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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm sinh trưởng, năng suất và giải phẫu của cây mạch môn khi được bón 

bổ sung silic trong điều kiện không tưới nước. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu split-plot trên đất xám 

bạc màu tại Hạ Hòa, Phú Thọ với 6 mức bón silic (0, 20, 30, 40, 50, 60kg SiO2/ha/năm) và hai mẫu giống mạch môn 

(G2 và G6). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong điều kiện không tưới, sinh trưởng của mẫu giống G6 tốt hơn mẫu 

giống G2. Bón bổ sung silic lượng đều có ảnh hưởng tốt với cây mạch môn, tăng sự phát triển sâu và rộng hơn của 

bộ rễ, tăng khả năng đẻ nhánh, tăng diện tích bộ lá và chất khô tích lũy. Cấu tạo giải phẫu lá và rễ cây mạch môn 

cũng có sự thay đổi giúp cây hút nước và dẫn truyền tốt hơn. Tuy nhiên trên đất xám bạc màu mức bón S4 (30kg N 

+ 30kg P2O5 + 30kg K2O + 40kg SiO2/ha) được cho là phù hợp với cây mạch môn, tại mức bón này năng suất củ 

mạch môn đạt cao nhất (3,7 tấn/ha), tăng 27,6% so với công thức không bón silic. Do đó, việc sử dụng bón bổ sung 

silic được khuyến khích nhằm làm giảm tác hại của việc thiếu nước đến sinh trưởng phát triển của cây mạch môn. 

Từ khoá: Mạch môn, không tưới, silic, giải phẫu, Phú Thọ. 

Effect of Silicon Fertilizer Application on Growth and Anatomical Characteristics  
of Mondo grass (Ophiopogon Japonicus Wall) under Non-irrigated Conditions  

at Ha Hoa District, Phu Tho Province 

ABSTRACT  

The study aimed to evaluate Mondo grass’s growth, productivity, and anatomical characteristics when fertilized 

with silicon under non-irrigated conditions. A two-factor experiment was conducted in Ha Hoa district, Phu Tho 

province according to a split-plot design on ferralic gray soil with 6 levels of silicon (0, 20, 30, 40, 50, 60kg 

SiO2/ha/year) and 2 varieties of Mondo grass (G2 and G6). The results showed that under non-irrigated conditions, 

the growth of the G6 variety was better than that of G2. The supplemental application of silicon brought about better 

effect on Mondo grass, increasing the depth and width of the root system, and the leaf area and enhancing the 

tillering ability and dry matter accumulation. The change in the anatomical structure of Mondo grass leaves and roots 

increases the ability of the plant to absorb and conduct water better. On haplic acrisols, the level of fertilizer 

application of 30kg N + 30kg P2O5 + 30kg K2O + 40kg SiO2/ha was is considered suitable for Mondo grass. At this 

level, the yield of Mondo grass was the highest (at 3.7 tons/ha), an increase by 27.6% compared to the non-silicon 

treatment. Therefore, the use of silicon supplements is recommended to reduce the harmful effects of water shortage 

on the growth and development of Mondo grass.  

Keywords: Ophiopogon japonicus Wall, non-irrigated, silicon, anatomy, Phu Tho.  

   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đøi với sân xuçt nông nghiệp, các tác nhân 

chính đòng vai trñ hän chế sự sinh trưởng, phát 

triển cþa cây tr÷ng là mặn, kim loäi nặng, hän 

hán và nhiệt đû khíc nghiệt. Các dự báo đã chî 

ra rìng biến đùi khí hêu toàn cæu có thể làm tëng 

khâ nëng mçt mùa khi có mût hoặc vài yếu tø phi 
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sinh hõc cüng tác đûng (Haak & cs., 2017). Trong 

đò, hän hán đã trở thành yếu tø hän chế nëng 

suçt cây tr÷ng ở mức đû lớn hơn bçt kỳ yếu tø 

möi trường nào khác (Shao & cs., 2009).  

