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TÓM TẮT 

 Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của độ dẫn điện (với 3 giá trị EC: 800 µS/cm,  

1.000 µS/cm và 1.200 µS/cm), nhiệt độ (với 4 mức nhiệt độ: 15C, 20C, 25C, đối chứng (27-29C)) của dung dịch 

dinh dưỡng và số đốt của cành giâm (với 3 loại cành giâm: cành có 1 đốt mang mắt ngủ, cành có 2 đốt mang mắt ngủ 

và cành có 3 đốt mang mắt ngủ) đến khả năng nhân nhanh cũng như sinh trưởng của cây Giảo cổ lam từ cành giâm 

trên hệ thống khí canh. Kết quả cho thấy có thể sử dụng hệ thống khí canh cho việc nhân giống vô tính bằng giâm cành 

Giảo cổ lam Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. Dung dịch dinh dưỡng SH1 với giá trị EC 1.000 µS/cm là 

dinh dưỡng tối ưu cho việc nhân nhanh cho hệ số nhân chồi cao nhất. Dung dịch dinh dưỡng cần duy trì ở nhiệt độ 

25C, sử dụng cành giâm bánh tẻ, số đốt/cành giâm là 2-3 đốt. Áp dụng quy trình nhân giống trên cho hệ số nhân chồi 

đạt 16,48-18,48 lần/cây mẹ/35 ngày. Cây giống tạo ra từ cành giâm có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trên hệ 

thống khí canh. Giảo cổ lam cho sinh khối cao nhất khi sử dụng dung dịch dinh dưỡng SH1 với EC 1.200 µS/cm.  

Từ khóa: Giảo cổ lam, Gynostemma pentaphyllum, khí canh, nhân nhanh. 

   Rapid Multiplication of Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino  
by Cuttings by Aeroponic Systems 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the influence of some aeroponics-growing factors such as: conductivity  

(800 µS/cm, 1,000 µS/cm, 1,200 µS/cm), temperature (15C, 20C, 25C, Control (27-29C)) of the nutrient solution 

and the number of nodal of the cuttings (1 nodal; 2 nodal; 3 nodal) on the rapid multiplication and growth of the local 

medicinal plant jiaogulan Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino. The results showed that it was possible to 

use aeroponics system for multiplication of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino by cuttings. The nutrition 

solution SH1 with EC of 1,000 µS/cm was the optimal nutrient for rapid multiplication in terms of shoot induction. The 

nutrient solution should be maintained at 25C. 2-3 nodal cuttings at middle age were suitable for multiplication. The 

above propagation protocol yielded the shoot multiplication rate of 16.48-18.48 times/mother plant/35 days. The 

plantlets derived from cuttings grew well on aeroponic system. Highest biomass yield was obtained when SH1 

solution with EC of 1,200 µS/cm was used. 

Keywords: Gynostemma pentaphyllum; aeroponic; rapid multiplication. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã 

hội, xu hướng sử dụng dược liệu có nguồn gốc tự 

nhiên ngày càng được ưu tiên (Nguyen & cs., 

2018). Nhiều dược liệu có nguồn gốc từ thực vật 

đã và đang được sử dụng rộng rãi như là nguồn 

cung cấp các thực phẩm chức năng cho đại đa số 

người dân trên thế giới (Nguyen & cs., 2016). 

Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) được 
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biết đến là loại thảo dược nổi tiếng từ lâu đời bởi 

đặc tính chống căng thẳng giúp khôi phục sự cân 

bằng của cơ thể và cải thiện trí nhớ (Keilhoff & 

cs., 2017). Giảo cổ lam có hàm lượng saponin cao 

gấp 3-4 lần so với nhân sâm (Phạm Cao Khải & 

cs., 2018). Nghiên cứu hoá sinh đã chỉ ra, ngoài 

saponin, Giảo cổ lam còn chứa flavonoid, 

polysacarit, axit amin, vitamin và một số yếu tố 

cần thiết khác. Ngoài ra, Giảo cổ lam còn có tác 

dụng hiệu quả khi chuyển hoá lipid giúp ổn định 

mức cholesterol trong máu và giảm béo hiệu quả; 

bình ổn huyết áp, bảo vệ hệ thần kinh (Keilhoff 

& cs., 2017), ngăn ngừa các biến chứng tim mạch 

(Shaito & cs., 2020), chống lão hoá (Razmovski & 

cs., 2005), giảm stress (Choi & cs., 2019), giúp 

ngủ ngon giấc (Liao & cs., 2018).  

