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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự tác động của một số chế phẩm kích thích sinh trưởng phổ biến đến khả 

năng giâm cành, sinh trưởng và phát triển của cây Nhài Nhật (Brunfelsia hopeana Benth.). Thí nghiệm 1 so sánh ảnh 

hưởng của 4 chế phẩm (Atonik 1.8SL 5 ml/l, N3M 20 g/l, NAA 500ppm và TA350 - 350ppm NAA và 50ppm GA3) và 

đối chứng đối với hom thân trưởng thành và hom ngọn giâm cát ẩm. Thí nghiệm 2 đánh giá ảnh hưởng của việc tưới 

đ nh kỳ 2  m   ung   ch  củ     oại chế phẩm Atonik, N3M và TA350) ở nồng độ thấp  2 ppm) đến sinh trưởng và 

phát triển của cây con trồng chậu. Kết quả cho thấy, việc sử dụng các chế phẩm Atonik, NAA và TA350 làm tăng 

đáng kể t   ệ r  r  tr n hom ngọn so với đối chứng và chế phẩm N M. Ngược  ại, kh ng có hiệu quả khi sử dụng các 

chế phẩm tr n hom thân.   n cạnh đó, tưới dung d ch chế phẩm cho cây con làm tăng r  rệt chiều c o cây, đường 

kính tán, khối  ượng r , số lộc, chiều dài cành lộc và số hoa so với đối chứng. Tuy vậy, ảnh hưởng của các chế 

phẩm đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây là tương đương. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp   n 

liệu qu n trọng cho việc hoàn thiện quy trình chăm sóc cây Nhài Nhật. 

Từ khóa: Nhài Nhật, giâm cành, chế phẩm kích thích sinh trưởng. 

Evaluation of the Growth Stimulants on the Stem-Cutting Technique  
of Manaca Rain Plant (Brunfelsia hopeana Benth.) 

ABSTRACTS 

This study was conducted to evaluate the impact of popular growth stimulant products on the cutting 

propagation, growth, and development of Manaca Rain plant (Brunfelsia hopeana Benth.). The first experiment was 

designed to compare 4 types of growth stimulant preparations (N3M 20g/L, Atonik 1.8SL 5ml/L, NAA 500ppm, and 

TA350 - 350ppm NAA, 50ppm GA3) with water treatment on the cutting propagation of mature stem and top 

branchlet in sand media. The second experiment was carried out in plastic pots to evaluate the effect of supplying 

200ml (20ppm) solution from growth stimulants (Atonik, N3M,  n  TA 5 )  n  the contro  tre tment in the p  nt’s 

growth and development. As the results showed, combination of Atonik, NAA, and TA350 could significantly promote 

the rooting rate as compared with the control and N3M treatments. On the other hand, no significant effects of the 

use of growth stimulants on the mature stem have been described. Next, the application of Atonik, N3M, and TA350 

could promote various agronomical traits, such as plant height, root mass, number of buds, bud length, number of 

flowers. However, there were no significant differences in effects of these preparations on the growth and 

development of this plant. Taken together, our study would provide a solid foundation for the protocol of planting 

Manaca rain plants. 

Keywords: Brunfelsia hopeana Benth., cutting, growth stimulant.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Nhài Nhêt (Brunfelsia hopeana Benth.) là 

loài cây có nguồn gốc tÿ Brazil, đặc điểm là có 

hoa màu xanh ngọc rçt đẹp, hþơng thơm, nhþng 

đồng thời khi tàn chuyển về màu tríng; vì vêy 
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có nơi gọi là cây hoa hai màu. Theo Iyer & cs. 

(1977), loài cây này có thể làm thuốc chữa một 

số bệnh, thuốc síc cûa rễ đþợc sử dýng để điều 

trð ớn länh, sốt ngþời lớn, viêm khớp và thçp 

khớp, đau lþng, câm länh thông thþờng, viêm 

phế quân, bệnh phổi, bệnh lao và rín cín, nó 

cüng đþợc sử dýng nhþ một thuốc xổ để điều trð 

rối loän thên và loét. Mặt khác, đåy là một 

trong những loài cây có khâ nëng chðu hän tốt, 

thích hợp với nhiều vùng khí hêu. Đáng chú ý, ở 

Việt Nam trong những nëm gæn đåy, nó đþợc sử 

dýng phổ biến trong cânh quan không chî là ở 

khu vực công cộng mà còn trong các không gian 

vþờn nhà. 

