
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 4: 305-311               ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

305 

NH¢N GIèNG C¢Y B¹CH §μN "UROPHYLLA U6" B»NG Kü THUËT THUû CANH 
Multiplication of Eucalyptus Variety “Urophylla U6” by Hydroponic Technology 

Nguyễn Thị Lý Anh,  Hoàng Thị Tuyết Nhung 

Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cây giống bạch đàn, đồng thời khắc phục những 

nhược điểm của các phương pháp và kỹ thuật đã từng được sử dụng, một biện pháp nhân giống cây 
bạch đàn bằng kỹ thuật thủy canh tĩnh không hồi lưu của Trung tâm nghiên cứu phát triển rau châu Á 
(AVRDC) đã được áp dụng. Nguyên liệu nhân giống là ngọn cắt cây bạch đàn Urophylla U6 in vitro, 
được trồng trong ba loại dung dịch dinh dưỡng khác nhau. Thí nghiệm đã được tiến hành trong vụ thu, 
vụ đông và xuân - hè. Kết quả thu được loại dung dịch dinh dưỡng và nồng độ thích hợp nhất đối với 
sự sinh trưởng và nhân giống của bạch đàn Urophylla U6 là MWP với EC = 905μs, mùa vụ phù hợp cho 
việc nhân giống bạch đàn này bằng kỹ thuật thủy canh là vào vụ thu và xuân hè, độ tuổi ra ngôi của cây 
giống là 20 ngày sau khi ngọn cắt xuất hiện rễ. Các cây giống nhân bằng kỹ thuật thủy canh có tỷ lệ 
sống và khả năng sinh trưởng ở giai đoạn vườn ươm cao hơn hẳn các cây in vitro. Trên cơ sở các kết 
quả nghiên cứu đã đề xuất được quy trình nhân giống bạch đàn Urophylla U6 bằng kỹ thuật thủy canh 
với hệ số nhân cao và dễ dàng thực hiện được trong thực tế sản xuất. 

Từ khoá: Bạch đàn Urophylla U6, hệ số nhân giống, kỹ thuật thuỷ canh, nhân giống vô tính.  

SUMMARY 
Non circulating hydroponic system developed by AVRDC (Asian Vegetable Research and Development 

Centre) was examined for the purpose of propagation of eucalyptus cv. Urophylla U6 using apical 
cuttings. The apical cuttings were placed in hydroponic culture in three nutrient solutions in autumn, 
winter and spring - summer seasons.  It was found that optimal nutrient solution is MWP with EC = 905μs 
and autumn and spring - summer are suitable seasons for eucalyptus vegetative propagation via 
hydroponic technique. 20 days old plantlets after rooting in culture medium are best for transferring to 
nursery.  Also, plantings materials derived from hydroponic technique exhibited better growth and higher 
survival rate than in vitro derived plantlets. It was suggested that hydroponic technology can be 
applied for propagation of eucalyptus with high multiplication rate and high quality plantlets. 

Keywords: Eucalyptus “Urophylla U6”, hydroponic technology, multiplication rate, vegetative propagation. 
 

1. §ÆT VÊN §Ò 
HiÖn nay diÖn tÝch rõng trªn thÕ giíi 

nãi chung vμ ViÖt Nam nãi riªng ®ang bÞ 
gi¶m sót, diÖn tÝch ®Êt trèng, ®åi träc t¨ng 
lªn lμm h¹n h¸n, lò lôt x¶y ra nhiÒu h¬n. 
Do vËy c¸ch tèt nhÊt ®Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò 
nμy chÝnh lμ ph¶i trång l¹i rõng, ph¶i kh«i 
phôc l¹i vμ b¶o vÖ tμi nguyªn quý gi¸ nμy. 
Trong c¸c lo¹i c©y hiÖn nay ®−îc sö dông 
phæ biÕn phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸i sinh 
rõng ®ã lμ b¹ch ®μn (Ng« Quang §ª, 
NguyÔn H÷u Vinh, 1997) do b¹ch ®μn lμ 
lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng nhanh, cã 

biªn ®é sinh th¸i réng, dÔ g©y trång trªn 
nhiÒu d¹ng lËp ®Þa, n¨ng suÊt cao, chu kú 
kinh doanh ng¾n, cã kh¶ n¨ng chÞu giã b·o 
tèt, thÝch hîp cho trång rõng phßng hé ®ång 
ruéng vμ ven biÓn (Eldridge et al., 1993). 
§Æc biÖt ®èi víi b¹ch ®μn Urophylla c©y cã 
d¹ng th©n th¼ng, thon ®Ñp, tØa cμnh tù 
nhiªn tèt, kh«ng ®Ó l¹i vÕt sÑo trªn th©n 
nªn thu hót nhiÒu ng−êi sö dông. 

