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TÓM TẮT 

Để xác định được loại dung dịch dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho sản xuất thủy canh động với giá thể đối với 

rau muống thí nghiệm 1 được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 

1954 khác nhau (0,5‰, 1,5‰, 2,5‰) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau muống trong vụ hè năm 2017 tại 

Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Kết quả thí nghiệm 1 chỉ ra nồng độ 1,5‰ là tốt 

nhất với sinh trưởng, phát triển và năng suất của rau muống. Để đánh giá thêm một số loại dung dịch dinh dưỡng 

hữu cơ làm dung dịch thủy canh, thí nghiệm 2 được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của 03 loại dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ (V.M 1954, Vegano và TNC Hume) đến rau muống trong vụ hè và hè thu năm 2019. Kết quả thí 

nghiệm 2 chỉ ra rằng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 cho các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và chất lượng 

của rau muống là tốt nhất. Từ kết quả của thí nghiệm 1 và 2 đã khẳng định, rau muống hoàn toàn có thể sinh trưởng, 

phát triển cho năng suất và chất lượng tốt, đồng thời hạn chế được sâu bệnh hại khi sản xuất bằng công nghệ thủy 

canh động với giá thể và sử dụng dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 (nồng độ 1,5‰). 

Từ khóa: Dung dịch dinh dưỡng hữu cơ, giá thể, rau muống, thủy canh. 

Effect of the Different Organic Nutrient Solutions on the Vegetative Growth,  
Yield and Quality of Water Spinach Cultivated  

by Using Circulating Hydroponic Technology and Growth Media Bed 

ABSTRACT 

To determine the kind of organic nutrient solution which is conformed to the circulating hydroponic technology by 

using the growth media bed for water spinach. Experiment 1 was conducted to evaluate the effect of different 

concentrations of V.M 1954 organic nutrient solutions (0.5‰, 1.5‰ and 2.5‰) on the growth, productivity and quality 

of water spinach in summer season 2017 at Center for Organic Agriculture Promotion and Studies, Vietnam National 

University of Agriculture. The results showed that the concentration of 1.5‰ was optimal for the growth, development 

and productivity of water spinach. To further evaluate some more types of organic nutrient solutions as a hydroponic 

solution, experiment 2 was carried out to determine the effects of 03 types of organic nutrient solutions (V.M 1954, 

Vegano and TNC Hume) to the growth, yield and quality of water spinach by using a circulating hydroponic system 

and growth media bed in summer and summer-autumn seasons, 2019. The attained results indicated that the V.M 

1954 organic nutrient solution was the best for the growth, yield and quality of water spinach. From the results of 

experiment 1 and 2, we have confirmed that water spinach could fully grow and well develop for good productivity 

and quality, and simultaneously reduce pests and diseases when grown in circulating hydroponic technology using 

growth media bed with organic nutrient solution V.M 1954 (1.5‰ concentration). 

Keywords: Circulating hydroponic, growth media bed, organic nutrient solution, water spinach. 

 

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ đang là 

mût vấn đề cấp thiết đặt ra đøi với các nhà 

nghiên cứu, người sản xuất để phục vụ nhu cầu 

ngày càng cao cþa ngườ  t  u düng. Mö  t trong 
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những giả  p  p đ   có rau an toàn và chất lươ  ng 

cao là sản xuất rau hữu cơ  oặc theo nguyên tắc 

hữu cơ ng   a là không sử du  ng bất kỳ hóa chất 

nöng ng    p nào trong sản xuất    a  m T   n 

Dÿng & cs., 2016; Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs., 

2015a). T  m vào đò, để đ p ứng nhu cầu lương 

thực, thực phẩm ngày càng tăng về sø lượng và 

chất lượng, ứng dụng công nghệ cao vào sản 

xuất rau thþy can  là  ướng đ  đýng đã được 

Đảng và N à nước quan tâm thể hiện qua đề án 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến 2020-

sø 176/QĐ-TTg ngày 29 t  ng 01 năm 2010. 

Thþy canh (Hydrobonics) là hình thức canh tác 

trong dung dðch, kỹ thuật tr÷ng cây không dùng 

đất. Cây được tr÷ng trên hoặc trong dung dðch 

d n  dưỡng, sử dụng d n  dưỡng hòa tan trong 

nước dưới dạng dung dðch và tùy theo từng kỹ 

thuật mà toàn bû hoặc mût phần rễ cây được 

ngâm trong dung dðc  d n  dưỡng  Vÿ Quang 

Sáng & cs., 2007). Hiện nay, ở Việt Nam, sản 

xuất rau thþy canh chþ yếu sử dụng dung dðch 

d n  dưỡng vö cơ n n chất lượng sản phẩm được 

đ n  g   là k öng cao, n ạt, nhanh héo 

(Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs., 2015a) và người 

tiêu dùng không thích sử dụng. Vì vậy, mût 

trong những  ướng nghiên cứu mới hiện nay là 

sử dụng dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ để sản 

xuất thþy canh. Sử dụng dung dðc  d n  dưỡng 

hữu cơ tự chiết xuất từ đûng, thực vật để sản 

xuất thþy can  tïn  c o rau muøng vừa đảm 

bảo năng suất và chất lượng sản phẩm (Nguyễn 

Thð Ngõc Dinh & cs., 2015a) vừa được sử dụng 

n ư mût loại phân bón hữu cơ qua l  trong sản 

xuất lúa hữu cơ  Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs., 

2015b) và rau hữu cơ    ạm Tiến Dÿng & 

Nguyễn Thð Nga, 2013). Sử dụng dung dðch 

d n  dưỡng hữu cơ trong sản xuất thþy canh 

làm giảm 6 lần  àm lượng NO3
-, tăng đû ngõt 

(Brix) và làm chậm quá trình héo cþa rau so với 

dung dðc  vö cơ  Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs., 

2015a), đ÷ng thời dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ 

có nhiều nguyên tø v  lượng, vi sinh vật có lợi 

(Edwards & cs., 2010), và có chất kích thích 

s n  trưởng cần thiết c o cây n ư ax t  um c và 

fluvic (Arancon & cs., 2007). C o đến nay, 

nghiên cứu ứng dụng dung dðc  d n  dưỡng hữu 

cơ c o sản xuất rau thþy canh ở Việt Nam còn 

rất ít và c ưa được quan tâm. 

 Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thøng thþy 

canh, có mût sø n ược đ ểm cần phải khắc phục 

n ư:   ả  đ ều chînh pH, nhiệt đû cþa dung 

dðch phù hợp với sự s n  trưởng, phát triển đøi 

với từng loại cây (Cometti & cs., 2013). Mût sø 

giá thể được sử dụng trong hệ thøng cá - rau 

 aquapon cs systems) n ư c t, só , đ , đất nung 

(Rakocy & Hargreaves, 1993) và giá thể hú trợ 

sinh trưởng cho cây tr÷ng n ư vó hạt cõ, xơ dừa 

(Oladimeji & cs., 2018). Vì thế, để khắc phục 

n ược đ ểm khi sản xuất rau bằng hệ thøng 

thþy can  đûng, nhiều nghiên cứu sử dụng giá 

thể vừa có tác dụng giữ d n  dưỡng, đ ều chînh 

pH và ùn đðnh nhiệt đû cþa dung dðch.  

Vấn đề đặt ra là sử dụng loại dung dðch 

d n  dưỡng nào phù hợp cho sản xuất rau 

muøng trong hệ thøng thþy can  đûng với giá 

thể. Trên thð trường hiện nay có rất ít dung dðch 

d n  dưỡng hữu cơ sử dụng cho sản xuất rau 

thþy canh, vì thế nghiên cứu này được tiến hành 

để đ n  g   được loại dung dðc  d n  dưỡng hữu 

cơ p ü  ợp vớ  s n  trưởng, năng suất và chất 

lượng cþa rau muøng sử dụng công nghệ thþy 

can  đûng với giá thể. Mu  c tiêu cþa ng   n cư  u 

là so sánh mût sø loại dung dðc  d n  dưỡng hữu 

cơ trong sản xuất thþy can  đûng với giá thể để 

lựa chõn loại dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ t íc  

hợp nhất đøi với rau muøng.  

2.  HƯƠNG  HÁ  NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Giøng rau muøng Tre Việt (Ipomoea 

aquatica Forsk) là giøng rau muøng trắng lá 

nhó được người tiêu düng ưa c uûng, khi nấu 

chín vẫn giữ được màu xan , cò  àm lượng 

vitamin cao, có thể tr÷ng từ t  ng 2 đến tháng 

11 ở miền Bắc và tr÷ng quan  năm ở miền Nam. 

Năng suất trung bìn  đạt từ 20-30 tấn/ha. 

- Ba loại dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ: V.M 

1954; Vegano; TNC Hume. 

Thành phần múi loại dung dðc  d n  dưỡng 

hữu cơ n ư sau: Dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ 

V.M 1954 (Sản phẩm cþa Công ty 1954) là hún 

hợp các chất hữu cơ tự n   n được thþy phân 

bằng enzyme sinh hõc, bao g÷m các chất axit 

am n, v  lượng hữu cơ,  ormone s n  trưởng tự 
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nhiên; Dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ Vegano 

(sản phẩm cþa Công ty TNHH Việt Liên) là dðch 

Chitosan hoạt hóa, dðch axit amin từ bã men 

b a, k o ng đa lượng, v  lượng; Dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ TNC Hume cò ngu÷n gøc từ Mỹ, 

với thành phần 18% Humic + Fulvic axit. 

2.2. Phương pháp 

Trong sản xuất rau thþy canh với hệ thøng 

cá - rau (aquaponics), mût sø giá thể được sử 

dụng n ư: Vó hạt cõ, xơ dừa trûn thêm cát, sói, 

đất nung (Oladimeji & cs., 2018; Rakocy & 

Hargreaves, 1993). Chúng tôi tiến hành thử 

nghiệm sử dụng dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ 

với giá thể là c t vàng và xơ dừa (tỷ lệ 1:1 về thể 

tíc ) để sản xuất rau muøng bằng p ương p  p 

thþy can  đûng. Hệ thøng thþy can  đûng được 

thiết kế n ư sau: C ậu nhựa cò kíc  t ước  

60cm × 40cm (Dài × Rûng); t üng 60 lít đựng 

dung dðc  d n  dưỡng; hệ thøng øng nhựa đưa 

dung dðch từ thùng chứa lên chậu cây; giá sắt cao 

90cm. Các øng nhựa được lắp r p t àn  đường 

dẫn truyền dung dðc  đến cây, tr n đò được lắp 

và đục lú để tưới. Ở dưới chậu, lắp đường øng h÷i 

lưu về thùng chứa để tạo thành mût hệ thøng 

tuần  oàn. Kíc  t ước múi chậu là 0,24m2. 

C c  đ ều chîn  d n  dưỡng trong hệ thøng 

thþy canh: Pha dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ với 

n÷ng đû theo các công thức thí nghiệm, sau đò 

đo n÷ng đû chất rắn hòa tan (TDS) trong thùng 

chứa. Dung dðc  d n  dưỡng được bơm từ thùng 

chứa lên các chậu tr÷ng rau có chứa giá thể, sau 

đò lại h÷  lưu về thùng chứa. Mú  ngày đðnh kỳ 

bơm dung dðc  d n  dưỡng 2-3 lần, múi lần 30 

phút - 1 giờ. Đðnh kỳ 7 ngày 1 lần đo TDS cþa 

dung dðch din  dưỡng trong thùng chứa và bù 

sung d n  dưỡng để đạt được n÷ng đû TDS ban 

đầu thích hợp c o cây s n  trưởng và phát triển. 

2.2.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng 

độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 

đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng 

rau muống sản xuất bằng công nghệ thủy 

canh động với giá thể 

Công thức thí nghiệm: Dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ V.M 1954 với 03 n÷ng đû lần lượt 

là: 5mL dung dðch/10 lít nước (0,5‰); 15mL 

dung dðch/10 lít nước (1,5‰); 25mL dung 

dðch/10 lít nước (2,5‰).  

Thí nghiệm được bø trí theo kiểu khøi ngẫu 

n   n đầy đþ (RCB) với 03 lần nhắc lại, múi 

công thức là 1 chậu diện tích 0,24m2 (Dài × 

rûng), tùng diện tích cþa 1 lần nhắc lại là 

0,72m2 trong vụ  è năm 2017 tại Trung tâm 

Nông nghiệp hữu cơ, Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Rau muøng được gieo bằng hạt với 

khoảng cách cây cách cây 5cm, hàng cách hàng 

10cm, tùng thờ  g an s n  trưởng là 50 ngày. 

