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Abstract
�is article presents the e�ects of using di�erent medium factors, such as plant growth regulators, sucrose and 
adenine sulfate contents on the shoot multiplication of P. kingianum, a precious medicinal plant. �e study results 
showed that MS + 1.0 mg/L Kin + 0.2 mg/L α-NAA + 40 g/L sucrose and 5 mg/L adenine sulfate were the best 
medium for shoot multiplication. 100% of shoot cluster formed 6.2 shoots/explant and the best quality of shoots 
a�er 6 weeks of culturing. 
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định lượng bón phân hữu cơ và NPK phù hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển của giống hoa Lan huệ Hồng Đào tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả cho thấy bón lót 4kg phân hữu cơ/m2 
(40 tấn/ha) có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng và phát triển của cây Lan huệ Hồng đào (cây cao 88,8 cm, chu vi củ 
30,1 cm và khối lượng củ 491,1 g, đường kính hoa 19,8 cm và độ bền trang trí 15,3 ngày). Bón thúc phân Đầu Trâu 
NPK 13:13:13 + TE với lượng 20 g/m2/đợt bón, bón 4 đợt/năm (tương đương 800 kg/ha/năm) làm tăng chất lượng 
cây và hoa (cây cao 89,9 cm, chu vi củ 25,6 cm, khối lượng củ 380,9 g, đường kính hoa 19,3 cm và độ bền cụm hoa  
15,6 ngày). 

Từ khóa: Lan huệ (Hippeastrum sp.), phân hữu cơ, phân NPK
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lan huệ (Hippeastrum sp.) là cây hoa có củ, sống 
lưu niên có xuất xứ từ vùng Trung và Nam Mỹ (từ 
Brazil, Peru đến Mexico và Argentina) (Dole and 
Wilkins, 2004; Okubo, 1992; Read, 2004). Hiện có 
khoảng 70 đến 90 loài, hơn 600 giống thương mại 
trên thế giới dưới dạng hoa cắt, cây trồng chậu hoặc 
củ giống (Kamenetsky and Okubo, 2013). Hầu hết 
củ giống Lan huệ được sản xuất tại Hà Lan, trong 
đó 60% xuất khẩu và 40% tiêu thụ trong nước 
(Tombolato et al., 2010).

Cây Lan huệ được nhập nội và trồng phổ biến 
ở Việt Nam nhiều thập kỷ với các tên gọi phổ biến 
như loa kèn, huệ tứ diện, tứ hướng… Các giống 
trồng nhiều gồm đỏ dại, cam dại, cẩm tú, hồng 
đào (Trịnh �ị Mai Dung và ctv., 2015). Gần đây, 
các giống Lan huệ thương mại đa dạng về màu sắc, 
hình dạng và kích thước hoa đã được nhập nội và 
tiêu thụ với số lượng ngày càng tăng dù giá củ giống 
Lan huệ cao từ 70.000 - 900.000 đồng/củ, tùy giống. 
Các vùng sản xuất giống và củ Lan huệ với số lượng 
lớn là Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng �áp) và 
Xuân Quan (Hưng Yên). Tuy nhiên, sản xuất củ Lan 
huệ trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về 
số lượng và chất lượng. Bên cạnh nguồn giống hạn 
chế, các kỹ thuật như chăm sóc, bón phân chưa 
được nghiên cứu dẫn đến sản xuất mang tính tự 
phát, chất lượng củ giống chưa đồng đều.