Các nghiên cứu về kỹ thuêt nhân giống đối 

với loài cåy này chþa đþợc cý thể. Plowman & 

cs. (1998) đánh giá đối với cây Nhài Nhêt có thể 

nhân giống bìng hät hoặc chiết cành; cüng có 

thể nhân giống bìng biện pháp vin cành 

(Randhawa & Mukhopadhyay, 1986). Trong khi 

đó, nhu cæu sử dýng Nhài Nhêt làm hoa cânh 

cho thð trþờng ngày càng nhiều và cæn các biện 

pháp nhân giống nhanh, hệ số nhân giống cao, 

đơn giân, dễ áp dýng. Vì vêy, việc nghiên cứu 

khâ nëng giåm cành và thúc đèy sự sinh trþởng 

cûa loài cåy này đät các tiêu chuèn cho việc sử 

dýng ngoài thð trþờng là cæn thiết cho sân xuçt 

quy mô lớn. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về sử dýng 

chçt điều tiết sinh trþởng và chế phèm KTST 

trong nhân giống và đèy nhanh quá trình sinh 

trþởng và phát triển cûa cây trồng là rçt phổ 

biến. Nhóm chçt KTST nhþ Auxin (IAA, IBA, 

NAA), Giberillin (GA3) và các chế phèm nhþ 

N3M, Altonik đþợc nghiên cứu và áp dýng 

nhiều trong việc sân xuçt giống cây hoa cânh 

(Træn Hoài Hþơng & cs., 2010; Phäm Thð Minh 

Tâm & Nguyễn Thð Bích Phþợng, 2017), dþợc 

liệu (Ninh Thð Phíp, 2013), hay các nhóm cây 

lâm nghiệp (Ngô Vën Cæm & cs., 2016; Vü Thð 

Bích Hêu & cs., 2016). 

Vì vêy, mýc tiêu cûa nghiên cứu nhìm 

đánh giá hiệu quâ cûa các loäi chế phèm KTST 

đến khâ nëng nhån giống bìng giâm cành, sinh 

trþởng và phát triển cûa cây Nhài Nhêt để góp 

phæn đþa ra khuyến cáo phù hợp trong sân xuçt 

loäi hoa này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

Nghiên cứu đþợc tiến hành trên đối tþợng 

cây hoa là Nhài Nhêt (Brunfeldsia hopeana 

Benth.) täi khu thí nghiệm Khoa Nông học, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. Thời gian thí 

nghiệm tÿ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020. Cây 

tiến hành thí nghiệm là cåy đþợc trồng 1 nëm 

tuổi tÿ cành chiết. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đánh giá ânh hþởng cûa một số 

chế phèm đến khâ nëng giåm cành:  

 Thí nghiệm đþợc bố trí theo phþơng pháp 

một nhân tố RCBD với 5 công thức sử dýng các 

loäi chçt kích thích sinh trþởng khác nhau: 

Công thức 1 (CT1): Đối chứng sử dýng nþớc lã; 

CT2: N3M nồng độ 20 g/l; CT3: Atonik 1.8SL 

nồng độ 5 ml/l; CT4: NAA 500ppm và CT5: 

TA350 nguyên chçt (350ppm NAA, 50ppm GA3, 

0,02% P, 0,01% Fe). Nồng độ cûa các chế phèm 

đþợc sử dýng theo khuyến cáo cûa nhà sân xuçt. 

Mỗi công thức sử dýng hai loäi hom giâm với 3 

læn nhíc läi; mỗi læn nhíc läi có 30 đoän hom 

thân dài 7-8cm, và 30 đoän hom ngọn (3-5cm). 

