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TÓM TẮT 

Lan Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.) là giống lan đẹp, là một nguồn dược liệu quí, đang bị 
khai thác kiệt quệ. Thí nghiệm đánh giá tác động của các loại dinh dưỡng đến sức sống của giống lan 
này qua các thời kỳ: tuổi 1,  tuổi 2 và tuổi 3 với mục đích bảo vệ, sử dụng bền vững và phục hồi 
nguồn giống lan quý.  Bốn loại dinh dưỡng qua lá: Antonik, Yogen, Growmore, Đầu trâu, được thử 
nghiệm trên các nhóm lan tuổi 1 (13cm <CCC < 14cm), nhóm lan tuổi 2 (15cm <CCC < 16cm) và tuổi 3 
(17 cm <CCC<26cm). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết quả thí 
nghiệm đã chỉ rõ:  sử dụng dinh dưỡng Antonik (2ml/lít) đã tỏ ra có ưu thế với cây lan cả về động thái 
gia tăng chiều cao cây, đường kính thân và tăng số lá. Dinh dưỡng Yogen (2g/l) rất thích hợp với lan 
Thạch hộc vì không những kích thích tăng chiều cao cây mà còn tăng số chồi mới, kích thước hoa, tỷ 
lệ nở hoa, chất lượng hoa.  

Từ khóa: Antonik, Đầu trâu, chiều cao cây, hoàng thảo thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl.), 
Yogen. 

ABSTRACT 

 Dendrobium nobile Lindl. is not only an important ornamental but also a pharmaceutical source 
which, at the present, is overexploited. A study on the effect of nutrients on the growth and 
development of this orchid was carried out. Four types of nutrients in the commercial brand forms, 
viz. Antonik, Yogen, Growmore and Đầu trâu were tested at three growth stages (i.e. plant sizes of 13 
to < 13,5 cm, 17 cm to < 17.5 cm and 25 cm to < 26 cm) in a randomized complete block design with 3 
replications. The results showed that Yogen and Antonik at concentration of 2ml/l seemed to be 
effective in  increasing the plant height and acceleration of leaf number  all stages of this orchid.  

Keywords: Antonik, Dau trau, Dendrobium nobile Lind,  Yogen, plant growth 

1. ĐẶT  V ẤN ĐỀ 

 Trong thế giới các loài hoa có thể nói 
hoa lan  là loài hoa có vẻ đẹp quyến rũ mê 
hồn về mầu sắc và hương thơm, đặc biệt là 
các đường nét của hoa thật cầu kỳ, sắc sảo, 

thêm vào đó hoa lan có đặc tính bền và tươi 
lâu (Trần Hợp, 1989) và (Nguyễn Nghĩa 
Thìn, 2006). Ngoài các giá trị làm cảnh và 
trang trí, hoa lan còn được sử dụng với nhiều 
mục đích khác nhau như: Dùng làm thực 
phẩm (giống Orchis), rau xanh (giống 
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Anoetochilus), trà uống (loài Jumellea 
fragrans), hương liệu (Vannila plannifolia) 
và đặc biệt lan còn được dùng làm dược liệu, 
có tác dụng chữa bệnh như một số loài thuộc 
chi Orchis, Platanthera, Gymnadenda, 
Dactylorhiza và đặc biệt là chi Hoàng thảo 
(Dendrobium nobile, Caulis Dendrobium, 
Dendrobium loddgesii, Dendrobium 
chrysanthum, Dendrobium fimbriatum, 
Dendrobium nobile Lindi) (Đỗ Huy Bích, 
2004, Lê Trần Đức, 1977 và (Dương Đức 
Huyến, 2007). 

