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¶NH H¦ëNG CñA NåNG §é DUNG DÞCH DINH D¦ìNG §ÕN SINH TR¦ëNG Vμ PH¸T 
TRIÓN CñA  C¢Y TIÓU HåNG M¤N (Anthurium adreanum) TRåNG THñY CANH 

Effect of Nutrient Concentations on Growth and Development of 
Anthurium adreanum Grown in Non - Circulating Hydroponics  
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Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành đối với cây Hồng môn 12 tháng tuổi nhằm tìm hiểu khả năng tồn tại 
của cây, sự phát triển của bộ rễ, sự phát triển lá và sự hình thành hoa Hồng môn trong dung dịch 
dinh dưỡng với các nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy, bộ rễ cây phát triển mạnh trong dung dịch 
trên với độ dẫn điện (EC) từ 180 - 200 µs/cm. Trong dung dịch có EC là 310 - 390 µs/cm, bộ lá phát 
triển mạnh hơn so với các dung dịch có độ EC khác. Đặc biệt, sự phát triển các chỉ tiêu của hoa mạnh 
như là thời gian cây ra hoa 75% là 55 ngày sau trồng, kích thước mo hoa và cụm hoa lớn khi cây 
được trồng trong môi trường có EC khoảng 310 - 600 µs/cm. Từ những kết quả trên, bước đầu có thể 
đưa ra các bước cơ bản để đưa cây tiểu Hồng môn nói riêng vào trồng trong môi trường thủy canh.  

Từ khóa: Kỹ thuật thủy canh, sinh trưởng và phát triển, tiểu Hồng môn (Anthurium adreanum), 
thuỷ canh tĩnh. 

SUMMARY 

An experiment was carried out to investigate the culture of Anthurium in non - circulating 
hydroponics technology using different nutrient concentrations and twelve months old Anthurium 
adreanum  plants. The nutrient solution with an electrical conductivity (EC) of 180 - 200 µs/cm seemed 
optimal for root system development while nutrient solution with EC of 310 - 390 µs/cm was suitable 
for development of leaves and high concentration medium which EC of about 310 - 600 µs/cm could 
improve flower characteristics.  

Key words: Anthurium adreanum, growth and development, non - circulating hydroponics. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

C©y hoa Hång m«n (Anthurium 
adreanum) lμ mét lo¹i hoa nhiÖt ®íi cã 
nguån gèc tõ Comlombia, c©y hoa ®Ñp, cã 
côm hoa t−¬i quanh n¨m −a sèng ë bãng 
r©m m¸t (Ph¹m Hoμng Hé, 1999). Nã lμ 
mét trong nh÷ng c©y hoa, c©y c¶nh míi 
®−îc −a chuéng gÇn ®©y (NguyÔn Nga, 
2007). C©y Hång m«n ®−îc trång chñ yÕu 
trùc tiÕp trªn ®Êt vμ c¸c gi¸ thÓ dinh d−ìng 
kh¸c. Tuy nhiªn, kiÓu trång c©y c¶nh trong 