Nhúng cành giâm vào 100ml dung dðch ở các 

công thức trên trong thời gian 10 phút; sau đó 

tiến hành cím vào giá thể cát èm đã làm säch 

và diệt khuèn trong khay nhþ  a. Khu thí nghiệm 

đþợc làm mát và giữ èm bìng hệ thống tþới 

phun sþơng tự động duy trì độ èm bề mặt tÿ 70-

80%. Các chî tiêu về tỷ lệ cành sống, tỷ lệ cành 

ra rễ và tỷ lệ ra ngôi; thời gian ra mæm, thời 

gian bít đæu ra rễ và ra ngôi đþợc theo dõi đðnh 

kỳ 15 ngày/læn. Các chî tiêu số rễ, chiều dài rễ 

đþợc theo dõi và thu thêp trên 5 cành giâm/læn, 

nhíc läi vào giai đoän ra ngôi. Tiến hành lçy 

méu bìng phþơng pháp thû công, sử dýng nþớc 

làm mềm nền giá thể và tách khỏi rễ trþớc khi 

đo đếm. 
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 Bảng 1. Tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của hom giâm ở các công thức thí nghiệm (%) 

Loại hom giâm Công thức 

30 ngày sau giâm 45 ngày sau giâm 60 ngày sau giâm 75 ngày sau giâm 

T  lệ  
sống 

T  lệ  
ra r  

T  lệ  
sống 

T  lệ  
ra r  

T  lệ  
sống 

T  lệ 
 ra r  

T  lệ  
sống 

T  lệ  
ra r  

Hom thân CT 1- Đối chứng 100 - 100 - 100 - 100 
- 

CT 2 - N3M 100 - 100 - 100 - 100 - 

CT 3 - Atonik 100 - 100 - 100 - 100 
- 

CT 4 - NAA 100 - 100 - 100 - 100 
- 

CT 5 – TA350 100 - 100 - 100 - 100 
- 

Hom ngọn CT 1- Đối chứng 100 0,0 100 13,3 100 26,7 100 35,6
c 

CT 2 - N3M 100 0,0 100 15,6 100 30,0 100 47,8
bc

 

CT 3 - Atonik 100 8,9 100 34,4 100 53,3 100 70,0
a 

CT 4 - NAA 100 17,8 100 17,8 100 61,1 100 72,2
a 

CT 5 - TA350 100 15,6 100 32,2 100 50,0 100 63,3
ab 

Ghi chú: CT1 - Đối chứng: Nước lã; CT2: N3M 20 g/l; CT3: Atonik 5ml/l; CT4: NAA 500ppm; CT5 TA350: NAA 

350ppm + GA3 50ppm; ký tự chữ cái chỉ sự sai khác giữa các công thức ở mức tin cậy 95%; n = 30. 

  

Ghi chú: CT1: Nước lã; CT2: N3M 20 g/l; CT3: Atonik 1.8SL 5ml/l; CT4: NAA 500ppm; CT5: TA350 (350ppm 

NAA, 50ppm GA3); Thanh trên cột chỉ độ lệch chuẩn của mẫu; ký tự trên cột chỉ sự sai khác giữa các công thức ở 

mức tin cậy 95%; Thời gian ra ngôi của Nhài Nhật: 90 ngày. 

Hình 1. Số rễ và chiều dài rễ trung bình của hom giâm ngọn sau 90 ngày theo dõi 

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của một số 

chế phẩm KTST đến sinh trưởng và phát triển 

của cây Nhài Nhật: Thí nghiệm đþợc bố trí theo 

kiểu một nhân tố theo khối ngéu nhiên đæy đû, 

với 4 Công thức: CT1: Đối chứng sử dýng nþớc 

lã, CT2: N3M (20ppm); CT3: Atonik 1.8SL 

(20ppm), và CT4: TA350 (20ppm). Mỗi công 

thức có 45 cây với 3 læn nhíc läi.  

