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of K2O (0 g/plant, 5 g/plant, 10 g/plant and 15 g/plant). Calcium factor had 3 treatments (C1, C2, C3) corresponding to 
calcium nitrate concentration (1.0%, 1.5% and 2.0%). �e results showed that there was an interaction between the dose 
of based potassium fertilizer and the concentration of sprayed calcium nitrate; the K2C1 dose (5 g K2O and 1.0% calcium 
nitrate) was recorded with high fruit weight and yield of 1,636 g/fruit and 64.85 tons/ha. Brix (16.20%) and fruit �rmness 
(1.937 kg/cm2) were highest when there was an interaction at K3C2 (10 g K2O and 1.5% calcium nitrate).
Keywords: Pineapple MD2 variety, calcium nitrate, potassium fertilizer, acid sulphate soil
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TÓM TẮT
Lan �ạch hộc tía (Dendrobium o�cinale Kimura et Migo) là một trong những loài lan dược liệu quý hiếm 

đang có nguy cơ cạn kiệt trong tự nhiên. Sản xuất sinh khối  loài lan này trong điều kiện trồng trọt thực sự 
cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm “EMINA”, “vua 
Endophyte 25v”, “Endothyte 1L” ở các nồng độ 0, 50, 100, 150 ppm đến sinh trưởng và sinh khối lan �ạch hộc 
tía trong nhà lưới. �í nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Kết quả xác định được 
chế phẩm vua Endophyte (100 hoặc 150 ppm) và Endothyte (100 ppm) có tác dụng tốt nhất cho sinh trưởng và 
sinh khối của lan �ạch hộc tía trong nhà lưới. Kết quả nghiên cứu được khuyến cáo sử dụng chế phẩm sinh 
học đã nghiên cứu để sản xuất lan làm dược liệu.

Từ khóa: Lan �ạch hộc tía, chế phẩm sinh học, sinh khối, nhà lưới
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lan �ạch hộc tía (Dendrobium o�cinale 
Kimura et Migo) là loài lan dược cảnh có tác dụng 
như một loài dược liệu phân bố trong rừng tự 
nhiên của Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Myanma 
và nhiều nước vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 
Trong y học cổ truyền Trung Quốc, �ạch hộc tía 
là vị thuốc quý giúp tư âm, bổ thận, được xếp vào 
đại tiên thảo đầu vị của 9 loại đại tiên thảo (Wei 
et al., 2016). Trong các nghiên cứu về thành phần 
hóa học của lan �ạch hộc tía, nhiều hợp chất 
phenanthrene, bibenzyl, adenosine thuộc nhóm 
nhóm polysaccharid, alkaloid có hiệu quả cao phòng 

và điều trị các bệnh về đường huyết, tim mạch và 
ung thư (Wu et al., 2011; Liet al., 2011; Tang et al., 
2017; Cardile et al., 2020; Yang et al., 2020).

�ạch hộc tía là loài lan có giá trị kinh tế cao 
và nhu cầu của thị trường dược liệu lớn. Tại Trung 
Quốc, �ạch hộc tía được chế biến thành phong 
đấu, giá xuất khẩu vào những năm 80 thế kỷ trước 
đạt mức 3.000 USD/kg. Ở Việt Nam, giá một cây 
�ạch hộc tươi 3 tuổi có giá 250.000 - 350.000 
VNĐ. Nhu cầu của Trung Quốc và các nước trên 
thế giới về �ạch hộc còn rất lớn với giá cao, đem 
lại lợi nhuận cho những người trồng và chế biến 
�ạch hộc. Dự báo trong 10 năm tới thị trường nội 
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địa cần tới 15.000 tấn/năm tương đương hàng chục 
tỉ USD (Phùng �ị �u Hà, 2020).

