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TÓM TẮT
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích trồng cam của Hà Giang liên tục
được mở rộng trong những năm gần đây, đạt trên 5.300 ha (năm 2016) và là
cây ăn quả chủ lực của tỉnh, trong đó cam Sành chiếm 74% diện tích và mang
lại thu nhập cao cho người nông dân tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và
Vị Xuyên. Tuy nhiên, cam Sành có nhược điểm là nhiều hạt, thời gian chín
tập trung, gây khó khăn cho quá trình tiêu thụ. Thí nghiệm ghép cải tạo một
số giống cam không hạt hoặc rất ít hạt trên cây cam Sành đang cho quả được
thực hiện tại huyện Bắc Quang trong thời gian 2016 - 2018 đã thu được một
số kết quả bước đầu, góp phần thay đổi cơ cấu giống cây có múi tại địa
phương. Trong 6 giống cam không hạt hoặc ít hạt ghép thử nghiệm, các giống
cam V2, cam Tề và cam Sành LĐ6 có khả năng tiếp hợp và sinh trưởng tốt,
cho năng suất quả tương đương hoặc cao hơn giống đối chứng và duy trì được
đặc tính ít hạt, thời gian thu hoạch sớm hơn các giống khác. Giống cam Sành
không hạt LĐ6 thu hoạch cùng thời điểm với giống cam Sành địa phương
trong lúc giống cam V2 muộn hơn 1 tháng (thu vào cuối tháng 4). Giống cam
Mật không hạt sinh trưởng kém, tỷ lệ đậu quả (0,81%) và năng suất (6,8
kg/cây) thấp nhất trong các giống thí nghiệm.
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