Với nhiều đặc tính dược học có giá trị như 

trên nên trong các năm gần đây, nguồn Giảo cổ 

lam trong tự nhiên đã và đang bị khai thác quá 

mức dẫn đến khan hiếm (Bùi Đình Lãm & cs., 

2015; Zhang & cs., 2019). Chính vì thế nhân 

nhanh Giảo cổ lam đang là nhu cầu cần được ưu 

tiên hiện nay. Hiện đã có các nghiên cứu về 

nhân giống Giảo cổ lam sử dụng các kĩ thuật 

truyền thống như giâm hom, gieo hạt… nhưng 

hệ số nhân giống và độ đồng đều thấp. Đã có 

nhiều công bố về nhân giống in vitro Giảo cổ 

lam, tuy nhiên hệ số nhân chồi còn thấp 7,285 

chồi/mẫu (Jala & Patchpoonporn, 2012), 4,36 

chồi/mẫu (Bùi Đình Lãm & cs., 2015), 6,8 

chồi/mẫu (Phạm Cao Khải & cs., 2018), 13,80 

chồi/mẫu (Nguyễn Thị Thanh Hằng & cs., 

2018), 7,72 chồi/mẫu (Quảng & cs., 2019).  

Ở Việt Nam, nhân giống vô tính bằng công 

nghệ khí canh đã được áp dụng rất hiệu quả 

trên một số cây trồng với hệ số nhân cao như 

khoai tây 11,00 lần/30 ngày (Nguyễn Quang 

Thạch & cs., 2006), cây cà chua 11,44 lần/60 

ngày (Hoàng Thị Nga & cs., 2010), cây Đinh 

lăng (Polyscias fruticosa) 29,40 lần/8 tuần 

(Trương Thanh Hưng & cs., 2018) và cây Thìa 

canh (Gymnema sylvestre) 20,00 lần/tháng 

(Trần Thị Quý & cs., 2018) đã cho tỉ lệ ra rễ và 

tỉ lệ sống đạt trên 90% với hệ số nhân cao.  

Việc phát triển trồng cây dược liệu theo 

hướng nông nghiệp công nghệ cao là một xu 

hướng tất yếu đã và đang được triển khai mạnh 

mẽ ở nhiều vùng miền tại Việt Nam. Tuy nhiên 

theo những tài liệu chúng tôi có thể tiếp cận 

được thì chưa có công bố nào về nghiên cứu và 

áp dụng kỹ thuật nhân giống Giảo cổ lam bằng 

giâm cành trên hệ thống khí canh. Chính vì vậy, 

việc nghiên cứu nhân giống Giảo cổ lam bằng kỹ 

thuật giâm cành trên hệ thống khí canh sẽ có ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm nhân nhanh 

loại thảo dược này ở quy mô công nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và thiết kế thí nghiệm 

Vật liệu nghiên cứu là cây Giảo cổ lam 

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 

nuôi cấy mô. Sử dụng dung dịch dinh dưỡng 

SH1 (Nguyễn Quang Thạch & cs., 2006)  

Cây nuôi cấy mô đạt tiêu chuẩn (cao 3cm,  

3-4 lá, 4-5 rễ) được lấy ra khỏi bình nuôi cấy, 

rửa sạch môi trường dưới vòi nước, trồng trong 

hộp khí canh trong nhà màng cách ly. Hộp khí 

canh có diện tích 2m2 (1m  2m). Vùng rễ nằm 

trong hộp được phun nước và dinh dưỡng tự 

động, thời gian phun/nghỉ là 15 giây/20 phút. 

Nhà màng cách ly côn trùng, che mưa, lưới cắt 

nắng, có hệ thống quạt thông gió và làm mát 

chủ động, nhiệt độ trong nhà duy trì từ 27-29C.  

Các thí nghiệm được thiết kế theo phương 

pháp khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCB), mỗi 

công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại là 1 hộp 

khí canh (diện tích 2m2), mỗi lần nhắc lại 21 cây. 

Thời gian nghiên cứu: Tháng 8-12/2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm nghiên cứu xác định nồng độ 

dung dịch dinh dưỡng đến khả năng nhân giống 

vô tính cây Giảo cổ lam. Nồng độ dung dịch dinh 

dưỡng được xác định thông qua đo giá trị độ dẫn 

điện (electrical conductivity - EC). Thí nghiệm 

được tiến hành với 3 giá trị EC: 800 µS/cm, 

1.000 µS/cm và 1.200 µS/cm. 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt 

độ dung dịch dinh dưỡng đến khả năng nhân 

giống cây Giảo cổ lam được tiến hành với 4 mức 

nhiệt độ: 15C, 20C, 25C, đối chứng (27-29C).  

