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TÓM TẮT 
Cây hoa Tô liên (Torenia fournieri Linden) là cây trồng nhiệt đới thân thảo mềm mại, nhiều hoa 

thích hợp trồng chậu hoặc trồng thảm trang trí cảnh quan. Thí nghiệm này được tiến hành để nghiên 
cứu ảnh hưởng của giá thể, phân bón tổng hợp, phân bón lá và tỉ lệ ngọn bấm đến sinh trưởng, phát 
triển của hoa Tô liên trồng chậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trồng cây trong giá thể phối trộn theo thể 
tích 50% đất, 30% trấu hun, 20% phân chuồng làm cây sinh trưởng, phát triển tốt, hoa nhiều. Việc sử 
dụng phân bón tổng hợp Bình Điền (NPK 20:20:15 + TE) tưới gốc hoặc phun phân bón lá Komix BEC 201 
hàng tuần có tác dụng tốt với sinh trưởng và phát triển của cây. Để cây có nhiều hoa, thân lá đẹp, dáng 
cân đối, cần bấm 100% số ngọn cây khi tổng số ngọn trên cây là 10. Đây là những nghiên cứu đầu tiên 
trên cây hoa Tô liên trồng chậu ở miền Bắc Việt Nam và các kết quả này sẽ rất có ý nghĩa trong việc xây 
dựng qui trình kỹ thuật trồng hoa Tô liên trong chậu.   

Từ khóa: Cây trồng chậu, giá thể, hoa Tô liên, phân bón, Torenia fournieri Linden.    

SUMMARY 
Torenia (Torenia fournieri Linden) is herbaceous tropical plant. It is used as potted and bedding 

plant in landscape decoration. In the present study, the effects of media, complete fertilizer, liquid 
fertilizer and pruning method on the growth and development of potted torenia were examined. The 
medium mixture with 50% soil: 30% smoked rice husk: 20% compost resulted in better growth and 
higher flower number. Applying Binh Dien complete fertilizer (NPK = 20 : 20 : 15 + TE) through roots or 
spraying Komix BEC 201 on leaves also exerted positive effect on the growth and development of the 
plant. In order to increase the number of flowers per plant as well as creating a good shape and  leaf 
canopy of potted torenia, pruning of shoots is necessary when the plant has 10 branches. Although 
this is the first research on potted torenia in the Northern Vietnam but the results can be useful in 
development of potted torenia production guidelines. 

Key words: Media, fertilizer, potted plants, Torenia fournieri Linden, .    

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y hoa T« liªn (cßn gäi lμ c©y hoa m¾t 
nai hoÆc m¾t mÌo) cã tªn khoa häc lμ Torenia 
fournieri Linden (Edward vμ Teresa, 1999; Arthur, 
2002) thuéc hä mâm sãi Scrophulariaceae cã 

nguån gèc tõ vïng §«ng Nam ¸, Mandagasca 
vμ ch©u Phi (Yamazaki, 1985). §©y lμ mét 
lo¹i c©y trång nhiÖt ®íi th©n th¶o mÒm m¹i, 

nhiÒu hoa cã c¸c mμu tr¾ng, hång, tÝm ®Õn 
viÒn hai mμu... thÝch hîp trång ë c¸c vïng cã 
nhiÖt ®é Êm ¸p (Jo, 2008). C©y T« liªn dÔ 
trång vμ dÔ ch¨m sãc th−êng ®−îc sö dông 
trong trang trÝ c¶nh quan ®Ó trång viÒn, 
trång th¶m hoÆc trång chËu. Theo Yamazaki 
(1985), hiÖn cã kho¶ng 20 loμi T« liªn ®−îc 
t×m thÊy ë Campuchia, Lμo vμ ViÖt Nam, 19 
loμi ®−îc t×m thÊy ë Th¸i Lan. 
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ë miÒn B¾c ViÖt Nam, c©y hoa T« liªn 
b¾t ®Çu ®−îc nghiªn cøu vμ ®−a vμo trång 
trong chËu hoÆc trång th¶m trong nh÷ng 
n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn, diÖn tÝch trång T« 
liªn cßn khiªm tèn do gi¸ thμnh c©y gièng 
kh¸ cao so víi c¸c lo¹i c©y trång th¶m kh¸c. 
C¸c nghiªn cøu vÒ hoa T« liªn hiÖn nay 
kh«ng nhiÒu. TrÇn Hoμi H−¬ng (2008) ®· 
nghiªn cøu vμ ®Ò xuÊt viÖc sö dông hoa T« 
liªn trång th¶m trong vô hÌ t¹i Hμ Néi. Mét 
sè nghiªn cøu vÒ x©y dùng qui tr×nh nh©n 
nhanh gièng hoa T« liªn b»ng ph−¬ng ph¸p 
nu«i cÊy m« tÕ bμo (TrÇn ThÞ LÖ vμ TrÇn 
Xu©n Tr−¬ng, 2008) hoÆc nghiªn cøu vÒ c¸c 
biÖn ph¸p kü thuËt nh©n gièng cho c©y hoa 
T« liªn (TrÇn Hoμi H−¬ng vμ cs., 2009) còng 
®· ®−îc tiÕn hμnh. Tuy nhiªn, ch−a cã 
nghiªn cøu vÒ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt lμm 
t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng hoa T« liªn 
trång chËu.  

