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TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành nhằm mục đích xác định được kỹ thuật xử lý hạt giống thích hợp cho nhân giống
cây Mã tiền lông bằng hạt. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại gồm các
công thức: Công thức 1 (Không xử lý hạt giống - đối chứng), công thức 2 (Xử lý hạt giống bằng bào mòn cơ học),
công thức 3 (Xử lý hạt giống bằng H2SO4 nồng độ 50% trong 30 giây), công thức 4 (Xử lý hạt giống bằng ngâm ủ
vào cát). Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức 4 (Xử lý hạt giống bằng ngâm ủ vào cát) cho kết quả tốt nhất về tỉ
lệ nảy mầm (98,9%) và tỉ lệ cây xuất vườn (85,6%). Cả công thức 4 (Xử lý hạt giống bằng ngâm ủ vào cát) và công
thức 2 (Xử lý hạt giống bằng bào mòn cơ học) đều cho chiều cao cây và số lá trên cây cao hơn so với công thức 1
(không xử lý hạt giống) một cách chắc chắn ở mức độ tin cậy 95%. Từ kết quả nghiên cứu trên, đề xuất áp dụng
công thức 4 (Xử lý hạt giống bằng ngâm ủ vào cát) trong nhân giống cây Mã tiền lông tại Thái Nguyên.
Từ khóa: Mã tiền lông (Strychnos ignatii Berg.), xử lý hạt giống, nảy mầm, Thái Nguyên.

Effect of Seed Treatment Techniques on Propagation
of Ipuh Akar (Strychnos ignatii Berg.) in Thai Nguyen
ABSTRACT
The experiment was conducted to evaluate suitable seed treatment technique for propagating ipuh akar, Strychnos
ignatii Berg., by seed. The experiment was designed in a randomized complete block with 3 replicates and four
treatments: Treatment 1 (control-without treatment), treatment 2 (seed treatment by mechanical abrasion), treatment 3
(spraying H2SO4 50% in 30 seconds), and treatment 4 (seed treatment by incubating in sand). The results showed that
seed treatment by incubating in sand gave the highest seed germination rate (98.9%) and transplantation rate (85.6%).
Both seed treatment by incubating in sand and seed treatment by mechanical abrasion gave the best result in plant
height and leaf number as compared to the control treatment at significant level of P <0.05. This suggested that
treatment of seeds by incubating in sand was effective for propagating ipuh akar by seeds.
Keywords: Ipuh akar (Strychnos ignatii Berg.), seed treatment, seed germination, Thai Nguyen.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mã tiền lông (Strychnos ignatii Berg.) thuûc
hõ Mã tiền (Loganiaceae), bû Long đờm
(Gentianales) được phân bø ở Trung Quøc, Thái
Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines với
các tên gõi khác nhau ở từng nước như

