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TÓM TẮT 
Những cây lan như Hài và một số địa lan được phát triển trong giá thể đất. Hầu hết phong lan 

nhiệt đới đều là thực vật biểu sinh, nghĩa là chúng chỉ sống và phát triển trong không khí, thay vì đất. 
Giá thể có chức năng bao bọc, bảo vệ phần rễ tránh thất thoát nhiệt độ, ẩm độ. Mục đích của nghiên 
cứu nhằm xác định giá thể tốt nhất cho phong lan Dendrobium hankcockii. Giống lan Hoàng thảo trúc 
đen được trồng trong 3 giá thể khác nhau: giá thể gỗ nhãn, giá thể than củi và giá thể xơ dừa. Kết quả 
cho thấy, trong 3 loại giá thể, giá thể gỗ nhãn có hiệu quả nhất đến giai đoạn sinh trưởng của lan 
Dendrobium hankcockii. 

Từ khoá: Giá thể, lan Hoàng thảo trúc đen. 

SUMMARY 
Terrestrial orchids, such as paphiopedilums and some cymbidiums, grow well in soil medium. 

However, most tropical orchids are epiphytes, which mean that they thrive well in the air, rather than 
in soil. Their fleshy roots cover with a layer of white cells called velamen, which acts as a sponge to 
absorb water. The coating also protects the roots from heat and moisture loss. In order to find out the 
best growing medium for Hankcock dendrobium, we carried out an experiment to examine the effect 
of coconut fiber, charcoal, and wood on the development of this species. The results show that, 
among three growing media experimented, wood seemed to be most optimal for vegetative growth of 
Hankcock dendrobium. 

Key words: Hancock dendrobium, growing media. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong sè c¸c lo¹i lan rõng ®−îc −a trång 
hiÖn nay, lan Hoμng th¶o nh−: Th¹ch héc 
(Dendrobium nobile), Long tu (Dendrobium 
primulinum), Thñy tiªn tr¾ng (Dendrobium 
farmeri), Thñy tiªn vμng (Dendrobium 
thyrsiflorum), V¶y c¸ (Dendrobium lindleyi)… 
®−îc xÕp vμo nhãm ®−îc trång phæ biÕn nhÊt 
bëi sù ®a d¹ng vÒ h×nh th¸i, mμu s¾c vμ 
h−¬ng th¬m cña hoa, h¬n n÷a, chóng còng 
kh«ng ®ßi hái qu¸ ngÆt nghÌo vÒ ®iÒu kiÖn 
nu«i trång vμ ch¨m sãc. GÇn ®©y, trong sè 

c¸c lo¹i lan Hoμng th¶o rõng ®−îc khai th¸c, 
trªn thÞ tr−êng cã thªm gièng Hoμng th¶o 
tróc ®en (Dendrobium hancockii) ®ang ®−îc 
−a chuéng, mang nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc vËt 
häc vμ h×nh th¸i næi bËt nh−: mμu vμng ®Ëm 
t−¬i cã h−¬ng th¬m mËt ong cña hoa, hoa në 
vμo mïa xu©n, th©n l¸ cña c©y lan mang 
d¸ng vÎ c©y tre. Tuy nhiªn, lan rõng nãi 
chung vμ lan Hoμng th¶o tróc ®en nãi riªng 
vèn sèng trong m«i tr−êng tù nhiªn cã ®iÒu 
kiÖn cho sinh tr−ëng ph¸t triÓn rÊt kh¸c víi 
m«i tr−êng nh©n t¹o, v× thÕ khi nu«i trong 
nhμ th−êng bÞ m¾c nhiÒu lo¹i bÖnh, kh«ng 
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ph¸t triÓn ®−îc hoÆc thËm chÝ kh«ng ra hoa. 
Nh×n chung n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng hoa lan 
Dendrobium trång hiÖn nay ch−a cao do cßn 
nhiÒu h¹n chÕ vÒ gièng, c¸c kü thuËt ch¨m 
sãc, ®Æc biÖt lμ gi¸ thÓ trång ch−a phï hîp. 

ë ViÖt Nam, Huúnh Thanh Hïng (2007) 
®· cã c«ng tr×nh nghiªn cøu c¸c vËt liÖu lμm 
gi¸ thÓ trång lan Dendrobium; x¸c ®Þnh ®−îc 
gi¸ thÓ cã hμm l−îng dinh d−ìng, cã ®é bÒn, 
gi÷ Èm, tho¸t n−íc tèt cho lan Dendrobium 
lai. Ngoμi ra nhiÒu kÕt qu¶ c«ng bè ®· x¸c 
®Þnh ®−îc gi¸ thÓ thÝch hîp cho trång c¸c lo¹i 
lan kh¸c nh− Phalaenopsis, Cymbidium… ®· 
vμ ®ang ®−îc øng dông trong thùc tÕ nu«i 
trång vμ s¶n xuÊt lan nãi chung (NguyÔn 
Quang Th¹ch, 2003; D−¬ng Th¶o Chinh, 
2008). Tuy nhiªn, ®Õn hiÖn nay ch−a cã  kÕt 
qu¶ nghiªn cøu nμo ®−îc c«ng bè ®èi víi 
gièng lan Hoμng th¶o tróc ®en (Dendrobium 
hancockii). 

§Ó lan Hoμng th¶o tróc ®en (Dendrobium 
hancockii)  cã thÓ sinh tr−ëng ph¸t triÓn thuËn 
lîi ë m«i tr−êng nhμ còng gièng nh− c¸c gièng 
lan Hoμng th¶o rõng kh¸c, tr−íc khi nh©n 
réng ra s¶n xuÊt th× b−íc ®Çu cÇn nghiªn cøu 
x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i gi¸ thÓ phï hîp nhÊt cho sù 
sinh tr−ëng cña lan. 

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

Gièng lan rõng Hoμng th¶o tróc ®en 
(Dendrobium hancockii) ®−îc thu thËp tõ 
vïng rõng nói S¬n La trong thêi gian tõ 
th¸ng 4 ®Õn th¸ng 6/2009. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§Þa ®iÓm nghiªn cøu: ThÝ nghiÖm ®−îc 
tiÕn hμnh t¹i v−ên Thùc vËt, Khoa N«ng häc, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo kiÓu hoμn 
toμn ngÉu nhiªn víi 3 lÇn nh¾c l¹i, cã 3 c«ng 
thøc thÝ nghiÖm gåm:  

CT1: Trång trªn gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ. 
CT2: Trång trªn gi¸ thÓ gç nh·n. 

