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TÓM TẮT 

Ở Việt Nam, hiện có 3 loài hoa lily hoang dại thuộc chi Lilium được ghi nhận gồm Lilium brownii 
F.E Brown, Lilium poilanei Gagn. và Lilium arboricola. Trong số này, Lilium poilanei Gagn. đang trở 
nên một nguồn gen rất hiếm trên thế giới. Nguồn gen bản địa L. poilanei Gagn. được thu thập từ 
Sapa, Lào Cai và đánh giá về một số đặc điểm hình thái và nông học nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu 
hữu ích cho các chương trình chọn tạo giống sử dụng nguồn gen này làm vật liệu khởi đầu. Các phân 
tích về hình thái, mầu sắc của củ, thân và hoa cho thấy sự đa dạng rất lớn trong quần thể L. poilanei 
thu thập được. Các nghiên cứu về ảnh hưởng của biện pháp phá ngủ bằng nhiệt độ thấp đến sinh 
trưởng, phát triển của củ giống cũng được tìm hiểu. Việc xử lý nhiệt độ thấp (40C) có tác động làm rút 
ngắn thời gian ngủ nghỉ cũng như thời gian từ mọc mầm đến ra hoa. Thời gian xử lý củ giống ở 40C 
trong 6 tuần là thích hợp nhất cho việc phá ngủ củ giống, đồng thời vẫn đảm bảo được sự sinh 
trưởng, phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, L.poilanei cho hoa có chất lượng kém khi được trồng trong 
điều kiện nhiệt độ cao trong nhà lưới ở đồng bằng. Vì vậy, các chương trình chọn tạo giống cần có 
chiến lược nhằm cải thiện nguồn gen này để phát triển các giống mới có kiểu hình đặc trưng và phù 
hợp với điều kiện trồng trọt trong nước.  

Từ khoá: Đa dạng hình thái, đặc điểm nông học, Lilium, Lilium poilanei, ngủ nghỉ, nguồn gen bản địa. 

SUMMARY 

In Vietnam, three wild species of the genus Lilium have been identified so far including Lilium 
brownii F.E Brown, Lilium poilanei Gagn. and Lilium arboricola. Among them, L. poilanei has been 
become a very rare species in the world. Indigenous germplasm of L. poilanei have been collected 
from Sapa, Lao Cai province and examined for morphological and horticultural characteristics for 
documentation which will be useful for future breeding program. Morphological analysis on flowers 
and bulbs revealed a wide variability among the accessions. The research on dormant characteristics 
and the effect of low temperature treatment on dormancy breaking of the seed bulbs was conducted. 
Keeping the bulbs under 40C condition shortened dormancy period and duration from germination to 
flowering of the bulbs. Six weeks of low temperature (40C) treatment appeared an optimal duration for 
breaking dormancy. This was also the most suitable duration that the bulbs could maintain good 
growth and development. However, L. poilanei  gave poor quality of flowers under high temperature 
growing condition and hence a breeding strategy needs to be developed to improve this germlasm for 
further commercial purposes. 

Key words: Dormancy, horticultural characteristics, indigenous germplasm, Lilium, Lilium 
poilanei, morphological diversity.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Chi Lilium (Lilium spp.) bao gåm 

kho¶ng 100 loμi, ®−îc ph©n lo¹i thμnh 7 
nhãm (De Jong, 1974). H¬n mét nöa trong sè 

