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SUMMARY 

In Viet Nam, Miniature Rose becoming a popular flower using as an integral food for a mind. It is 
quite appropriately to grow in the pot. However, the reports on its botanical characteristics have not been 
available in Viet Nam. The present study was to investigatebotanical characteristics of eight miniature rose 
varieties in which five varieties were introduced from China (i.e. Q2, Q3, Q5, Q6, Q7). Three varieties (i.e. 
DL1, DL4, DL8) were originated in domestic. These varieties were grown in the pots under a green house 
condition at Gia Lam Ha Noi during spring 2005. The results showed that miniature rose varieties with 
small sizes have remarked characteristics as follows: (i) the numeral of serrated leaflets/leaf with small size. 
(ii) Having the large number of tiny flowers per plants and diversity of colors. Among the miniature rose 
varieties, Q2 and DL4 grown stronger than other varieties such as higher length of secondary stem (34 -36 
cm) and leaf number per secondary stem. Along with having the greatest number of flowers per plants (35.3 
-36.02) and longevity flowers on their plants is DL4 with 14, 04 days are good characteristics for selection 
to release in the production.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoa hồng Tiểu muội (miniature rose) 
thuộc nhóm floribunda là loài hoa hồng có 
kích thước nhỏ (đường kính hoa từ 1- 2 
cm). Hầu hết loài hoa hồng Tiểu muội đều 
được lai tạo từ hồng Trung quốc Chinese 
rose (Minima) với hồng floribunda rose 
(Margaret, 1964; Kathy, 2001).  

Hoa hồng Tiểu muội có đặc điểm hoa 
nhỏ, nhiều hoa mọc thành chùm, màu sắc 
đa dạng và phong phú, rất thích hợp trồng 
trong chậu do hoa lâu tàn, hoa nở nhiều 
lần trong năm, không thải ra môi trường 
một lượng rác lớn khác và ngày càng 
chiếm lĩnh được thị hiếu người dùng. Trên 
thế giới, hoa hồng Tiểu muội trồng chậu, 

đã trở nên phổ biển và có hiệu quả kinh tế 

cao (Zieslin và Cộng sự, 1990). Ở Đan 
Mạch, trong những thập kỷ 90 của thế kỷ 
trước, 35 triệu chậu hoa hồng tiểu muội đã 
được sản xuất với mục đích thương mại. 
Nghiên cứu và phát triển loài hoa này 
đang được các nhà khoa học và các nhà 
làm vườn trên thế giới quan tâm theo các 
hướng giữ hoa lâu tàn (Miiller và cs, 
1998) tạo ra hoa nhiều màu sắc và nở hoa 
quanh năm (Zieslin và cs, 1990). Ở Việt 
Nam, trong những năm gần đây cùng với 
sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, 
đời sống tinh thần của người dân cũng 
được nâng lên. Văn hóa thưởng thức vẻ 
đẹp của hoa hồng không chỉ bằng hoa cắt, 
mà những chậu hoa hồng tiểu muội cũng 
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là món ăn tinh thần không thể thiếu của 
người dân Việt Nam. 
Tuy vậy, nghiên cứu và phát triển 
thương mại loài hoa hồng này vẫn còn 
mới mẻ ở Việt Nam. Trong thí nghiệm 
này, chúng tôi tiến hành đánh giá khả 
năng sinh trưởng của các giống hồng 
Tiểu muội trồng trong chậu. Trên cơ sở 
đó chọn lọc được những giống tốt nhất 
phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

Vật liệu bao gồm 8 mẫu giống trong đó: 
ba giống được thu thập từ Đà Lạt và 5 giống 
nhập nội từ Trung Quốc từ năm 2004. Việc 
thu thập chủ yếu mang cành hoa về sau đó 
được nhân giống vô tính theo phương pháp 
giâm cành và được trồng trên chậu (bảng1). 