CT3: Trång trªn gi¸ thÓ than cñi.  
C¸c chËu c©y cã chung quy tr×nh ch¨m 

sãc. H»ng ngμy t−íi phun mï gi÷ Èm cho 
c©y b»ng n−íc s¹ch. T−íi dinh d−ìng Yogent 
(2 g/lÝt) 1 lÇn/tuÇn. NÕu thÊy xuÊt hiÖn bÖnh 
trªn lan cÇn tiÕn hμnh c¾t bá c¸c l¸, c¸c cμnh 
bÞ bÖnh. Trong qu¸ tr×nh c¾t tØa c¸c dông cô 
nh− dao kÐo ph¶i ®−îc khö trïng b»ng cån 
70% vμ nh÷ng vÕt võa ®−îc c¾t bá phÇn bÞ 
bÖnh ®−îc khö trïng b»ng H2O2 3%  ®Ó tr¸nh 
l©y lan sang c¸c bé phËn kh¸c trong mét c©y 
hoÆc l©y tõ c©y nμy sang c©y kh¸c. 

C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm c¸c chØ 
tiªu n«ng sinh häc th«ng th−êng, tuy nhiªn 
thÝ nghiÖm cã quy −íc riªng nh− th©n míi lμ 
c¸ thÓ míi ®−îc sinh ra tõ th©n chÝnh c©y 
lan vμ mÇm lμ c¸ thÓ míi ®−îc sinh ra tõ c¸c 
phÇn th©n kh¸c nh−ng kh«ng ph¶i lμ th©n 
chÝnh c©y lan. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý trªn m¸y tÝnh 
theo ch−¬ng tr×nh Excel 2003 vμ phÇn mÒm 
IRRISTAT 4.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
        ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao th©n chÝnh 

Lan Dendrobium hancockii lμ lo¹i lan 
th©n ®øng, chiÒu cao cã thÓ ®¹t ®Õn 150 cm - 
200 cm,  h×nh d¸ng bªn ngoμi rÊt gièng c©y 
tróc, c©y tre (Diah Sulistiarini, 2001). Lan 
Dendrobium hancockii cμng cao th× cμng ®Ñp.  

Trªn c¬ së c¸c tμi liÖu vμ kinh nghiÖm 
quý b¸u vÒ nghÒ trång hoa lan (Minh TrÝ vμ 
Xu©n Giao, 2010; TrÇn V¨n B¶o, 1999), 
nghiªn cøu ®· t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña c¸c 
lo¹i gi¸ thÓ ®Õn chiÒu cao th©n lan 
Dendrobium hancockii. KÕt qu¶ cho thÊy, c¸c 
gi¸ thÓ kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng th«ng tho¸ng 
khÝ vμ gi÷ Èm ®· ¶nh h−ëng tíi sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn chiÒu cao th©n cña lan. Sau 75 ngμy 
sinh tr−ëng th× chiÒu cao th©n cña CT2 (gi¸ 
thÓ gç nh·n) ®¹t 125,05 cm, t¨ng 13,65 cm; 
trong khi ®ã CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 8,23 
cm, cßn chiÒu cao c©y cña CT3 (gi¸ thÓ than 
cñi) chØ t¨ng 8,16 cm (H×nh 1).  
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H×nh 1. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao th©n chÝnh 
cña lan Dendrobium hancockii 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ lªn ®éng th¸i t¨ng chiÒu dμi l¸, 
chiÒu réng l¸ vμ diÖn tÝch l¸ 

24/8 9/9 24/9 8/10 23/10 
           Ngày đo 
CT DL 

(cm) 
RL 

(cm) 
DL 

(cm) 
RL 

(cm) 
DL 

(cm) 
RL 

(cm) 
DL 

(cm) 
RL 

(cm) 
DL 

(cm) 
RL 

(cm) 

DTL 
(cm2) 

CT1: giá thể 
xơ dừa 3,32 0,21 3,98 0,26 6,10 0,32 7,01 0,43 8,38 0,45 3,77 

CT2: giá thể gỗ 3,42 0,22 4,65 0,29 6,35 0,35 7,44 0,45 8,96 0,52 4,66 

CT3: giá thể 
than củi 3,37 0,22 4,56 0,28 6,29 0,33 7,09 0,44 8,17 0,48 3,92 

LSD 5%           0,33 

CV%           4,4 

Ghi chú: DL: dài lá, RL: rộng lá, DTL: diện tích lá. 

3.2. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng diÖn tÝch l¸ 

ë mïa ra hoa, l¸ lan Dendrobium 
hancockii lμm t«n thªm vÎ ®Ñp thanh tao cña 
hoa. NÕu kh«ng vμo mïa hoa th× l¸ lan lμ 
mét trong nh÷ng bé phËn chÝnh t¹o sù cuèn 
hót ®èi víi ng−êi ch¬i hoa. V× thÕ, chØ tiªu vÒ 
chiÒu dμi, chiÒu réng, diÖn tÝch l¸ lan 
Dendrobium hancockii ®−îc quan t©m. Theo 
dâi c¸c chØ tiªu vÒ l¸ ®· cho thÊy: tèc ®é t¨ng 
chiÒu dμi, chiÒu réng l¸ cña c¸c c«ng thøc vÒ 
gi¸ thÓ kh¸c nhau lμ kh«ng gièng nhau 
(B¶ng 1). Sau 5 lÇn theo dâi, chiÒu cao cña CT1 

(gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 5,06 cm, t¹i CT2 (gi¸ 
thÓ gç nh·n) chiÒu dμi l¸ t¨ng 5,54 cm, CT3 
(gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 4,8 cm. Tõ lÇn theo 
dâi thø nhÊt ®Õn lÇn theo dâi cuèi cïng cho 
thÊy, tèc ®é t¨ng chiÒu réng cña CT1 (gi¸ thÓ 
x¬ dõa) t¨ng 0,24 cm vμ CT3 (gi¸ thÓ than 
cñi) t¨ng 0,26 cm, trong khi CT2 (gi¸ thÓ gç) 
t¨ng cao nhÊt ®¹t 0,30 cm. ChØ tiªu diÖn tÝch 
l¸ cã c«ng thøc 2 (gi¸ thÓ gç) ®¹t 4,66 cm2 lμ 
c«ng thøc tèi −u thóc ®Èy qu¸ tr×nh gia t¨ng 
diÖn tÝch l¸ quang hîp, c«ng thøc 3 (gi¸ thÓ 
than cñi) ®¹t 3,92 cm2 vμ c«ng thøc 1 (gi¸ thÓ 
x¬ dõa) chØ ®¹t 3,77 cm2. 
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B¶ng 2. §éng th¸i t¨ng chiÒu cao vμ ®−êng kÝnh th©n míi cña lan Hoμng th¶o tróc ®en