Cây thí nghiệm đþợc trồng trong túi bæu có 

kích thþớc 30  30cm là cây tÿ cành chiết 1 

nëm tuổi. Toàn bộ phæn bæu cü đþợc cố đðnh 

bìng lớp lþới nhựa mít cáo, sau đó sử dýng cát 
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sông lçp đæy xung quanh bæu cåy. Lþợng phân 

bón hàng tháng đþợc trộn đều trên mặt bæu với 

lþợng 50g phân vi sinh Sông Gianh và 10g NPK 

16-16-8 Đæu Tråu/cåy. Nþớc tþới đþợc cung cçp 

thþờng xuyên với lþợng giống nhau ở tçt câ các 

công thức. Các dung dðch thứ cçp đþợc pha 

loãng tÿ dung dðch chế phèm nguyên chçt (nhþ 

trong thí nghiệm 1) với nồng độ 20ppm, tþới 

đðnh kỳ cho cây 200ml dung dðch thứ 

cçp/læn/tháng. 

Các chî tiêu sinh trþởng, ra lộc, đþợc theo dõi 

đðnh kỳ 1 tháng/læn. Các chî tiêu về hoa đþợc đo 

đếm hàng ngày trong thời gian cây ra hoa. Khối 

lþợng chçt khô cûa bộ rễ đþợc xác đðnh sau khi 

sçy khô ở nhiệt độ 70C trong 48h bìng máy 

Binder, Đức. Mỗi công thức theo dõi 5 cây/ læn 

nhíc läi theo nguyên tíc đþờng chéo 5 điểm. 

2.3. Xử lý thống kê 

Số liệu đþợc tổng hợp trong phæn mềm 

Ecxel 2010 và xử lý thống kê theo phþơng  

pháp phån tích phþơng sai một nhân tố 

(ANOVA) ở độ tin cêy 95%, sử dýng phæn mềm 

IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm KTST đến tỷ 

lệ sống và ra rễ của cành giâm 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy, Nhài Nhêt là 

loài cây có khâ nëng sống tốt, đoän cành cít sau 

3 tháng nhþng vén tþơi khỏe. Mæm non bêt ra 

nhiều tÿ hom thân, tuy nhiên, không có công 

thức nào có xuçt hiện rễ. Ngþợc läi, hom ngọn 

cho khâ nëng ra rễ khá tốt thể hiện ở tçt câ các 

công thức đều bít đæu xuçt hiện rễ 45 ngày sau 

giâm cành (Bâng 1). Ảnh hþởng cûa các công 

thức sử dýng chçt kích thích sinh trþởng lên 

cành giâm ngọn là rçt rõ rệt so với đối chứng. 

Công thức sử dýng NAA - 500ppm cho kết quâ 

cao nhçt với tỷ lệ 72,2% cành ra rễ, trong khi 

đó, công thức giâm cành bìng Atonik cüng có tỷ 

lệ ra rễ đät 70%, công thức giâm cành bìng TA 

cho kết quâ thçp hơn nhþng không sai khác so 

với hai công thức trên. Đồng thời, các công thức 

này đều vþợt trội so với đối chứng ở mức ý nghïa 

95%. Ngþợc läi, công thức giâm cành bìng N3M 

chî có tỷ lệ cành ra rễ đät 47,8%, tuy cao hơn đối 

chứng nhþng sự sai khác không ở mức có ý 

nghïa thống kê. Kết quâ này cho thçy, NAA có 

tác động tốt đến khâ nëng ra rễ cûa cây Nhài 

Nhêt. TA350 với nồng độ chứa NAA 350ppm 

thçp hơn công thức 4 cho kết quâ cüng thçp hơn 

về tỷ lệ cành ra rễ. 

