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NH¢N GIèNG C¢Y Cμ CHUA F1 B»NG Kü THUËT KHÝ CANH  

Rapid Propagation of F1 Tomato Via Aeroponic System 
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Nguyễn Quang Thạch 

Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Ba hệ thống nhân giống khí canh, thuỷ canh và giá thể đất đã được so sánh về hiệu quả nhân 

cây giống cà chua F1. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống khí canh cho hệ số nhân cao, đạt 9,84 -  
11,44 lần/60 ngày so với hai hệ thống thuỷ canh và trên nền đất lần lượt chỉ đạt là 4,07 và 2,13 lần. 
Các nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của dung dịch phun, pH, EC và chế độ phun dùng trong 
hệ thống khí canh đã được tiến hành. Hệ số nhân giống cao nhất đạt được khi sử dụng dung dịch 
sinh dưỡng II và III với pH từ 6 - 6,5, EC từ 1.600 đến 1.800 μs/cm và áp dụng chế độ phun 10 giây 
dừng 5 phút. So sánh sự sinh trưởng của cây con nhân từ hai hệ thống khí canh và trên nền đất cho 
thấy, cây nhân từ hệ thống khí canh có sức sinh trưởng tốt với năng suất đạt 10,00 kg/m2 cao hơn 
năng suất thu được từ cây trồng trên nền đất.  

Từ khóa: Cà chua F1, khí canh, nhân nhanh. 

SUMMARY 
Three different systems, viz. aeroponics, hydroponics and soil beds in greenhouse were 

compared for the propagation of F1 hybrid tomato. The results showed that the rate of propagation of 
cuttings of the plants in the aeroponic system was 9.84 - 11.44 times/60 days,  but only 4.07 and 2.13 
times in hydroponics and soil bed system, respectively. Experiments on nutrient compositions, EC, 
pH and spraying regimes of nutrient solution were also carried out. The highest rate of propagation 
was obtained with solution II and III at pH from 6 to 6.5 and EC from 1,600 to 1,800 μs/cm and the 
spraying regimes of 10 seconds every 5 minutes. Compared with cultivation in soil, the plantlets 
produced via aeroponics system showed very good growth with the fruit yield of 10.00 kg/m2, higher 
than the yield obtained with plants grown in soil . 

Key words: Aeroponic, F1 tomato, propagation. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong s¶n xuÊt cμ chua, viÖc sö dông 
h¹t gièng lai F1 lμ rÊt phæ biÕn v× c¸c gièng 
nμy cho n¨ng suÊt cao chÊt l−îng tèt. Tuy 
nhiªn viÖc nhËp néi gièng h¹t lai F1 ®Æc 
biÖt lμ c¸c gièng sö dông trong nhμ kÝnh cã 
gi¸ thμnh cao dao ®éng tõ 2.500 - 3.000 
®ång/h¹t (TrÇn Kh¾c Thi, 2005) t−¬ng 
®−¬ng víi 50-60 triÖu ®ång ®Çu t− gièng/ha. 
VÊn ®Ò ®Æt ra lμ cã thÓ t×m ra ph−¬ng ph¸p 
nh©n gièng v« tÝnh c©y trång tõ h¹t lai F1 
cμ chua ®Ó gãp phÇn gi¶m ®Çu t− vÒ gièng 
cho s¶n xuÊt. 

GÇn ®©y nh©n gièng b»ng ph−¬ng thøc 
gi©m ngän trªn thiÕt bÞ khÝ canh tá ra rÊt 
hiÖu qu¶ trªn ®èi t−îng c©y khoai t©y cÊy 
m« (Yang vμ cs., 2002). ViÖt Nam ®· b−íc 
®Çu tiÕp nhËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn nμy vμ 
øng dông rÊt thμnh c«ng trong nh©n gièng 
c©y khoai t©y s¹ch bÖnh cho hÖ sè nh©n 
gièng ®¹t tíi 8 - 11 lÇn/th¸ng (NguyÔn 
Quang Th¹ch vμ cs., 2006). 

