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TÓM TẮT 

Lily là loại cây có khả năng nhân giống bằng phương pháp nhân vô tính. Có nhiều phương pháp nhân giống tạo 
củ như hình thức củ mẹ đẻ củ con, củ con hình thành trên trục thân nằm dưới đất, củ con hình thành ở nách lá phần 
thân trên mặt đất hay phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, nhân giống bằng vẩy củ… Trong đó nhân 
giống bằng cách tách vảy củ là phương pháp được áp dụng chủ yếu ở các nước sản xuất củ giống lily. Ở Việt Nam, 
phương pháp nhân giống này hầu như chưa được áp dụng, đặc biệt kỹ thuật quan trọng nhất trong sản xuất giống 
hoa lily là xử lý lạnh để phá ngủ cho củ giống thương phẩm nhưng kỹ thuật này chưa được tác giả nào đề cập đến. 
Nghiên cứu này nhằm tìm ra mức nhiệt độ và thời gian thích hợp nhất để xử lý phá ngủ cho củ lily thương phẩm, tìm 
hiểu sự biến đổi về hình thái cũng như các chất dự trữ của củ trong quá trình xử lý. Kết quả xác định được xử lý lạnh 
đã làm biến đổi nhanh chóng hàm lượng tinh bột và đường trong củ theo hướng giảm nhanh hàm lượng tinh bột và 
tăng hàm lượng đường hòa tan và saccharose đến tuần thứ 7 sau xử lý, sau đó sự biến đổi chậm dần. Tốt nhất xử lý 
củ thương phẩm giống Belladonna ở 20C, thời gian xử lý 7 tuần, lúc đó củ có tỷ lệ mọc mầm cao nhất 98,5%. Các 
kết quả này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo trong sản xuất củ giống hoa lily bằng phương pháp giâm vảy. 

Từ khóa: Lilium, ngủ nghỉ,  nhân giống vô tính, xử lý củ lily, vảy củ. 

Effects of Bulb Vernalization Treatment on The Sprouting and Reserve Compound 
Changes of Commercial Lily Bulbs Propagated by Bulb Scale Method  

ABSTRACT  

Lily can be propagated by various vegetative methods namely by offsets, stem bulblets, stem bulbils, bulb 
scales or tissue culture cells. Among these methods, the propagation by bulb scales is mainly used in the countries 
producing lily bulbs. In Vietnam, this propagation method has not jet put into place. Moreover, techniques in 
producing lily bulbs with cold treatment to break the dormancy of commercial lily bulbs have not been fully studied 
under Vietnam conditions. This study aimed to identify optimal temperature and time for dormancy breaking of 
commercial lily bulbs and to examine morphological change and biochemical chages of reserve compound during 
vernalization process. Results indicated that cold treatment quickly reduced starch and sugar content in bulbs 
towards increase in soluble sugars and saccharose until 7 weeks of treatment. It was found that temperature of 2oC 
and a duration of 7 weeks were optimal for vernalization of commercial Belladonna bulbs in terms of sprouting rate 
(98,5%). The results provided a basis for further research in the production of lily bulbs by the bulb scale method. 

Keywords: Dormancy, Lilium, lily bulb treatment, scales, vegetative propagation. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lily là một trong các loại hoa được ưa 
chuộng và có giá trị kinh tế cao, trên khắp thế 
giới. Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ hoa 

lily ở Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc 
gián tiếp vào nước ngoài, nhất là khâu giống. 
Mỗi năm nước ta phải nhập hàng chục triệu củ 
giống hoa lily từ Hà Lan, Pháp, Chi Lê, New 
Zealand... để cung cấp cho thị trường trong 
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nước. Giá thành củ giống lily nhập nội cao, bấp 
bênh, do vậy hiệu quả sản xuất các giống hoa 
này chưa thực sự đạt được như mong muốn 
(Đặng Văn Đông và cs., 2010).  