Tình trạng khai thác bừa bãi, không có giải 
pháp bảo bảo tồn đã giảm sút nghiêm trọng sinh 
khối của �ạch hộc tía trong tự nhiên. Tại Việt 
Nam, công tác nuôi trồng loài lan này gặp nhiều 
khó khăn, nhiều công trình nghiên cứu đã được 
thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình nuôi trồng và 
sản xuất sinh khối lan �ạch hộc tía in vitro (Võ 
�anh Phúc và Võ �ị Tuyết Trinh, 2021) và in 
vivo (Trần Ngọc Ngoạn và Trần Minh Hòa, 2017; 
CESTI, 2020). Tuy nhiên, các giải pháp hiệu quả để 
thúc đẩy quá trình sinh trưởng, tích lũy sinh khối 
trong sản xuất còn nhiều hạn chế và sản xuất sinh 
khối lan �ạch hộc tía làm dược liệu vẫn còn là vấn 
đề khó khăn chưa được khắc phục hiện nay. Nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh rằng chế phẩm sinh 
học có nguồn gốc từ nấm (EMINA, Endophyte) 
mang lại hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng và tích lũy 

sinh khối nhiều loài cây trồng (Vũ �ị Qúy và ctv., 
2022; Vardharajula et al., 2016; Khare et al., 2018). 
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, nhóm nghiên 
cứu tiến hành xác định “Ảnh hưởng của chế phẩm 
sinh học đến sinh trưởng và sinh khối lan �ạch 
hộc tía trồng trong nhà lưới tại �ái Nguyên”. Kết 
quả nghiên cứu của bài báo đã giải quyết được vấn 
đề trong sản xuất sinh khối, góp phần bảo tồn và 
phát triển lan �ạch hộc tía làm dược liệu.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Cây giống: Cây lan �ạch hộc tía loài 

Dendrobium o�cinale Kimura et Migo, có 1 thân 
chính, chiều cao 5 - 6 cm, 3 - 4 lá thật, có từ 2 - 3 rễ 
(Hình 1). Cây không bị sâu bệnh, sinh trưởng bình 
thường trong chậu kích thước 10 × 12 cm, hỗn hợp 
giá thể gồm 40% mụn dừa + 30% rễ dương xỉ + 
30% than củi (Lê �ị �u Mận và ctv., 2017).

Hình 1. Cây giống sử dụng làm vật liệu thí nghiệm

Các chế phẩm sinh học: 
- Chế phẩm EMINA: �ành phần Bacillus 

subtilis  spp. 5,2 × 108 CFU/mL; Lactobacillus  spp. 
4,5 × 108  CFU/mL; Saccharomyces  spp. 
2,7 × 106  CFU/mL vi khuẩn quang hợp tía 
Rhodobacter sp. 2,4 × 106 CFU/mL.

- Chế phẩm Vua Endophyte 25v: �ành phần 
magie 5 mg/kg; canxi 20 mg/kg, thiamin 0,15 mg/kg; 
L-serin 6 mg/kg; đường lactose 0,5 g/kg; đường 
sucrose 800 g/kg.

- Chế phẩm Endophyte L1: Chuỗi tổ hợp chất 
sinh  trưởng tự nhiên, axit amin, polysaccharides 
thu từ dịch tiết ra bởi các chủng nấm nội sinh 
Endophyte sống tồn tại trong củ nhân sâm; chất 
hữu cơ: 20%.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
- �í nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu 

nhiên hoàn chỉnh (RCBD), với 3 lần nhắc lại, mỗi 
lần nhắc lại thực hiện với 10 cá thể/công thức. 
�ử nghiệm được tiến hành với các công thức 
thí nghiệm sau: CT1(Đ/c): Phun nước sạch; CT2: 
EMINA - 50 ppm; CT3: EMINA - 100 ppm; CT4: 
EMINA - 150 ppm; CT5: Vua Endophyte 25v - 
50ppm; CT6: Vua Endophyte 25v - 100 ppm; CT7: 
Vua Endophyte 25v - 150 ppm; CT8: Endophyte 
L1- 50 ppm; CT9: Endophyte L1 - 100 ppm; CT10: 
Endophyte L1 - 150 ppm.

�ực hiện phương pháp phun đều chế phẩm lên 
bề mặt lá cây bằng bình phun sương. Phun ướt đẫm 
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bề mặt lá, 15 ngày 1 lần cho tất cả các công thức thí 
nghiệm.