Nghiªn cøu nμy tiÕn hμnh thùc hiÖn 
gi©m ngän cμ chua F1 víi sù trî gióp cña 
thiÕt bÞ khÝ canh ®Ó t¹o ra c¸c gièng c©y cμ 
chua F1 cã chÊt l−îng cao, gi¸ thμnh h¹. 
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2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu nghiªn c−u 

VËt liÖu nghiªn cøu lμ gièng cμ chua lai 
F1 (Recento). Nguån gèc lμ gièng nhËp néi tõ 
Hμ Lan, ®ang ®−îc trång phæ biÕn trªn thÕ 
giíi. §©y lμ gièng cμ chua ¨n t−¬i, sinh 
tr−ëng v« h¹n chuyªn dông ®Ó trång trong 
nhμ kÝnh, chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao, Èm ®é cao, 
c−êng ®é ¸nh s¸ng gi¶m, kh«ng cÇn thô 
phÊn nhê giã...   

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Sö dông hÖ thèng khÝ canh cña ViÖn 
Sinh häc N«ng nghiÖp - Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi dùa trªn m« h×nh hÖ 
thèng khÝ canh cña Richard (Aeroponics 
Versus Bed and Hydoponic Propagation, 
Florists, Review). ThiÕt bÞ ho¹t ®éng theo 
nguyªn t¾c dung dÞch dinh d−ìng ®−îc phun 
th¼ng vμo rÔ c©y d−íi d¹ng s−¬ng theo chÕ 
®é ng¾t qu·ng. 

Dung dÞch dinh d−ìng gèc lμ dung dÞch 
trång thñy canh cña Trung t©m Nghiªn cøu 

ph¸t triÓn rau ch©u ¸ ®· ®−îc ViÖn Sinh häc 
N«ng nghiÖp - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi nghiªn cøu c¶i tiÕn thμnh 3 lo¹i dinh 
d−ìng kh¸c nhau (I, II, III), pH 5,8 - 6,0 vμ 
EC: 1.300 – 1.500 μs/cm ®Ó tiÕn hμnh nh©n 
gièng cμ chua b»ng kü thuËt gi©m ngän qua 
hÖ thèng khÝ canh vμ ®· ®−îc sö dông rÊt 
hiÖu qu¶ trªn ®èi t−îng c©y khoai t©y. C¸c 
dung dÞch nμy ®−îc sö dông ®Ó thùc hiÖn cho 
c¸c thÝ nghiÖm khÝ canh, thuû canh.  

C©y in-vitro tr−íc khi ®em trång cã 
chiÒu cao 5 - 6 cm, 4 - 5 l¸, 6 - 7 rÔ. Sau khi 
trång 10 ngμy th× tiÕn hμnh c¾t ngän lÇn 1 
vμ cø sau 8 - 9 ngμy th× c¾t ®ît tiÕp theo.    

Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm: C¸c thÝ 
nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ theo ph−¬ng ph¸p khèi 
ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCB), mçi c«ng thøc 
®−îc tiÕn hμnh 3 lÇn lÆp l¹i, mçi lÇn lÆp l¹i 
tõ 30- 50 c¸ thÓ. Ph−¬ng ph¸p ®o ®Õm c¸c chØ 
tiªu theo dâi: 

+ ChiÒu cao c©y: §o tõ s¸t gèc ®Õn móp l¸. 
+ Sè rÔ: §Õm c¸c rÔ chÝnh mäc tõ gèc 

th©n ra. 
+ ChiÒu dμi rÔ: §o tõ s¸t gèc ®Õn ®Çu 

mót cña rÔ.  
C¸c sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª theo 

ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0 vμ Excel 5.0. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña ph−¬ng 
         thøc trång kh¸c nhau (khÝ canh, ®Þa 
         canh, thñy canh) ®Õn kh¶ n¨ng nh©n  
         gièng c©y cμ chua in vitro 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi 3  c«ng 
thøc trång c©y mÑ lμ khÝ canh, ®Þa canh vμ 
thñy canh ®Òu ®−îc sö dông cïng 1 lo¹i dung 
dÞch dinh d−ìng lμ dung dÞch I víi pH 5,8 - 
6,0 vμ EC: 1.300 – 1.500 μs/cm (B¶ng 1).  