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của số 

đốt mang mắt ngủ/cành giâm đến khả năng 

nhân giống cây Giảo cổ lam được tiến hành với 3 



Nghiên cứu nhân nhanh Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum (Thunb.) Makino) bằng giâm cành trên hệ thống 

khí canh 
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loại cành giâm: cành có 1 đốt mang mắt ngủ, 

cành có 2 đốt mang mắt ngủ và cành có 3 đốt 

mang mắt ngủ. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Số chồi/một 

lần cắt (Cắt 5 lần trong 35 ngày, thời gian giữa 

các lần cắt là 7 ngày), hệ số nhân giống (lần), tỉ lệ 

cây sống (%); tỉ lệ ra rễ (%) (theo dõi 3 đợt: 8 ngày 

sau trồng, 10 ngày sau trồng và 12 ngày sau 

trồng); chiều dài rễ (cm) (theo dõi 10 ngày sau 

trồng, 20 ngày sau trồng và 30 ngày sau trồng); 

chiều cao cây (cm), số lá/cây (lá); khối lượng tươi 

(gam), khối lượng khô (gam); thời gian từ khi 

trồng mẫu đến khi cắt ngọn (ngày), thời gian từ 

khi cắt ngọn đến bật mầm (ngày), thời gian kết 

thúc bật mầm (ngày), tỉ lệ bật mầm (%), số mắt 

ngủ trung bình/cây mẹ/1 lần cắt. 

2.4. Xử lí số liệu 

Số liệu được được phân tích phương sai 

(ANOVA) một nhân tố và phân tích hậu kiểm 

Fisher’s PLSD với mức P ≤0,05 bằng phần mềm 

IRRISTAT 4.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của độ dẫn điện (EC) của 

dung dịch dinh dưỡng đến khả năng  

nhân vô tính cây Giảo cổ lam trên hệ 

thống khí canh 

EC dung dịch dinh dưỡng ở mức 800 µS/cm 

có thể là mức thấp với cây Giảo cổ lam nên cây 

sinh trưởng kém, sự bật chồi của cây mẹ bị 

giảm, số chồi thu được ở mỗi lần thấp hơn so với 

hai giá trị EC dung dịch dinh dưỡng còn lại. 

Trong đó có 2 lần cắt đầu tiên có số chồi được ít 

hơn hoặc chỉ bằng số cây mẹ (17-21 chồi/21 cây 

mẹ). Khi EC của dung dịch tăng lên 1.000 µS/cm 

thì số chồi thu được mỗi lần cắt đều tăng và 

tổng số chồi thu được cũng tăng lên cùng với sự 

tăng của EC (từ 273 lên 378 chồi/35 ngày). Tổng 

số chồi thu được đạt cao nhất (378 chồi) ở công 

thức có EC là 1.000 µS/cm. Tuy nhiên, khi EC 

tăng lên 1.200 µS/cm thì số chồi thu được giảm 

đi, tổng số chồi thu được đạt 349 chồi. Hệ số 

nhân chồi ở công thức có EC 1.000 µS/cm tăng 

từ 13 lần (EC 800 µS/cm) lên 18 lần/35 ngày. 

Khi EC dung dịch tăng lên 1.200 µS/cm thì hệ 

số nhân giảm còn 16,62 lần/35 ngày (Bảng 1). 

Hệ số nhân giống đạt cao nhất khi giá trị 

EC là 1.000 µS/cm và giảm đi khi độ dẫn điện 

tiếp tăng lên 1200 µS/cm. Điều này có thể được 

giải thích là chỉ số EC thấp gây ra hiện tượng 

thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng bật 

mầm, còn chỉ số EC cao sẽ ngăn cản sự hấp thu 

chất dinh dưỡng do áp suất thẩm thấu cao gây 

nên rối loạn sinh lí (Lam & cs., 2020). 

Giá trị EC của dung dịch dinh dưỡng phản 

ánh tổng số ion chứa trong dung dịch dinh 

dưỡng (Calori & cs., 2017) và có ảnh hưởng lớn 

hệ số nhân giống vô tính Giảo cổ lam. Theo 

Calori & cs. (2017), Nguyễn Quang Thạch & cs. 

(2009) thì EC quá cao hoặc quá thấp sẽ làm 

giảm khả năng nhân chồi của khoai tây. Như 

vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi có sự 

tương đồng với các nghiên cứu khác về ảnh 

hưởng của EC tới hệ số nhân giống. 

Tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu về tỉ lệ sống, tỉ 

lệ ra rễ và chất lượng rễ của cây Giảo cổ lam trên 

hệ thống khí canh cho thấy, tỉ lệ sống của cây 

đều đạt 100% ở cả 3 mức EC, tuy nhiên, tỉ lệ ra 

rễ và chiều dài rễ tăng đáng kể khi tăng độ dẫn 

điện (Bảng 2). Tỉ lệ ra rễ tăng dần theo thời gian. 

