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TÓM TẮT 
Các nghiên cứu nhằm tìm ra dung dịch dinh dưỡng và các thông số pH, EC thích hợp cho năng 

suất củ minituber trồng bằng kỹ thuật khí canh. Thí nghiệm được tiến hành chủ yếu trên giống 
Diamant với 3 loại dung dịch do Viện Sinh học Nông nghiệp pha chế, với các thông số pH, EC khác 
nhau. Kết quả nghiên cứu đã xác định được dung dịch tối ưu cho cả 4 giống là DD3; đồng thời EC = 
1.600 μs/cm; pH = 6 là ngưỡng thông số thích hợp cho các giống thí nghiệm. Năng suất củ minituber 
thu được trong điều kiện thí nghiệm trên là: 1161 củ/m2 đối với giống Diamant, 685 củ/m2 đối với 
giống Atlantic, 624,7 củ/m2 đối với giống KT2 và 620 củ/m2 đối với giống Solara. 

Từ khoá: Củ nhỏ, dung dịch dinh dưỡng, khí canh, khoai tây. 

SUMMARY 
The studies were carried out to identify the optimal nutrient solution (NS), pH and EC parameters on 

the yield of potato minitubers produced by aeroponic technique. The potato cultivars  (mainly Diamant) 
used in the experiments  were treated with different nutrient solutions and varying pH and  EC values. 
The most suitable nutrient solution was DD3 (developed by Institute of Agrobiology – HUA) at  pH = 6 
and EC = 1,600 μs/cm. A yield of  1161 minitubers/m2 (cultivar Diamant), 685 minitubers/m2 (cultivar 
Atlantic), 624.7 minitubers/m2 (cultivar KT2), and 620 minitubers/m2 (cultivar Solara) was obtained. 

Key words: Aeroponic, minituber, nutrient solution, potato.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Theo Ranalli (1997), viÖc s¶n xuÊt cñ 
nhá khoai t©y gièng b»ng nu«i cÊy in-vitro 
cho hÖ sè nh©n gièng cao h¬n vμ gi¶m biÕn dÞ 
kiÓu gen khi ®em trång trong s¶n xuÊt. Cñ 
nhá khoai t©y gièng còng cã thÓ ®−îc t¹o ra 
b»ng viÖc trång c©y trong nhμ kÝnh víi mËt 
®é cao (Wiresema vμ cs., 1987), sö dông c«ng 
nghÖ mμng máng dung dÞch (NFT - Nutrient 
Film Technique) hoÆc trång trong hÖ thèng 
thñy canh (Muro vμ cs., 1997). Bªn c¹nh viÖc 

s¶n xuÊt cñ nhá khoai t©y gièng kh«ng dïng 
®Êt nh− trªn, c«ng nghÖ khÝ canh ®· ®−îc 
hoμn thiÖn vμ ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt cñ 
nhá khoai t©y gièng víi nhiÒu −u ®iÓm v−ît 
tréi (Boergig vμ Wagner, 1988). 

T¹i ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp (Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi), NguyÔn 
Quang Th¹ch vμ cs. (2005) ®· x©y dùng 
thμnh c«ng hÖ thèng khÝ canh cho sù thÝch 
nghi cña c©y con khoai t©y cÊy m« còng nh− 
nh©n nhanh trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Kü 
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thuËt khÝ canh ®· ®−îc ¸p dông thμnh c«ng 
trong viÖc nh©n gièng khoai t©y s¹ch bÖnh ë 
nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi nh− Hμ Lan, §øc, 
Trung Quèc… vμ b−íc ®Çu ®−îc nghiªn cøu 
triÓn khai t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn, viÖc ¸p 
dông c«ng nghÖ nμy vμo s¶n xuÊt cñ nhá 
khoai t©y gièng vÉn ch−a ®−îc nghiªn cøu 
®Çy ®ñ.  