- C«ng thøc ®Þa canh: C©y ®−îc cung cÊp 
dinh d−ìng b»ng c¸ch t−íi trùc tiÕp dung 
dÞch dinh d−ìng vμo gèc 1 lÇn/ngμy. Tû lÖ 
sèng cña gèc c¾t chØ ®¹t 35,55%, hÖ sè nh©n 
chØ lμ 2,13 lÇn/60 ngμy.  

- C«ng thøc khÝ canh: Tû lÖ sèng vμ hÖ 
sè nh©n cña c©y cμ chua lμ rÊt cao. Tû lÖ 
sèng cña c©y mÑ lμ 100%, hÖ sè nh©n lμ  9,73 
lÇn/60 ngμy.  

- C«ng thøc thñy canh: Tû lÖ sèng cña 
c©y cμ chua chØ lμ 60%, hÖ sè nh©n lμ  4,07 
lÇn/60 ngμy.  

Sè liÖu ë b¶ng 2 cho thÊy, 100% ngän 
gi©m trªn c«ng thøc khÝ canh ®Òu ra rÔ sau 9 
ngμy trång, sè l−îng rÔ trung b×nh lμ 14,10 
rÔ/c©y, chiÒu dμi rÔ lμ 10,87 cm. Trong khi ë 
c«ng thøc thñy canh tû lÖ ra rÔ cña ngän gi©m 
chØ ®¹t 56,42%, sè l−îng rÔ lμ 9,90 rÔ/c©y, 
chiÒu dμi rÔ lμ 7,80 cm. Trªn c«ng thøc ®Þa 
canh th× tû lÖ ra rÔ rÊt thÊp (21,50%), chÊt 
l−îng rÔ rÊt kÐm (sè l−îng rÔ trung b×nh chØ 
lμ 6,60 rÔ/c©y, chiÒu dμi rÔ lμ 5,83 cm). §iÒu 
®ã chøng tá r»ng, cã thÓ ë nÒn gi©m khÝ canh 
cã ®iÒu kiÖn h¶o khÝ nªn ®· thóc ®Èy sù ra rÔ 
®−îc thuËn lîi. CÇn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu 
vÒ ho¹t ®éng h« hÊp cña bé rÔ. 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc trång kh¸c nhau ®Õn tû lÖ sèng (%), hÖ sè 
nh©n c©y mÑ cμ chua in-vitro trång trong vô thu ®«ng (tõ 15/09/2008 - 15/11/2008) 

Công thức Tỷ lệ cây sống sau trồng 7 ngày 
(%) 

Số cây sống 
(cây) 

Tổng số ngọn cắt 
(ngọn) 

Hệ số nhân 
(lần/60 ngày) 

Khí canh 100,00 45 438 9,73 a 

Thủy canh 60,00 27 110 4,07 b 

Địa canh 35,55 16 34 2,13 c 

CV%    5,7 

LSD0,05    0,46 

Ghi chú:Các chữ a, b, c biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê.  

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña nÒn gi©m kh¸c nhau (khÝ canh, thñy canh, ®Þa canh) 
®Õn sù ra rÔ vμ chÊt l−îng rÔ cña ngän gi©m cμ chua 

Tỷ lệ ra rễ (%) sau Số lượng rễ trung 
bình (rễ/cây) sau 

Chiều dài rễ 
(cm) sau Công thức 

6 ngày 7 ngày 8 ngày 9 ngày 10 ngày 20 ngày 10 ngày 20 ngày 

Khí canh 38,00 64,33 98,45 100,00 14,10 30,55 10,87 26,88 
Thủy canh 0,00 20,00 43,16 56,42 9,90 15,87 7,80 17,33 
Địa canh 0,00 0,00 10,00 21,50 6,60 10,33 5,83 10,62 
CV%     5,6  5,6  
LSD0,05     1,14  0,9  

 

3.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tèi −u cho kü 
      thuËt khÝ canh phôc vô nh©n gièng 
      b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m ngän 

3.2.1. ¶nh h−ëng cña c¸c dung dÞch dinh 
          d−ìng kh¸c nhau ®Õn hÖ sè nh©n, 
          sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cμ chua 