Ngày đo 24/8 (Lần 1) 9/9 (Lần 2) 24/9 (Lần 3) 8/10 (Lần 4) 23/10 (Lần 5) 5/11 (Lần 6) 
     Chỉ tiêu 
CT 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CC 
(cm) 

ĐK 
(cm) 

CT1: giá 
thể xơ dừa 3,92 0,22 6,11 0,27 11,21 0,32 16,21 0,37 23,04 0,42 29,02 0,47 

CT2: giá 
thể gỗ nhãn 4,11 0,23 6,38 0,27 11,5 0,32 17,5 0,38 24,6 0,46 33,56 0,48 

CT3: giá 
thể than củi 3,95 0,22 5,96 0,25 10,88 0,3 16,92 0,35 24,01 0,41 29,22 0,47 

LSD 5%           3,46 0,27 
CV%           7,40 3,9 

CC: Chiều cao thân mới,  ĐK: đường kính thân mới 

3.3. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao vμ ®−êng 
       kÝnh th©n míi  

Víi c¸c loμi lan ®a th©n ngoμi biÖn ph¸p 
nh©n gièng phæ biÕn nhê nu«i cÊy m«, nh©n 
gièng h÷u tÝnh ngoμi tù nhiªn qua gi©m 
chiÕt cμnh, cßn cã biÖn ph¸p t¹o ra nhiÒu c©y 
con mét c¸ch tù nhiªn vμ khi c¸c c©y con nμy 
cã søc sèng tèt, cã rÔ ph¸t triÓn kháe m¹nh 
th× cã thÓ t¸ch ra khái th©n chÝnh ®Ó trång. 
§Æc biÖt ®èi víi c¸c loμi lan nμy, t¸ch bôi lan 
lμ mét biÖn ph¸p nh©n gièng ®¬n gi¶n, 
kh«ng tèn kÐm. VÊn ®Ò lμ lμm thÕ nμo ®Ó t¹o 
ra nhiÒu mÇm hay c©y con cã søc sèng tèt? 
Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt lμ ph¶i cã 
c¸c gi¸ thÓ phï hîp. 

Tèc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu cao vμ ®−êng 
kÝnh th©n míi rÊt nhanh trªn c¶ 3 lo¹i gi¸ 

thÓ (B¶ng 2). ë lÇn theo dâi thø 2, tèc ®é t¨ng 
tr−ëng cña th©n míi chËm nhÊt do trong 
kho¶ng thêi gian tõ 24/8 - 9/9 thêi tiÕt n¾ng 
nãng (nhiÖt ®é trªn ng−ìng 32oC) ®ång thêi 
Èm ®é còng cao, v× thÕ tèc ®é ph¸t triÓn 
gi¶m. Tõ lÇn theo dâi thø 4 ®Õn lÇn theo dâi 
thø 6 (tõ 5/10 - 5/11) tèc ®é t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao th©n míi m¹nh, do nhiÖt ®é b¾t 
®Çu gi¶m xuèng 25oC - 28oC ®· t¹o ®iÒu 
kiÖn thuËn lîi h¬n cho sù sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn cña th©n míi. Sau 75 ngμy, chiÒu 
cao mÇm cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng tõ 
3,92 cm lªn 29,02 cm (t¨ng 25,1 cm), CT3 
(gi¸ thÓ than cñi) t¨ng tõ 3,95 cm - 29,22 
cm (t¨ng 26,27 cm) vμ ®Æc biÖt CT2 (gi¸ thÓ 

gç nh·n) cã møc t¨ng cao nhÊt ®¹t 29,45 cm 
(t¨ng tõ 4,11 cm - 33,56 cm). VËy tèc ®é 
t¨ng chiÒu cao vμ ®−êng kÝnh th©n míi cña 
lan Dendrobium hancockii trªn gi¸ thÓ gç 
nh·n (CT2) lμ tèt nhÊt. 

3.4. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng sè l¸ cña th©n míi 

Tèc ®é ra l¸ cña th©n míi t¸c ®éng t−¬ng 
hç ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña 
c©y lan Dendrobium hancockii. Sau 6 lÇn 
theo dâi th× sè l¸ cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) 
t¨ng 8,05 l¸ tõ (0,48 l¸ - 8,53 l¸), CT2 (gi¸ 
thÓ gç nh·n) t¨ng 9,45 l¸ (t¨ng cao nhÊt tõ 
0,48 l¸ - 9,93 l¸), CT3 (gi¸ thÓ than cñi)  t¨ng 
8,26 l¸ (tõ 0,46 l¸ - 8,72 l¸) (H×nh 2). 

3.5. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng th©n míi 

ë n−íc ta, lan Dendrobium hancockii lμ 
loμi lan míi, ®−îc ph¸t hiÖn vμo n¨m 2005 
nªn nh÷ng nghiªn cøu vÒ loμi lan nμy cßn rÊt 
Ýt, ®Æc biÖt c¸c biÖn ph¸p nh©n gièng t¹o sè 
l−îng lín ®ang ®−îc c¸c nhμ nghiªn cøu vÒ 
lan quan t©m. ViÖc nghiªn cøu t×m ra lo¹i gi¸ 
thÓ cho phï hîp víi sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña lan, trong ®ã cã chØ tiªu gia t¨ng th©n míi 
lμ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng. 

 

 

C¸c c«ng thøc kh¸c nhau ®Òu cã sù sai 
kh¸c ë trong cïng mét lÇn theo dâi vμ ë c¸c 
lÇn theo dâi. C«ng thøc 2 (gi¸ thÓ gç nh·n) cã 
tèc ®é gia t¨ng th©n míi cña lan Dendrobium 
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hancockii  v−ît tréi ®¸ng kÓ so víi CT1 (gi¸ 
thÓ x¬ dõa) vμ CT3 (gi¸ thÓ than cñi). C«ng 
thøc 2 (gi¸ thÓ gç) ®¹t 26,33 th©n míi/3 
th¸ng, trong khi CT3 (gi¸ thÓ than cñi) ®¹t 
19,33 th©n míi/3 th¸ng vμ CT1 (gi¸ thÓ x¬ 
dõa) chØ ®¹t 19 th©n míi/ 3 th¸ng (H×nh 3). 

Gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) cã t¸c ®éng tèt 
®Õn ®éng th¸i bËt chåi sinh th©n míi cña c©y 
lan Dendrobium hancockii. 

3.6. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm 

Lan Dendrobium hancockii cã h×nh th¸i 
rÊt gièng c©y Tróc, v× vËy vÎ ®Ñp cña nã cßn 
phô thuéc vμo d¸ng cña t¸n c©y. D¸ng cña 
t¸n c©y cßn chÞu ¶nh h−ëng bëi sè l−îng 
mÇm, ®Æc biÖt phô thuéc rÊt nhiÒu vμo chiÒu 
cao mÇm. ChØ tiªu vÒ chiÒu cao mÇm ®−îc 
theo dâi vμ kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 4. 
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H×nh 2. BiÓu ®å ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn ®éng th¸i t¨ng sè l¸ 
cña th©n míi lan Dendrobium hancockii 
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H×nh 4. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ lªn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm 
cña lan Dendrobium hancockii 

KÕt qu¶ ë h×nh 4 cho thÊy, chiÒu cao 
mÇm cña lan Hoμng th¶o tróc ®en ë CT1 (gi¸ 
thÓ x¬ dõa) t¨ng 10 cm (tõ 1,95 cm - 11,95 
cm), CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) t¨ng 11,91 cm (tõ 
1,97 cm - 13,88 cm), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) 
t¨ng 10,05 cm (1,92 cm - 11,97 cm). KÕt qu¶ 
trªn thÓ hiÖn t¸c ®éng cña ba lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm cña lan Hoμng 
th¶o tróc ®en cã sù chªnh lÖch nhau, tuy 
nhiªn sù chªnh lÖnh nμy lμ ch−a ®¸ng kÓ. Gi¸ 
thÓ gç nh·n (CT2) lμ tèi −u cho viÖc t¨ng 
chiÒu cao mÇm, sau ®ã ®Õn gi¸ thÓ than cñi 
(CT3) vμ cuèi cïng lμ gi¸ thÓ x¬ dõa (CT1). 

3.7. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i t¨ng sè l¸ cña mÇm 

§èi víi hoa c©y c¶nh th× ®éng th¸i ra l¸ lμ 
mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng. Nã 
kh«ng nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn vÎ ®Ñp thÈm mü 
cña c©y c¶nh. §èi víi nh÷ng c©y võa ch¬i hoa 
võa ch¬i th©n l¸ nh− lan Dendrobium 
hancockii, nã ¶nh h−ëng gÇn nh− lμ trùc tiÕp 
®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng hoa. NÕu l¸ trªn 
chåi ra nhiÒu th× tæng sè l¸ trªn mét giß lan 
t¨ng dÉn ®Õn diÖn tÝch l¸ t¨ng, kh¶ n¨ng 
quang hîp vμ tÝch lòy chÊt kh« còng t¨ng. 
Theo lý thuyÕt còng nh− trong thùc tiÔn khi 
c©y tÝch lòy ®−îc nhiÒu chÊt kh« th× ra hoa 
nhiÒu, ®é bÒn hoa t¨ng vμ h−¬ng hoa ®Ëm h¬n.  

Trªn gi¸ thÓ gç, tèc ®é ra l¸ cña lan 
Dendrobium hancockii nhanh nhÊt, sè l¸ 
t¨ng thªm lμ 4,02 l¸ (tõ 0,56 l¸ - 4,58 l¸), 
CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 3,49 l¸ (tõ 0,58 
l¸ - 4,07 l¸) vμ cuèi cïng lμ CT1 (gi¸ thÓ x¬ 
dõa) chØ t¨ng 3,39 l¸ (tõ 0,58 l¸ - 3,97 l¸) 
(H×nh 5). 

3.8. ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn  
       ®éng th¸i bËt mÇm  

Sè l−îng mÇm trªn th©n lan còng t¸c 
®éng rÊt m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng ra hoa vμ chÊt 
l−îng hoa. V× nã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng tÝch 
lòy chÊt kh« cña c©y, mét giß lan cã nhiÒu 
mÇm ®©m ra, ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng sè l−îng 
l¸ trªn mét giß lan cμng nhiÒu dÉn ®Õn kh¶ 
n¨ng quang hîp cña c©y lan t¨ng. Trong thêi 
gian thÝ nghiÖm, tèc ®é t¨ng sè mÇm cña 
CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) lμ 22.94 chåi (tõ 9,86 
chåi – 32,8 chåi), CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n)  t¨ng 
cao nhÊt ®¹t 35,80 chåi (tõ 9,87 chåi – 45,67 
chåi), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng thÊp nhÊt 
vμ chØ t¨ng 27,05 chåi (tõ 9,72 chåi – 36,77 
chåi). Gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) cã t¸c ®éng tèt 
nhÊt ®Õn ®éng th¸i t¨ng mÇm cña lan 
Dendrobium hancockii, sau ®ã ®Õn gi¸ thÓ 
than cñi (CT3) cuèi cïng lμ gi¸ thÓ x¬ dõa 
(CT1) (H×nh 6). 
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H×nh 5. §éng th¸i t¨ng sè l¸ mÇm cña lan Dendrobium hancockii 
trªn c¸c lo¹i gi¸ thÓ  
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H×nh 6. §éng th¸i bËt mÇm cña mçi giß lan Dendrobium hancockii  
trªn c¸c lo¹i gi¸ thÓ 

4. KÕT LUËN  Vμ §Ò NGHÞ 
Trong 3 lo¹i gi¸ thÓ, gi¸ thÓ gç nh·n lμ 

lo¹i gi¸ thÓ phï hîp nhÊt cho sinh tr−ëng 
cña lan Dendrobium hancockii, ®−îc thÓ 
hiÖn qua tèc ®é gia t¨ng cña c¸c chØ tiªu sau 
75 ngμy sinh tr−ëng:  

* C©y cã chiÒu cao th©n chÝnh ®¹t 125,05 
cm vμ chØ sau 60 ngμy c©y cã diÖn tÝch l¸ ®¹t 
4,66 cm2. 

* Th©n míi c©y lan cã chiÒu cao lμ: 33,56 
cm, ®−êng kÝnh th©n míi 0,48 cm, sè l¸ th©n 
míi ®¹t 9,93 l¸ vμ sè th©n míi 26,33 th©n. 
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* MÇm cña c©y lan cã chiÒu cao mÇm ®¹t 
13,88 cm; sè l¸ mÇm 4,58 l¸; sè mÇm ®¹t 
45,67 mÇm.  