So sánh về khâ nëng ra rễ và phát triển cûa 

bộ rễ hom giâm ngọn sau 90 ngày thí nghiệm 

đþợc thể hiện ở hình 1. Nhìn chung, số rễ cçp 1 

sau khi kết thúc thí nghiệm ở các công thức sử 

dýng chçt kích thích sinh trþởng không nhiều 

hơn so với đối chứng ở mức ý nghïa 95%. Công 

thức sử dýng TA cho số rễ đät cao nhçt (4,3 

rễ/hom) nhþng ở công thức đối chứng cüng đät 

3,7 rễ/hom. Tuy nhiên, ânh hþởng cûa chçt kích 

thích sinh trþởng đối với khâ nëng phát triển 

cûa bộ rễ cây Nhài Nhêt thể hiện rõ ở chî tiêu 

chiều dài rễ. Hom giâm ở các công thức sử dýng 

Atonik, NAA và TA có chiều dài rễ dao động tÿ 

6,4cm đến 9,8cm và cao hơn đối chứng ở mức ý 

nghïa 95%. Trong khi đó, công thức sử dýng 

N3M chî cho chiều dài rễ đät 3,3cm, ở mức 

tþơng đþơng so với đối chứng sử dýng nþớc lã - 

2,4cm. Điều này có thể giâi thích bởi 3 công thức 

3, 4 và 5 kích thích Nhài Nhêt ra rễ sớm hơn, do 

vêy, thời gian đến khi ra ngôi hom giâm phát 

triển bộ rễ dài hơn so với đối chứng và công thức 

sử dýng N3M. 

3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm KTST  

đến sinh trưởng và phát triển của cây  

Nhài Nhật 

Quá trình sinh trþởng cûa cây trồng chðu 

tác động cûa nhiều yếu tố. Một trong những yếu 

tố đó là các chçt điều tiết sinh trþởng. Các chçt 

này tác động đến tçt câ các quá trình trao đổi 

chçt, giúp cây chống chðu điều kiện bçt thuên 

và phát triển nhanh hơn. 

Đánh giá ânh hþởng cûa việc sử dýng các 

chế phèm đến khâ nëng sinh trþởng và phát 

triển cûa cây Nhài Nhêt thể hiện ở các bâng 2.
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A. HOM GIÂM TRƯỞNG THÀNH 

     

B. HOM GIÂM NGỌN 

     

CT1 - ĐC CT2 - N3M CT3 - Atonik CT4 - NAA CT5 - TA350 

Ghi chú:CT1: Nước lã; CT2: N3M 20 g/l; CT3: Atonik 1.8SL 5 ml/l; CT4: NAA 500ppm; CT5: TA350 (350ppm 

NAA, 50ppm GA3); A. Đoạn hom giâm trưởng thành không xuất hiện rễ; B. Đoạn hom giâm ngọn xuất hiện rễ. 

Thời  gian sau giâm cành 90 ngày. 

Hình 2. Các hom giâm ở các công thức thí nghiệm 

Bảng 2. Ảnh hưởng của chế phẩm KTST đến sinh trưởng  

của cây Nhài Nhật sau 120 ngày theo dõi 

Công thức Cao cây (cm) ĐK thân  cm) ĐK tán (cm) Chiều dài r  (cm) Khối  ượng khô r  (g) 

CTI - Đối chứng - Nước lã 11,4b 0,100a 13,96b 26,33b 17,63b 

CTII - N3M 20ppm 17,54a 0,103a 16,97a 27,8b 27,24a 

CTIII- Atonik 20ppm 15,73a 0,103a 16,5a 29,33ab 24,83a 

CTIV - TA350 20ppm 17,06a 0,104a 17,3a 31,23a 22,4ab 

LSD0.05 4,27 0,01 2,78 3,36 7,06 

CV% 2,9 5 8 5,9 15,4 

Ghi chú: Chế phẩm được tưới đi  nh kỳ 200ml ở n  ng độ   ppm m  i tháng; Chỉ tiêu chiều cao cây, đường kính 

thân, đường kính tán được xác định bằng hiệu số giữa chiều cao cuối cùng sau 120 ngày theo dõi so với chiều cao 

ban đầu trước thí nghiệm; chiều dài rễ là giá trị của rễ dài nhất; ký tự chữ cái chỉ sự sai khác giữa các công thức 

thí nghiệm ở mức tin cậy 95%. 

Qua 6 tháng theo dõi, nhìn chung, cây Nhài 

Nhêt ở các công thức thí nghiệm đều sinh 

trþởng và phát triển tốt. Việc bổ sung các chế 

phèm KTST có sự tác động rõ rệt đến một số chî 

tiêu sinh trþởng và phát triển. 