ë c¶ 2 nÒn dung dÞch dinh d−ìng II vμ 
III  ®Òu cho hÖ sè nh©n cao ®¹t (10,62 - 10,71 
lÇn/60 ngμy), trong khi trªn nÒn dinh d−ìng 
I, hÖ sè nh©n chØ ®¹t 9,84 lÇn/60 ngμy. Nh− 
vËy, chóng ta cã thÓ sö dông dung dÞch II 
hoÆc dung dÞch III ®Ó nh©n gièng c©y cμ chua 
khÝ canh (B¶ng 3).  

3.2.2. ¶nh h−ëng cña pH dung dÞch ®Õn hÖ 
          sè nh©n cña c©y cμ chua F1 trong  
          qu¸ tr×nh nh©n gièng 

pH cña dung dÞch trång rÊt quan träng 
cho c©y sinh tr−ëng, ph¸t triÓn. Ng−ìng 
pH tèt nhÊt cho hÇu hÕt c¸c lo¹i c©y trång 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn trong ph¹m vi tõ 

5,5 - 7,5. NÕu qu¸ thÊp < 4,5 hoÆc qu¸ cao > 9 
cã thÓ g©y h¹i trùc tiÕp tíi rÔ c©y, ngoμi ra pH 
cao sÏ g©y kÕt tña c¸c ion Fe2+, Mn2+,PO4

3-, 
Ca2+, Mg2+. NÕu thiÕu mét trong c¸c 
nguyªn tè trªn, c©y cã thÓ thiÕu chÊt hoÆc 
bÞ chÕt. ThÝ nghiÖm nμy tiÕn hμnh víi ®é 
pH tõ 5,5 - 7,0 trªn nÒn dinh d−ìng III, 
EC: 1.300 – 1.500 μs/cm. KÕt qu¶ cho thÊy, 
ng−ìng pH tèt nhÊt cho c©y cμ chua trång 

khÝ canh lμ 6,0 - 6,5. ë ng−ìng nμy, hÖ sè 
nh©n ®¹t 11,07 - 10,91 lÇn/60 ngμy. Trong 
khi ®ã, ë ng−ìng pH thÊp h¬n (5,5) hay cao 
h¬n (7,0) ®Òu cã hÖ sè nh©n thÊp (9,91 - 
10,31 lÇn/60 ngμy) (B¶ng 4). 

 3.2.3. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña ®é dÉn 
®iÖn (EC) trong dung dÞch tíi hÖ sè nh©n, 
sinh tr−ëng cña c©y cμ chua  F1  

ë thÝ nghiÖm nμy, chóng t«i sö dông 
dung dÞch III, pH 6,0 - 6,5 cho tÊt c¶ c¸c thÝ 
nghiÖm tiÕp theo. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña dung dich dinh d−ìng tíi hÖ sè nh©n, 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cμ chua 

Hệ số nhân trung bình của mỗi lần cắt ngọn (lần/10 ngày) 
Dung 
dịch Cắt ngọn

lần 1 
Cắt ngọn 

lần 2 
Cắt ngọn

lần 3 
Cắt ngọn

lần 4 
Cắt ngọn

lần 5 
Cắt ngọn

lần 6 
Cắt ngọn 

lần 7 

Hệ số nhân
lần/ 60 ngày 

I 1 1,33 1,53 1,67 1,62 1,38 1,31 9,84b 
II 1 1,47 1,71 1,82 1,62 1,56 1,44 10,62a 
III 1 1,49 1,58 1,76 1,73 1,62 1,53 10,71a 
CV%        1,1 
LSD0,05        2,4 

Ghi chú:Các chữ a, b, c biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê.  