Tr−íc ®©y, c©y b¹ch ®μn ®−îc trång chñ 
yÕu lμ tõ h¹t nªn cã ®é ph©n ly lín, do ®ã 
n¨ng suÊt trång rõng thÊp, ®é ®ång ®Òu cña 
rõng kh«ng cao. Sau ®ã b¹ch ®μn ®−îc nh©n 
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gièng b»ng c«ng nghÖ gi©m hom, nh−ng hÖ 
sè nh©n gièng ch−a cao, ®ßi hái nguån vËt 
liÖu cung cÊp hom gi©m th−êng xuyªn vμ rÊt 
lín, c©y gièng s¶n xuÊt ra kh«ng hoμn toμn 
s¹ch bÖnh, khi trång c©y ph©n cμnh nhiÒu, 
s¶n xuÊt phô thuéc vμo thêi vô, vËn chuyÓn 
khã kh¨n... (Tr−¬ng §¹i Léc, 1999; NguyÔn 
LuyÖn, 1991). Ph−¬ng ph¸p tiªn tiÕn h¬n lμ 
b¹ch ®μn ®−îc nh©n gièng b»ng c«ng nghÖ 
nu«i cÊy m« tÕ bμo víi nhiÒu −u ®iÓm nh−: 
cho hÖ sè nh©n gièng cao, s¶n xuÊt quanh 
n¨m kh«ng phô thuéc vμo mïa vô, cÇn Ýt 
diÖn tÝch s¶n xuÊt vμ vËt liÖu nh©n gièng 
ban ®Çu, c©y gièng s¶n xuÊt ra hoμn toμn 
s¹ch bÖnh, ®ång nhÊt vÒ mÆt di truyÒn, vËn 
chuyÓn ®i xa thuËn tiÖn, chÊt l−îng c©y ®¶m 
b¶o... Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p nμy còng cßn 
mét sè h¹n chÕ nh− kü thuËt t−¬ng ®èi phøc 
t¹p, chi phÝ ®Çu vμo lín vμ ®Æc biÖt c¸c c©y 
in vitro cÇn cã thêi gian thÝch nghi vμ trång 
ë v−ên −¬m kh¸ dμi (4 - 6 th¸ng) (Mai §×nh 
Hång, 1995; D−¬ng Méng Hïng, 1996; 
Bennett vμ Mc Comb, 1982).  

Thuû canh lμ c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiÕn 
tiÕn cho phÐp nh©n ®−îc nhiÒu lo¹i c©y 
trång, chu kú nh©n gièng nhanh h¬n so víi 
kü thuËt truyÒn thèng, lo¹i bá ®−îc kh©u 
khö trïng nh− m«i tr−êng, mÉu rÊt phøc 
t¹p trong nu«i cÊy m«, ®Æc biÖt lμ lo¹i bá 
®−îc kh©u thÝch nghi cña c©y cÊy m« trong 
®iÒu kiÖn tù nhiªn, do ®ã tiÕt kiÖm ®−îc 
c«ng lao ®éng, cã kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ 
s¶n xuÊt vμ gi¶m gi¸ thμnh (V−¬ng Kh¶ 
Cóc, 1999; NguyÔn Xu©n Nguyªn, 2004).  

