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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

Củ cải ñỏ là loại thực phẩm có tác dụng cung cấp chất dinh 

dưỡng giúp phục hồi sức khỏe rất tốt.  

Tuy là loại rau củ tốt nhưng củ cải ñỏ ñược ít người Vi ệt 

Nam biết ñến bởi loài cây này có nguồn gốc ôn ñới, chỉ mới ñược 

trồng ở Đà Lạt trên quy mô nhỏ lẻ những năm gần ñây, ñể cung cấp 

chủ yếu cho các nhà hàng và siêu thị lớn dành cho người nước ngoài. 

Việc mở rộng diện tích trồng củ cải ñỏ ñể phục vụ nhu cầu 

của người dân Việt Nam là rất cần thiết, nhưng trước hết cần phải có 

sự nghiên cứu kĩ về mối quan hệ phụ thuộc giữa ñiều kiện khí hậu, 

thổ nhưỡng của từng ñịa phương với khả năng sinh trưởng phát triển 

của cây.  

 Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn ñề tài “Nghiên 

cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của 

giống củ cải ñỏ trong ñiều kiện sinh thái ở huyện Hòa Vang - Đà 

Nẵng”. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của ñề tài 

- Nghiên cứu khả năng thích nghi của giống củ cải ñỏ trong 

ñiều kiện sinh thái ở  xã Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng  

 - Xác ñịnh năng suất và chất lượng của sản phẩm ñể có cơ 

sở du nhập nguồn giống và ña dạng sản phẩm rau quả trên thị trường 

Đà Nẵng.  

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Ý nghĩa khoa học: Làm rõ khả năng thích nghi của giống củ 

cải ñỏ với ñiều kiện nông hóa, khí hậu, thổ nhưỡng tại Hòa Vang - 

Đà Nẵng 
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- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của ñề tài là cơ sở ñể người dân 

chủ ñộng canh tác giống củ cải ñỏ trên ñịa bàn huyện Hòa Vang.  

4. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và kiến nghị, luận văn còn có 3 

chương: 

- Chương 1: Tổng quan tài liệu  

- Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

 
1.1. VAI TRÒ CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐỐI VỚI ĐỜI 

SỐNG CÂY TRỒNG 

Cây trồng là thành phần chủ yếu của hệ sinh thái nông 

nghiệp. Sự sống của cây trồng phụ thuộc vào ñiều kiện ngoại cảnh và  

phụ thuộc vào ñặc tính của cây. Trong ñiều kiện sống tối ưu cây 

trồng sinh trưởng – phát triển thuận lợi, cho năng suất cao và chất 

lượng tốt. 

1.2. VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN 

Cây trồng cần thức ăn cho sự sinh trưởng – phát triển, nguồn 

thức ăn này ñược lấy chủ yếu từ ñất. Tuy nhiên trong quá trình sản 

xuất nông nghiệp, có nhiều yếu tố dinh dưỡng mà ñất không cung cấp 

ñủ cần phải bổ sung thêm, nguồn dinh dưỡng bổ sung này ñược lấy 

từ phân bón. Theo các nhà sinh lý thực vật thì phân bón ñã góp phần 

tăng năng suất ñến 50%  
1.3. ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN CỦA THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung ñộ của ñất nước, có tọa ñộ 

15055’20” ñến 16014’10” vĩ tuyến bắc; 107018’30” ñến 108020’00” 

kinh tuyến ñông, phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam và 

phía Tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông. 

Có diện tích 1.256 km2 

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa, nhiệt ñộ 

cao và ít biến ñộng. 

Độ ẩm không khí trung bình là 83,4% 

Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm 

Số giờ nắng bình quân trong năm là 2.156,2 giờ 
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1.4. KHÁI QUÁT V Ề GIỐNG CỦ CẢI ĐỎ  

1.4.1. Đặc ñiểm thực vật học 

- Rễ của cây củ cải ñỏ thuộc loại rễ cọc, là bộ phận sử dụng 

chủ yếu. Rễ củ thường có hình cầu; hình trụ tròn và tròn dẹt. 

- Cây thân cỏ, sống hàng năm. 

- Lá ñơn, mọc cách, không có lá kèm.  

- Hoa tập hợp thành cụm hoa, phát hoa phân nhánh, không có 

lá bắc. Hoa nhỏ, ñều, mẫu 2.  

- Nhị 6 (2 ở vòng ngoài và 4 ở vòng trong). Bộ nhụy gồm 2 

lá noãn hợp tạo thành bầu trên 1 ô, có vách giả tạo thành 2 ô, mỗi ô 

chứa 2 hoặc nhiều noãn ñảo hay cong. 

- Quả nang  

- Hạt có màu ñỏ nâu non. 

1.4.2. Yêu cầu ñiều kiện ngoại cảnh 

1.4.2.1. Nhiệt ñộ 

Củ cải ñỏ là loại cây trồng ở vùng ôn ñới. Nhiệt ñộ thích hợp 

cho cây sinh trưởng từ 15 - 200C, tuy vậy nó có thể sinh trưởng ở 

nhiệt ñộ 280C. Rễ củ phát triển thuận lợi khi nhiệt ñộ từ 15 - 180C. 

Lúc ra hoa kết quả chịu ẩm hơn các loài khác nhưng không chịu ñược 

nắng hạn kéo dài với nhiệt ñộ trên 320C. Nhiệt ñộ  thấp và  thời gian 

chiếu sáng dài sẽ xúc  tiến quá  trình  hình  thành  và  phát  triển  

ngồng  hoa. Tuy nhiên với giống cải củ trắng có thể ra hoa ngay 

trong ñiều kiện ngày ngắn ở vùng  thấp nhưng giống cải củ ñỏ chỉ  ra 

hoa  trong ñiều kiện ngày dài hay ở ñộ  cao trên 1000 m. 