NguyÔn Quang Th¹ch vμ cs. (2005) ®· 
kh¼ng ®Þnh cã thÓ øng dông kü thuËt nμy s¶n 
xuÊt c©y gièng khoai t©y s¹ch bÖnh trång 
trong nhμ c¸ch ly ®Ó s¶n xuÊt cñ gièng gèc 
(minituber - cñ nhá). ViÖc nghiªn cøu lo¹i 
dung dÞch (DD) vμ c¸c th«ng sè vÒ pH, EC cña 
dung dÞch lμ nh÷ng kh©u ®Çu tiªn cÇn nghiªn 
cøu. ChÝnh v× thÕ ¶nh h−ëng cña DD ®Õn 
n¨ng suÊt cñ nhá khoai t©y gièng s¶n xuÊt 
b»ng kü thuËt khÝ canh ®· ®−îc nghiªn cøu. 

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

VËt liÖu tiÕn hμnh thÝ nghiÖm lμ c¸c 
gièng khoai t©y s¹ch bÖnh ®ang ®−îc l−u gi÷ 
t¹i ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp - Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi bao gåm: Diamant 
cã nguån gèc tõ Hμ Lan; KT2 nguån gèc tõ 
Trung t©m C©y cã cñ quèc tÕ (CIP) ®· ®−îc 
Trung t©m C©y cã cñ - ViÖn C©y l−¬ng thùc 
vμ C©y thùc phÈm chän läc; Solara nguån 
gèc tõ §øc;  Atlantic nguån gèc tõ Mü.  

HÖ thèng khÝ canh ®−îc c¶i tiÕn tõ hÖ 
thèng khÝ canh cña Tr−êng §¹i häc Colorado 
(Mü). HÖ thèng ho¹t ®éng tù ®éng, bao gåm: 
m¸y b¬m, bÓ chøa dinh d−ìng, c¸c ®−êng èng 
dÉn dinh d−ìng, bån trång c©y, dinh d−ìng 
®−îc phun theo chu kú 10 phót nghØ/15 gi©y 
phun, dinh d−ìng håi l−u tuÇn hoμn trong hÖ 
thèng khÐp kÝn. Dung dÞch dinh d−ìng gåm 3 
lo¹i lμ: DD1, DD2 vμ DD3 do ViÖn Sinh häc 
N«ng nghiÖp nghiªn cøu vμ pha chÕ. 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh t¹i khu 
nhμ kÝnh - ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp - 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. C©y 
con ®−îc nh©n lªn b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m 

ngän sö dông hÖ thèng khÝ canh theo ph−¬ng 
ph¸p cña NguyÔn Quang Th¹ch vμ cs. 
(2005). C©y con 2 tuÇn tuæi ®−îc sö dông ®Ó 
tiÕn hμnh c¸c thÝ nghiÖm.  

Sö dông gièng Diamant ®Ó tiÕn hμnh c¸c 
thÝ nghiÖm vÒ DD, pH vμ EC. C¸c thÝ nghiÖm 
®−îc bè trÝ nh− sau: ThÝ nghiÖm dinh d−ìng 
sö dông 3 lo¹i DD do ViÖn Sinh häc N«ng 
nghiÖp t¹o ra lμ DD1, DD2, DD3 (pH = 6,2; 
EC = 1.600 μs/cm); ThÝ nghiÖm pH: pH1 = 5, 
pH2 = 6, pH3 = 7 (DD3; EC = 1.600 μs/cm); 
ThÝ nghiÖm EC (μs/cm): EC1 = 1.400; EC2 = 
1.600; EC3 = 1.800 μs/cm (DD3; pH = 6,2); 
ThÝ nghiÖm kh¶o s¸t ®−îc tiÕn hμnh trªn 4 
gièng: Atlantic, Diamant, KT2 vμ Solara 
(DD3, pH = 6, EC = 1.600 μs/cm). 

