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ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP GIÁ THỂ ĐẤT FERALIT  

VÀNG ĐỎ PHÚ QUỐC VÀ XƠ DỪA DASA LÊN SỰ 

SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT  

CÀ CHUA RED CROWN 250 

Trần Thị Ba và Lê Thị Thúy Kiều1 

ABSTRACT 

Five combination treatments between Ferralsol Phu Quoc and coconut dust DASA X2: 1/ 

100% PQ soil-0% DASA X2, 2/70% PQ soil-30% DASA X2, 3/ 50% PQ soil-50% DASA 

X2, 4/ 30% PQ soil-70% DASA X2, 5/ 0% PQ soil-100% DASA X2 were was laid out as a 

Randomized Complete Block Design in nethouse of Cantho University from September 

2008 to March 2009. Results showed that tomato Red Crown 250 in substrate 70% PQ 

soil-30% DASA X2, 50% PQ soil-50% DASA X2, 0% PQ soil-100% DASA X2 developed 

faster with higher total yield, marketable yield (fruit yield around 52,34-63,74 ton/ha) 

compared with plant in substrate 100% PQ soil-0% DASA X2 and 30% PQ soil-70% 

DASA X2 (fruit yield 41,47-42,24 ton/ha). There was no significant difference in qualities 

between 5 substrates. 

Keywords: Tomato, substrate, ferralsoil, Phu Quoc, coconut dust, yield  

Title: Effect of combined treatments of ferralic soil Phu Quoc and coconut dust DASA 

on growth, development and yield of tomato Red Crown 250 

TÓM TẮT 

Năm nghiệm thức tổ hợp giữa đất Ferralt vàng đỏ Phú Quốc và xơ dừa DASA X2 bao gồm 

1/ 100% đất PQ-0% XD; 2/ 70% đất PQ-30% XD; 3/ 50% đất PQ-50% XD; 4/ 30% đất 

PQ-70% XD; 5/ 0% đất PQ-100% XD được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên trong nhà lưới, trường Đại học Cần Thơ từ tháng 9/2009 đến 3/2010. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy cà chua Red Crown 250 sinh trưởng tốt, cho năng suất cao trên giá thể 

50% đất PQ-50% XD, 70% đất PQ-30% XD và 0% đất PQ-100% XD, năng suất trái biến 

động từ 52,34-63,74 tấn/ha, hai nghiệm thức 30% đất PQ-70% XD và 100% đất PQ-0% 

XD có sinh trưởng và năng suất kém hơn có khác biệt thống kê so với 3 nghiệm thức trên.  

Từ khóa: Cà chua, giá thể, đất feralit vàng đỏ, Phú Quốc, mụn xơ dừa, năng suất 

1 MỞ ĐẦU  

Cà chua rất được ưa chuộng trong các bữa ăn của người Phương Tây lẫn người 

Phương Đông không vì dễ ăn mà còn rất giàu dinh dưỡng, dễ dàng chế biến thành 

nhiều món ăn hấp hẫn. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, việc ứng dụng công nghệ 

trong sản xuất nông nghiệp được coi trọng thì cây cà chua được chú ý nhiều nhất. 

Quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới đã giúp cây cà chua 

tránh được điều kiện bất lợi từ môi trường đặc biệt là bệnh khảm do virus và bệnh 

héo tươi do vi khuẩn làm gia tăng năng suất đáng kể đồng thời nâng cao chất 

lượng trái giúp cho cây cà chua phát huy tiềm năng của giống. Đóng góp quan 

trọng vào sự thành công của công nghệ trồng cà chua trong nhà lưới là việc lựa 

                                              
1 Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ 
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chọn loại giá thể thích hợp. Ở Việt Nam việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

này bước đầu đạt được nhiều thành công, mở ra hướng mới nhằm cung cấp sản 

phẩm an toàn chất lượng góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch. Phú Quốc 

là đảo du lịch sinh thái, hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham 

quan nghĩ dưỡng nên nhu cầu về rau xanh chất lượng cao là rất lớn, đặc biệt là cà 

chua, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn của người Phương Tây. Trong 

khi đó, đất Phú Quốc là loại đất nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước kém 

(Nguyễn Bảo Vệ et al., 2009) cùng với địa hình dốc, mùa mưa kéo dài, vũ lượng 

mưa cao nên rất dễ gây úng ngập, là điều kiện rất bất lợi cho sự sinh trưởng và 

phát triển của cây cà chua. Để giúp cho công nghệ trồng cà chua trong nhà lưới 

phát triển ở Phú Quốc việc tìm ra một loại giá thể phù hợp đồng thời tận dụng 

được nguồn vật liệu sẵn có ở địa phương là hết sức cần thiết, chính vì vậy mà đề 

tài này được thực hiện.  