Củ cải ñỏ là giống ngắn ngày (25 – 30 ngày cho thu hoạch) 

ñược trồng vụ ñông xuân ở vùng lạnh. Nhiệt ñộ cao và khô hạn làm 

cho rễ củ phát triển không bình thường, rễ củ nhỏ dẫn ñến năng suất 

thấp. Nhiệt ñộ cao cũng làm cho cây dễ bị virut gây hại. 
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1.4.2.2. Ánh sáng 

Hầu hết các giống cải củ phản ứng với ánh sáng ngày dài, 

cây yêu cầu thời gian chiếu sáng dài/ngày ñể qua giai ñoạn ánh sáng. 

Điều này còn bị chi phối bởi giống, thường những giống ngoại nhập 

yêu cầu ñộ dài chiếu sáng nghiêm ngặt hơn những giống ñịa phương 

Củ cải ñỏ yêu cầu cường ñộ ánh sáng vào loại trung bình, 

ánh sáng mạnh sẽ ảnh hưởng ñến sự phát triển của rễ củ, ñồng thời 

còn làm giảm chất lượng của sản phẩm. Nhưng ánh sáng yếu cũng 

không có lợi cho sự sinh trưởng của lá và rễ củ. 

1.4.2.3. Nước 

Nhìn chung, rễ cải củ có khả năng ăn sâu, do ñó có thể hút 

nước ở lớp ñất phía dưới. Vì vậy khả năng chịu hạn của rễ tương ñối 

tốt. Nhu cầu của cải củ ñối với nước củng chịu ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố như: ñặc tính của giống, ñiều kiện ngoại cảnh, tính chất ñất 

ñai… 

- Thời kỳ nẩy mầm ñến khi cây có 3 - 4 lá, cây sử dụng nước 

không nhiều, do thân lá non mềm, sức hút nước của hệ rễ còn yếu. 

- Thời kỳ cây có 4 - 6 lá, lớp vỏ ngoài bị nứt ñến khi rễ củ 

phát triển, cây cần nhiều nước. Trong thời kỳ này nếu ñất thiếu nước, 

rễ củ nhỏ, nhiều sơ, năng suất và chất lượng giảm. Độ ẩm ñất trong 

thời kỳ này từ 70 - 80% là thích hợp cho cây sinh trưởng. 

Khi rễ củ phát triển, ñộ ẩm ñất quá cao, ứ ñọng, rễ sẽ bị thối 

và cản trở sự vươn dài của rễ củ xuống lớp ñất sâu. 

1.4.2.4. Đất và chất dinh dưỡng  

Đất: Các loại rau ăn rễ củ như chi cải củ yêu cầu tính chất 

ñất ñai ñặc biệt nghiêm ngặt. Đất gieo trồng cần phải có tầng ñất 

trồng trọt dày, nhẹ, tơi xốp, tưới tiêu thuận lợi. Gieo trồng cải củ trên 

ñất nặng, nén chặt sẽ cản trở sự phát triển của rễ. Đây là một trong 
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những nguyên nhân quan trọng làm cho rễ củ nhỏ và bị phân nhánh. 

Tầng ñất trồng trọt nông, mỏng, lớp ñất phía dưới chặt cứng, rễ củ 

không thể phát triển xuống lớp ñất phía dưới, do ñó rễ củ thường nhỏ, 

cong và phân nhánh. Độ Ph thích hợp cho cải củ từ 5,5-6,8. Đất gieo 

cải củ phải xa các khu công nghiệp, hầm mỏ và nghĩa ñịa… 

Chất dinh dưỡng: Trong 3 nguyên tố N, P, K, cải củ yêu cầu 

K là nhiều nhất, tiếp theo là N. 

+ Nitơ (N): Có tác dụng thúc ñẩy lá và rễ sinh trưởng, là yếu 

tố quan trọng ñối với năng suất và chất lượng rễ củ. 

Nếu thừa ñạm, bộ lá sinh trưởng quá mạnh, làm chậm quá 

trình hình thành rễ củ dẫn ñến rễ củ bị bấc và rỗng. Đây là nguyên 

nhân quan trọng ảnh hưởng ñến chất lượng rễ củ. 

+ Kali là nguyên tố ñặc biệt quan trọng ñối với sự sinh 

trưởng của lá và quá trình tích lũy chất dinh dưỡng vào rễ củ. Sử 

dụng những loại phân có nhiều kali như phân gia cầm ñể bón cho cải 

củ thì rất có lợi cho năng suất và chất lượng. 

1.5. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CỦ CẢI ĐỎ TRÊN THẾ 

GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

Trên thế giới có rất nhiều loại củ cải khác nhau, từ củ cải ñỏ 

với hình cầu  nhỏ, củ cải trắng với hình dạng thuôn thuôn như củ cà 

rốt ñến củ cải ñen có vị cay ñặc biệt ñược ưa chuộng tại các quốc gia 

Đông Âu,… 

Đến nay vẫn chưa xác ñịnh rõ nguồn gốc của loài cải củ. 