Peninsular (ở Malaysia), Saint Ignatius bean (ở
Anh), Phayaa mue lek (ở Thái Lan), Katbalonga
(ở Philippines), Feves de Saint-Ignace (ở Pháp),
Pepita de San Ignacio (ở Tây Ban Nha) (Padua
& cs., 1999; Nguyễn Tiến Bân & cs., 2007). Ở
Việt Nam, Mã tiền löng cñn được gõi là Đêu gió,
Dây gió và phân bø ở các tînh Tuyên Quang,
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Thái Nguyên, Bíc Giang, Phú Thõ, Thanh Hoá,
Quâng Trð, Khánh Hoà, Bình Dương, Đ÷ng Nai
(Nguyễn Tiến Bân & cs., 2007). Theo Volfova &
Patocka (2003) hät và thân cây Mã tiền lông
được khai thác để chiết xuçt stricnin. Kết quâ
nghiên cứu của Frederich & cs. (2003) về các
loài thuûc hõ Mã tiền có chứa stricnin cho thçy,
trên thế giới trong khoâng 90 loài thuûc hõ Mã
tiền chî có 6 loài có có chứa stricnin trong đò
g÷m câ loài Mã tiền lông (Strychnos ignatii
Berg), ở Việt Nam hät của cây Mã tiền lông
(Strychnos ignatii Berg) được đánh giá là loài
cåy dược liệu có giá trð và được khai thác làm
nguyên liệu chiết xuçt bruxin do trong hät có
chứa bruxin và stricnin. Theo Nguyễn Tiến Bân
& cs. (2007), cây Mã Tiền löng được xác đðnh là
loài ở mức “bð đe doä” (Bêc T), cæn khoanh vùng
bâo t÷n täi chú và thu thêp cây giøng về tr÷ng ở
vườn để bâo t÷n chuyển chú. Nguyễn Thð Yến &
cs. (2011) đã phån loäi và xác đðnh được 24 loài
thực vêt quý hiếm täi Vườn quøc gia Xuån Sơn,
Phú Thõ, trong đò ngu÷n gen cây Mã tiền lông
được đánh giá ở mức VU - Sẽ nguy cçp, cæn được
nghiên cứu bâo t÷n. Nguyễn Minh Tuçn & cs.
(2021) qua điều tra đánh giá täi 6 huyện (Đðnh
Hòa, Đäi Từ, Đ÷ng Hỷ, Võ Nhai, Phù Yên, Phú
Lương) trên đða bàn tînh Thái Nguyên cho thçy
trữ lượng cây Mã tiền lông trong thời gian trước
đåy rçt nhiều, đến thời điểm hiện nay trữ lượng
ngu÷n gen cây Mã tiền lông täi khu vực nghiên
cứu còn rçt ít và khâ nëng tæn xuçt bít gặp cây
Mã tiền lông trong tự nhiên là rçt hiếm. Nguyên
nhân chủ yếu dén đến sự suy giâm ngu÷n gen
Mã tiền lông trong tự nhiên là do tình träng
chặt phá rừng để tr÷ng keo, tr÷ng cåy ën quâ và
làm nương réy, cũng như hiện tượng khai thác
tên diệt của người dân, dén đến nguy cơ suy
giâm và có thể tuyệt chủng ngu÷n gen Mã tiền
lông quý hiếm của đða phương. Hät của cây Mã
tiền lông (S. ignatii Berg.) và các loài khác thuûc
chi Strychnos, hõ Mã tiền (Longaniaceae) được
sử dụng làm dược liệu để trð phong thçp, tê, bäi
liệt, đau khớp däng phong thçp, nhức mói chân
tay, đau dåy thæn kinh, sưng đau do sang chçn,
nhõt đûc sưng đau (Bû Y tế, 2017). Do là loäi
dược liệu quý, người dân khai thác tên diệt nên
sø lượng cá thể trong tự nhiên ngày càng ít, do
đò rçt cæn có các biện pháp nghiên cứu để bâo t÷n
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và phát triển ngu÷n gen quý hiếm của đða
phương (Nguyễn Minh Tuçn & cs., 2021). Thực
tế cho thçy ở Việt Nam, các nghiên cứu về kỹ
thuêt xử lý hät giøng trong nhân giøng cåy dược
liệu, cây lâm sân ngoài gú đã cò nhiều thành tựu,
tuy nhiên đøi với cây Mã tiền lông các kết quâ
nghiên cứu chủ yếu về mặt dược liệu, chưa cò
mût nghiên cứu nào về kỹ thuêt cho cây Mã tiền
lông. Xuçt phát từ vçn đề thực tế trên, việc tiến
hành nghiên cứu kỹ thuêt nhân giøng cây Mã
tiền lông bìng hät là cæn thiết, trên cơ sở tham
khâo những kết quâ nghiên cứu về nhân giøng
cho cåy dược liệu, cây lâm sân ngoài gú để tiến
hành nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuêt nhân
giøng cho cåy dược liệu Mã tiền löng, qua đò gòp
phæn bù sung cơ sở khoa hõc về kỹ thuêt nhân
giøng bìng hät và chëm sòc cåy trong vườn ươm
phục vụ cho công tác bâo t÷n và phát triển ngu÷n
gen quý hiếm này cho tînh Thái Nguyên.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Hät cây Mã tiền löng được thu từ quâ vào
tháng 12/2020, quâ chín có màu vàng và nâu
tím. Sau khi thu quâ tiến hành tách vó để lçy
hät, chõn các hät chíc, cò kích thước tương đøi
đ÷ng đều nhau.
2.2. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được thực hiện từ tháng
12/2020 đến tháng 7/2021 täi Trường Đäi hõc
Nông Lâm Thái Nguyên. Thí nghiệm g÷m 4
công thức được bø trí theo khøi ngéu nhiên hoàn
chînh (RCBD) với 3 læn nhíc läi, múi công thức
100 bæu (gieo 1 hät tươi/bæu), tùng sø bæu cây
trong thí nghiệm là 1.200 bæu (tương đương với
1.200 hät). Công thức thí nghiệm:
Công thức 1: Không xử lý hät giøng
(đøi chứng)
Công thức 2: Xử lý hät giøng bìng bào mòn
cơ hõc (chà sát vó bìng tay)
Công thức 3: Xử lý hät giøng bìng H2SO4
n÷ng đû 50% trong 30 giây
Công thức 4: Xử lý hät giøng bìng ngâm ủ
vào cát.
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Hình 1. Quâ và hạt cây Mã tiền lông
Phương pháp xử lý hät bìng bào mñn cơ
hõc: Hät sau khi được tách khói quâ được mài
chà sát để làm säch nhớt xung quanh hät, tránh
làm tùn thương phöi hät, trước khi tiến hành
gieo hät vào túi bæu.