Bảng 1. Các mẫu giống hoa hồng nghiên cứu 
Tên thường gọi Ký hiệu giống Nguồn xuất xứ thu thập 
Tiểu muội đỏ phai  ĐL1 Đà Lạt 
Tiểu muội trắng Hoa Nhài Q2 Trung Quốc 
Tiểu muội kem nghệ Q3 Trung Quốc 
Tiểu muội cánh sen đậm ĐL4 Đà Lạt 
Tiểu muội cánh sen nhạt Q5 Trung Quốc 
Tiểu muội vàng chanh Q6 Trung Quốc 
Tiểu muội đỏ nhung Q7 Trung Quốc 
Tiểu muội đỏ cờ ĐL8 Đà Lạt 

 
C¸c giống hoa hồng được trồng trong chậu 
(kích thước chậu chiều cao x đường kính 
là: 30cm x 35cm). Giá thể trồng gồm trấu 
hun + đất bùn ao phơi khô đập nhỏ. Dưới 
đáy chậu, được lót một lớp xỉ than tổ ong 
giúp cho quá trình thoát nước tốt. Dinh 
dưỡng cung cấp cho cây được sử dụng là 
hỗn hợp sản phẩm ngâm ủ đậu tương trộn 
với super lân tỷ lệ 10: 1. Mỗi tháng tưới 1 
lần 100 ml/chậu. Chậu cây của các giống 
được đặt trong nhà lưới của Trung tâm 
Phát triển VAC. Thí nghiệm được tiến 
hành từ vụ xuân năm 2004 đến hết vụ 
xuân 2006, Số liệu được tổng hợp trung 
bình vủa 3 thời vụ Mỗi giống theo dõi 10 
cây với các chỉ tiêu như sau. 

+ Các chỉ tiêu về đặc điểm thực vật học 
- Chiều cao cành cấp 1 được đo đếm 1 

tuần/một lần 
- Mật độ gai/cm2: đếm số gai trên cành cách 

gốc cây 2 cm đến đoạn cành cách gốc 
12cm sau đó tính diện tích bề mặt của hình 
trụ và tính mật độ gai/cm2  

- Số lá chét/lá, màu sắc lá, kích thước lá, số 
răng cưa được tiến hành đo đếm ở lá 
trưởng thành trên cùng. 

+ Các chỉ tiêu về đặc điểm giải phẫu của 
hoa (số cánh hoa/bông, số nhị, số nhụy, 
chiều dài nhị, nhụy) tiến hành giải phẫu 
khi hoa nở hoàn toàn. Số liệu thu được là 
giá trị trung bình của 10 hoa/giống.  
+ Chỉ tiêu về số hoa/cây đếm ngay trên 
cây sau khi cánh hoa đều tiên hé mở. Số 
liệu thu được là số hoa trung bình của 10 
cây/giống thí nghiệm. 
+ Độ bền đồng ruộng của hoa được tính từ 
khi hoa nở hoàn toàn cho đến khi cánh 
hoa đầu tiên rụng.  
+ Hương thơm, độ nông sâu, mầu sắc lá, 
hoa, hình dáng nhị, nhụy hoa được đánh 
gía bằng cảm quan. 
Số liệu thu thập được, được tính toán giá 
trị trung bình, số liệu về năng suất hoa 
được xử lý thống kê bằng chương trình 
WINSTAR để so sánh các giá trị trung 
bình ở mức sai khác có ý nghĩa nhỏ nhất 
LSD (α= 0.05) giá trị trung bình của các 
giống được phân nhóm theo phương 
pháp phân nhóm của Duncan. 

 



3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Đặc điểm thực vật học của các giống 
hoa hồng tiểu muội thí nghiệm 

Kết quả nghiên cứu đánh giá một số 
mẫu giống hoa hồng Tiểu muội cho thấy 
chiều cao cây, số cành cấp 1, số lá/cây liên 
quan mật thiết với nhau trong quá trình sinh 
trưởng và liên quan với việc xác định tính 
hài hòa và tính thẩm mỹ của loại hình cây 
cảnh trồng trong chậu. 

Các mẫu giống nghiên cứu có chiều cao 
không lớn, biến động từ 28cm đến 36 cm, rất 
phù hợp với loại hình hóa chậu nội thất. Các 
giống có chiều cao lớn như ĐL4, Q3, Q6, 
cũng chỉ cao 35 - 36 cm, giống thấp nhất là 
ĐL1 cao 28 cm. 

Số lá/cành C1 không lớn, trung bình từ 
11 -13 lá, số lá chét/lá trung bình là 5 lá lá 
chét. Kích thước lá nhỏ sống lá có gai và mép 
lá đều có răng cưa, ngoài giống Tiểu muội Q2 
có số răng cưa ít, còn lại các giống lá đều có 
răng cưa dày.  
Kích thước lá dài nhất là giống Q3 với 
kích thước dài 3,54 cm và rộng 1,94 cm. 
Trong khi đó ở giống Q2 số lá/cành C1 
nhiều, nhưng kích thước của lá chét lại 
nhỏ nhất (dài 2,09 cm và rộng 1,28 cm). 