- Chế độ chăm sóc chung cho cây lan �ạch hộc 
tía trong thí nghiệm: Cây lan thí nghiệm được nuôi 
trồng trong nhà lưới công nghệ cao đảm bảo khả 
năng ngăn ngừa côn trùng gây hại và chế độ môi 
trường được thiết lập như sau:

+ Ánh sáng: Cắt giảm 60% ánh sáng tự nhiên.
+ Nhiệt độ duy trì trong quá trình thí nghiệm: 

18 - 25oC.
+ Ẩm độ không khí: 70 - 90%.
+ Chế độ tưới nước và bón phân: thực hiện tưới 

nước sạch 1 ngày/lần trực tiếp vào giá thể và tưới 
phun sương ướt mặt lá 10 ngày/lần bằng phân bón 
Growmore 2 - 20 - 20 TE (Trung Quốc) ở nồng độ 
1.000 ppm. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
Các chỉ tiêu theo dõi: chiều cao cây (mm), 

đường kính thân (mm), số lá (lá), số rễ (rễ), chiều 
dài rễ (mm), sinh khối cá thể (g).

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thu thập và xử lý thống kê để xác 

định sự sai khác giữa các công thức. Xử lý thống kê 

bằng phần mềm SAS 9.1 và giá trị trung bình được 
so sánh theo phương pháp Duncan.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng 

thời gian từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 8 năm 
2020 trong nhà lưới tại tỉnh �ái Nguyên (tọa độ: 
từ 21o20’ đến 22o03’ vĩ  độ Bắc và từ 105o52’ đến 
106o14’ kinh độ Đông).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh 
trưởng thân, lá cây lan �ạch hộc tía trồng tại 
tỉnh �ái Nguyên

Chế phẩm sinh học có thành phần là các vi sinh 
vật và chất dinh dưỡng (đa lượng và vi lượng) có 
tác dụng bổ trợ cho sự sinh trưởng và phát triển 
của thực vật. Trong thí nghiệm này, các loại chế 
phẩm sinh học sử dụng là Emina, Vua Endophyte 
25v và Endophyte L1 có tác dụng tích cực đến sinh 
trưởng và phát triển của cây lan �ạch hộc tía. Kết 
quả ảnh hưởng của loại và nồng độ chế phẩm sinh 
học sử dụng đến sinh trưởng thân, lá của cây lan 
�ạch hộc tía thể hiện ở bảng 1 và hình 2 (A, B, C).

Bảng 1. Kết quả ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh trưởng thân, lá của cây lan �ạch hộc tía trồng
tại tỉnh �ái Nguyên (sau 60 ngày)

TT

Loại và nồng độ chế phẩm 
sinh học

Tăng trưởng chiều cao 
cây (mm)

Tăng trưởng đường kính 
thân (mm)

Tăng trưởng số lá  
(lá)

Loại chế phẩm
Nồng 

độ  
(ppm)

TB biến 
động chiều 

cao cây giữa 
4 lần theo 
dõi (mm)

Biến động 
chiều cao 
cây (mm)

TB biến động 
đường kính 

thân giữa 4 lần 
theo dõi (mm)

Biến động 
đường kính 
thân (mm)

TB Biến 
động số lá 
giữa 4 lần 

theo dõi (lá)

Biến 
động số 
lá (lá)

1 Nước sạch - 3,10 12,39f 0,11 0,87e 0,22 0,44d

2 EMINA 50 3,36 13,44e 0,18 1,27d 0,32 0,73c

3 EMINA 100 3,39 13,55e 0,19 1,33d 0,33 0,74c

4 EMINA 150 3,42 13,67e 0,19 1,37d 0,34 0,74c

5 Vua Endophyte 25v 50 4,20 16,80d 0,35 1,60c 0,40 1,40b

6 Vua Endophyte 25v 100 4,90 19,58a 0,36 1,80 ab 0,45 1,42ab

7 Vua Endophyte 25v 150 4,85 19,40a 0,36 1,83a 0,46 1,42a

8 Endophyte L1 50 4,42 17,67c 0,35 1,77abc 0,44 1,41ab

9 Endophyte L1 100 4,91 19,60a 0,36 1,80ab 0,45 1,42ab

10 Endophyte L1 150 4,64 18,54b 0,35 1,63bc 0,41 1,41ab

CV (%) 1,60 1,00 5,39
Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có các chữ cái (a, b, c,...) khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95% 