Khi cây rau muøng cao 20-25cm, tiến hành thu 

hoạch, trong thí nghiệm, rau muøng được thu 

hoạch 3 lần (Lần 1: 22 ngày sau gieo (NSG); 

lần 2: 36 NSG; lần 3: 50 NSG). Ngoài ra, phòng 

trừ sâu bệnh hạ  t eo p ương p  p  ữu cơ 

bằng dðch chiết từ gừng, tói, ớt, quế với rî mật 

theo tỷ lệ 1:1 về khø  lượng. Thí nghiệm được 

thực hiện ngoài trờ  và được c e mưa trong 

suøt quá trình làm thí nghiệm bằng ni long 

trắng và lưới chắn côn trùng. 

Các chî t  u t eo dô  gö  m: pH cþa dung dðch 

đo bằng m y pH HANNA HI 98107 đðnh kỳ 7 

ngày đo 1 lần; N÷ng đû chất rắn hòa tan cþa 

dung dðc   TDS) đo bằng máy TDS HANNA HI 

86302 đðnh kỳ 7 ngày đo 1 lần; Các chî tiêu sinh 

trưởng (Chiều cao cây cuøi cùng, sø lá/cây, chiều 

dài lá); Các chî tiêu sinh lý và chất lươ ng (Diện 

tíc  l  đo bằng p ương p  p cân n an , đû  r x, 

 àm lươ ng NO3
- trong rau được x c đðnh theo 

TCVN 8742:2011); Năng suất thực thu/50 NSG. 

2.2.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của 03 loại 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954, 

Vegano, TNC Hume đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng rau muống sản xuất 

bằng công nghệ thủy canh động với giá thể 

Từ kết quả cþa thí nghiệm 1, dung dðch 

V.M 1954 (n÷ng đû 1,5‰) là thích hợp nhất đøi 

với rau muøng (xem phần kết quả), vì thế, 

chúng tôi tiến  àn  đ n  g   t  m mût sø dung 

dðc  d n  dưỡng hữu cơ làm dung dðch thþy 

canh (Vegano, TNC Hume với n÷ng đû khuyến 

cáo cþa nhà sản xuất) cùng với dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ V.M 1954. Bø trí thí nghiệm tương 

tự n ư t í ng  ệm 1 và được thực hiện trong vụ 

 è và  è t u năm 2019. Vụ hè, rau muøng được 
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tr÷ng trong thời gian 45 ngày với 2 lần thu 

hoạch (Lần 1: 25 NSG; lần 2: 45 NSG) và vụ hè 

t u được tr÷ng trong thời gian 67 ngày với 4 lần 

thu hoạch (Lần 1: 23 NSG; lần 2: 39 NSG; lần 3: 

53 NSG; lần 4: 67NSG). 

Công thức thí nghiệm: Dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ V.M 1954  1,5‰) (V.M 1954); 

Dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ Vegano  2,5‰) 

(Vegano); Dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ TNC 

Hume (2,5‰) (TNC Hume). 

Chỉ tiêu theo dõi của thí nghiệm 2 gồm: pH 

cþa dung dðc  d n  dưỡng và giá thể; N÷ng đû 

chất rắn hòa tan cþa dung dðch (TDS); Chî tiêu 

về rễ được đo lýc t u  oạch; Chî tiêu sinh lý 

(diện tích lá, chî sø S AD: đo bằng m y đo 

SPAD 502); Hàm lượng chất khô; Năng suất 

thực thu tại các lần thu hoạc , đû  r x,  àm 

lươ  ng NO3
- trong rau; Sự mất nước cþa rau được 

x c đðnh qua khø  lượng hao hụt  KLHH) k   để 

cây trong đ ều kiện nhiệt đû phòng (25 ± 2°C). 

2.3. Xử lý thống kê 

Sø liệu thu thập được xử lý thøng kê theo 

p ương p  p p ân tíc  p ương sa  (ANOVA). 

S0 sánh sự sai khác giữa các giá trð trung bình 

bằng giá trð sa  k  c ý ng ïa nhó nhất (LSD) ở 

mức P <0,05 bằng c ương trìn  IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 đến 

sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau 

muống sân xuất bằng công nghệ thủy canh 

động với giá thể 

Đøi với cây tr÷ng trong hệ thøng thþy canh, 

việc hấp thụ d n  dưỡng cþa rễ trong dung dðch 

chðu sự chi phøi nhiều bởi mût sø yếu tø môi 

trường n ư n÷ng đû muøi, sự oxy hóa, nhiệt đû, 

pH và đû dẫn đ ện cþa dung dðch và các yếu tø 

mö  trường khác (Diego & cs., 2012). Tiến hành 

đo pH cþa dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ  

7 ngày/lần, sø liệu cho chî sø pH dao đûng từ  

6,4-6,9. Khoảng pH cþa dung dðch trong nghiên 

cứu vẫn là ngưỡng cây rau muøng có thể sinh 

trưởng và phát triển tøt, vì vậy cây rau trong 

nghiên cứu vẫn s n  trưởng và phát triển bình 

t ường (Bảng 1). Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu cþa Cabrera & cs. (1996) khi nghiên 

cứu về ngưỡng thích hợp với các loại cây tr÷ng. 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy dung dðch V.M 

1954 n÷ng đû 1,5‰ cho các chî tiêu về chiều cao 

cây, chiều dài lá, sø l , năng suất thực thu cao 

nhất sa  k  c cò ý ng ïa so với các công thức còn 

lạ  đøi với rau muøng. Ngoài ra, dung dðch V.M 

1954 n÷ng đû 1,5‰ cÿng c o c c c î tiêu về chất 

lượng n ư đû ngõt cao   r x) và dư lượng NO3
- 

nằm trong ngưỡng an toàn (Quyết đðnh sø 

99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 cþa Bû 

NN&PTNT về giới hạn tø  đa c o p ép cþa mût 

sø vi sinh vật và hóa chất trong mût sø sản 

phẩm rau, quả, chè) (Bảng 2). 

Dung dðc  d n  dưỡng V.M 1954 với n÷ng 

đû 1,5‰ c o năng suất cao nhất, và giá trð pH ở 

công thức này dao đûng từ 6,6-6,9. Mặc dù, giá 

trð pH cò xu  ướng kiềm  òa n ưng c î dao 

đûng đạt đến 6,9 và k öng cò xu  ướng tăng 

thêm vì thế vẫn là ngưỡng để cây rau muøng có 

thể s n  trưởng và phát triển. Đ ều này phù hợp 

với nghiên cứu cþa Nguyễn Thð Ngõc Dinh &  

cs. (2015a). 