C¸c ®« thÞ míi ®ang ngμy cμng më réng 
kÐo theo c¸c nhu cÇu sö dông hoa dïng 
trang trÝ nãi chung vμ c©y hoa T« liªn nãi 
riªng ngμy cμng t¨ng cao. Do vËy ®Ó gãp 
n©ng cao chÊt l−îng c©y hoa T« liªn trång 
chËu, nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mét sè biÖn 
ph¸p kü thuËt ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña hoa T« liªn (Torenia fournieri Linden) 
trång chËu ®· ®−îc tiÕn hμnh.  

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

C©y hoa T« liªn ®−îc nh©n gièng b»ng 
ph−¬ng ph¸p gi©m chåi ngän. C¸c ngän sö 
dông ®Ó gi©m cμnh ®Òu ®−îc lÊy tõ nguån c©y 
mÑ ®−îc trång vμ ch¨m sãc riªng biÖt trong 
cïng mét ®iÒu kiÖn. C©y con sau khi ra rÔ 
hoμn chØnh vμ cã chiÒu cao 9 cm ®−îc trång 
vμo c¸c chËu nhùa cã kÝch th−íc 10 x 10 cm.  

VËt liÖu gi¸ thÓ gåm ®Êt phï sa, trÊu 
hun, ph©n chuång hoai môc (ph©n bß ñ môc) 
vμ gi¸ thÓ TN1 cña ViÖn Thæ nh−ìng N«ng 
ho¸. TÊt c¶ vËt liÖu nμy ®−îc lÊy tõ mét 
nguån cung cÊp ®Ó ®¶m b¶o sù ®ång nhÊt 
cña thÝ nghiÖm.  

Ph©n bãn sö dông gåm 2 lo¹i chÝnh: 1) 
Ph©n tæng hîp gåm ph©n l©n L©m Thao 
(NPK 10 : 5 : 5), ph©n ViÖt NhËt (NPK 15 : 
15 : 15), ph©n l©n nung ch¶y V¨n §iÓn (NPK 
16 : 5 : 17), ph©n bãn B×nh §iÒn (NPK 20 : 
20 : 15 + TE); 2) Ph©n bãn l¸ gåm Atonik 
1,8DD, Komic BEC 201 vμ §Çu Tr©u 702. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

ThÝ nghiÖm 1:  
Sö dông 5 lo¹i gi¸ thÓ víi 5 c«ng thøc 

gåm c«ng thøc 1 lμ CT1 (100% ®Êt phï sa - 
®èi chøng), c¸c c«ng thøc cßn l¹i gåm c¸c gi¸ 
thÓ phèi trén theo c¸c tØ lÖ kh¸c nhau vÒ thÓ 
tÝch cña 3 thμnh phÇn ®Êt : trÊu hun: ph©n 
chuång hoai, CT2 (50% : 30% : 20%), CT3 
(40% : 40% : 20%), CT4 (30% : 50% : 20%) vμ 
CT5 (gi¸ thÓ TN1 sö dông trång hoa c©y 
c¶nh cña ViÖn Thæ nh−ìng N«ng hãa). C¸c 
lo¹i gi¸ thÓ tù phèi trén cã pH tõ 6,5 - 6,7. 
C¸c c«ng thøc ®−îc bãn trªn cïng mét nÒn 
ph©n tæng hîp ViÖt NhËt NPK 20 : 20 : 15 + 
TE víi l−îng bãn 0,7 g/chËu/lÇn, bãn 3 lÇn: 
lÇn 1 sau trång 15 ngμy, lÇn 2 khi c©y ph©n 
cμnh vμ lÇn 3 tr−íc khi c©y ra hoa. 

ThÝ nghiÖm 2:  
Thùc hiÖn trªn 5 c«ng thøc lμ CT1 

(kh«ng bãn ph©n, t−íi n−íc - ®èi chøng), CT2 
(ph©n l©n L©m Thao NPK 10:5:5), CT3 
(ph©n bãn ViÖt NhËt NPK 15:15:15), CT4 
(ph©n l©n nung ch¶y V¨n §iÓn NPK 
16:5:17), CT5 (ph©n bãn B×nh §iÒn NPK 
20:20:15 + TE). C¸c c«ng thøc ®−îc bè trÝ 
trªn gi¸ thÓ TN1 vμ ®−îc bãn ph©n ViÖt 
NhËt nh− trong thÝ nghiÖm 1. 