Sau 8 ngày, có thể thấy sự thay đổi về tỉ lệ ra rễ 

khác nhau ở các công thức môi trường. Tỉ lệ ra rễ 

đạt cao nhất ở EC 1.200 µS/cm (33,67%) và thấp 

nhất ở EC 800 µS/cm (19,00%). Sau 10 ngày, tỉ lệ 

ra rễ tăng lên nhanh so với 8 ngày ở tất cả các 

mức EC. Sau 12 ngày, cành giâm đạt tỉ lệ ra rễ 

cao nhất là 100% khi giâm trên dung dịch dinh 

dưỡng với EC 1.200 µS/cm. Bên cạnh đó, chiều 

dài rễ cũng tăng dần theo thời gian và theo độ 

dẫn điện EC. Sau 10 ngày, với EC 800 µS/cm, sự 

phát triển của rễ là chậm nhất (chiều dài rễ 

trung bình 1,88cm). Với EC 1.200 µS/cm, sự phát 

triển cuả rễ là nhanh nhất (chiều dài rễ trung 

bình 1,93cm). Sau 30 ngày, với EC 1.200 µS/cm, 

chiều dài rễ vượt trội hẳn so với EC 800 µS/cm 

(84,87cm; 56,84cm, tương ứng). Ở EC 1.000 

µS/cm, chiều dài rễ ở mức trung bình (68,43 cm). 

Ở mức EC là 1200 µS/cm, tỉ lệ ra rễ đạt tối đa và 

chiều dài rễ là cao nhất. Hiện nay chưa có nghiên 

cứu nào về ảnh hưởng của EC đến tỉ lệ sống, tỉ lệ 

ra rễ và chiều dài rễ của cây Giảo cổ lam. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của độ dẫn điện (EC) của dung dịch dinh dưỡng  

đến khả năng nhân chồi Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 

EC (µS/cm) 
Số chồi/một lần cắt (chồi/lần) Tổng số chồi 

cắt/35 ngày 
Hệ số nhân 

(lần/35 ngày) Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

800 17 21 44 66 125 273
a 

13,0
a 

1.000 22 23 62 88 183 378
c 

18,0
c 

1.200 21 25 53 84 166 349
b 

16,6
b 

CV%      4,34 4,30 

LSD0,05      8,56 1,37 

Ghi chú: Tổng số chồi cắt từ 21 cây mẹ, thời gian giữa các đợt cắt là 7 ngày. Các giá trị trung bình kèm theo chữ 

cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của độ dẫn điện (EC) của dung dịch dinh dưỡng đến tỉ lệ sống,  

tỉ lệ ra rễ và chất lượng rễ của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 

EC (µS/cm) Tỉ lệ sống (%) 
Tỉ lệ ra rễ (%) Chiều dài rễ (cm) 

8 NST 10 NST 12 NST 10 NST 20 NST 30 NST 

800 100 19,00 76,00 85,67 1,68
a 

23,87
a 

56,84
a 

1.000 100 28,67 85,67 95,33 1,80
a,b 

27,25
b 

68,43
b 

1.200 100 33,67 90,67 100,00 1,93
b,c 

37,62
c 

84,87
c 

CV%     6,80 3,10 3,70 

LSD0,05     0,28 2,10 5,80 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng; Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có 

ý nghĩa (P <0,05).  

Nghiên cứu của Trần Thị Quý & cs. (2018) 

đối với cây Thìa canh (Gymnema sylvestre) cũng 

cho thấy, cây sinh trưởng chậm ở mức EC thấp 

500 S/cm và 1.000 S/cm. Nhưng khi tăng EC 

lên 1.500 S/cm, cây Thìa canh có sự sinh 

trưởng tốt, số chồi và số lá trung bình trên cây 

lần lượt đạt 4,13 chồi/cây và 46,33 lá/cây, hệ số 

nhân đạt 19,5 cành giâm/tháng/cây. Tuy nhiên, 

khi độ dẫn điện quá cao lại hạn chế sự sinh 

trưởng cây thìa canh, số chồi và số lá khi ở mức 

EC 2.000 S/cm giảm lại chỉ đạt trung bình 3,10 

chồi/cây và 34,60 lá/cây, hệ số nhân đạt 13,5 

cành giâm/tháng/cây. 

Nghiên cứu của Trương Thanh Hưng & cs. 

(2018) đối với cây Đing lăng lá nhỏ (Polyscias 

fruticosa) cho thấy nồng độ dung dịch dinh dưỡng 

có ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng phát 

triển của cây đinh lăng trồng trên hệ thống khí 

canh. Tại mức EC là 1.500 S/cm cây có chiều cao 

là 30,33 cm/cây; số lá là 23 lá/cây và hệ số nhân 

là 16 cây. Khi tăng mức EC lên 2.000 S/cm thì 

sự sinh trưởng của cây cũng tương tự như mức 

1.500 S/cm. Điều này chứng tỏ nồng độ dinh 

dưỡng tại mức EC = 1.500 S/cm là ngưỡng tối đa 

cho sinh trưởng của cây. 