Phương pháp nhân giống lily bằng cách tách 
vảy củ đã được áp dụng chủ yếu ở các nước sản 
xuất củ giống lily trên thế giới (Hong Bo, 2000) 
nhưng biện pháp rất quan trọng không thể thiếu 
trong việc sản xuất củ giống lily là xử lý lạnh để 
phá ngủ củ giống và điều này cũng được nhiều 
tác giả nghiên cứu và áp dụng (Paffen, 1990, Kim 
et al., 2000, Zhou et al., 2001; Sun, 2003). Xử lý 
lạnh củ giống làm biến đổi các chất dự trữ trong 
củ, kích thích sự phân giải tinh bột và tăng hàm 
lượng đường hòa tan, giúp cho quá trình nảy 
mầm thuận lợi. Hiện tại, ở Việt Nam, việc nhân 
giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy in vitro 
đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu 
(Nguyễn Quang Thạch, 1996, Nguyễn Thị Lý 
Anh, 2005, Nguyễn Thị Phương Thảo và cs., 
2007). Tuy nhiên, các biện pháp nhân giống bằng 
giâm vảy và xử lý lạnh phá ngủ cho củ giống rất 
ít tác giả đề cập đến.  

Vì vậy, nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự 
biến đổi các chất dự trữ trong củ và kỹ thuật xử 
lý củ giống thương phẩm được nhân bằng 
phương pháp giâm vảy ở Việt Nam, từ đó có thể 
chủ động một phần sản xuất được củ giống, 
giảm sự lệ thuộc vào củ giống của nước ngoài, có 
thể sản xuất hoa lily quanh năm, đem lại lợi ích 
kinh tế lớn. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng   
Các nghiên cứu được tiến hành trên giống 

hoa lily Belladonna, thuộc họ hành tỏi 
(Liliaceae), loài bách hợp (Lilium), nhóm giống 
OT hybrid (Oriental x Trumpet - lai giữa giống 
lai phương Đông và giống loa kèn), có nguồn 
gốc nhập khẩu từ Hà Lan và được Bộ Nông 
nghiệp & PTNT công nhận giống sản xuất thử 
vào tháng 5/2011. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Từ củ giống hoa lily thương phẩm đã được 

xử lý phá ngủ, tách 5 vảy ngoài để nhân giống 

bằng phương pháp giâm vảy. Một chu kỳ sản 
xuất củ giống hoa lily thương phẩm bằng 
phương pháp giâm vảy phải trải qua 3 năm, 
được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn sản xuất 
củ nhỏ từ vảy củ (thu củ nhỏ chu vi 2 - 7cm), 
giai đoạn sản xuất củ nhỡ từ củ nhỏ (thu củ nhỡ 
chu vi >7 - 14cm), giai đoạn sản xuất củ thương 
phẩm từ củ nhỡ (thu củ thương phẩm chu vi > 
14 - 22cm). Thí nghiệm sử dụng củ thương 
phẩm có chu vi 20 - 22cm để nghiên cứu xử lý 
phá ngủ. 

Thí nghiệm xử lý lạnh củ giống tiến hành 
tại Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội (Viện Nghiên 
cứu Rau quả). Củ giống được đựng trong khay 
nhựa có kích thước dài x rộng x cao là 60 x 40 x 
22cm. Sử dụng vụn xơ dừa khô làm giá thể xử 
lý, cứ 1 lớp củ lại phủ 1 lớp xơ dừa dày khoảng 3 
cm, độ ẩm giá thể 60 - 70%, 1 khay để 125 củ. 
Củ sau khi xử lý được chuyển lên Mộc Châu 
(Sơn La) để trồng, trồng trên đất đồi trong nhà 
lưới che mưa, có lưới đen điều chỉnh được cường 
độ ánh sáng (cường độ ánh sáng không vượt quá 
20.000 lux). 

Bố trí thí nghiệm tuần tự không nhắc lại. 
Bố trí xử lý trong 3 kho lạnh tương ứng với mỗi 
công thức nhiệt độ xử lý khác nhau (20C, 50C, 
80C). Công thức đối chứng để ở nhiệt độ thường 
trong nhà. Mỗi công thức 3 khay củ giống, tương 
đương 375 củ giống. Thời điểm lấy mẫu để phân 
tích, đánh giá là trước khi đưa vào xử lý, xử lý 
10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày, 60 
ngày. Thời gian bắt đầu đưa củ thương phẩm 
vào xử lý ngày 1/8/2013. 