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 trªn diÖn tÝch 3 m2/c«ng thøc (60 c¸ 
thÓ/c«ng thøc/lÇn lÆp l¹i).  

TiÕn hμnh theo dâi c¸c chØ tiªu: 

- Thêi gian xuÊt hiÖn tia cñ sau trång 
(ngμy). 

- Tæng sè tia cñ/c©y.  

- Sè cñ/khãm. 

C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®−îc xö lý b»ng 
ch−¬ng tr×nh thèng kª sinh häc IRRISTAT 4.0. 

Thêi gian tiÕn hμnh thÝ nghiÖm: tõ 
th¸ng 12/2008 – th¸ng 4/2009. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i  
      DD kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá  
       gièng Diamant 

Lo¹i dinh d−ìng vμ thμnh phÇn DD lμ 
yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
vμ n¨ng suÊt cña tÊt c¶ c¸c lo¹i c©y trång. 
Mçi lo¹i c©y trång ®Òu yªu cÇu thμnh phÇn 
vμ tû lÖ c¸c thμnh phÇn dinh d−ìng nhÊt 
®Þnh ®Ó ®¹t n¨ng suÊt tèi ®a (Vò Quang 
S¸ng vμ cs., 1999). 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña c¸c DD kh¸c nhau ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
cñ nhá gièng Diamant 

DD Thời gian xuất hiện tia củ sau trồng 
(ngày) 

Thời gian xuất hiện 
củ sau trồng (ngày) 

Tổng số tia củ/cây
(tia) 

Tỷ lệ số tia hình thành 
củ (%) 

DD1 5,7 39,7 129,9 ± 2,7 45,6 

DD2 6,2 40,3 126,4 ± 1,4 39,6 

DD3 6,0 40,1 140,5 ± 1,6 48,2 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña c¸c DD kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá gièng Diamant 

Tỷ lệ củ các cấp/khóm 
(%) DD Số củ/khóm 

(củ) 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Năng suất lý thuyết 
(củ/m2) 

Năng suất thực thu 
(củ/m2) 

DD1 59,23 2,7 68,3 29,0 1184,6 961,9 ± 3,5 

DD2 50,05 0,3 59,6 40,1 1001,0 800,8 ± 2,8 

DD3 67,72 2,4 66,7 30,9 1354,4 1070,0 ± 2,6 

LSD0,05      18,2 

CV%      1,0 

 Cấp 1: Củ con cấp 1 có đường kính củ >2 cm 
 Cấp 2: Củ con cấp 2 có 1 cm < đường kính củ ≤ 2 cm 
 Cấp 3: Củ con cấp 3 có đường kính củ ≤ 1 cm 

Trong khÝ canh, thμnh phÇn vμ tû lÖ c¸c 
thμnh phÇn dinh d−ìng trong dung dÞch 
hoμn toμn cã thÓ chñ ®éng ®iÒu khiÓn. Do ®ã, 
viÖc t×m ra lo¹i vμ thμnh phÇn DD tèi −u cã ý 
nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh tíi n¨ng suÊt 
vμ chÊt l−îng cñ nhá. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m môc ®Ých t×m ra lo¹i dinh d−ìng 
vμ thμnh phÇn DD tèi −u cho n¨ng suÊt vμ 
chÊt l−îng cñ gièng tèt nhÊt (B¶ng 1 vμ 2). 

B¶ng 1 cho thÊy c¸c DD kh¸c nhau ¶nh 
h−ëng kh¸c nhau ®Õn tæng sè tia cñ/khãm vμ 
tû lÖ sè tia h×nh thμnh cñ. §iÒu nμy cã ý 
nghÜa rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá khÝ canh 
v× theo lý thuyÕt, mçi tia cñ sÏ h×nh thμnh 
nªn 1 cñ. Nh− vËy sè tia cñ cμng nhiÒu th× sè 
cñ t¹o ra cμng lín. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ 
tû lÖ t¹o cñ kh«ng ®¹t 100%. Tõ b¶ng 1 ta 
thÊy, tû lÖ t¹o cñ lín nhÊt còng chØ ®¹t 
48,2% ë DD3 vμ DD3 cã ¶nh h−ëng tèt nhÊt 