Người ta cho rằng Cải củ có nguồn gốc bản ñịa ở châu Á, nhưng 

ñược thuần hóa ñầu tiên ở Địa Trung Hải. Trung  tâm ña dạng và 

phong phú nhất của cải củ hiện nay vẫn là khu vực phía ñông Địa 

Trung Hải.  
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Hầu hết các quốc gia ở Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản trồng 

củ cải ñỏ quanh năm, ñặc biệt là trong mùa từ tháng Tư ñến tháng 

Sáu và từ tháng Mười ñến tháng Một. 

Công dân của Oaxaca, Mexico thường tổ chức một lễ hội gọi 

là Noche de los Rábanos (ñêm của củ cải) vào ngày 23 như một phần 

của lễ kỷ niệm Giáng sinh La Navidadác tại các quảng trường thành 

phố. 

Tại nhiều nước châu Á, Nga, Pháp và Ba Lan củ cải ñỏ là 

món ăn ñược yêu thích và sử dụng rộng rãi, chủ yếu ñược dùng làm 

salat và ñể tăng hương vị của các món nấu chín.  

Ở nước ta, cải củ ñược coi là  loại rau ñược ưa  thích và gieo 

trồng khá rộng rãi, nhất là các tỉnh phía Bắc. Thường trồng nhất là cải 

củ trắng.  

Củ cải ñỏ (Raphanus sativus L. var. radicula Pers.) có rễ củ 

thường tròn, to 2-3cm, củ có màu ñỏ chỉ mới ñược trồng trên quy mô 

nhỏ lẻ ở Đà Lạt ñể cung cấp chủ yếu cho các nhà hàng, khách sạn 

phục vụ nhu cầu của người nước ngoài. Tuy vậy thị trường trong 

nước ñã  bước ñầu làm quen với củ cải ñỏ và nhu cầu sử dụng có xu 

hướng gia tăng.  

Hiện nay ở nước ta chưa có công trình nghiên cứu nào ñược 

công bố liên quan ñến giống củ cải ñỏ.  
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Giống củ cải ñỏ GN171 thuộc loài Raphanus sativus Linn., 

chi (Raphanus), Họ Cải (Brassicaceae.) hay còn gọi là họ Thập tự 

(Cruciferae), Bộ màn màn, Phân lớp Sổ (Dilleniidae), lớp 2 lá mầm 

(Dicotyledonneae), ngành Magnoliophyta, giới Plantae 

Đặc ñiểm: Có rễ trụ phồng thành củ, nạc, ngọt, màu ñỏ, củ 

thường tròn, lá xẻ ra hay không, chụm ở gốc, chùm hoa ñứng mang 

nhiều hoa ñỏ tím, ít khi trắng có sọc ñậm. Kháng bệnh tốt, năng suất 

và ñộ ñồng ñều cao, không rỗng ruột, chậm trổ bông. Thời gian sinh 

trưởng 25 - 30 ngày.  

Giống củ cải ñỏ GN171 chỉ mới ñược trồng chủ yếu trong 

thùng xốp và vườn nhỏ theo mô hình nông nghiệp hữu cơ nhỏ do 

công ty GINO cung cấp. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Phân tích, ñánh giá các yếu tố sinh thái của huyện Hòa 

Vang - Đà Nẵng ñối với yêu cầu của cây củ cải ñỏ. 

- Nghiên cứu quá trình sinh trưởng - phát triển của cây củ cải 

ñỏ trong ñiều kiện sinh thái của huyện Hòa Vang - Đà Nẵng. 

- Đánh giá về chất lượng của củ cải ñỏ trồng tại Hòa Vang - 

Đà Nẵng. 

2.3.  ĐỊA ĐIỂM VÀ TH ỜI GIAN NGHIÊN C ỨU 

- Địa ñiểm: Mô hình trồng thực nghiệm cây củ cải ñỏ ñược 

thực hiện trên ñất vườn tại Xã Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng 

- Thời gian: Từ tháng 2/2011 ñến tháng 06/2011 
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2.4. KỸ THUẬT THÂM CANH GI ỐNG CỦ CẢI ĐỎ 

2.4.1.Thời vụ: Vụ ñông xuân 

2.4.2. Đất ñai  

Đất trồng phải tơi xốp, cao và thoát nước nhanh, nên trồng 

trên ñất cát  pha hoặc ñất thịt nhẹ. Đất ñược cày phải ải ñể hạn chế 

sâu bệnh. Lên luống rộng 1 – 1,5m, cao 20 - 30cm, rạch sâu 3-5cm. 

Rãnh rộng 30 cm (rãnh rộng ñể khi mưa to dễ thoát nước) 

2.4.3. Phân bón   

- Phân chuồng ủ mục 10 – 15 tấn/ha hoặc phân hữu cơ vi 

sinh từ 2,5 ñến 3 tấn/ha. 

- Phân ñạm urê 100 – 110 kg/ha. Nếu sử dụng phân bón lá 

sinh học phun từ 2 – 3 lần cách nhau 7 – 10 ngày/lần thì lượng ñạm 

urê chỉ cần từ 40 – 60 kg/ha  

- Supe lân 300 kg/ha. 

- Kali sunphat 80 kg/ha. 

Toàn bộ phân chuồng ủ mục hoặc phân hữu cơ vi sinh cùng 

với phân lân dùng bón lót trộn ñều rải trên mặt luống hoặc bón theo 

rạch trước khi gieo. số phân ñạm và kali dùng tưới thúc vào 2 thời 

kỳ: 

+ Lần 1: khi cây 3 – 4 lá thật, kết hợp tỉa và vun xới lần 1; 

+ Lần 2: khi cây ñược 20 ngày, kết hợp tỉa và vun xới lần 2. 