Việc sử dụng silic (Si) trong canh tác nông 

nghiệp có thể làm giâm cëng thîng do hän hán 

gây ra bìng cách tëng cường hiệu quâ sử dụng 

nước (WUE) cþa cây tr÷ng (Ma & Yamaji, 2006). 

Sau khi hçp thụ, Si kích thích các phân ứng 

sinh lý khác nhau, bao g÷m sinh trưởng và phát 

triển cþa thực vêt (Mateos-Naranjo & cs., 2015) 

và biểu hiện gen (Vatansever & cs., 2017). Vai 

trò này cþa silic đã được quan sát thçy trên rçt 

nhiều loäi cây tr÷ng, bao g÷m lúa miến (Ahmed 

& cs., 2014), lúa mì (Gong & Chen 2012), ngô 

(Amin & cs., 2014; Bianchini & Marques 2019), 

lýa nước (Ming & cs., 2012) và cà chua (Shi & 

cs., 2016). Tuy nhiên, mức đû ânh hưởng cþa Si 

đøi với nhòm cåy dược liệu vén chưa có nhiều 

nghiên cứu quan tâm. 

Cây mäch môn (Ophiopogon japonicus Wall) 

là mût loài dược liệu quý được sử dụng nhiều 

trong y hõc cù truyền, phòng, trừ các bệnh về hô 

hçp và tiểu đường, phân bø rûng rãi ở Đöng Á. 

Mặc dù O. japonicus có khâ nëng chðu hän, chðu 

nóng và giữ được màu xanh ngay câ trong mùa 

đöng (Zhang, 2003) nhưng muøn nång cao nëng 

suçt cþa cåy trong điều kiện thiếu nước thì cæn 

có quy trình kỹ thuêt thích hợp để tëng cường 

khâ nëng chøng chðu cþa chúng. Nó có thể được 

xem như mût giâi pháp thay thế bền vững để 

giâm thiểu tác đûng tiêu cực cþa biến đùi khí 

hêu toàn cæu. Do đò, mục tiêu cþa nghiên cứu 

này là đánh giá ânh hưởng cþa Si đến sinh 

trưởng, giâi phéu và nëng suçt cþa cây mäch 

mön trong điều kiện khöng tưới để từ đò xác 

đðnh được lượng bón silic thích hợp giýp tëng 

khâ nëng sinh trưởng cþa cây. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Cây giøng mäch mön được sử dụng là hai 

méu giøng (G2 và G6) đã được thu thêp và chõn 

lõc täi Hä Hòa, Phú Thõ. 

Các däng phån bòn được sử dụng trong thí 

nghiệm: Đäm ure (46% N), supe lân (16% P2O5), 

kali clorua (60% K2O), silic silicamon 8 quâ đào 

(20% SiO2).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bø trí trên đçt xám bäc 

màu täi huyện Hä Hòa, tînh Phú Thõ từ tháng 

2/2017-12/2018 và khöng tưới nước bù sung. Từ 

tháng 1-3 và tháng 10-12 hàng nëm là thời kỳ 

ít mưa täi khu vực thí nghiệm. Cây mäch môn 

được tr÷ng thuæn với khoâng cách tr÷ng  

40 × 20 cm/bụi (tr÷ng 3 nhánh/bụi), nền phân 

bón: 30kg N + 30kg P2O5 + 30kg K2O/ha/nëm. 

Riêng phân P2O5 được bón têp trung trong 

tháng 2, các däng phån khác chia đều bón 

trong tháng 2 (50%) và tháng 7 (50%) hàng 

nëm theo phương pháp bòn räch hàng. Thí 

nghiệm hai nhân tø, được bø trí theo ô lớn - ô 

nhó. Nhân tø thứ 1 là giøng: G2 và G6. Nhân tø 

thứ 2 là công thức bón phân bao g÷m: S1 (đ/c): 

Nền + 0kg SiO2/ha, S2: Nền + 20kg SiO2/ha, 

S3: Nền + 30kg SiO2/ha, S4: Nền +  

40kg SiO2/ha, S5: Nền + 50kg SiO2/ha, S6: Nền 

+ 60kg SiO2/ha. Sau 24 tháng tr÷ng lçy méu 

theo dõi các chî tiêu về sinh trưởng, nëng suçt 

và cçu täo giâi phéu lá, rễ cþa cây. 

