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TÓM TẮT 

Các giống khoai tây khác nhau được trồng trong hệ thống khí canh ở các dung dịch dinh dưỡng 
có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15oC đến 25oC. Kết quả nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của 
nhiệt độ tại vùng rễ của cây khoai tây trong hộp khí canh tới sự sinh trưởng, phát triển và năng suất 
của củ nhỏ khoai tây trồng trong vụ hè. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể áp dụng công nghệ khí 
canh để thích nghi cây con khoai tây cấy mô trong nhân giống một cách nhanh chóng trong cả điều 
kiện chính vụ và trái vụ. Hệ số nhân giống của cây đạt từ 7 ÷ 8 lần trong một tháng khi nhiệt độ dung 
dịch sử dụng trong hệ thống khí canh đặt ở 20oC. Trong điều kiện này, cây khoai tây sinh trưởng và 
phát triển tốt, cho năng suất củ nhỏ khoai tây nằm trong khoảng 613,0 - 967,7 củ/m2. Như vậy, kết quả 
này cho phép đề xuất một phương pháp kỹ thuật mới cho việc nhân giống cây con và sản xuất củ 
giống nhỏ khoai tây kể cả trong vụ thu ở đồng bằng sông Hồng. 

Từ khoá: Cây con, củ giống, khí canh, khoai tây, nhân giống. 

SUMMARY 

Potato minituber production was investigated in an aeroponic system with different nutrient 
solution temperatures in the range from 15oC to 25oC. The aims of the study was to identify the 
influence of  the temperature in the root region in the aeroponic box on the growth, development and 
minitubers production during the summer period. The results showed that aeroponics technology 
could be successfully applied for acclimatization of in-vitro potato plantlets as well as rapid 
propagation in both main and off-season. The multiplication rate reached 7 to 8 times within a month 
when the solution temperature was kept at 20oC. Under this condition, the potato plants grew well and 
gave minituber yield in the range of 613.0 to 967.7 tubers per square meter. With these findings a new 
propagation technique was proposed for potato propagation  and/or minituber seeds production at 
different times of the year,  including autumn season in the Red River Delta. 

Key words: Aeroponic, minituber production, plantlets, potato. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
C¸c nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña nhiÖt 

®é vïng rÔ ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn, n¨ng 
suÊt cña c©y khoai t©y ®· ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ 
tiÕn hμnh. Theo Epstein (1971), khi lμm thÝ 
nghiÖm ë trªn ®Êt thÊy r»ng nhiÖt ®é cña ®Êt 

thÊp sÏ lμm t¨ng sù h×nh thμnh cñ so víi ë 
®Êt cã nhiÖt ®é cao. §iÒu khiÓn nhiÖt ®é 
vïng rÔ cßn ®em l¹i hiÖu qu¶  trªn nhiÒu ®èi 
t−îng c©y trång kh¸c nh− hoa hång c¾t cμnh 
(Lee vμ cs., 2004), trªn cμ chua (Lee vμ cs., 
2002) vμ trªn d−a chuét (Lee vμ cs., 2001). 
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Theo c¸c nghiªn cøu tr−íc ®©y th× chøc 
n¨ng cña rÔ ho¹t ®éng tèt ë kho¶ng trªn 
10oC ®Õn 20oC (Barry, 1996). Trong thuû 
canh th× nhiÖt ®é cña dung dÞch ¶nh h−ëng 
®Õn vËn chuyÓn vμ hÊp thô dinh d−ìng, s¶n 
sinh ra hormon trong rÔ (Papadopoulos and 
Tiessen, 1987). ChÝnh nhiÖt ®é thÊp ®· c¶m 
øng lªn sù biÕn ®æi chøc n¨ng sinh lý, t¸c 
®éng lªn sù c¶m øng h×nh thμnh cñ cña 
khoai t©y (Ewing, 1995).  