Nếu dùng các loại phân bón  lá sinh học thì căn cứ vào chỉ 

dẫn sử dụng của từng loại phân ñể xác ñịnh liều lượng cho thích hợp. 

2.4.4. Phương pháp gieo hạt  

+ Gieo vãi: 

+ Gieo hàng: 

Độ sâu lấp hạt cho cả hai cách gieo 1 - 1,5 cm. 
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2.4.5. Mật ñộ, khoảng cách 

Khoảng cách:  hàng x hàng:  15 – 20 cm; 

                            cây x cây:   5 - 10 cm. 

2.4.6. Chăm sóc: Tưới nước, tỉa cây, vun xới 

2.4.7. Phòng trừ sâu bệnh 

Sau khi mọc mầm cây thường bị lở cổ rễ, khi cây lớn thường 

gặp bọ nhảy, rệp, sâu xanh... Để phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại 

cần thực hiện các biện pháp như xử lý hom giống trước khi trồng, vệ 

sinh ñồng ruộng, luân canh, dùng thuốc ñặc hiệu ñúng nồng ñộ. 

2.4.8. Thu hoạch và bảo quản  

Thời gian thu hoạch cải củ phụ thuộc chủ yếu vào ñặc tính 

của giống và thời gian sinh trưởng. 

Khi thu hoạch thì nhổ cả cây, rũ sạch ñất, nhưng khi thao tác 

phải nhẹ nhàng, tránh rễ củ bị dập nát.  

- Bảo quản tạm thời 

- Bảo quản trong kho lạnh  

2.4.9. Luân canh tăng vụ 

2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.5.1. Phương pháp bố trí thí nghi ệm  

- Thí nghiệm ñược tiến hành trực tiếp trên ñất vườn tại xã 

Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng.  

- Thí nghiệm ñược chia thành 3 ô, diện tích mỗi ô là 1,5 x 10 

= 15 m2 

- Thí nghiệm ñược nhắc lại 3 lần, chung quanh các ô thí 

nghiệm có các luống bảo vệ.  

2.5.2. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu 

2.5.2.1. Xác ñịnh các chỉ tiêu trong ñất: pH ñất, Kali, Nitơ tổng, 

Phospho tổng 
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2.5.2.2. Xác ñịnh các chỉ tiêu cây trồng 

- Xác ñịnh các chỉ tiêu: Tỉ lệ nảy mầm, chiều cao của cây, 

diện tích lá trên/ cây và diện tích lá/ m2 ñất, kích thước củ, trọng 

lượng củ, trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cây, tỷ lệ chất khô 

ở củ, năng suất thực trên ñồng ruộng, ñịnh lượng ñường, vitamin và  

β – caroten trong củ. 

2.5.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Các số liệu thu ñược qua các chỉ tiêu nghiên cứu ñược xử lí 

theo phương pháp thống kê sinh học. 

- Trung bình số học  X  =
n

X i∑  

- Sai số của trung bình số học m =  
)1(

)(
2

−
−∑

nn

XX i  

- Hệ số biến ñộng CV% = .100 = .100   

+ Hệ số tương quan:   

r = 
2 2

.

( ) ( )2 2

x y

n

x y

n n

xy

x y

∑ ∑−

∑ ∑   − −      

∑

∑ ∑
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SINH THÁI T ẠI HOÀ VANG – 

ĐÀ NẴNG TÁC ĐỘNG LẾN ĐỜI SỐNG CÂY CỦ CẢI ĐỎ 

3.1.1. Các ñặc ñiểm về thời ti ết khí hậu ở Hoà Vang – Đà Nẵng 

Bảng 3.1: Các yếu tố thời ti ết, khí hậu tại Hoà Vang 

 

(Từ tháng 11 – 12/2010 ñến tháng 1 – 2 – 3/2011) 

Nguồn: Trung tâm khí tượng thuỷ văn thành phố Đà Nẵng 

* K ết luận: Căn cứ vào nhu cầu về nhiệt ñộ, ñộ ẩm tương ñối, 

lượng mưa, số giờ nắng của giống củ cải ñỏ, chúng ta thấy rằng nhiệt 

ñộ, ñộ ẩm, lượng mưa, số giờ nắng ở các tháng từ tháng 12/2010 ñến 

tháng 3/2011 ở huyện Hoà Vang – TP. Đà Nẵng ở mức phù hợp 

tương ñối cho giống củ cải ñỏ phát triển, do ñó người nông dân có 

thể chủ ñộng canh tác giống củ cải ñỏ trong thời ñiểm giáp tết ñể tăng 

thu nhập nhanh do lúc này nhu cầu về rau củ là rất lớn. 

 

Tháng 

Nhiệt 

ñộ  

TB 

(0C) 

Nhiệt 

ñộ cao 

nhất 

(0C) 

Nhiệt 

ñộ 

thấp 

nhất 

(0C)  

Lượng 

mưa 

TB 

(mm) 

Độ 

ẩm 

TB 

(%) 

Độ 

ẩm 

tối 

thiểu 

(%) 

Số 

giờ 

nắng 

(giờ) 

11 23.7 28.7 20 545.7 88 64 49 

12 22.5 29.6 16.3 52.4 84 51 104 

1 20.0 26.9 16.3 160.8 83 61 40 

2 21.5 28.3 14.3 00 83 47 162 

3 21.5 29.8 16.5 31.2 82 59 113 

TB 21.84 28.66 16.68 152.02 84 56.4 93.6 
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3.1.2. Yếu tố sinh thái ñất tr ồng thí nghiệm 

- Thành phần cơ giới: ñất ruộng thí nghiệm là ñất cát pha. 