®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cñ nhá.  
ViÖc s¶n xuÊt cñ gièng nhá b»ng c«ng 

nghÖ khÝ canh ph¶i ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu 
cÇu rÊt nghiªm ngÆt vÒ viÖc kiÓm ®Þnh chÊt 
l−îng gièng ®Ó t¹o ra cñ gièng siªu nguyªn 
chñng s¹ch bÖnh. Tõ gièng siªu nguyªn 
chñng, sau 2 ®Õn 3 thÕ hÖ sÏ t¹o ra gièng x¸c 
nhËn sö dông cho s¶n xuÊt khoai th−¬ng 
phÈm (Tr−¬ng V¨n Hé, 2005). Yªu cÇu cña 
viÖc s¶n xuÊt gièng siªu nguyªn chñng lμ cÇn 
t¹o ra sè l−îng cñ lín. V× vËy trong bμi b¸o 
nμy, ®¬n vÞ tÝnh n¨ng suÊt b»ng cñ/m2 ®· 
®−îc sö dông. 

C¶ 3 lo¹i DD ®Òu cho sè l−îng cñ/khãm rÊt 
lín, cao gÊp 6 - 8 lÇn so víi ph−¬ng ph¸p ®Þa 
canh (6 - 8 cñ/khãm) vμ cñ gièng t¹o ra chñ 
yÕu cã ®−êng kÝnh cñ tõ 1 - 2 cm (B¶ng 2). Víi 
DD3, tû lÖ cñ gièng cÊp 2 cao ®¹t 66,7%. MÆc 
dï tû lÖ nμy thÊp h¬n so víi tû lÖ cñ gièng 
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cÊp 2 t¹o ra ë DD1 nh−ng sè cñ l¹i nhiÒu h¬n 
ë møc cã ý nghÜa nªn ta cã thÓ coi ®©y lμ DD 
tèt nhÊt ®Ó s¶n xuÊt cñ nhá. 

C¸c lo¹i DD kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh¸c 
nhau ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá. Trong ®ã DD3 tá 
ra cã hiÖu qu¶ nhÊt. Sè l−îng cñ/khãm ®¹t 
tíi 67,72 cñ (B¶ng 2). Víi n¨ng suÊt nh− vËy 
tõ 1m2 cã thÓ t¹o ra h¬n 1000 cñ gièng siªu 
nguyªn chñng, tõ l−îng cñ siªu nguyªn 
chñng nμy sau 3 thÕ hÖ cã thÓ t¹o ra l−îng 
gièng x¸c nhËn ®ñ trång cho diÖn tÝch lμ 29 
hecta. 

Nh− vËy, DD3 lμ lo¹i DD tèi −u cho 
n¨ng suÊt chÊt l−îng cñ gièng cao nhÊt. 

3.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña pH ®Õn 
       n¨ng suÊt cñ nhá gièng Diamant 

Dinh d−ìng kho¸ng lμ thμnh phÇn rÊt 
quan träng, lμ c¬ së quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt vμ phÈm 
chÊt cña c©y. Trong ®ã, pH dung dÞch ¶nh 
h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù hÊp thu chÊt 
kho¸ng cña rÔ c©y. §é pH cña dung dÞch ¶nh 
h−ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn trªn 
bÒ mÆt rÔ vμ ®iÒu ®ã quyÕt ®Þnh hÊp thô lo¹i 
ion kho¸ng nμo (Vò Quang S¸ng vμ cs., 1999).  

Mçi lo¹i c©y cã mét ng−ìng pH nhÊt 
®Þnh cho qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn. 