 T uy nh iên , t rong quá t r ình  phát  
triển kinh tế xã hội, do những nguyên nhân 
khác nhau, nhiều loài Hoàng Thảo ở nước ta 
đã bị tuyệt chủng hoặc bị đe dọa tuyệt chủng 
(Nguyễn Xuân Linh, 2002) và (Vũ Thị 
Phượng, 2005). Năm 2004, một số loài lan 
thuộc chi lan Hoàng thảo đã có trong danh 
lục Đỏ của “Sách đỏ Việt Nam” như: Thuỷ 
Tiên Hường (Dendrobium amabile (L our .) 
O’Brien, 1909), Hạc Vĩ (Dendrobium 
aphyllum (Roxb.) C. Fisch. 1928), Ngọc Vạn 
V àng (Dendrobium chrysanthum L indl. 
1830), Kim Điệp (Dendrobium fimbriatum 
Hook. 1823), Hoàng Thảo hoa trắng -  vàng 
(Dendrobium nobile var . albolu- teum) 
(H uyen  &  A ver . 1989), Dương Đức Huyến, 
2007) và (Phan  T húc H uân , 1989) 

Do vừa có giá trị làm cây hoa cảnh vừa 
làm cây dược liệu nên loài lan bản địa của 
vùng núi và trung du phía Bắc là Thạch hộc 
(Dendrobium nobile Lindl.) thuộc chi Hoàng 
thảo đã bị khai thác kiệt quệ với số lượng 
hàng trăm nghìn giò khai thác/năm. Đặc 
biệt, loài lan rừng này còn được xuất khẩu 
tiểu ngạch sang Trung Quốc với giá rất cao 
nên tốc độ khai thác ngày càng tăng và dẫn 
đến nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Như 

vậy, để có thể bảo tồn và phát triển hai loài 
lan quý hiếm này nhằm phục vụ được nhu 
cầu tiêu dùng thì không còn đường nào khác 
là phải tiến hành nhân giống và nuôi trồng 
chúng ở quy mô lớn (Nguyễn Tiến Bân, 
1990a), (Trần Hợp, 1989) và Dương Đức 
Huyến, 2007) . 

Dựa trên những yêu cầu của thực tiễn 
sản xuất là phải bảo vệ, sử dụng bền vững, 
phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên quý 
này chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu việc 
nuôi trồng loài lan Hoàng thảo thạch 
hộc (Dendrobium nobile L indl.) và ảnh hưởng 
của các loại dinh dưỡng qua lá đến quá trình 
sinh trưởng, phát triển của lan. 

2. V ẬT  L IỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
N G H I Ê N  C ỨU  

2.1. Vật liệu nghiên cứu  
Đối tượng nghiên cứu là loài lan rừng 

Dendrobium nobile Lindl. được Viện Sinh 
học Nông Nghiệp -  Trường Đại học Nông 
Nghiệp Hà Nội thu thập từ Hòa Bình.  

4 loại chế phẩm dinh dưỡng qua lá được 
sử dụng trong nghiên cứu gồm: 

Antonik là hợp chất nitro thơm và các 
chất điều tiết sinh trưởng tổng hợp, do Công 
ty  A D C  -  101 Phan Đình Phùng -  TP. Cần 
Thơ sản xuất,  

Y ogen  21-21-21 có thành phần N: 21%, 
P 2O 5: 21%, K 2O : 21%, M n O , M gO , B 2O 3, F e, 
Cu, Zn, Mo. Tên thương mại YOGEN 
MITSUI VINA của Công ty Phân Bón Miền 
N am -  582 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình 
T ân , T P.H C M  

Growmore thành phần gồm N: 20%, 
P 2O 5 20%, K 2O 20% và các nguyên tố vi 
lượng: Cu, Zn, Mn, ... do Công ty PREMIUN 
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ORCHID FOOD sản xuất. Phân phối bởi 
VIỆT -  HÀ FERTILIZER 274/16B Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM 

Đầu trâu có thành phần N: 17%; P2O 5 
21%; K 2O  21%; 0,03% M g; 0,05% Zn ; 0,05% 
C u ; 0,03% B o; 0,01% F e; 0,01% M n; 0,001% 
M o; 0,002% PE N A C  P , G A 3, αN A A , βN O A , 
do Công ty Phân bón Bình Điền C12/21 Tân 
Kiên, Bình Chánh, TP.HCM sản xuất 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Chọn các cây lan rừng cùng được sinh ra 
từ cây mẹ gốc, các cây được thu thập tại cùng 
một địa điểm trong điều kiện tự nhiên, được 
phân làm 3 nhóm trong thí nghiệm như sau: 

