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M�I QUAN H
 GI�A HÀM L��NG �M C�A T�I 

LÝ S�N VÀ KH� N�NG B�O QU�N SAU THU HO�CH 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HoHoHoHoàng Thàng Thàng Thàng Th	 L�	 L�	 L�	 L� H H H H����ngngngng1111, , , , NguyNguyNguyNguy�n ��c H��n ��c H��n ��c H��n ��c H�nhnhnhnh1111    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T        

M�c tiêu c�a nghiên c�u là xác #	nh hàm l%&ng 'm thích h&p c�a t*i Lý S-n v/i m�c #ích kéo dài th3i gian b5o 
qu5n sau thu ho�ch c�a lo�i nguyên li�u #8c s5n này. K;t qu5 thu #%&c cho bi;t hàm l%&ng 'm ban #<u thích 
h&p cho m�c #ích b5o qu5n #=i v/i nguyên li�u t*i Lý S-n là 60@ 65%. Hàm l%&ng 'm ban #<u này #ã kéo dài 
#%&c th3i gian b5o qu5n trên 6 tháng cùng v/i sF bi;n #Gi chHt l%&ng, tGn thHt kh=i l%&ng tF nhiên và tI l� th=i 
h*ng c�a t*i Lý S-n khi #%&c b5o qu5n di�n ra chJm và tI l� h% h*ng d%/i 10% sau 8 tháng b5o qu5n.  

TTTTL khóa: L khóa: L khóa: L khóa: T*i Lý S-n, #O 'm, b5o qu5n. 
 

I. ��T V�N �
1 

T*i có tên khoa hPc là Allium sativum L., là mOt 
m8t hàng xuHt kh'u quan trPng R n%/c ta. Trong 
nhiSu lo�i t*i có m8t trên th	 tr%3ng thì c� t*i Lý S-n 
là #8c s5n quý hi;m. C� t*i có kích th%/c nh* vLa, 
màu trVng, mùi v	 th-m cay d	u ngPt và có nhiSu tác 
d�ng chWa b�nh t=t.  

Hi�n nay, quá trình s5n xuHt t*i ch� y;u theo qui 
mô hO gia #ình, vì th; quá trình b5o qu5n, s- ch; và 
tiêu th� cZng mang tính chHt nh* l[, ch� y;u là tL 
kinh nghi�m, do #ó th3i gian b5o qu5n ngVn, tGn thHt 
sau thu ho�ch cao. �8c bi�t, tI l� h% h*ng R công 
#o�n b5o qu5n lên t/i trên 10%, mOt trong nhWng 
nguyên nhân chính là #O 'm c�a nguyên li�u ban #<u 
#%a vào b5o qu5n không thích h&p.  

TL tr%/c t/i nay ch%a có mOt nghiên c�u nào 
công b= s= li�u vS #O 'm thích h&p #=i v/i t*i Lý S-n 
#] có th] khuy;n cáo cho nông dân nh�m góp ph<n 
gi5m thi]u tI l� h% h*ng trong quá trình b5o qu5n t*i 
sau thu ho�ch. Chính vì lý do nêu trên, m�c tiêu c�a 
nghiên c�u này là #ánh giá 5nh h%Rng c�a #O 'm c�a 
nguyên li�u khi #%a vào b5o qu5n #;n kh5 n^ng b5o 
qu5n c�a t*i Lý S-n, tL #ó xác #	nh #%&c #O 'm thích 
h&p c�a nguyên li�u #%a vào b5o qu5n.  

II. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

1. Nguyên v1. Nguyên v1. Nguyên v1. Nguyên vJt li�uJt li�uJt li�uJt li�u    

 C� t*i Lý S-n #%&c tr_ng t�i huy�n #5o Lý S-n, 
t`nh Qu5ng Ngãi.  

                                                 
1
Vi�n Nghiên c�u Rau qu� 

 

 2. Ph%-ng pháp l2. Ph%-ng pháp l2. Ph%-ng pháp l2. Ph%-ng pháp lHy mduHy mduHy mduHy mdu    

 Thí nghi�m #%&c b= trí t�i phòng thí nghi�m BO 
môn B5o qu5n Ch; bi;n @ Vi�n Nghiên c�u Rau qu5 @ 
Trâu Qui @ Gia Lâm — Hà NOi. 