C«ng nghÖ khÝ canh (aeroponic) ®−îc 
Richard (1983) ®−a ra vμ ¸p dông thμnh 
c«ng trong nh©n gièng c©y trång tõ nh÷ng 
n¨m 80 cña thÕ kû 20. Víi hÖ thèng khÝ 
canh ®−îc c¶i tiÕn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn 
cña ViÖt Nam, ¸p dông trªn ®èi t−îng c©y 
khoai t©y ®· cho hÖ sè nh©n gièng ®¹t 8 - 11 
lÇn/th¸ng (NguyÔn Quang Th¹ch vμ cs., 
2006), cao h¬n rÊt nhiÒu so víi nu«i cÊy m« 
(4 - 5 lÇn/th¸ng). Nh÷ng nghiªn cøu vÒ 
nhiÖt ®é vïng rÔ c©y khoai t©y trong thuû 
canh ®· tõng ®−îc nghiªn cøu nh−ng cßn 
rÊt khiªm tèn, trong khi ®ã c©y khoai t©y 
l¹i lμ c©y −a nhiÖt ®é thÊp (Chang vμ cs., 
2006). Bªn c¹nh ®ã, nhu cÇu vÒ cñ gièng 
khoai t©y mini trÎ, s¹ch bÖnh cho s¶n xuÊt 
gièng hiÖn nay ngμy cμng lín. V× vËy môc 
®Ých cña nghiªn cøu lμ x¸c ®Þnh ng−ìng 
nhiÖt ®é dung dÞch vμ nhiÖt ®é bån khÝ canh 
thÝch hîp nh»m vËn dông c«ng nghÖ khÝ 
canh ®Ó nh©n c©y vμ s¶n xuÊt cñ minituber 
tr¸i vô. 

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

2.1. §èi t−îng nghiªn cøu 

HÖ thèng khÝ canh ®−îc c¶i tiÕn phï hîp 
víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cô thÓ cña ViÖt Nam 
dùa trªn m« h×nh khÝ canh cña Mü vμ cña 
Hμn Quèc, cã thiÕt kÕ bæ sung hÖ thèng b¶o 
«n vμ lμm m¸t dung dÞch. ChÕ ®é ho¹t ®éng 
cña hÖ thèng lμ phun 15 gi©y trong chu kú 
10 phót/lÇn. Dinh d−ìng sö dông lμ dinh 

d−ìng do ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp t¹o ra 
(NguyÔn Quang Th¹ch vμ cs., 1998). ThiÕt bÞ 
®o nhiÖt ®é lμ m¸y c¶m øng nhiÖt ®é b»ng 
tia Laser. 

2.2. VËt liÖu nghiªn cøu 

Mét sè gièng khoai t©y phôc vô cho ¨n 
t−¬i vμ cho chÕ biÕn mμ thÞ tr−êng ®ang cã 
nhu cÇu rÊt lín nh− gièng KT2 - nguån tõ 
CIP ®· ®−îc ViÖn Khoa häc kü thuËt N«ng 
nghiÖp ViÖt Nam chän t¹o; gièng Atlantic – 
nguån gèc tõ Mü; gièng Solara – nguån gèc 
tõ §øc; gièng Diamant – nguån gèc tõ Hμ 
Lan. TÊt c¶ c¸c nguån gièng sö dông ®Òu lμ 
nguån mÉu gièng in-vitro s¹ch bÖnh. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ t¹i ViÖn Sinh 
häc N«ng nghiÖp (Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi) víi 4 c«ng thøc thÝ nghiÖm:  

CT1 (§/C) - Kh«ng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é 
dung dÞch dinh d−ìng;  

CT2 - H¹ nhiÖt ®é dung dÞch dinh d−ìng 
xuèng 15oC;  

CT3 - H¹ nhiÖt ®é dung dÞch dinh d−ìng 
xuèng 20oC;  

CT4 - H¹ nhiÖt ®é dung dÞch dinh d−ìng 
xuèng 25oC.  