(theo phương pháp Duncan, p ≤ 0,05).
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Hình 2. Kết quả ảnh hưởng của một số chế phẩm phẩm 
sinh học đến động thái tăng chiều cao (A), đường kính 

thân (B), số lá (C) của cây lan �ạch hộc tía

3.1.1. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh 
trưởng thân của cây lan �ạch hộc tía trồng tại 
tỉnh �ái Nguyên

Tăng trưởng chiều cao cây trung bình cũng thể 
hiện kết quả khác nhau ở các công thức thí nghiệm 
không sử dụng hoặc sử dụng các chế phẩm sinh 
học khác nhau. Các công thức thí nghiệm đều có 
sự tăng trưởng về chiều cao thân chính (trong thời 
gian thí nghiệm, chưa thấy sự phân nhánh ở các cá 
thể thí nghiệm). Tăng trưởng chiều cao cây trung 
bình dao động từ 12,39 mm đến 19,60. Trong đó, 

các công thức sử dụng 100 ppm, 150 ppm Vua 
Endophyte 25v và 100 ppm Endophyte L1 cho kết 
quả cao nhất lần lượt là 19,58 mm, 19,40 mm và 
19,60 mm; kế đến là nhóm sử dụng 50 ppm Vua 
Endophyte 25v, 50 ppm và 150 ppm Endophyte L1. 
Nhóm sử dụng chế phẩm EMINA mặc dù cho kết 
quả về tăng trưởng trung bình chiều cao cây cao 
hơn so với sử dụng nước sạch, nhưng không thể 
hiện sự khác biệt giữa các nồng độ khác nhau của 
chế phẩm này. Công thức không sử dụng chế phẩm 
(công thức đối chứng - nước sạch) có tăng trưởng 
chiều cao thân chính là thấp nhất (12,39 mm) trong 
các công thức thí nghiệm.

Chiều cao cây tại các lần theo dõi (15, 30, 45 và 
60 ngày sau trồng) có biểu đồ thể hiện xu thế tăng 
trưởng tương đối đồng đều ở các công thức thí 
nghiệm (Hình 2-A). Trung bình (TB) biến động chiều 
cao cây giữa các lần theo dõi dao động từ 3,1 mm  
đến 4,91 mm (Bảng1). Trong đó, mức độ dao động 
bình quân (tốc độ tăng trưởng) giữa các lần theo dõi 
thấp nhất (3,1 mm/15 ngày) ở công thức đối chứng 
và cao nhất (4,91 mm/15 ngày) đạt được ở công thức 
sử dụng 100 ppm Endophyte L1, kế đến là công thức 
sử dụng 100 ppm Vua Endophyte 25v.

Kết quả tăng trưởng đường kính thân trong quá 
trình thí nghiệm cũng cho thấy sự tác động khác 
nhau của các chế phẩm sinh học đối với đường 
kính thân lan �ạch hộc tía (Bảng 1). Tăng trưởng 
đường kính cây trung bình của thí nghiệm dao 
động từ 0,44 đến 1,42 mm (Bảng 1). Các công thức 
thí nghiệm sử dụng chế phẩm sinh học đều cho 
giá trị tăng trưởng chiều cao lớn hơn công thức sử 
dụng nước sạch (công thức đối chứng) (p ≤ 0,05). 
Công thức 6, 7, 8, 9 và 10 mang giá trị là 1,42; 1,42; 
1,41; 1,42 và 1,41 mm và đều được đánh giá lớn 
hơn các công thức còn lại trong thí nghiệp ở mức 
độ tin cậy 95%. Công thức 5 (phun Vua Endophyte 
25v 50 ppm) có tăng trưởng đường kính cây trung 
bình đạt 1,40 mm và ba công thức sử dụng EMINA 
(nồng độ phun 50, 100, 150 ppm) có giá trị đường 
kính thân trung bình dao động từ 0,73 - 0,74 mm 
cao hơn công thức đối chứng.