V× vËy, nghiªn cøu nμy gãp phÇn ®¸p 
øng ®−îc nhu cÇu vÒ c©y gièng cho s¶n xuÊt 
vμ kh¾c phôc phÇn nμo h¹n chÕ cña ph−¬ng 
ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bμo víi viÖc nh©n 
gièng ®èi víi c©y b¹ch ®μn ë n−íc ta. 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi gièng b¹ch 
®μn Urophylla U6. C©y gièng ban ®Çu lμ c©y 
cÊy m«, s¹ch bÖnh, cã chiÒu cao 3 - 5 cm, 
4 - 6 l¸, rÔ dμi kho¶ng tõ 3- 4 cm, l¸ t−¬ng 

®èi ®Òu nhau. C©y in vitro do Trung t©m 
Nghiªn cøu øng dông khoa häc vμ s¶n xuÊt 
l©m n«ng nghiÖp Qu¶ng Ninh cung cÊp. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Kü thuËt trång thuû canh ®−îc sö dông 
lμ kü thuËt trång c©y trong dung dÞch kh«ng 
tuÇn hoμn cña Trung t©m Nghiªn c−u vμ 
ph¸t triÓn rau ch©u ¸ (Asian Vegetable 
Reseach and Development Centre - AVRDC) 
(NguyÔn Quang Th¹ch, 1995). VËt liÖu gåm 
hép xèp trång c©y cã kich th−íc: 0,4 m x 0,6 
m x 0,2 m. Gi¸ thÓ cho c¸c c©y con lμ tÊm 
xèp máng (dμy kho¶ng 0,5 cm) cã ®ôc lç víi 
kho¶ng c¸ch 5 cm x 5 cm. Tiªu chuÈn c©y 
mÑ khi c¾t ®−îc ngän: cã 8 - 10 l¸ thËt, cao 
9,5 - 10 cm. Tiªu chuÈn cña ngän c¾t: cã 3 - 4 
l¸, cao 3,5 - 4 cm.  

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn víi ba 
lo¹i dung dÞch dinh d−ìng: Medium of 
wooden plant (MWP), Hoagland - Arnon 
(HO), Knop (Duchefa, 1998-1999) ë ba mïa 
vô: thu, ®«ng vμ xu©n - hÌ n¨m 2006 - 2007 
trong nhμ l−íi cã m¸i che cña ViÖn Sinh häc 
N«ng nghiÖp - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. KÕt qu¶ thùc nghiÖm ®−îc xö lý 
thèng kª b»ng ch−¬ng tr×nh IRRISTAT. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña mét sè dung dÞch 
       dinh d−ìng ®Õn sù sinh tr−ëng vμ 
       hÖ sè nh©n gièng cña c©y b¹ch 
       ®μn Eucalyptus urophylla  

Mçi mét nhãm c©y trång kh¸c nhau th× 
cã nhu cÇu dinh d−ìng kh¸c nhau vÒ hμm 
l−îng, tû lÖ cña c¸c nguyªn tè ®a vi l−îng. 
§Ó mçi mét lo¹i c©y trång cã ®−îc kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn tèt nhÊt trong qu¸ 
tr×nh sèng th× ®ßi hái ph¶i cã mét chÕ ®é 
dinh d−ìng hîp lý nhÊt víi nhu cÇu cña c©y.  

V× lμ lÇn ®Çu tiªn tiÕn hμnh trång c©y 
b¹ch ®μn trong dung dÞch, nªn viÖc x¸c 
®Þnh m«i tr−êng dinh d−ìng phï hîp ®Ó c©y 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt, phôc vô cho môc 
®Ých nh©n gièng cã hÖ sè nh©n cao nhÊt lμ 
vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra tr−íc hÕt trong qu¸ tr×nh 
nghiªn cøu.  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña dung dÞch dinh d−ìng ®Õn sù sinh tr−ëng 
cña c©y b¹ch ®μn trång b»ng kü thuËt thuû canh  

Chỉ tiêu theo dõi 
TT Công thức 

thí nghiệm Tỷ lệ sống 
(%) 

TTCC TB sau 
3 tuần (cm/cây) 

TTSL TB sau 
3 tuần (lá/cây) 

Hệ số nhân 
(lần/2 tháng /cây mẹ) 

1 Nước (ĐC) 85,90   3,55 c   7,24 c 4,28 c 
2 MWP 1 91,10   5,09 a 10,67 a 6,46 a 
3 HO 1 88,90   4,65 b   9,48 b 6,27 b 
4 KNOP 1 80,00    3,17 d   7,12 c 4,01 d 
LSD0,05  0,20 0,53            0,15 
CV%  2,50 3,10            1,80 