NhiÖt ®é ë c¸c c«ng thøc ®−îc duy tr× 
trong suèt c¶ vô. Trong c¸c c«ng thøc thÝ 
nghiÖm, c¸c gièng ®−îc ®−a ra trång trªn hÖ 
thèng khÝ canh víi mËt ®é 20 c©y/m2. ThÝ 
nghiÖm ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn víi 3 lÇn lÆp 
l¹i, mçi lÇn lÆp l¹i 60 c¸ thÓ/c«ng thøc. Theo 
dâi diÔn biÕn nhiÖt ®é cña m«i tr−êng, cña 
vïng rÔ cña c©y khoai t©y ë c¸c thêi ®iÓm 9h, 
12h, 15h, c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng vμ ph¸t 
triÓn hiÖn hμnh trªn c©y khoai t©y trong c¸c 
c«ng thøc.  

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh tõ th¸ng 7 
®Õn hÕt th¸ng 10 n¨m 2008.  

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc 
b»ng ch−¬ng tr×nh IRRISTATS 4.0. 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é dung dÞch dinh d−ìng vμ quang chu kú 
chiÕu s¸ng kh¸c nhau ®Õn sinh tr−ëng c©y khoai t©y khÝ canh 

Tăng trưởng chiều cao 
(cm/tuần) 

Tăng trưởng số lá 
(lá/tuần) 

Tăng trưởng diện tích lá 
(cm2/tuần) 

Tăng trưởng đường kính thân 
(cm/tuần) 

Tên 
giống 

Công 
thức 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

CT1  
Đ/C - - - - - - - - - - - - 

CT2 
(15oC) 7,70 7,66 8,64 3,06 3,28 3,35 5,21 5,96 6,42 0,046 0,048 0,052 

CT3 
(20oC) 9,78 10,67 13,24 3,28 3,51 3,71 8,01 8,69 9,34 0,045 0,043 0,044 

Atlantic 

CT4 
(25oC) 7,24 7,65 8,64 2,97 3,08 3,13 4,89 5,15 5,86 0,032 0,041 0,044 

CT1 
Đ/C - - - - - - - - - - - - 

CT2 
(15oC) 6,82 6,83 7,17 2,93 3,04 3,15 4,79 5,15 5,66 0,043 0,043 0,045 

CT3 
(20oC) 7,62 7,67 7,95 2,97 3,08 3,31 5,96 6,55 7,32 0,039 0,040 0,042 

Diamant 

CT4 
(25oC) 6,58 6,65 6,86 2,73 3,06 3,08 4,54 4,97 5,29 0,035 0,036 0,038 

Ả
nh hư
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Tăng trưởng chiều cao 
(cm/tuần) 

Tăng trưởng số lá 
(lá/tuần) 

Tăng trưởng diện tích lá 
(cm2/tuần) 

Tăng trưởng đường kính thân 
(cm/tuần) 

Tên 
giống 

Công 
thức 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

9h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

10h chiếu 
sáng/ 
ngày 

Quang 
chu kỳ 

11h chiếu 
sáng/ 
ngày 

CT1  
Đ/C - - - - - - - - - - - - 

CT2 
(15oC) 9,56 9,57 10,89 3,15 3,26 3,44 6,44 7,24 7,64 0,048 0,050 0,054 

CT3 
(20oC) 17,01 17,11 17,21 4,00 4,22 4,24 8,29 8,82 9,37 0,041 0,042 0,035 

 
 
 
 
KT2 

CT4 
(25oC) 8,23 9,18 11,43 3,04 3,15 3,42 5,85 6,47 7,30 0,035 0,037 0,039 

CT1 – 
Đ/C - - - - - - - - - - - - 

CT2 
(15oC) 8,63 8,66 8,73 2,64 3,06 3,06 3,86 4,31 4,85 0,035 0,036 0,038 

CT3 
(20oC) 11,36 11,61 11,73 2,86 3,08 3,22 5,29 6,00 6,92 0,033 0,035 0,037 

Solara 

CT4 
(25oC) 8,21 8,26 8,31 2,84 2,86 2,93 3,81 3,94 4,59 0,032 0,033 0,034 

Ghi chú:  - Cây chết 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é dung dÞch dinh d−ìng vμ quang chu kú 
chiÕu s¸ng kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt c©y khoai t©y khÝ canh 