Chî tiêu đûng thái tëng trưởng chiều cao
cåy, đường kính gøc, sø lá trên cây: Múi công
thức lçy ngéu nhiên 15 cåy, đðnh kỳ 1 tuæn đo 1
læn làm với 3 læn nhíc läi, đo sau khi cåy nây
mæm 1 tuæn, phương pháp đo như sau:

Phương pháp ngåm ủ hät giøng vào cát: Hät
sau khi tách vó được ngâm ủ vào cát theo tî lệ 1
phæn hät: 2 phæn cát, với đû dày lớp cát 3-5cm, ủ
trong 1-2 ngày ở đû èm khoâng 90-95%. Sau đò
tiến hành lçy hät rửa và loäi bó nhớt xung quanh
hät trước khi tiến hành gieo hät vào túi bæu.

+ Chiều cao cåy (cm): Đo từ gøc đến đînh
mút ngõn của cây

Điều kiện thí nghiệm: Hät tươi sau khi tách
từ quâ được xử lý theo từng công thức thí
nghiệm và được gieo vào bæu nilon màu đen (9 ×
12), thành phæn ruût bæu g÷m: đçt mðn 80% +
trçu hun 10% + xơ dừa 10% được trûn đều và đù
đæy túi bæu. Hät được gieo với đû sâu gieo hät từ
3-5cm. Tưới đủ èm trước và sau khi gieo hät, và
thường xuyên kiểm tra đâm bâo đủ đû èm giá
thể. Sau khi cây nây mæm 1 tháng, đðnh kỳ múi
tuæn bón phân 1 læn với lượng 0,2kg NPK hòa
tan trong 6,6 lít nước để tưới cho 1.000 cây. Sau
khi tưới phån, tưới rửa läi lá bìng nước säch.
2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
Thời gian nây mæm: từ khi gieo đến 70% sø
hät bêt mæm trên túi bæu
Tî lệ nây mæm (%) = tùng sø cây nây
mæm/tùng sø hät gieo × 100