- Thành phần dinh dưỡng:  

Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng của ñất tr ồng thí nghiệm tại 

Hoà Phước 

 

Qua bảng số liệu phân tích cho thấy ñất vườn thí nghiệm là 

ñất cát pha, nghèo dinh dưỡng. PH ñất 5,26 cho thấy ñất thuộc loại ít 

chua là môi trường sống thuận lợi cho hầu hết các loại cây trồng. 

Củ cải ñỏ có nhu cầu dinh dưỡng chủ yếu là ba nguyên tố ña 

lượng ñó là N, P, K, vì vậy cần phải cải tạo tỷ lệ N : P : K bằng cách 

bón phân theo yêu cầu của giống. Kết hợp cả bón phân với tưới nước, 

xới xáo và trồng xen với các cây họ ñậu có hiệu quả cao trong việc 

cải tạo ñất, nâng cao năng suất củ. 

3.1.4. Sinh vật  

- Thực vật: Đất vườn chúng tôi chọn làm thí nghiệm loại là 

ñất cát pha, nghèo chất dinh dưỡng, ít có sinh vật sinh sống và 

Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Phương pháp 

thử 
Kết quả 

PH (KCl)  
TCVN 5979-

1995 
5.26 

Kali mg/kg 
TCVN 6660-

2000 
231.692  

Nitơ tổng % 
TCVN 6498-

1999 
0.066 

Phospho tổng % 
TCVN 4052-

1985 
0.003 
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thường bị bỏ hoang vào mùa hè nắng hạn. Sống trên ñất ruộng chủ 

yếu có một số loài cỏ mọc dại thưa thớt không ảnh hưởng nhiều ñến 

ñời sống cây củ cải ñỏ như: rau sam Portulaca Oleracea L., cỏ gấu 

Cyperus Rotundus L., cỏ hôi Cacalia mentrasto Vell.. Ở vụ trước 

vườn ñã trồng bông – cúc vạn thọ Tageter. Cúc vạn thọ là loài có 

nhiều mấm kí sinh nên cần có thời gian cách li trước khi trồng giống 

cây khác 

- Động vật: Giun ñất và dế là hai loài ñộng vật sống trong 

ñất, ñóng vai trò quan trọng trong việc cải tạo ñất, nhờ khả năng ñào 

hang và hoạt ñộng mạnh giúp ñất thêm thoáng khí, tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển.  

Sâu bệnh và côn trùng phá hoại: sâu tơ, rầy rệp, sâu xám, bọ 

nhảy sọc cong, sâu cắn rễ phá hoại,... Các bệnh như thối rễ, sưng rễ 

do vi rút, vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên củ cải ñỏ là giống rau ít sâu 

bệnh và có khả năng kháng bệnh tốt 

- Vi sinh vật: Đất cát pha tuy ñộ thoáng khí cao nhưng lại 

nghèo dinh dưỡng khả năng giữ nước kém, hay bị khô hạn, nên có 

thành phần và số lượng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc ñạt giá trị thấp.  

3.2. CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG PHÁT TRI ỂN CỦA 

GIỐNG CỦ CẢI ĐỎ TRONG ĐIỀU KI ỆN SỐNG TẠI HOÀ 

VANG – ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Tỉ lệ nảy mầm 

Tỉ lệ nảy mầm của giống củ cải ñỏ khi trồng ở Hoà Phước – 

Hoà Vang tương ñối cao, ñạt 91%. So với tỉ lệ nảy mầm ghi trên bao 

bì của lô hạt giống là 85% thì tỉ lệ nảy mầm của giống củ cải ñỏ trồng 

ở Hoà Phước – Hoà Vang cao hơn 6%.  
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3.2.2. Chiều cao cây 

Chiều cao là kích thước ñiển hình ñánh giá sự phát triển của cây, 

phụ thuộc vào ñặc tính của giống, vào từng giai ñoạn phát triển và 

môi trường sống. 

Bảng 3.3: Tăng trưởng chiều cao của cây củ cải ñỏ 

            Chiều cao (mm) 

Thời gian 
X ±  SD Tăng 

5 Ngày (thời kì 1) 35.92 ±  3.36  

10 Ngày (thời kì 2) 62.72 ±  4.06 26.80 

15 Ngày (thời kì 3) 123.50 ±  3.81 60.78 

20 Ngày (thời kì 4) 166.85 ±  4.47 43.35 

25 Ngày (thời kì 5) 203.12 ±  5.03 36.27 

Thu hoạch (thời kì 6) 224.23±  6.15 21.11 

 

Qua bảng 3.3 ta thấy: 

- Chiều cao của cây tăng dần từ khi gieo cho ñến khi thu 

hoạch. Ở từng giai ñoạn tốc ñộ tăng chiều cao là khác nhau.  

- Thời kì 1 và thời kì 2 chiều cao của cây tăng chậm. Từ ngày 

thứ 10, chiều cao cây tăng nhanh. Mặt khác ñiều kiện ngoại cảnh giai 

ñoạn này khá thuận lợi cho cây phát triển, sáng và ñêm nhiệt ñộ thấp 

từ 14,30 ñến 200C, ban ngày trời nắng nhiệt ñộ không quá 240C, ñộ 

ẩm không khí trên 80%. Ngoài ra một số thao tác kỹ thuật như: bón 

phân, tạo rãnh, tỉa thưa, tưới nước ñều ñặn  cũng tạo ñiều kiện cho 

cây tăng trưởng.  