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña pH ®Õn hÖ sè nh©n cña c©y trong bån nh©n gièng 

Hệ số nhân trung bình của mỗi lần cắt ngọn (lần/10 ngày) 
pH Cắt ngọn 

lần 1 
Cắt ngọn 

lần 2 
Cắt ngọn

lần 3 
Cắt ngọn

lần 4 
Cắt ngọn

lần 5 
Cắt ngọn

lần 6 
Cắt ngọn 

lần 7 

Hệ số nhân 
(lần/60 ngày) 

5,5 1,00 1,38 1,47 1,58 1,47 1,51 1,51 9,91c 
6,0 1,00 1,49 1,84 1,73 1,73 1,58 1,53 10,91a 
6,5 1,00 1,53 1,78 1,76 1,71 1,64 1,64 11,07a 
7,0 1,00 1,42 1,60 1,71 1,64 1,56 1,38 10,31b 
CV%        1,2 
LSD0,05        0,23 

Ghi chú:Các chữ a, b, c biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê.  

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña nång ®é dinh d−ìng (EC) tíi hÖ sè nh©n, 
sinh tr−ëng cña c©y cμ chua 

Hệ số nhân trung bình của mỗi lần cắt ngọn (lần/10 ngày) 
EC 

(µs/cm) 

Tỷ lệ gốc 
cây sống 
sau cắt 

15 ngày (%) 

Cắt 
ngọn 
lần 1 

Cắt 
ngọn 
lần 2 

Cắt 
ngọn 
lần 3 

Cắt 
ngọn 
lần 4 

Cắt 
ngọn 
lần 5 

Cắt 
ngọn 
lần 6 

Cắt 
ngọn 
lần 7 

Hệ số nhân 
(lần/60 ngày) 

1.000 100 1,00 1,44 1,71 1,60 1,73 1,58 1,49 10,55b 
1.200 100 1,00 1,47 1,73 1,58 1,76 1,69 1,56 10,78b 
1.400 100 1,00 1,44 1,78 1,64 1,71 1,71 1,53 10,82b 
1.600 100 1,00 1,49 1,69 1,82 1,82 1,58 1,58 10,97ab 
1.800 100 1,00 1,67 1,49 1,74 1,77 1,64 1,90 11,20a 
2.000 60 1,00 1,67 1,67 1,78 1,63 1,59 1,44 10,78b 
CV%         1,5 

LSD0,05         0,28 

Ghi chú:Các chữ a, b, c biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê.  

Sè liÖu ë b¶ng 5 cho thÊy, ®é dÉn ®iÖn (EC) 
cao hay thÊp ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn hÖ sè nh©n 
gièng cμ chua trong bån khÝ canh. ë ®é EC tõ 
1.600 – 1.800 μs/cm cho hÖ sè nh©n cao (tõ 
10,97 - 11,2 lÇn/60 ngμy). ë ®é dÉn ®iÖn cao h¬n 
hoÆc thÊp h¬n th× hÖ sè nh©n gièng ®Òu gi¶m.  

3.2.4. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña chu kú 
           phun dinh d−ìng kh¸c nhau ®Õn hÖ sè  
          nh©n gièng gi©m cμnh cña c©y cμ chua F1 

Chu kú phun dinh d−ìng, thêi gian phun, 
thêi gian nghØ phun dinh d−ìng lμ c¸c yÕu tè 
hÕt søc quan träng liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng 
gi÷ Èm cho rÔ c©y, ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña bé rÔ. Do 
®ã nã cã ¶nh h−ëng tíi sù sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn cña c©y trång. Víi c©y cμ chua th× chÕ ®é 
xen kÏ gi÷a phun dinh d−ìng vμ ngõng phun 
hîp lý lμ vÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra. ThÝ nghiÖm nμy 
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nh»m môc ®Ých t×m ra chÕ ®é phun thÝch hîp 
cho c©y cμ chua. ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh 
víi thêi gian phun ®−îc ®Æt cè ®Þnh lμ 10 
gi©y/lÇn phun vμ thay ®æi thêi gian nghØ lμ: 5, 
10 vμ 15 phót (B¶ng 6). 