nμy cã xuÊt xø tõ ch©u ¸ (Beattie and White 
1993), trong ®ã riªng Trung Quèc së h÷u 
kho¶ng 46 loμi vμ kho¶ng 18 gièng (Zhao vμ 
cs., 1996). Theo Ph¹m Hoμng Hé, ë ViÖt 
Nam, cã hai loμi hoang d¹i ®−îc kÓ ®Õn lμ 
B¸ch Hîp (Lilium brownii F.E Brown) mäc 
hoang d¹i trªn nói ®¸, c¸c ®åi cá ë B¾c 
K¹n, Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, L¹ng S¬n vμ 
loμi Lilium poilanei Gagn. cã ë ®åi cá Sapa 
tØnh Lμo Cai. Ngoμi ra, cã 2 loμi ®−îc trång 
trät lμ L. longiflorum thunb. vμ L. 
lancifolium, tuy nhiªn L. longiflorum, hay 
cßn gäi lμ hoa loa kÌn tr¾ng ®−îc trång phæ 
biÕn h¬n c¶. N¨m 2008,  Julian Shaw m« t¶ 
trªn t¹p chÝ The Plantsman ®· t×m l¹i ë 
Sapa - Lμo Cai loμi hoa cã tªn Lilium 
arboricola vèn ®−îc cho lμ kh«ng cßn tån t¹i. 
Tuy nhiªn, nhiÒu tranh luËn cho r»ng, ®©y cã 
thÓ lμ loμi hoμn toμn míi cã tªn Lilium eupete 
(http://www.absoluteastronomy.com/topics/L
ilium_arboricola). 

HiÖn nay, lily lμ mét trong nh÷ng s¶n 
phÈm quan träng cña ngμnh c«ng nghiÖp hoa 
thÕ giíi. Cã 3 nhãm lily quan träng vÒ mÆt 
th−¬ng m¹i lμ Asiatic, Oriental vμ Easter 
Lily (L. longiflorum). HÇu hÕt c¸c gièng 
th−¬ng m¹i nμy ®−îc l¹i t¹o vμ chän läc t¹i 
Hμ Lan (van Tuyl, 1997) vμ hiÖn t¹i, Hμ Lan 
®ang khèng chÕ thÞ tr−êng vÒ cñ gièng. 
ChÝnh v× thÕ, c¸c n−íc nh− NhËt B¶n, Trung  
Quèc, Hμn Quèc, Italia, Nga ®Òu ®· vμ ®ang 
chñ ®éng x©y dùng nh÷ng ch−¬ng tr×nh chän 
t¹o vμ nh©n gièng trong n−íc (Zhao vμ cs., 
1996; Kim, 1996; Grassotti vμ cs., 1990; 
Baranova, 1996). ViÖc sö dông c¸c nguån 
gen b¶n ®Þa lμ mét trong nh÷ng −u tiªn ®Ó 
t¹o gièng b¶n s¾c riªng, phï hîp víi ®iÒu 
kiÖn sinh th¸i, khÝ hËu t¹i mçi quèc gia nμy.   

L. poilanei ®ang trë nªn mét loμi hoa 
hiÕm trªn thÕ giíi. Theo hÖ thèng ph©n lo¹i 
cña Comber (1949), L. poilanei thuéc nhãm 

Sinomartagon, lμ nhãm quan träng ®Ó lai t¹o 
c¸c gièng lai Asiatic víi mÇu s¾c ®a d¹ng do 
cã chøa nhiÒu s¾c tè antocyanin.  Mét sè ý 
kiÕn cho r»ng, loμi hoa nμy hiÖn chØ cßn t×m 
thÊy ë Lμo Cai, ViÖt Nam. Theo d÷ liÖu cña 
Royal Horticulture Society (RHS) vμ mét sè 
nguån d÷ liÖu kh¸c, ch−a thÊy cã th«ng b¸o 
nμo vÒ viÖc sö dông nguån gen nμy lμm bè 
mÑ ®Ó t¹o ra c¸c gièng th−¬ng m¹i hiÖn nay. 