+ Đường kính gøc (mm): đo bìng thước
panme, đo cách gøc 1cm.
+ Sø lá trên cåy (lá/cåy): đếm sø lá xuçt hiện
trên cây qua múi đợt theo dôi đðnh kỳ 1 tuæn đo 1
læn, múi công thức đo ngéu nhiên 15 cây.
Chî tiêu đặc điểm về kích thước lá (chiều
dài, chiều rûng lá): múi công thức tiến hành đo
ngéu nhiên 15 lá, trong đò chiều dài lá đo từ gøc
đến đînh mút lá, chiều rûng lá đo ở đoän giữa
của lá.
Tiêu chuèn cây xuçt vườn: cây cao từ
40-45cm, đường kính gøc từ 3,5-4,0cm, sø lá
trên cây từ 5,0-6,0 lá/cåy, cåy sinh trưởng tøt.
2.4. Xử lý số liệu
Sø liệu nghiên cứu được xử lý thøng kê trên
phæn mềm SAS 6.12 để đánh giá sự sai khác
nhó nhçt (LSD) cò ý nghïa theo so sánh phån
häng Duncan (P ≤0,05).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tî lệ cây søng (%) = tùng sø cây søng sau
nây mæm/tùng sø hät gieo × 100

3.1. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt giống
đến thời gian nây mầm, tỉ lệ nây mầm

Tî lệ cây xuçt vườn (%) = tùng sø cåy đủ tiêu
chuèn xuçt vườn/tùng sø hät gieo × 100

Kết quâ nghiên cứu bâng 1 cho thçy thời gian
từ gieo đến nây mæm của các công thức trong thí
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nghiệm dao đûng trong khoâng 101-125 ngày,
trong đò CT1 (đ/c) cò thời gian nây mæm dài nhçt
(125 ngày), các công thức được xử lý hät giøng đều
có thời gian nây mæm nhanh hơn so với CT1 (đ/c).
Cũng với sø liệu bâng 1 cho thçy thời gian từ khi
gieo đến khi cây xuçt vườn dao đûng trong
khoâng 211-223 ngày, trong đò cöng thức 4 có
thời gian từ khi gieo đến khi xuçt vườn ngín nhçt
là 211 ngày, công thức 1 (đ/c) cò thời gian từ gieo
đến xuçt vườn dài nhçt (233 ngày), và dài hơn so
với các công thức còn läi trong thí nghiệm. Về tî lệ
nây mæm, có sự sai khác cò ý nghïa giữa các công
thức thí nghiệm mût cách chíc chín (P <0,05).

CT4 có tî lệ nây mæm cao nhçt với giá trð là
98,9%, tiếp đến là CT3 (94,4%) và cao hơn CT1
đøi chứng (78,9%) mût cách chíc chín ở mức đû
tin cêy 95%. Nguyễn Thð Yến (2017) cho rìng hät
giøng nây mæm nhanh hay chêm chðu sự tác đûng
rçt nhiều của các phương thức xử lý hät giøng và
cho tî lệ nây mæm cao hơn so với hät giøng không
được xử lý trước khi gieo. Với kết quâ ở bâng 1
của thí nghiệm này cho thçy có sự ânh hưởng
giữa các phương thức xử lý hät giøng đến tî lệ nây
mæm, trong đò CT4 cò tî lệ nây mæm cao nhçt và
cao hơn CT1 (đ/c) mût cách chíc chín ở mức đû
tin cêy 95%.

Bâng 1. Ảnh hưởng của phương thức xử lý hạt giống
đến thời gian nây mầm, tỉ lệ nây mầm cây Mã tiền lông
Thời gian từ gieo
đến nảy mầm (ngày)

Thời gian từ gieo
đến xuất vườn

Tỉ lệ nảy mầm
(%)

CT1 (đ/c)

125

223

78,9b

CT2

121

217

84,4b

CT3

105

216

94,4a

CT4

101

211

98,9a

Công thức

Cv%

3,5

LSD0,05

6,1

Ghi chú: Trên cùng một cột các giá trị mang chữ cái giống nhau xếp cùng nhóm sai
khác không có ý nghĩa.