Cây Lan huệ Hồng đào có màu hoa hồng nhạt, 
thơm nhẹ, cánh cân đối là một trong số giống Lan 
huệ được ưa chuộng trồng ở Việt Nam với giá bán 
35.000 - 100.000 đồng/củ, tùy thời điểm. Hiện nay, 
kỹ thuật trồng cây Lan huệ Hồng đào nói riêng và 
Lan huệ nói chung chủ yếu theo kinh nghiệm của 
người dân mỗi địa phương. Để phát triển các vùng 
trồng Lan huệ chuyên canh và tăng chất lượng củ 
góp phần nâng cao giá trị của loại hoa này thì việc 
xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc đặc 
biệt là xác định lượng phân bón bao gồm phân bón 
lót và phân bón thúc cho Lan huệ thực sự có ý nghĩa. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
�í nghiệm sử dụng cây Lan huệ Hồng đào 30 

tháng tuổi, chu vi củ 23 cm đến 24 cm (thí nghiệm 
1) và 12 tháng tuổi, chu vi củ từ 16 cm đến 18 cm 
(thí nghiệm 2) được nhân giống bằng phương pháp 
chẻ củ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Xác định lượng phân hữu cơ bón lót đến sinh 
trưởng, phát triển của Lan huệ Hồng Đào

�í nghiệm gồm 4 công thức: CT1: không bón phân 
hữu cơ (đối chứng); CT2: bón 2 kg phân hữu cơ/m2 
(20 tấn/ha); CT3: bón 4 kg phân hữu cơ/m2 (40 tấn/ha); 
CT4: bón 6 kg phân hữu cơ/m2 (60 tấn/ha). Phân hữu 
cơ được bón lót 1 lần trước khi trồng với lượng bón 
theo từng công thức. Các công thức được bón thúc 
phân NPK Đầu Trâu 13 : 13 : 13 + TE hai đợt/năm, 
mỗi đợt bón 20 g/m2 bắt đầu sau trồng 3 tuần, mỗi 
lần cách nhau 3 tháng. 

2.2.2. Xác định lượng phân bón Đầu trâu NPK 
(13:13:13+TE) bón thúc đến sinh trưởng, phát 
triển của Lan huệ Hồng Đào

�í nghiệm gồm 3 công thức: CT1: Không 
bón phân NPK (đối chứng); CT2: Bón phân NPK  
10 g/m2/đợt (100 kg/ha/đợt); CT3: Bón phân NPK 
20g/m2/đợt (200 kg/ha/đợt). Phân NPK Đầu Trâu 
13 : 13 : 13 + TE) của Công ty Phân bón Bình Điền 
bón thúc 4 đợt/năm bắt đầu sau trồng 3 tuần. Định 
kỳ hai tháng bón phân 1 lần và dừng bón khi cây ngủ 
nghỉ từ tháng 12 đến tháng 01 năm sau. Các công thức 
được bón lót phân hữu cơ với lượng 2 kg/m2. Các thí 
nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn,  
3 lần nhắc lại. Mỗi lần trồng 30 cây, theo dõi 10 cây/lần. 
Khoảng cách trồng 25 cm × 25 cm, mật độ 5 cây/m2. 

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi, thu thập và xử lý số liệu
Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm sự sinh trưởng 

và ra hoa của Lan huệ Hồng đào (Tổng số lá trên 
cây, chiều cao cây (cm), kích thước lá, kích thước củ 
(cm), khối lượng củ (g). Các chỉ tiêu về ngồng hoa, 
màu sắc hoa, kích thước hoa (cm), thời gian xuất 
hiện nụ và hoa, độ bền hoa.

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm thống 
kê SAS 9.3 (2013). Kiểm tra sự sai khác giữa các 
giá trị trung bình bằng phép ước lượng và sử dụng 
tiêu chuẩn LSD (Least Signi�cant Di�erent) ở độ 
tin cậy 95%. Kiểm tra độ biến động của thí nghiệm 
được biểu hiện qua chỉ số CV (%) (Coe�cient of 
variation).

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�ời gian nghiên cứu từ tháng 5 năm 2019 đến 

tháng 4 năm 2020 tại khu nhà lưới Khoa Nông học, 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia 
Lâm, Hà Nội.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón lót 
đến sinh trưởng và phát triển của cây Lan huệ 
Hồng đào

Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 1.
Chiều cao cây Lan huệ đạt từ 85,2 cm - 96,5 cm 

trong đó CT4 có chiều cao cây lớn nhất (96,5 cm). 