 Thời kì 4; 5; 6 tốc ñộ tăng trưởng cao nhưng giảm hơn do lúc 

này cây tập trung nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng ñể tạo củ, 

càng ñến thu hoạch nhu cầu cho tạo củ càng cao, chỉ số tăng chiều 
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dài giảm dần. Mặt khác lúc này nhiệt ñộ môi trường cũng tăng dần 

thấp nhất là 190C, cao nhất là 28,30C, nhiệt ñộ tăng kéo theo ñộ ẩm 

giảm, chỉ số giờ nắng trong ngày kéo dài, không có mưa... trong 

ngưỡng chịu ñựng của cây. Thời kì 4; 5; 6 cần ñặc biệt tưới nước cho 

cây vào buổi sáng và buổi chiều ñể cung cấp nước cho cây, ñồng thời 

tạo ñộ ẩm cho ñất và không khí. 

3.2.3. Diện tích lá trên một cây và diện tích lá trên m2 ñất 

 Diện tích lá là thông số quan trọng phản ánh hiệu quả quang 

hợp và năng suất của cây trồng. Chỉ số diện tích lá liên quan mật thiết 

với mật ñộ gieo trồng, ñiều kiện thời tiêt khí hậu và chế ñộ chăm sóc. 

Bảng 3.4: Diện tích lá của cây củ cải ñỏ trong các thời kì 

DIỆN TÍCH LÁ 

Diện tích lá (dm2)/cây  Diện tích lá(dm2)/m2 ñất  
Thời gian 

X ±  SD Tăng X ±  SD Tăng 

10 Ngày  

(thời kì 2) 
0.51 ±  0.06  36.35 ±  4.1  

15 Ngày  

(thời kì 3) 
1.19 ±  0.12 0.67 85.27 ±  8.38 48.93 

20 Ngày  

(thời kì 4) 
1.68 ±  0.09 0.50 120.28 ±  6.68 35.01 

25 Ngày  

(thời kì 5) 
2.21 ±  0.14 0.53 157.85 ±  9.95 37.57 

Thu hoạch 

(thời kì 6) 
2.69 ±  0.13 0.48 192.28 ±  9.03 34.43 
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Qua bảng 3.4 ta thấy: 

- Diện tích lá của cây tăng dần từ khi gieo cho ñến khi thu 

hoạch.  

- Tốc ñộ tăng diện tích lá của cây không ñều ở các thời kì, 

tăng mạnh vẫn là ở thời kì 3. Tốc ñộ tăng giảm dần cho ñến khi thu 

hoạch. Ở thời kì 5 tốc ñộ tăng diện tích lá cao hơn ở thời kì 4, ñiều 

này có thể ñược giải thích là do ở giai ñoạn này nhiệt ñộ không khí 

giảm hơn thời kì 4, có mưa nhỏ và ngày nắng yếu, ñộ ẩm không khí 

tăng... thuận lợi cho cây phát triển. 

Trong thời kì 2 và 3 có xuất hiện sâu tơ hại lá, nhưng do tỉ lệ 

thấp và ñược xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều ñến chỉ số 

diện tích lá của cây. 

3.2.4. Kích thước củ  

Bảng 3.5: Tăng trưởng kích thước củ của cây củ cải ñỏ 

 Đường kính củ (mm) Chiều dài củ (mm)  

 X ±  SD Tăng X ±  SD Tăng 

10 Ngày  

(thời kì 2) 
3.7 ±  0.76  8.05 ±  0.8  

15 Ngày  

(thời kì 3) 
14.22 ±  1.98 10.52 17.85 ±  0.98 9.80 

20 Ngày  

(thời kì 4) 
24.07 ±  1.89 9.85 26.23 ±  1.55 8.38 

25 Ngày  

(thời kì 5) 
33.54 ±  2.28 9.47 33.27 ±  2.9 7.04 

Thu hoạch 

(thời kì 6) 
37.02 ±  3.99 3.48 36.25 ±  2.22 2.98 
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Qua bảng 3.5 ta thấy: 

- Đường kính và chiều dài củ tăng mạnh từ khi gieo hạt cho 

ñến khi thu hoạch.  

- Kích thước củ tăng mạnh phản ánh sự thích nghi của giống 

với ñiều kiện ngoại cảnh: Đất ñai tơi xốp thuận lợi cho sự phình và 

vươn dài của củ. Nhiệt ñộ, ñộ ẩm... phù hợp với giới hạn sinh thái 

của giống. Khoảng cách giữa các cây từ 5 – 10 cm thích hợp cho rễ 

củ phát triển không bị chèn ép và cạnh tranh dinh dưỡng... 

- Để ñánh giá mức ñộ phát triển của giống củ cải ñỏ trên ñất 

trồng thí nghiệm chúng tôi ñã so sánh kích thước củ của giống củ cải 

ñỏ khi ñược trồng trên ñất vườn ở xã Hoà Phước – Hoà Vang với củ 

cải ñỏ ñược trồng trong thùng xốp (Mô hình nông nghiệp hữu cơ nhỏ 

của công ty GINO - số liệu do GINO cung cấp), chúng tôi thấy củ cải 

ñỏ trồng trên ñất vườn có kích thước lớn hơn khoảng 0,7 cm. Điều 

này là có cơ sở, do cây trồng trong thùng xốp bị giới hạn bởi các 

nhân tố mật ñộ dày, thiếu ánh sáng, thiếu ñất, cạnh tranh dinh 

dưỡng... hạn chế sự phát triển của cây. Khi trồng trên vườn thí 

nghiệm các nhân tố giới hạn trên không bị hạn chế, mặt khác lại có 

chế ñộ chăm sóc hợp lý nên thuận lợi cho cây phát triển.   