Hình 2. Động thái tăng trưởng chiều cao cây Mã tiền lông
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Hình 3. Động thái tăng trưởng số lá trên cây Mã tiền lông
Bâng 2. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt giống
đến sinh trưởng cây Mã tiền lông tại thời điểm xuất vườn
Công
thức

Tỉ lệ
cây sống
(%)

Tỉ lệ cây
xuất vườn
(%)

Chiều cao
cây
(cm)

Đường kính
gốc
(mm)

Chiều dài
lá (cm)

Chiều rộng
lá (cm)

Số lá
trên cây
(lá)

Số lượng rễ Khối lượng rễ
trên cây
trên cây
(rễ/cây)
(g/cây)

CT1 (đ/c)

67,8b

63,3b

41,1b

3,5

8,8c

3,5b

5,7b

69,3c

0,61c

a

a

a

a

a

a

b

0,72b

CT2

84,4

84,4

44,7

4,0

9,7

4,5

6,4

72,9

CT3

94,4a

83,3a

44,2a

3,8

9,3b

3,6b

6,0ab

72,0b

0,71b

CT4

98,9a

85,6a

44,0a

3,9

9,3b

3,7b

6,2a

75,8a

0,86a

Cv%

8,4

9,3

2,7

7,2

1,2

5,4

3,4

1,3

5,4

LSD0,05

14,5

14,8

2,39

0,5

0,19

0,41

0,41

1,82

0,07

Ghi chú: Trên cùng một cột các giá trị mang chữ cái giống nhau xếp cùng nhóm sai khác không có ý nghĩa.

3.2. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt
giống đến động thái tăng trưởng chiều cao
cây Mã tiền lông
Hình 2 cho thçy, có sự khác biệt về tøc đû
tëng trưởng chiều cao cây của các công thức
trong thí nghiệm so với công thức đøi chứng.
Täi thời điểm sau nây mæm 1-2 tuæn cho thçy
cây Mã tiền lông có tøc đû tëng mänh về chiều
cao cåy, trong đò CT4 cò tøc đû tëng trưởng
chiều cao cây lớn nhçt (12,0cm), tiếp đến là
CT3 và CT2 với giá trð chiều cao cây là 11,9cm.
CT1 (đ/c) cò đûng thái tëng trưởng chiều cao
cây nhó nhçt với giá trð là 14,1cm và thçp hơn

so với các công thức trong thí nghiệm mût cách
chíc chín ở mức đû tin cêy 95%. Cũng với kết
quâ nghiên cứu ở hình 2 cho thçy chiều cao cây
của các công thức trong thí nghiệm tiếp tục
tëng và ùn đðnh dæn qua các đợt sinh trưởng,
CT2 có tøc đû tëng trưởng chiều cao cây cao
nhçt (39,3cm), tiếp đến là CT4 và CT3 với tøc
đû tëng trưởng chiều cao cây là (39,2cm và
39,0cm mût cách tương ứng) sau 10-11 tuæn kể
từ khi nây mæm. Trong khi đò CT1 (đ/c) cò tøc
đû tëng trưởng chiều cao cây nhó nhçt với giá
trð là 32,7cm và nhó hơn các cöng thức trong
thí nghiệm mût cách chíc chín ở mức đû tin
cêy 95%.
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Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt đến khả năng nhân giống cây Mã tiền lông (Strychnos ignatii Berg.) tại Thái Nguyên