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Địa điểm và thời gian: nhà lưới, Đại học Cần Thơ, từ tháng 09/2008–03/2009. 

Giống Red Crown 250 thuộc loại hình sinh trưởng vô hạn. Đất Feralit vàng đỏ Phú 

Quốc được lấy từ ấp Suối Cát, xã Cửa Dương, Phú Quốc có hàm lượng dinh 

dưỡng gồm 3,85 mg/kg NH4_N; 1,17 NO3-N; Ktd 0,04 meq/100g; P bray 16,45 

mgP/kg (mẫu được phân tích tại Bộ môn Khoa học Đất-Đại học Cần Thơ). Xơ dừa 

DASA X2 có các đặc tính sau: pH 5,5-7,0, EC < 500 µS/cm, tro 3- 6%, carbon hữu 

cơ 65-70%. Tổng thành phần hữu cơ 94-98%, tổng vi lượng: Cu, Zn, Mn, B, Mo, 

Fe, S đủ dùng, chế phẩm vi sinh sinh trưởng 5x106 C. F. U/g. Dinh dưỡng pha chế 

tại phòng thí nghiệm của Bộ môn Khoa Học Cây Trồng, Khoa Nông Nghiệp và 

Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Hệ thống tưới nhỏ giọt (Công nghệ 

của Do Thái). 

Bố trí thí nghiệm theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức với 

6 lần lặp lại. Các nghiệm thức bao gồm: 

1. Giá thể 100% đất Phú Quốc - 0% xơ dừa (100% đất PQ-0% XD) 

2. Giá thể 70% đất Phú Quốc - 30% xơ dừa (70% đất PQ-30% XD) 

3. Giá thể 50% đất Phú Quốc - 50% xơ dừa (50% đất PQ-50% XD) 

4. Giá thể 30% đất Phú Quốc - 70% xơ dừa (30% đất PQ-70% XD) 

5. Giá thể 0% đất Phú Quốc - 100% xơ dừa (0% đất PQ-100% XD) 

Mỗi nghiệm thức gồm 12 cây với 6 lần lặp lại, mỗi lặp lại 2 cây, mỗi cây trồng 

trong 1 túi ni lông đen kích thước 20 cm x 40 cm, khoảng cách trồng: cây cách cây 

0,3 m; hàng cách hàng 0,85 m. 

Kỹ thuật canh tác cà chua: hạt được gieo trên khay nhựa với giá thể xơ dừa DASA. 

Giá thể trồng cây tổ hợp từ xơ dừa DASA X2 và đất feralit Phú Quốc với tỷ lệ 

đúng theo nghiệm thức thí nghiệm, 12 lít/túi ni lông. Cây con được 4 tuần tuổi thì 

tiến hành trồng vào chậu đã chuẩn bị sẵn, mỗi cây trồng trên một chậu, sau đó 

được cắm que tre cố định. Hai mươi ngày sau khi trồng (NSKT) dùng dây ni lông 

cột từ gốc thân cây và quấn thân treo lên giữ cây con không bị ngã. Dinh dưỡng 

cung cấp cho cây qua hệ thống tưới nhỏ giọt như sau: tuần 1 - 3, tưới                 
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100 ml/cây/ngày, tuần 4 - 8, tưới 250 ml/cây/ngày, tuần 9 - 12, tưới                    

400 ml/cây/ngày, tuần 13 - 20, tưới 500 ml/cây/ngày. 

Các chỉ tiêu theo dõi: nhiệt độ và ẩm độ giá thể dùng nhiệt kế và ẩm độ kế cắm 

trong vật liệu trồng cây sâu 10 cm, cách gốc cây khoảng 10 cm, cách thành dụng 

cụ 2-3 cm hướng về phía có ánh nắng, 2 giờ đo 1 lần. pH và EC dịch giá thể trên 

mỗi nghiệm thức lấy mẫu giá thể vắt lấy nước rồi dùng vải lược bỏ xác, nước sau 

khi lược được đo bằng máy đo pH, EC. 