Nhóm 1: 13cm <chiều dài cây (CDC) < 
13,5cm  

N hóm 2: 17cm <C D C  < 17,5cm  

N hóm 3: 25cm <C D C  < 26cm 

Trên mỗi nhóm, bố trí 04 công thức, 
30 chậu lan/công thức. Mỗi một chậu lan 
được trồng với khối lượng là 1000g (Cân 
khối lượng của cả thân, lá, rễ). Trên mỗi 
chậu lan đánh dấu ngẫu nhiên 10 cây 
đồng đều để theo dõi. Các mầm mới xuất 
hiện kể từ sau khi đặt thí nghiệm sẽ đều 
được tính. 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên, 4 công thức, 3 lần nhắc, 10 chậu 
lan/lần nhắc. Các chậu cây được trồng trên 
cùng giá thể xơ dừa. Phun dinh dưỡng 2 lần/ 
tuần theo từng công thức, phun vào sáng 
sớm hoặc chiều mát: 

C T 1: Phun dinh dưỡng qua lá Antonik 
(2ml/ lít). 

C T 2: Phun dinh dưỡng qua lá Yogen 
(2g/lít ). 

C T 3: Phun dinh dưỡng qua lá Growmore 
(1g/ lít). 

C T 4: Phun dinh dưỡng qua lá Đầu trâu 
(1ml/ lít) 

Các chỉ tiêu nông sinh học thông thường 
được theo dõi định kỳ 15 ngày/lần. Hằng ngày 
tưới phun mù giữ ẩm cho cây bằng nước sạch. 
Khi thấy xuất hiện lan bị bệnh, tiến hành cắt 
bỏ các lá, các cành bị bệnh bằng các dụng cụ 
như dao kéo sạch. Vết cắt được khử trùng bằng 
H 2O 2 3% để tránh lây lan sang mầm bệnh sang 
các bộ phận khác trong một cây hoặc lây từ cây 
này sang cây khác. 

Các số liệu được xử lý bằng chương trình 
Microsoft Excel 2003 và phần mềm 
I R R I ST A T  4.0 

3. K ẾT  Q U Ả V À  T H ẢO  L U ẬN  

3.1. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng 
qua lá đến khả năng sinh trưởng, phát 
triển thân lá của cây lan ở các độ nhóm 
k h ác n h au  

Dinh dưỡng là một trong các yếu tố quan 
trọng quyết định đến tốc độ sinh trưởng và 
phát triển của cây lan. Cây lan rất cần phân 
bón nhưng không cần nồng độ dinh dưỡng 
cao. Vì vậy, việc bón phân cho cây lan phải 
thực hiện thường xuyên và tốt nhất là bằng 
cách  phun  qua lá (Trần Văn Huân, 2002). Ở 
mỗi nhóm cây lan có những nhu cầu khác 
nhau về dinh dưỡng trồng. Việc tìm hiểu ảnh 
hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá đến 
khả năng sinh trưởng, phát triển thân lá của 
cây lan ở các độ nhóm nhằm xác định loại 
dinh dưỡng tốt nhất cho từng giai đoạn sinh 
trưởng của cây.  