Tăng EC làm tăng đáng kể chiều cao cây, số 

lá, khối lượng tươi và khối lượng khô của cây 

Giảo cổ lam (Bảng 3). Mức EC 1.200 µS/cm cho 

chỉ số về chiều cao cây, số lá, khối lượng tươi và 

khối lượng khô lớn hơn so với mức EC 800 và 

1.000 µS/cm (Hình 1). Với EC 1.200 µS/cm, khối 

lượng tươi, khô thu được khi kết thúc thí 

nghiệm là 11,5 g/cây và 1,34 g/cây, lớn hơn so 

với EC 1.000 µS/cm (9,23 g/cây; 1,34 g/cây) và 

EC 800 µS/cm (8,77 g/cây; 1,06 g/cây). 

3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch dinh 

dưỡng đến khả năng nhân giống cây Giảo 

cổ lam trên hệ thống khí canh 

Giảo cổ lam được tìm thấy ở vùng núi phía 

Bắc nước ta là cây ưa nhiệt độ trung bình thấp. 
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Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 8 đến 

tháng 10, nhiệt độ không khí thường khá cao 

dẫn đến nhiệt độ vùng rễ cũng cao, do vậy nếu 

không điều chỉnh nhiệt độ phù hợp thì tỉ lệ cành 

giâm ra rễ sẽ ảnh hưởng. Tiến hành thí nghiệm 

để nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vùng rễ 

thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ của dung 

dịch phun vào rễ. Kết quả theo dõi sự thay đổi 

nhiệt độ vùng rễ trong hệ thống khí canh khi có 

điều chỉnh nhiệt độ dung dịch sau khi phun 

được thể hiện trong hình 2. 

Nhiệt độ môi trường trung bình của không 

khí trong nhà khí canh trong tháng 9 là cao, 

nhiệt biến đổi tăng dần từ 8h đến 14h và giảm 

khi 16h (Hình 2). Nhiệt độ này gây ảnh hưởng 

không nhỏ đến sự biến động nhiệt độ vùng rễ 

của cây trong bồn khí canh. Công thức đối 

chứng (không điều khiển nhiệt độ dung dịch 

dinh dưỡng) thì nhiệt độ trung bình của vùng 

rễ cây trong bồn khí canh biến đổi không nhiều 

từ 28,0C đến 31,5C sau khi phun dinh dưỡng 

30 phút.  

Đối với những công thức mà dung dịch dinh 

dưỡng được làm mát ở 15C, 20C và 25C, sau 

khi phun dung dịch 30 phút, nhiệt độ vùng rễ 

chỉ tăng thêm 2-3C so với nhiệt độ dung dịch, 

không phụ thuộc vào nhiệt độ trong nhà trồng. 

Kết quả trên cho thấy nhiệt độ vùng rễ trong hệ 

thống khí canh có thể điều chỉnh thông qua điều 

chỉnh nhiệt độ của dung dịch dinh dưỡng phun 

vào rễ (Hình 2). 

Nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng khác nhau 

có ảnh hưởng khác nhau đến khả năng nhân 

chồi của cây Giảo cổ lam khi được trồng khí 

canh. Tăng nhiệt độ làm tăng đáng kể số 

chồi/một lần cắt (chồi/lần) dẫn đến hệ số nhân 

chồi tăng. Ở lần cắt đầu tiên, không có sự khác 

biệt nào về số chồi cắt khi tăng nhiệt độ từ 15C 

đến 20C. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ lên 25C 

thì đã có sự khác biệt ngay từ lần cắt đầu tiên. 

So với đối chứng, số chồi/1 lần cắt ở 25C là cao 

nhất và hệ số nhân chồi ở mức 25C (18,48 lần) 

thể hiện sự vượt trội so với các nhiệt độ khác. 

Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng lên (27C ~29C) 

(công thức đối chứng) thì hệ số nhân chồi giảm 

xuống còn 15,62 lần (Bảng 4). 