nh÷ng m«i tr−êng nμy cã nhiÒu nh−îc ®iÓm 
nh− lμ c©y trång trong chËu ®Êt nÆng, khã 
di dêi; qu¸ tr×nh ch¨m sãc c©y trong néi 
thÊt (t−íi n−íc, bãn ph©n) lμm bÈn nhμ cöa, 
lμm mÊt thêi gian vμ c©y dÔ chÕt do quªn 
ch¨m sãc.  Nh»m gióp nh÷ng ng−êi ch¬i c©y 
cã ph−¬ng ph¸p trång tèi −u, gi¶m c«ng 
ch¨m sãc, t¹o m«i tr−êng sèng s¹ch ®Ñp, cã 
thÓ kiÓm so¸t ®−îc l−îng chÊt dinh d−ìng 
cÇn  thiÕt cho c©y, h¹n chÕ s©u bÖnh bëi l¸ 
c©y lu«n kh« r¸o, chóng ta cã thÓ hoμn toμn 
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trång c©y trong m«i tr−êng dung dÞch dinh 
d−ìng mμ kh«ng cÇn ®Êt (NguyÔn V¨n 
Phong, 2008). MÆc dï vËy, trªn  thÕ giíi 
còng nh− trong n−íc, cã rÊt nhiÒu n¬i 
nghiªn cøu vÒ kü thuËt trång Hång m«n 
trong gi¸ thÓ vμ khuyÕn c¸o dïng mét sè 
dung dÞch dinh d−ìng ®Ó bãn cho c©y nh− 
c«ng ty Anthura, Hμ Lan (Anthura, 2007) 
nh−ng l¹i cã rÊt Ýt nhμ khoa häc nghiªn cøu 
trång thñy canh c©y Hång m«n. Lichty 
(2001) ®· tiÕn hμnh nghiªn cøu nhu cÇu 
dinh d−ìng cña c©y H«ng m«n trong mét 
kho¶ng thêi gian qua sù thay ®æi ®é dÉn 
®iÖn (EC) cña dung dÞch thñy canh. Tuy 
nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh râ nhu cÇu dinh d−ìng 
cô thÓ phï hîp cho tõng giai ®o¹n sinh 
tr−ëng, chóng t«i tiÕn hμnh x¸c ®Þnh ¶nh 
h−ëng cña nång ®é dung dÞch dinh d−ìng 
®Õn sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y Hång 
m«n trång thñy canh, t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c 
nghiªn cøu tiÕp theo kü thuËt trång c©y 
Hång m«n kh«ng dïng ®Êt.  

2. VËT LIÖU, §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG 
    PH¸P NGHI£N CøU 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi c©y tiÓu 
Hång m«n (Anthurium adreanum) trªn 12 
th¸ng tuæi, nhËp tõ Trung Quèc. C©y trång 
trªn n¾p thïng xèp (dμy kho¶ng 1,5 cm) ®· 
®−¬c ®ôc lç, dïng ®Öm mót chÌn ®Ó c©y ®øng 
v÷ng, kho¶ng c¸ch c©y c¸ch c©y lμ 10cm. 
Trång c©y xong, ®Æt n¾p hép lªn thïng xèp 
cã kÝch th−íc 0,4 m x 0,6 m x 0,2 m chøa 
dung dÞch pha tõ tr−íc. Dung dÞch thÝ 
nghiÖm lμ dung dÞch chøa ®ñ c¸c chÊt dinh 
d−ìng cho sù ph¸t triÓn cña c©y trång (ddI) 
(Hå H÷u An, 2005) cã EC = 390 (s/cm). V× 
nång ®é dung dÞch ¶nh h−ëng ®Õn sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y trång (Vâ ThÞ Kim 
Oanh, NguyÔn Quang Th¹ch, 2000), ë thÝ 
nghiÖm nμy, c©y Hång m«n ®−îc trång thö 
nghiÖm víi c¸c c«ng thøc cã nång ®é ddI biÕn 
®éng gi¶m dÇn tõ c«ng thøc 1 (CT1) ®Õn 
c«ng thøc 10 (CT10), EC (s/cm) t−¬ng øng lμ 
1560; 775; 595; 390; 310; 260; 225; 200; 180; 

160. ThÝ nghiÖm cã 10 c«ng thøc, mçi hép 
/c«ng thøc, lÆp l¹i 3 lÇn,  3 th¸ng trång th× bæ 
sung dung dÞch dinh d−ìng nh− ban ®Çu. 
Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 
12 n¨m 2008 trong nhμ l−íi trång rau cã m¸i 
che polyethylen, xung quanh ®−îc bao bëi 
l−íi chèng c«n trïng, t¹i Khu thÝ nghiÖm 
Khoa N«ng häc, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi.  

Sè liÖu ®−îc xö lý trªn phÇn mÒm Excel 
vμ IRRISTAT 4.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña nång ®é ddI ®Õn sù 
       ph¸t triÓn cña bé rÔ 

Sù ph¸t triÓn cña bé rÔ trong kü thuËt 
thuû canh lμ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan 
träng nhÊt ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c©y cã sèng 
®−îc trong ®iÒu kiÖn ngËp n−íc hay kh«ng. 
ChÝnh v× vËy, tû lÖ sè rÔ míi t¹o thμnh 
(nh÷ng rÔ cã chiÒu dμi < 2 cm, tr¾ng tinh) vμ 
tû lÖ rÔ bÞ háng (®en ®Çu, thèi r÷a) cña c¸c 
c©y thÝ nghiÖm ®· ®−îc theo dâi (B¶ng 1). 