Quá trình làm thử nghiệm, chúng tôi có sử 

dụng dung dðch phòng trừ sâu bệnh hạ  được 

chiết xuất từ gừng, tói, ớt. Quan sát trong quá 

trình thử nghiệm cho thấy, rau muøng tr÷ng 

thþy canh rất ít bð sâu bệnh hại. 

Bâng 1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954  

đến pH của dung dịch qua các lần đo 

Công thức 
Lần đo 

10 NSG 17 NSG 24 NSG 31 NSG 38 NSG 45 NSG 50 NSG 

0,5‰ 6,7 6,4 6,7 6,7 6,8 6,6 6,7 

1,5‰ 6,8 6,6 6,8 6,9 6,9 6,8 6,9 

2,5‰ 6,9 6,6 6,8 6,9 6,9 6,8 6,8 
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Bâng 2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954 khác nhau đến 

sinh trưởng và năng suất rau muống sân xuất bằng công nghệ thủy canh động với giá thể 

Công thức 
Chiều cao cây 

(cm) 
Số lá/cây 

(lá) 
Chiều dài lá 

(cm) 
Diện tích lá 
(dm

2
/cây) 

Năng suất thực thu/50 ngày 
(kg/m

2
) 

Độ Brix 
(%) 

Hàm lượng NO3
-

(mg/kg) 

0,5‰ 30,30
b
 8,80

b
 12,40

b
 1,62

a
 2,90

b
 3,20

b
 143,46 

1,5‰ 37,70
a
 9,50

ab
 14,60

a
 1,68

a
 5,11

a
 3,60

a
 222,52 

2,5‰ 37,00
a
 9,90

a
 13,40

ab
 1,73

a
 4,47

b
 3,30

ab
 320,05 

CV(%) 4,30 3,60 7,00 7,20 4,10 5,10  

LSD0,05 3,44 0,76 2,14 0,28 0,35 0,27  

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng cột cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)  

và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. 

3.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của 03 loại 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ V.M 1954, 

Vegano, TNC Hume đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng rau muống sân xuất 

bằng công nghệ thủy canh động với giá thể 

3.2.1. Sự biến đổi pH của các dung dịch dinh 

dưỡng, giá thể và TDS của môi trường dinh 

dưỡng trong quá trình trồng rau muống 

Theo Cabrera & cs. (1996), giá trð pH cþa 

dung dðch thþy can  đøi với từng loại cây tr÷ng 

khác nhau là khác nhau, tuy nhiên hầu hết các 

loại cây tr÷ng đều thích hợp với giá trð pH từ 

5,5-6,5. Thöng t ường, trong sản xuất thþy 

canh, cần phả  đ ều chînh pH bằng kiềm và axit 

(Inden, 1982). Tuy nhiên, trong thí nghiệm, khi 

sử dụng giá thể, giá trð pH cþa dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ làm dung dðch thþy canh và pH 

cþa giá thể đều ở trong giá trð thích hợp cho cây 

s n  trưởng phát triển, chúng tôi không cần 

đ ều chînh giá trð này. Đ ều này hoàn toàn phù 

hợp với giả thuyết nghiên cứu lýc đầu cþa 

nghiên cứu là công nghệ thþy can  đûng với giá 

thể có thể đ ều chîn  được pH thích hợp với sinh 

trưởng cþa cây. 

Sø liệu về sự biến đùi giá trð pH cþa dung 

dðc  d n  dưỡng hữu cơ trong qu  trìn  làm t í 

nghiệm dao đûng từ 5,5-6,7 trong vụ hè và từ 

5,8-6,8 trong vụ  è t u, đây vẫn là giá trð thích 

hợp cho rau muøng s n  trưởng phát triển. Giá 

trð pH cþa giá thể cÿng không chênh lệch nhiều 

so với giá trð pH cþa dung dðch dðc  d n  dưỡng, 

dao đûng từ 5,6-6,8 trong vụ hè và từ 5,7-6,5 

trong vụ hè thu (Bảng 3). 

Đû dẫn đ ện (Electrical coductivity-EC) 

biểu hiện cþa n÷ng đû ion trong dung dðch có thể 

được rễ hấp thụ. Đû dẫn điện tương quan thuận 

với n÷ng đû chất rắn hòa tan (Total Dissolved 

Solids-TDS). Đøi với tr÷ng thþy canh, nếu giá 

trð EC cao sẽ kìm hãm sự hấp thụ dinh dưỡng vì 

tăng  p suất thẩm thấu, ngược lại giá trð EC 

thấp lại ảnh hưởng nghiêm trõng đến sức søng 

và năng suất cây tr÷ng (Samarakoon & cs., 

2006). Vì thế, x c đðn  được n÷ng đû chất rắn 

hòa tan thích hợp đøi với từng loại rau là rất 

quan trõng. N÷ng đû chất rắn hòa tan (TDS) ở 

cả vụ hè và vụ hè thu thể hiện qua bảng 4. Kết 

quả nghiên cứu cþa chúng tôi cho thấy, sau múi 

lần đo, giá trð TDS tăng dần nhưng vẫn ở 

ngưỡng c o p ép để cây rau muøng sinh trưởng, 

phát triển bình thường. Giá trð TDS dao đûng từ 

500-780 mg/lít ở vụ hè và 600-740 mg/lít ở vụ hè 

thu. Giá trð TDS tăng l n sau múi lần đo do mût 

sø hợp chất hữu cơ vẫn chưa phân hþy hết trong 

các dung dðch dinh dưỡng hữu cơ sẽ được tiếp 

tục phân hþy trên giá thể trơ, vì thế làm tăng 

thêm giá trð TDS ở những lần đo sau. G   trð 

TDS cþa các dung dðch dinh dưỡng hữu cơ trong 

thí nghiệm này gần với giá trð TDS trong các 

dung dðch dinh dưỡng hữu cơ theo nghiên cứu 

cþa Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs. (2015a). 