ThÝ nghiÖm 3:  
Sö dông 4 lo¹i ph©n bãn qua l¸ gåm CT1 

(phun n−íc l· - ®èi chøng), CT2 (Atonik 
1,8DD, liÒu l−îng 10 ml/b×nh 8 lÝt), CT3 
(Komix BEC 201, liÒu l−îng 30 ml/b×nh 8 lÝt) 
vμ CT4 (§Çu tr©u 702, liÒu l−îng 10 g/b×nh 8 
lÝt). ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn gi¸ thÓ TN1 
vμ ph©n bãn ®−îc phun lªn l¸ ®Þnh kú 7 
ngμy/lÇn sau khi trång 15 ngμy ®Õn khi hai 
c¸nh hoa b¾t ®Çu më. 
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ThÝ nghiÖm 4:  
Gåm 4 c«ng thøc lμ CT1 (kh«ng bÊm 

ngän, ®Ó tù nhiªn - ®èi chøng), CT2 (bÊm 
30% sè ngän/c©y), CT3 (bÊm 50% sè ngän/ 
c©y vμ CT4 (bÊm 100% sè ngän/c©y). ThÝ 
nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn gi¸ thÓ TN1 vμ ®−îc 
bãn ph©n ViÖt NhËt nh− trong thÝ nghiÖm 1. 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi 
ngÉu nhiªn hoμn toμn RCB, mçi c«ng thøc 
nh¾c l¹i 3 lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i 40 chËu. C¸c 
chØ tiªu theo dâi vÒ sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 
nh− chiÒu cao c©y, ®−êng kÝnh th©n, ®−êng 
kÝnh t¸n, tæng sè nô hoa trªn c©y, tæng s« nô 
h÷u hiÖu (sè hoa në trªn c©y)… ®−îc lÊy tõ 
10 c©y/lÇn nh¾c l¹i theo nguyªn t¾c ®−êng 
chÐo 5 ®iÓm vμ tu©n theo ph−¬ng ph¸p 
nghiªn cøu hiÖn hμnh trªn c©y hoa. 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trong nhμ cã m¸i 
che t¹i khu nh©n gièng hoa Phó Th−îng 
quËn T©y Hå, Hμ Néi tõ th¸ng 6 n¨m 2008 
®Õn th¸ng 11 n¨m 2008. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm 
®−îc xö lý thèng kª b»ng ch−¬ng tr×nh Excel 
vμ IRRISTAR 4.0. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ 
       ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña hoa 
       T« liªn trång chËu 

 

Víi c¸c lo¹i hoa trång th¶m nãi chung vμ 
c©y hoa T« liªn nãi riªng th× viÖc trång hoa 
trong chËu ®−îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ 
giíi. C©y hoa ®−îc trång trong chËu nªn viÖc 
trång, ch¨m sãc, vËn chuyÓn vμ trang trÝ 
c¶nh quan ®−îc tiÕn hμnh thuËn lîi. Tuy 
nhiªn v× bé rÔ c©y ph¸t triÓn trong mét diÖn 
tÝch nhá hÑp tõ 3 - 4 th¸ng nªn viÖc t×m ra 
lo¹i gi¸ thÓ trång c©y phï hîp rÊt cã ý nghÜa. 
C¸c lo¹i gi¸ thÓ cho c©y hoa th¶m th−êng 
ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nh− ®ñ dinh 
d−ìng, ®é xèp phï hîp… ThÝ nghiÖm nμy 
nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ 
phèi trén vμ gi¸ thÓ cã b¸n s½n trªn thÞ 
tr−êng ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y 
nh»m môc ®Ých lùa chän ra c¸c gi¸ thÓ phï 
hîp nhÊt cho c©y hoa T« liªn (B¶ng 1). 

Sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy, c©y T« liªn ë 
c¸c c«ng thøc cã sù kh¸c nhau râ rÖt ë tÊt c¶ 
c¸c chØ tiªu theo dâi vμ sù kh¸c nhau nμy cã 
ý nghÜa ë møc sai kh¸c 5%. Sù sinh tr−ëng 
vμ ph¸t triÓn cña c©y kÐm nhÊt ë c«ng thøc 
®èi chøng (chiÒu cao c©y 9,5 cm, sè l¸/c©y 
thÊp 12,1 l¸, tæng sè nô h÷u hiÖu chØ ®¹t 5,5 
nô/c©y, ®−êng kÝnh t¸n nhá 12,5 cm) trong 
khi ®ã, c¸c chØ tiªu nμy ë c¸c c«ng thøc kh¸c 
cao h¬n rÊt nhiÒu vμ cao nhÊt t¹i CT2 (chiÒu 
cao c©y 15,6 cm, sè l¸ 19,6 l¸/c©y, tæng sè nô 
h÷u hiÖu lμ 25,9 nô/c©y vμ ®−êng kÝnh t¸n 
19,4 cm).  