3.1.1. Nhóm 1 (13cm <CDC < 13,5cm) 

Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
các loại dinh dưỡng khác nhau đến sinh 
trưởng phát triển của cây lan nhóm 1 được 
thể hiện ở bảng 1. 
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Bản g 1. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá đến động thái tăng trưởng chiều 
dài cành của cây lan nhóm 1  

CT 
TG,chỉ tiêu 

Dinh dưỡng 

Ngày trồng Sau 15 ngày Sau 30 ngày Sau 45 ngày Sau 60 ngày 

CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK 

1 Antonik 13,35 0,49 17,38 0,63 17,64 0,68 23,25 0,72 25,75 0,80 

2 Yogen 13,32 0,50 18,61 0,59 22,30 0,65 25,85 0,70 29,34 0,76 

3 Growmore 13,44 0,50 18,14 0,57 21,39 0,65 22,41 0,71 23,53 0,76 

4 Đầu trâu 13,42 0,50 16,53 0,54 18,96 0,59 20,51 0,63 21,95 0,67 

LSD0,05 0,76 0,25 1,05 0,41 1,21 0,27 1,30 0,43 1,55 0,49 

CV% 3,0 2,6 3,2 3,8 3,2 2,2 3,0 3,3 3,3 3,4 

Ghi chú: CDC -  chiều dài cành (cm) ; ĐK - đường kính (cm) 

Bảng 2. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá đến động thái ra lá  
của cây lan nhóm 1  

Đơn vị: Số lá TB 

CT 
Thời gian 

Dinh dưỡng 

Ngày 

trồng 

Sau 15 

ngày 

Sau 30 

ngày 

Sau 45 

ngày 

Sau 60 

ngày 

1 Antonik (2ml/l) 2,3 3,1 4,2 5,3 6,0 

2 Yogen (2g/l) 2,3 3,2 4,4 5,6 6,3 

3 Growmore (1g/l) 2,3 3,1 3,9 4,8 5,3 

4 Đầu trâu (1g/l) 2,3 2,7 3,4 3,8 4,3 

 LSD5% 0,11 0,19 0,31 0,25 0,31 

 CV% 2,5 3,4 2,8 2,7 3 

 

Các loại chế phẩm dinh dưỡng khác 
nhau đã có ảnh hưởng rõ rệt tới động thái 
tăng trưởng chiều dài cành lan. Sau 60 ngày 
theo dõi, chiều dài cành lan ở công thức 
phun dinh dưỡng Yogen đạt cao nhất là 
29,34 cm; tăng 16,02 cm (từ 13,32cm -  
29,34cm); công thức sử dụng dinh dưỡng 
Antonik tăng chậm hơn đạt 12,40cm (từ 
13,35cm -  25,75cm) tiếp đó là công thức sử 
dụng Growmore chiều dài cành tăng 10,09 
cm (từ 13,44cm -  23,53cm); tăng chậm nhất 
là các cây lan được phun loại dinh dưỡng 
Đầu trâu chỉ là 8,53cm (từ 13,42cm -  21, 95 
cm). Xét chỉ tiêu đường kính thân không có sự 
sai khác có ý nghĩa giữa các công thức được sử 

dụng các loại chế phẩm dinh dưỡng qua lá 
khác nhau. 

Như vậy, các loại dinh dưỡng có tác 
động khác nhau đến động thái tăng 
trưởng chiều dài cành lan Thạch hộc rừng 
bản địa ở nhóm 1 và chế phẩm dinh dưỡng 
Yogen cho mức tăng trưởng về chiều dài 
cành lan tốt nhất. T uy nhiên một số tác 
giả lại cho rằng bón phân chậm tan loại 
N - P - K =20- 20- 20 v à ph ân  bón  lá G r ow 
m or e N - P - K =20- 20- 20 ch o lan  
Dendrobium lai ở giai đoạn vườn ươm là 
phù hợp (Lê Thanh Nhuận & cs., 2009). 