Các chỉ tiêu theo dõi: chu vi củ (cm): đo chu 
vi 10 củ theo chiều ngang ở vị trí có chu vi lớn 
nhất của củ thu được, lấy số liệu trung bình; 
khối lượng củ (g): cân khối lượng 10 củ thu được, 
lấy số liệu trung bình; chiều dài mầm (cm): bổ 
đôi củ lily để đo khoảng cách từ mặt trên của đế 
củ đến đỉnh sinh trưởng; tỷ lệ mọc mầm (%): số 
củ mọc mầm sau 15 ngày trồng so với tổng số củ 
trồng. Theo dõi hàm lượng tinh bột (%), hàm 
lượng đường tổng số (%), đường hòa tan (%) ở 
vẩy ngoài (từ ngoài vào lớp vẩy thứ 2) và vẩy 
trong (2 lớp vảy tiếp theo sau 2 lớp vảy ngoài). 
Dùng phương pháp thủy phân bằng axit để xác 
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định hàm lượng tinh bột, phương pháp 3,5 - 
dinitrosalicylic axit để xác định hàm lượng 
đường hòa tan tổng số và đường saccharose. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của xử lý củ giống bởi nhiệt 
độ thấp đến sự mọc mầm và sinh trưởng 
của củ lily giống Belladonna 

Trong sản xuất hoa lily sự nảy mầm của củ 
giống có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định 
đến khả năng sinh trưởng và ra hoa của chúng. 
Củ lily có một giai đoạn ngủ nghỉ khá lâu sau 
thu hoạch. Việc xử lý nhiệt độ thấp là biện pháp 
cơ bản nhất cho việc phá ngủ củ lily. 

Theo dõi động thái tăng trưởng của mầm 
xuất hiện từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 8 sau xử 
lý ở các nhiệt độ khác nhau (20C, 50C, 80C). Kết 
quả nghiên cứu được ghi nhận trong bảng 1. 

Số liệu bảng 1 cho thấy trong thời gian xử 
lý lạnh mầm sinh trưởng không ngừng, càng 
ngày mầm càng dài. Lúc đầu mầm chỉ dài 0,25 - 
0,26cm, sau 8 tuần dài ra 3,17 - 3,93cm. Ở các 
nhiệt độ khác nhau mức độ vươn dài của mầm 
khác nhau. Chiều dài của mầm ở công thức xử 

lý 20C lớn hơn 50C và 80C. Trong khi đó ở công 
thức không xử lý, mặc dù mầm cũng có sự vươn 
dài theo thời gian nhưng sự thay đổi không 
đáng kể, lúc đầu mầm dài 0,25cm, sau 8 tuần 
mầm chỉ dài 0,58cm. Như vậy khi xử lý lạnh củ 
giống tuy không có thay đổi gì về hình thái bên 
ngoài nhưng có sự biến đổi rõ rệt về hình thái và 
sinh lý bên trong củ tạo điều kiện cho củ giống 
nảy mầm thuận lợi khi trồng ra vườn.    

Củ giống được xử lý ở nhiệt độ khác nhau 
với thời lượng xử lý khác nhau được đem trồng 
ra vườn để theo dõi tỷ lệ mọc mầm của chúng 
(Bảng 2). 

Kết quả cho thấy nhiệt độ và thời gian xử lý 
lạnh khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ mọc 
mầm của củ giống lily. Nhiệt độ càng thấp, thời 
gian xử lý càng dài, sau khi trồng mầm mọc 
càng nhanh, tỷ lệ mọc càng cao. Công thức xử lý 
ở nhiệt độ 20C tỏ ra ưu thế hơn các công thức xử 
lý ở 5oC và 8oC. Ở công thức nhiệt độ xử lý củ 
giống 20C, thời gian 7 tuần, chỉ sau trồng 15 
ngày đã đạt tỷ lệ mọc cao nhất là 98,5%, trong 
khi đó, công thức xử lý ở nhiệt độ 50C và 80C  
đạt tỷ lệ thấp hơn lần lượt là 82,3% và 75,1%, 
đến tuần thứ 8 tỷ lệ mọc mầm mới đạt tỷ lệ cao  

Bảng 1. Động thái tăng trưởng chiều dài mầm khi xử lý củ giống  
ở các nhiệt độ thấp khác nhau (cm) 

Nhiệt độ xử lý (0C) 
Thời gian xử lý (tuần) 