T*i #� #O chín khi 2/3 s= lá trên thân cây 
chuy]n sang màu vàng, thân t*i mSm và ng5 trên 
m8t ruOng, c� phình to và chVc #%&c thu hái t�i 
ruOng mOt cách ngdu nhiên và vJn chuy]n vS #	a 
#i]m b5o qu5n (hO nông dân), #%&c lo�i b* mOt ph<n 
thân (chiSu dài thân còn l�i kho5ng 10 cm ), lá và l/p 
v* ngoài có dính cát. Chia thành các mdu có kh=i 
l%&ng nh% nhau (m=10 kg/mdu) r_i ti;n hành làm 
khô #;n các hàm l%&ng 'm 60@75%. Các mdu sau làm 
khô #%&c b5o qu5n trong bao t5i d�a (là các bao bì 
#%&c sr d�ng thông d�ng #=i v/i hP hành, t*i) R #iSu 
ki�n nhi�t #O th%3ng và thoáng mát (nhi�t #O trung 
bình kho5ng 25 @ 270C và #O 'm 80%). Các mdu #%&c 
ti;n hành l8p l�i 3 l<n. 

3. Các ph%-ng pháp phân tích và #ánh giá ch3. Các ph%-ng pháp phân tích và #ánh giá ch3. Các ph%-ng pháp phân tích và #ánh giá ch3. Các ph%-ng pháp phân tích và #ánh giá chHt Ht Ht Ht 
l%l%l%l%&ng t*i&ng t*i&ng t*i&ng t*i    

 Hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên #%&c xác #	nh 
b�ng cân ks thuJt (sai s= cho phép 0,01). Cân kh=i 
l%&ng R mti công th�c tr%/c khi b5o qu5n và R mti 
l<n phân tích b�ng cân ks thuJt.  

Hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên #%&c xác #	nh b�ng 
công th�c: X = (M1 — M2)*100/M1 (trong #ó: X là hao 
h�t kh=i l%&ng tF nhiên R mti l<n phân tích (%); M1: 
Kh=i l%&ng mdu tr%/c khi b5o qu5n (g); M2: Kh=i 
l%&ng mdu R các l<n phân tích (g)); xác #	nh màu sVc 
c�a tép t*i b�ng máy #o màu Minota; #O c�ng c�a c� 
t*i #%&c xác #	nh b�ng máy #o #O c�ng 
Penetrometer; hàm l%&ng chHt khô hòa tan tGng s= 
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(TSS) #%&c xác #	nh b�ng chi;t quang k; #i�n tr 
(theo TCVN 4417@87).  

Xác #	nh hàm l%&ng 'm c�a nguyên li�u b�ng 
ph%-ng pháp sHy #;n kh=i l%&ng không #Gi. TI l� 
th=i h*ng #%&c xác #	nh b�ng % l%&ng c� t*i h*ng 
trên tGng s= l%&ng #%a vào thí nghi�m. Ph%-ng pháp 
b= trí thí nghi�m và xr lý s= li�u: Các thí nghi�m 
#%&c b= trí theo ph%-ng pháp y;u t= ngdu nhiên 
hoàn toàn và ki]m tra gi5 thi;t th=ng kê theo 
ANOVA  

III. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU�N 

1. 1. 1. 1. znh h%Rng c�a #O 'm nguyên li�u (t*i) #;n tI znh h%Rng c�a #O 'm nguyên li�u (t*i) #;n tI znh h%Rng c�a #O 'm nguyên li�u (t*i) #;n tI znh h%Rng c�a #O 'm nguyên li�u (t*i) #;n tI 
llll� h% h*ng trong quá tr� h% h*ng trong quá tr� h% h*ng trong quá tr� h% h*ng trong quá trình bình bình bình b5o qu5n sau thu ho�ch5o qu5n sau thu ho�ch5o qu5n sau thu ho�ch5o qu5n sau thu ho�ch    

        Trên c- sR theo dõi tI l� h% h*ng c�a các mdu 
t*i #%&c làm khô #;n các #O 'm 55%, 60%, 65%, 70%,  
75%  trong quá trình b5o qu5n #] tL #ó xác #	nh #%&c 
#O 'm t/i h�n c�a t*i thích h&p cho b5o qu5n. 

 Tuy nhiên, trong thFc t; thí nghi�m cho thHy 
mdu khi #%&c làm khô #;n hàm l%&ng 'm 55% có 
chHt l%&ng không #�t yêu c<u (V* ngoài bong tróc 
hoàn toàn, màu th	t c� vàng trVng, các tép b	 nh^n..). 
Chính vì lý do #ó ch` ti;n hành b5o qu5n v/i các mdu 
#%&c làm khô #;n #O 'm ≥60%.  