Sử dýng chế phèm KTST làm tëng chiều 

cao cåy, đþờng kính tán, chiều dài rễ và khối 

lþợng rễ khô ở tçt câ các công thức thí nghiệm 

khi so sánh với đối chứng sử dýng nþớc lã  

bổ sung đðnh kỳ cho cây. Công thức sử dýng TA 

kích thích tëng chiều cao (14,73cm), đþờng kính 

tán (5,28cm) và chiều dài rễ (31,23cm) sau 6 

tháng theo dõi, cao nhçt trong các công thức và 

vþợt trội hơn so với đối chứng ở mức ý nghïa 
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95%. Trong khi đó, sử dýng N3M cüng cho chiều 

cao cây (14,8cm) và khối lþợng rễ khô (27,84g) 

cao nhçt và vþợt trội so với đối chứng. Ngþợc läi, 

sử dýng Atonik chî có tác động rõ rệt đến chî 

tiêu khối lþợng rễ khô (24,83g) là vþợt trội so 

với đối chứng, nhþng cao hơn so với các công 

thức sử dýng chế phèm khác. 

Tþơng tự nhþ vêy, đối với sự phát sinh và 

phát triển cûa các lộc mới trên cây Nhài Nhêt ở 

các công thức có sử dýng chçt kích thích sinh 

trþởng đều cao hơn so với đối chứng sử dýng 

nþớc lã. Sự vþợt trội thể hiện rõ ở công thức sử 

dýng N3M ở các chî tiêu số lộc/cây (21 lộc), số 

lá/lộc (6,11 lá) và chiều dài cành lộc (10,82 cm) 

đều cao hơn so với đối chứng ở mức ý nghïa 

thống kê p = 0,05. Công thức sử dýng Atonik 

1.8SL chî vþợt trội so với đối chứng ở các chî 

tiêu về số lá/lộc và đþờng kính cành lộc. Trong 

khi đó, ở công thức sử dýng TA350 so với đối 

chứng là không có ý nghïa thống kê. Trong khi 

đó, không có sự sai khác nào giữa các công thức 

sử dýng chçt kích thích sinh trþởng ở các chî 

tiêu này. 

Theo dõi sự ra hoa cûa cây Nhài Nhêt, tổng 

số hoa trung bình trên 1 cành dao động tÿ 12,33 

hoa (Đối chứng) đến 15,67 hoa (N3M); độ bền 1 

hoa trong khoâng tÿ 4,44 ngày (TA350) đến 4,78 

ngày (N3M, Atonik 1.8SL) và độ bền cûa đợt 

hoa dài hơn, dao động tÿ 16,67 ngày (Đối chứng) 

đến 17,22 ngày (TA350). Nhþ vêy, sử dýng chế 

phèm KTST tþới đðnh kỳ không làm tëng độ bền 

cûa hoa so với đối chứng, nhþng läi làm tëng số 

hoa/cành vþợt trội so với đối chứng ở mức có ý 

nghïa P = 0,05. Mặc dù vêy, giữa các công thức 

sử dýng các loäi chế phèm khác nhau cüng 

không có sự sai khác rõ rệt. 