Trước khi xử lý 1 2 3 4 5 6 7 8 

Không xử lý (Đ/c) 0,26 0,27 0,28 0,31 0,38 0,41 0,45 0,51 0,58 

2 0,26 0,38 0,48 0,65 0,79 1,37 2,04 2,86 3,93 

5 0,25 0,31 0,4 0,62 0,75 1,26 1,93 2,58 3,62 

8 0,25 0,3 0,37 0,49 0,69 1,15 1,63 2,17 3,17 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp và thời gian xử lý đến  
tỷ lệ mọc mầm của củ (sau 15 ngày trồng) (%) 

Nhiệt độ xử lý (0C) 
Thời gian xử lý (tuần) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Không xử lý (Đ/c) 0,0 0,0 0,0 2,3 5,8 11,5 15,4 19,7 

2 3,5 9,6 18,3 47,8 63,7 81,5 98,5 98,5 

5 1,7 3,7 10,6 25,3 45,4 65,6 82,3 92,4 

8 0,0 2,1 5,6 12,7 28,6 48,3 75,1 85,7 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian xử lý đến tổng thời gian sinh trưởng  
của lily (ngày) (thời gian từ trồng đến 50% số cây nở hoa) 

Nhiệt độ xử lý (0C) 
Thời gian xử lý (tuần) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Không xư ̉ lý (Đ/c) 212 210 208 208 205 203 202 198 

2 163 145 125 112 103 92 89 85 

5 172 165 148 127 114 105 95 88 

8 184 175 170 152 129 115 107 97 

 
hơn lần lượt là 92,4% và 85,7%. Công thức đối 
chứng không xử lý thì tỷ lệ mọc mầm đạt rất 
thấp, sau 4 tuần mới đạt 2,3% và đến tuần thứ 8 
tỷ lệ mọc mầm mới đạt 19,7%, mầm mọc không 
đồng đều.    

Với những thực vật có phản ứng với xuân 
hóa mạnh mẽ như Liliaceae thì xử lý củ bởi 
nhiệt độ thấp không những phá ngủ nghỉ, kích 
thích sự nảy mầm mới mà còn làm cho cây sinh 
trưởng mạnh, nhanh và rút ngắn thời gian sinh 
trưởng (Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang 
Thạch, 2006). Kết quả nghiên cứu được ghi 
nhận ở bảng 3. 

Kết quả bảng 3 cho thấy, trong cùng một 
nhiệt độ, nếu xử lý củ giống kéo dài thì thời gian 
sinh trưởng có xu hướng rút ngắn. Ở nhiệt độ xử 
lý 20C, thời gian xử lý củ giống là 1 tuần thì thời 
gian từ trồng đến thu hoạch hoa là 163 ngày, 
khi thời gian xử lý đến 6 tuần, thời gian sinh 
trưởng giảm xuống còn 92 ngày, xử lý đến 8 
tuần thì thời gian sinh trưởng còn 85 ngày. Các 
công thức xử lý khác cũng có xu hướng biến đổi 
tương tự. Công thức đối chứng nếu không xử lý 
thì thời gian sinh trưởng của củ kéo dài, ngay 
thời gian đầu không xử lý, thời gian sinh trưởng 
lên tới 212 ngày, sau 8 tuần thời gian sinh 
trưởng vẫn ở mức cao 198 ngày. 

Trong các nhiệt độ xử lý khác nhau thì ở 
cùng thời gian xử lý, thời gian sinh trưởng của 
cây theo xu hướng nhiệt độ càng cao thời gian 
sinh trưởng càng kéo dài. Nhiệt độ xử lý 20C 
luôn cho thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với 
các công thức khác. Sau khi xử lý 1 tuần, ở công 
thức xử lý 20C, thời gian sinh trưởng của cây là 
163 ngày, 50C là 172 ngày, 80C là 184 ngày; 
tương tự khi thời gian xử lý 8 tuần, ở công thức 
20C là 85 ngày, 50C là 88 ngày, 80C là 97 ngày. 

Kết quả trên khẳng định rằng với hoa lily 
nói chung và giống Belladonna nói riêng, việc xử 
lý xuân hóa củ giống có ý nghĩa quyết định đến 
sự mọc mầm củ giống, cho sự sinh trưởng và ra 
hoa của hoa lily. Nhiều nghiên cứu khẳng định 
rằng chi Lilium cũng như các chi trong họ 
Liliaceae rất mẫn cảm với giai đoạn xuân hóa 
trong sự phát triển cá thể của chúng. Chính vì 
vậy, trong kỹ thuật sản xuất hoa lily, biện pháp 
xử lý củ giống bởi nhiệt độ thấp là một kỹ thuật 
bắt buộc. 