Theo Vò Quang S¸ng vμ cs. (1999), pH thÝch 
hîp víi hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y trång lμ tõ 6 - 
7,5, cßn víi c©y hä cμ th× kho¶ng pH thÝch 
hîp lμ kho¶ng 5,5 - 6,5. Khi ®−îc trång trong 
®iÒu kiÖn pH thÝch hîp, sù h×nh thμnh sinh 
khèi sÏ ®¹t lín nhÊt do c©y hÊp thu ®−îc 
nhiÒu dinh d−ìng nhÊt.   

§é pH kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh¸c nhau 
®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt (B¶ng 3). 

ë ng−ìng pH = 5, tæng sè tia cñ t¹o ra lín 
nhÊt nh−ng tû lÖ sè tia h×nh thμnh cñ l¹i 

thÊp, chØ ®¹t 31,5%. ë ng−ìng pH = 6, tû lÖ 
sè tia h×nh thμnh cñ cao ®¹t 48,6%. Víi tû lÖ 
nμy, sè tia h×nh thμnh cñ cña ng−ìng pH = 6 
lμ lín nhÊt trong 3 ng−ìng pH thÝ nghiÖm. 
C¸c tia cñ ®−îc h×nh thμnh ë ng−ìng pH = 5 
cã nhiÒu biÕn dÞ, phÇn gi÷a nhiÒu tia cñ 
ph×nh to, kh«ng ®Òu, ®iÒu nμy chøng tá pH 
thÊp lμ kh«ng phï hîp. Cßn ®èi víi hai 
ng−ìng pH cßn l¹i, tia cñ ph¸t triÓn b×nh 
th−êng. pH kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh¸c nhau 
®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ còng 
¶nh h−ëng kh¸c nhau ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá 
(B¶ng 4). 

Nh− vËy, ng−ìng pH= 6 lμ phï hîp nhÊt 
cho n¨ng suÊt cao nhÊt, cã thÓ ®¹t 1350 cñ/m2, 
cñ ®Òu, 60,6% lμ cñ cÊp 2, cñ cÊp 1 ®¹t 3,1%.  

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña c¸c ng−ìng pH kh¸c nhau ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt cñ khÝ canh gièng Diamant 

Ngưỡng 
pH 

Thời gian xuất hiện 
tia củ sau trồng 

(ngày) 

Thời gian xuất hiện 
củ sau trồng 

(ngày) 

Tổng số tia củ/khóm 
(tia) 

Tỷ lệ số tia hình thành củ 
(%) 

5 8,5 43,2 156,2 ± 1,8 31,5 
6 6,3 40,5 139,6 ± 2,2 48,6 
7 6,2 38,2 140,5 ± 1,6 42,2 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña pH ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá gièng Diamant 

Tỷ lệ củ các cấp củ /khóm (%) Ngưỡng 
pH 

Số củ/khóm 
(củ) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Năng suất lý thuyết 
(củ/m2) 

Năng suất thực thu 
(củ/m2) 

5 49,1 0,3 40,3 59,4 982 785 ± 1,6 
6 67,5 3,1 60,6 36,3 1350 1161 ± 2,1 
7 60,2 2,4 65,7 39,1 1204 962 ± 1,9 
LSD0.05      21,9 
CV%      1,1 
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3.3. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chØ sè 
       EC ®Õn n¨ng suÊt cñ khÝ canh gièng  
       Diamant 

§èi víi ph−¬ng ph¸p t¹o gièng b»ng 
thuû canh vμ khÝ canh, bªn c¹nh viÖc x¸c 
®Þnh thμnh phÇn dinh d−ìng vμ pH dung 
dÞch thÝch hîp th× chØ sè EC (®é dÉn ®iÖn cña 
dung dÞch) còng lμ mét vÊn ®Ò cÇn ®−îc quan 
t©m. Theo Vò Quang S¸ng vμ cs. (1999), chØ 
sè EC cña dung dÞch ph¶n ¸nh c©y hót bao 
nhiªu dinh d−ìng, tõ ®ã ta ®iÒu chØnh EC ®Ó 
cung cÊp kÞp thêi chÊt dinh d−ìng cho c©y.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, c¸c gi¸ trÞ 
EC kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh¸c nhau ®Õn 
n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng cñ gièng nhá. Trong 
®ã, gi¸ trÞ EC = 1.600µs/cm lμ gi¸ trÞ EC tèi 
−u cho n¨ng suÊt chÊt l−îng vμ ®é ®ång ®Òu 
cña cñ gièng (B¶ng 5 vμ 6).  