Thân cây và cành các giống đều có gai, 
mật độ gai cũng phân bố khác nhau giữa các 
giống. Giống ít gai nhất là Q5 và giống nhiều 
nhất là Q7 (bảng 2). 

Bảng 2. Một số đặc điểm thực vật học của các giống hồng Tiểu muội 
Kích thước lá chét 
(cm) 

Ký 
hiệu 
giống 

Chiều dài cánh  
cấp 1 (cm) 

Số lá/cánh  
cấp 1 

Mật độ 
gai/cm2 Màu sắc lá Số  

lá chét 
Dài lá Rộng lá 

Độ sâu  
răng  
cưa 

Gai 
lá 

ĐL1 28,3b 11,3b 0,96 ĐËm xanh 5 3,28 2,06 S©u + 
Q2 34,0ab 17,1a 1,61 ĐËm TB 5 2,09 1,28 TB + 
Q3 35ab 12,4b 1,52 TB 5 3,54 1,94 Sâu + 
ĐL4 36,0a 13,1b 1,43 TB 5 2,47 1,50 Sâu + 
Q5 30,0b 12,2b 0,65 Nhạt 5 2,86 1,28 Sâu + 
Q6 33,5ab 12,1b 1,24 ĐËm 5 3,49 1,66 S©u + 
Q7 34,0ab 11,6b 1,72 Nhạt 5 3,16 1,75 TB + 
ĐL8 31,5ab 12,1b 0,81 TB 5 2,44 1,55 Sâu + 
CV% 1,98 2,7        
SD 5 2,94        

Ghi chú: + là có gai - là không có gai 
Mật độ gai/cm2 được tính gai trên diện tích bề mặt vỏ thân cây. 

3.2. Đặc điểm hình thái hoa của các giống 
hồng tiểu muội thí nghiệm  

Đặc điểm hình thái hoa của các giống hoa 
hồng tiểu muội trình bày ở bảng 3 cho thấy 
hoa của các giống hồng này khá nhỏ đường 
kính hoa biến động từ 2,49 cm đến 3,66 cm 
với đường kính cuống hoa biến động từ 
0,11 cm -  0,24 cm. Do kích thước của cây 

nhỏ nên chiều dài cành hoa và chiều dài 
cuống hoa rất ngắn. Cành hoa dài nhất ở 
giống Q6 là 36,51cm. Nhưng chiều dài 
cuống hoa của giống này chỉ là 2,87 cm. 
Trong đó, chiều dài cuống hoa dài nhất là 
giống ĐL1 (3,95 cm), giống này có chiều 
dài cành ở mức trung bình (28,64 cm) so 
với các giống khác trong thí nghiệm. 

 

 



Bảng 3. Đặc điểm hình tháí hoa của các giống hồng tiểu muội 

Ký hiệu 
giống 

Chiều dài cành 
hoa (cm) 

Đường 
kính cuống 
hoa (cm) 

Chiều dài cuống 
hoa (cm) 

đường kính hoa 
(cm) Màu hoa 

ĐL1 28,00b 0,174bcd 3,95a 2,885e Đỏ phai 
Q2 27,98b 0,114d 2,67bc 3,075d Trắng hoa Nhài 
Q3 16,86c 0,194ab 2,3c 3,52b Kem nghệ 
ĐL4 21,77bc 0,14cd 3,01bc 2,49g Sen đậm 
Q5 22,67bc 0,235a 2,84bc 2,685f Sen nhạt 
Q6 30,51a 0,19ab 2,87bc 2,685f Vàng chanh 
Q7 15,53c 0,152bcd 3,37ab 3,66a Đỏ nhung 
ĐL8 16,53c 0,13cd 3,89a 3,419c Đỏ cờ 
CV% 5,08 4,39 3,64 1,5  
SD 10,58 0,07 1,01 0,41  