3.2.5. Trọng lượng cây 

Trọng lượng cơ thể là thông số quan trọng ñánh giá mức ñộ phát 

triển của cây trồng, có quy luật tăng trưởng phù hợp với quy luật tăng 

trưởng chiều cao và tỉ lệ thuận với tăng trưởng diện tích lá. 
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Bảng 3.6: Tăng trưởng trọng lượng tươi và khô của cây củ cải ñỏ 

TRỌNG LƯỢNG CÂY (g)  

Tr ọng lượng tươi Tr ọng lượng khô 
Thời gian 

X ±  SD Tăng X ±  SD Tăng 

10 Ngày  

(thời kì 2) 
5.42 ±  0.91  0.47 ±  0.15  

15 Ngày  

(thời kì 3) 
14.88 ±  1.59 9.46 1.46 ±  0.22 0.99 

20 Ngày  

(thời kì 4) 
23.60 ±  1.37 8.72 2.39 ±  0.22 0.93 

25 Ngày  

(thời kì 5) 
32.05 ±  1.38 8.45 3.31 ±  0.31 0.92 

Thu hoạch  

(thời kì 6) 
39.39 ±  1.98 7.34 4.20 ±  0.54 0.89 

 

Qua bảng 3.6 ta thấy: 

- Trọng lượng của cây tăng dần từ khi gieo cho ñến khi thu 

hoạch.  

- Tốc ñộ tăng trọng lượng cây không ñều ở các thời kì, tăng 

mạnh vẫn là ở thời kì 3. Tốc ñộ tăng giảm dần cho ñến khi thu hoạch. 

3.2.6.  Trọng lượng củ 

Trọng lượng củ là thông số quan trọng ñánh giá mức ñộ phát 

triển của củ và có quy luật tăng trưởng phù hợp với quy luật tăng 

trưởng kích thước củ. 
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Bảng 3.7: Tăng trưởng trọng lượng củ tươi và khô của cây củ cải ñỏ 

TRỌNG LƯỢNG CỦ (g)  

Tr ọng lượng củ tươi Tr ọng lượng củ khô 
Thời gian 

X ±  SD Tăng X ±  SD Tăng 

10 Ngày  

(thời kì 2) 
2.46 ±  0.41  0.22 ±  0.09  

15 Ngày  

(thời kì 3) 
8.58 ±  0.59 6.12 0.85 ±  0.22 0.63 

20 Ngày  

(thời kì 4) 
13.87 ±  1.08 5.29 1.44 ±  0.29 0.59 

25 Ngày  

(thời kì 5) 
18.58 ±  1.12 4.71 1.99 ±  0.37 0.55 

Thu hoạch  

(thời kì 6) 
22.52 ±  1.40 3.94 2.47 ±  0.37 0.47 

 

Qua bảng 3.7 ta thấy: 

- Trọng lượng củ tăng dần từ khi hình thành ñến khi thu 

hoạch.  

- Để ñánh giá mức ñộ phát triển của giống củ cải ñỏ trên ñất 

trồng thí nghiệm chúng tôi ñã so sánh trọng lượng củ tươi của giống 

củ cải ñỏ khi ñược trồng trên ñất vườn ở xã Hoà Phước – Hoà Vang 

với củ cải ñỏ ñược trồng trong thùng xốp (Mô hình nông nghiệp hữu 

cơ nhỏ của công ty GINO - số liệu do GINO cung cấp), chúng tôi 

thấy củ cải ñỏ trồng trên ñất vườn có trọng lượng cao hơn khoảng 

7,52 g. 
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3.3. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ TIÊU SINH 

TRƯỞNG 

Hệ số tương quan (r) giữa trọng lượng tươi với trọng lượng 

khô của cây và giữa trọng lượng tươi và trọng lượng khô của củ; Hệ số 

tương quan giữa chiều cao cây với trọng lượng tươi cây và trọng lượng 

tươi củ ñều có giá trị dương. Tất cả các giá trị r ñều lớn hơn 0,7 chứng 

tỏ giữa các kích thước có mối tương quan chặt chẽ với nhau. 

3.4. CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG CỦ CẢI 

ĐỎ TRONG ĐIỀU KIỆN SỐNG TẠI HOÀ VANG – ĐÀ NẴNG 

Bảng 3.10: Một số chỉ tiêu về phẩm chất của giống củ cải ñỏ tại 

Hoà Vang 

 
Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Phương pháp Kết quả 

Đường Glucoza % TCVN 4594-88 1.54 

Chất xơ thô % FAO 14/7 0.54 

VitaminC mg/kg HPLC/ĐA 8.72 

B - Caroten mg/kg TCVN 5284-90 0.05 

Để ñánh giá phẩm chất của giống củ cải ñỏ trong ñiều kiện 

sinh thái ở Hoà Vang – Đà Nãng, chúng tôi ñã tiến hành so sánh 

những chỉ tiêu phẩm chất của giống củ cải ñỏ thu ñược với những chỉ 

tiêu từ USDA National Nutrient Database for Standard Reference. 