Gièng lan Dendrobium hancockii khi 
sinh tr−ëng trªn gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ kh«ng 
tèt cã thÓ do gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ cã ®é mÆn 
nhÊt ®Þnh, cho tho¸t n−íc nhanh vμ kh¶ 
n¨ng gi÷ Èm kÐm, nªn ®· ¶nh h−ëng trùc 
tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng hÊp thu, chuyÓn hãa vμ sö 
dông dinh d−ìng. 

§Ó hoμn thiÖn quy tr×nh kü thuËt trång 
vμ ch¨m sãc gièng hoa lan Dendrobium 
hancockii, cÇn tiÕp tôc duy tr× thÝ nghiÖm 
trªn nh−ng ë c¸c mïa vô kh¸c nhau t¹i 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi vμ 
®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c lo¹i dinh d−ìng, 
Èm ®é ®Õn ®éng th¸i sinh tr−ëng vμ ph¸t 
triÓn cña gièng lan Dendrobium hancockii. 
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CñA LAN HOµNG TH¶O TRóC §EN (Dendrobium hancockii  Rolfe)


Effect of Growing Medium on the Growth of the Hankock’s Dendrobium (Dendrobium hancockii Rolfe)
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TÓM TẮT


Những cây lan như Hài và một số địa lan được phát triển trong giá thể đất. Hầu hết phong lan nhiệt đới đều là thực vật biểu sinh, nghĩa là chúng chỉ sống và phát triển trong không khí, thay vì đất. Giá thể có chức năng bao bọc, bảo vệ phần rễ tránh thất thoát nhiệt độ, ẩm độ. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định giá thể tốt nhất cho phong lan Dendrobium hankcockii. Giống lan Hoàng thảo trúc đen được trồng trong 3 giá thể khác nhau: giá thể gỗ nhãn, giá thể than củi và giá thể xơ dừa. Kết quả cho thấy, trong 3 loại giá thể, giá thể gỗ nhãn có hiệu quả nhất đến giai đoạn sinh trưởng của lan Dendrobium hankcockii.

Từ khoá: Giá thể, lan Hoàng thảo trúc đen.


SUMMARY


Terrestrial orchids, such as paphiopedilums and some cymbidiums, grow well in soil medium. However, most tropical orchids are epiphytes, which mean that they thrive well in the air, rather than in soil. Their fleshy roots cover with a layer of white cells called velamen, which acts as a sponge to absorb water. The coating also protects the roots from heat and moisture loss. In order to find out the best growing medium for Hankcock dendrobium, we carried out an experiment to examine the effect of coconut fiber, charcoal, and wood on the development of this species. The results show that, among three growing media experimented, wood seemed to be most optimal for vegetative growth of Hankcock dendrobium.


Key words: Hancock dendrobium, growing media.


1. §ÆT VÊN §Ò


Trong sè c¸c lo¹i lan rõng ®îc a trång hiÖn nay, lan Hoµng th¶o nh: Th¹ch héc (Dendrobium nobile), Long tu (Dendrobium primulinum), Thñy tiªn tr¾ng (Dendrobium farmeri), Thñy tiªn vµng (Dendrobium thyrsiflorum), V¶y c¸ (Dendrobium lindleyi)… ®îc xÕp vµo nhãm ®îc trång phæ biÕn nhÊt bëi sù ®a d¹ng vÒ h×nh th¸i, mµu s¾c vµ h¬ng th¬m cña hoa, h¬n n÷a, chóng còng kh«ng ®ßi hái qu¸ ngÆt nghÌo vÒ ®iÒu kiÖn nu«i trång vµ ch¨m sãc. GÇn ®©y, trong sè c¸c lo¹i lan Hoµng th¶o rõng ®îc khai th¸c, trªn thÞ trêng cã thªm gièng Hoµng th¶o tróc ®en (Dendrobium hancockii) ®ang ®îc a chuéng, mang nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc vËt häc vµ h×nh th¸i næi bËt nh: mµu vµng ®Ëm t¬i cã h¬ng th¬m mËt ong cña hoa, hoa në vµo mïa xu©n, th©n l¸ cña c©y lan mang d¸ng vÎ c©y tre. Tuy nhiªn, lan rõng nãi chung vµ lan Hoµng th¶o tróc ®en nãi riªng vèn sèng trong m«i trêng tù nhiªn cã ®iÒu kiÖn cho sinh trëng ph¸t triÓn rÊt kh¸c víi m«i trêng nh©n t¹o, v× thÕ khi nu«i trong nhµ thêng bÞ m¾c nhiÒu lo¹i bÖnh, kh«ng ph¸t triÓn ®îc hoÆc thËm chÝ kh«ng ra hoa. Nh×n chung n¨ng suÊt vµ chÊt lîng hoa lan Dendrobium trång hiÖn nay cha cao do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ gièng, c¸c kü thuËt ch¨m sãc, ®Æc biÖt lµ gi¸ thÓ trång cha phï hîp.


ë ViÖt Nam, Huúnh Thanh Hïng (2007) ®· cã c«ng tr×nh nghiªn cøu c¸c vËt liÖu lµm gi¸ thÓ trång lan Dendrobium; x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thÓ cã hµm lîng dinh dìng, cã ®é bÒn, gi÷ Èm, tho¸t níc tèt cho lan Dendrobium lai. Ngoµi ra nhiÒu kÕt qu¶ c«ng bè ®· x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thÓ thÝch hîp cho trång c¸c lo¹i lan kh¸c nh Phalaenopsis, Cymbidium… ®· vµ ®ang ®îc øng dông trong thùc tÕ nu«i trång vµ s¶n xuÊt lan nãi chung (NguyÔn Quang Th¹ch, 2003; D¬ng Th¶o Chinh, 2008). Tuy nhiªn, ®Õn hiÖn nay cha cã  kÕt qu¶ nghiªn cøu nµo ®îc c«ng bè ®èi víi gièng lan Hoµng th¶o tróc ®en (Dendrobium hancockii).


§Ó lan Hoµng th¶o tróc ®en (Dendrobium hancockii)  cã thÓ sinh trëng ph¸t triÓn thuËn lîi ë m«i trêng nhµ còng gièng nh c¸c gièng lan Hoµng th¶o rõng kh¸c, tríc khi nh©n réng ra s¶n xuÊt th× bíc ®Çu cÇn nghiªn cøu x¸c ®Þnh ®îc lo¹i gi¸ thÓ phï hîp nhÊt cho sù sinh trëng cña lan.