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña c©y hoa T« liªn trång chËu 

Công 
thức 

Chiều 
cao cây 

(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Đường 
kính thân 

(mm) 

Tổng 
số nụ 

(nụ/cây) 

Tổng 
SNHH* 

(nụ/cây) 

Đường kính 
tán 

(cm) 

Tổng 
TGST** 

(ngày) 

CT1 9,5 12,1 3,6 11,9 5,5 12,5 63,3 
CT2 15,6 19,6 4,1 41,0 25,9 19,4 66,7 
CT3 13,5 17,1 3,9 35,2 20,2 16,7 65,0 
CT4 11,1 14,5 3,8 27,8 15,7 15,4 61,0 
CT5 12,2 15,7 3,8 32,8 17,4 16,0 64,7 
Cv% 4,7 4,3 4.3 3,0 3,9 2,9 1,6 
LSD 5% 1,1 1,2 0,3 1,7 1,2 0,9 1,8 

Ghi chú:   (*) SNHH: Số nụ hữu hiệu  
                         (**) TGST: Thời gian sinh trưởng 
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Mét trong nh÷ng chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ vÎ 
®Ñp cña mét chËu hoa th¶m lμ chiÒu cao c©y 
thÊp, sè nô vμ hoa nhiÒu. Sè nô h÷u hiÖu liªn 
quan trùc tiÕp ®Õn thêi gian tr−ng bμy cña 
chËu hoa. Sè nô h÷u hiÖu nhiÒu th× hoa 
nhiÒu, chËu hoa ®Ñp vμ c©y cã thêi gian sö 
dông dμi. §−êng kÝnh t¸n c©y cã ý nghÜa lín 
®èi víi ng−êi sö dông hoa v× ®−êng kÝnh lín 
th× sÏ gi¶m ®−îc sè chËu trang trÝ trªn mét 
®¬n vÞ diÖn tÝch. Víi c¸c sè liÖu thu ®−îc ë 
b¶ng 1 th× CT2 víi tØ lÖ gi¸ thÓ ®−îc phèi trén 
tõ 50% ®Êt: 30% trÊu hun : 20% ph©n chuång 
®· cho kÕt qu¶ tèt nhÊt, thËm chÝ cßn tèt h¬n 
gi¸ thÓ TN1 ®−îc b¸n s½n trªn thÞ tr−êng 
(CT5). Së dÜ c©y sinh tr−ëng, ph¸t triÓn tèt lμ 
do c¸c thμnh phÇn trong gi¸ thÓ ®· ®−îc phèi 
trén víi tØ lÖ phï hîp nªn ®· t¹o ®é th«ng 
tho¸ng gióp bé rÔ c©y ph¸t triÓn tèt, lμm t¨ng 
kh¶ n¨ng hÊp thô dinh d−ìng. C¸c c«ng thøc 
phèi trén kh¸c nh− CT3 vμ CT4 ®· t¨ng l−îng 
trÊu hun lªn møc 40% vμ 50% nªn ®· lμm 
gi¶m kh¶ n¨ng gi÷ n−íc, gi÷ dinh d−ìng cña 
gi¸ thÓ (do gi¶m bít ®Êt vμ lμm t¨ng ®é xèp 
th«ng qua viÖc lμm t¨ng trÊu hun) chÝnh v× 
vËy l−îng dinh d−ìng c©y hÊp thô ®−îc tõ rÔ 
gi¶m, chÊt l−îng c©y thμnh phÈm kÐm h¬n so 
víi CT2. Riªng víi c«ng thøc ®èi chøng (CT1), 
gi¸ thÓ chØ cã ®Êt nªn sau mét thêi gian ch¨m 
sãc (t−íi n−íc, t−íi ph©n...) ®· lμm ®Êt bÞ 
®ãng vãn, ®Êt mÆt cã hiÖn t−îng chai cøng 
lμm bé rÔ c©y kh«ng ph¸t triÓn ®−îc, do vËy 
c©y sinh tr−ëng, ph¸t triÓn kÐm vμ Ýt hoa. 
Ngoμi ra, kÕt qu¶ còng cho thÊy, tæng thêi gian 
sinh tr−ëng cña c©y T« liªn ë c¸c c«ng thøc Ýt 
bÞ ¶nh h−ëng bëi gi¸ thÓ. Thêi gian nμy dao 
®éng tõ 61,0 ngμy (CT3) ®Õn 66,7 ngμy (CT2).  