K;t qu5 #%&c trình bày R b5ng 1. 

BBBB5ng 1. znh h%Rng c�a hàm l%&ng n%/c t/i h�n #;n5ng 1. znh h%Rng c�a hàm l%&ng n%/c t/i h�n #;n5ng 1. znh h%Rng c�a hàm l%&ng n%/c t/i h�n #;n5ng 1. znh h%Rng c�a hàm l%&ng n%/c t/i h�n #;n t t t tI l� h% h*ng trong th3i gian b5o qu5n (%)I l� h% h*ng trong th3i gian b5o qu5n (%)I l� h% h*ng trong th3i gian b5o qu5n (%)I l� h% h*ng trong th3i gian b5o qu5n (%)    
ThThThTh3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)    ����O 'm t*i O 'm t*i O 'm t*i O 'm t*i 

(%)(%)(%)(%)    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    
60 0a 0a 0a 1,1a 2,3a 3,8a 4,4a 6,5a 

65  0a 0a 0a 0,7b 1,6b 3,0b 3,8b 4,3b 

70 0a 12,5b 25,6b 47,9c 79,8c 100c @ @ 
75 22,5b 49,3c 87,5c 100d @ @ @ @ 

        Ghi chú : Trong cùng mOt cOt, các k;t qu5 có chung ít nhHt mOt chW cái thì không khác nhau có ngh~a R 
m�c p<0,05 

K;t qu5 thu #%&c cho thHy: Trong quá trình b5o 
qu5n sau thu ho�ch, tI l� h% h*ng thHp nhHt khi t*i 
#%&c làm khô #;n #O 'm 65%, R #O 'm này sau th3i 
gian b5o qu5n 6 tháng và 8 tháng thì tI l� h% h*ng 
l<n l%&t là 3,0 và 4,3% (#Su <10%).  

�iSu #ó cho thHy hàm l%&ng n%/c thích h&p #ã 
h�n ch; #%&c các ho�t #Ong sinh lý — sinh hóa c�a 
t*i và sF phát tri]n c�a vi sinh vJt gây h% h*ng, #8c 
bi�t là các lo�i nHm. Quan trPng h-n là t*i R #O 'm 
này còn giW #%&c chHt l%&ng th%-ng ph'm rHt t=t 
(hình dáng không bi;n d�ng, l/p v* ngoài và cu=ng 
không b	 bong tróc nên kh5 n^ng b5o v� các tép t*i 
t=t).  

N;u t*i ti;p t�c #%&c làm khô (#=i v/i mdu có 
#O 'm 60%) thì tuy tI l� h% h*ng do vi sinh vJt gây 
ra thHp nh%ng tI l� h% h*ng nói chung l�i cao (chHt 
l%&ng th%-ng ph'm kém) do quá trình làm khô #ã 
làm cho ph<n tép t*i tuy có khô h-n nh%ng ph<n v* 
l�a bên ngoài l�i bong ra làm gi5m kh5 n^ng b5o v� 
c�a v* c�, #_ng th3i làm cho các tép t*i bên ngoài 
d� b	 khô, mHt kh5 n^ng tF #S kháng nên d� b	 các 
lo�i nHm gây h�i xâm nhJp bi;n màu tép t*i; h-n 
nWa cu=ng và các nhánh t*i phía ngoài d� b	 tách r3i 

kh*i c� gây ra các h% h*ng ti;p theo; #ây cZng là 
nguyên nhân làm gi5m giá tr	 th%-ng ph'm c�a t*i 
sau b5o qu5n.  

Ng%&c l�i, các mdu t*i có #O 'm > 65% #Su 
không có kh5 n^ng b5o qu5n dài ngày (th3i gian 
b5o qu5n <6 tháng), R các mdu này th3i gian b5o 
qu5n tI l� ngh	ch v/i hàm l%&ng n%/c có trong t*i. 
�iSu này #%&c gi5i thích là do hàm l%&ng n%/c 
trong t*i còn t%-ng #=i cao nên các ho�t #Ong sinh 
lý nh% hô hHp và thoát h-i n%/c vdn di�n ra m�nh 
m�.  

Các ho�t #Ong s=ng này c�a chúng làm thoát 
h-i n%/c và to5 nhi�t ra môi tr%3ng gây #Png 'm, 
t�o #iSu ki�n cho các vi sinh vJt gây h% h*ng phát 
tri]n. Chính vì vJy mà các mdu t*i #ã b	 h% h*ng 
nhanh chóng, #8c bi�t là mdu t*i R #O 'm 75% b	 h% 
h*ng ch` sau 4 tháng b5o qu5n.   