 Bảng 3. Ảnh hưởng của độ dẫn điện (EC) của dung dịch dinh dưỡng đến chiều cao cây, số lá, 

khối lượng tươi và khối lượng khô của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh sau 60 ngày  

EC (µS/cm) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 
Khối lượng (g) 

Tươi Khô 

800 26,08
a 

25,19
a 

8,77
a 

1,06
a 

1000 29,82
b 

28,90
b 

9,23
b 

1,13
a,b 

1200 37,87
c 

36,33
c 

11,5
c 

1,34
c 

CV% 4,20 4,10 4,20 5,20 

LSD0,05 1,58 1,40 0,26 0,19 

Ghi chú: Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

 

Ghi chú: A - Mức EC = 800 µS/cm; B - Mức 1.000 µS/cm; C - Mức EC 1.200 µS/cm. 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch dinh dưỡng đến sự sinh trưởng  

và phát triển của cây Giảo cổ lam sau 60 ngày 
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Hình 2. Sự biến thiên nhiệt độ tháng 9 của môi trường và nhiệt độ vùng rễ  

của các công thức thí nghiệm ở các thời điểm khác nhau sau khi phun dinh dưỡng 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng  

đến khả năng nhân chồi cây Giảo cổ lam 

Nhiệt độ (
o
C) 

Số chồi /một lần cắt (chồi/lần) Tổng số chồi 
cắt/35 ngày 

Hệ số nhân 
(lần/35 ngày) Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

15 17 18 46 52 95 228
a 

10,86
a 

20 17 21 48 68 131 285
b 

13,57
b 

25 21 23 64 91 189 388
d 

18,48
d 

ĐC 20 21 49 74 164 328
c 

15,62
c 

CV%      4,60 4,50 

LSD0,05      15,18 1,45 

Ghi chú: Tổng số chồi cắt /21 cây mẹ, thời gian giữa các đợt cắt là 7 ngày; Các giá trị trung bình kèm theo chữ 

cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

Nhiệt độ có ảnh hưởng rõ rệt đến tỉ lệ ra rễ 

và chất lượng rễ của cây Giảo cổ lam trên hệ 

thống khí canh. Tại thời điểm 8 ngày sau trồng, 

ở nhiệt độ 25C, tỉ lệ ra rễ của cây là cao nhất 

(29%) (Hình 3), thấp hơn ở 20C (24%), thấp 

nhất ở 15C (19%) và ĐC (19%). Tuy nhiên, sau 

10 và 12 ngày, tỉ lệ ra rễ thay đổi nhanh chóng. 

Sau 12 ngày, tỉ lệ ra rễ cao nhất của chồi là 

100% khi ở nhiệt độ 25C, sau đó là ở nhiệt độ 

đối chứng 27-29C (95,33%) (Hình 3). Ra rễ với 

tỉ lệ thấp nhất là ở 15C (81,00%). Chiều dài rễ 

thay đổi nhanh chóng từ 10 ngày đến 30 ngày 

sau trồng. Tại nhiệt độ 25C, rễ phát triển tốt 

và cho độ dài cao nhất (86,85cm) (Bảng 5). 

Tăng nhiệt độ làm tăng chiều cao cây, số lá 

và khối lượng tươi, khối lượng khô (Bảng 6). Tuy 

nhiên, khi tiếp tục tăng nhiệt độ đến nhiệt độ đối 

chứng (27C~29C) các chỉ tiêu theo dõi có xu thế 

giảm hơn so với mức nhiệt độ 25C, khối lượng 

khô và khối lượng tươi có sai khác về mặt thống 

kê. Trong 3 mức nhiệt độ thì mức 25C cây có 

chiều cao cao nhất, số lá nhiều nhất và khối 

lượng lớn nhất. Chang & cs. (2016) đã chỉ ra rằng 

tăng nhiệt độ làm tăng cả khối lượng tươi và khối 

lượng khô của Giảo cổ lam. Tuy nhiên, đối với 

dưa chuột thuỷ canh (cây cùng họ với Giảo cổ 

lam), nhiệt độ ở mức 22C lại cho chiều cao cây, 

số lá, khối lượng tươi và khối lượng khô cao hơn ở 

mức 25C (Muthir & cs., 2019). Đối với cây khoai 

tây trồng ở vụ hè thu, hệ số nhân đạt cao nhất 

khi nhiệt độ dung dịch duy trì ở ngưỡng 20C 

(Nguyễn Quang Thạch & cs., 2009). 
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3.3. Ảnh hưởng của số đốt/cành giâm đến 

khả năng nhân giống cây Giảo cổ lam trên 

hệ thống khí canh 

Số đốt/cành giâm có ảnh hưởng lớn tới việc 

nhân giống cây Giảo cổ lam. Việc cắt cành giâm 

với số đốt/cành giâm không hợp lý sẽ ảnh hưởng 

tới khả năng ra rễ cũng như bật chồi tạo thành 

cây mới. Đối với cây thân leo như Giảo cổ lam 

thì việc cắt cành lại rất quan trọng. Trong khí 

canh, cây cần tối thiểu 2 đốt để cây ra rễ cũng 

như bật chồi. Ở vết cắt có sùi callus có thể ra rễ 

nhưng đa số rễ thường ra ở đốt. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng đến tỉ lệ sống,  

tỉ lệ ra rễ và chiều dài rễ cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 