Số lá trên cây có ý nghĩa trong xác định chất lượng 
củ Lan huệ. �eo Read (2002), số lá càng nhiều 
thì số ngồng hoa càng tăng và tối đa có thể đạt  
3 - 4 ngồng hoa/năm. CT3 và CT4 có số lá/cây cao 
nhất với trung bình 7,2 lá/cây. Chiều dài và chiều 
rộng lá của CT4 lớn nhất (65,4 cm và 5,4 cm) và 
thấp nhất ở CT1 (54,2 cm và 5,1 cm).

Bảng 1. Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón lót đến một số chỉ tiêu sinh trưởng
của cây Lan huệ Hồng đào 

Công thức 
thí nghiệm

Chiều cao cây 
(cm) Số lá/cây

Kích thước lá (cm) Chu vi củ 
(cm)

Khối lượng củ 
(g)Chiều dài lá Chiều rộng lá

CT1 (Đối chứng) 85,2 6,3 54,2 5,1 27,1 380,0
CT2 88,4 6,4 56,4 5,2 28,9 430,0
CT3 88,8 7,2 58,4 5,3 30,1 491,1
CT4 96,5 7,2 65,4 5,4 30,8 530,0

LSD0,05 6,3 0,5 4,6 0,4 1,5 91,6

CV (%) 3,5 1,5 3,9 3,6 6,4 10,7
Ghi chú: CT1: Không bón phân hữu cơ; CT2: Bón 2 kg phân hữu cơ/m2; CT3: Bón 4 kg phân hữu cơ/m2,; CT4: Bón 

6 kg phân hữu cơ/m2.

Trong 4 công thức, CT4 có khối lượng củ lớn 
nhất (530 g), tiếp theo CT3 (491,1 g), CT2 (430 g) 
và CT1 (380 g). Sự khác biệt giữa CT4; CT3 với CT1 
có ý nghĩa thống kê. �ông thường chu vi củ Lan 
huệ thương mại dao động từ 24 cm đến 26 cm, củ 
có chu vi >30 cm là củ ngoại cỡ và giá thường cao 

hơn so với các củ trung bình khoảng 25% - 30%. 
Kết quả bảng 1 cho thấy hai công thức chu vi củ 
lớn hơn 30 cm gồm CT4 đạt 30,8 cm và CT3 là  
30,1 cm. Các công thức còn lại có chu vi nhỏ hơn 
30 cm lần lượt là CT2 với 28,9 cm và thấp nhất CT1 chỉ  
27,1 cm.

Bảng 2. Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ bón lót đến chiều cao ngồng
và chất lượng hoa Lan huệ Hồng đào 

Công thức 
thí nghiệm

Chiều cao 
ngồng 
(cm)

Đường 
kính hoa 

(cm)

Chiều dài cánh hoa 
(cm)

Chiều rộng cánh 
hoa (cm)

Độ bền 
cụm hoa 

(ngày)

Độ bền 
trang trí 
(ngày)Ngoài Trong Ngoài Trong

CT1 (đối chứng) 32,7 18,1 12,8 11,4 7,3 5,8 8,3 12,7
CT2 40,1 18,5 12,9 11,9 7,4 5,9 8,1 12,9
CT3 41,4 19,8 13,3 12,4 7,4 6,2 8,0 15,3
CT4 44,1 20,1 14,0 12,6 7,9 6,0 8,5 15,8

LSD0,05 5,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,4 2,5 1,9
CV(%) 7,3 2,0 1,4 2,7 2,4 3,7 5,6 9,1

Ghi chú: CT1: không bón phân; CT2: bón 2 kg phân hữu cơ/m2; CT3: bón 4 kg phân hữu cơ/m2,;CT4: bón 6 kg phân 
hữu cơ/m2.