2. 2. 2. 2. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n tr�ng thái znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n tr�ng thái znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n tr�ng thái znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n tr�ng thái 
cccc�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá trình bình bình bình b5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n     

Theo dõi tr�ng thái c�a t*i trong quá trình b5o 
qu5n thông qua ch` tiêu #O c�ng. K;t qu5 #%&c trình 
bày R b5ng 2.   
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BBBB5ng 2. znh h%Rng c�a #O 'm t/i h�n5ng 2. znh h%Rng c�a #O 'm t/i h�n5ng 2. znh h%Rng c�a #O 'm t/i h�n5ng 2. znh h%Rng c�a #O 'm t/i h�n ####;n;n;n;n ssssF thay #Gi #O c�ng c�a t*i trong th3i gian b5o qu5n (mm)F thay #Gi #O c�ng c�a t*i trong th3i gian b5o qu5n (mm)F thay #Gi #O c�ng c�a t*i trong th3i gian b5o qu5n (mm)F thay #Gi #O c�ng c�a t*i trong th3i gian b5o qu5n (mm)    
ThThThTh3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)3i gian b5o qu5n (tháng)    ����O 'm t*i O 'm t*i O 'm t*i O 'm t*i 

(%)(%)(%)(%)    1 2 3 4 5 6 7 8 
60 0,07a 0,08a 0,09a 0,09a 0,10a 0,10a 0,11a 0, 12a 

65  0,08ab 0,09a 0,09a 0,09b 0,10a 0,10a 0,10b 0,11b 

70  0,10bc 0,14b 0,17b 0,21c 0,29b @ @ @ 
75  0,11c 0,19c 0,25c @ @ @ @ @ 

            Ghi chú : Trong cùng mOt cOt, các k;t qu5 có chung ít nhHt mOt chW cái thì không khác  nhau có 
ngh~a R m�c p<0,05 

Các k;t qu5 thu #%&c cho thHy, có sF thay #Gi rõ 
r�t vS tr�ng thái c�a các mdu t*i có #O 'm ban #<u 
khác nhau trong th3i gian b5o qu5n. 

� các mdu có #O 'm ≤ 65%, #O c�ng c�a t*i trong 
giai #o�n #<u tL 0 @ 2 tháng gi5m #Su nh%ng tL 3 
tháng trR #i thì #O c�ng c�a t*i gi5m chJm h-n, sau 8 
tháng b5o qu5n #O c�ng R các mdu này gi5m tL 0,03@ 
0,05 mm. Tuy nhiên, mdu #%&c làm khô #;n #O 'm 
65% có sF bi;n #Gi #O c�ng sau 8 tháng gi5m chJm 
h-n (#%&c bi]u hi�n b�ng #O lún c�a #<u #o trên c�). 
�iSu này #%&c gi5i thích là do quá trình hút 'm tL 
môi tr%3ng làm mSm l/p v* l�a bên ngoài nên ph<n 
nào #ã làm gi5m #O c�ng c�a c� t*i, h-n nWa, do mdu 
#%&c làm khô #;n #O 'm thHp (60%) nên #ã làm cho 
mOt ph<n l/p v* ngoài b5o v� b	 bong tróc nên kh5 
n^ng giW #O c�ng c�a các nhánh t*i gi5m #i, trong 
khi l/p v* ngoài c�a các mdu #%&c làm khô #;n #O 
'm 65% không quá khô và h<u nh% không b	 5nh 
h%Rng, nên kh5 n^ng giW #O c�ng cho các tép t*i t=t 
h-n; #_ng th3i c� t*i khá chVc, ch%a có sF thay #Gi vS 
chHt l%&ng. Vì vJy, sau 8 tháng b5o qu5n, #O lún khi 
#o trên các c� R mdu có #O 'm 65% thHp h-n so v/i 
giá tr	 này R các mdu có #O 'm 60%. Ng%&c l�i, #=i v/i 

các mdu có #O 'm ≥ 70%, #O c�ng c�a t*i gi5m rHt 
nhanh theo th3i gian (ch` sau 3 tháng b5o qu5n #O 
c�ng c�a chúng #ã gi5m rHt nhiSu — #O lún t%-ng 
#%-ng là 0,17 và 0,25 mm).  