Các chî tiêu sinh trưởng: sø rễ cçp 1 

(rễ/bụi), khøi lượng rễ (g/bụi), chiều dài rễ (cm), 

chiều rûng rễ (cm), chiều cao cây (cm), chiều 

rûng tán (cm), sø nhánh (nhánh/bụi), sø lá 

(lá/bụi), khâ nëng tích lÿy chçt khô (g/cây, phơi 

và sçy ở 105C trong 10h đến khøi lượng không 

đùi theo phương pháp cþa Mader & cs. (1998), 

nëng suçt cþ (tçn/ha).  

Méu tiến hành theo dõi các chî tiêu giâi 

phéu được đánh giá trên lá trưởng thành (có màu 

xanh đêm, ùn đðnh về mặt hình thái) và rễ sơ 

cçp. Phương pháp theo dôi các chî tiêu giâi phéu 

ở rễ và lá được thực hiện theo phương pháp câi 

tiến cþa Træn Công Khánh (1981) và Nguyễn 

Nghïa Thìn (2007) täi Bû môn Thực vêt, Khoa 

Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Các chî tiêu theo dõi trên lá g÷m: chiều rûng 

lá (mm), đû dày gân lá (mm), dû dày phiến  

lá (mm), kích thước bó dén (mm), sø lượng bó 

dén (bó/lá). Chî tiêu theo dõi trên rễ g÷m: đường 

kính rễ (mm), đường kính trụ (mm), đû dày  
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bæn (mm), đû dày nûi bì (mm), đường kính nhu 

mô lõi (mm), sø lượng bó dén (bó/rễ). Múi chî 

tiêu lựa chõn ngéu nhiên trên 30 lát cít cþa múi 

méu giøng để theo dõi. 

Các sø liệu thu thêp được xử lý theo phương 

pháp phån tích phương sai (ANOVA) hai nhån 

tø cho nhân tø giøng mäch mön và lượng bón 

silic theo mô hình tuyến tính tùng quát (GLM - 

General Linear Model). Trong đò các ngu÷n biến 

đûng g÷m giøng, silic, tương tác (giữa giøng và 

silic) và sai sø ngéu nhiên; các giá trð trung bình 

cþa các công thức thí nghiệm được so sánh dựa 

trên LSD test ở đû tin cêy 95% bìng phæn mềm 

Statistix 10. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của lượng bón silic đến sinh 

trưởng cây mạch môn trong điều kiện 

không tưới 

3.1.1. Ảnh hưởng lượng bón silic đến sinh 

trưởng thân, lá cây mạch môn 

Sinh trưởng và phát triển cþa cây tr÷ng phụ 

thuûc vào khâ nëng phân chia, kéo dài và biệt 

hóa; tçt câ quá trình đò đều chðu ânh hưởng bởi 

sự thiếu nước (Correia & cs., 2001). Đánh giá 

phân ứng cþa cây mäch môn với các mức bón 

silic được trình bày täi bâng 1. 

Kết quâ nghiên cứu täi bâng 1 cho thçy, 

chiều cao cây ở méu giøng G2 cao hơn cò ý nghïa 

với méu giøng G6. Trong hai méu giøng, sự sinh 

trưởng bû lá, khâ nëng đẻ nhánh cþa G6 tøt hơn 

so với G2. Täi mức bón S4 (nền + 40kg SiO2/ha) 

cây mäch môn có chiều cao cây, sø nhánh/bụi và 

sø lá/bụi cao hơn cò ý nghïa so với mức bón khác 

trên câ hai giøng.  

