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TÓM TẮT
Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, năng
suất của giống dưa lê Hàn Quốc “Geum Je” được tiến hành trên 2 vụ xuân hè
và thu đông năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thí
nghiệm gồm 4 công thức tương ứng 4 mật độ trồng: 13.333 cây/ha (0,5 x 1,5
m), 11.111 cây/ha (0,6 x 1,5 m), 9.523 cây/ha (0,7 x 1,5 m), 8.333 cây/ha (0,8
x 1,5 m) và được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3
lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ trồng không ảnh hưởng rõ
rệt đến số quả/cây, khối lượng trung bình quả và chất lượng quả dưa lê
thương phẩm nhưng ảnh hưởng đến năng suất quả. Mật độ trồng phù hợp nhất
trong vụ xuân hè là 11.111 cây/ha (cây cách cây 0,6 m; luống rộng 1,5 m) cho
số quả trung bình: 4,86 quả/cây, khối lượng quả trung bình: 500 gam/quả,
năng suất thực thu đạt: 25,34 tấn/ha, lãi thuần thu được 232,267 triệu
đồng/ha/vụ. Vụ thu đông mật độ trồng thích hợp là 13.333 cây/ha (cây cách
cây 0,5 m, luống rộng 1,5 m) cho số trung bình: 4,4 quả/cây, khối lượng trung
bình: 381,5 gam/quả, năng suất thực thu đạt: 20,5 tấn/ha, lãi thuần thu được:
255,501 triệu đồng/ha/vụ.
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