Để tìm hiểu bản chất của hiện tượng xuân 
hóa củ giống lily, chúng tôi nghiên cứu sự biến 
đổi chất dự trữ trong quá trình phá ngủ củ 
giống, đặc biệt là biến đổi hàm lượng tinh bột và 
hàm lượng đường trong củ đang nảy mầm. 

3.2. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt độ thấp đến 
động thái hàm lượng hydratcarbon trong củ 

3.2.1. Sự biến đổi của hàm lượng tinh bột 
Là cơ quan dự trữ, củ lily có rất nhiều chất 

dinh dưỡng, trong đó tinh bột chiếm phần lớn. 
Hàm lượng tinh bột nhiều hay ít có quan hệ mật 
thiết tới sự nảy mầm của củ, đồng thời nó có tác 
dụng rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng 
nhu cầu hydrocarbon (Zhou et al., 2001).  

Kết quả hình 1 cho thấy, việc xử lý xuân hóa 
củ giống đã làm chất dự trữ biến đổi rõ rệt theo 
hướng làm giảm hàm lượng tinh bột trong vảy củ 
ở tất cả các thời điểm xác định. Trong khi hàm 
lượng tinh bột ở công thức không xử lý lạnh giảm 
rất chậm thì ở tất cả các công thức xử lý hàm 
lượng tinh bột giảm rất nhanh. Sau 8 tuần, các 
công thức xử lý có thể giảm đến 80% hàm lượng 
tinh bột trong vảy củ. Công thức xử lý ở 20C có xu 
hướng giảm mạnh hơn các công thức khác.  
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Hình 1. Động thái biến đổi hàm lượng tinh bột ở tầng vẩy ngoài và trong  
của củ giống xử lý ở các nhiệt độ và thời gian khác nhau  

Nếu so sánh tầng vẩy trong và ngoài thì sự 
giảm hàm lượng tinh bột ở tầng vảy ngoài 
nhanh hơn tầng vảy trong. Bởi vì do hàm lượng 
tinh bột xuất phát điểm của tầng vảy ngoài cao 
hơn khá nhiều so với tầng vảy trong nên tốc độ 
biến đổi hàm lượng tinh bột tầng vảy ngoài 
nhanh hơn tầng trong, mặc dù hàm lượng tinh 
bột ở 2 tầng vẩy tương đương nhau ở các thời 
điểm xác định. 

3.2.2. Sự biến đổi của hàm lượng đường hòa 
tan trong củ 

Sự giảm hàm lượng tinh bột và tăng hàm 
lượng đường (Bảng 4, 5) của củ giống trong quá 
trình xử lý phá ngủ là một động thái cần thiết 
giúp cho quá trình nảy mầm thuận lợi. 

Kết quả cho thấy, sự biến đổi của hàm 
lượng đường tan trong củ giống lily theo chiều 
hướng ngược với hàm lượng tinh bột, tức là tăng 
dần theo thời gian xử lý. Trong quá trình xử lý 
lạnh hàm lượng đường hòa tan tăng lên, ở công 
thức xử lý nhiệt độ thấp hơn có sự gia tăng hàm 
lượng đường hòa tan mạnh và nhanh hơn nhiều 
so với đối chứng không xử lý. Trước khi đưa vào 
xử lý, hàm lượng đường tan của vẩy tầng ngoài 
ở các công thức ở mức tương đương nhau (3,04 - 
3,07%), tuy nhiên sau xử lý 7 tuần hàm lượng 
đường ở các công thức xử lý nhiệt độ thấp tăng 
cao (8,04 - 8,36%), trong khi đó ở công thức 
không xử lý hàm lượng đường tan vẫn ở mức 
thấp (4,52%). 