Dùng phần mềm SPSS thống kê số liệu. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Môi trường giá thể 

3.1.1 Nhiệt độ giá thể 

Cũng tương tự như nhiệt độ không khí, nhiệt độ của 5 loại giá thể (Hình 1) qua các 

giai đoạn khảo sát trong ngày nắng 08/11/2008 (27 NSKT) thấp lúc 8:00 giờ (25,5-

27,00C) tăng lên cao nhất lúc 13:00 giờ (29,5-33,00C) sau đó giảm dần đến 16:00 

giờ (26-280C). Chênh lệch nhiệt độ giá thể so với thời điểm cao nhất trong ngày 

(12:00 giờ) có sự biến động lớn giữa các loại giá thể, trong đó giá thể 100% đất PQ 

có nhiệt độ giá thể tăng chậm và giảm cũng rất chậm hơn so với các loại giá thể 

khác do đất nghèo hữu cơ và dị nén dẽ. Theo Ngô Ngọc Hưng et al. (2004) sự gia 

tăng nhiệt độ của đất phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu cơ trong đất, khi đất giàu 

hữu cơ thì khả năng hấp thụ nhiệt cao, cấu trúc đất được cải thiện giúp loại bỏ 

nhanh chóng lượng nước dư thừa làm cho nhiệt độ tăng nhanh. Sự gia tăng nhiệt 

độ rễ làm gia tăng sự sinh trưởng cây (Orchard, 1980) và cải thiện sức sản xuất của 

cây trồng (Gosselin and Trudel, 1984) và làm giảm năng lượng tiêu tốn (Morgan 

và O'Haire, 1978). Ở các tổ hợp giá thể có phối trộn xơ dừa và giá thể xơ dừa có 

khả năng tăng nhiệt độ và bình ổn nhiệt độ nhanh dao động ở mức 26-27,50C rất 

thích hợp cho rễ cây hấp thu tốt nguồn dinh dưỡng cung cấp (Gosselin and Trudel, 

1984). Tuy nhiên, ở giá thể 30% đất PQ-70% XD có nhiệt độ tăng cao (330C) có 

thể gây tổn hại rễ ảnh hưởng khả năng hấp thu dinh dưỡng và năng suất sau này. 
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Hình 1: Diễn biến nhiệt độ trung bình của 5 loại giá thể trồng cà chua trong ngày 8/11/2008 

(27 NSKT) tại nhà lưới, ĐHCT 
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3.1.2  Ẩm độ của giá thể 

Ẩm độ các loại giá thể trước lúc tưới ở giá thể 0% đất PQ-100% XD tăng từ 68% ở 

27 NSKT (thời điểm bắt đầu ra hoa) đến 70% ở 75 NSKT (bắt đầu thu hoạch), tiếp 

tục tăng 77% ở 155 NSKT (kết thúc thu hoạch) kế đến là giá thể 70% đất PQ-30% 

XD tăng từ 67% ở 27 NSKT đến 73% ở 155 NSKT. So với các loại giá thể có phối 

trộn xơ dừa theo những tỉ lệ nhất định, giá thể 100% đất PQ-0% XD có khuynh 

hướng kém thua về khả năng giữ ẩm (56% ở 27 NSKT đến 67% ở 155 NSKT 

(Hình 2). Điều này được giải thích do xơ dừa là chất hữu cơ nên khả năng giữ ẩm 

tốt hơn, theo Papadopoulos (1991), trong sản xuất cà chua chất hữu cơ là cần thiết 

cho quá trình kiểm soát ẩm độ, Xia et al. (2008) giá thể có hữu cơ làm gia tăng ẩm 

độ, giúp tăng hoạt động của hệ rễ, đóng góp quan trọng vào sự gia tăng năng suất, 

đáng kể nhất là sự gia tăng hiệu quả sử dụng nước. 