Ở cả 2 vụ tr÷ng, giá trð TDS ở dung dðch 

V.M 1954 cho giá trð TDS ở múi lần đo  ầu hết 

đều cao  ơn c c dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ 

còn lại (Bảng 4). Đ ều này có thể dự đo n năng 

suất cþa rau muøng ở dung dðch V.M 1954 có 

thể đạt cao  ơn c c cöng t ức còn lại. 
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 Bâng 3. Sự biến đổi pH của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ và pH của giá thể 

Dung dịch 
dinh dưỡng 

Lần đo 

10 NSG 17 NSG 24 NSG 31 NSG 38 NSG 45 NSG 52 NSG 59 NSG 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

pH 
DD 

pH 
GT 

Vụ hè 

V.M 1954 6,5 6,2 6,2 6,1 5,5 5,6 6,4 6,1 6,5 6,7 6,6 6,8     

Vegano 6,7 6,5 6,6 6,5 5,8 5,7 6,3 6,2 6,5 6,3 6,6 6,1     

TNC Hume 6,7 6,5 6,6 6,5 5,7 5,6 6,4 6,5 6,5 6,1 6,6 5,8     

Vụ hè thu 

V.M 1954 6,4 5,8 6,6 6,1 6,2 6,5 6,2 6,4 6,6 6,4 6,8 6,5 6,8 6,2 6,8 6,2 

Vegano 6,2 6,1 6,2 6,1 6,0 6,2 5,8 6,0 6,4 6,0 6,8 6,2 6,8 6,1 6,8 6,1 

TNC Hume 6,0 5,7 6,4 5,9 5,8 5,7 6,0 5,9 6,8 6,0 6,8 6,1 6,8 6,1 6,8 5,9 

Ghi chú: pH DD: pH của dung dịch dinh dưỡng; pH GT: pH của giá thể; NSG: Ngày sau gieo. 

Bâng 4. Sự biến đổi chỉ số TDS của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ (mg/lít) 

Dung dịch 
 dinh dưỡng 

Lần đo 

10 NSG 17 NSG 24 NSG 31 NSG 38 NSG 45 NSG 52 NSG 59 NSG 

Vụ hè 

V.M 1954 650 740 700 780 650 620   

Vegano 500 700 600 760 630 660   

TNC Hume 520 690 620 730 650 650   

Vụ hè thu 

V.M 1954 690 620 700 600 700 630 700 740 

Vegano 630 660 660 630 650 600 680 650 

TNC Hume 620 600 690 600 700 630 670 690 

 

3.2.2. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ đến các chỉ tiêu sinh lý cây 

rau muống 

Chî sø S AD đ n  g    àm lượng 

chlorophyll trong lá cây và là yếu tø ản   ưởng 

trực tiếp tới khả năng quang  ợp cþa cây tr÷ng. 

Theo Zhang & Oweis (1998), nhiều nghiên cứu 

đã c o t ấy, cò tương quan g ữa chî sø SPAD và 

cường đû quang hợp cþa cây tr÷ng. 

Ở vụ hè, chî sø SPAD cþa dung dðch V.M 

1954 đạt cao nhất ở cả 2 lần thu hoạch, sai khác 

không có ý ng ïa so với dung dðch Vegano và có 

ý ng ïa t øng kê so với dung dðch TNC Hume ở 

lần thu 2. Ở vụ hè thu, chî sø SPAD ở lần thu 

hoạch thứ 3 đạt cao nhất ở dung dðch Vegano 

sa  k  c k öng cò ý ng ïa so với dung dðch V.M 

1954 và sa  k  c cò ý ng ïa so với TNC Hume. 

Ở cả 2 vụ tr÷ng, dung dðc  TNC Hume đều cho 

chî sø SPAD thấp nhất, đ ều này có thể dẫn đến 

năng suất thấp ở dung dðch này (Bảng 5). 

L  là cơ quan quang  ợp cþa cây, trong lá 

có diệp lục với hệ sắc tø quang hợp hấp thụ ánh 

sáng và truyền năng lượng hấp thụ được để cø 

đðnh CO2, sau đò tùng hợp tạo thành vật chất 

hữu cơ c o cây. K   tăng d ện tích, lá cây sẽ 

tăng k ả năng  ấp thụ  n  s ng và tăng cường 

đû quang hợp để tăng năng suất cho cây. Vụ hè, 

diện tích lá/cây cþa rau muøng ở dung dðch V.M 

1954 đạt cao nhất và TNC Hume đạt thấp nhất 

ở cả 2 lần thu hoạch. Vụ hè thu, dung dðch TNC 

Hume chî cho thu hoạch 3 lần, các dung dðch 
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d n  dưỡng còn lại cho thu hoạch 4 lần. Dung 

dðch V.M 1954 có diện tíc  l /cây đạt cao nhất ở 

cả 4 lần thu hoạc , n ưng c î sai khác có ý 

ng ïa so với dung dðch còn lại ở lần thu hoạch 

thứ 3 và 4, trong k   đò, dung dðch TNC Hume 

có diện tích lá thấp nhất ở cả 3 lần thu hoạch 

(Bảng 5). Diện tích lá/cây cao ở dung dðch V.M 

1954 là tiền đề để đạt được năng suất cao. 

3.2.3. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng hữu cơ đến sự sinh trưởng của bộ rễ 

cây rau muống 

Rễ là cơ quan quan trõng làm nhiệm vụ hút 

nước và dinh dưỡng cþa cây trong hệ thøng thþy 

canh, sø lượng rễ chính nhiều, khøi lượng rễ lớn 

là tiền đề cho cây rau có thể hút được nhiều 

dinh dưỡng và sinh trưởng và phát triển tøt. Ở 

vụ hè, chiều dài rễ ở cả 3 dung dðch dinh dưỡng 

không có sự sa  k  c, dao đûng từ 21,31-24,36cm, 

khøi lượng rễ khô đạt cao nhất ở dung dðch V.M 

1954 sai khác có ý ng ïa so với các dung dðch 

còn lại, sø lượng rễ c ín  cÿng đạt cao nhất ở 

V.M 1954 nhưng sai khác không có ý ng ïa so 

với Vegano. Ở vụ hè thu, dung dðch V.M 1954 

đạt chiều dài rễ chính, khøi lượng rễ khô và sø 

rễ chính cao nhất sai khác có ý ng ïa so với các 

dung dðch còn lại, khøi lượng rễ khô ở dung dðch 

V.M 1954 cao gấp 2,58 và 2,53 lần so với Vegano 

và TNC Hume tương ứng (Bảng 6). 

Ở cả 2 vụ tr÷ng, bû rễ cây rau muøng ở 

dung dðch V.M 1954 phát triển tøt hơn các dung 

dðch còn lại, đây chính là điều kiện để V.M 1954 

có thể c o năng suất cao so với các dung dðch 

còn lại (Bảng 6). 