Bảng 3.11: Giá trị dinh dưỡng trên 100g củ cải ñỏ 

 
Chỉ tiêu Hàm lượng Chỉ tiêu Hàm lượng 

- Đường 1,86 g Vitamin C 14,8 mg  

- Xơ 1,6 g β - caroten  

           Nguồn:http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/ 
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Qua bảng 3.11 chúng ta thấy rằng, các chỉ tiêu dinh dưỡng: 

ñường, vitamin C, của giống củ cải ñỏ khi trồng ở Hoà Vang – Đà 

Nẵng thấp hơn tỷ lệ tương ñối so với USDA. Điều này có thể giải 

thích do ñặc tính của giống và do thay ñổi môi truờng sống. 

3.5. NĂNG SUẤT TRÊN ĐỒNG RUỘNG  

Bảng 3.12: Năng suất trung bình của giống củ cải ñỏ 

Chỉ tiêu 
Năng suất trên một 

sào Bắc bộ (Kg) 

Năng suất trên một 

hecta (tạ) 

Cây 772,04 21,45 

Củ 441,39 12,26 

 

3.6. Ý NGHĨA KINH T Ế  

 Để ñưa vào sản xuất một giống cây mới, khâu hạch toán kinh 

tế là rất quan trọng.  

Bình quân một sào Bắc bộ thu ñược 8.166.000 ñồng.  

Tổng chi phí vật tư kĩ thuật dùng cho sản xuất củ cải ñỏ cũng 

tương ñối thấp, khoảng 1.500.000 ñồng. Chưa kể công chăm sóc, vận 

chuyển, nông cụ và những khoản phát sinh khác, mỗi tháng thu nhập 

của người trồng củ cải ñỏ trên 1 sào khoảng 6.705.000ñ/sào. 

Mặc dù hiện nay thị trường rau quả trên ñịa bàn TP. Đà Nẵng 

rất ña dạng về chủng loại, nhưng Củ cải ñỏ là loại rau cao cấp chỉ 

mới xuất hiện không thường xuyên, chủ yếu trong một số các siêu thị 

với giá bán 60.000ñ/kg. Đối với ña số người dân Việt Nam ñây là 

mức giá khó chấp nhận, vì vậy việc trồng thử nghiệm thăm dò khả 

năng sinh trưởng – phát triển của giống củ cải ñỏ trên ñất vườn ở ñây 

là rất cần thiết.  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sau khi nghiên cứu về quá trình sinh trưởng, phát triển và 

năng suất, phẩm chất của giống củ cải ñỏ GN171 trong ñiều kiện sinh 

thái ở Hoà Phước – Hoà Vang – Đà Nẵng, chúng tôi rút ra một số kết 

luận sau: 

- Các yếu tố sinh thái (thỗ nhưỡng, nhiệt ñộ, ánh sáng, ñộ 

ẩm...) ở Hoà Vang, Đà Nẵng trong vụ ñông xuân tương ñối phù hợp 

với nhu cầu sinh thái của giống củ cải ñỏ. 

 - Giống củ cải ñỏ GN171 có thời gian sinh trưởng rất ngắn, 

từ 25 ñến 28 ngày cho thu hoạch, rất thuận lợi cho người dân thực 

hiện luân canh tăng vụ ñể nâng cao thu nhập. 

 - Các chỉ tiêu sinh trưởng của giống củ cải ñỏ GN171 khi thu 

hoạch tương ñối cao. Cụ thể: tỉ lệ mảy mầm ñạt 91%;  Chiều cao cây 

ñạt 224,23 mm; Diện tích lá trên cây ñạt 2,69 dm2; ñường kính củ ñạt 

37,02 mm; chiều dài củ ñạt 36,25 mm; trọng lượng tươi của cây ñạt 

39,39 mm; trọng lượng tươi của củ ñạt 22,52  mm... Do ñó năng suất 

thu hoạch của giống cao. 

 - Hệ số tương quan giữa trọng lượng cây với trọng lượng củ, 

giữa chiều cao cây với trọng lượng cây và trọng lượng củ ñạt giá trị 

cao, có nghĩa là giữa các kích thước có mối tương quan chặt chẽ với 

nhau. 

 - Các chỉ tiêu phẩm chất của giống củ cải ñỏ GN171 thấp 

hơn không nhiều so với chuẩn của USDA, cụ thể là ñường glucozo 

1,54%; chất xơ thô 0,54%; Vitamin C 8,72mg; β - caroten 0,05mg. 

Tuy nhiên củ cải ñỏ là loại rau tốt cho sức khoẻ, có hàm lượng 

vitamin C tương ñối cao trong ñiều kiện sinh thái ở Đà Nẵng. 
2. Kiến nghị 
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- Củ cải ñỏ không chỉ là loại rau còn mới mẻ ñối với người 

dân Đà Nẵng mà còn mới mẻ với ña số người dân Việt Nam. Đưa 

một giống cây trồng mới vào sản xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

ñối với nền nông nghiệp nước ta. Thực nghiệm trồng giống củ cải ñỏ 

GN171 trên ñất vườn ở Hoà Vang – Đà Nẵng bước ñầu cho năng suất 

cao; mặt khác lại dễ trồng, kĩ thuật ñơn giản, chi phí sản xuất thấp... 

Do vậy ñể có kết luận chính xác hơn về tính thích nghi của giống củ 

cải ñỏ GN171 cần: 

+ Trồng thử nghiệm cho các vụ sau và so sánh kết quả ñể 

khẳng ñịnh tính thích nghi và hiệu quả kinh tế của giống củ cải ñỏ 

GN171. 

+ Nghiên cứu kĩ hơn về mật ñộ, chế ñộ phân bón... ñối với 

giống củ cải ñỏ GN171 ñể thu ñược hiệu quả kinh tế cao nhất. 
 

 


