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TÓM TẮT 
PHẠM DUY, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2011. 

Đề tài nghiên cứu “SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG 

ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HÀM LƯỢNG TINH DẦU CỦA CÂY 

BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. 

Giáo viên hướng dẫn: TS. PHẠM THỊ MINH TÂM 

                                    ThS. DƯƠNG THÀNH LAM 

Thí nghiệm nhằm tìm ra khoảng cách, mật độ trồng thích hợp cho năng suất cây bạc hà 

và năng suất tinh dầu cao nhất. 

Nội dung nghiên cứu: khảo sát các chỉ tiêu về thời gian sinh trưởng, phát triển, chiều 

cao, số lá, số cành, thân ngầm, năng suất cây và năng suất tinh dầu. 

 Thí nghiệm đơn yếu tố được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên 

(Randomized Completed Block Design – RCBD), 3 lần lặp lại với 5 nghiệm thức 

tương ứng với 5 khoảng cách, mật độ trồng khác nhau: 
Nghiệm thức 1: Khoảng cách trồng 40 cm x 15 cm x 1 hom/lỗ (166.667 cây/ha) 

Nghiệm thức 2: Khoảng cách trồng 35 cm x 15 cm x 1 hom/lỗ (190.477 cây/ha) 

Nghiệm thức 3: Khoảng cách trồng 30 cm x 15 cm x 1 hom /lỗ (222.223 cây/ha) (DC) 

Nghiệm thức 4: Khoảng cách trồng 25 cm x 15 cm x 1 hom /lỗ (266.667 cây/ha) 

Nghiệm thức 5: Khoảng cách trồng 20 cm x 15 cm x 1 hom /lỗ (333.334 cây/ha) 

Qua thời gian thí nghiệm (từ tháng 3 đến tháng 6/2011) bước đầu đã rút ra 1 số kết 

luận sau: 

Chỉ tiêu sinh trưởng 

- Nghiệm thức 4 (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) có tốc độ tăng trưởng chiều cao cao 

nhất (10,35 cm/cây/7 ngày), số lá nhiều nhất (39,61 lá/cây) và số cành nhiều nhất 

(27,30 cành/cây) 

- Thân ngầm: Chiều dài và trọng lượng thân ngầm của nghiệm thức 1 (40 cm x 15 cm - 

166.667 cây/ha) là cao nhất  (699,35 cm/cây; 91,57 g/cây). Như vậy nghiệm thức 1 (40 

cm x 15 cm - 166.667 cây/ha) thích hợp cho công tác nhân giống. 

Chỉ tiêu năng suất 
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- Năng suất tinh dầu: Tất cả các nghiệm thức đều cho năng suất tinh dầu cao nhất vào 

giai đoạn 80 NST. Nghiệm thức 4 (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) cho năng suất tinh 

dầu thực tế (34,21 kg/ha) và lý thuyết (145,58 kg/ha) cao nhất.  

 - Năng suất tươi và năng suất khô: Nghiệm thức 4 (25 cm x 15 cm - 266.667 cây/ha) 

cho năng suất tươi (34,76 tấn/ha) và khô (5,82 tấn/ha) cao nhất.  

Tóm lại: Qua khảo sát các mật độ trồng cho thấy: Nghiệm thức 4 (25 cm x 15 cm x 1 

hom /lỗ - 266.667 cây/ha) cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất vì thế khuyến cáo 

sử dụng khoảng cách, mật độ trồng này.  
  

 