T¹i thêi ®iÓm 30 ngμy sau trång, rÔ míi 
xuÊt hiÖn nhiÒu nhÊt ë c¸c c©y cña c«ng thøc 
CT8, CT9 vμ thÊp nhÊt lμ c«ng thøc CT1 
(14,57%). Tû lÖ rÔ háng cao (tõ 26 - 40%) ë 
c¸c c«ng thøc CT1, CT2, CT3, CT4. Sau 90 
ngμy trång, tû lÖ rÔ háng gi¶m ®i tr«ng thÊy 
chØ cßn kho¶ng tõ 2 - 6,5%; tû lÖ rÔ míi kh¸ 
cao chiÕm tíi 45% tæng sè rÔ vÉn lμ ë c¸c c©y 
thuéc c«ng thøc CT8 vμ CT9 (EC tõ 200 - 
180 s/cm). Cã thÓ ë giai ®o¹n nμy, c©y ®· 
thÝch øng ®−îc víi m«i tr−êng nu«i trång 
míi. 

3.2. ¶nh h−ëng cña nång ®é dung dÞch 
       (ddI) ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
       cña l¸ 

Cïng víi sù ®æi míi vÒ bé rÔ, sù sinh 
tr−ëng vÒ chiÒu cao c©y thÓ hiÖn sù thÝch 
nghi cña c©y trong m«i tr−êng míi. ChiÒu 
cao cña c©y Hång m«n ®−îc quyÕt ®Þnh bëi 
®é dμi cuèng l¸.  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña nång ®é ddI ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé rÔ  

Chỉ tiêu theo dõi 

30 ngày sau trồng 90 ngày sau trồng Công thức 

∑số rễ/cây Tỷ lệ rễ mới 
(%) 

Tỷ lệ rễ hỏng
(%) ∑số rễ/cây Tỷ lệ rễ mới 

(%) 
Tỷ lệ rễ hỏng

(%) 

CT 1 9,13 14,57 26,29 10,33 27,78 6,49 

CT2 9,13 28,48 29,72 9,67 34,44 6,20 

CT3 9,47 30,31 33,05 10,2 30,69 5,20 

CT4 9,13 24,10 40,20 10,27 27,26 3,89 

CT5 8,73 44,33 16,04 9,33 39,34 5,04 

CT6 8,87 42,84 6,76 9,67 40,64 6,20 

CT7 9,13 35,05 23,33 10,6 35,19 2,55 

CT8 9,47 44,35 18,27 10,6 45,28 4,43 

CT9 9,4 45,43 21,28 10,8 45,65 3,06 

CT10 9,07 36,71 21,28 10,53 36,75 3,13 

       

T¹i thêi ®iÓm c©y míi chuyÓn tõ m«i 
tr−êng gi¸ thÓ sang m«i tr−êng dung dÞch 
nªn c©y ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n lμm quen, 
phôc håi nªn tèc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu dμi 
cuèng l¸ ch−a ¶nh h−ëng bëi dung dÞch. 
ChÝnh v× vËy, t¨ng tr−ëng chiÒu dμi cuèng l¸ 
ë giai ®o¹n 45 ngμy sau trång ®· ®−îc x¸c 
®Þnh (B¶ng 2). 

Sù ph¸t triÓn chiÒu cao c©y ®¹t cao gi¸ 
trÞ cao nhÊt lμ 21,29 cm ë CT5 (310 s/cm). 
ChiÒu cao c©y thÊp h¬n dÇn ë c¸c c«ng thøc 
l©n cËn nã vμ ®i vÒ hai cùc. Cã nghÜa lμ, nång 
®é qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp ®Òu khiÕn c©y t¨ng 
chiÒu cao Ýt h¬n; ®Æc biÖt lμ ë nång ®é cao 
(CT 1), sù t¨ng chiÒu cao c©y d−êng nh− bÞ 
øc chÕ.  