Việc giâm diện tích lá trên cây mäch môn 

chþ yếu là do sø lượng lá và sø nhánh. Kết quâ 

bâng 1 thçy tëng mức bù sung silic từ  

S1 (nền + 0 kg/ha SiO2) lên S6 (nền + 60 kg/ha 

SiO2), sø lá/bụi trên câ G2 và G6 cò xu hướng 

tëng lên đät cao nhçt ở mức S4 (175,5 lá/bụi) 

sau đò giâm xuøng ở mức S5 (163,2 lá/bụi) và S3  

(154,4 lá/bụi). Như vêy, bón bù sung silic đã 

giúp cây mäch mön đẻ nhánh và phát triển bû lá 

tøt hơn trong điều kiện khöng tưới. Điều này 

phù hợp với kết quâ nghiên cứu cþa Ma & 

Yamaji (2006) khi nghiên cứu trên cây lúa mì và 

lúa miến. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của lượng bón silic tới đặc điểm sinh trưởng thân,  

lá của cây mạch môn trong điều kiện không tưới (sau 24 tháng tr÷ng) 

Công thức 
Chiều cao tán 

(cm) 
Chiều rộng tán 

(cm) 
Số nhánh 

(nhánh/bụi) 
Số lá 

(lá/bụi) 

G2 S1 31,1
d
 27,4

f
 5,2

h
 98,4

k
 

S2 31,7
c
 28,5

e
 5,4

gh
 105,8

j 

S3 32,2
b
 29,4

cd
 5,8

f
 116,6

i 

S4 33,2
a
 31,5

a
 7,1

d
 137,3

g 

S5 31,9
bc

 29,6
c
 6,3

e
 128,7

h
 

S6 30,7
d
 28,5

e
 5,7

fg
 107,8

j 

G6 S1 20,7
g
 28,7

de
 7,8

b
 171,9

f 

S2 20,9
g
 29,7

c
 7,9

bc
 180,7

e
 

S3 21,7
f
 30,8

b
 8,2

b
 192,2

c
 

S4 22,6
e
 31,8

a
 9,0

a
 213,6

a
 

S5 21,9
f
 30,8

b
 7,9

bc
 197,7

b
 

S6 21,1
g
 29,2

cd
 7,4

d
 185,4

d
 

LSD0,05G×S  0,5 0,6 0,4 2,7 

CV%  1,1 1,1 2,7 1,1 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ số thể hiện sự sai khác không có ý 

nghĩa và ngược lại theo tiêu chuẩn LSD ở mức ý nghĩa  = 0,05. 
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 Bảng 2. Ảnh hưởng của lượng bón silic tới sinh trưởng bộ rễ và  

khả năng tích lũy chất khô của cây mạch môn trong điều kiện không tưới  

(sau 24 tháng tr÷ng) 

Công thức 
Số rễ cấp 1 

(rễ/bụi) 
Chiều dài bộ rễ 

(cm) 
Chiều rộng bộ rễ 

(cm) 
Khối lượng khô rễ 

(g/bụi) 
Tỉ lệ rễ/thân lá 

Khối lượng khô 
toàn cây (g/bụi) 

G2 S1 59,2
l
 23,1

h
 20,1

h
 15,3

h
 0,61 40,3

i
 

S2 63,2
k
 23,9

g
 22,0

g
 18,7

g
 0,65 47,8

h
 

S3 66,5
i
 24,7

f
 23,4

f
 21,1

f
 0,66 53,2

g
 

S4 69,7
g
 26,0

e
 25,3

d
 22,7

e
 0,67 56,8

f
 

S5 68,4
h
 25,0

f
 24,1

ef
 20,6

f
 0,65 52,3

g
 

S6 64,7
j
 24,0

g
 22,6

g
 19,2

g
 0,65 49,1

h
 

 TB 65,3
b 

24,4
b 

22,9
b 

19,6
b 

- 49,9
b 

G6 S1 118,3
f
 24,9

f
 25,0

df
 23,9

e
 0,65 60,5

e
 

S2 124,9
e
 26,6

de
 26,5

c
 27,5

c
 0,70 66,5

cd
 

S3 129,1
c
 27,6

c
 27,6

b
 29,3

b
 0,71 70,5

b
 

S4 131,7
a
 29,5

a
 29,0

a
 31,2

a
 0,73 74,2

a
 

S5 130,1
b
 28,4

b
 27,1

bc
 28,8

b
 0,71 69,5

bc
 

S6 126,7
d
 27,0

cd
 25,6

d
 26,2

d
 0,68 64,7

d
 

 TB 126,8
a 

27,4
a 

26,8
a 

27,8
a 

- 67,7
a 

LSD0,05G×S  2,9 0,9 1,0 1,4  3,4 

CV%  0,4 1,4 1,7 3,1 - 3,2 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ số thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và 