Ghi chú:  TTCCTB là tăng trưởng chiều cao trung bình; TTSLTB là tăng trưởng số lá trung bình 
  Các chữ abcd khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khácgiữa các công thức với mức ý nghĩa P<0,05 

C¸c m«i tr−êng dinh d−ìng kh¸c nhau 
cã ¶nh h−ëng lín ®Õn tû lÖ sèng vμ kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng cña c©y b¹ch ®μn trång 
thuû canh (B¶ng 1). Sau 3 tuÇn c©y b¹ch 
®μn trång trong dung dÞch dinh d−ìng 
MWP ®· cã tû lÖ sèng (91,1%), ®¹t t¨ng 
tr−ëng chiÒu cao (5,09 cm) vμ sè l¸ trung 
b×nh (10,67) lμ cao nhÊt, tiÕp ®Õn lμ trong 
dung dÞch dinh d−ìng HO vμ thÊp nhÊt lμ 
trong m«i tr−êng n−íc vμ dung dÞch dinh 
d−ìng Knop chØ ®¹t 80% tû lÖ sèng, 
TTCCTB lμ 3,17 cm vμ TTSLTB lμ 7,12 l¸. 
§iÒu nμy còng ®· ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn 
hÖ sè nh©n gièng cña c©y. T−¬ng tù, hÖ sè 
nh©n gièng b¹ch ®μn trång trong dung dÞch 
dinh d−ìng MWP cã ®−îc lμ cao nhÊt (6,46 

lÇn/2 th¸ng), thÊp nhÊt còng lμ trong m«i 
tr−êng n−íc vμ dung dÞch dinh d−ìng 
KNOP (4,01 lÇn/2 th¸ng).  

Nh− vËy trong c¸c m«i tr−êng dinh 
d−ìng ®· dïng ®Ó thÝ nghiÖm trång b¹ch 
®μn b»ng kü thuËt thuû canh th× m«i 
tr−êng dung dÞch dinh d−ìng  MWP cho c©y 
b¹ch ®μn cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ hÖ sè 
nh©n cao nhÊt. §©y sÏ lμ kÕt qu¶ tiÒn ®Ò 
cho viÖc tiÕn hμnh c¸c thÝ nghiÖm tiÕp theo. 

3.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña nång ®é 
       dung dÞch dinh d−ìng ®Õn sù sinh  
       tr−ëng vμ hÖ sè nh©n gièng cña c©y 
       b¹ch ®μn E.urophylla dßng U6 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña nång ®é dung dÞch dinh d−ìng ®Õn sù sinh tr−ëng 
cña c©y b¹ch ®μn trång thuû canh theo mïa vô 

Các chữ  khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác giữa các công thức trong 1 mùa với mức ý nghĩa P<0,05 

Chỉ tiêu theo dõi Nồng độ dung dịch 
tính theo EC (μs) Tỉ lệ sống 

(%) 
TTCCTB 

sau 3 tuần (cm/cây) 
TTSLTB 

sau 3 tuần (lá/cây) 
Hệ số nhân 

(lần/2 tháng /cây mẹ) 
MWP 1(ĐC) EC = 2530 93,30 5,12 c 11,47 c 6,46 b 
MWP1/2  EC = 1560 95,60 5,67 b 13,43 b 7,29 b 
MWP1/4  EC = 905 98,50 6,95 a 15,20 a 11,47 a 
MWP1/8  EC = 518 93,50 4,68 d 10,75 d 6,27 c 
LSD0,05  0,12 0,16 0,86 M

ùa
 th

u 

CV%  1,00 0,60 0,60 
MWP 1(ĐC) EC = 2530 91,10 4,30 c 9,25 c 4,25 c 
MWP1/2  EC = 1560 93,30 5,02 b 10,43 b 5,76 b 
MWP1/4  EC = 905 95,60 5,85 a 12,20 a 7,89 a 
MWP1/8  EC = 518 93,30 4,12 c 8,25 d 4,07 c 
LSD0,05  0,19 0,15 0,20 M