Lá cây là bộ phận quan trọng giúp cây 
thu nhận nguồn năng lượng mặt trời, từ đó 
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tổng hợp nên các hợp chất cần thiết cho sinh 
trưởng phát triển của cây. Mặt khác, đặc 
điểm của lan Hoàng thảo thạch hộc là lá chỉ 
rụng trên các cành mang hoa, các cành 
không mang hoa bộ lá luôn xanh làm tôn 
thêm vẻ đẹp cho chậu hoa (Đỗ Huy Bích, 
2004).  Tại các công thức thí nghiệm đều có 
biểu hiện sự sai khác về động thái tăng số lá 
của cây lan nhóm 1 (Bảng 2). Tuy nhiên, ở 
giai đoạn đầu sự sai khác giữa các công thức 
chưa rõ rệt và sự sai khác này chỉ tương đối 
rõ ở giai đoạn 45-60 ngày sau trồng. Sau 60 
ngày trồng, với chỉ tiêu số lá TB/ cây việc 
phun  Y ogen  (C T2), Antonik (CT1) (đạt 6,3 và 
6 lá/cây) cùng tốt hơn các công thức khác; 
tiếp theo là CT3 sử dụng Growmore đạt 5,3 
lá và CT4 sử dụng dinh dưỡng Đầu trâu có 
số lá ít nhất chỉ đạt 4,3 lá (Bảng 2).  

3.1.2. Nhóm 2 (17cm <CDC <17,5cm)  

 Ở giai đoạn đầu thì Antonik luôn tỏ ra 
có hiệu quả hơn đối với quá trình tăng chiều 
dài cành của cây lan nhóm 2. Sau trồng 60 
ngày thì sự sai khác giữa Antonik và Yogen 
là không đáng kể (31,67 và 31,37cm) nhưng 
đều hơn có ý nghĩa so với các công thức phun 
chế phẩm Growmore, Đầu trâu. Dinh dưỡng 
Đầu trâu kém hiệu quả nhất, chiều dài cành 
chỉ đạt 28,52cm ở cùng thời điểm sau trồng 60 
ngày (Bảng 3). Theo Lê Thanh Nhuận  và các 
cộng sự (2009) đối với lan nên sử dụng dinh 
dưỡng Growmore, phân chậm tan 30:10:10 cho 
hiệu quả. 

Khác với chỉ tiêu chiều dài cành lan, sự 
tăng trưởng về đường kính thân của cây lan 
rất chậm và sự sai khác không đáng kể giữa 
các cây được sử dụng các loại dinh dưỡng 
khác nhau (Bảng 3). 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá đến động thái  
tăng trưởng c hiều dài cành  

CT 
TG, chỉ tiêu 
Dinh dưỡng 

Ngày trồng Sau 15 ngày Sau 30 ngày Sau 45 ngày Sau 60 ngày 

CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK 

1 Antonik (2ml/l) 17,3 0,55 22,13 0,66 26,53 0,73 29,62 0,84 31,67 0,94 

2 Yogen (2g/l) 17,22 0,56 21,79 0,6 25,33 0,69 28,92 0,75 31,37 0,79 

3 Growmore (1g/l) 17,15 0,56 21,9 0,61 25,33 0,7 28,07 0,76 29,97 0,79 

4 Đầu trâu (1g/l) 17,25 0,55 21,13 0,6 24,6 0,69 27,61 0,71 28,52 0,74 

LSD0,05 1,23 0,23 1,17 0,37 1,13 0,33 1,29 0,39 1,26 0,38 

CV% 3,5 2,2 2,8 2,3 2,3 2,5 2,4 2,7 2,2 2,5 

Ghi chú: CDC -  chiều dài cành (cm) ; ĐK - đường kính (cm) 

Bảng 4. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá khác nhau đến khả năng tăng số 
lá của cây lan nhóm 2  

Đơn vị: số lá TB 

CT Loại dinh dưỡng Ngày trồng 15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày 

1 Antonik 3,0 3,8 5,0 6,3 7,0 

2 Yogen 3,0 3,6 4,9 6,1 6,8 

3 Growmore 3,0 3,6 4,9 5,6 6,4 

4 Đầu trâu 3,0 3,4 4,7 5,1 5,7 

 LSD5% 0,13 0,16 0,22 0,31 0,33 

 CV% 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá đến động thái tăng tr ưởng chiều 
dài cành lan Hoàng thảo thạch hộc ở nhóm 3   