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña nång ®é ddI  ®Õn  chiÒu dμi cuèng l¸ (cm)  

Công thức Chiều dài cuống lá 
(cm) 

CT1 (1560 µs/cm) 14,90 

CT2 (775 µs/cm) 19,30 

CT3 (595 µs/cm) 17,58 

CT4 (390 µs/cm) 20,99 

CT5 (310 µs/cm) 21,29 

CT6 (260 µs/cm) 17,17 

CT7 (225 µs/cm) 17,17 

CT8 (200 µs/cm ) 17,50 

CT9 (180 µs/cm ) 16,44 

CT10 (160 µs/cm) 17,74 

LSD0,05 1,24 

CV (%) 9,40 
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3.3. ¶nh h−ëng cña nång ®é ddI ®Õn sù 
       ra hoa vμ chÊt l−îng hoa 

Hoa lμ mét yÕu tè quan träng ¶nh h−ëng 
®Õn gi¸ trÞ c©y c¶nh ch¬i hoa nãi chung, c©y 
Hång m«n nãi riªng. ChÝnh v× vËy, trong qu¸ 
tr×nh thÝ nghiÖm, mét sè ®Æc ®iÓm cña hoa 
®· ®−îc theo dâi (B¶ng 3). 

C¸c c«ng thøc CT2, CT3 cã t¸c dông 
thóc ®Èy sù ra hoa sím h¬n c¶ so víi c¸c c«ng 
thøc kh¸c giai ®o¹n nμy, ®Æc biÖt ë c«ng thøc 
CT3 (75% sè c©y ra hoa sau khi trång ®−îc 55 
ngμy), trong khi ®ã ë c«ng thøc CT10 cÇn 98 
ngμy ®Ó 75 sè c©y ra hoa. 

Ngoμi nghiªn cøu vÒ thêi gian ra hoa, sè 
hoa trªn c©y vμ chÊt l−îng hoa lμ nh÷ng chØ 
tiªu quan träng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña c©y hoa 
lμm c¶nh. ChÝnh v× vËy, nh÷ng sè liÖu nμy 
®· ®−îc ®· tiÕn hμnh thu thËp (B¶ng 4). 

T¹i thêi ®iÓm 40 ngμy sau trång, mét sè 
c©y b¾t ®Çu ra hoa nh−ng chØ tËp trung ë c¸c 
hép dung dÞch cã ®é EC cao. Sau kho¶ng thêi 
gian 1 vμ 2 th¸ng, c©y ra hoa nhiÒu, ®Æc biÖt 
ë 100 ngμy sau trång ë c¸c dung dÞch nång 
®é cao nh− ë CT2 vμ CT3. Mèi quan hÖ gi÷a 
nång ®é dung dÞch dinh d−ìng ®Õn sè hoa 
cña c©y sau 100 ngμy trång ®· ®−îc x©y 
dùng trªn h×nh 1. 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña nèng ®é ddI ®Õn thêi gian ra hoa cña c©y Hång m«n 

                  Giai đoạn ra hoa 
Công thức 

Bắt đầu ra hoa 
10% 

Hoa xuất hiện 
50% 

Hoa xuất hiện 
75% 

CT 1 45 60 84 

CT2 35 55 68 

CT3 32 45 55 

CT4 43 65 80 

CT5 45 70 85 

CT6 50 72 90 

CT7 53 75 95 

CT8 55 78 82 

CT9 55 75 90 

CT10 58 83 98 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña nång ®é ddI ®Õn sè hoa trªn c©y qua c¸c thêi kú (hoa/c©y) 

Công thức 40 ngày sau trồng 70 ngày sau trồng 100 ngày sau trồng 

CT 1 0 0,67 1,73 

CT2 0,13 0,8 2,33 

CT3 0,2 1,33 2,2 

CT4 0 1,13 2,07 

CT5 0 0,93 2,13 

CT6 0 0,93 1,87 

CT7 0 0,87 1,93 

CT8 0 0,8 1,67 

CT9 0 0,73 1,53 

CT10 0 0,67 1,47 
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Số hoa trên cây sau 100ngày trồng

y = -1E-06x2 + 0.0026x + 1.2411
R2 = 0.8259
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Với  y = -1E-06 x2 + 0,0026x + 1.2411 thì giá trị cực đại (1300, 6,311). Có nghĩa là, theo lý thuyết có thể trồng 
         cây với dung dịch có EC là 1300 thì số hoa đạt tối đa là 6,311 hoa/cây. 