ë ViÖt Nam vμo nh÷ng n¨m 80 thÕ kû 20, 
loμi hoa nμy ®· tõng bÞ khai th¸c víi quy m« 
lín ë ®Þa ph−¬ng Sapa, Lμo Cai ®Ó b¸n sang 
Trung Quèc. ViÖc thu thËp, ®¸nh gi¸, b¶o 
tån vμ ph¸t triÓn loμi hoa nμy lμ cÇn thiÕt do 
nguån gen nμy ®ang trë nªn khan hiÕm. Bμi 
b¸o nμy m« t¶ sù ®a d¹ng vÒ c¸c ®Æc ®iÓm 
h×nh th¸i vμ mét sè ®Æc tÝnh n«ng häc cña 
loμi hoa nμy nh»m cung cÊp c¬ së d÷ liÖu 
phôc vô c«ng t¸c chän t¹o gièng hoa lily míi 
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu 

C©y vμ cñ L. poilanei Gagn. thu thËp t¹i  
Sapa, Lμo Cai. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p 

2.2.1. Xö lý cñ gièng 

Cñ gièng sau khi thu ho¹ch ®−îc gi÷ 
trong kho t¸n x¹, lÇn l−ît ®−îc xö lý l¹nh 6 
vμ 8 tuÇn ë nhiÖt ®é 40C cïng ®em trång vμo 
ngμy 24/1/2008 trong nhμ l−íi thÝ nghiÖm 
ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi. C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè 
trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCB) 
víi 3 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn nh¾c l¹i 60 c©y. 

2.2.2. Kü thuËt trång vμ ch¨m sãc 

Cñ ®−îc trång víi kho¶ng c¸ch 15 x 20 
cm, t−¬ng ®−¬ng víi mËt ®é 7.500 - 8.800 
cñ/sμo. R¹ch r·nh ngang trªn mÆt luèng s©u 
5 cm, sau ®ã ®Æt cñ vμo r·nh. LÊp ®Êt, t−íi 
n−íc gi÷ Èm 1-2 lÇn/ngμy. Bãn ph©n chuång 
hoai: 15 - 20 tÊn/ha; Ph©n v« c¬ N: P205: K20 
= 150 : 200 : 200 kg/sμo. 
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Sè liÖu ®−îc xö lý theo ch−¬ng tr×nh 
IRRISTAT 4.0 vμ Excel. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Sù ®a d¹ng vÒ mÇu s¾c vμ cÊu tróc 
       cña cñ 

C¸c cñ thu tõ tù nhiªn thÓ hiÖn sù sai 
kh¸c rÊt lín vÒ mÇu s¾c, h×nh d¹ng v¶y vμ 
cÊu tróc cña cñ (H×nh 1). Cô thÓ mμu s¾c cña 
vÈy cñ biÕn ®éng tõ mμu tr¾ng ngμ, mμu tÝm 
nh¹t cho ®Õn tÝm thÉm, vÈy cñ biÕn ®éng tõ 
nhá ®Õn lín, sù s¾p xÕp cña vÈy cñ tõ láng 
lÎo ®Õn chÆt. 

3.2. M« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm thùc vËt häc 
M« t¶ chi tiÕt c¸c ®Æc ®iÓm th©n l¸, hoa 

cña loμi L. poilanei Gagn. ®−îc thÓ hiÖn ë 
b¶ng 1 vμ minh ho¹ ë h×nh 2. Cã thÓ quan 
s¸t thÊy sù biÕn ®éng lín vÒ h×nh th¸i, ®Æc 
biÖt lμ vÒ mμu s¾c cña hoa trong quÇn thÓ tù 
nhiªn. Sù sai kh¸c vÒ mÇu s¾c, h×nh d¹ng vμ 
cÊu tróc cña cñ, sù ph©n bè s¾c tè ë th©n vμ 