Đường kính thân tại các lần theo dõi (15, 30, 
45 và 60 ngày sau trồng) đều có xu thế tăng trưởng 
dương ở các công thức thí nghiệm (Hình 2-B). 
Trung bình biến động đường kính thân giữa các lần 
theo dõi dao động từ 0,11 mm đến 0,36 mm. Trong 
đó, tốc độ tăng trưởng tại các lần theo dõi thấp nhất 
(0,11 mm/15 ngày) ở công thức đối chứng và cao 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 07(140)/2022 

61

nhất (0,36 mm/15 ngày) đạt được ở các công thức 
100 ppm (CT6), 150 ppm Vua Endophyte 25v (CT7)
và 100 ppm Endophyte L1 (CT9). Các công thức 
còn lại nằm ở ngưỡng từ 0,18 - 0,35 mm/15 ngày  
(Bảng 1). 

Kết quả về tăng trưởng thân lan �ạch hộc tía 
dưới tác động của các loại và nồng độ chế phẩm 
sinh học thể hiện khác nhau. Ở chỉ tiêu chiều cao 
cây, các công thức sử dụng 100 ppm , 150 ppm 
Vua Endophyte 25v và 100 ppm Endophyte L1 cho 
kết quả cao nhất trong khi so sánh với các loại và 
ngưỡng nồng độ chế phẩm sinh học thí nghiệm 
khác. Ở chỉ tiêu đường kính thân, các công thức 
sử dụng 100 ppm, 150 ppm Vua Endophyte 25v và 
50 - 150 ppm Endophyte L1 cho kết quả cao nhất 
trong các công thức thí nghiệm thực hiện.

3.1.2. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến số 
lá ra mới của cây lan �ạch hộc tía trồng tại tỉnh 
�ái Nguyên

Tăng trưởng số lá trung bình trên cây của thí 
nghiệm thu được ở bảng 1 dao động từ 0,87 đến 
1,83 lá (Bảng 1). Các công thức thí nghiệm sử dụng 
chế phẩm sinh học đều cho giá trị tăng trưởng số 
lá lớn hơn công thức sử dụng nước sạch (công thức 
đối chứng) (p ≤ 0,05). Công thức 6,7,8 và 9 có tăng 
trưởng số lá của cá thể lần lượt là 1,80; 1,83; 1,77 và 
1,80 lá và đều được đánh giá lớn hơn các công thức 
còn lại trong thí nghiệm ở mức độ tin cậy 95%. 
Nhóm công thức 5 và công thức 10 có tăng trưởng 
số lá trung bình đạt 1,6 lá và 1,63 lá và nhóm công 
thức sử dụng EMINA không có sự sai khác với 

nhau về tăng trưởng số lá. 
Các công thức thí nghiệm đều có sự tăng trưởng 

về số lá qua các lần theo dõi (15 ngày 1 lần). Kết quả 
thu được ở 15, 30, 45 và 60 ngày sau trồng đều có xu 
thế tăng trưởng dương ở các công thức thí nghiệm 
(Hình 2 - C). Tốc độ ra lá trung bình biến động 
số lá giữa các lần theo dõi dao động từ 0,22 lá đến  
0,46 lá/15 ngày. Trong đó, tốc độ ra lá tại các lần 
theo dõi thấp nhất (0,22 lá/15 ngày) ở công thức 
đối chứng và cao nhất (0,46 lá/15 ngày) đạt được ở 
các công thức 150 ppm Vua Endophyte 25v (CT7). 
Kế đến là các công thức sử dụng 100 ppm Vua 
Endophyte 25v (CT 6) và 100 ppm Endophyte L1 
(CT9), có tốc độ ra lá đạt 0,45 lá/15 ngày. Các công 
thức còn lại có tốc độ ra lá đạt 0,22 - 0,44 lá/15 ngày 
(Hình 2 - C).