Nguyên nhân c�a sF gi5m #O c�ng c�a các mdu 
t*i này là hàm 'm c�a chúng khá cao, l/p v* ngoài 
c�a t*i ch%a thFc sF khô nên #O c�ng ban #<u thHp. 
Trong quá trình b5o qu5n, ho�t #Ong sinh lý c�a 
chúng di�n ra m�nh, làm thoát 'm nhiSu; các lo�i 
nHm gây h% h*ng phát tri]n làm cho l/p v* càng 
mSm h-n.  

Nh% vJy, các mdu t*i R các #O 'm này #ã có sF 
thay #Gi m�nh vS ch` tiêu vJt lý trong th3i gian b5o 
qu5n sau thu ho�ch nên nhanh chóng b%/c sang giai 
#o�n h% h*ng và #%&c th] hi�n b�ng sF gi5m #O 
c�ng mOt cách nhanh chóng. 

3. 3. 3. 3. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng 
chchchchHt khô hHt khô hHt khô hHt khô hòa tan tòa tan tòa tan tòa tan tGng s= trong quá trGng s= trong quá trGng s= trong quá trGng s= trong quá trình bình bình bình b5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n     

    SF bi;n #Gi hàm l%&ng chHt khô hòa tan trong 
th3i gian b5o qu5n sau thu ho�ch R các mdu t*i có 
hàm l%&ng 'm khác nhau #%&c phân tích. K;t qu5 
#%&c th] hi�n R b5ng 3. 

BBBB5ng 3. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng chHt khô hoà tan tGng s= trong quá tr5ng 3. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng chHt khô hoà tan tGng s= trong quá tr5ng 3. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng chHt khô hoà tan tGng s= trong quá tr5ng 3. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n hàm l%&ng chHt khô hoà tan tGng s= trong quá trình bình bình bình b5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n 
((((0 0 0 0 Bx)Bx)Bx)Bx)    

ThThThTh3i gian b5o qu5n (T3i gian b5o qu5n (T3i gian b5o qu5n (T3i gian b5o qu5n (Tháng)háng)háng)háng)    ����O 'm c�a t*i O 'm c�a t*i O 'm c�a t*i O 'm c�a t*i 
(%)(%)(%)(%)    0 1 2 3 4 5 6 7 8 
60 33,5a 32,5a 32,0a 31,5a 31,5a 32,0a 32,0a 32,5a 32,5a 

65  32,0b 32,5a 32,5b 32,5b 33,0b 33,0b 33,0b 33,0a 33,0a 

70  30,5c 29,5b 28,0c 26,0c 23,5c @ @ @ @ 
75  29,0d 27,5c 25,5d @ @ @ @ @ @ 

        Ghi chú : Trong cùng mOt cOt, các k;t qu5 có chung ít nhHt mOt chW cái thì không khác nhau có ngh~a R 
m�c p<0,05 

Các k;t qu5 thu #%&c R b5ng 3 cho thHy, hàm 
l%&ng chHt khô hòa tan c�a t*i thay #Gi không #Su R 
các mdu:  
      + V/i mdu t*i #%&c làm khô #;n #O 'm 60%: 
Trong th3i gian b5o qu5n tL 1@3 tháng, hàm l%&ng 
chHt khô c�a t*i gi5m. Nguyên nhân là do trong giai 

#o�n này x5y ra 2 quá trình ng%&c nhau gây nên sF 
thay #Gi hàm l%&ng chHt khô hòa tan tGng s= c�a c� 
t*i, #ó là mOt s= thành ph<n hWu c- dF trW trong t*i 
b	 th�y phân thành các chHt d� hòa tan l�i làm t^ng 
hàm l%&ng chHt khô hòa tan, nh%ng #O t^ng này 
không nhiSu. Ng%&c l�i, sF phân h�y mOt s= h&p 
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chHt hy#rocacbon sr d�ng trong quá trình hô hHp 
chuy]n hoá thành n^ng l%&ng nh�m duy trì “quá 
trình s=ng” cùng v/i vi�c hút 'm trR l�i tL môi tr%3ng 
b5o qu5n c�a c� t*i l�i là nguyên nhân làm gi5m hàm 
l%&ng chHt khô hòa tan và #O gi5m này khá l/n nên 
#ã làm cho hàm l%&ng chHt khô hòa tan trong t*i có 
xu h%/ng gi5m khá rõ r�t.  Tuy nhiên, sau th3i gian 3 
tháng thì hàm l%&ng chHt khô hòa tan tGng s= R tHt c5 
các mdu l�i có xu h%/ng t^ng lên (nh%ng không 
nhiSu) và h<u nh% #%&c giW Gn #	nh trong su=t th3i 
gian b5o qu5n 8 tháng. �iSu này cho thHy R giai #o�n 
này quá trình phân h�y các chHt ph�c v� cho qúa 
trình “s=ng” c�a c� t*i và quá trình th�y phân t�o 
thành các chHt hòa tan trong c� t*i là g<n nh% cân 
b�ng nhau, h-n nWa quá trình hút 'm tL môi tr%3ng 
bên ngoài không nhiSu.  