hoa cã thÓ gîi ý cã mét sè loμi phô tån t¹i 
trong quÇn thÓ loμi hoa ë Lμo Cai. C¸c 
nghiªn cøu vÒ di truyÒn s¾c tè hoa ®· ®−îc 
tiÕn hμnh bëi Abe vμ cs. (2002); Michiharu 
vμ cs. (2005) vμ Balode (2007). Theo Banba 
(1968), 6 lo¹i s¾c tè gåm carotenoids, beta-
carotene, cryptoxanthin, carotenoid nhãm 
echinenone, zeaxanthin, capsanthin vμ 
capsorubin  ®· ®−îc ph¸t hiÖn trong c¸nh 
hoa cña c¸c loμi Lilium. Quan s¸t ë loμi L. 
poilanei cho thÊy, c¸c gen liªn quan ®Õn viÖc 
tæng hîp vμ biÓu hiÖn s¾c tè anthocyanin cã 
thÓ ho¹t ®éng ë c¸c m« kh¸c nhau nh− v¶y 
cñ, th©n vμ c¸c bé ph©n cña hoa. Nh− vËy, 
c¸c nghiªn cøu xa h¬n trong viÖc ph¸t hiÖn 
lo¹i s¾c tè vμ c¸c gen liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu 
khiÓn sù biÓu hiÖn c¸c s¾c tè ë c¸c m« kh¸c 
nhau víi c¸c møc ®é kh¸c nhau sÏ mang l¹i 
kh¶ n¨ng øng dông lín trong viÖc c¶i thiÖn 
®Æc ®iÓm mÇu s¾c cña L. poilanei còng nh− 
kÕt hîp vËt liÖu nμy trong c¸c ch−¬ng tr×nh 
chän t¹o gièng kh¸c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. Sù ®a d¹ng vÒ mÇu s¾c vμ cÊu tróc cñ L. poilanei Gagn.  

 1- Cñ cã v¶y cñ mÇu tr¾ng, phít tÝm, v¶y thu«n nhän, xÕp chÆt;  
 2- Cñ cã v¶y phÝa ngoμi mÇu tr¾ng, v¶y phÝa trong mÇu tÝm hång, v¶y thu«n nhän, xÕp chÆt;  
 3- Cñ cã v¶y mÇu tÝm sÉm h¬n, v¶y to xÕp láng lÎo;  
 4- Cñ cã m¶y mÇu tÝm hång, thu«n dμi, xÕp láng lÎo;  
 5- Cñ cã v¶y mÇu tÝm hång, v¶y thu«n nhän, xÕp rÊt chÆt;  
 6- Cñ cã v¶y mÇu tÝm hång, v¶y to, xÕp chÆt võa ph¶i;  
 7- Cñ cã v¶y mÇu tÝm ®Ëm, v¶y thu«n dμi, to, xÕp láng lÎo;  
 8- Cñ cã v¶y mÉu tÝm ®en, v¶y thu«n dμi, xÕp rÊt láng lÎo. 
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H×nh 2. MÉu hoa L. poilanei Gagn. ë Sapa, Lμo Cai (a) 
vμ sù sai kh¸c trong ph©n bè s¾c tè ë c¸nh hoa (b, c) 

B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i c©y hoa Lilium poilanei Gagn. (trång trong ®iÒu 
kiÖn nhμ l−íi t¹i ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp, §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi) 

Bộ phận Chỉ tiêu theo dõi Đơn vị Mô tả 
Chiều cao cm 82,75 
Đường kính thân mm 5,4 
Độ cứng  Rất cứng 

Thân 

Mầu sắc  Xanh, xanh tím 
Dạng sắp xếp  Xen kẽ 
Tổng số lá trên/cây lá/cây 60.2 
Rộng lá cm 1,08 
Dài lá cm 7,72 
Hình dạng  Thuôn nhọn 
Độ cứng  Trung bình 

Lá 

Mầu sắc  Xanh nhạt 

Loại, kiểu hoa  Dạng chùm, chúc xuống 
Số lượng mỏ hoa/ cây  3,1 
Thời gian tồn tại của hoa trong  2-3 tuần 
Chiều rộng cánh hoa cm 1,62 
Chiều dài cánh hoa cm 7,88 
Đường kính hoa cm 8,44 

Màu sắc hoa  Cánh phía ngoài vàng đến vàng nhạt, phía trong 
ống hoa có mầu tím đến đỏ, 