Bâng 5. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến chỉ số SPAD,  

diện tích lá của rau muống tại các lần thu hoạch 

Dung dịch 
dinh dưỡng 

Vụ hè Vụ hè thu 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

SPAD 
DT lá 

(dm
2
/cây) 

SPAD 
DT lá 

(dm
2
/cây) 

DT lá  
(dm

2
/cây) 

DT lá 
 (dm

2
/cây) 

SPAD 
DT lá 

(dm
2
/cây) 

DT lá 
 (dm

2
/cây) 

V.M 1954 34,10
a 

1,36
a 

35,50
a 

1,68
a 

1,04
a
 0,95

a 
40,81

a 
1,07

a 
1,07

a 

Vegano 32,90
a 

1,16
a 

32,50
ab 

1,59
ab 

1,04
a 

0,90
a 

41,53
a 

1,04
b 

1,04
b 

TNC Hume 31,20
a 

1,09
a 

31,90
b 

1,39
b 

0,00
 

0,64
b 

33,70
b 

0,97
c 

1,01
c 

CV(%) 7,60 3,30 6,80 1,90 0,70 2,80 1,10 0,60 0,10 

LSD0,05 4,80 0,90 3,20 0,27 1,13E-02 5,32E-02 0,93 1,30E-02 2,58E-03 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P >0,05) và ngược 

lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. DT: Diện tích. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến sự sinh trưởng  

của bộ rễ cây rau muống 

Dung dịch  
dinh dưỡng 

Vụ hè Vụ hè thu 

CD rễ (cm) KL rễ khô (g/cây) Số rễ chính CD rễ (cm) KL rễ khô (g/cây) Số rễ chính 

V.M 1954 23,42
a 

3,60
a 

22,89
a 

19,07
a 

1,32
a 

18,80
a 

Vegano 21,31
a 

2,26
b 

21,11
ab 

14,41
c 

0,51
b 

16,60
b 

TNC Hume 24,26
a 

1,92
b 

14,11
c 

16,60
b 

0,52
b 

13,53
c 

CV(%) 9,70 10,00 11,50 0,80 17,00 3,60 

LSD0,05 5,10 1,30 5,10 0,31 0,30 1,34 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P >0,05) và ngược 

lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. CD: Chiều dài; KL: Khối lượng. 
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3.2.4. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh 

dưỡng đến chỉ tiêu năng suất và chất 

lượng sản phẩm của rau muống tại các lần 

thu hoạch 

Để đ n  giá tỷ lệ héo cþa rau muøng trong 

đ ều kiện nhiệt đû p ñng c ýng tö  đ n  g   qua 

khø  lượng hao hụt cþa rau được tr÷ng bằng các 

dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ k  c n au tại lần 

thu hoạch thứ 2 ở cả hai vụ hè và hè thu, sø liệu 

được thể hiện qua bảng 7. Tỷ lệ héo cþa rau 

tăng dần từ 1h sau thu hoạc  đến 24h sau thu 

hoạch. Rau tr÷ng thþy canh bằng dung dðch hữu 

cơ ít bð hao hụt khø  lượng sau thu hoạc   ơn so 

với rau tr÷ng thþy canh bằng dung dðc  vö cơ 

(Nguyễn Thð Ngõc Dinh & cs., 2015a), tuy nhiên 

1 h sau thu hoạch, khø  lượng rau đã  ao  ụt từ 

4,07-4,40% ở vụ hè và 2,97-4,84% ở vụ hè thu, 

đến 24 h sau thu hoạch, khø  lượng hao hụt cþa 

rau từ 28,37-30,70% trong vụ hè và 22,89-

29,84% ở vụ hè thu (Bảng 7). Khø  lượng hao 

hụt này tương đøi thấp do dung dðch din  dưỡng 

hữu cơ được chiết xuất từ vật liệu có ngu÷n gøc 

hữu cơ c ứa nhiều thành phần tương tự n ư 

phân hữu cơ n n g ýp cây cò k ả năng g ữ nước 

trong tế bào tøt  ơn k   đ ều kiện bất lợi xảy ra.  

Trong vụ hè ở tất cả các thờ  đ ểm theo dõi 

sau thu hoạch, khø  lượng hao hụt cþa rau 

muøng không có sự sai khác về mặt thøng kê 

giữa các công thức sử dụng dung dðch dinh 

dưỡng trừ 5 h sau thu hoạc , rau được tr÷ng 

bằng dung dðch Vegano cho khø  lượng hao hụt 

thấp nhất sa  k  c cò ý ng ïa so với dung dðch 

V.M 1954 và k öng cò ý ng ïa so với TNC Hume 

(Bảng 7).  

Ở vụ hè thu, dung dðch V.M 1954 cho khøi 

lượng hao hụt thấp nhất và sa  k  c cò ý ng ïa 

so với các dung dðch còn lại, tiếp đến là dung 

dðc  TNC Hume và đạt cao nhất là dung dðch 

Vegano. Đ ều này chứng tó, rau thþy canh sử 

dụng dung dðch V.M 1954 có các hợp chất hữu 

cơ g ýp cây cò k ả năng g ữ nước trong tế bào 

tøt  ơn vì t ế tươ  lâu  ơn so với 2 dung dðch 

còn lại (Bảng 7). 

Khø  lượng chất khô tíc  lÿy cþa cây là khøi 

lượng sau khi sấy khô cây tr÷ng. Khø  lượng tích 

lÿy c ất khô cþa cây thể hiện sức hấp thụ dinh 

dưỡng cþa cây trong hệ thøng thþy canh. 

Nguyễn Thð Ngõc D n  & cs.  2015a) đã c î ra, 

sử dụng dung dðc  d n  dưỡng hữu cơ trong sản 

xuất rau thþy can  đã làm tăng  àm lượng chất 

khô. Ở vụ hè, rau muøng cò  àm lượng chất khô 

tíc  lÿy cao n ất ở dung dðch V.M 1954 sai khác 

k öng cò ý ng ïa so với dung dðch TNC Hume 

và thấp nhất là Vegano ở cả 2 lần thu hoạch. Ở 

vụ hè thu, dung dðc  V.M 1954 cò  àm lượng 

chất k ö đạt cao nhất và sa  k  c cò ý ng ïa ở 

đû tin cậy 95% so với các dung dðch còn lại ở lần 

thu hoạch 1, 2, 3. Ở lần thu 4, dung dðch Vegano 

cò  àm lượng chất khô cao nhất, tiếp đến là V.M 

1954, sa  k  c cò ý ng ïa t øng kê (Bảng 8). 