Tõ 3 thÝ nghiÖm trªn, chóng ta thÊy r»ng, 

víi DD3, pH = 6, EC = 1,6 lμ tèi −u cho viÖc 
h×nh thμnh n¨ng suÊt, chÊt l−îng cñ gièng 
trong khÝ canh. 

3.4.  Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña DD3,  
 pH = 6, EC = 1.600µs/cm ®Õn n¨ng suÊt,  
chÊt l−îng cñ nhá c¸c gièng kh¸c nhau  

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c gièng 
khoai t©y trång trong s¶n xuÊt t−¬ng ®èi 
phong phó. Víi 4 gièng phæ biÕn hiÖn nay lμ 
Atlantic, Diamant, KT2 vμ Solara cã n¨ng 
suÊt cñ rÊt kh¸c nhau. Trong ®ã, gièng 
Diamant ®¹t sè l−îng cñ lín nhÊt 1070,8 
cñ/m2, tuy nhiªn khèi l−îng cñ l¹i nhá h¬n so 
víi c¸c gièng kh¸c, khèi l−îng trung b×nh cñ 
lμ 1,8 g/cñ. C¸c gièng KT2 vμ Solara cho sè 
cñ Ýt h¬n nh−ng khèi l−îng trung b×nh cñ lín 
®¹t 5,81 g/cñ víi gièng KT2 vμ 5,23 g/cñ víi 
gièng Solara (B¶ng 7 vμ 8).  

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña c¸c gi¸ trÞ EC kh¸c nhau ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt cñ nhá gièng Diamant 

Giá trị EC 
(µs/cm) 

Thời gian xuất hiện tia củ 
sau trồng (ngày) 

Thời gian xuất hiện củ 
sau trồng (ngày) 

Tổng số tia củ/khóm
(tia) 

Tỷ lệ số tia hình thành củ 
(%) 

1.400 6,2 40,2 132,4 ± 1,7 41,5 
1.600 5,9 39,5 151,6 ± 2,3 46,7 
1.800 6,3 38,3 149,5 ± 2,1 45,3 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña EC ®Õn n¨ng suÊt cñ nhá khÝ canh gièng Diamant 

Tỷ lệ củ các cấp/khóm (%) Giá trị EC 
(µs/cm) 

Số củ/khóm 
(củ) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Năng suất lý thuyết 
(củ/m2) 

Năng suất thực thu 
(củ/m2) 

1.400 47,1 1,3 59,3 39,4 942 847,8 ± 2,1 
1.600 66,3 3,9 69,8 26,3 1326 1192,0 ± 2,2 
1.800 60,2 3,4 69,5 27,1 1204 1095,6 ± 2,1 

LSD0.05      21,42 
CV%      1,1 

B¶ng 7. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cñ nhá 
c¸c  gièng Atlantic, Diamant, Solara vμ KT2 

Giống Thời gian xuất hiện tia củ 
sau trồng (ngày) 

Thời gian xuất hiện củ 
sau trồng (ngày) 

Tổng số tia củ/cây 
(tia) 

Tỷ lệ số tia hình thành củ 
(%) 

Atlantic 9,7 49,3 103,8 ± 1,2 41,3 
Diamant 6,5 40,3 146,3 ± 1,7 45,2 
KT2 12,2 54,2 98,2 ± 2,1 39,7 
Solara 6,8 38,9 102,4 ± 1,3 37,9 



Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng đến năng suất củ nhỏ...      