Số củ/khóm 
(củ) 

M* trung bình củ 
(g/củ) 

Năng suất lý thuyết 
(củ/m2) 

Năng suất thực thu 

(củ/m2) Tên 
giống 

Công thức 
9h(1) 10h 11h 9h 10h 11h 9h 10h 11h 9h 10h 11h 

CV    
(%) 

LSD 
0,05 

CT1 (Đ/C) - - - - - - - - - - - - 

CT2 (15oC) 4,66 6,33 24,00 7,85 8,42 7,83 93,3 126,7 480,0 81,7b 121,0b 425,3b 

CT3 (20oC) 25,33 31,33 39,00 4,14 3,98 9,23 506,7 626,7 780,0 484,0a 532,3a 686,3a 
Atlantic 

CT4 (25oC) 4,33 7,33 12,67 1,53 4,31 1,71 86,7 146,7 253,3 75,3b 128,0b 216,3c 

6,7 35,38 

CT1 (Đ/C) - - - - - - - - - - - - 

CT2 (15oC) 7,67 12,33 15,33 2,30 2,30 1,94 153,3 246,7 306,7 140,7b 224,7b 274,0b 

CT3 (20oC) 40,67 51,67 62,67 1,35 1,54 1,99 813,3 1033,3 1253,3 761,3a 887,7a 967,7a 
Diamant 

CT4 (25oC) 9,33 10,33 11,67 0,53 0,48 2,00 186,7 206,7 233,3 172,3b 182,3c 205,7c 

5,1 37,34 

CT1 (Đ/C) - - - - - - - - - - - - 

CT2 (15oC) 10,33 4,67 19,67 5,16 13,33 7,75 206,7 93,3 393,3 180,7 87,3 368,0 

CT3 (20oC) 30,00 31,00 41,67 5,67 5,80 8,75 600,0 620,0 833,3 564,0 572,0 708,0 
KT2 

CT4 (25oC) 3,33 4,67 13,00 9,50 13,92 10,51 66,7 93,3 260,0 62,0 71,3 227,0 

4,0 21,94 

CT1 (Đ/C) - - - - - - - - - - - - 

CT2 (15oC) 3,33 4,66 7,00 6,00 13,33 11,42 66,7 93,3 140,0 58,0b 70,0c 116,7b 

CT3 (20oC) 22,67 27,67 34,33 5,29 5,24 6,55 453,3 553,3 686,7 419,0a 473,0a 613,0a 
Solara 

CT4 (25oC) 3,67 5,67 7,67 2,72 2,79 8,04 73,3 113,3 153,3 67,3b 105,0b 134,7b 

5,8 23,08 

  *: Khối  lượng trung bình củ;     - Cây chết;       (1) Quang chu kỳ 

Ả
nh hư
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KÕt qu¶ thu ®−îc ë b¶ng 4 cho thÊy: Khi 
xö lý lμm l¹nh dung dÞch dinh d−ìng th× tÊt 
c¶ c¸c c«ng thøc vμ tÊt c¶ c¸c gièng ®Òu ra cñ 

trong ®iÒu kiÖn tr¸i vô. ë c¸c c«ng thøc kh¸c 
nhau cho kÕt qu¶ sai kh¸c cã ý nghÜa kh¸c 
nhau. TÊt c¶ c¸c gièng khoai t©y thÝ nghiÖm 
®Òu cho sè cñ lín nhÊt ë nÒn nhiÖt ®é CT3 
(nhiÖt ®é dung dÞch ®Æt ë 20oC) víi quang 

chu kú 11h chiÕu s¸ng. ë nÒn nhiÖt ®é thÝch 
hîp nμy sè cñ c©y khoai t©y t¹o thμnh lμ tréi 
h¬n h¼n so víi c¸c nÒn nhiÖt ®é cßn l¹i. C«ng 
thøc ®èi chøng c©y kh«ng thÓ sinh tr−ëng  
ph¸t triÓn ®−îc trong ®iÒu kiÖn tr¸i vô. 