Chiều dài nhị  6,3 
Mầu sắc của chỉ nhị  Vàng xanh 
Mầu sắc của bao phấn  Nâu cam 
Mầu sắc của hạt phấn  Vàng nhạt 
Chiều dài nhuỵ cm 6,5 
Màu của vòi nhuỵ  Xanh 

Hoa 

Hương thơm  Có hương rất thơm 

3.3. M« t¶ mét sè ®Æc ®iÓm n«ng häc 

HÇu hÕt c¸c loμi Lilium tr¶i qua giai 
®o¹n ngñ nghØ trong mïa ®«ng vμ tiÕp tôc 
sinh tr−ëng trong suèt mïa xu©n vμ hÌ. Sù 

ngñ nghØ ë lily ®−îc ph¸ vì b»ng viÖc xö lý 
víi nhiÖt ®é thÊp trong mét vμi tuÇn hoÆc 
ho¸ chÊt. Tuy nhiªn viÖc dïng nhiÖt ®é thÊp 
®Ó ph¸ ngñ nghØ lμ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt 
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hiÖn nay. Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph¸ ngñ 
cho cñ lily rÊt kh¸c nhau, phô thuéc vμo 
loμi vμ kiÓu gen (Beattie & White 1993; De 
Hertogh, 1989; Lin & Wilkin, 1975; Roh, 
1985, 1990). Nh×n chung hÇu hÕt c¸c gièng 
b¶o qu¶n l¹nh 50C sau 4 - 6 tuÇn lμ ph¸ 
®−îc ngñ nghØ. Nh−ng còng cã mét sè gièng 
nh− “Connecticut” cÇn tõ 6 ®Õn 8 tuÇn, 
gièng “Yellow Blage” cÇn ®Õn 8 tuÇn. Mét sè 
gièng thuéc nhãm con lai Oriental cÇn thêi 
gian xö lý xu©n ho¸ l©u h¬n  tõ 10 - 12 tuÇn 
nh− “Star Gager” hay “Casablanca”. Trong 
®iÒu kiÖn tù nhiªn cña Lμo Cai, L. poilanei 
ra hoa vμo kho¶ng th¸ng 8, sau ®ã ®Õn 
th¸ng 11, 12 th× th©n l¸ lôi ®i. Cñ n»m tr¶i 
qua mïa ®«ng tù nhiªn ®Õn th¸ng ba, th¸ng 
t− th× n¶y mÇm. Chóng t«i ®· thu c¸c cñ 
nμy vμo th¸ng 11 vμ tiÕn hμnh xö lý l¹nh ë 
40C trong thêi gian kh¸c nhau. N¨m 2007, 
c¸c cñ ®· ®−îc xö lý th¨m dß ë 4, 6, 8, 10 vμ 
12 tuÇn. KÕt qu¶ cho thÊy, xö lý trong 6, 8 

tuÇn cho hiÖu qu¶ n¶y mÇm cao h¬n c¶. ë 
®©y tr×nh bμy kÕt qu¶ xö lý cñ trong 6, 8 

tuÇn n¨m 2008. ¶nh h−ëng cña xö lý nhiÖt 
®é thÊp ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña cñ 
trång trong ®iÒu kiÖn ®ång b»ng ®−îc tr×nh 
bμy ë b¶ng 2 vμ 3.  

3.4. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh 
       ®Õn tû lÖ mäc mÇm cña cñ hoa Lilium  
       poilanei Gagn. 