Nhiệt độ (
o
C) Tỉ lệ sống (%) 

Tỉ lệ ra rễ (%) Chiều dài rễ (cm) 

8 NST 10 NST 12 NST 10 NST 20 NST 30 NST 

15 100 19 71,33 81,00 1,41
a 

23,40
a 

56,96
a 

20 100 24 76,33 90,67 1,42
a 

27,12
b 

68,90
b 

25 100 29 90,67 100,00 1,91
b 

37,18
c 

86,85
c
  

ĐC 100 19 85,67 95,33 1,81
b 

36,97
c 

84,99
c 

CV%     11,40 1,60 3,70 

LSD0,05     0,37 1,00 5,47 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng; Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có 

ý nghĩa (P <0,05). 

   

Sau 1 ngày Sau 4 ngày Sau 8 ngày 

   

Sau 15 ngày Sau 25 ngày Sau 35 ngày 

Hình 3. Quá trình phát triển rễ của Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh  

sử dụng môi trường dinh dưỡng SH1, nhiệt độ dinh dưỡng 25C 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng đến chiều cao cây, số lá  

và khối lượng của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh sau 60 ngày 

Nhiệt độ (
o
C) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 

Khối lượng (g) 

Tươi Khô 

15 25,89
a 

24,71
a 

8,77
a 

1,02
a 

20 29,44
b 

28,52
b 

9,27
a 

1,12
a 

25 37,63
c 

36,19
c 

11,39
c 

1,33
b 

ĐC 35,15
c 

34,29
c 

10,24
b 

1,13
a 

CV% 2,90 2,50 2,90 5,00 

LSD0,05 1,87 1,57 0,69 0,12 

Ghi chú: Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

Bảng 7. Ảnh hưởng của số đốt/cành giâm đến tỉ lệ sống, tỉ lệ ra rễ  

và chiều dài rễ của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 

Số đốt (đốt) Tỉ lệ sống (%) 
Tỉ lệ ra rễ (%) Chiều dài rễ (cm) 

8 NST 10 NST 12 NST 10 NST 20 NST 30 NST 

1 đốt 100 28,67 52,33 76,33 1,05
a 

19,33
a 

48,58
a 

2 đốt 100 57,00 76,33 90,33 1,44
a,b 

24,77
a,b 

58,03
b 

3 đốt 100 57,00 81,00 95,33 1,61
b 

27,23
b 

65,89
c 

CV%     16,4 5,90 2,70 

LSD0,05     0,51 3,15 3,56 

Ghi chú: NST Ngày sau trồng; Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có 

ý nghĩa (P <0,05). 

Tỉ lệ ra rễ tăng dần theo thời gian. Sau 8 

ngày, có thể thấy sự thay đổi tỉ lệ ra rễ khác 

nhau ở các công thức. Khi tăng số đốt, tỉ lệ ra rễ 

cũng tăng lên. Tỉ lệ ra rễ đạt cao nhất (57,00%) 

ở cây từ cành giâm 2 đốt và 3 đốt; thấp nhất ở 

cây từ cành giâm 1 đốt (28,67%). Sau 10 ngày, tỉ 

lệ ra rễ tăng lên so với 8 ngày từ 13-24%, sau đó 

tăng chậm hơn. Sau 12 ngày, cây có tỉ lệ ra rễ 

cao nhất (95,33%) là cây từ cành giâm 3 đốt. 

Chiều dài rễ cao nhất thu được từ cành giâm 3 

đốt (1,61cm sau 10 ngày; 27,23cm sau 20 ngày; 

65,89cm sau 30 ngày) và thấp nhất ở cây từ 

cành giâm 1 đốt (1,05cm sau 10 ngày; 19,33cm 

sau 20 ngày; 48,58cm sau 30 ngày) (Bảng 7). 

Số chồi thu được trên một lần cắt tăng dần 

theo thời gian cho tất cả các cành giâm trên hệ 

thống khí canh. Có sự sai khác rất nhỏ giữa số 

lượng chồi thu được sau 5 lần cắt giữa sử dụng 

cành giâm 2 đốt (346 chồi) và cành giâm 3 đốt 

(377 chồi). Tăng số đốt làm tăng đáng kể hệ số 

nhân của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí 

canh. Sau 5 lần cắt, hệ số nhân khi sử dụng 

cành giâm 2 đốt (16,48 lần/35 ngày) và 3 đốt 

(17,95 lần/35 ngày) cho hệ số nhân cao vượt trội 

so với sử dụng cành giâm 1 đốt (5,33 lần/35 

ngày) (Bảng 8). 