Đơn vị tính: cm 

 
CT 

 TG, chỉ tiêu 
Dinh dưỡng 

Ngày trồng Sau 15 ngày Sau 30 ngày Sau 45 ngày Sau 60 ngày 

CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK CDC ĐK 

1  Antonik 25,76 0,75 30,24 0,92 33,86 0,97 38,60 1,02 40,53 1,06 

2  Yogen 25,82 0,75 28,58 0,80 30,40 0,86 33,54 0,96 37,39 0,99 

3 Growmore 25,80 0,74 29,70 0,76 32,60 0,90 35,74 0,92 38,70 0,96 

4  Đầu trâu 25,75 0,75 28,87 0,80 31,95 0,92 34,87 0,94 35,68 0,97 

LSD0,05 1,18 0,36 1,25 0,41 1,19 0,71 1,59 0,67 1,62 0,74 

CV% 2,4 2,5 2,3 2,6 2,0 4,1 2,4 3,7 2,3 4,0 

Ghi chú: CDC -  chiều dài cành (cm) ; ĐK - đường kính (cm); 

Ngay sau 15 ngày trồng đã có sự sai khác về 
số lá trên cây giữa các công thức được sử dụng 
các loại dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, sự sai 
khác rõ nhất ở lần theo dõi cuối cùng (sau trồng 
60 ngày). Hiệu quả của 4 loại dinh dưỡng qua lá 
được xếp theo thứ tự sau: Antonik, Yogen > 
Gromore > Đầu trâu. Số lá TB/ cây ban đầu 3 
lá, sau 60 ngày cây đã có 7 lá khi sử dụng 
dinh dưỡng Antonik và chỉ đạt 5,7 lá khi sử 
dụng loại dinh dưỡng Đầu trâu (Bảng 4). 

Như vậy, dinh dưỡng Antonik, Yogent là 
2 loại dinh dưỡng có hiệu quả đến động thái 
ra lá của cây lan Hoàng thảo thạch hộc rừng 
bản địa ở nhóm 2. 

3.1.3. Nhóm 3 (25cm <CDC < 26cm) 

T rên  cây lan  H oàng thảo thạch hộc ở 
nhóm 3, sau 30 ngày nuôi trồng bắt đầu có 
sự sai khác về chiều dài cành lan giữa các 
công thức phun các loại dinh dưỡng khác 
nhau (Bảng 5). Sự sai khác về chỉ tiêu này 
thấy rõ hơn tại lần theo dõi thứ 5 (sau 60 
ngày), cây lan ở công thức có sử dụng 
Antonik có chiều dài cành lớn nhất ở mức có 
ý nghĩa 95%, đạt 40,53cm; trong khi ở CT3 
phun dinh dưỡng Growmore đạt 38,70cm, 
CT2 sử dụng Yogen đạt 37,39 cm và CT4 sử 
dụng loại dinh dưỡng Đầu trâu thấp nhất chỉ 
đạt 35,68 cm. Theo các tác giả Trần Văn 
Huân, Văn Tích Lượm, 2007 cũng chỉ ra các 
loại phân bón thường sử dụng cho phong lan 
là G rowmore, Y ogen , M iracr le, H V P, Phân  

bón đầu trâu, Dynamic, phân cá (Fish 
emulsion), ngoài ra có thể sử dụng nguồn 
phân hữu cơ sẵn có đã qua ngâm ủ rồi sử 
dụng như bánh dầu, phân chuồng, xác bã 
động vật (có bổ sung EM để mau phân hủy 
và ít  có mùi hôi). 

Đối với đường kính thân thì sự sai khác 
là không có ý nghĩa giữa các công thức được 
sử dụng các loại dinh dưỡng khác nhau. 

Sau 60 ngày nuôi trồng,  cây lan ở nhóm 3 
ở các công thức được phun các loại dinh dưỡng 
qua lá Antonik, Yogen  cùng có số lá vượt trội 
hơn hẳn các công thức khác, tương ứng ở CT1 
là 9,40 lá và CT2 là 9,20 lá. CT4 sử dụng dinh 
dưỡng Đầu trâu là kém hiệu quả nhất có số lá 
TB chỉ đạt 8,06 lá (Bảng 5). 