ùa
 đ

ôn
g 

CV%  2,10 1,70 1,90 
MWP 1(ĐC) EC = 2530 91,10 5,03 c 10,67 c 6,02 c 
MWP1/2  EC = 1560 95,60 5,54 b 12,52 b 7,06 b 
MWP1/4  EC = 905 97,80 6,80 a 14,42 a 10,05 a 
MWP1/8  EC = 518 93,30 4,55 d 10,15 d 5,67 c 
LSD0,05  0,17 0,41 1,00 

M
ùa

 x
uâ

n 
hè

 

CV%  1,90 2,00 0,80 
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H×nh 1. ¶nh h−ëng cña nång ®é 
dung dÞch dinh d−ìng ®Õn ®éng th¸i 

t¨ng chiÒu cao cña c©y b¹ch ®μn 
trång thuû canh trong mïa thu 

ThÝ nghiÖm 1 ®· x¸c ®Þnh ®−îc m«i 
tr−êng dung dÞch dinh d−ìng phï hîp nhÊt 
cho sù sinh tr−ëng cña b¹ch ®μn trång thuû 
canh lμ dung dÞch MWP - ®©y lμ mét m«i 
tr−êng dung dÞch dinh d−ìng chuyªn dïng 
®Ó nu«i trång c©y rõng nãi chung trong 
®iÒu kiÖn in vitro. Trong 4 møc nång ®é 
dung dÞch dinh d−ìng thÝ nghiÖm, tû lÖ 
sèng cña b¹ch ®μn trong nång ®é dung dÞch 
dinh d−ìng MWP1/4, cã EC = 905μs, lu«n 
®¹t tû lÖ cao nhÊt trong c¸c lo¹i nång ®é vμ 
trong c¶ 3 mïa vô. Trong 3 mïa vô tiÕn 
hμnh thÝ nghiÖm, mïa thu lu«n mang l¹i tû 
lÖ sèng cao nhÊt, tiÕp ®Õn mïa xu©n hÌ vμ 
thÊp nhÊt lμ mïa ®«ng. Nh− vËy cã thÓ 
kh¼ng ®Þnh b−íc ®Çu nång ®é m«i tr−êng 
dinh d−ìng vμ mïa vô cã ¶nh h−ëng ®Õn tû 
lÖ sèng cña c©y b¹ch ®μn trång b»ng 
ph−¬ng ph¸p thuû canh (B¶ng 2). 

§éng th¸i t¨ng tr−ëng vÒ chiÒu cao cña 
c©y b¹ch ®μn thuû canh ®−îc trång trong 
c¸c m«i tr−êng dung dÞch dinh d−ìng cã 
nång ®é kh¸c nhau vμ ®iÓn h×nh nh− trong 
mïa thu, ®· cã sù thay ®æi kh¸ râ nÐt. B¹ch 
®μn trång trong dung dÞch MWP1/4 cã kh¶ 
n¨ng t¨ng tr−ëng chiÒu cao cao nhÊt lμ 
10,7cm (H×nh 1).  

Sau 3 tuÇn ®−îc trång b»ng kü thuËt 
thuû canh, c©y b¹ch ®μn sèng trong m«i 
tr−êng dung dÞch dinh d−ìng MWP pha 

lo·ng 1/4 cã EC = 905μs, trong c¶ 3 mïa vô 
®Òu ®¹t ®−îc t¨ng tr−ëng chiÒu cao, sè l¸, 
tû lÖ sèng vμ hÖ sè nh©n cao nhÊt (H×nh 2). 

Nh− vËy, c©y b¹ch ®μn kh«ng nh÷ng 
sinh tr−ëng phï hîp trong m«i tr−êng 
dung dÞch dinh d−ìng MWP mμ cßn rÊt 
thÝch hîp vμ ®¹t kh¶ n¨ng sinh tr−ëng rÊt 
tèt khi ®−îc trång trong dung dÞch 
MWP1/4 cã EC = 905μs. §ång thêi yÕu tè 
mïa vô còng ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi hÖ 
sè nh©n gièng cña c©y, cao nhÊt trong mïa 
thu tiÕp ®Õn lμ xu©n hÌ vμ thÊp nhÊt lμ 
trong mïa ®«ng. 