Nguy n n ân làm tăng  àm lượng chất khô cþa 

rau muøng khi sử dụng dung dðch V.M 1954 là 

do cây có bû rễ phát triển tøt  ơn c c dung dðch 

còn lại (Bảng 6). 

Nhìn chung, sử dụng dung dðc  d n  dưỡng 

hữu cơ k  c n au c o năng suất thực thu cþa 

rau muøng k  c n au cò ý ng ïa t øng kê ở cả 2 

vụ tr÷ng (Bảng 8). Tại vụ hè, dung dðch V.M 

1954 c o năng suất thực thu cao nhất ở cả 2 lần 

thu hoạch, thấp nhất là TNC Hume. Ở vụ hè 

thu, dung dðc  V.M 1954 c o năng suất thực thu 

cao nhất và sa  k  c cò ý ng ïa ở đû tin cậy 95% 

so với các dung dðch còn lại ở cả 4 lần thu. Dung 

dðch TNC Hume chî cho thu hoạch 3 lần và múi 

lần thu hoạc  đều c o năng suất thấp nhất 

(Bảng 8). Đ ều này được giải thích do dung dðch 

TNC Hume có giá trð TDS t ường thấp  ơn c c 

dung dðch còn lại (Bảng 4), bû rễ kém phát triển 

(Bảng 6), chî sø SPAD và diện tích lá thấp 

(Bảng 5), bên cạn  đò, dung dðch V.M 1954 cho 

các chî t  u tr n đều cao nhất. 

Với dung dðc  V.M 1954, năng suất thực 

thu cþa rau muøng đạt cao nhất ở các lần thu 

hoạch ở cả 2 vụ tr÷ng, c ýng tö  tín  to n năng 

suất thực thu rau muøng trên diện tích 1.000m2 

sản xuất bằng công nghệ thþy can  đûng với giá 

thể. Ở vụ hè, tùng năng suất thực thu cþa rau 

muøng với 2 lần thu hoạch tính trên 1.000m2 là 

2.080 kg trong thời gian 45 ngày. Ở vụ hè thu, 

năng suất thực thu cþa rau muøng ở 4 lần thu 

hoạch tính trên 1.000m2 là 4.940kg trong thời 

gian 67 ngày. 
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 Bâng 7. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng hữu cơ đến khối lượng hao hụt (%)  

của rau muống sau thu hoạch trong điều kiện phòng 

Dung dịch 
dinh dưỡng 

1 h STH 3 h STH 5 h STH 8 h STH 12 h STH 24 h STH 

Vụ hè 

V.M 1954 4,40
a 

9,53
a 

14,27
a 

19,57
a 

22,90
a 

28,37
a 

Vegano 4,37
a 

8,37
a 

12,73
b 

18,93
a 

22,13
a 

30,70
a 

TNC Hume 4,07
a 

9,33
a 

13,30
ab 

19,30
a 

23,40
a 

30,23
a 

CV(%) 13,10 15,70 7,20 7,30 7,40 5,90 

LSD0,05 2,20 3,20 1,20 3,20 3,80 4,00 

Vụ hè thu 

V.M 1954 2,97
c 

6,39
c 

10,58
c 

14,58
c 

18,33
c 

22,89
c 

Vegano 4,84
a 

10,13
a 

15,08
a 

20,34
a 

25,27
a 

29,84
a 

TNC Hume 3,56
b 

9,26
b 

13,35
b 

16,96
b 

18,64
b 

23,40
b 

CV(%) 3,40 3,10 3,20 2,20 1,60 0,80 

LSD0,05 1,50E-02 2,10E-02 2,63E-02 2,15E-02 1,67E-02 9,74E-03 

Ghi chú: STH: sau thu hoạch. Các giá trị trung bình cùng cột cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa thống 

kê (P >0,05) và ngược lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa. 

Bâng 8. Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng đến chỉ tiêu năng suất  

và chất lượng sân phẩm của rau muống tại các lần thu hoạch 

Dung dịch  
dinh dưỡng 

Hàm lượng chất khô tích lũy (%) Năng suất thực thu (kg/m
2
) Độ Brix (%) Hàm 

lượng 
NO3

-
 

(mg/kg) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Vụ hè 

V.M 1954 10,60
a 

12,86
a 

  0,93
ab 

1,15
a 

  2,43
a 

2,60
a 

  369,20
b 

Vegano 9,70
b 

12,02
b 

  1,02
a 

0,64
b 

  2,30
a 

2,43
b 

  527,50
ab 

TNC Hume 9,96
ab 

12,27
ab 

  0,48
c 

0,49
b 

  2,40
a 

2,47
ab 

  826,70
a 

CV(%) 4,00 2,10   11,40 23,10   9,80 6,20   24,10 

LSD0,05 0,81 0,57   0,05 0,09   0,50 0,16   446,00 

Vụ hè thu 

V.M 1954 9,72
a
 10,05

a 
10,06

a 
10,16

b 
1,22

a
 0,89

a 
1,69

a 
1,14

a 
3,58

a
 5,14

a 
4,99

a 
4,91

a 
540,00

b 

Vegano 8,37
b 

9,76
b 

9,89
c 

10,32
a 

1,06
b 

0,41
c 

0,55
b 

1,18
a 

3,15
b 

4,45
b 

4.58
b 

4,54
b 

715,00
a 

TNC Hume  9,86
b 

9,94
b 

9,98
c 

 0,57
b 

0,57
b 

0,67
b 

 3,94
c 

3,90
c 

3,89
c 

540,67
b 

CV(%) 0,20 0,40 1,20 0,70 1,80 1,10 1,50 4,30 2,40 1,50 1,20 1,40 12,70 

LSD0,05 8,2E-04 2,8E-03 8,8E-03 5,1E-03 7,4E-03 3,6E-03 7,6E-03 0,02 0,12 0,15 0,13 0,14 171,86 

Ghi chú: Các giá trị trung bình cùng cột cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P >0,05) và ngược 

lại khi khác chữ là khác nhau có ý nghĩa.  