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


Gièng lan rõng Hoµng th¶o tróc ®en (Dendrobium hancockii) ®îc thu thËp tõ vïng rõng nói S¬n La trong thêi gian tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 6/2009.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


§Þa ®iÓm nghiªn cøu: ThÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh t¹i vên Thùc vËt, Khoa N«ng häc, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.

ThÝ nghiÖm ®îc bè trÝ theo kiÓu hoµn toµn ngÉu nhiªn víi 3 lÇn nh¾c l¹i, cã 3 c«ng thøc thÝ nghiÖm gåm: 


CT1: Trång trªn gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ.


CT2: Trång trªn gi¸ thÓ gç nh·n.


CT3: Trång trªn gi¸ thÓ than cñi. 


C¸c chËu c©y cã chung quy tr×nh ch¨m sãc. H»ng ngµy tíi phun mï gi÷ Èm cho c©y b»ng níc s¹ch. Tíi dinh dìng Yogent (2 g/lÝt) 1 lÇn/tuÇn. NÕu thÊy xuÊt hiÖn bÖnh trªn lan cÇn tiÕn hµnh c¾t bá c¸c l¸, c¸c cµnh bÞ bÖnh. Trong qu¸ tr×nh c¾t tØa c¸c dông cô nh dao kÐo ph¶i ®îc khö trïng b»ng cån 70% vµ nh÷ng vÕt võa ®îc c¾t bá phÇn bÞ bÖnh ®îc khö trïng b»ng H2O2 3%  ®Ó tr¸nh l©y lan sang c¸c bé phËn kh¸c trong mét c©y hoÆc l©y tõ c©y nµy sang c©y kh¸c.


C¸c chØ tiªu theo dâi bao gåm c¸c chØ tiªu n«ng sinh häc th«ng thêng, tuy nhiªn thÝ nghiÖm cã quy íc riªng nh th©n míi lµ c¸ thÓ míi ®îc sinh ra tõ th©n chÝnh c©y lan vµ mÇm lµ c¸ thÓ míi ®îc sinh ra tõ c¸c phÇn th©n kh¸c nhng kh«ng ph¶i lµ th©n chÝnh c©y lan.


C¸c sè liÖu ®îc xö lý trªn m¸y tÝnh theo ch¬ng tr×nh Excel 2003 vµ phÇn mÒm IRRISTAT 4.0.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
        ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao th©n chÝnh


Lan Dendrobium hancockii lµ lo¹i lan th©n ®øng, chiÒu cao cã thÓ ®¹t ®Õn 150 cm - 200 cm,  h×nh d¸ng bªn ngoµi rÊt gièng c©y tróc, c©y tre (Diah Sulistiarini, 2001). Lan Dendrobium hancockii cµng cao th× cµng ®Ñp. 


Trªn c¬ së c¸c tµi liÖu vµ kinh nghiÖm quý b¸u vÒ nghÒ trång hoa lan (Minh TrÝ vµ Xu©n Giao, 2010; TrÇn V¨n B¶o, 1999), nghiªn cøu ®· t×m hiÓu ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn chiÒu cao th©n lan Dendrobium hancockii. KÕt qu¶ cho thÊy, c¸c gi¸ thÓ kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng th«ng tho¸ng khÝ vµ gi÷ Èm ®· ¶nh hëng tíi sinh trëng, ph¸t triÓn chiÒu cao th©n cña lan. Sau 75 ngµy sinh trëng th× chiÒu cao th©n cña CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) ®¹t 125,05 cm, t¨ng 13,65 cm; trong khi ®ã CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 8,23 cm, cßn chiÒu cao c©y cña CT3 (gi¸ thÓ than cñi) chØ t¨ng 8,16 cm (H×nh 1). 
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H×nh 1. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao th©n chÝnh
cña lan Dendrobium hancockii


B¶ng 1. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ lªn ®éng th¸i t¨ng chiÒu dµi l¸,
chiÒu réng l¸ vµ diÖn tÝch l¸ 


		           Ngày đo


CT

		24/8

		9/9

		24/9

		8/10

		23/10

		DTL (cm2)



		

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		



		CT1: giá thể
xơ dừa

		3,32

		0,21

		3,98

		0,26

		6,10

		0,32

		7,01

		0,43

		8,38

		0,45

		3,77



		CT2: giá thể gỗ

		3,42

		0,22

		4,65

		0,29

		6,35

		0,35

		7,44

		0,45

		8,96

		0,52

		4,66



		CT3: giá thể than củi

		3,37

		0,22

		4,56

		0,28

		6,29

		0,33

		7,09

		0,44

		8,17

		0,48

		3,92



		LSD 5%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,33



		CV%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,4





Ghi chú: DL: dài lá, RL: rộng lá, DTL: diện tích lá.


3.2. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng diÖn tÝch l¸


ë mïa ra hoa, l¸ lan Dendrobium hancockii lµm t«n thªm vÎ ®Ñp thanh tao cña hoa. NÕu kh«ng vµo mïa hoa th× l¸ lan lµ mét trong nh÷ng bé phËn chÝnh t¹o sù cuèn hót ®èi víi ngêi ch¬i hoa. V× thÕ, chØ tiªu vÒ chiÒu dµi, chiÒu réng, diÖn tÝch l¸ lan Dendrobium hancockii ®îc quan t©m. Theo dâi c¸c chØ tiªu vÒ l¸ ®· cho thÊy: tèc ®é t¨ng chiÒu dµi, chiÒu réng l¸ cña c¸c c«ng thøc vÒ gi¸ thÓ kh¸c nhau lµ kh«ng gièng nhau (B¶ng 1). Sau 5 lÇn theo dâi, chiÒu cao cña CT1


(gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 5,06 cm, t¹i CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) chiÒu dµi l¸ t¨ng 5,54 cm, CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 4,8 cm. Tõ lÇn theo dâi thø nhÊt ®Õn lÇn theo dâi cuèi cïng cho thÊy, tèc ®é t¨ng chiÒu réng cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 0,24 cm vµ CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 0,26 cm, trong khi CT2 (gi¸ thÓ gç) t¨ng cao nhÊt ®¹t 0,30 cm. ChØ tiªu diÖn tÝch l¸ cã c«ng thøc 2 (gi¸ thÓ gç) ®¹t 4,66 cm2 lµ c«ng thøc tèi u thóc ®Èy qu¸ tr×nh gia t¨ng diÖn tÝch l¸ quang hîp, c«ng thøc 3 (gi¸ thÓ than cñi) ®¹t 3,92 cm2 vµ c«ng thøc 1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) chØ ®¹t 3,77 cm2.