Tõ kÕt qu¶ cña b¶ng 6 cho thÊy:  
Chu kú phun kh¸c nhau cho hÖ sè nh©n 

kh¸c nhau. C«ng thøc 1 (phun 10 gi©y nghØ 5 
phót) cho hÖ sè nh©n cao nhÊt (11,04 lÇn/60 
ngμy), c©y sinh tr−ëng tèt. TiÕp ®ã lμ c«ng 
thøc 2 (phun 10 gi©y nghØ 10 phót) cho hÖ sè 
nh©n (10,66 lÇn/60 ngμy) vμ c«ng thøc 3 
(phun 10 gi©y nghØ 15 phót) cho hÖ sè nh©n 
thÊp nhÊt (10,55 lÇn/60 ngμy), c©y sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn chËm h¬n c«ng thøc 2 vμ 3.  

Nh− vËy ë giai ®o¹n nh©n c©y, chu kú 
phun/nghØ 10 gi©y/5 phót lμ tèt nhÊt, cho 
hÖ sè nh©n cao, c©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
tèt. 

 
 

3.3. X¸c ®Þnh hÖ sè nh©n gièng cμ chua 
      b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m ngän trªn 
      hÖ thèng khÝ canh trong vô ®«ng vμ  
      vô xu©n 

KÕt qu¶ sè liÖu ë b¶ng 7 cho thÊy, thêi vô 
cã ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng nh©n gièng cμ 
chua. HÖ sè nh©n gièng cμ chua cña vô ®«ng 

cao h¬n vô xu©n. ë vô ®«ng, hÖ sè nh©n gièng 
lμ 11,44  lÇn/60 ngμy trong khi ®ã, vô xu©n hÖ 
sè nh©n chØ ®¹t 10,07 lÇn/60 ngμy. 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña chu kú phun dinh d−ìng kh¸c nhau 
tíi hÖ sè nh©n gièng, sinh tr−ëng cña ngän c¾t 

Sinh trưởng sau cắt 30 ngày 
Thời gian nghỉ Tổng số ngọn cắt 

(ngọn) 
Hệ số nhân 

(lần/60 ngày/) Chiều cao trung bình  
(cm/cây) 

Số lá trung bình 
(lá/cây) 

Nghỉ 5 phút 497 11,04 a 25,33 8,27 

Nghỉ 10 phút 480 10,66 b 25,27 8,15 

Nghỉ 15 phút 475 10,55 b 21,47 7,60 

CV%  0,7   

LSD0,05  0,15   

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña thêi vô trång ®Õn hÖ sè nh©n gièng cμ chua 

Công thức 
Số cây 

ban 
đầu 

Cắt 
ngọn 
lần 1 

Cắt 
ngọn 
lần 2 

Cắt 
ngọn 
lần 3 

Cắt 
ngọn 
lần 4 

Cắt 
ngọn 
lần 5 

Cắt 
ngọn 
lần 6 

Cắt 
ngọn 
lần 7 

Hệ số nhân 
(lần/60 ngày) 

Vụ đông 45 45 67 71 79 78 85 90 11,44 

Vụ xuân 45 45 53 68 85 75 70 86 10,07 

          

3.4. §¸nh gi¸ sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
       vμ n¨ng suÊt cña c©y nh©n ra b»ng 
       khÝ canh 

§Ó ®¸nh gi¸ sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
cña c©y ®−îc nh©n ra b»ng khÝ canh trªn c¶ 
hai hÖ thèng trång trät lμ ®Þa canh vμ khÝ 
canh, chóng t«i ®· sö dông nguån nguyªn 
liªu lμ c©y trùc tiÕp tõ h¹t vμ c©y ®−îc nh©n 

ra ë c¸c lÇn c¾t kh¸c nhau, dung dÞch dinh 
d−ìng III; pH 6,0 - 6,5; EC: 2.500, mËt ®é 
trång 5 c©y/m2. HÖ thèng khÝ canh sö dông 
chÕ ®é phun/nghØ lμ 10 gi©y/10 phót, cßn 
trªn ®Þa canh t−íi dung dÞch trªn 3 lÇn/tuÇn. 
C©y nh©n ra ®−îc trång vμo vô ®«ng (b¾t 
®Çu trång c©y C1 ngμy 5/9/2008 ®Õn c©y C4 
trång ngμy 7/10/2009). 
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B¶ng 8. Sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y nh©n ra b»ng khÝ canh 
trång trong ®iÒu kiÖn khÝ canh vμ trªn ®Êt 