+ V/i mdu t*i #%&c làm khô #;n #O 'm 65%: 
Trong th3i gian b5o qu5n 8 tháng hàm l%&ng chHt 
khô hòa tan tGng s= t^ng lên nh%ng m�c t^ng không 
#áng k], #iSu này cho thHy các ho�t #Ong sinh lý 
sinh hóa c�a t*i khá cân b�ng trong quá trình b5o 
qu5n khi t*i #%&c làm khô #;n #O 'm 65%.  

+ V/i các mdu #%&c làm khô #;n #O 'm ≥70%: 
Nói chung hàm l%&ng chHt khô hòa tan R các mdu 

này #Su gi5m khá m�nh trong quá trình b5o qu5n, 
tuy nhiên mdu có #O 'm ban #<u càng cao thì #O 
gi5m trong cùng mOt th3i gian b5o qu5n càng l/n. 
�iSu này #%&c gi5i thích là do m�c #O ho�t #Ong sinh 
lý, sinh hóa tI l� thuJn v/i #O 'm trong nOi t�i c� t*i, 
cZng chính vì vJy s� làm suy gi5m chHt l%&ng c�a t*i. 
�iSu nay phù h&p v/i các k;t qu5 thu #%&c khi kh5o 
sát tI l� h% h*ng và tr�ng thái c�a c� t*i R các #O 'm 
ban #<u khác nhau.  

TL các nhJn xét trên cho thHy, #] hàm l%&ng 
chHt khô hòa tan tGng s= trong c� t*i #%&c Gn #	nh 
trong quá trình b5o qu5n t*i c<n ph5i #%&c làm khô 
t/i hàm 'm 60@65%. 

4. S4. S4. S4. SF thay #Gi màu sVc c�a t*i trong quá trF thay #Gi màu sVc c�a t*i trong quá trF thay #Gi màu sVc c�a t*i trong quá trF thay #Gi màu sVc c�a t*i trong quá trình ình ình ình 
bbbb5o qu5n5o qu5n5o qu5n5o qu5n    

�] #ánh giá màu sVc t*i #ã ti;n hành #ánh giá 
thông qua ch` s= L (bi]u di�n #O trVng sáng c�a t*i), 
ch` s= L càng cao thì t*i càng trVng và ng%&c l�i.  

SF bi;n #Gi màu sVc c�a t*i (theo ch` s= L) trong 
th3i gian b5o qu5n sau thu ho�ch R các mdu t*i có 
hàm 'm khác nhau #%&c phân tích. K;t qu5 #%&c th] 
hi�n R b5ng 4. 

BBBB5ng 4. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n màu sV5ng 4. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n màu sV5ng 4. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n màu sV5ng 4. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n màu sVc cc cc cc c�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá tr�a t*i trong quá trình bình bình bình b5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n 5o qu5n     

(Giá tr(Giá tr(Giá tr(Giá tr	 L)	 L)	 L)	 L)    
ThThThTh3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)    ����O 'm c�a O 'm c�a O 'm c�a O 'm c�a 

tttt*i (%)*i (%)*i (%)*i (%)    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7 8 
60 83,6a 83,4a 83,4a 83,2a 83,0a 82,6a 82,1a 81,5a 80,3a 