H×nh 1. Mèi quan hÖ gi÷a nång ®é dung dÞch ddI vμ sè hoa trªn c©y 
sau 100 ngμy trång 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña c¸c nång ®é ddI ®Õn chÊt l−îng hoa Hång m«n 

                  Chỉ tiêu theo dõi 

Công thức 

Dài cuống 
hoa 
(cm) 

Đường kính
cuống hoa

(mm) 

Dài mo 
hoa 
(cm) 

Rộng mo 
hoa 
(cm) 

Dài cụm 
hoa 
(cm) 

Đường kính 
cụm hoa 

(mm) 

CT 1 8,56 2,64 3,86 2,96 2,31 5,82 

CT2 8,87 2,74 3,92 2,94 2.49 6,14 

CT3 9,25 2,82 4,02 3,06 2,68 6,84 

CT4 9,92 3,14 4,02 3,12 2,82 6,58 

CT5 9,86 3,04 4,01 3,04 2,72 5,94 

CT6 8,78 2,78 3,74 2,84 2,51 5,52 

CT7 8,62 2,48 3,62 2,88 2,33 5,64 

CT8 8,56 2,44 3,28 2,75 2.34 5,14 

CT9 8,42 2,46 3,28 2,78 2,18 5,44 

CT10 8,32 2,34 3,34 2,74 2,21 5,16 

LSD0,05 0,33 0,2 0,22 0,18 0,17 0,18 

CV (%) 4,2 8,3 6,6 6,9 7,7 3,4 
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T¹i thêi ®iÓm 100 ngμy sau trång, hÖ sè 
t−¬ng quan b×nh ph−¬ng lÇn l−ît lμ 0,8259 
cao h¬n gi¸ trÞ R2 = 0,752. Nh− vËy, sè hoa 
cña c©y tiÓu Hång m«n phô thuéc phi tuyÕn 
vμo nång ®é dung dÞch. Dung dÞch cã nång ®é 
t−¬ng ®èi cao cã ¶nh h−ëng tÝch cùc ®Õn sè 
hoa trªn c©y. HiÖn t−îng nμy cã thÓ gi¶i 
thÝch r»ng, ë giai ®o¹n sinh s¶n, nhu cÇu 
dinh d−ìng cña c©y lμ kh¸ lín. 

Nh− vËy, c¸c c«ng thøc dung dÞch CT2, 
CT3 vμ CT4 (EC tõ 390 ®Õn 775 μs/cm) c©y 
Hång m«n cã c¸c chØ tiªu vÒ c¸c kÝch th−íc 
hoa lín h¬n c¶. §iÒu nμy kh¼ng ®Þnh r»ng, 
nhu cÇu dinh d−ìng cho c©y ë thêi kú sinh 
s¶n ®· t¨ng cao h¬n. 

Dùa vμo c¸c kÕt qu¶ trªn, cã thÓ ®−a ra 
m« h×nh trång c©y Hång m«n b»ng kü thuËt 
thñy canh nh− sau:..........................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. KÕT LUËN 

Nång ®é dung dÞch cã ¶nh h−ëng ®Õn 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y Hång m«n ë 
c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. Dung dÞch cã EC 
kho¶ng 180 - 200 μs/cm thÓ hiÖn sù t¸c ®éng 
hiÖu qu¶ ®Õn sù ra rÔ míi vμ h¹n chÕ sù chÕt 
ë rÔ. Bªn c¹nh ®ã, khi dung dÞch cã EC = 310 
- 390 μs/cm) t¨ng, tèc ®é t¨ng tr−ëng cña bé 
l¸ t¨ng cao, cßn dung dÞch dinh d−ìng cã EC 
tõ 310 - 1.300 μs/cm cã t¸c dông thóc ®Èy sù 
ra hoa vμ hoμn thiÖn hoa. 

Cã thÓ ®−a c©y tiÓu Hång m«n trång 
trong dung dÞch víi nång ®é tõ thÊp ®Õn cao 
(trong kho¶ng 180 μs/cm ®Õn 1.300 μs/cm) sÏ 

thÝch hîp cho sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 
cña c©y.   
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