Trồng trong hệ thống khí canh Trồng trên đất 

Công thức Thời gian từ 
trồng đến ra 
hoa (ngày) 

Chiều cao 
cây cuối 

cùng (cm) 

Tổng số lá 
trung bình 

(lá/cây) 

Thời gian từ 
trồng đến ra 
hoa (ngày) 

Chiều cao 
cây cuối 

cùng (cm) 

Tổng số lá 
trung bình 

(lá/cây) 

Cây từ hạt 34 287,47 34,13 43 160,00 26,93 

Cây in -vitro 25 291,07 34,80 32 163,60 26,73 

Cây  C1 22 282,33 34,40 28 162,20 26,80 

Cây C2 20 281,93 34,33 27 163,53 25,80 

Cây C3 19 282,80 34,67 27 161,33 26,33 

Cây C4 19 286,90 33,67 25 158,87 26,20 

B¶ng 9. N¨ng suÊt cña c¸c c©y gièng ®−îc nh©n b»ng kü thuËt gi©m ngän 
th«ng qua hÖ thèng khÝ canh 

Trồng trong hệ thống khí canh Trồng trên đất 

Công thức Năng suất 
cá thể 

(kg/cây) 

Năng suất 
lý thuyết 
(kg/m2) 

Năng suất 
thực thu 
(kg/m2) 

Năng suất 
cá thể 

(kg/cây) 

Năng suất 
lý thuyết 
(kg/m2) 

Năng suất 
thực thu 
(kg/m2) 

Cây từ hạt 2,61 a 13,05 10,44 2,06 ab 10,30 8,24 

Cây in vitro 2,54 ab 12,70 10,16 2,05 ab 10,25 8,19 

Cây  C1 2,53 ab 12,65 10,13 2,14 a 10,07 8,54 

Cây C2 2,42 b 12,10 9,72 2,04 ab 10,20 8,14 

Cây C3 2,44 b 12,20 9,83 2,06 ab 10,30 8,23 

Cây C4 2,40 b 12,00 9,51 1,97 b 9,85 7,88 

CV % 3,7   3,3   

LSD0,05 0,16   0,12   

Ghi chú: Cây C1: cây cắt lần 1 
        Cây C2: cây cắt lần 2 
        Cây C3; cây cắt lần 3 
        Cây C4: cây cắt lần 4 

KÕt qu¶ sè liÖu ë b¶ng 8, 9 cho thÊy, c¸c 
c©y gièng cμ chua ®−îc nh©n ra b»ng ph−¬ng 
ph¸p khÝ canh (tõ C1 - C4) sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn tèt, cho n¨ng suÊt cao t−¬ng ®−¬ng víi 
c©y tõ h¹t. N¨ng suÊt ®¹t  10,00 kg/m2 trong 
®iÒu kiÖn trång trät b»ng  khÝ canh vμ ®¹t 
8,00 kg/m2 trong ®iÒu kiÖn trång trªn ®Êt. 

Ngoμi ra, c¸c c©y cμ chua nh©n tõ hÖ 
thèng khÝ canh cã thêi gian tõ trång ®Õn ra 
hoa ng¾n h¬n so víi c©y trång tõ h¹t lμ 10 - 
15 ngμy. §©y lμ ®Æc ®iÓm quan träng trong 
c¬ cÊu mïa vô. 

Nh− vËy, c¸c c©y ®−îc nh©n gièng b»ng kü 
thuËt gi©m ngän qua hÖ thèng khÝ canh tõ c©y 
C1 - C4 cho n¨ng suÊt cao trong c¶ 2 ®iÒu kiÖn 
trång lμ khÝ canh vμ ®Þa canh. Víi n¨ng suÊt 
trong ®iÒu kiÖn khÝ canh ®¹t xÊp xØ 100 tÊn/ha 
vμ thêi gian tõ trång ®Õn ra hoa rót ng¾n ®−îc 
10 - 15 ngμy so víi c©y trång tõ h¹t ®· thÓ hiÖn 
®−îc −u thÕ cña c©y gièng ®−îc nh©n ra tõ hÖ 
thèng khÝ canh. 