3.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña ph©n bãn 
        tæng hîp ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
        cña hoa T« liªn trång chËu 

Trong qu¸ tr×nh trång T« liªn trong 
chËu, viÖc cung cÊp dinh d−ìng cã ¶nh h−ëng 
lín ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ chÊt 
l−îng hoa. T« liªn lμ c©y hoa ng¾n ngμy, ®Æc 
biÖt khi nh©n gièng b»ng biÖn ph¸p gi©m 
cμnh, thêi gian sinh tr−ëng cña c©y th−êng 
chØ kÐo dμi 2 - 3 th¸ng phô thuéc vμo ®iÒu 

kiÖn trång trät vμ mïa vô. §Ó t×m ra lo¹i 
ph©n tæng hîp thÝch hîp nhÊt, 4 lo¹i ph©n 
kh¸c nhau ®· ®−îc t−íi cho c©y hμng tuÇn 
(B¶ng 2). ViÖc t−íi ph©n ®· cã t¸c dông tèt cho 
sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña c©y. So víi c«ng 
thøc ®èi chøng th× c¸c c«ng thøc cã t−íi lμm 
chiÒu cao c©y t¨ng, sè l¸ trªn c©y nhiÒu, ®−êng 
kÝnh th©n lín, t¨ng sè nô h÷u hiÖu vμ ®−êng 
kÝnh t¸n. Trong sè c¸c lo¹i ph©n sö dông th× 
CT5 (ph©n B×nh §iÒn NPK 20:20:20 + TE) lμ 
tèt nhÊt khi cã c¸c chØ tiªu ®¹t lÇn l−ît lμ 19,7 
cm; 21,7 l¸/c©y; 4,7 mm, 45,8 nô/c©y vμ 27,3 
cm. C¸c c«ng thøc kh¸c nh− CT3 (ph©n bãn 
ViÖt NhËt NPK 15:15:15), CT2 (ph©n L©m 
Thao NPK 10:5:5) vμ CT4 (ph©n nung ch¶y 
V¨n §iÓn NPK 16:5:17) còng lμm cho c©y 
sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn tèt (B¶ng 2). 
Nghiªn cøu cho thÊy, cã mèi t−¬ng quan 
thuËn gi÷a nång ®é NPK trong ph©n bãn vμ 
sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y T« liªn trõ 
ë CT4 (tØ lÖ NPK cao h¬n so víi ë CT2 vμ 
CT3, tuy nhiªn c¸c chØ tiªu theo dâi l¹i thÊp 
h¬n vμ thÓ hiÖn râ ë møc ý nghÜa 5%). Trong 
cïng mét ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm nªn c¸c yÕu tè 
phi thÝ nghiÖm kh¸ ®ång ®Òu, do ®ã sù kh¸c 
biÖt nμy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch do tØ lÖ NPK 
trong mçi lo¹i ph©n. ë CT4, mÆc dï ph©n bãn 
cã tØ lÖ ®¹m vμ kali cao nh−ng tØ lÖ l©n thÊp 
nªn ®· ¶nh h−ëng ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t 
triÓn cña c©y. ë c«ng thøc ®èi chøng (CT1) chØ 
®−îc t−íi n−íc l· nh−ng do gi¸ thÓ ®· cã mét 
phÇn dinh d−ìng ban ®Çu nªn c©y vÉn cã thÓ 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn tuy chÊt l−îng c©y 
thμnh phÈm kh«ng cao. 

3.3. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña ph©n bãn 
        qua l¸ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña 
        hoa T« liªn trång chËu  

Ph©n bãn qua l¸ cã nång ®é dinh d−ìng 
kh«ng cao nh− c¸c lo¹i ph©n bãn qua rÔ, tuy 
nhiªn chóng cã −u ®iÓm lμ ngoμi c¸c thμnh 
phÇn ®a l−îng/trung l−îng, cßn cã thªm vi 
l−îng vμ mét sè lo¹i chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng 
cã t¸c dông kÝch thÝch sinh tr−ëng cña c©y 
trång. ViÖc sö dông ph©n bãn qua l¸ gióp c©y 
hÊp thô dinh d−ìng nhanh vμ víi c¸c c©y 
trång th¶m cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n th× 
®©y lμ sù lùa chän phï hîp (B¶ng 3). 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña ph©n bãn tæng hîp ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña hoa T« liªn trång chËu 

Công thức 
Chiều 

cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Đường 
kính thân 

(mm) 