B¶ng 2. §éng th¸i t¨ng chiÒu cao vµ ®êng kÝnh th©n míi cña lan Hoµng th¶o tróc ®en


		Ngày đo

		24/8 (Lần 1)

		9/9 (Lần 2)

		24/9 (Lần 3)

		8/10 (Lần 4)

		23/10 (Lần 5)

		5/11 (Lần 6)



		     Chỉ tiêu


CT

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)



		CT1: giá
thể xơ dừa

		3,92

		0,22

		6,11

		0,27

		11,21

		0,32

		16,21

		0,37

		23,04

		0,42

		29,02

		0,47



		CT2: giá
thể gỗ nhãn

		4,11

		0,23

		6,38

		0,27

		11,5

		0,32

		17,5

		0,38

		24,6

		0,46

		33,56

		0,48



		CT3: giá thể than củi

		3,95

		0,22

		5,96

		0,25

		10,88

		0,3

		16,92

		0,35

		24,01

		0,41

		29,22

		0,47



		LSD 5%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,46

		0,27



		CV%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,40

		3,9





CC: Chiều cao thân mới,  ĐK: đường kính thân mới


3.3. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao vµ ®êng
       kÝnh th©n míi 


Víi c¸c loµi lan ®a th©n ngoµi biÖn ph¸p nh©n gièng phæ biÕn nhê nu«i cÊy m«, nh©n gièng h÷u tÝnh ngoµi tù nhiªn qua gi©m chiÕt cµnh, cßn cã biÖn ph¸p t¹o ra nhiÒu c©y con mét c¸ch tù nhiªn vµ khi c¸c c©y con nµy cã søc sèng tèt, cã rÔ ph¸t triÓn kháe m¹nh th× cã thÓ t¸ch ra khái th©n chÝnh ®Ó trång. §Æc biÖt ®èi víi c¸c loµi lan nµy, t¸ch bôi lan lµ mét biÖn ph¸p nh©n gièng ®¬n gi¶n, kh«ng tèn kÐm. VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra nhiÒu mÇm hay c©y con cã søc sèng tèt? Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt lµ ph¶i cã c¸c gi¸ thÓ phï hîp.


Tèc ®é t¨ng trëng chiÒu cao vµ ®êng kÝnh th©n míi rÊt nhanh trªn c¶ 3 lo¹i gi¸ thÓ (B¶ng 2). ë lÇn theo dâi thø 2, tèc ®é t¨ng


trëng cña th©n míi chËm nhÊt do trong kho¶ng thêi gian tõ 24/8 - 9/9 thêi tiÕt n¾ng nãng (nhiÖt ®é trªn ngìng 32oC) ®ång thêi Èm ®é còng cao, v× thÕ tèc ®é ph¸t triÓn gi¶m. Tõ lÇn theo dâi thø 4 ®Õn lÇn theo dâi thø 6 (tõ 5/10 - 5/11) tèc ®é t¨ng trëng chiÒu cao th©n míi m¹nh, do nhiÖt ®é b¾t ®Çu gi¶m xuèng 25oC - 28oC ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho sù sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña th©n míi. Sau 75 ngµy, chiÒu cao mÇm cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng tõ 3,92 cm lªn 29,02 cm (t¨ng 25,1 cm), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng tõ 3,95 cm - 29,22 cm (t¨ng 26,27 cm) vµ ®Æc biÖt CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) cã møc t¨ng cao nhÊt ®¹t 29,45 cm (t¨ng tõ 4,11 cm - 33,56 cm). VËy tèc ®é t¨ng chiÒu cao vµ ®êng kÝnh th©n míi cña lan Dendrobium hancockii trªn gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) lµ tèt nhÊt.

3.4. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng sè l¸ cña th©n míi


Tèc ®é ra l¸ cña th©n míi t¸c ®éng t¬ng hç ®Õn kh¶ n¨ng sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y lan Dendrobium hancockii. Sau 6 lÇn theo dâi th× sè l¸ cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 8,05 l¸ tõ (0,48 l¸ - 8,53 l¸), CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) t¨ng 9,45 l¸ (t¨ng cao nhÊt tõ 0,48 l¸ - 9,93 l¸), CT3 (gi¸ thÓ than cñi)  t¨ng 8,26 l¸ (tõ 0,46 l¸ - 8,72 l¸) (H×nh 2).


3.5. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng th©n míi


ë níc ta, lan Dendrobium hancockii lµ loµi lan míi, ®îc ph¸t hiÖn vµo n¨m 2005 nªn nh÷ng nghiªn cøu vÒ loµi lan nµy cßn rÊt Ýt, ®Æc biÖt c¸c biÖn ph¸p nh©n gièng t¹o sè lîng lín ®ang ®îc c¸c nhµ nghiªn cøu vÒ lan quan t©m. ViÖc nghiªn cøu t×m ra lo¹i gi¸ thÓ cho phï hîp víi sinh trëng ph¸t triÓn cña lan, trong ®ã cã chØ tiªu gia t¨ng th©n míi lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng.


C¸c c«ng thøc kh¸c nhau ®Òu cã sù sai kh¸c ë trong cïng mét lÇn theo dâi vµ ë c¸c lÇn theo dâi. C«ng thøc 2 (gi¸ thÓ gç nh·n) cã tèc ®é gia t¨ng th©n míi cña lan Dendrobium hancockii  vît tréi ®¸ng kÓ so víi CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) vµ CT3 (gi¸ thÓ than cñi). C«ng thøc 2 (gi¸ thÓ gç) ®¹t 26,33 th©n míi/3 th¸ng, trong khi CT3 (gi¸ thÓ than cñi) ®¹t 19,33 th©n míi/3 th¸ng vµ CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) chØ ®¹t 19 th©n míi/ 3 th¸ng (H×nh 3).


Gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) cã t¸c ®éng tèt ®Õn ®éng th¸i bËt chåi sinh th©n míi cña c©y lan Dendrobium hancockii.