3.3. Kh¶ n¨ng sèng vμ ra rÔ cña ngän c¾t 
        b¹ch ®μn trång thuû canh 
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H×nh 2. ¶nh h−ëng cña nång ®é 
m«i tr−êng dung dÞch dinh d−ìng vμ 
mïa vô ®Õn tû lÖ sèng cña ngän c¾t 

b¹ch ®μn trång thuû canh 

Nång ®é cña dung dÞch dinh d−ìng vμ 
mïa vô kh«ng chØ ¶nh h−ëng tíi c©y mÑ mμ 
cßn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn kh¶ n¨ng sèng 
vμ ra rÔ cña ngän gi©m. Ngän c¾t cña b¹ch 
®μn cã tû lÖ sèng rÊt thÊp trong mïa ®«ng, 
cao nhÊt trong m«i tr−êng dung dÞch dinh 
d−ìng MWP1/4 cã EC = 905μs còng chØ ®¹t 
45,8%, ë c¸c nång ®é kh¸c tû lÖ sèng chØ 
®−îc tõ 32 - 36%. Trong khi ®ã còng c¸c 
nång ®é dung dÞch dinh d−ìng nμy ë mïa 
thu vμ xu©n hÌ cho tû lÖ sèng rÊt cao, ®Òu 
trªn 90%, cao nhÊt lμ 97,8% khi gi©m trong 
dung dÞch dinh d−ìng MWP1/4 cã EC = 
905μs ë mïa thu (H×nh 3).  
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H×nh 3. ¶nh h−ëng cña mïa vô ®Õn 
®éng th¸i t¨ng tr−ëng rÔ cña ngän c¾t 

trång thuû canh trong dung dÞch 
dinh d−ìng MWP cã EC = 905μs 

Cã sù sai kh¸c nμy cã thÓ do mïa ®«ng 
®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« l¹nh, kh«ng thuËn 
lîi cho qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña b¹ch ®μn vμ ngän c¾t cßn ch−a cã rÔ ®Ó 
hót c¸c chÊt dinh d−ìng, nªn tû lÖ ngän 
c¾t kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thÝch nghi, tån 
t¹i lμ rÊt lín. ë mïa thu vμ xu©n hÌ, c¸c 
yÕu tè vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸nh s¸ng ®Òu 
kh¸ thuËn lîi cho sinh tr−ëng cña b¹ch 
®μn. Do vËy, c¸c ngän c¾t b¹ch ®μn gi©m 

b»ng thuû canh trong mïa thu vμ xu©n hÌ 
®Òu cã tû lÖ sèng rÊt cao. 

Trong mïa ®«ng, ®éng th¸i ra rÔ cña 
b¹ch ®μn rÊt chËm, trong tuÇn ®Çu hÇu 
nh− kh«ng cã c©y nμo ra ®−îc rÔ, b−íc sang 
tuÇn thø 2 míi ®−îc 16,4% sè ngän c¾t ra 
rÔ, chiÒu dμi rÔ ®¹t 2,25 cm, ®Õn cuèi tuÇn 
thø 3 th× ®−îc 45,8% ngän c¾t ra rÔ, chiÒu 
dμi rÔ ®¹t 7,25 cm. Sè c©y ra rÔ nμy còng 
chÝnh b»ng tû lÖ sèng cña ngän c¾t. Nh÷ng 
ngän c¾t kh«ng ra ®−îc rÔ sau thêi gian 3 
tuÇn nμy, hÇu nh− kh«ng cßn dÊu hiÖu 
sèng. Cïng nång ®é dung dÞch nμy trong 
mïa thu vμ xu©n hÌ, ngän c¾t cã ®éng th¸i 
ra rÔ rÊt tèt, tû lÖ ra rÔ ngay tõ nh÷ng ngμy 
®Çu míi c¾t ngän ®· kh¸ cao, tõ 45 - 50%, 
chiÒu dμi rÔ ®¹t 2,5 - 4,7 cm, sang tuÇn thø 
2 c¸c ngän c¾t hÇu nh− ®· cã rÔ víi tû lÖ lμ 
96- 98%, chiÒu dμi rÔ lμ 14 - 15 cm (H×nh 3). 

Nh− vËy, nång ®é cña dung dÞch dinh 
d−ìng vμ ®Æc biÖt lμ thêi vô cã ¶nh h−ëng 
rÊt lín ®Õn tû lÖ sèng vμ kh¶ n¨ng ra rÔ cña 
ngän c¾t b¹ch ®μn.  