65  84,1b 83,9b 83,9b 83,8b 83,5b 83,3b 83,3b 83,0b 82,8b 

70  83,9c 83,2c 82,4c 81,1c 79,5c @ @ @ @ 
75  80,8d 79,8d 75,0d @ @ @ @ @ @ 

    Ghi chú : Trong cùng mOt cOt, các k;t qu5 có chung ít nhHt mOt chW cái thì không khác nhau có ngh~a R 
m�cp<0,05 
       TL các k;t qu5 thu #%&c R b5ng 4 cho thHy:  
       + M�c #O làm khô #ã 5nh h%Rng #áng k] #;n 
màu sVc c�a t*i #%a vào b5o qu5n, các mdu t*i #%&c 
làm khô #;n #O 'm 60%, 65% và 70% có màu trVng 
sáng h-n h�n #=i v/i mdu #%&c làm khô #;n #O 'm 
75%. Trong #ó, mdu có #O 'm 65% có màu sVc trVng 
nhHt (giá tr	 L cao nhHt 84,1) và trVng h-n so v/i mdu 
có #O 'm 60% (giá tr	 L là 83,6), #iSu này cho thHy 
quá trình ti;p t�c làm khô tL #O 'm 65% #;n #O 'm 
60% #ã làm thdm màu t*i do các ph5n �ng bi;n màu 
phi enzim R #iSu ki�n nhi�t #O cao, #O 'm thHp.  
         + Trong quá trình b5o qu5n, m�c #O sdm màu 
c�a các tép t*i tI l� thuJn v/i #O 'm t/i h�n. Mdu t*i 

có #O 'm 60% và 65% giW #%&c màu trVng Gn #	nh 
nhHt, #iSu này #%&c gi5i thích là do R #O 'm này các 
quá trình bi;n #Gi sinh lý, sinh hóa, mà #8c bi�t là 
các ph5n �ng bi;n màu enzim và phi enzim cZng nh% 
các ho�t #Ong gây h% h*ng do vi sinh vJt, di�n ra rHt 
chJm trong nOi t�i c� t*i. Tuy nhiên, v/i mdu #%&c 
làm khô #;n #O 'm 60% do mOt ph<n l/p v* ngoài 
b5o v� b	 bong tróc nên th3i gian b5o qu5n dài (≥6 
tháng) s� làm cho sF bi;n màu x5y ra nhanh h-n.  
          Ng%&c l�i R các #O 'm cao (≥ 70%) do hàm 'm 
trong t*i khá cao nên trong quá trình b5o qu5n các 
ho�t #Ong sinh lý di�n ra m�nh m�, ho�t #Ong c�a 
mOt s= enzim làm bi;n màu c�a t*i. M8t khác hàm 
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'm trong t*i cao là #iSu ki�n cho nHm men và nHm 
m=c phát tri]n nên làm cho màu trVng c�a t*i càng 
nhanh bi;n màu h-n.  
        Qua các nhJn xét trên cho thHy t*i khi #%&c làm 
khô #;n #O 'm 65% có màu sVc Gn #	nh nhHt trong 
quá trình b5o qu5n. 
      5. 5. 5. 5. TTTTI l� hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên I l� hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên I l� hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên I l� hao h�t kh=i l%&ng tF nhiên trong quá trong quá trong quá trong quá 
trình btrình btrình btrình b5o q5o q5o q5o quuuu5n5n5n5n    

      Trên c- sR theo dõi sF thay #Gi kh=i l%&ng c�a 
các mdu t*i #%&c làm khô #;n các #O 'm khác nhau 
(các mdu có kh=i l%&ng b�ng nhau và b�ng 10 kg) 
trong quá trình b5o qu5n #] tL #ó xác #	nh #%&c #O 
'm thích h&p cho m�c #ích b5o qu5n. SF thay #Gi 
kh=i l%&ng c�a các mdu #%&c phân tích k;t qu5 #%&c 
th] hi�n R b5ng 5. 

BBBB5ng 5. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n sF thay #Gi kh=i l%&ng tF nhiên c�a t*i 5ng 5. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n sF thay #Gi kh=i l%&ng tF nhiên c�a t*i 5ng 5. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n sF thay #Gi kh=i l%&ng tF nhiên c�a t*i 5ng 5. znh h%Rng c�a #O 'm ban #<u #;n sF thay #Gi kh=i l%&ng tF nhiên c�a t*i     
trong quá trình btrong quá trình btrong quá trình btrong quá trình b5o qu5n (%) 5o qu5n (%) 5o qu5n (%) 5o qu5n (%)     

ThThThTh3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)3i gian b5o qu5n (Tháng)    ����O 'm c�a O 'm c�a O 'm c�a O 'm c�a 
tttt*i (%)*i (%)*i (%)*i (%)    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    

60 100a 101a 99,9a 99,8a 99,5a 99,0a 98,5a 98,0a 97,0a 

65  100a 100a 99,9a 99,8a 99,5a 99,3a 99,0a 98,5a 98,0a 

70  100a 99,5a 89,3b 78,5c 56,8b @ @ @ @ 
75  100a 84,5b 54,4c @ @ @ @ @ @ 

 Ghi chú : Trong cùng mOt cOt, các k;t qu5 có chung ít nhHt mOt chW cái thì không khác nhau có ngh~a R 
m�c p<0,05 