Theo Xia et al. (2008) giá thể có ẩm độ 80% được sử dụng như là chỉ số định 

lượng cho việc quản lý nước để đạt được năng suất cao nhất, kết quả này góp phần 

giải thích về sự gia tăng năng suất của các tổ hợp giá thể xơ dừa và xơ dừa so với giá 

thể 100% đất. 
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Hình 2: Diễn biến ẩm độ của 5 loại giá thể trồng cà chua qua ba giai đoạn khảo sát sau khi 

trồng tại nhà lưới, ĐHCT (tháng 9/2008 - 3/2009) 

3.1.3 EC của các loại giá thể 

Theo bảng 1, EC của 5 loại giá thể có sự khác biệt rất lớn, giá thể 100% đất PQ-

0% XD có EC thấp nhất (10,2 µS/cm), khi có phối trộn với xơ dừa và tỉ lệ xơ dừa 

tăng lên thì chỉ số EC cũng tăng lên, cao nhất ở giá thể 0% đất PQ-100% XD 

(2080 µS/cm, gấp 20 lần so với giá thể 100% đất PQ). EC của giá thể chính là độ 

dẫn điện của giá thể, chúng nói lên hàm lượng các ion hiện hiện trong giá thể, xơ 

dừa có chứa hàm lượng khoáng nhất định 3-6% và một số các vi lượng được bổ 

sung bởi nhà sản xuất, trong khi đó đất Phú Quốc là loại đất nghèo dinh dưỡng, 

điều đó đã ảnh hưởng đến hàm lượng các cation tồn tại trong giá thể. Theo Gruda 

và Schmitzer (2003), EC quá thấp hoặc quá cao đều không có lợi cho cây trồng, 

giá thể trồng cà chua nên có EC từ 200-500 µS/cm. Như vậy, ở giá thể 70% đất  
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PQ-30% XD và 50% đất PQ-50% XD có giá trị EC phù hợp nhất cho sự sinh trưởng 

và phát triển của cà chua. 

Đến cuối vụ, các giá trị EC trong hầu hết các loại giá thể đều gia tăng, sự tăng EC 

có thể là do nguồn nước sử dụng có chứa nhiều Clor, bốc thoát hơi nước vì nhiệt 

độ cao. Ở giá thể 100% đất PQ-0% XD có chỉ số EC tăng cao nhất gấp 68,3 lần, sự 

gia tăng giảm rõ rệt khi phối hợp với xơ dừa, và sự tăng giảm dần khi tỉ lệ xơ dừa 

tăng lên (Bảng 1). Đất Phú Quốc là một loại đất nghèo dinh dưỡng, thiếu chất hữu 

cơ nên nén dẽ, khả năng thấm nước và giữ nước kém, khi được bổ sung thêm chất 

hữu cơ thì đặc tính của đất sẽ được cải thiện (Võ Thị Gương, 2004). Theo Ngô 

Ngọc Hưng et al. (2004), chất hữu cơ làm tăng độ xốp, hình thành các đoàn lạp 

giúp cải thiện cấu trúc đất tăng độ thoáng khí cũng như khả năng giữ nước và dinh 

dưỡng, đồng thời gia tăng tính đệm của đất rất có lợi cho sinh trưởng phát triển và 

cho năng suất cây trồng. Theo Võ Hoài Chân (2008), xơ dừa sau khi được xử lý để 

giảm hàm lượng muối và chất chát sẽ là loại hữu cơ tốt nhất có thể thay thế cho 

các vật liệu hữu cơ khác. Do đó giá thể đất Phú Quốc khi kết hợp với xơ dừa 

DASA sẽ tạo thành tổ hợp giá thể tốt cho sinh trưởng, phát triển và năng suất       

cà chua. 

Bảng 1: EC của dung dịch giá thể trồng cà chua qua hai thời điểm khảo sát tại nhà lưới, 

ĐHCT (09/2008 - 03/2009) 

PQ: Phú Quốc, XD: xơ dừa 

3.1.4 pH của các loại giá thể 

Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy pH của tất cả các nghiệm thức thấp hơn yêu 

cầu sinh trưởng của cây cà chua ở giai đoạn cây bắt đầu trổ hoa (27 NSKT) dao 

động từ 4,4-5,1, đến giai đoạn bắt đầu thu trái (75 NSKT) pH giá thể tăng dao 

động từ 4,5-6,1. Theo Jones (1999) sự gia tăng pH ở giai đoạn này do sự gia tăng 

nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng dẫn đến sự gia tăng hoạt động của hệ rễ, rễ cây 

hấp thu nhiều cation và tiết ra các acid hữu cơ, các quá trình trao đổi chất diễn ra 

mạnh mẽ ở bề mặt rễ cùng với hoạt động của hệ vi sinh vật đất đã làm pH đất tăng. 