Tổng số 
nụ 

(nụ/cây 

Tổng 
SNHH* 

(nụ/cây) 

Đường kính 
tán 

(cm) 
CT1 12,3 13,8 3,3 41,7 26,3 18,1 
CT2 15,8 17,4 4,3 52,7 36,1 24,5 
CT3 17,1 19,1 4,6 57,4 39,2 26,2 
CT4 14,5 15,7 3,9 45,1 28,8 21,1 
CT5 19,7 21,7 4,7 61,2 45,8 27,3 
CV% 2,7 5,0 1,7 2,7 3,4 2,6 
LSD 5% 0,8 1,4 1,0 2,5 2,2 1,1 

Ghi chú: (*) SNHH: Số nụ hữu hiệu  

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña ph©n bãn qua l¸ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña hoa T« liªn trång chËu 

Công thức 
Chiều 

cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Đường 
kính thân 

(mm) 

Tổng số nụ 
(nụ/cây) 

Tổng 
SNHH* 

(nụ/cây) 

Đường 
kính tán 

(cm) 

Tổng 
TGST** 
(ngày) 

CT1 19,5 19,3 3,6 28,1 21,4 21,8 65,3 
CT2 23,4 24,2 4,1 42,9 33,5 26,3 78.3 
CT3 25,0 26,3 4,2 51,6 39,3 28,2 82,0 
CT4 21,1 21,2 3,8 37,9 26,5 23,5 81,6 
CV% 2,9 3,3 2,8 3,0 3,9 0.9 - 
LSD 5% 1,2 1,4 2,0 ns 1,6 1,2 0,4 - 

Ghi chú: (*)  SNHH: Số nụ hữu hiệu  
                        (**) TGST: Thời gian sinh trưởng 

Sè liÖu ë b¶ng 3 cho thÊy, so víi ®èi 
chøng th× c¸c c«ng thøc cã sö dông ph©n bãn 
qua l¸ ®Òu cã sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn tèt 
h¬n (sù kh¸c biÖt nμy cã ý nghÜa ë møc 5% 
ngo¹i trõ chØ tiªu ®−êng kÝnh th©n). Trong 
c¸c c«ng thøc cã sö dông ph©n bãn l¸, CT3 
cho kÕt qu¶ tèt nhÊt víi chiÒu cao c©y ®¹t 
25,0 cm, ®¹t 26,3 l¸/c©y, sè nô h÷u hiÖu lμ 39 

nô/c©y vμ ®−êng kÝnh t¸n ®¹t 28,2 cm. ë c¸c 
c«ng thøc CT2 vμ CT4, c©y T« liªn sinh 
tr−ëng, ph¸t triÓn tèt, tuy nhiªn kÐm CT3. 
Ngoμi ra, viÖc sö dông ph©n bãn qua l¸ ®· 
kÐo dμi thêi gian sinh tr−ëng cña c©y T« liªn 
so víi ®èi chøng tõ 12 - 17 ngμy, c©y sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn tèt, mμu hoa ®Ñp. C¸c kÕt 
qu¶ cña nghiªn cøu nμy còng gièng víi kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña TrÇn Hoμi H−¬ng (2008) 
khi sö dông mét sè chÕ phÈm phun qua l¸ 
cho c©y hoa T« liªn sau khi xÐn tØa. Tõ c¸c 
kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn cã thÓ nãi r»ng, viÖc 

sö dông c¸c lo¹i chÕ phÈm phun qua l¸ cho 
T« liªn thùc sù ®· cã t¸c dông tèt ®Õn sù 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y, kÐo dμi thêi 
gian trang trÝ hoa ®ît 1 hoÆc lμm t¨ng sè hoa 
në ®ît 2. §©y lμ nh÷ng kÕt qu¶ rÊt cã ý 
nghÜa lμm c¬ së ®Ó x©y dùng qui tr×nh kü 
thuËt ®iÒu khiÓn ra hoa trªn c©y hoa T« liªn. 

3.4. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña tØ lÖ ngän 
       bÊm ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña 
       hoa T« liªn trång chËu 

MÆc dï c©y T« liªn cã kh¶ n¨ng ph©n 
cμnh m¹nh, nh−ng trong s¶n xuÊt T« liªn 
trång chËu th× viÖc ng¾t ngän lu«n ®−îc thùc 
hiÖn ®Ó lμm t¨ng sè hoa trªn c©y qua ®ã  
t¨ng vÎ ®Ñp cña chËu hoa (Jo, 2008). Cho ®Õn 
nay, viÖc nghiªn cøu ng¾t ngän cho T« liªn 
ch−a ®−îc tiÕn hμnh ë ViÖt Nam do vËy thÝ 
nghiÖm nμy ®· tiÕn hμnh ng¾t ngän khi tæng 
sè cμnh trªn c©y lμ 10 víi c¸c tØ lÖ ngän bÊm 
kh¸c nhau (B¶ng 4). 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña tØ lÖ ngän bÊm ®Õn chÊt l−îng c©y hoa T« liªn trång chËu  