Kết quả thu được từ sự tăng trưởng số lá ở các 
công thức sử dụng chế phẩm sinh học thử nghiệm 
đi đến kết luận: Sự tăng trưởng số lá trung bình cá 
thể tốt nhất trong các công thức thí nghiệm ở các 
loại và chế phẩm sinh học sử dụng như sau: Vua 
Endophyte 25v ở nồng độ 100 ppm , 150 ppm và 
Endophyte L1 ở nồng độ 100 - 150 ppm.

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến sinh 
trưởng rễ cây lan �ạch hộc tía trồng tại tỉnh 
�ái Nguyên

Sau 60 ngày theo dõi thí nghiệm, cây lan �ạch 
hộc tía được gỡ bỏ khỏi giá thể để xác định các chỉ 
tiêu về rễ và sinh khối cá thể. Kết quả tăng trưởng 
số rễ trung bình cá thể được ghi nhận ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến biến động số rễ cây lan �ạch hộc tía
trồng tại tỉnh �ái Nguyên (sau 60 ngày)

TT Loại và nồng độ chế phẩm sinh học Số rễ khi trồng (rễ) Số rễ sau 60 ngày trồng (rễ) Biến độngsố rễ (rễ)Loại chế phẩm Nồng độ (ppm)
1 Nước sạch - 2,73 3,00 0,27d

2 EMINA 50 2,73 3,53 0,80c

3 EMINA 100 2,73 3,50 0,77c

4 EMINA 150 2,77 3,53 0,77c

5 Vua Endophyte 25v 50 2,80 4,17 1,37 b
6 Vua Endophyte 25v 100 2,80 4,53 1,73a

7 Vua Endophyte 25v 150 2,73 4,40 1,67ab

8 Endophyte L1 50 2,73 4,17 1,43ab

9 Endophyte L1 100 2,73 4,43 1,70a

10 Endophyte L1 150 2,80 4,47 1,67ab

CV (%) 10,76
Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có các chữ cái (a, b, c,...) khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95% 

(theo phương pháp Duncan, p ≤ 0,05).
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Các công thức thí nghiệm đều có sự ra rễ mới 
so với khi trồng khi xử lý chế phẩm sinh học. Sau 
60 ngày, các công thức thí nghiệm đều có sự tăng 
mạnh về số rễ so với công thức đối chứng sử dụng 
nước sạch (p ≤ 0,05). Tăng trưởng số rễ trung 
bình trên cây của thí nghiệm dao động từ 0,27 đến  
1,73 rễ (Bảng 2). Công thức 6, 7, 8, 9 và 10 có tăng 
trưởng số rễ trung bình cá thể lần lượt là 1,73; 1,67; 
1,43; 1,70 và 1,67 rễ và được xếp ở mức cao nhất 
trong các giá trị thí nghiệm. Nhóm công thức 5 
có tăng trưởng số rễ trung bình đạt 1,37 rễ. Nhóm 
công thức sử dụng EMINA không có sự sai khác 
với nhau về tăng trưởng số lá ở mức độ tin cậy 95%. 

Vậy, sự tăng trưởng số rễ trung bình cá thể tốt 

nhất trong các công thức thí nghiệm ở các loại và 
chế phẩm sinh học sử dụng sau: Vua Endophyte 
25v ở nồng độ 100 ppm, 150 ppm và Endophyte L1 
ở nồng độ 50 - 150 ppm.

3.3. Ảnh hưởng của một số loại chế phẩm sinh 
học đến tăng trưởng sinh khối cây lan �ạch hộc 
tía trồng tại tỉnh �ái Nguyên

Đề đánh giá ảnh hưởng của một số loại chế 
phẩm sinh học đến khả năng tích lũy sinh khối ở 
cây lan �ạch hộc tía, kết thúc 60 ngày theo dõi, 
thực hiện cân từng cá thể của công thức và đánh 
giá tăng trưởng sinh khối cây lan �ạch hộc tía. Kết 
quả thu được ở bảng 3.