Giá thể 100% đất PQ-0% XD có pH đất tăng cao (6,1) hoàn toàn có lợi cho sự hấp 

thu dinh dưỡng của hệ thống rễ, các giá thể có xơ dừa và giá thể xơ dừa sự thay đổi 

pH không đáng kể do xơ dừa là chất có khả năng đệm cao (Muro et al., 2002).  

Các loại giá thể 
EC (µS/cm) 

Mức độ tăng (lần) 
Đầu vụ Cuối vụ 

100% đất PQ - 0% XD 

70% đất PQ - 30% XD 

50% đất PQ - 50% XD 

30% đất PQ - 70% XD 

0% đất PQ - 100% XD 

10,2 

358,5 

509,5 

851,5 

2080,0 

697,0 

801,0 

908,0 

1063,0 

1290,5 

68,3 

2,2 

1,8 

1,3 

-1,6 

http://db.vista.gov.vn:2054/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-4WGKKR8-1&_user=1478924&_coverDate=09%2F17%2F2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=article&_cdi=5159&_docanchor=&_acct=C000053028&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1478924&md5=aafb296be33de22d5f28ba8f4c13506e#bib12
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 Bảng 2: pH của 5 loại giá thể trồng cà chua qua các thời điểm khảo sát, nhà lưới, ĐHCT 

(09/2008 - 03/2009 

Cả 5 loại giá thể đều thỏa mãn yêu cầu của một giá thể nhưng pH còn thấp so với 

tiêu chuẩn của Jensen (1991) và Savvas (2002), pH của giá thể thấp đã không ảnh 

hưởng đến năng suất cà chua do xơ dừa có khả năng gia tăng khả năng hấp thụ và 

trao đổi cation rất thích hợp làm giá thể cho canh tác cà chua (Moncada et al., 

2007), dinh dưỡng được cung cấp dưới dạng sẵn sàng hữu dụng và thông qua hệ 

thống tưới nhỏ giọt một cách từ từ theo nhu cầu của cây hầu hết các dinh dưỡng 

khoáng hữu dụng ở pH 4,5-6,5 (Papadopoulos, 1991). 

3.2 Tình hình sinh trưởng của cà chua Red Crown 250 

3.2.1 Đường kính gốc thân 

Đường kính gốc thân cây cà chua trồng trên 5 loại giá thể khác biệt qua phân tích 

thống kê ở giai đoạn cây ra hoa cho đến lúc thu hoạch và thời gian kéo dài thu 

hoạch (45-120 NSKT), nhỏ nhất ở giá thể 100% đất PQ-0% XD (6,53-9,45 mm, 

tương ứng) và 30% đất PQ-70% XD (6,45-9,42 mm, tương ứng), cao nhất là ở giá 

thể 50% đất PQ-50% XD (7,68-11,81 mm, tương ứng), không khác biệt so với giá 

thể 70% đất PQ-30% XD (7,07-10,43 mm, tương ứng) và 0% đất PQ-100% XD 

(7,39-10,83 mm, tương ứng) (Hình 3). Gốc thân là con đường chính vận chuyển 

nước và chất dinh dưỡng từ giá thể vào cây, cây có đường kính gốc thân lớn có thể 

hút nước và dinh dưỡng mạnh góp phần gia tăng năng suất trái. Theo 

Papadopoulos (1991), giá thể 70% đất PQ-30% XD; 50% đất PQ-50% XDvà 0% 

đất PQ-100% XD có đường kính gốc thân lớn (10,43-11,81 mm) ở giai đoạn thu 

hoạch (120 NSKT) đã giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tạo ra năng suất cao. 