ViÖc xö lý l¹nh cñ gièng tr−íc khi trång 

gióp cho cñ gièng mäc mÇm sím, t¨ng tû lÖ 
mäc mÇm rót ng¾n qu¸ tr×nh mäc mÇm cña 

cñ gièng. ë 2 c«ng thøc xö lý 40C trong 6 vμ 
8 tuÇn, cñ b¾t ®Çu n¶y mÇm ngay sau tuÇn 
thø 3 vμ thø 2 sau trång trong khi ë c«ng 
thøc ®èi chøng kh«ng xö lý, cñ chØ b¾t ®Çu 
xuÊt hiÖn mÇm sau tuÇn thø 5. Tû lÖ mäc 
mÇm tèi ®a ®¹t ®−îc nhanh nhÊt ë c«ng thøc 
xö lý l¹nh 8 tuÇn víi tû lÖ lμ 98,33% sau 8 
tuÇn; c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn lμ 96,67% 
sau 10 tuÇn, trong khi c«ng thøc ®èi chøng 
còng chØ ®¹t 50% (H×nh 3).  

3.5. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh 
       ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao  
       vμ sè l¸ c©y hoa Lilium poilanei Gagn. 

H×nh 4 cho thÊy, ®éng th¸i t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao vμ sè l¸ trong qóa tr×nh sinh 
tr−ëng cña c©y. C¸c cñ ®−îc xö lý l¹nh 6 
tuÇn cã tèc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y ë 
®¹t cao nhÊt kho¶ng 5 - 6 cm/tuÇn ®ång thêi 
cã tèc ®é ra l¸ nhanh nhÊt ®¹t trung b×nh 
kho¶ng 6 l¸/ tuÇn. C«ng thøc ®èi chøng cã sù 
t¨ng tr−ëng rÊt chËm c¶ vÒ chiÒu cao lÉn sè 
l¸. §Õn tuÇn thø 16 th× chiÒu cao c©y trung 
b×nh cña c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn ®¹t 
61,20 cm cao h¬n so víi  c«ng thøc ®èi chøng 
lμ 27 cm, cao h¬n c«ng thøc xö lý l¹nh 8 tuÇn 
lμ 9,06 cm. Sè l¸ ®¹t cao nhÊt còng ®¹t ®−îc 
ë c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn lμ 63,60 l¸/ 
c©y, tiÕp ®ã lμ c«ng thøc xö lý l¹nh 8 tuÇn 
víi 56,17 l¸/c©y. C«ng thøc ®èi chøng ®¹t sè 
l¸ thÊp nhÊt lμ 31,12 l¸/c©y. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh ®Õn thêi gian ®¹t chiÒu cao 
vμ sè l¸ tèi ®a c©y hoa Lilium poilanei Gagn. 

Thời lượng xử lý Chiều cao cây tối đa
(cm) 

Tổng số lá/ cây 
(lá/cây) 

Thời gian đạt chiều cao cây tối đa 
(ngày) 

Đối chứng (không xử lý lạnh) 50,45 45,18 168 

Xử lý 4 oC trong  6 tuần 82,75 73,45 129 

Xử lý 4 oC trong  8 tuần 63,18 60,20 119 

CV (%) 12,60 9,80  

LSD 5% 7,38 8,15  



Đánh giá đa dạng hình thái và một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa     

465 

B¶ng 2 tæng kÕt ¶nh h−ëng cña xö lý 
l¹nh ®Õn thêi gian cho cho l¸ vμ chiÒu cao tèi 
®a. ChiÒu cao c©y tèi ®a lμ chiÒu cao khi c©y 
xuÊt hiÖn nô. §©y còng cã thÓ xem lμ chiÒu 
cao cña cμnh hoa, ®©y lμ mét chØ tiªu quan 
träng trong viÖc ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn cña c©y hoa lily còng nh− quyÕt ®Þnh 
chÊt l−îng cña cμnh hoa. C©y ®¹t chiÒu cao 
c©y cuèi cïng trung b×nh cao nhÊt ë c«ng thøc 
xö lý l¹nh 6 tuÇn lμ 82,75 cm/c©y sau trång 
129 ngμy. Trong khi ®ã, ë c«ng thøc xö lý 
l¹nh 8 tuÇn, chiÒu cao c©y cuèi cïng trung 
b×nh chØ ®¹t 63,18 cm sau trång 119 ngμy. 