Công thức Số cành mang hoa 
(cành/cây) 

Tổng số nụ 
(nụ/cây) 

Tổng SNHH* 

(nụ/cây) 
Tổng TGST** 

(ngày) 
CT1 8,8 25,4 17,9 72,7 
CT2 11,2 34,0 25,4 84,8 
CT3 14,0 40,1 32,5 88,7 
CT4 16,5 47,6 38,9 93,0 
CV% 0,9 3,0 3,9 - 
LSD 5% 0,01 1,7 1,2 - 

        Ghi chú: (*)  SNHH: Số nụ hữu hiệu 
                                (**) TGST: Thời gian sinh trưởng 

B¶ng 5. T×nh h×nh c«n trïng vμ bÖnh h¹i trªn c©y T« liªn trång chËu  

Loại côn trùng và bệnh hại Bộ phận bị hại Biện pháp phòng trừ 

Héo xanh (Ralstonia solani) Toàn bộ cây Corfidor 20cc 
Ridormil 

Bệnh 
Khảm xoăn lá (Mosaic virus) Lá Corfidor 20cc 

Ridormil 
Hai chấm trắng (Eyarcoris sp.) Thân, lá Bắt thủ công 

Bọ xít 
Vai nhọn (Cletus sp.) Thân, lá Bắt thủ công 

Sâu Khoang (Spodoptera litura) Thân, lá, hoa Bắt thủ công 
    

ViÖc bÊm ngän ®· lμm t¨ng sè cμnh mang 
hoa, sè nô trªn c©y, sè nô h÷u hiÖu vμ kÐo dμi 
h¬n thêi gian sinh tr−ëng cña c©y so víi c¸c 
c©y kh«ng bÊm ngän. Trong c¸c c«ng thøc 
bÊm ngän th× viÖc bÊm 100% sè ngän sÏ lμm 
t¨ng sè cμnh mang hoa lªn 16,5 cμnh/c©y, sè 
nô h÷u hiÖu t¨ng gÊp ®«i víi 38,9 nô/c©y vμ 
thêi gian sinh tr−ëng cña c©y kÐo dμi so víi 
c«ng thøc ®èi chøng (c¸c chØ tiªu nμy lÇn l−ît 
lμ 8,8 cμnh/c©y, 17,9 nô/c©y vμ 21 ngμy). 
Nghiªn cøu nμy cho thÊy, cã mèi t−¬ng quan 
thuËn gi÷a tØ lÖ ngän bÊm víi c¸c chØ tiªu 
theo dâi, cã nghÜa lμ khi sè ngän bÊm cμng 
nhiÒu th× sè cμnh mang hoa cμng nhiÒu do 
vËy lμm t¨ng sè nô trªn c©y vμ còng kÐo dμi 
thêi gian sinh tr−ëng cña c©y. Qua theo dâi, 
c¸c c«ng thøc bÊm ngän th−êng cã thêi gian 
ra hoa muén h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh«ng 
bÊm, tuy nhiªn do t¸n c©y c©n ®èi, nô hoa 
nhiÒu nªn thêi gian trang tri hoa th−êng dμi 
h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh«ng bÊm.   