3.3. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt
giống đến tốc độ tăng trưởng số lá trên cây
Mã tiền lông
Kết quâ nghiên cứu về tøc đû tëng trưởng
đường kính gøc cây Mã tiền löng được trình bày
ở hình 3. Qua đò cho thçy ở thời điểm hät giøng
sau nây mæm 4 tuæn có tøc đû tëng trưởng sø lá
trên trên cây rçt chêm và chî có 2 lá trên cây ở
tçt câ các công thức trong thí nghiệm. Tøc đû ra
lá trên cåy tëng dæn và có giá trð cao nhçt với
thời điểm sau khi nây mæm 11 tuæn, trong đò
CT2 có tøc đû ra lá trên cây cao nhçt với giá trð
là 6,13 lá/cåy và cao hơn CT1 đøi chứng (5,73
lá/cây) mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy
95%. CT4 cũng cò sø lá trên cåy cao hơn so với
công thức 1 đøi chứng, tuy nhiên sự sai khác
khöng cò ý nghïa qua xử lý thøng kê.
3.4. Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt
giống đến sinh trưởng cây giống Mã tiền
lông tại thời điểm xuất vườn
Kết quâ nghiên cứu bâng 2 cho thçy các
công thức trong thí nghiệm đều có tî lệ cây søng
và tî lệ cây xuçt vườn cao hơn so với công thức
đøi chứng mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy
95%. Trong đò, cöng thức 4 có tî lệ cây søng và tî
lệ cây xuçt vườn cao nhçt với giá trð là (98,9%
và 85,6%, mût cách tương ứng). Công thức 1
(đ/c) cò tî lệ cây søng và tî lệ cây thçp vườn thçp
nhçt với giá trð là (67,8% và 63,3%, mût cách
tương ứng) và thçp hơn cöng thức 4 mût cách
chíc chín ở mức đû tin cêy 95%. Các công thức
còn läi trong thí nghiệm đều có tî lệ cây søng và
tî lệ cây xuçt vườn cao hơn cöng thức 1 (đ/c) mût
cách chíc chín (P <0,05). Qua đò cho thçy việc
xử lý hät giøng tác đûng có hiệu quâ đến tî lệ
cây søng và tî lệ cây xuçt vườn, từ kết quâ
nghiên cứu ở bâng 2 cho thçy các công thức được
xử lý đều có giá trð tî lệ cây søng và tî lệ cây
xuçt vườn cao hơn so với công thức 1 đøi chứng
mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy 95%. Kết
quâ này phù hợp với kết quâ nghiên cứu của
Nguyễn Thð Yến (2017).
Cũng với sø liệu bâng 2 chî ra rìng không
có sự sai khác cò ý nghïa về đường kính gøc cây
giữa các công thức trong thí nghiệm so với công
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thức đøi chứng ở mức đû tin cêy 95%. Tuy nhiên,
läi có sự sai khác cò ý nghïa mût cách chíc chín
về chiều cao cây (P <0,05), trong đò giá trð chiều
cao cây lớn nhçt được ghi läi ở CT2 (44,7cm),
tiếp đến là CT3 và CT4 với giá trð chiều cao cây
44,2cm và 44,0cm mût cách tương ứng. CT1 đøi
chứng có chiều cao cây thçp nhçt với giá trð là
41,1cm. Qua đò cho thçy việc xử lý hät giøng
trước khi gieo đã tác đûng đến chiều cao cây Mã
tiền löng, trong đò các cöng thức trong thí
nghiệm đều có chiều cao cåy cao hơn so với CT1
đøi chứng mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy
95%. Về kích thước lá (chiều dài lá và chiều
rûng lá), kết quâ nghiên cứu bâng 2 cho thçy có
sự sai khác cò ý nghïa giữa các công thức trong
thí nghiệm về đặc điểm chiều dài lá (P <0,05),
trong đò CT4 cò giá trð chiều dài lá cao nhçt
(9,3cm), CT1 (đ/c) cò chiều dài lá thçp nhçt với
giá trð là 8,8cm và thçp hơn CT4 mût cách chíc
chín ở mức đû tin cêy 95%. Các công thức còn
läi cũng cò giá trð chiều dài lá cao hơn CT1 đøi
chứng ở mức đû tin cêy 95%. Cũng với sø liệu
trình bày ở bâng 2 cho thçy, chiều rûng lá lớn
nhçt được ghi läi ở CT2 (4,5cm) và cao hơn CT1
(đ/c) mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy 95%.
Các công thức còn läi đều có chiều rûng lá cao
hơn so với CT1 (đ/c), tuy nhiên sự sai khác là
khöng cò ý nghïa qua phån tích thøng kê. Kết
quâ nghiên cứu về sø lá trên cåy được trình bày
ở bâng 2, qua đò cho thçy sø lá trên cây của các
công thức trong thí nghiệm dao đûng trong
khoâng 5,7-6,4 lá/cåy. Trong đò CT2 cò sø lá
trên cây cao nhçt (6,4 lá/cây), tiếp đến là CT4
(6,2 lá/cåy) và cao hơn CT1 đøi chứng
(5,7 lá/cây) mût cách chíc chín ở mức đû tin cêy
95%. CT3 cũng cò sø lá trên cây cao hơn so với
công thức đøi chứng, tuy nhiên sự sai khác
khöng cò ý nghïa qua xử lý thøng kê. Sø lượng
rễ trên cây của các công thức thí nghiệm dao
đûng trong khoâng 63,9-75,8 cái/cåy. Trong đò
CT4 có sø lượng rễ trên cây cao nhçt
(75,8 rễ/cây), sø lượng rễ trên cây thçp nhçt
được ghi läi ở CT1 (đ/c) với giá trð là 63,9 rễ/cây.
Các công thức còn läi đều có sø lượng rễ trên cây
cao hơn so với CT1 (đ/c) mût cách chíc chín ở
mức đû tin cêy 95% với giá trð là 72,9 và 72,0
rễ/cây mût cách tương ứng (Bâng 2). Kết quâ

Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Hoàng Chung, Hà Đức Mạnh, Nguyễn Thế Cường

nghiên cứu về khøi lượng rễ trên cåy được trình
bày ở bâng 2 cho thçy có sự sai khác cò ý nghïa
giữa các công thức trong thí nghiệm mût cách
chíc chín ở mức đû tin cêy 95%. CT4 có khøi
lượng rễ trên cây lớn nhçt (0,86 g/cây), trong khi
đò khøi lượng rễ trên cây thçp nhçt được ghi läi
ở CT1 (đ/c) với giá trð là (0,61 g/cây). Các công
thức còn läi đều có khøi lượng rễ trên cây cao
hơn so với CT1 (đ/c) mût cách chíc chín ở mức
đû tin cêy 95% (Bâng 2).

4. KẾT LUẬN
Các phương thức xử lý hät giøng khác nhau
có ânh hưởng rõ rệt đến cho tî lệ nây mæm, tî lệ
cây søng và tî lệ cây xuçt vườn cây Mã tiền lông.
Công thức 4 (xử lý hät giøng bìng ngâm ủ vào
cát) cho kết quâ tøt nhçt về tî lệ nây mæm, tî lệ
cây søng (98,9%), tî lệ cây xuçt vườn (85,6%).
Cùng với đò, xử lý hät giøng đã tác đûng đến sinh
trưởng của cåy trong giai đoän vườn ươm, trong
đò cöng thức 4 (xử lý hät giøng bìng ngâm ủ vào
cát) và công thức 2 (xử lý hät giøng bìng bào mòn
cơ hõc) cho kết quâ về chiều cao cåy, kích thước
lá, sø lá trên cây cao nhçt. Từ kết quâ nghiên cứu
trên cho thçy đề nghð áp dụng phương thức xử lý
hät giøng ở công thức 4 (xử lý hät giøng bìng
ngâm ủ vào cát) vào sân xuçt nhân giøng cây
dược liệu Mã tiền lông täi Thái Nguyên.
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