3.3. C¸c chỉ tiêu cấu trúc hoa của các giống 
hồng tiểu muội thí nghiệm 

Số cánh hoa/bông của các giống hoa 
hồng Tiểu muội khác nhau rõ rệt, giống có 
số cánh hoa/bông lớn nhất là Q1, tiếp đó 
là giống ĐL8. Trong khi đó giống Đl 1 và 
Q7 chỉ có 15,3 cánh/bông và 21,6 
cánh/bông. Các giống còn lại biến động từ 
36,3 - 54,8 cánh/bông. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoa hồng 
có rất nhiều nhị và nhụy, kết quả này cùng 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Võ 
Văn Chi, Dương Đức Thiện (1978). Các 
tác giả này đã chỉ ra rằng Bộ hoa hồng tiến 
hóa trực tiếp từ Bộ đa tâm bì, tâm bì nhiều 
và rời nhau hoàn toàn, xếp chung trên một 
đế hoa (đế lồi, đế lõm hoặc đế phẳng). Đế 
hoa khi phát triển ôm lấy các nhụy, khi 
chín tạo thành vỏ quả. Do đó hoa hồng có 
rất nhiều nhị và nhụy. Trong thí nghiệm 
này, các giống nghiên cứu có số nhị và 
nhuỵ/bông thể hiện sự sai khác rõ nét. Số 

nhị/hoa biến động từ 18,4 -75,6 nhị/bông 
trong đó giống ĐL1 trong suốt thời kỳ thí 
nghiệm, khi hoa nở không tìm thấy nhị 
hoa. Đồng thời ở giống này số nhụy hoa 
cũng thấp hơn so với số nhụy hoa của các 
giống trong thí nghiệm chỉ có 19,4 
nhụy/hoa, giống hoa này có thể thuộc loài 
hoa hồng vô tính (Lyman, 1993). Các 
giống còn lại có số nhụy/bông biến động từ 
23,8 - 43,3 nhụy trên hoa. 

Số liệu bảng 4 cũng cho thấy, các 
giống hoa hồng tiểu muội trong thí 
nghiệm có nhụy hoa dài hơn nhị hoa, đặc 
điểm này làm cho hoa hồng khó khăn 
trong tự thụ phấn, quá trình thụ phấn của 
hoa chủ yếu là giao phấn nhờ gió hoặc côn 
trùng. 

Hình dáng nhị của các giống thí 
nghiệm chủ yếu có dáng thẳng. Riêng 
giống DL4 nhị cong. 

Bảng 4. Cấu trúc hoa của các giống hồng tiểu muội 

Ký hiệu 
giống 

Số cánh 
hoa/bông Số nhị/bông Chiều dài 

chỉ nhị (cm) 
Hình dáng 
nhị Số nhụy/bông Chiều dài 

nhụy (cm) 
Hình dáng 
nhụy 

ĐL1 15,3 f 74,5b 0,51ab Thẳng 34,2bc 0,93b Cong 
Q2 148,9a * * * 19,4d 0,46d Cong 
Q3 54,8c 75,6b 0,54a Thẳng 55,8a 0,97ab Cong 
ĐL4 52,8c 18,4cd 0,37cd Cong 26,2cd 0,77c Thẳng 
Q5 44,7cd 36,2c 0,31d Thẳng 37,5b 0,51d Thẳng 
Q6 36,3de 99,48a 0,53a Thẳng 43,3b 1,06a Cong 
Q7 21,6ef 87,1ab 0,51ab Thẳng 34,9bc 0,86bc Cong 
ĐL8 73,5b 24,9c 0,44bc Thẳng 23,8d 0,89b Cong 
CV% 8,5 8,87 5,27  5,01 3,3  
SD 42,6 41,3 0,19  15,4 0,23  



    Ghi chú: * Giống Q2 không có nhị, nhụy.  

 
3.4. Đặc điểm phân bố hoa/cây và các chỉ 
tiêu chất lượng hoa của các giống hồng tiểu 
muội 

Số hoa/cây được tính bằng tổng số 
hoa trên các cấp cành (C1, C2, C3) cộng 
lại. Kết quả bảng 5 cho thấy các giống có 
tổng số hoa/cây thấp thường là những 
giống có số hoa/cành C1, C2 và C3 cũng 
thấp. Ba giống có số hoa/cây thấp nhất là 
ĐL1 (21,33 hoa/cây), Q3 và ĐL8 (22,10 
hoa/cây) sai khác có ý nghĩa (P<0,05) với 

các giống ĐL4 và Q2 có số hoa/cây lớn 
nhất (36,20 hoa/cây và 35,30 hoa/cây). 