3

5

7

9

11

13

0 15 30 45 60 75 120

Ngày sau khi trồng (ngày)

100% Đất PQ - 0% XD
70% Đất PQ - 30% XD
50% Đất PQ - 50% XD
30% Đất PQ - 70% XD
0% Đất PQ - 100% XD

 

Hình 3: Đường kính gốc thân cây cà chua trồng trên 5 loại giá thể qua các giai đoạn khảo 

sát, tại nhà lưới, ĐHCT (09/2008 - 03/2009) 

Các loại giá thể 
pH qua các ngày sau khi trồng 

0 27 75 155 

100% đất PQ - 0% XD 

70% đất PQ - 30% XD 

50% đất PQ - 50% XD 

30% đất PQ - 70% XD 
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3.2.2 Kích thước trái  

Đường kính trái cà chua trên 5 loại giá thể không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê, 

dao động trong khoảng 4,23-4,58 cm. Tuy nhiên, chiều cao trái khác biệt thống kê 

ở mức ý nghĩa 1%, cao nhất ở giá thể 50% đất PQ-50% XD (4,78 cm) không khác 

biệt so với giá thể 70% đất PQ-30% XD và giá thể 0% đất PQ-100% XD (4,64 - 

4,75 cm) nhưng có khác biệt so với giá thể 100% đất PQ-0% XD và giá thể 30% 

đất PQ-70% XD (4,52 – 4,55 cm) (Bảng 3), kết quả này phù hợp với đường kính 

gốc thân cây cà chua, sự khác nhau về cơ thể dẫn đến tăng kích thước trái, góp 

phần tăng trọng lượng và năng suất trái. 

 Bảng 3: Kích thước trái cà chua (cm) trồng trên 5 loại giá thể, tại nhà lưới, ĐHCT    

(09/2008 - 03/2009) 

Các số trong cùng một cột có chữ theo sau giống nhau không khác biệt qua phân tích thống kê.  

**=  khác biệt ở mức ý nghĩa 1%,  ns= không khác biệt 

3.3 Thành phần năng suất và năng suất 

3.3.1 Số trái trên cây 

Kết quả hình 4 cho thấy số trái cà chua trên cây của 5 loại giá thể có sự khác biệt ý 

nghĩa thống kê. Trong đó số trái của nghiệm thức 50% đất PQ-50% XD cao nhất 

(42,25 trái/cây) không có sự khác biệt với 2 nghiệm thức 70% đất PQ-30% XD và 

0% đất PQ-100% XD (40,1 - 41,6 trái/cây), thấp nhất ở giá thể 100% đất PQ-0% 

XD và 30% đất PQ-70% XD (32,4 – 34,0 trái/cây). Khả năng đậu trái của cây tùy 

thuộc vào tình trạng dinh dưỡng, rễ cây hấp thu đầy đủ nước, dinh dưỡng và oxi 

cây có sức khỏe tốt (Simon, 1992) sẽ chống chịu lại điều kiện môi trường bất lợi 

như nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh. 
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Hình 4: Số trái cà chua trên cây trồng trên 5 loại giá thể trong nhà lưới, ĐHCT         

(09/2008 - 03/2009) 

Các loại giá thể Đường kính trái (cm) Chiều cao trái (cm) 

100% đất PQ- 0% XD 

70% đất PQ- 30% XD 

50% đất PQ- 50% XD 

30% đất PQ- 70% XD 

0% đất PQ- 100% XD 
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3.3.2 Trọng lượng trái 

Có sự khác biệt qua phân tích thống kê về trọng lượng trái cà chua trồng trên 5 loại 

giá thể (Hình 5), trái có kích thước lớn dẫn đến trọng lượng trái lớn. Trọng lượng 

trung bình trái lớn nhất ở nghiệm thức 50% đất PQ-0% XD (45,83 g/trái) không có 

sự khác biệt với 2 nghiệm thức 70% đất PQ-30% XD và 0% đất PQ-100% XD 

(dao động 41,67 - 42,50 g/trái), nhưng khác biệt rõ rệt so với nghiệm thức 100% 

đất PQ-0% XD và 30% đất PQ-70% XD (dao động 38,00 – 40,67 g/trái). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Trọng lượng trung bình trái cà chua (g/trái) trồng trên 5 loại giá thể trong nhà lưới, 

ĐHCT (09/2008-03/2009) 