C«ng thøc kh«ng xö lý l¹nh lμ c«ng thøc cã 
chiÒu cao c©y tèi ®a thÊp nhÊt trong c¸c c«ng 
thøc cña thÝ nghiÖm vμ chØ ®¹t 50,45 cm sau 
trång 168 ngμy. VÒ thêi gian ®Ó c©y ®¹t sè l¸ 
tèi ®a, c¸c c«ng thøc ®èi chøng, xö lý l¹nh 6 
vμ 8 tuÇn lÇn l−ît ®¹t lμ 45,18 l¸/c©y; 73,45 
l¸/ c©y vμ  60,20 l¸/c©y sau trång t−¬ng øng lμ 
168 ngμy, 129 ngμy vμ 119 ngμy. Nh− vËy 
c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn sÏ cho tæng sè l¸ 
h×nh thμnh trªn c©y cao nhÊt ®¹t 73,45 l¸/c©y, 
thêi l−îng xö lý l¹nh nμy lμ thÝch hîp cho cñ 
gièng sinh tr−ëng vμ ®¹t ®−îc sè l¸ tèi ®a cao, 
lμ tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thμnh hoa sau nμy. 

 

H×nh 3. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh ®Õn tû lÖ mäc mÇm 
cña cñ Lilium poilanei Gagn.  

CT1: ®èi chøng kh«ng xö lý; CT2: xö lý l¹nh 6 tuÇn; CT3: xö lý l¹nh 8 tuÇn 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

H×nh 4. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh ®Õn ®éng th¸i ra l¸  
cña c©y hoa Lilium poilanei Gagn. 

CT1: ®èi chøng kh«ng xö lý; CT2: xö lý l¹nh 6 tuÇn; CT3: xö lý l¹nh 8 tuÇn 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh ®Õn c¸c thêi kú sinh tr−ëng 
c©y hoa Lilium poilanei Gagn. 

Thời kỳ sinh trưởng ngày (ngày) 
Thời lượng 
xử lý ở 40C Từ trồng đến mọc 

mầm 50% 
Từ trồng đến ra nụ 

10% 
Từ trồng đến bắt đầu 

nở hoa 10% 
Từ trồng đến nở hoa 

50% 
Đối chứng 
(không xử lý lạnh) 70,0 172,7 192,3 - 

6 tuần 45,2 123,6 141,4 181,4 
8 tuần 25,5 114,2 128,3 172,7 
CV (%) 8,30 
LSD (5%) 11,28 
  

3.6. ¶nh h−ëng cña thêi l−îng xö lý l¹nh 
        ®Õn c¸c thêi kú sinh tr−ëng c©y hoa 
        Lilium poilanei Gagn. 

B¶ng 3 cho thÊy, c¸c c«ng thøc cã xö lý 
l¹nh ®· tá ra lμ cã hiÖu qu¶ tèt ®èi víi  c¸c 
qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ h×nh 
thμnh hoa cña c©y. Tr−íc tiªn xö lý l¹nh ®· 
rót ng¾n thêi gian nÈy mÇm cña cñ gièng so 
víi viÖc kh«ng xö lý l¹nh. Thêi gian tõ trång 
®Õn khi ra nô cña cñ ®−îc xö lý l¹nh còng 
rót ng¾n mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi cñ kh«ng 
xö lý l¹nh. Cñ gièng kh«ng xö lý l¹nh cã thêi 
gian tõ trång ®Õn ra nô kÐo dμi nhÊt. §èi víi 
nh÷ng cñ gièng xö lý cμng dμi th× thêi gian 

sinh tr−ëng cμng rót ng¾n. ë c«ng thøc xö lý 
l¹nh 8 tuÇn th× thêi gian tõ trång ®Õn ra nô 
10% lμ 114,2 ngμy trong khi ®ã c«ng thøc ®èi 
chøng cã thêi gian tõ trång ®Õn ra nô 10% lμ 
172,7 ngμy, c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn th× 
thêi gian tõ trång ®Õn ra nô còng chØ kÐo dμi 
123,6 ngμy. 

