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TÓM TẮT
Bưởi Xuân Vân là một trong những cây ăn quả đặc sản của tỉnh Tuyên
Quang, được trồng tập trung tại huyện Yên Sơn với diện tích trên 550 ha.
Bưởi Xuân Vân bắt đầu cho thu hoạch vào đầu tháng 10 và kết thúc vào giữa
tháng 11, sớm hơn một số giống bưởi khác đang được trồng ở các tỉnh phía
Bắc nên cho hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng bưởi. Trong
những năm gần đây, bưởi Xuân Vân ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả thấp,
năng suất thu được thấp hơn so với tiềm năng cho năng suất của giống. Nhằm
làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng năng suất và chất lượng bưởi Xuân Vân, nghiên
cứu thụ phấn bổ sung bằng các nguồn phấn khác nhau cho giống bưởi Xuân
Vân, trên cây 9-10 năm tuổi trong các năm 2015 - 2016 đã được thực hiện tại
xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu thu
được cho thấy: thụ phấn bổ sung đã làm tăng tỷ lệ đậu quả từ 3,3% đến 32,1%
so với đối chứng. Trong các công thức thụ phấn bổ sung, thụ phấn bằng
nguồn phấn từ cây bưởi chua có tỷ lệ đậu quả cao nhất (32,7% ở năm 2015 và
34,7% ở năm 2016), năng suất quả thu được đạt cao nhất (15,1 kg/công thức ở
năm 2015 và 16,1 kg/công thức ở năm 2016), so với công thức đối chứng để
đậu quả tự nhiên tương ứng ở các năm chỉ đạt 0,9 - 1,2 kg/công thức và sai
khác có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Thụ phấn bổ sung không ảnh
hưởng đến chất lượng bưởi Xuân Vân.
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