ngược lại theo tiêu chuẩn LSD ở mức ý nghĩa  = 0,05. 

3.1.2. Ảnh hưởng lượng bón silic đến sinh 

trưởng bộ rễ và khả năng tích lũy chất khô 

của cây mạch môn 

Thiếu hụt nước có thể ức chế sự sinh trưởng 

cþa cây. Tuy nhiên, mût sø nghiên cứu chî ra 

rìng hệ thøng rễ cåy đòng vai trñ quan trõng 

trong sự thích nghi cþa cây với möi trường søng 

khi bð hän hán (Zhang & cs., 2012). Các đặc điểm 

hình thái cþa rễ làm tëng diện tích tiếp xúc giúp 

cây hçp thụ chçt khoáng tøt hơn được xem như là 

chî tiêu đánh giá tính thích nghi với điều kiện 

thiếu nước cþa cây (Gupta & Huang, 2014).  

Kết quâ từ bâng 2 cho thçy sự khác biệt có 

ý nghïa trong phát triển rễ và khâ nëng tích lÿy 

chçt khô giữa hai méu giøng mäch môn khi 

được bón bù sung Si với mức S1 (nền + 0 kg/ha) 

đến S6 (nền + 60 kg/ha). Các chî tiêu sinh 

trưởng cþa rễ và khâ nëng tích lÿy cþa hai méu 

giøng cò xu hướng tëng dæn từ mức bón S1 (nền 

+ 0 kg/ha SiO2) đến mức S4 (nền + 40 kg/ha 

SiO2) r÷i giâm nhẹ ở mức bón S5 (nền + 50 kg/ha 

SiO2) và S6 (nền + 60 kg/ha SiO2). Chiều dài bû 

rễ biến đûng từ 24,4cm (G2) đến 27,4cm (G6). 

Trong cüng điều kiện khöng tưới, mức bón S4 có 

sø rễ cao nhçt (100,7 rễ/bụi), thçp nhçt là S1 

(88,8 rễ/bụi). Cùng với sự tëng trưởng bû lá, 

méu giøng G6 có sø rễ cçp 1 (126,8 rễ/bụi) cao 

hơn cò ý nghïa với méu giøng G2 (65,3 rễ cçp 

1/bụi). Như vêy có thể thçy xu hướng phát triển 

bû rễ cþa cây mäch môn phù hợp với những 

nghiên cứu trước đåy cho rìng bù sung silic giúp 

tëng sự phát triển cþa rễ đã được ghi nhên 

trong các kết quâ nghiên cứu về hän (Ahmad & 

Haddad, 2011; Hameed & cs., 2013; Verma & 

cs., 2019). 

Kết quâ bâng 2 cÿng cho thçy tác đûng cþa 

việc bón bù sung silic đến khâ nëng tích lÿy chçt 

khô cþa hai giøng méu mäch môn (G2 và G6) 

trong điều kiện khöng tưới. Trên cơ sở đò, khøi 

lượng tích lÿy chçt khö đät cao nhçt ở công thức 

G6S4 (74,2 g/bụi), thçp nhçt là G2S1 (40,3 g/bụi). 
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Tî lệ rễ/thân lá được tëng lên ở các cây có bón 

silic đã làm rô hơn vai trñ cþa Si trong việc tëng 

khâ nëng hýt nước cþa cây (Sonobe & cs., 2011). 