Các k;t qu5 thu #%&c R b5ng 5 cho thHy: SF hao 
h�t kh=i l%&ng R các mdu có sF khác bi�t rHt l/n. Các 
mdu #%&c làm khô #;n #O 'm ≤65% có tI l� hao h�t 
kh=i l%&ng tF nhiên không nhiSu, trong #ó mdu #%&c 
làm khô #;n #O 'm 60% có tI l� hao h�t trong th3i 
gian tL 1@4 tháng #<u g<n b�ng mdu có #O 'm 65%; 
tuy nhiên R các th3i gian b5o qu5n dài h-n (>4 
tháng) thì tI l� h% h*ng R mdu này cao h-n h�n. 
�iSu này #%&c gi5i thích là do mdu có #O 'm 60% có 
mOt ph<n v* ngoài b	 bong tróc nên quá trình mHt 
n%/c và quá trình h% h*ng di�n ra m�nh m� h-n so 
v/i mdu #%&c làm khô #;n #O 'm 65%.  

Ng%&c l�i, R các mdu có #O 'm ≥70% tI l� hao 
h�t kh=i l%&ng di�n ra rHt nhanh và m�c #O hao h�t 
này tI l� thuJn v/i #O 'm t/i h�n c�a chúng, #iSu này 
cho thHy #O 'm c�a t*i #%a vào b5o qu5n càng cao thì 
sF hao h�t kh=i l%&ng do mHt n%/c càng l/n, #_ng 
th3i #O 'm càng cao l�i là #iSu ki�n thích h&p di�n ra 
các quá trình sinh lý, sinh hóa c�a t*i @ #ây cZng là 
nguyên nhân gây hao h�t kh=i l%&ng trong quá trình 
b5o qu5n.  

 TL các nhJn xét trên cho thHy, v/i #O 'm ban 
#<u là 65% thì t*i Lý S-n s� có tI l� hao h�t thHp nhHt 
sau th3i gian b5o qu5n 6@8 tháng.   

 Phân tích các ch` tiêu th%-ng ph'm c�a các mdu 
t*i Lý S-n #%&c làm khô #;n các #O 'm khác nhau 
sau th3i gian b5o qu5n 6@8 tháng cho thHy, t*i #%&c 
làm khô #;n #O 'm 60@65% có kh5 n^ng b5o qu5n t=t 
nhHt. Sau 8 tu<n b5o qu5n chHt l%&ng c�a t*i g<n nh% 

ch%a thay #Gi, màu sVc t%-ng #=i trVng sáng, tI l� h% 
h*ng thHp nhHt và <5%. Trong khi #ó các mdu khác b	 
bi;n #Gi vS chHt l%&ng, h% h*ng nhiSu h-n, #8c bi�t 
là v/i mdu t*i R #O 'm 75%. 

IV. K�T LU�N  

   �O 'm t/i h�n khi #%a vào b5o qu5n có 5nh 
h%Rng #;n chHt l%&ng và kh5 n^ng t_n trW sau thu 
ho�ch #=i v/i t*i Lý S-n. �O 'm #%a vào b5o qu5n là 
60@65% s� cho chHt l%&ng th%-ng ph'm c�a t*i là Gn 
#	nh nhHt so v/i ban #<u, #_ng th3i tGn thHt kh=i 
l%&ng tF nhiên và tI l� th=i h*ng là nh* nhHt so v/i các 
#O 'm l/n h-n 65%.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hoang Thi Le Hang, Nguyen Duc HanhHoang Thi Le Hang, Nguyen Duc HanhHoang Thi Le Hang, Nguyen Duc HanhHoang Thi Le Hang, Nguyen Duc Hanh    

 

SummarySummarySummarySummary    
The objective of this research was to determine the appropriate moisture content of Ly Son garlic with 
the aim of prolong postharvest preservation of type of this specialty crop. The results showed the initial 
moisture content suitable for preservation purposes for Ly Son garlic were 60 — 65%.  And this initial 
moisture had prolong post harvest preservation that were above 6 months. In addition, when Ly Son 
garlic were preserved in this moisture; variation in quality, natural weight loss and deterioration of them 
were occured slowly (the rate of deterioration were less than ten percents (10%) after 8 months).  
Key words: Key words: Key words: Key words: Ly Son garlic, moisture, preservation. 
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