548 

B¶ng 8. Kh¶o s¸t n¨ng suÊt cñ c¸c gièng Atlantic, Diamant, Solara vμ KT2 

Giống Số củ/khóm 
(củ) 

Khối lượng trung bình củ 
(g) 

Năng suất lý thuyết 
(củ/m2) 

Năng suất thực thu 
(củ/m2) 

Atlantic 42,8 3,98 856 685,0 ± 2,3 
Diamant 66,1 1,87 1322 1070,8 ± 2,1 
KT2 39,0 5,81 780 624,7 ± 2,3 
Solara 38,8 5,23 776 620,0 ± 1,7 
LSD0.05    12,2 
CV%    0,9 
     

 

H×nh 1. ¶nh h−ëng cña DD3, pH = 6, EC = 1.600µs/cm ®Õn n¨ng suÊt cñ gièng nhá 
gièng Diamant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. ¶nh h−ëng cña DD tèi −u ®Õn n¨ng suÊt cñ khoai t©y mini khÝ canh 

Atlantic Diamant

KT2 Solara
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4. KÕT LUËN 

Dung dÞch dinh d−ìng tèt nhÊt ®èi víi 
gièng Diamant lμ DD3, n¨ng suÊt cñ ®¹t tíi 
1070 cñ/m2.  

§èi víi gièng Diamant, gi¸ trÞ pH tèi −u 
lμ pH = 6, EC tèi −u lμ 1.600 μs/cm; kÕt hîp 
víi viÖc sö dông DD3, cho n¨ng suÊt tèi −u, 
®¹t 1161 cñ/m2. 

ViÖc sö dông DD 3, gi¸ trÞ pH = 6 vμ EC 
= 1.600 μs/cm tá ra hiÖu qu¶ víi c¶ 4 gièng 
kh¶o s¸t, n¨ng suÊt cñ ®¹t cao h¬n nhiÒu lÇn 
so víi ph−¬ng ph¸p t¹o gièng truyÒn thèng. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 

Tr−¬ng V¨n Hé (2005). Sæ tay kü thuËt s¶n 
xuÊt khoai t©y gièng vμ khoai t©y th−¬ng 
phÈm. NXB. N«ng nghiÖp, Hμ Néi. 

Vò Quang S¸ng vμ cs. (1999), Gi¸o tr×nh 
Sinh lý thùc vËt øng dông. NXB. N«ng 
nghiÖp, Hμ Néi. 

NguyÔn Quang Th¹ch vμ cs. (2005). B−íc 
®Çu nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ khÝ 
canh trong nh©n nhanh gièng khoai t©y 
nu«i cÊy m«. T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N«ng nghiÖp, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi, sè 4 + 5/2006, tr 73 - 78. 

Boersig MR and SA Wagner, 1988. 
Hydroponic system for production of seed 
tubers. Am Potato J. 65:470471. 

Farran et al. (2006), Potato minituber 
Production Using Aeroponics, American 
Journal of Potato Research, Jan/Feb 2006. 

M.A. Nichols (2005), Aeroponics and Potato, 
ISHS Acta Horticulturae 670: 201 - 206. 

Muro et al. (1997). Comparison of 
hydroponic culture and culture in a 
peat/sand mixture and the influence of 
nutrient solution and plant density on 
seed potato yields. Potato Res 40:431438.  

Ranalli (1997). Innovative propagation 
methods in seed tuber multiplication 
programmes. Potato Res 40:439-453.  

Richard J. Stoner (1983), Earoponic Versus 
Bed and Hydroponic Propagation, 
Florists, Review Vol 173 No 4447 – 
22/9/1983 

Wiersema et al. (1987). Rapid seed 
multiplication by planting into beds 
microtubers and in-vitro plants. Potato 
Res 30:117-120. 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 