Như vậy, các loại dinh dưỡng có ảnh 
hưởng đến động thái sinh trưởng thân lá của 
cây lan ở cả 3 lứa nhóm khác nhau. Trong 
đó: Yogen thích hợp tăng chiều dài cành; 
Yogen, Antonik giúp cây tăng số lá TB cho 
các cây nhóm 1. Phun dinh dưỡng Antonik, 
Yogen thích hợp cho cây lan Hoàng thảo ở 
nhóm 2. Nhóm 3 dinh dưỡng Antonik thích 
hợp tăng chiều dài cành; Yogen, Antonik 
giúp cây tăng số lá TB/ cây. Theo Bùi Thị 
Thu Huyền, 2009 sử dụng phân Pomior 
P399 không cần bổ sung Mg++ và C a++ nồng 
độ 0,3% tốt cho quá trình phát triển thân lá 
của 4 giống lan Hoàng Thảo lai nhập nội từ 
T hái L an . 
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3.2. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng 
qua lá đến khả năng đẻ chồi của cây lan  

Hoàng thảo thạch hộc thuộc nhóm lan 
đa thân (Minh Trí, Xuân Giao, 2010). Thân 
của Hoàng thảo thạch hộc là bộ phận được 
sử dụng làm thuốc (Đỗ Tất Lợi, 1977, 1995; 

Đỗ Huy Bích, 2004). Chính vì vậy số chồi/ 
cây là một chỉ tiêu quan trọng cần được quan 
tâm theo dõi. Kết quả về ảnh hưởng của các 
loại dinh dưỡng qua lá đến việc gia tăng số 
chồi của cây lan Thạch hộc, được thể hiện ở 
hình 1. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng khác nhau đến khả năng tăng số lá  
của cây lan nhóm 3  

Đơn vị:số lá  

CT 
Thời gian 

Dinh dưỡng 
Ngày 
trồng 

15 
ngày 

30 
ngày 

45 
ngày 

60 
ngày 

1 Antonik 4,8 6,00 7,40 8,40 9,40 
2 Yogen 5,0 5,80 7,20 8,40 9,20 
3 Growmore 4,8 5,90 6,80 8,00 8,82 
4 Đầu trâu 5,0 5,36 6,79 7,33 8,06 
 LSD5% 0,26 0,25 0,42 0,46 0,44 
 CV% 2,8 2,3 3,2 3,0 2,6 

Sau 2 tháng, các chất dinh dưỡng đã góp 
phần tăng số thân mới, tuy nhiên mức độ 
tăng có khác nhau khi được sử dụng các loại 
dinh dưỡng khác nhau. Trong đó,Yogen giúp 
cây lan tăng số thân mới nhanh nhất. Sau 60 
ngày, trung bình mỗi cây lan đã có 4,2 chồi 
mới, trong khi Antonik và Growmore chỉ đạt 
3,4 và 3,2 chồi, thấp nhất là các cây lan được 
phun dinh dưỡng Đầu trâu (1,9 chồi). 

Như vậy khi cần tăng số thân mới cho 
cây lan Hoàng thảo thạch hộc rừng bản 

địa nên dùng dinh dưỡng Yogen phun cho 
cây . 

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại 
dinh dưỡng qua lá đến quá trình ra hoa 
và chất lượng hoa của cây lan Hoàng 
thảo th ạch hộc nhóm 3.  

Hoa luôn là yếu tố quyết định giá trị 
thẩm mỹ của cây phong lan, vì vậy mà một 
số chỉ tiêu về số lượng và chất lượng hoa 
cũng được theo dõi trong thí nghiệm này. 