Tầng vảy trong 

Tầng vảy ngoài 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt độ thấp đến động thái hàm lượng đường hòa tan  
ở tầng vảy ngoài và vẩy trong của củ (%) 

Nhiệt độ xử lý (0C) 
Thời gian xử lý (tuần) 

Trước khi 
xư ̉ lý 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tầng vẩy ngoài        

Không xư ̉ lý (Đ/c) 3,05 
±0,16 

3,18 
±0,18 

3,36 
±0,19 

3,75 
±0,2 

3,99 
±0,21 

4,36 
±0,23 

4,47 
±0,24 

4,52 
±0,23 

5,04 
±0,25 

2 3,04 
±0,16 

5,07 
±0,24 

7,18 
±0,26 

7,79 
±0,25 

7,98 
±0,27 

8,16 
±0,25 

8,37 
±0,28 

8,36 
±0,24 

8,33 
±0,27 

5 3,07 
±0,17 

3,74 
±0,18 

5,75 
±0,12 

6,38 
±0,2 

6,74 
±0,21 

7,43 
±0,22 

7,99 
±0,26 

8,10 
±0,3 

7,45 
±0,21 

8 3,06 
±0,15 

3,69 
±0,15 

5,38 
±0,19 

5,97 
±0,17 

6,34 
±0,17 

7,29 
±0,26 

7,78 
±0,22 

8,04 
±0,21 

8,29 
±0,23 

Tầng vẩy trong        

Không xư ̉ lý (Đ/c) 3,31 
±0,15 

3,34 
±0,12 

3,46 
±0,15 

3,58 
±0,17 

3,90 
±0,17 

4,06 
±0,16 

4,19 
±0,19 

4,30 
±0,2 

4,80 
±0,2 

2 3,28 
±0,18 

3,89 
±0,19 

4,30 
±0,2 

5,36 
±0,21 

6,49 
±0,23 

7,07 
±0,25 

7,95 
±0,26 

8,47 
±0,28 

8,18 
±0,25 

5 3,32 
±0,17 

3,51 
±0,12 

3,92 
±0,15 

5,07 
±0,18 

6,22 
±0,21 

6,78 
±0,23 

7,66 
±0,24 

8,36 
±0,27 

7,48 
±0,24 

8 3,42 
±0,17 

3,45 
±0,11 

3,78 
±0,13 

4,96 
±0,14 

5,99 
±0,17 

6,70 
±0,2 

7,61 
±0,25 

8,58 
±0,27 

8,06 
±0,26 

 
Trong ba mức nhiệt độ xử lý thì mức 20C cho 

hàm lượng đường tăng cao hơn ở tất cả các thời 
gian xử lý. Đây có thể là nhiệt độ thích hợp cho sự 
biến đổi tinh bột thành đường trong củ giống. 

3.2.3. Sự biến đổi của hàm lượng đường 
saccharose trong củ 

Đường saccharose cũng có vai trò quan trọng, 
khi cần có thể thủy phân thành đường đơn để tạo 
năng lượng phục vụ cho sự nảy mầm của củ giống. 
Do vậy, quy luật biến đổi của đường saccharose 
cũng tương tự như đường tan trong quá trình nảy 
mầm, tức là tăng dần theo thời gian xử lý và thời 
gian nảy mầm của củ giống. 

Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt rõ 
rệt trong sự biến đổi hàm lượng đường trong các 
lớp vảy tầng trong và tầng ngoài của củ ở các 
thời gian xử lý nhiệt độ thấp khác nhau. Tuy 
nhiên, hàm lượng đường saccharose ở công thức 
xử lý 2oC luôn cao hơn các công thức xử lý 50C 
và 8oC ở tất cả các thời gian xử lý khác nhau. 

Như vậy, ngủ nghỉ và giải trừ ngủ nghỉ cho 
củ giống lily là một quá trình sinh lý phức tạp. 
Phần lớn các nghiên cứu đều coi củ nảy mầm 
sau khi xử lý lạnh là củ đã được phá ngủ. Cũng 
có nhiều tác giả lấy thời gian từ khi trồng đến 
khi cây mọc để đo mức độ phá ngủ của củ. Thí 
nghiệm này nghiên cứu sâu sự sinh trưởng và tỷ 
lệ cây mọc mầm sau khi đã xử lý lạnh để phá 
ngủ. Kết quả đã chỉ ra rằng, “củ có thể nảy mầm 
nhanh và sinh trưởng đồng đều” là tiêu chí hình 
thái của sự phá ngủ, là tiêu chí chính xác. 
Nhưng chỉ tiêu này không thuận tiện khi ứng 
dụng vào sản xuất. Phân tích sự biến đổi chỉ 
tiêu sinh lý, sinh hóa, kết quả là trao đổi chất từ 
khi phá ngủ đến lúc nảy mầm hàm lượng tinh 
bột giảm nhanh, hàm lượng đường hòa tan và 
đường saccharose tăng lên nhiều, có thể coi là 
tiêu chí sinh hóa của sự phá ngủ. Tiêu chí này 
có đặc điểm dễ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. 
Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của Triệu Tường Vân và cs (2005), khi xử lý 
lạnh củ lily hàm lượng đường hòa tan và đường  
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Bảng 5. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt độ thấp đến hàm lượng đường saccharose  
ở tầng vảy ngoài và trong của củ (%) 