Quan sát trên cây mäch môn chúng tôi nhên 

thçy tî lệ rễ/thån lá tëng theo mức bón Si, tî lệ 

này đät cao nhçt ở G6S4 (0,73), thçp nhçt là 

G2S1 (0,61) tiếp theo là G6S1 (0,65). Như vêy, 

vai trò cþa silic đøi với cây mäch môn thể hiện ở 

sự tëng trưởng về sø lượng rễ, khâ nëng ën såu 

và lan rûng cþa bû rễ từ đò có thể giúp cây hçp 

thụ nước và dinh dưỡng khoáng tøt hơn trong 

điều kiện khöng tưới. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của lượng bón silic đến cấu tạo giải phẫu lá  

của cây mạch môn trong điều kiện không tưới  

Công thức 
Chiều rộng lá 

(mm) 
Độ dày gân lá 

(mm) 
Độ dày phiến lá 

(mm) 

Kích thước bó dẫn (mm) Số lượng bó dẫn 
(bó/lá) Dài Rộng 

G2 S1 4,36 ± 0,16
g 

0,40 ± 0,02
g 

0,23 ± 0,02
f 

0,047 ± 0,004
f 

0,042 ± 0,002
def 

8,00 ± 0,00
bcd 

S2 4,46 ± 0,21
fg 

0,40 ± 0,02
g 

0,25 ± 0,02
ef 

0,049 ± 0,003
ef 

0,043 ± 0,002
cde 

8,00 ± 0,00
bcd 

S3 4,62 ± 0,36
ef 

0,43 ± 0,03
fg 

0,27 ± 0,02
de 

0,050 ± 0,004
e 

0,044 ± 0,007
bcd 

8,33 ± 0,62
abc 

S4 4,71 ± 0,29
e 

0,47 ± 0,08
ef 

0,31 ± 0,07
ab 

0,052 ± 0,007
bc 

0,044 ± 0,004
bcd 

8,53 ± 0,52
ab 

S5 3,86 ± 0,25
h 

0,49 ± 0,06
cde 

0,33 ± 0,05
a 

0,057 ± 0,006
ab 

0,045 ± 0,003
bc 

8,67 ± 0,49
ab 

S6 3,65 ± 0,20
h 

0,43 ± 0,03
fg 

0,29 ± 0,04
bcd 

0,053 ± 0,004
cd 

0,046 ± 0,003
b 

8,67 ± 0,72
ab 

G6 S1 4,55 ± 0,23
efg 

0,48 ± 0,09
de 

0,27 ± 0,03
de 

0,051 ± 0,006
de 

0,038 ± 0,006
g 

7,33 ± 1,29
d 

S2 4,97 ± 0,21
d 

0,52 ± 0,03
bcd 

0,31 ± 0,03
ab 

0,056 ± 0,003
bc 

0,052 ± 0,002
a 

7,45 ± 0,00
d 

S3 5,78 ± 0,54
b 

0,55 ± 0,04
ab 

0,30 ± 0,03
bc 

0,060 ± 0,005
a 

0,045 ± 0,003
bc 

7,53 ± 0,83
cd 

S4 5,53 ± 0,32
c 

0,57 ± 0,08
a 

0,29 ± 0,04
bcd 

0,054 ± 0,008
bc 

0,043 ± 0,004
cde 

8,53 ± 0,64
ab 

S5 5,74 ± 0,42
bc 

0,53 ± 0,03
abc 

0,28 ± 0,04
cd 

0,042 ± 0,004
g 

0,041 ± 0,004
ef 

8,80 ± 0,86
ab 

S6 6,84 ± 0,07
a 

0,50 ± 0,01
cde 

0,28 ± 0,02
cd 

0,041 ± 0,003
g 

0,040 ± 0,002
fg 

9,00 ± 0,00
a 

LSD0,05G×S 0,23 0,04 0,02 0,003 0,002 0,80 

CV% 2,60 5,86 5,47 3,24 3,91 2,60 

Bảng 4. Ảnh hưởng của lượng silic bón tới cấu tạo giải phẫu rễ  

của cây mạch môn trong điều kiện không tưới 

Công thức 
Đường kính rễ 

(mm) 
Đường kính trụ 

(mm) 
Độ dày bần 

 (mm) 
Độ dày nội bì 

(mm) 
Đường kính  

nhu mô lõi (mm) 
Số lượng bó dẫn 

(bó/rễ) 