3.3. Thảo luận 

Trong thí nghiệm giâm cành, kết quâ thể 

hiện rõ, sử dýng chế phèm KTST có hiệu quâ 

đối với hom ngọn, trong khi, không có tác dýng 

đối với hom trþởng thành (Bâng 1). Kết quâ 

này tþơng tự nhþ một số nghiên cứu cûa 

Aderounmu (2019) nghiên cứu trên loäi cây hät 

mỡ (Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn.), cây 

thûy tùng (Ngô Vën Cæm & cs., 2016), cây 

thông (Pinus thunbergii) (Matsunaga & Ohira, 

2019) cüng có kết quâ tþơng tự khi chứng minh 

cành nhỏ hơn cho khâ nëng ra rễ tốt hơn. Các 

kết quâ trên đã chứng minh, với các cành có 

mức độ hóa gỗ cûa cành càng nhiều thì khâ 

nëng ra rễ cûa cành giâm càng thçp. Một 

nguyên nhân khác có thể là do nồng độ chế 

phèm KTST chþa phù hợp với việc giåm đoän 

hom thân cûa cây Nhài Nhêt, nhþng đối với 

đoän hom ngọn thì hoàn toàn phù hợp. Việc sử 

dýng Atonik, NAA và TA350 cho hiệu quâ cao 

hơn so với sử dýng N3M (Bâng 1, Hình 1) trong 

việc kích thích ra rễ ở hom ngọn có thể do trong 

thành phæn N3M, tỷ lệ cûa hoät chçt kích 

thích sự hình thành rễ không cao hoặc vþợt 

quá ngþỡng phù hợp với cây trồng. Điều này 

đþợc chứng minh ở một số cây thân gỗ nhþ cåy 

Oâi hþơng, chî phù hợp ở nồng độ giâm cành tÿ 

1.500ppm đến 3.000ppm (Phäm Thð Minh Tâm 

& Nguyễn Thð Bích Phþợng, 2017). Một nguyên 

nhân khác là loäi hoät chçt kích thích sinh 

trþởng có trong chế phèm N3M không phù hợp 

đối với cây Nhài Nhêt. Điều này cüng đþợc Vü 

Thð Bích Hêu & cs. (2016) chứng minh trên cây 

Hồng diệp, chî thích hợp với nhân giống bìng 

IAA và không phát sinh rễ trong điều kiện sử 

dýng NAA, IBA hay N3M.  

Việc bổ sung chçt kích thích sinh trþởng 

trong quá trình trồng cây là một trong những 

biện pháp kỹ thuêt cæn thiết để giúp cây sinh 

trþởng và phát triển nhanh hơn. Tác động cûa 

chế phèm trong quá trình sinh trþởng và phát 

triển cûa cây Nhài Nhêt là rõ rệt. N3M tuy 

không thể hiện hiệu quâ trong nhân giống 

nhþng läi có tác dýng tích cực đến sinh trþởng 

và phát triển cûa cây Nhài Nhêt giai đoän vþờn 

þơm (Bâng 2, Bâng 4). Thành phæn cûa N3M có 

chứa thành phæn trung và vi lþợng, đặc biệt là 

Bo, Zn và Fe, đåy chính là các yếu tố giúp cây 

tëng khâ nëng quang hợp, tÿ đó tëng sinh khối 

và nëng suçt (Altaf Hussain & cs., 2020; Nandi 

& cs., 2020). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của chế phẩm KTST đến một số chỉ tiêu về lộc sau 120 ngày theo dõi 

Công thức Số lộc /cây Số lá/lộc Đk cành  ộc (cm) Chiều dài cành lộc (cm) 

CTI - Đối chứng - Nước lã 19,11b 5,44b 0,210b 8,63b 

CTII - N3M 20ppm 21,00a 6,11a 0,224ab 10,82a 

CTIII- Atonik 20ppm 20,22ab 6,00a 0,232a 9,77ab 

CTIV - TA350 20ppm 20,56ab 5,78ab 0,219ab 9,31ab 

LSD0,05 1,62 0,5 0,015 1,26 

CV% 3,3 4,4 3,5 6,6 

Ghi chú: Số lộc được tính bằng tổng số lộc ra trên các cành từ khi bắt đầu thí nghiệm đến khi kết thúc thí 

nghiệm; các chỉ tiêu khác của cành lộc được theo dõi trên 5 lộc ngẫu nghiên tại cùng một thời điểm phát sinh 

đến khi lộc ngừng sinh trưởng; ký tự chữ cái chỉ sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở mức tin cậy 95%. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của chế phẩm KTST đến một số chỉ tiêu về hoa sau 180 ngày theo dõi 

Công thức Tổng số hoa/cành Độ bền 1 hoa (ngày) Độ bền thảm hoa (ngày) 

CTI - Đối chứng - Nước lã 12,33b 4,56a 16,67a 

CTII - N3M 20ppm 15,67a 4,78a 16,44a 

CTIII - Atonik 20ppm 15,60a 4,78a 16,89a 

CTIV - TA350 20ppm 15,33a 4,44a 17,22a 

LSD0,05 1,33 0,77 0,88 

CV% 4,5 8,3 3 

Ghi chú: Tổng số hoa/cành là số hoa trung bình trên 1 cành cấp 1 từ khi bắt đầu ra hoa đến khi kết thúc ra hoa; 

ký tự chữ cái chỉ sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở mức tin cậy 95%. 