3.3.3 Tổng trọng lượng trái trên cây 

Kết quả hoàn toàn phù hợp với số trái trên cây và trọng lượng trung bình trái, trọng 

lượng trái trên cây cà chua ở giá thể 50% đất PQ-50% XD cao nhất (2,03 kg/cây), 

không khác biệt thống kê với hai giá thể 70% đất PQ-30% XD và 0% đất PQ-

100% XD (1,67 kg/cây và 1,79 kg/cây, tương ứng), thấp nhất khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với giá thể 100% đất PQ-0% XD (1,41 kg/trái) và 30% đất PQ-70% XD 

(1,32 kg/cây) (Hình 6). Như vậy, trồng cà chua trên giá thể hữu cơ cho năng suất 

cao hơn trồng trên đất, kết quả này cũng đã được khẳng định trong nghiên cứu của 

Rodica et al. (2008).  
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Hình 6: Tổng trọng lượng trái cà chua trên cây (kg/cây) trồng trên 5 loại giá thể, tại nhà 

lưới, ĐHCT (09/2008 - 03/2009) 
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Theo Tzortzakis và Economakis. (2008), giá thể có hữu cơ cho năng suất cao hơn 

giá thể không hữu cơ và tùy theo loại vật liệu hữu cơ và thành phần vật liệu mà tạo 

nên tổ hợp giá thể có tỉ lệ phù hợp cho sinh trưởng và năng suất cây cà chua, ở tổ 

hợp giá thể 30% đất PQ-70% XD có nhiệt độ giá thể tăng cao, cao nhất có thể đã 

làm tổn hại rễ ảnh hưởng đến năng suất cà chua. Ở giá thể 70% đất PQ-30% XD 

tuy không nổi bật bằng giá thể 50% đất PQ-50% XD về các chỉ tiêu thu thập được. 

Tuy nhiên, khi chúng ta chọn để canh tác cà chua tại Phú Quốc thì thuận tiện hơn 

do đất feralit làm giá thể sẵn có tại chỗ đã giảm chi phí về nguyên vật liệu đầu vào 

và không bị lệ thuộc nhiều vào nguồn xơ dừa do giá thể xơ dừa phải vận chuyển từ 

đất liền khó khăn và tốn kém. 

3.3.4 Năng suất thương phẩm 

Kết quả cũng tương tự tổng trọng lượng trái trên cây, năng suất trái cà chua ở các 

nghiệm thức cũng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê, giá thể 70% đất 

PQ-30% XD (52,34 tấn/ha) có năng suất cao tương đương với giá thể 0% đất PQ-

100% XD (56,00 tấn/ha) nhưng không khác biệt so với giá thể có năng suất cao 

nhất 50% đất PQ-50% XD (63,74 tấn/ha), thấp nhất là giá thể 100% đất PQ-0% XD 

và 30% đất PQ-70% XD (41,47 - 42,24 tấn/ha) (Hình 7). Do thí nghiệm được tiến 

hành trong nhà lưới hạn chế được tác hại của mưa nắng, sự phá hại của côn trùng, 

sâu hại nên sản phẩm thu được có tỷ lệ thương phẩm rất cao.  
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Hình 7: Năng suất thương phẩm cà chua (tấn/ha) trồng trên 5 loại giá thể trong nhà lưới, 

ĐHCT (09/2008 - 03/2009) 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận 

 Giá thể 50% đất Phú Quốc - 50% xơ dừa thích hợp nhất cho sự sinh trưởng 

phát triển của cà chua Red Crown 250 và đạt năng suất cao nhất (63,74 tấn/ha). 

 Giá thể 100% đất Phú Quốc - 0% xơ dừa và giá thể 30% đất Phú Quốc - 70% 

xơ dừa thì sự sinh trưởng của cà chua kém hơn và cho năng suất kém nhất 

(41,47-42,24 tấn/ha, tương ứng). 

 Giá thể 70% đất Phú Quốc - 30% xơ dừa và giá thể 0% đất Phú Quốc - 100% 

xơ dừa cho năng suất trái cà chua ở mức trung bình (52,34 - 56,00 tấn/ha). 
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4.2 Đề nghị 

Trong vụ Đông Xuân để đạt được năng suất trái cao, tiết kiệm chi phí sản xuất 

mang lại hiệu quả kinh tế có thể trồng cà chua Red Crown 250 trong nhà lưới trên 

giá thể 70% đất Phú Quốc - 30% xơ dừa và 50% đất Phú Quốc - 50% xơ dừa kết 

hợp với tưới nhỏ giọt. 
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