Nhiệt độ 
xử lý (0C) 

Thời gian xử lý (tuần) 

Trước khi 
xử lý 1 2 2 4 5 6 7 7 

Tầng vẩy ngoài        

Không xử lý (Đ/c) 1,88 
±0,08 

1,98 
±0,07 

2,06 
±0,11 

2,33 
±0,12 

2,42 
±0,09 

2,57 
±0,09 

2,73 
±0,1 

2,90 
±0,1 

3,21 
±0,13 

2 1,88 
±0,08 

4,23 
±0,17 

5,87 
±0,23 

6,43 
±0,26 

6,41 
±0,12 

6,59 
±0,17 

6,84 
±0,25 

6,74 
±0,24 

6,04 
±0,21 

5 1,88 
±0,06 

3,00 
±0,09 

4,61 
±0,1 

5,28 
±0,13 

5,73 
±0,15 

6,10 
±0,24 

6,40 
±0,23 

6,50 
±0,13 

5,32 
±0,11 

8 1,88 
±0,1 

2,90 
±0,09 

4,22 
±0,11 

5,11 
±0,18 

5,54 
±0,2 

5,84 
±0,15 

5,9 
±0,17 

6,18 
±0,22 

5,11 
±0,14 

Tầng vẩy trong        

Không 
 xử lý (Đ/c) 

1,37 
±0,06 

1,43 
±0,06 

1,54 
±0,07 

1,67 
±0,05 

1,86 
±0,08 

2,09 
±0,09 

2,30 
±0,08 

2,48 
±0,1 

2,96 
±0,1 

2 1,37 
±0,07 

3,94 
±0,1 

5,34 
±0,23 

6,33 
±0,18 

6,91 
±0,23 

7,11 
±0,25 

7,48 
±0,28 

7,39 
±0,26 

7,20 
±0,24 

5 1,37 
±0,05 

2,20 
±0,09 

3,31 
±0,14 

4,12 
±0,15 

5,41 
±0,23 

6,20 
±0,17 

6,82 
±0,21 

7,10 
±0,24 

6,78 
±0,23 

8 1,37 
±0,08 

2,03 
±0,09 

2,90 
±0,08 

3,83 
±0,13 

5,20 
±0,16 

5,85 
±0,18 

6,45 
±0,21 

6,94 
±0,22 

6,47 
±0,2 

 
saccharose sẽ xuất hiện đỉnh cao, sau đó bắt 
đầu giảm xuống, đó chính là dấu hiệu để nhận 
biết đây là thời điểm củ đã được phá ngủ. 

4. KẾT LUẬN 

Việc xử lý xuân hóa củ giống có ý nghĩa 
quyết đinh đến sự nảy mầm của củ giống, cho sự 
sinh trưởng và ra hoa của lily. Nhiệt độ càng 
thấp, thời gian xử lý càng dài, sau khi trồng 
mầm mọc càng nhanh, tỷ lệ mọc càng cao, thời 
gian sinh trưởng rút ngắn. Tốt nhất xử lý củ 
thương phẩm giống lily Belladonna ở 20C, thời 
gian xử lý 7 tuần, lúc đó chiều dài mầm cao 
nhất 2,86cm, củ có tỷ lệ mọc mầm cao nhất 
98,5%, thời gian sinh trưởng ngắn nhất 85 ngày. 

Xử lý lạnh củ giống sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự biến đổi tinh bột thành đường.  Khi xử 
lý ở 20C, hàm lượng đường hòa tan và đường 
saccharose đến tuần thứ 6 xuất hiện đỉnh cao, 
sau đó bắt đầu giảm xuống, đó chính là dấu 
hiệu để nhận biết đây là thời điểm củ đã được 

phá ngủ. Ở công thức xử lý 50C và 80C thời gian 
xuất hiện đỉnh cao của đường muộn hơn so với 
xử lý ở 20C. 
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