3.5. B−íc ®Çu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ 
       cña c©y cμ chua F1 ®−îc nh©n b»ng 
       ph−¬ng ph¸p khÝ canh 
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B¶ng 10. Chi phÝ tμi s¶n cè ®Þnh (trong 10 n¨m) 

STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng Đơn giá 
(nghìn đồng) 

Thành tiền 
(nghìn đồng) 

1 Nhà trồng cây m2 100 800 80.000 

2 Máy bơm chiếc 1 2.500 2.500 

3 Tủ điện chiếc 1 1.500 1.500 

4 Giàn, giá, xốp, vòi phun m2 70 400 28.000 

5 Bồn nhựa 1000 lít chiếc 1 2.000 2.000 

6 Vật tư mau hỏng (nilon, xốp) lần 30 300 9.000 

 Tổng:       Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn 123.000 

B¶ng 11. Chi phÝ cÇn thiÕt trong 1 ®ît nh©n c©y (2 th¸ng)  

STT Các mục chi Đơn vị Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 

1 Tài sản cố định (10% * 123,000,000 đồng )/6 2.050.000 

2 chi phí giống cây 3500 2.500 8.750.000 

3 Dinh dưỡng lít 5 50.000 250.000 

4 Nhân công người 1 3.000.000 3.000.000 

5 Điện nước - -  300.000 

Tổng Bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn 14.350.000 
   

Gi¸ thμnh cña 1 c©y gièng  =  Tæng chi phÝ/Tæng sè c©y thu ®−îc 
                                                    =  14.350.000 ®/35.000 c©y  = 410 ®ång 

Nh− vËy 1 c©y gièng ®−îc nh©n ra b»ng 
ph−¬ng ph¸p khÝ canh cã gi¸ thμnh 410 ®ång 
so víi 1 h¹t gièng nhËp néi (2.500 ®ång) th× 
gi¸ thμnh chØ b»ng 1/6. C©y tõ h¹t vμ c©y 
nh©n b»ng ph−¬ng ph¸p khÝ canh cho n¨ng 
suÊt t−¬ng ®−¬ng. Tõ ®©y ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc 
−u thÕ v−ît tréi cña ph−¬ng ph¸p nh©n gièng 
c©y cμ chua F1 b»ng kü thuËt khÝ canh.  

4. KÕT LUËN 

Nh©n gièng c©y cμ chua F1 b»ng kü 
thuËt gi©m ngän qua hÖ thèng khÝ canh ®· 
cho hÖ sè nh©n gièng cao (9,84 - 11,44 lÇn/60 
ngμy), c©y gièng t¹o ra sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn tèt, hoμn toμn ®¸p øng ®−îc sè l−îng 
vμ chÊt l−îng c©y gièng cho s¶n xuÊt trong 
thêi gian ng¾n. 

Dung dÞch dinh d−ìng thÝch hîp nhÊt 
cho nh©n gièng c©y cμ chua b»ng khÝ canh lμ 
dung dÞch II vμ III, víi pH lμ 6,0 - 6,5; EC = 
1.600 – 1.800 μs/cm vμ chÕ ®é phun/nghØ lμ 
10 gi©y/5 phót.  

Víi c¸c th«ng sè kü thuËt tèi −u, hÖ sè 
nh©n gièng cña c©y cμ chua ë ®iÒu kiÖn khÝ 
canh ®¹t 11,44 lÇn/60 ngμy trong vô ®«ng vμ 
10,07 lÇn/ 60 ngμy trong vô xu©n. 

C¸c c©y gièng ®−îc nh©n b»ng kü thuËt 
khÝ canh sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt, n¨ng 
suÊt cao (xÊp xØ 100 tÊn/ha ®èi víi c©y trång 
trong ®iÒu kiÖn khÝ canh, 80 tÊn/ha ®èi víi 
c©y trång trong ®iÒu kiÖn ®Þa canh).  

Gi¸ thμnh c©y gièng nh©n ®−îc b»ng kü 
thuËt khÝ canh gi¶m 6 lÇn so víi viÖc nhËp 
néi h¹t gièng. 
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