3.4. ¶nh h−ëng cña tuæi c©y ra ng«i ®Õn 
        kh¶ n¨ng sinh tr−ëng cña c©y b¹ch 
        ®μn nh©n gièng b»ng thuû canh 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña tuæi c©y ra ng«i ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng 
cña c©y b¹ch ®μn nh©n gièng b»ng thuû canh  (sau 15 ngμy trång)   

Chỉ tiêu theo dõi 
CT Công thức TN 

Tỷ lệ sống % TTCC (cm/cây) TTSL (Lá/cây) 

1 5 ngày tuổi (đ/c) 63,00 2,15 d 4,20 

2 10 ngày tuổi 78,50 2,84 c 4,65 

3 15 ngày tuổi 93,60 3,45 b 6,52 

4 20 ngày tuổi 94,20 3,82 a 6,55 

LSD0,05           0,26  

CV%           4,20  

                 Ghi chú: Tuổi cây được tính từ ngày bắt đầu ra rễ. 
                                        Các chữ số khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác với mức ý nghĩa P<0,05. 

Tû lÖ sèng cña c©y b¹ch ®μn trång 
thuû canh khi c©y míi 5 ngμy tuæi ®· cho 
ra v−ên −¬m ®Òu rÊt thÊp, cao h¬n lμ ë 
giai ®o¹n 10 ngμy tuæi, cao nhÊt lμ trong 

giai ®o¹n tõ 15 ®Õn 20 ngμy tuæi (B¶ng 3). 
§èi víi kh¶ n¨ng t¨ng tr−ëng chiÒu cao, 
sè l¸ còng cã xu h−íng t−¬ng tù. C©y b¹ch 
®μn sinh tr−ëng ph¸t triÓn rÊt chËm nÕu 
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®−a ra v−ên −¬m ngay khi míi 5 - 10 
ngμy tuæi. Thêi gian nμy c©y nh©n gièng 
(ngän c¾t b¹ch ®μn) míi võa ra rÔ, bé rÔ 
cßn ch−a ph¸t triÓn hoμn chØnh, sè rÔ 
chÝnh ch−a nhiÒu (2 - 4 rÔ), sè l−îng l«ng 
hót Ýt, rÔ cßn ng¾n, yÕu ít, rÊt gißn vμ dÔ 
g·y khi ®−a xuèng ®Êt trång. V× vËy, c©y 
b¹ch ®μn ë ®é tuæi nμy ®−a ra v−ên −¬m 
lμ kh«ng phï hîp, ®Æc biÖt lμ ë 5 ngμy 
tuæi. Giai ®o¹n tõ 15 - 20 ngμy tuæi c©y 

b¹ch ®μn ®· ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu vÒ chiÒu 
cao, sè l¸ phï hîp ®Ó cã thÓ thÝch nghi víi 
®iÒu kiÖn sèng míi ë ngoμi v−ên −¬m. §é 
tuæi ra c©y (®−a ra v−ên −¬m) phï hîp 
cho b¹ch ®μn trång b»ng kü thuËt thuû 
canh lμ 20 ngμy tuæi. 

3.5. §¸nh gi¸ sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña c©y ®−îc nh©n gièng b»ng kü thuËt 
thuû canh trong giai ®o¹n v−ên −¬m 

B¶ng 4. Sù sinh tr−ëng cña c©y ®−îc nh©n gièng b»ng kü thuËt thuû canh 
trong giai ®o¹n v−ên −¬m (sau 45 ngμy trång) 

Chỉ tiêu theo dõi 

Công thức TN Tỷ lệ sống 
(%) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Số lá/cây 
(lá) 

S lá 
(cm2) 

HLDL 
(mg/100 g mẫu) 

Tỷ lệ 
diệp lục 

a/b 

Cây NCM(đ/c) 85,60 17,60 c 13,80 8,40 194,93 2,28 

Cây thuỷ canh 92,40 21,80 b 16,50 9,09 234,79 2,52 

    Ghi chú: HLDL là hàm lượng diệp lục 
                            Các chữ số khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác với mức ý nghĩa P<0,05 