So với công thức đối chứng, các công thức bón lót 
phân hữu cơ có các chỉ tiêu theo dõi lớn hơn và hầu 
hết có ý nghĩa thống kê. CT4 có các chỉ tiêu vượt trội 

về chiều cao ngồng hoa (44,1 cm), đường kính hoa  
20,1 cm). Tiếp đến CT3 lần lượt là 41,4 cm và 19,8 cm, 
thấp nhất CT1 với số liệu thu được là 32,7 cm và 18,1 cm. 
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Phân hữu cơ bón lót đã ảnh hưởng đáng kể đến 
độ bền hoa trang trí. Ở CT3 và CT4, chỉ tiêu này 
dài nhất (lần lượt 15,3 ngày và 15,8 ngày), trong khi 
CT1 và CT2 là 12,7 ngày và 12,9 ngày (số liệu tháng 
4/2020).

Cho đến nay ở Việt Nam chưa có các công trình 
công bố về kỹ thuật bón phân hữu cơ cho cây Lan 
huệ, do vậy việc sử dụng phân bón trong thực tế 
sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm. Kết quả thí 

nghiệm đã cho thấy việc bón phân hữu cơ ở mức 
4 kg/m2 (CT3) và 6 kg/m2 (CT4) không thể hiện 
sai khác có ý nghĩa thống kê. Do vậy, để giảm chi 
phí sản xuất CT3 được lựa chọn với lượng bón lót  
40 tấn/ha/năm.

3.2. Ảnh hưởng của lượng phân NPK Đầu trâu 
(13 : 13 : 13 + TE) bón thúc tới sinh trưởng và 
phát triển của cây Lan huệ Hồng đào

Bảng 3. Ảnh hưởng của phân NPK Đầu trâu (13 : 13 : 13 + TE)
bón thúc đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây Lan huệ Hồng đào

Công thức  
thí nghiệm

Chiều cao cây 
(cm)

Số lá  
(lá/cây)

Kích thước lá (cm)
Chu vi củ  

(cm)
Khối lượng củ 

(g)Chiều dài lá Chiều rộng lá

CT1 (đối chứng) 82,5 5,6 52,5 4,2 22,5 238,9
CT2 88,8 6,8 58,3 4,4 25,2 376,7
CT3 89,3 7,1 59,6 4,3 25,6 380,9

LSD0,05 6,7 0,5 8,4 0,2 2,7 82,1
CV (%) 3,5 3,7 6,5 2,3 4,9 11,1

Ghi chú: CT1: không bón phân; CT2: bón 10 g phân NPK/m2, CT3: bón 20 g phân NPK/m2.

Các công thức bón thúc phân NPK có ảnh 
hưởng tốt đến sinh trưởng của cây, đặc biệt các chỉ 
tiêu như số lá/cây, chu vi và khối lượng củ so với 
công thức đối chứng. Trong đó, CT3 có ưu thế nhất, 

cụ thể: Chiều cao cây lớn (89,3 cm), số lá trên cây 
nhiều (7,1 lá/cây), chu vi củ to (25,6 cm) và khối 
lượng củ lớn nhất (380,9 g) (Hình 1). Tất cả sai khác 
này có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%.

Hình 1. Khối lượng củ ở các công thức bón phân NPK Đầu trâu 13 : 13 : 13 + TE 
Ghi chú: Từ trái qua phải: CT1: không bón phân NPK; CT2: bón 10 g phân NPK/m2 và CT3: bón 20 g phân NPK/m2.

Bảng 4. Ảnh hưởng của lượng phân NPK Đầu trâu (13:13:13 +TE) bón thúc đến chiều cao ngồng
và chất lượng hoa Lan huệ Hồng đào 

Công thức 
thí nghiệm

Chiều cao 
ngồng (cm)

Đường kính 
hoa (cm)

Chiều dài cánh 
(cm)

Chiều rộng cánh 
(cm)

Độ bền  
(ngày)

Ngoài Trong Ngoài Trong Cụm hoa Trang trí
CT1 (Đối chứng) 33,2 17,5 12,4 11,0 7,1 5,6 8,9 13,3