Bảng 3. Kết quả ảnh hưởng của một số loại chế phẩm sinh học đến tăng trưởng sinh khối cây lan �ạch hộc tía 
trồng tại tỉnh �ái Nguyên (sau 60 ngày)

TT
Loại và nồng độ chế phẩm sinh học Sinh khối cá thể khi 

trồng (g)
Sinh khối cá thể sau 

60 ngày trồng (g)
Tăng trưởng sinh 

khối cá thể (g)Loại chế phẩm Nồng độ (ppm)
1 Nước sạch - 1,11 1,17 0,06e

2 EMINA 50 1,14 1,27 0,13d

3 EMINA 100 1,10 1,23 0,13d

4 EMINA 150 1,12 1,25 0,13d

5 Vua Endophyte 25v 50 1,15 1,41 0,26c

6 Vua Endophyte 25v 100 1,12 1,43 0,31a

7 Vua Endophyte 25v 150 1,10 1,42 0,31a

8 Endophyte L1 50 1,11 1,39 0,28bc

9 Endophyte L1 100 1,14 1,46 0,32a

10 Endophyte L1 150 1,12 1,42 0,30ab

CV (%) 5,50
Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có các chữ cái (a, b, c,...) khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95% 

(theo phương pháp Duncan, p ≤ 0,05).

Từ số liệu thu được trong bảng 3, có thể khẳng 
định rằng các cá thể có sự tăng trưởng về trọng lượng 
sinh khối tươi tại thời điểm 60 ngày (kể từ khi trồng) 
và thời điểm bắt đầu trồng. Các công thức có sinh 
khối trung bình cá thể sau 60 ngày xử lý dao động 
từ 1,17 g đến 1,46 g. Tăng trưởng sinh khối trung 
bình cá thể ở các công thức thí nghiệm biến động từ  
0,06 g (công thức đối chứng) đến 0,32 g (công thức 
xử lý 100 ppm Endophyte L1). Ở độ tin cây 95%, các 
công thức xử lý chế phẩm sinh học Vua Endophyte 
25v và Endophyte L1 ở nồng độ 100 ppm và  
150 ppm cho kết quả cao nhất (từ 0,30 - 0,32 g) 
và được đánh giá ở cùng phân mức theo so sánh 

Duncan. Công thức 5 và công thức 8, xử lý chế 
phẩm sinh học Vua Endophyte 25v và Endophyte 
L1 ở nồng độ 50 ppm, cho tăng trưởng sinh khối 
tươi lần lượt là 0,26 g và 0,28 g. Ở công thức xử lý 
chế phẩm sinh học EMINA, tăng trưởng sinh khối 
ở mức thấp hơn khi so sánh với xử lý chế phẩm 
endophytes (p ≤ 0,05).

Hai chế phẩm Vua Endophyte 25v và Endophyte L1 
có chứa các thành phần khoáng, vitamin, axit amin 
và hợp chất thiên nhiên cho phép cây hấp thu 
thuận lợi hơn trong thời gian thí nghiệm  có thể là 
nguyên nhân giúp cây sinh trưởng và tích lũy sinh 
khối nhanh hơn khi so với trường hợp không dùng 
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chế phẩm (nước sạch) và chế phẩm chỉ có thành 
phần vi sinh vật (EMINA).

Như vậy, xử lý chế phẩm sinh học Vua Endophyte 25v 
và Endophyte L1 ở nồng độ 100 ppm và 150 ppm 
cho tăng trưởng sinh khối lan �ạch hộc tía nuôi 
trồng trong nhà lưới đạt cao nhất khi so sánh với 
các công thức xử lý loại và nồng độ chế phẩm sinh 
học khác được nghiên cứu trong phạm vi của  
đề tài.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Loại và nồng độ các chế phẩm thử nghiệm có 

ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và tích lũy sinh khối 
lan �ạch hộc tía nuôi trồng trong nhà lưới. Trong 
các loại và nồng độ chế phẩm thử nghiệm, chế 
phẩm Vua Endophyte 25v ở nồng độ 100 - 150 ppm  
và Endophyte L1 ở nồng độ 100 ppm có hiệu 
quả nhất với sự sinh trưởng và tích lũy sinh khối 
lan �ạch hộc tía. Cụ thể như sau: (1) Xử lý Vua 
ENdophyte 25v ở nồng độ 100 ppm cho các giá trị 
tăng trưởng trung bình trên cá thể sau 60 ngày như: 
chiều cao thân chính: 19,58 mm; đường kính thân: 
1,42 mm; số lá: 1,8 lá; số rễ: 1,73 rễ; trọng lượng 
tươi: 0,31 g; (2) Xử lý Vua ENdophyte 25v ở nồng 
độ 150 ppm cho các giá trị tăng trưởng trung bình 
trên cá thể sau 60 ngày như sau: chiều cao thân 
chính: 19,40 mm; đường kính thân: 1,42 mm; số lá: 
1,83 lá; số rễ: 1,67 rễ; trọng lượng tươi: 0,31 g; (3) 
Xử lý Endophyte L1 ở nồng độ 100 ppm cho các giá 
trị tăng trưởng trung bình trên cá thể sau 60 ngày 
như sau: chiều cao thân chính: 19,60 mm; đường 
kính thân: 1,42 mm; số lá: 1,8 lá; số rễ: 1,7 rễ; trọng 
lượng tươi: 0,32 g. 

4.2. Đề nghị
Ứng dụng chế phẩm Vua Endophyte 25v ở nồng 

độ 100 - 150 ppm và Endophyte L1 ở nồng độ  
100 ppm để tăng cường sản xuất sinh khối lan 
�ạch hộc tía cung cấp làm nguyên liệu dược tại 
các cơ sở sản xuất lan �ạch hộc tía trong nhà lưới.
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E�ects of bio-products on the growth and biomass of Dendrobium o�cinale
in the net house condition 

Nguyen Van Hong, Nguyen �i Tinh, Doan Tien Dung, 
Vu �i Hue,  Nguyen �e Hung, Nguyen Huu �o

Abstract
Dendrobium o�cinale is one of the most valuable and rare medicinal orchids that is in danger of being eroded in the 
nature. Biomass production of this orchid under culturing conditions is absolutely necessary to prevent this risk. �e study 
aimed to evaluate the e�ectiveness of preparations “EMINA”, “VUA-Endophyte 25v”, “Endothyte 1L” at concentrations of 
0, 50, 100, 150 ppm on growth and biomass of D. Dendrobium o�cinale in net house. �e experiment was arranged in a 
randomized complete block design with 3 replications. �e results showed that VUA-Endophyte (at 100 or 150 ppm) and 
Endothyte (100 ppm) had the best e�ect on the growth and biomass of D. Dendrobium o�cinale growing in net house. 
�ese results should recommend to use studied bio-products to produce the orchid for medicinal materials.
Keywords: Dendrobium o�cinale, bio-products, biomass, net house
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NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC CHO GIỐNG DONG RIỀNG ĐỎ 
NGUYÊN BÌNH TẠI CAO BẰNG
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TÓM TẮT
Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình là giống địa phương có nguồn gốc tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. 

Đây là giống dong riềng có hàm lượng tinh bột cao, chất lượng tinh bột làm miến ngon, miến mềm và sợi miến 
trắng hơn khi được làm từ tinh bột của giống khác. Với mục tiêu tăng năng suất và nâng cao hiệu qủa kinh tế 
của giống dong riềng đỏ Nguyên Bình thì việc nghiên cứu xác định thời vụ, mật độ và mức phân bón thích 
hợp là cần thiết. Các thí nghiệm được tiến hành tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trong 2 
năm 2020 và năm 2021. Kết qủa nghiên cứu cho thấy, thời vụ trồng từ ngày 15/2 - 15/3 cho năng suất cao nhất 
là 63,5 - 72,6 tấn/ha. Ở mật độ trồng 2,5 - 3,0 khóm/m2 (MĐ3 và MĐ4) năng suất đạt 62,7 - 67,9 tấn/ha. Mức 
phân bón 3 (PB3: 200 kg N + 120 kg P2O5 + 220 kg K2O) giống dong riềng đỏ Nguyên Bình cho năng suất cao 
nhất từ 65,5 - 67,0 tấn/ha.

Từ khóa: Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình, kỹ thuật canh tác, thời vụ, mật độ, phân bón
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