Cây từ cành giâm 1 đốt có chiều cao cây và 

số lá thấp nhất (26,88cm và 25,67 lá). Trong 

khi đó, cành giâm 2 đốt có chiều cao cây trung 

bình (36,95cm) và số lá trung bình (35,67 lá) 

đạt giá trị cao nhất. Cây từ cành giâm 3 đốt có 

chiều cao trung bình (35,21cm) và số lá trung 

bình (34,19 lá), các chỉ số này không có sự sai 

khác về mặt thống kê so với cây từ cành giâm 

2 đốt (Bảng 9). Khi thu sinh khối, cây từ cành 

giâm 1 đốt có khối lượng thu được thấp nhất 

(8,42g tươi và 0,96g khô) và cao nhất là cây từ 

cành giâm 2 đốt (13,52g tươi và 1,36g khô). 

Tuy nhiên, tỷ số khô/tươi của cây từ cành giâm 

3 đốt là 11,97% lớn hơn so với cây cành giâm 2 

đốt (10,06%) và cây từ cành giâm 1 đốt 

(11,40%) (Bảng 9). 
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Bảng 8. Ảnh hưởng của số đốt/cành giâm đến khả năng nhân chồi cây Giảo cổ lam  

trên hệ thống khí canh 

Số đốt 
(đốt) 

Số chồi /một lần cắt (chồi/lần) Tổng số chồi 
cắt/35 ngày 

Hệ số nhân 
(lần/35 ngày) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

1 đốt 4 11 20 30 47 112
a 

5,33
a 

2 đốt 19 23 55 84 165 346
b 

16,48
b 

3 đốt 20 24 60 90 183 377
c 

17,95
c 

CV%      4,60 4,60 

LSD0,05      15,30 1,19 

Ghi chú: Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

Bảng 9. Ảnh hưởng của số đốt/cành giâm đến chiều cao cây, số lá  

và khối lượng của cây Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 

Số đốt Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 
Khối lượng (g) 

Tươi Khô 

1 đốt 26,88
a 

25,67
a 

8,42
a 

0,96
a 

2 đốt 36,95
b 

35,67
b 

13,52
c 

1,36
b,c 

3 đốt 35,21
b 

34,19
b 

10,44
b 

1,25
b 

CV% 3,90 3,50 6,60 8,30 

LSD0,05 2,94 2,51 1,61 0,22 

Ghi chú: Các giá trị trung bình kèm theo chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột là sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 

  

Ghi chú: A - Cây nuôi cấy mô; B - Cây nuôi cấy mô trên hệ thống khí canh; C - Cây sau trồng 15 ngày; D - Cây 

sau trồng 30 ngày; E - Cây sau trồng 60 ngày. 

Hình 4. Quá trình nhân giống và phát triển của Giảo cổ lam trên hệ thống khí canh 
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Kết quả của chúng tôi khá tương đồng với 

nghiên cứu của Trần Thị Quý & cs. (2018) đối 

với cây Thìa canh (Gymnema sylvestre). Các 

cành giâm cây Thìa canh đã bắt đầu xuất hiện 

rễ ở ngày thứ 8 sau giâm. Sử dụng cành giâm có 

1 cặp lá cho tỉ lệ ra rễ đạt 100% sau 11 ngày 

giâm cành, cành giâm có 2 cặp lá cho tỉ lệ ra rễ 

đạt 96,6% sau 13 ngày giâm cành. Trong khi đó, 

tỉ lệ ra rễ ở công thức cành giâm có 3 và 4 cặp lá 

thấp hơn, tỉ lệ này lần lượt là 80,0% và 76,6% 

sau 14 ngày theo dõi. Có sự vượt trội về số lượng 

rễ và chiều dài rễ của công thức cành giâm có 1 

và 2 cặp lá so với cành giâm có 3 và 4 cặp lá 

4. KẾT LUẬN 

Hệ thống khí canh là phù hợp cho việc nhân 

giống vô tính bằng giâm cành cây Giảo cổ lam. 

Dung dịch dinh dưỡng với giá trị EC là  

1.000 µS/cm là dung dịch cho hệ số nhân chồi 

cao nhất. Dung dịch dinh dưỡng cần duy trì ở 

nhiệt độ 25C, sử dụng cành giâm bánh tẻ, số 

đốt/cành giâm từ 2-3 đốt. Áp dụng quy trình 

nhân giống trên có thể cho hệ số nhân chồi đạt 

16,48-18,48 lần/cây mẹ/35 ngày. Cây giống tạo 

ra từ cành giâm trên hệ thống khí canh có khả 

năng sinh trưởng và phát triển tốt trên hệ thống 

khí canh. Dung dịch dinh dưỡng với EC 1.200 

µS/cm là phù hợp nhất để thu sinh khối Giảo cổ 

lam trên hệ thống khí canh. 
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