CT2 36,6 18,5 12,8 11,3 7,3 5,8 10,0 14,1
CT3 37,8 19,3 13,4 12,4 7,4 6,1 11,9 15,6

LSD0,05 9,9 0,6 0,8 1,0 0,6 0,4 2,2 2,8
CV (%) 12,2 1,4 2,8 3,7 3,7 2,8 8,8 8,4

Ghi chú: CT1: không bón phân, CT2: bón 10 g phân NPK/m2, CT3: bón 20 g phân NPK/m2.
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Lượng phân NPK bón thúc trong thí nghiệm 
không có ảnh hưởng rõ ràng đến chiều cao ngồng 
hoa (dao động từ 33,2 cm ở CT1 đến 37,8 cm ở 
CT3). Chiều cao này phù hợp với các loại hoa trồng 
chậu. Trong 3 công thức, CT3 có đường kính hoa 
và kích thước cánh ngoài cao nhất lần lượt là 19,3 
cm và 13,4 cm, CT2 là 18,5 cm và 12,8 cm, CT1 là  
17,5 cm và 12,4 cm. Các chỉ tiêu này có sự sai khác 
thống kê giữa CT3 và CT1. �ời gian từ trồng đến 
xuất hiện ngồng hoa của các công thức tương đương 
nhau từ 35 ngày đến 36 ngày, tuy nhiên độ bền hoa 
(bao gồm độ bền cụm hoa và độ bền trang trí) có sự 
khác nhau. Độ bền hoa của CT3 lớn hơn CT1 ở mức 
tin cậy 95% (lần lượt ở CT3 là 11,9 ngày và 15,6 ngày 
còn CT1 là 8,9 ngày và 13,3 ngày). CT1 và CT2 có sự 
sai khác nhưng không có ý nghĩa thống kê.

Các kết quả nghiên cứu bón phân NPK cho cây 
Lan huệ cũng đã được công bố ở nhiều nước. Tại Ai 
Cập, Naggar và Nasharty (2009) đã sử dụng phân 
NPK 19-19-19 bón cho cây Lan huệ Hippeastrum 
vittatum Herb ở các mức từ 0 g đến 5 g/cây/tháng. 
Kết quả nghiên cứu đã xác định bón 5g/cây/tháng 
cho chiều cao cây, số lá, kích thước củ, khối lượng 
khô cũng như khả năng ra hoa đều tốt hơn so với 
các liều lượng không bón hoặc thấp hơn. Nghiên cứu 
của Jamil và cộng tác viên (2016) đã cho thấy sử dụng 
công thức bón phân N200; P400; K300 thì các chỉ 
tiêu theo dõi đều cao hơn công thức đối chứng không 
bón và các công thức khác (đường kính hoa khi đo 
2 chiều là 14cm x 13,83 cm, chiều cao ngồng hoa  
43 cm và độ bền hoa 11,5 ngày). Trong thí nghiệm này 
việc sử dụng phân NPK Đầu Trâu 13 : 13: 13 + TE với 
lượng 20g/m2/đợt, bón 4 lần/năm cũng đã làm tăng 
chất lượng củ và hoa Lan huệ Hồng đào hơn so với 
công thức không bón phân hoặc bón ít hơn (lượng 
10g/m2/đợt). Quá trình thực hiện nghiên cứu cũng 
cho thấy phân NPK phát huy tác dụng tốt nhất khi 
cây hơn 1 năm tuổi. Điều này cũng được D’Andréa 
và cộng tác viên (2018) chứng minh khi công bố 
kết quả đánh giá khả năng hấp thu dinh dưỡng của 
giống Lan huệ “Orange Souvereign” trồng ở Brazin. 
�eo đó, các nguyên tố vi lượng và đa lượng trong lá 
cây đạt mức cao nhất ở giai đoạn 301 ngày đến 420 
ngày sau trồng, nên phần lớn lượng phân NPK + TE 
được khuyến cáo bón khi cây 1 năm tuổi trở đi. Các 
kết quả nghiên cứu trên đã góp phần xây dựng quy 
trình kỹ thuật bón phân cho cây Lan huệ Hồng đào 
tại Hà Nội, đồng thời định hướng cho các nghiên 

cứu tiếp theo để hoàn thiện quy trình trồng Lan huệ 
nói chung ở Việt Nam.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận:
Bón lót 4 kg phân hữu cơ/m2 (40 tấn/ha) có ảnh 

hưởng tốt đến sinh trưởng và phát triển của cây Lan 
huệ Hồng đào (cây cao 88,8 cm, chu vi củ 30,1 cm 
và khối lượng củ 491,1 g, đường kính hoa 19,8 cm 
và độ bền trang trí 15,3 ngày).