ë c¸c c«ng thøc xö lý l¹nh kh¸c nhau 
c©y cã tæng thêi gian sinh tr−ëng kh¸c nhau. 
C«ng thøc xö lý l¹nh dμi nhÊt (8 tuÇn) cho 
tæng thêi gian sinh tr−ëng ng¾n nhÊt lμ 
172,7 ngμy, c«ng thøc xö lý l¹nh 6 tuÇn th× 
tæng thêi gian sinh tr−ëng lμ 181,4 ngμy. 
Trong khi ®ã, ë c«ng thøc kh«ng xö lý l¹nh 
th× tæng thêi gian sinh tr−ëng kÐo dμi vμ 
nhiÒu c©y cã hiÖn t−îng mï hoa, sè c©y cã 
hoa në nhá h¬n 50%, ë c«ng thøc nμy khi c©y 
në hoa 10% th× thêi gian sinh tr−ëng ®· lμ 
192,3 ngμy. 

Qua quan s¸t vÒ t×nh h×nh sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn vμ ra hoa cña L. poilanei trong 
®iÒu kiÖn ®ång b»ng cã thÓ thÊy nhiÖt ®é cao 
vμo th¸ng 7, th¸ng 8 khi c©y ra hoa ®· cã 
¶nh h−ëng rÊt xÊu ®Õn chÊt l−îng c¶ hoa. 
Hoa bÞ thui nhiÒu, nÕu kh«ng còng cho hoa 
rÊt bÐ, mÇu s¾c nhît nh¹t, kh«ng thÝch hîp 
®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm th−¬ng m¹i. Râ rμng 
víi h×nh th¸i kiÓu hoa vμ mÇu s¾c hoa kh¸ 
quyÕn rò, hoa L. poilanei hoμn toμn cã thÓ sö 
dông trùc tiÕp nh− mét s¶n phÈm th−¬ng 
m¹i nÕu nh− nghiªn cøu ®−îc thêi vô vμ kü 
thuËt trång phï hîp. C¸c kÕ ho¹ch sö dông 
vËt liÖu nμy lμm bè mÑ cã thÓ tËp trung vμo 
c¶i thiÖn tÝnh chÞu nãng còng nh− khai th¸c 
c¸c gen liªn quan ®Õn sù tæng hîp vμ biÓu 
hiÖn s¸c tè kh¸c nhau ë c¸c m« kh¸c nhau. 

4. KÕT LUËN 

QuÇn thÓ Lilium poilanei Gagn. thu 
thËp tõ Sa Pa, Lμo cai cã sù biÕn ®éng lín vÒ 
kiÓu h×nh cñ, th©n vμ hoa. ViÖc xö lý l¹nh ®Ó 
ph¸ ngñ cho cñ gièng khi trång trong ®iÒu 
kiÖn t¹i ®ång b»ng lμ cÇn thiÕt nh»m rót 
ng¾n thêi gian sinh tr−ëng còng nh− c¶i 
thiÖn t×nh tr¹ng sinh tr−ëng cña c©y. Xö lý 
l¹nh cho cñ gièng ë 40C trong 6 tuÇn tá ra lμ 
c«ng thøc tèt nhÊt võa rót ng¾n thêi gian tõ 
trång ®Õn ra hoa võa ®¶m b¶o sù sinh tr−áng 
tèt cña c©y. L. poilanei lμ mét loμi hoa hiÕm, 
nguån gen mang nhiÒu ®Æc ®iÓm quÝ nh− cã 
mÇu s¾c ®a d¹ng vμ h−¬ng th¬m. Trong 
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t−¬ng lai cÇn khai th¸c c¸c ®Æc ®iÓm quÝ cña 
loμi hoa nμy ®Ó ®−a vμo c¸c ch−¬ng tr×nh 
chän t¹o gièng hoa lily trong n−íc.   
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