  Tác du  ng cûa Atonik cüng đþợc nhiều tác 

giâ chứng minh làm tëng vên chuyển trao đổi 

chçt, tëng cþờng độ quang hợp, hàm lþợng 

chlorophyll trong cây trô  ng (Kołodziej, 2008; 

Kiełtyka-Dadasiewicz, 2010). Do vêy, sử dýng 

Atonik tác động tích cực đến sinh trþởng và 

phát triển cûa cây Nhài Nhêt thể hiện ở các chî 

tiêu nhþ tëng chiều cao, đþờng kính tán, số lá, 

khối lþợng rễ khô, tổng số hoa (Bâng 2, 3 và 4). 

Trong khi đó, TA350 có thành phæn là NAA, 

là một loa i auxin, đã đþợc chứng minh có hiệu 

quâ trong việc tëng nëng suçt và chçt lþợng cây 

trồng nhþ trên cåy rau (Nguyễn Đình Thi, 2010; 

Võ Thð Phþợng, 2016), hay trên cåy ën quâ 

(Serrani & cs., 2007). Do đó, việc sử dýng TA 

350 đối với Nhài Nhêt tỏ ra khá hiệu quâ trong 

quá trình sinh trþởng cûa cây thể hiện ở các chî 

tiêu chiều cao cây, đþờng kính tán và tổng số 

hoa/cành (Bâng 2, Bâng 4). 

Tuy nhiên, so sánh về mức độ tác động cûa 

các loäi chế phèm KTST đến sinh trþởng và 

phát triển cûa cây Nhài Nhêt là không có sự 

khác biệt. Điều này có thể giâi thích bởi cơ chế 

tác động cûa các loäi chế phèm đều có liên quan 

đến hoät động cûa bộ máy quang hợp, trao đổi 

chçt và sự phát triển cûa tế bào nhþ đã giâi 

thích ở trên. Bên cänh đó, việc sử dýng ở cùng 

lþợng dung dðch nhþng tỷ lệ hàm lþợng các hoät 

chçt, thành phæn hóa học khác nhau ở mỗi chế 

phèm chþa có điều kiện đánh giá såu hơn trong 

thí nghiệm này. 

4. KẾT LUẬN 

Việc sử dýng các chế phèm KTST làm tëng 

tỷ lệ ra rễ, chiều dài rễ ở hom giâm ngọn nhþng 

không làm tëng số lþợng rễ cçp 1, không kích 

thích sự hình thành rễ ở hom giåm trþởng 
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thành cûa cây Nhài Nhêt trong cùng điều kiện. 

Sử dýng các chế phèm Atonik 1.8SL ở nồng độ 5 

ml/l; NAA-500ppm và TA350 (350ppm NAA; 

50ppm GA3) cho chçt lþợng hom giåm tþơng 

đþơng nhau và vþợt trội hơn so với đối chứng và 

N3M ở các chî tiêu về rễ. 

 Tþới đðnh kỳ 200ml các chế phèm KTST 

(N3M, Atonik 1.8SL và TA350) với nồng độ 20 

ppm/læn/tháng giúp cây Nhài Nhêt tëng chiều 

cao, đþờng kính tán, khối lþợng rễ, số lộc, chiều 

dài lộc và số hoa vþợt trội so với đối chứng chî 

sử dýng nþớc lã. Sử dýng N3M cho kết quâ tốt 

nhçt trong số các chế phèm sử dýng trong thí 

nghiệm đối với sinh trþởng và phát triển cûa 

cây Nhài Nhêt, nhþng không có sự khác biệt rõ 

rệt so với các chế phèm khác ở mức ý nghïa 

thống kê. 
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