Đû Brix (đû ngõt) cþa rau muøng ở dung 

dðc  V.M 1954 đạt cao nhất ở cả 2 vụ tr÷ng và 

tất cả các lần thu hoạch. Rau muøng trắng 

tr÷ng ở vụ  è t u cò đû ngõt cao  ơn so với vụ hè 

ở tất cả các dung dðch. Ở vụ hè thu, dung dðch 

V.M 1954 cho đû ngõt cao nhất và sai khác có ý 
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ng ïa so với các dung dðch còn lại ở cả 4 lần thu. 

Đû ngõt cþa rau muøng ở các dung dðch dinh 

dưỡng hữu cơ đều cao (Bảng 8), đ ều này phù 

hợp với nghiên cứu cþa Nguyễn Thð Ngõc Dinh 

& cs. (2015a).  

Nitrat là dạng chất đạm hiện diện trong 

rau và là thông sø để x c đðnh chất lượng cþa 

rau. Sử dụng lượng nitrat ít hoặc vừa đþ sẽ 

giúp cho rau có màu xanh, n ìn đẹp mắt. Sau 

k   tíc  lÿy trong cơ t ể con người, nitrat sẽ 

chuyển hóa thành nitrit và nitric oxyde gây 

nguy hiểm cho sức khóe con người 

(Habermeyer & cs., 2015). Sự có mặt cþa nitrat 

trong nông sản sẽ ản   ưởng xấu đến sức khóe 

con ngườ  và dư lượng nitrat trong mô thực vật 

vượt ngưỡng an toàn được xem n ư là mût đûc 

chất. T eo quy đðnh cþa Bû NN&PTNT, 

ngưỡng  àm lượng nitrat trong rau muøng là 

nhó  ơn 600 mg/kg  Quyết đðnh sø 

99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 cþa Bû NN 

& PTNT). Ở cả 2 vụ hè và hè thu, rau muøng 

tr÷ng sử dụng dung dðch thþy canh V.M 1954 

cò  àm lượng NO3
- đạt ngưỡng an toàn với sức 

khóe con người (Bảng 8).  

4. KẾT LUẬN 

Trong hệ thøng thþy can  đûng với giá thể 

thì dung dðc  d n  dưỡng V.M 1954 với n÷ng đû 

1,5‰ cho các chî tiêu về s n  trưởng, năng suất 

và chất lượng tøt nhất đøi với rau muøng. Trên 

diện tích 1.000m2, tr÷ng rau muøng có thể cho 

năng suất 2.080kg trong thời gian 45 ngày vụ 

hè và 4.940kg trong thời gian 67 ngày vụ hè 

thu. Vì thế, cần tiếp tục sản xuất rau muøng 

bằng công nghệ thþy can  đûng với giá thể, sử 

dụng d n  dưỡng hữu cơ V.M 1954 kết hợp với 

ứng dụng công nghệ cao trong đ ều khiển tự 

đûng về d n  dưỡng và đ ều kiện mö  trường để 

sản xuất rau muøng với sø lượng lớn, an toàn 

theo nguyên tắc hữu cơ và đạt chất lượng cao. 
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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và phương pháp chẩn đoán bệnh KHV 

trên cá chép nuôi ở Việt Nam. Tiến hành điều tra 207 hộ nuôi cá với 294 ao nuôi tại 5 tỉnh phía Bắc và tiến hành thu 

mẫu cá bệnh để theo dõi đặc điểm triệu chứng, bệnh tích và xác định tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hình thức nuôi ghép là hình thức nuôi chính (chiếm 89,6%), với tỷ lệ ghép của cá chép 

là 31%. Cá thường xuất hiện bệnh ở các tháng trước và sau tết âm lịch và có các biểu hiện hô hấp khó khăn, bơi lờ 

đờ, mang nhiều nhớt và bị hoại tử, tuột vảy, xuất huyết, gan thận sưng và nội tạng dính vào xoang bụng. Tỷ lệ ao 

nuôi cá chép bị bệnh do virus KHV chiếm 37,1%, với 70 mẫu cá thu từ các ao bị bệnh đều nhiễm KHV sau khi giám 

định bằng PCR.  

Từ khóa: Koi herpes virus, dịch tễ, bệnh lý, cá chép, Việt Nam. 

Epidemiological, Pathological Characteristics  
and Diagnosis Koi Herpes Virus Infecting Common Carp Culture in Northern Vietnam 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the epidemiological, pathological characteristics and diagnostic methods 

affected fish. The survey from 207 fish raising farmers with 294 ponds in 5 Northern provinces, accompany with 

sampling the affected fish were conducted for analysis the clinical, pathological features and PCR assay. The results 

showed that polyculture was predominant culture type (89.6%), and grafted average ratio of 31% common carp in 

ponds. Affected fish appeared in the months surrounding the Lunar New Year, with clinical signs of respiratory distress, 

lethargic swimming, separate from the shoal, excess mucus and necrotic in the gills, loss of epidermis and fin 

erosion, reddening of the skin. Gross lesion includes the kidney or liver may be enlarged and adhesions in the 

abdominal cavity of internal organs. The proportion of ponds existed KHV infected fish was accounted for 37.1%, with 

70 fish samples from contaminated ponds were positive with KHV in PCR assay.  

Keywords: Koi herpes virus, epidemiology, pathology, common carp, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá chép là mût trong những loà  c  nước 

ngõt truyền thøng, được nuôi phù biến ở khu vực 

phía Bắc Việt Nam do cá có chất lượng thðt 

t ơm ngon, bù dưỡng được ngườ  t  u düng ưa 

chuûng, cá có khả năng c ðu lạnh tøt và có thể 

nuö  được trong nhiều loại hình thþy vực n ư 

ruûng, ao, trên sông hay h÷ chứa và trong nhiều 

hệ thøng nuö  n ư quảng canh, bán thâm canh 

 ay t âm can   K m Văn Vạn & Nguyễn Văn 

Thõ, 2012; K m Văn Vạn & cs., 2013). Trước 

đây, k   nuö  c  c ép t ương p ẩm, chþ yếu là 

nuôi ghép với tỷ lệ thả thấp, dưới 10% tùng sø cá 

thả  K m Văn Vạn & Trần Thð Loan, 2010) và ít 

thấy dðch bệnh xuất hiện trên cá chép nuôi. 

N ưng ngày nay, c  c ép đã trở t àn  đø  tượng 

nuôi chính với tỷ lệ g ép cao, k   đò lại thấy 

xuất hiện nhiều bện  n ư bệnh kênh mang do 

ấu trùng sán lá ruût (Centrocestus formosanus) 