Gièng nh− c¸c lo¹i c©y hoa kh¸c, trong 
qu¸ tr×nh sinh tr−ëng ph¸t triÓn th× c©y hoa 
T« liªn trång chËu còng bÞ ph¸ h¹i bëi mét sè 
loμi c«n trïng vμ bÖnh h¹i (B¶ng 5). 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô hÌ 
thu nãng Èm n¨m 2008 nªn nhiÒu lo¹i c«n 
trïng vμ bÖnh h¹i ph¸t triÓn m¹nh, trong ®ã 
hai lo¹i bÖnh nÆng nhÊt lμ hÐo xanh vμ 
kh¶m xo¨n l¸. BÖnh h¹i khi c©y ®ang giai 
®o¹n sinh tr−ëng th©n l¸ m¹nh vμ nÕu nÆng 
cã thÓ g©y chÕt c©y (víi bÖnh hÐo xanh) hoÆc 
lμm cho c©y cßi cäc, hoa nhá do vËy gi¶m gi¸ 
trÞ cña chËu hoa khi thu ho¹ch (bÖnh kh¶m 
virus). ThÝ nghiÖm ®· tiÕn hμnh phun thuèc 
Corfidor 20CC vμ Ridormil víi nång ®é theo 
khuyÕn c¸o cña nhμ s¶n xuÊt ngay khi vÕt 
bÖnh míi xuÊt hiÖn nªn ®· lμm gi¶m t¸c h¹i 
còng nh− sù ph¸t triÓn cña bÖnh, kh«ng lμm 
¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ nghiªn cøu. Song 
song víi bÖnh h¹i, s©u khoang còng xuÊt 
hiÖn c¾n ngang c©y (giai ®o¹n c©y con) hoÆc 
®ôc vμo hoa (giai ®o¹n c©y ra hoa). V× sè 
l−îng s©u khoang kh«ng nhiÒu nªn biÖn 
ph¸p ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu lμ b¾t thñ c«ng. 
Bä xÝt hai chÊm vμ bä xÝt vai nhän cã xuÊt 
hiÖn nh−ng mËt ®é thÊp, chóng chÝch hót 
nhùa c©y lμm l¸ vμ chåi non bÞ xo¨n l¹i, c©y 
cßi cäc, chËm lín. So s¸nh víi kÕt qu¶ ®iÒu 
tra thμnh phÇn s©u vμ bÖnh h¹i trªn c©y hoa 
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T« liªn trång trªn luèng ®Êt cña TrÇn Hoμi 
H−¬ng (2008) th× tÇn suÊt vμ chñng lo¹i c«n 
trïng bÖnh h¹i trªn c©y T« liªn trång chËu 
cã sù kh¸c biÖt vμ cã xu h−íng gi¶m. Cã thÓ 
do c©y ®−îc trång trong chËu vμ gi¸ thÓ ®· 
qua xö lý nªn phÇn nμo h¹n chÕ ®−îc ¶nh 
h−ëng cña s©u bÖnh.  

Nh×n chung, c©y hoa T« liªn trång chËu 
®−îc trång tõ c©y gi©m cμnh cã thêi gian 
sinh tr−ëng kh«ng dμi, ¶nh h−ëng cña c«n 
trïng vμ bÖnh h¹i kh«ng phøc t¹p, tuy nhiªn 
®Ó phßng s©u bÖnh th× c«ng t¸c vÖ sinh khu 
trång, xö lý gi¸ thÓ vμ kiÓm tra th−êng 
xuyªn cÇn ®−îc thùc hiÖn nghiªm ngÆt.  

4. KÕT LUËN 
1. Trång hoa T« liªn trªn gi¸ thÓ phèi 

trén theo thÓ tÝch 50% ®Êt : 30% trÊu hun : 
20% ph©n chuång lμm t¨ng ®−êng kÝnh t¸n 
(19,4 cm), t¨ng sè nô vμ hoa trªn c©y (41,0 
nô vμ 25,9 hoa/c©y); 

2. Ph©n bãn tæng hîp B×nh §iÒn (NPK 
20:20:15 + TE) gióp c©y hoa T« liªn trång 
chËu sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn tèt (c©y cao 
19,7 cm, ®−êng kÝnh t¸n 27,3 cm víi 61,2 nô 
vμ 45,8 hoa/c©y); 

3. Phun ph©n bãn l¸ Komix BEC 201 
hμng tuÇn lμm t¨ng chÊt l−îng c©y, t¨ng sè 
nô hoa/c©y (c©y cao 25 cm, ®−êng kÝnh t¸n 
28,2 cm, cã 51,6 nô vμ 39,3 hoa/c©y); 

4. BÊm 100% sè ngän trªn c©y hoa T« 
liªn ë thêi ®iÓm c©y cã 10 cμnh lμm t¨ng sè 
cμnh mang hoa (16,5 cμnh/th©n) vμ sè hoa 
trªn c©y (38,9 hoa/c©y). 

C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn ®©y lμ nh÷ng 
nghiªn cøu ®Çu tiªn vÒ c¸c biÖn ph¸p kü 
thuËt t¸c ®éng nh»m lμm t¨ng n¨ng suÊt, 
chÊt l−îng hoa T« liªn trång chËu ë miÒn B¾c. 
Do vËy cÇn tiÕn hμnh nghiªn cøu lÆp l¹i trong 
nhiÒu vô víi qui m« lín h¬n ®Ó tiÕn tíi x©y 
dùng qui tr×nh trång hoa T« liªn, gãp phÇn 
lμm t¨ng n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng c©y hoa. 

 

Lêi c¶m ¬n  
Chóng t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n Bé 

Khoa häc c«ng nghÖ vμ M«i tr−êng, Ban 
qu¶n lý L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ 
Qu¶ng tr−êng Ba §×nh ®· cÊp kinh phÝ vμ 
t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó nghiªn cøu 
nμy ®−îc thùc hiÖn.  
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