3.6. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm


Lan Dendrobium hancockii cã h×nh th¸i rÊt gièng c©y Tróc, v× vËy vÎ ®Ñp cña nã cßn phô thuéc vµo d¸ng cña t¸n c©y. D¸ng cña t¸n c©y cßn chÞu ¶nh hëng bëi sè lîng mÇm, ®Æc biÖt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chiÒu cao mÇm. ChØ tiªu vÒ chiÒu cao mÇm ®îc theo dâi vµ kÕt qu¶ ®îc thÓ hiÖn ë h×nh 4.
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H×nh 2. BiÓu ®å ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn ®éng th¸i t¨ng sè l¸
cña th©n míi lan Dendrobium hancockii
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 H×nh 3. §éng th¸i ra th©n míi cña lan Dendrobiun hancockii trªn c¸c lo¹i gi¸ thÓ
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H×nh 4. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ lªn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm
cña lan Dendrobium hancockii

KÕt qu¶ ë h×nh 4 cho thÊy, chiÒu cao mÇm cña lan Hoµng th¶o tróc ®en ë CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) t¨ng 10 cm (tõ 1,95 cm - 11,95 cm), CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n) t¨ng 11,91 cm (tõ 1,97 cm - 13,88 cm), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 10,05 cm (1,92 cm - 11,97 cm). KÕt qu¶ trªn thÓ hiÖn t¸c ®éng cña ba lo¹i gi¸ thÓ ®Õn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao mÇm cña lan Hoµng th¶o tróc ®en cã sù chªnh lÖch nhau, tuy nhiªn sù chªnh lÖnh nµy lµ cha ®¸ng kÓ. Gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) lµ tèi u cho viÖc t¨ng chiÒu cao mÇm, sau ®ã ®Õn gi¸ thÓ than cñi (CT3) vµ cuèi cïng lµ gi¸ thÓ x¬ dõa (CT1).


3.7. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn
       ®éng th¸i t¨ng sè l¸ cña mÇm


§èi víi hoa c©y c¶nh th× ®éng th¸i ra l¸ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng. Nã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn vÎ ®Ñp thÈm mü cña c©y c¶nh. §èi víi nh÷ng c©y võa ch¬i hoa võa ch¬i th©n l¸ nh lan Dendrobium hancockii, nã ¶nh hëng gÇn nh lµ trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng hoa. NÕu l¸ trªn chåi ra nhiÒu th× tæng sè l¸ trªn mét giß lan t¨ng dÉn ®Õn diÖn tÝch l¸ t¨ng, kh¶ n¨ng quang hîp vµ tÝch lòy chÊt kh« còng t¨ng. Theo lý thuyÕt còng nh trong thùc tiÔn khi c©y tÝch lòy ®îc nhiÒu chÊt kh« th× ra hoa nhiÒu, ®é bÒn hoa t¨ng vµ h¬ng hoa ®Ëm h¬n. 


Trªn gi¸ thÓ gç, tèc ®é ra l¸ cña lan Dendrobium hancockii nhanh nhÊt, sè l¸ t¨ng thªm lµ 4,02 l¸ (tõ 0,56 l¸ - 4,58 l¸), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng 3,49 l¸ (tõ 0,58 l¸ - 4,07 l¸) vµ cuèi cïng lµ CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) chØ t¨ng 3,39 l¸ (tõ 0,58 l¸ - 3,97 l¸) (H×nh 5).


3.8. ¶nh hëng cña c¸c lo¹i gi¸ thÓ ®Õn 
       ®éng th¸i bËt mÇm 


Sè lîng mÇm trªn th©n lan còng t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng ra hoa vµ chÊt lîng hoa. V× nã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« cña c©y, mét giß lan cã nhiÒu mÇm ®©m ra, ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng sè lîng l¸ trªn mét giß lan cµng nhiÒu dÉn ®Õn kh¶ n¨ng quang hîp cña c©y lan t¨ng. Trong thêi gian thÝ nghiÖm, tèc ®é t¨ng sè mÇm cña CT1 (gi¸ thÓ x¬ dõa) lµ 22.94 chåi (tõ 9,86 chåi – 32,8 chåi), CT2 (gi¸ thÓ gç nh·n)  t¨ng cao nhÊt ®¹t 35,80 chåi (tõ 9,87 chåi – 45,67 chåi), CT3 (gi¸ thÓ than cñi) t¨ng thÊp nhÊt vµ chØ t¨ng 27,05 chåi (tõ 9,72 chåi – 36,77 chåi). Gi¸ thÓ gç nh·n (CT2) cã t¸c ®éng tèt nhÊt ®Õn ®éng th¸i t¨ng mÇm cña lan Dendrobium hancockii, sau ®ã ®Õn gi¸ thÓ than cñi (CT3) cuèi cïng lµ gi¸ thÓ x¬ dõa (CT1) (H×nh 6).
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H×nh 5. §éng th¸i t¨ng sè l¸ mÇm cña lan Dendrobium hancockii
trªn c¸c lo¹i gi¸ thÓ 
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H×nh 6. §éng th¸i bËt mÇm cña mçi giß lan Dendrobium hancockii 
trªn c¸c lo¹i gi¸ thÓ


4. KÕT LUËN  Vµ §Ò NGHÞ


Trong 3 lo¹i gi¸ thÓ, gi¸ thÓ gç nh·n lµ lo¹i gi¸ thÓ phï hîp nhÊt cho sinh trëng cña lan Dendrobium hancockii, ®îc thÓ hiÖn qua tèc ®é gia t¨ng cña c¸c chØ tiªu sau 75 ngµy sinh trëng: 


* C©y cã chiÒu cao th©n chÝnh ®¹t 125,05 cm vµ chØ sau 60 ngµy c©y cã diÖn tÝch l¸ ®¹t 4,66 cm2.


* Th©n míi c©y lan cã chiÒu cao lµ: 33,56 cm, ®êng kÝnh th©n míi 0,48 cm, sè l¸ th©n míi ®¹t 9,93 l¸ vµ sè th©n míi 26,33 th©n.


* MÇm cña c©y lan cã chiÒu cao mÇm ®¹t 13,88 cm; sè l¸ mÇm 4,58 l¸; sè mÇm ®¹t 45,67 mÇm. 


Gièng lan Dendrobium hancockii khi sinh trëng trªn gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ kh«ng tèt cã thÓ do gi¸ thÓ x¬ dõa xÐ chØ cã ®é mÆn nhÊt ®Þnh, cho tho¸t níc nhanh vµ kh¶ n¨ng gi÷ Èm kÐm, nªn ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng hÊp thu, chuyÓn hãa vµ sö dông dinh dìng.


§Ó hoµn thiÖn quy tr×nh kü thuËt trång vµ ch¨m sãc gièng hoa lan Dendrobium hancockii, cÇn tiÕp tôc duy tr× thÝ nghiÖm trªn nhng ë c¸c mïa vô kh¸c nhau t¹i Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi vµ ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c lo¹i dinh dìng, Èm ®é ®Õn ®éng th¸i sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña gièng lan Dendrobium hancockii.
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