Trong s¶n xuÊt cñ gièng khoai t©y 
minituber th× chØ tiªu quan träng hμng ®Çu 
chÝnh lμ n¨ng suÊt vÒ sè cñ/c©y. C¸c gièng 
nghiªn cøu ®Òu cho n¨ng suÊt cao nhÊt vÒ sè 
cñ/c©y ë CT3 víi nhiÖt ®é dung dÞch ë 20oC 

vμ 11h chiÕu s¸ng. ë c«ng thøc nμy, gièng 
Diamant cho sè cñ trung b×nh thùc thu ®¹t 
967,7 cñ/m2, gièng Solara ®¹t 613,0 cñ/m2, 
gièng Atlantic ®¹t 686,3 cñ/m2 vμ gièng KT2 
®¹t 708,0 cñ/m2. Trong CT4, nhiÖt ®é dung 
dÞch ®Æt ë 25oC chØ ®¹t 205,7 cñ/m2 trªn 
gièng Diamant; 216,3 cñ/m2 trªn gièng 
Atlantic; 227,0 cñ/m2 trªn gièng KT2 vμ 
134,7 cñ/m2 ë gièng Solara. Nh− vËy nhiÖt ®é 
ë vïng rÔ cao kh«ng cã lîi cho t¹o cñ cña 
khoai t©y, ®ång thêi chªnh lÖch nhiÖt ®é qu¸ 
lín gi÷a bé phËn th©n l¸ vμ nhiÖt ®é vïng rÔ 
còng kh«ng tèt cho viÖc t¹o cñ cña khoai t©y. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 
4.1. KÕt luËn  

- NhiÖt ®é trong bån trång khoai t©y khÝ 
canh ®−îc gi¶m râ rÖt khi sö dông dung dÞch 
trång ®−îc lμm m¸t ë c¸c nhiÖt ®é lμm l¹nh 
kh¸c nhau. §iÒu nμy cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt cña cñ 
nhá t¹o ra. 

- Cã thÓ t¹o nhiÖt ®é trong bån trång 
xung quanh 21oC khi sö dông dung dÞch cã 
nhiÖt ®é ë 20oC. 

- Trong ®iÒu kiÖn vô hÌ (th¸ng 7), c©y 
trång trªn bån khÝ canh víi dung dÞch ®−îc 
lμm l¹nh (ë 15oC, 20oC, 25oC) ®Òu cã kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng tèt vμ cho phÐp c¾t ngän 
gi©m ®Ó nh©n gièng víi hÖ sè nh©n ®¹t 7,62 - 
9,04 lÇn/th¸ng trªn c¸c gièng nghiªn cøu. 

 Trong 3 ng−ìng nhiÖt ®é dung dÞch 
nghiªn cøu th× nhiÖt ®é 20oC tá ra cã ¶nh 
h−ëng tÝch cùc ®Õn sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 

cña c©y. ë nhiÖt ®é dung dÞch nμy kÕt hîp 
víi quang chu kú chiÕu s¸ng 11h/24h c¸c c©y 
khoai t©y ®Òu t¹o cñ. N¨ng suÊt cñ ë c¸c 
gièng lμ kh¸c nhau, gièng Solara ®¹t 613,0 
cñ/m2; gièng Atlantic ®¹t 686,3 cñ/m2, gièng 
KT2 ®¹t 708,0 cñ/m2 vμ gièng Diamant ®¹t 
967,7 cñ/m2 trong khi c«ng thøc ®èi chøng 
kh«ng xö lý nhiÖt ®é c©y ®Òu chÕt hoμn toμn 
trong kho¶ng thêi gian 30 ngμy sau trång. 

4.2. §Ò nghÞ 
Sö dông hÖ thèng khÝ canh ®−îc lμm 

m¸t bëi dung dÞch trång ®Ó nh©n gièng vμ 
s¶n xuÊt cñ gièng khoai t©y tr¸i vô. 
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