Bón thúc phân NPK Đầu Trâu 13 : 13 : 13 + TE 
với lượng 20 g/m2/đợt bón, bón 4 lần/năm có tác 
dụng tốt cho sự sinh trưởng và ra hoa của cây Lan 
huệ Hồng đào (cây cao 89,9 cm, chu vi củ 25,6 cm, 
khối lượng củ 380,9 g, đường kính hoa 19,3 cm và 
độ bền cụm hoa 15,6 ngày).

4.2. Đề nghị. 
Sử dụng kết quả nghiên cứu trên để xây dựng 

quy trình bón phân cho cây Lan huệ Hồng đào tại 
Hà Nội và các vùng có khí hậu tương tự. 

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình bón 
phân cho cây Lan huệ ở Việt Nam.
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E�ect of organic and NPK fertilizers on growth and development 
of Hong Dao amaryllis (Hippeastrum sp.)  

Pham �i Minh Phuong, Bui Ngoc Tan,  
Nguyen Anh Duc, Dang �i Huong, Nguyen Xuan Truong

Abstract
�e study was carried out to determine the appropriate amount of organic fertilizer and NPK for the growth and 
development of Hong Dao amaryllis in Gia Lam, Hanoi. �e result showed that basal organic fertilizer application of 
4 kg m-2 (equivalent to 40 tons ha-1) showed good e�ect on growth and development in Hong Dao amaryllis, which 
resulted in 88.8 cm plant height, 29.1 cm bulb circumference, 471.1g bulb weight, 19.3 cm �ower diameter and 15.3 days 
for decorative durability. Additional nutrition application by top dressing of 20 g m-2 of Bu�alo Head NPK 13:13:13 + 
TE, four times/year (equivalent to 800 kg ha-1 year-1) increased plant growth and �ower quality (89.9 cm plant height, 
25.6 cm bulb circumference, 380.9 g bulb weight, 19.3 cm �ower diameter and 15.6 days in�orescence durability). 
Keywords: Amaryllis (Hippeastrum sp.), organic fertilizer, NPK fertilizer
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ƯỚC LƯỢNG HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG VÀ ĐẠM 
TỔNG SỐ DỰA VÀO HÀM LƯỢNG CÁC BON HỮU CƠ TRONG ĐẤT

Lê Văn Dang1* và Ngô Ngọc Hưng1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm ước lượng hàm lượng lân (P) hữu dụng và đạm (N) tổng số trong một số nhóm đất chính 

trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dựa vào hàm lượng các bon hữu cơ (OC) có trong đất. 
Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm đất, bao gồm phèn, phù sa và nhiễm mặn đang canh tác lúa ở vùng 
ĐBSCL. �ời gian thu mẫu và phân tích được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017. Mỗi nhóm đất thu 
40 mẫu ở độ sâu 0 - 20 cm. Kết quả cho thấy, dựa vào OC có trong đất có thể xác định được hàm lượng P hữu 
dụng và N tổng số trong đất. Phương trình ước lượng P hữu dụng chung cho cả ba nhóm đất dựa vào OC là  
y = 5,62x + 8,83 (R2 = 0,73). Tương tự, phương trình ước lượng N tổng số trong đất dựa vào hàm lượng OC 
trong đất là y = 0,08x + 0,06 (R2 = 0,68). 

Từ khóa: Lân hữu dụng, đạm tổng số, các bon hữu cơ, đất lúa
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