C©y b¹ch ®μn nh©n gièng b»ng kü 
thuËt thuû canh khi ®−a ra v−ên −¬m, cã 
kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ thÝch nghi víi 
®iÒu kiªn ®Þa canh rÊt tèt. §iÒu nμy thÓ 
hiÖn qua c¸c chØ tiªu theo dâi nh− tû lÖ 
sèng, chiÒu cao, sè l¸, diÖn tÝch l¸, hμm 
l−îng diÖp lôc... ®Òu cho chóng ta thÊy 
c©y b¹ch ®μn trång b»ng kü thuËt thuû 
canh tèt h¬n h¼n so víi c©y b¹ch ®μn nu«i 
cÊy m« sau víi cïng mét thêi gian cho ra 
ngoμi v−ên −¬m vμ cïng ®é tuæi ra ng«i 
(B¶ng 4).  

C©y b¹ch ®μn khi nh©n gièng b»ng 
thuû canh ®ang sèng tù d−ìng trong ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn, kh¸c h¼n víi c©y nu«i cÊy 
m« sèng b»ng ph−¬ng thøc dÞ d−ìng trong 
®iÒu kiÖn v« trïng, nh©n t¹o. ChÝnh v× lÏ 
®ã mμ khi thay ®æi m«i tr−êng sèng th× 
c©y nu«i cÊy m« sÏ cã kh¶ n¨ng thÝch øng 
kÐm h¬n, còng nh− ph¶i mÊt thêi gian 
thÝch øng víi m«i tr−êng tù nhiªn dμi h¬n 
so víi c©y b¹ch ®μn ®−îc nh©n gièng b»ng 
ph−¬ng ph¸p thñy canh. 

4. KÕT LUËN 
Dung dÞch vμ nång ®é dung dÞch dinh 

d−ìng phï hîp cho sù sinh tr−ëng, ph¸t 
triÓn cho c©y b¹ch ®μn Urophylla U6 khi 
trång b»ng kü thuËt thuû canh lμ m«i 
tr−êng MWP1/4 cã chØ sè EC = 905μs. 

Thêi gian tiÕn hμnh nh©n gièng b¹ch 
®μn E.urophylla dßng U6 phï hîp trong 
n¨m lμ mïa thu (hÖ sè nh©n ®¹t 11,47 
lÇn/2 th¸ng) sau ®ã lμ mïa xu©n hÌ (hÖ sè 
nh©n ®¹t 10,05 lÇn/2 th¸ng). Nh©n gièng 
trong mïa ®«ng thêi tiÕt l¹nh kh«ng phï 
hîp víi sù sinh tr−ëng cña b¹ch ®μn, nªn 
hÖ sè nh©n thu ®−îc sÏ rÊt thÊp dÉn ®Õn 
hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. 

Tuæi c©y ra ng«i phï hîp víi b¹ch ®μn 
nh©n gièng b»ng kü thuËt thuû canh lμ 20 
ngμy sau khi xuÊt hiÖn rÔ. 

ë giai ®o¹n v−ên −¬m kh¶ n¨ng thÝch 
nghi vμ sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y b¹ch 
®μn E.urophylla U6 nh©n gièng b»ng kü 
thuËt  thuû canh lμ tèt h¬n c©y nu«i cÊy m«. 
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Nh©n gièng b»ng c¾t ngän 
(Tiªu chuÈn c©y mÑ cao: 9,5 - 10,5 cm; 10-14 l¸. 

Tiªu chuÈn ngän c¾t: 3,5 - 4 cm; 4 -5 l¸ 
è Ç

Trång thuû canh 
(Dung dÞch dinh d−ìng MWP cã EC = 905, trong 3 tuÇn) 

C©y b¹ch ®μn U6 in vitro 

(cao 3,5 - 5cm; cã 4-6 l¸ thËt, sau 3 tuÇn nu«i cÊy) 

V−ên −¬m 
(Tuæi c©y gièng lμ 20 ngμy sau khi xuÊt hiÖn rÔ, 

tû lÖ sèng 92 - 93 %) trong vô xu©n hÌ, thu 

C©y gièng  
(ChiÒu cao 21-22 cm, sè l¸ 16-17 l¸ sau 45 ngμy trång) 
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