 

Hình 1. Động thái tăng số chồi cây Hoàng thảo Thạch hộc nhóm 2 khi phun các loại dinh dưỡng  qua 
lá khác nhau (chồi TB/ cây) 
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Bảng 7. Ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng qua lá  khác nhau đến tỷ lệ ra hoa  v à  
kích thước hoa của cây lan Hoàng thảo thạch hộc  

Đơn vị tính: cm 

CT 
Chỉ tiêu 

Dinh dưỡng 
Tỷ lệ cây ra 

hoa (%) 
Số hoa 

TB/cành 
Dài cuống 

hoa Đường kính hoa 
Dài 

cánh môi 
Rộng cánh môi 

1 Antonik 89,9 11,4 4,82 7,4 2,77 1,96 

2 Yogen 95,7 12,7 5,22 9,1 3,27 2,29 

3 Growmore 86,2 10,2 4,44 7,15 2,68 1,98 

4 Đầu trâu 90,1 12,1 5,05 7,55 2,4 1,92 

 LSD5%  0,48  0,42   

 CV%  2,2  2,8   

 

Hình 2. Đường kính, màu sắc hoa của lan được phun các loại chế phẩm dinh dưỡng 

Ngoài các chỉ tiêu: tỷ lệ cây ra hoa, số 
hoa trung bình/cây, chất lượng hoa lan còn 
được đánh giá bởi các chỉ tiêu khác như: 
đường kính hoa, dài cuống hoa, dài cánh 
môi, rộng cánh môi. Tại các công thức sử 
dụng loại chế phẩm dinh dưỡng khác nhau 
đều có sự sai khác đáng kể về các chỉ tiêu 
theo dõi (Bảng 7). Trong 4 chế phẩm dinh 
dưỡng được sử dụng trong thí nghiệm thì 
Yogen (CT2) có hiệu quả cao nhất về tỷ lệ 
cây ra hoa, số hoa trung bình/cành, đường 
kính hoa so với các công thức sử dụng các 
loại chế phẩm dinh dưỡng khác, ở độ sai 
khác tin cậy 95%. Sử dụng Yogen (CT2) làm 
tăng các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng hoa/ 
cây. Theo Bùi Thị Thu Huyền, 2009 sử dụng 
phân  Pomior  P399 không cần bổ sung Mg++ 
và C a++,nồng độ 0,4% tốt cho quá trình phân 
hóa mầm hoa và chất lượng hoa của giống 
lan Hoàng Thảo lai Trắng tím nhập nội từ 
T hái L an . 

4.K ẾT  L U ẬN   

 Các loại dinh dưỡng có ảnh hưởng khác 
nhau đến quá trình sinh trưởng, phát triển 
của lan Hoàng thảo thạch hộc và ở nhóm cây 
khác nhau cũng chịu tác động của dinh 
dưỡng qua lá khác nhau. Ở nhóm 1: Y ogen 
(2g/l) có tác dụng tốt đến động thái tăng chiều 
dài cành; phun dinh dưỡng Yogen (2g/l), 
Antonik (2ml/l) thúc đẩy khả năng ra lá đạt 
lần lượt là 6,3 lá/ cây và 6 lá/ cây ; N hóm 2: 
A n ton ik (2m l/l), Y ogen (2g/l) cùng có hiệu quả 
đối với sự tăng trưởng chiều dài cành, lá. 
Phun dinh dưỡng Y ogen (2g/l) qua lá đã thúc 
đẩy khả năng tạo chồi mới đạt 4,2 chồi TB/ 
cây; N hóm 3: A n ton ik (2ml/l) có tác dụng tốt  
đến động thái tăng chiều dài cành đạt 
40,53cm/ sau 60 ngày. Phun dinh dưỡng 
A nton ik (2m l/l), Y ogen (2g/l) cùng có hiệu quả 
đối với quá trình ra lá của cây lan Hoàng 
thảo. Thúc đẩy việc phân hóa mầm hoa 
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trong quá trình ra hoa và chất lượng hoa thì 
dinh dưỡng Yogen (2g/l) có hiệu quả tốt. Với 
loại dinh dưỡng này này tỷ lệ cây ra hoa, số 
hoa/cành (95,7% và 12,7hoa/cành) và các chỉ 
tiêu quyết định chất lượng hoa đều đạt cao 
nhất. 
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