm năng suất hạt 

(Trần Thị Hồng Thắm, 2016). Kết quả tương tự cũng 

được ghi nhận bởi Sarkar et al. (2007), thu hoạch 

vào thời điểm 40 và 45 ngày sau trổ hoa sẽ cho năng 

suất cao hơn thu hoạch vào thời điểm 30 và 35 ngày 

sau trổ hoa. Do đó, thu hoạch mè vào thời điểm có 

95% và 100% số lá chuyển sang màu vàng sẽ cho 

năng suất tối ưu. 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của thời điểm thời điểm gieo sạ và thu hoạch đến năng suất mè tại Lấp Vò và 

Hồng Ngự 

Ghi chú: F(AxB)Lấp Vò: ns ; F(AxB)Hồng Ngự: **. Lấp Vò: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% 

(**). Hồng Ngự: số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 5% (*). Thanh bar thể hiện sai số chuẩn 
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3.7. Ảnh hưởng của thời điểm thời điểm gieo 

sạ và thu hoạch đến hàm lượng dầu trong hạt mè 

tại Lấp Vò và Hồng Ngự  

Tại Lấp Vò, hàm lượng dầu trong hạt mè cao 

nhất ở nghiệm thức xuống giống trễ 14 ngày 

(47,7%). Giữa hai nghiệm thức xuống giống sớm 14 

ngày và xuống giống trùng với nông dân có hàm 

lượng dầu trong hạt mè tương đương nhau, lần lượt 

là 44,9 và 46,2%. Giữa ba thời điểm gieo sạ có khác 

biệt ý nghĩa thống kê 1% về hàm lượng dầu trong 

hạt mè (Hình 5). Tuy nhiên, không có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê về hàm lượng dầu trong hạt mè giữa 

các thời điểm xuống giống tại Hồng Ngự (Hình 5). 

Thu hoạch vào thời điểm 100% số lá trên cây ngả 

vàng cho hàm lượng dầu trong hạt mè cao nhất ở cả 

hai huyện Lấp Vò và Hồng Ngự (48,9 và 50,2%). 

Thu hoạch vào thời điểm 95% số lá trên cây ngả 

vàng cho hàm lượng dầu trong hạt mè thấp hơn (45,7 

và 45,8%), thu hoạch vào thời điểm 85% số lá trên 

cây ngả vàng cho hàm lượng dầu trong hạt mè thấp 

nhất (44,1 và 45,1%) (Hình 5). Kết quả nghiên cứu 

này tương tự của De la Vega and Hall (2002) thời 

gian xuống giống ảnh hưởng đến hàm lượng dầu 

trong hạt hướng dương. Tuy nhiên, chưa có sự khác 

biệt về hàm lượng dầu trong hạt của cây dược liệu 

khi xuống giống từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 

năm sau (Soleimani et al., 2011). Kết quả xác định 

hàm lượng dầu trong hạt mè cũng phù hợp với 

nghiên cứu trước đây, mè có hàm lượng dầu trong 

hạt khoảng 44 – 57% (Sharaby and Butovchenko, 

2019). Thí nghiệm về thời gian thu hoạch và hàm 

lượng dầu trong hạt của cây thuộc họ bầu cho thấy 

thu hoạch ở thời điểm 50 ngày sau khi đậu trái cho 

hàm lượng dầu tốt hơn so với thu hoạch vào thời 

điểm 30 ngày sau đậu trái (Loukou et al., 2011). 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của thời điểm thời điểm gieo sạ và thu hoạch đến hàm lượng dầu trong hạt mè tại 

Lấp Vò và Hồng Ngự 

Ghi chú: F(AxB)Lấp Vò: ns ; F(AxB)Hồng Ngự: ns. Số có chữ theo sau khác nhau có khác biệt ý nghĩa thống kê 1% (**). 

Thanh bar thể hiện sai số chuẩn 

4. KẾT LUẬN  

Xuống giống sớm 14 ngày cho chiều dài đoạn 

thân mang trái, số đốt cho trái, số trái trên cây, số  

hạt trên trái, và khối lượng 1.000 hạt và năng suất 

cao hơn so với xuống giống cùng thời điểm với nông 

dân hay trễ hơn 14 ngày. 

Phun bổ sung Canxi-Bo giúp tăng chiều dài đoạn 

thân mang trái, số đốt cho trái và số trái trên cây mè 

tại Lấp Vò trong khi phun bổ sung Brassinolide giúp 

tăng chiều cao cây, chiều dài đoạn thân mang trái, 

số đốt cho trái, số trái trên cây và năng suất mè tại 

Hồng Ngự. 

Thu hoạch mè vào thời điểm 95% hoặc 100% số 

lá chuyển sang màu vàng cho năng suất mè cao hơn 

so với thu hoạch mè vào thời điểm 85% lá vàng. Thu 

hoạch mè vào thời điểm 100% số lá chuyển sang 

màu vàng cho hàm lượng dầu trong hạt cao hơn so 

với thu hoạch vào thời điểm cây có 85% hay 95% số 

lá chuyển sang màu vàng. 
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