Nhìn chung, các giống hoa hồng Tiểu 
muội trong thí nghiệm này có số hoa tương 
đương với các giống hồng Tiểu muội trong 
thí nghiệm của Margrethe và cộng sự (1993). 
Tác giả đã báo cáo rằng giống hoa hồng Tiểu 
muội của ông có tổng số hoa/cây cao nhất là 
26,7 hoa/cây và thấp nhất là 10,3 hoa/cây.  

Bảng 5. Số hoa trên cây và các chỉ tiêu chất lượng hoa của các giống hoa hồng Tiểu muội trên một 
vụ 6 tháng 

Ký hiệu 
giống Số hoa/cành C1 Số hoa/cành 

C2 
Số hoa/cành 
C3 

Tổng số 
hoa/cây 

Độ bền đồng 
ruộng (ngày) Hương thơm 

ĐL1 6,33cd 6,66c 8,30bcd 21,33c 10,00c Thơm nhẹ 
Q2 12,00a 11,80a 11,50ab 35,30ab 7,70d Thơm nhẹ 
Q3 7,50cd 8,00bc 6,60d 22,10c 12,00bc Không thơm 
ĐL4 11,70ab 10,90ab 13,60a 36,20a 11,50bc Không thơm 
Q5 9,80abc 8,60bc 10,00bc 28,40bc 6,50d Thơm nhẹ 
Q6 9,50abcd 9,20abc 8,30bcd 27,00c 15,08a Thơm nhẹ 
Q7 7,90bcd 10,90ab 8,00cd 26,80c 12,03bc Thơm nhẹ 
ĐL8 5,90d 6,70c 9,50bcd 22,10c 14,04a Thơm nhẹ 

   Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa ở mức 5%    
(P<0.05) tính theo Duncan. 



Độ bền đồng ruộng cũng có sự sai khác rõ nét giữa các giống. Các giống có số hoa/cây 
nhiều thường có độ bền đồng ruộng kém. Cụ thể, các giống Q2 có số hoa/cây lớn nhất, 
nhưng độ bền đồng ruộng kém nhất (7,7 ngày). Ngược lại, giống Q8 có độ bền đồng 
ruộng cao nhất là 14,04 ngày cũng mức sai khác có ý nghĩa với giống Q6 (15,08 ngày), 
có số hoa/cây thấp nhất. Giống Q2 do có số hoa/cây lớn, với đường kính hoa to và số 
cánh hoa/bông nhiều (bảng 4), giống hồng ĐL4 có số hoa/cây cao nhất, đồng thời được 
độ bền của hoa trên đồng ruộng khá cao (11,5 ngày) cao hơn hẳn giống Q2. 
Hương thơm của các giống hoa hồng nói chung, và hoa hồng tiểu muội nói riêng được 
coi như là một chỉ tiêu không thể thiếu khi đánh giá chất lượng hoa hồng, chỉ tiêu này 
tạo nên thêm sự quyến rũ của nó. Trong các giống thí nghiệm đa số đều có hương thơm 
nhẹ thích hợp cho việc trang trí trong phòng khách. Riêng 2 giống Tiểu muội cánh sen 
đậm và Tiểu muội cánh sen nhạt là không có mùi thơm. 
 
4. KẾT LUẬN  
Tám giống hoa hồng Tiểu muội nghiên cứu đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt 
trong điều kiện mùa xuân miền Bắc nước ta. Chúng là nguồn vật liệu quý để nhân giống 
và tạo giống cung cấp cho nhu cầu thị trường nước ta. 
Các giống hoa hồng Tiểu muội có đặc điểm thực vật học rất phù hợp với loại hình cây 
cảnh nội thất chúng có kích thước nhỏ, với số lá/cành nhiều, kích thước lá chét nhỏ, số 
răng cưa/lá nhiều và số hoa/cây lớn với kích thước hoa nhỏ, dạng thân bụi trồng trong 
chậu rất đẹp. 
Giống hoa hồng Tiểu muội trắng hoa nhài và giống Tiểu muội cánh sen đậm là 2 giống 
cao cây vừa phải có nhiều ưu điểm như hoa nhiều, màu sắc đẹp, độ bền trên cây khá 
cao có thể nhân giống để cung cấp cho thị trường. 
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