G2 S1 0,87 ± 0,12
g 

0,54 ± 0,06
b 

0,05 ± 0,01
c 

0,032 ± 0,007
bc 

0,058 ± 0,018
h 

13,27 ± 0,46
f 

S2 1,98 ± 0,15
ab 

0,47 ± 0,06
c 

0,07 ± 0,01
a 

0,032 ± 0,007
bc 

0,120 ± 0,038
d 

18,13 ± 3,14
bc 

S3 1,25 ± 0,07
e 

0,26 ± 0,04
f 

0,06 ± 0,01
b 

0,013 ± 0,003
f 

0,073 ± 0,017
f 

19,27 ± 2,25
ab 

S4 1,87 ± 0,10
bc 

0,20 ± 0,02
g 

0,06 ± 0,01
b 

0,018 ± 0,003
e
 0,074 ± 0,014

f 
18,93 ± 0,96

ab 

S5 1,28 ± 0,08
e 

0,38 ± 0,04
d 

0,06 ± 0,01
b 

0,022 ± 0,002
d 

0,129 ± 0,013
cd 

20,80 ± 0,41
a 

S6 1,08 ± 0,07
f 

0,19 ± 0,02
g 

0,07 ± 0,01
a 

0,018 ± 0,003
e 

0,072 ± 0,014
fg 

17,67 ± 0,49
bc 

G6 S1 0,88 ± 0,09
g 

0,18 ± 0,05
g 

0,05 ± 0,00
c 

0,013 ± 0,001
f 

0,060 ± 0,010
gh 

8,40 ± 3,11
h 

S2 1,12 ± 0,09
f 

0,59 ± 0,02
a 

0,06 ± 0,01
b 

0,035 ± 0,005
b 

0,223 ± 0,013
a 

17,00 ± 0,00
cd 

S3 1,37 ± 0,12
e 

0,33 ± 0,04
e 

0,06 ± 0,01
b 

0,018 ± 0,002
e 

0,100 ± 0,020
e 

11,00 ± 1,85
g 

S4 1,51 ± 0,11
d 

0,20 ± 0,02
g 

0,06 ± 0,01
b 

0,018 ± 0,005
e 

0,105 ± 0,014
e 

14,93 ± 0,80
ef 

S5 1,75 ± 0,20
c 

0,48 ± 0,08
c 

0,07 ± 0,01
a 

0,139 ± 0,006
a 

0,139 ± 0,026
c 

15,53 ± 0,74
de 

S6 2,01 ± 0,06
a 

0,53 ± 0,02
b 

0,06 ± 0,01
b 

0,030 ± 0,003
c 

0,206 ± 0,020
b 

18,33 ± 1,76
bc 

LSD0,05G×S 0,12 0,03 0,003 0,003 0,012 1,75 

CV% 5,37 5,84 2,75 6,50 6,98 6,96 
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3.2. Ảnh hưởng của lượng bón silic đến đặc 

điểm giải phẫu lá, rễ cây mạch môn trong 

điều kiện không tưới 

3.2.1. Ảnh hưởng lượng bón silic đến đặc 

điểm giải phẫu lá cây mạch môn 

 Thực vêt phân ứng với sự thay đùi träng 

thái oxy và nước cþa đçt thöng qua các điều 

chînh về hình thái, giâi phéu và sinh lý. Phân 

ứng cþa cây mäch môn với lượng silic bón liên 

quan đến giâi phéu lá trong nghiên cứu này 

được trình bày trong bâng 3. 

Quan sát trên cây mäch môn chúng tôi nhên 

thçy, bón bù sung silic đã làm tëng chiều rûng lá 

nhưng cò sự khác nhau về phân ứng cþa G2 và 

G6. Trên méu giøng G2, chiều rûng lá tëng từ 

4,36 ± 0,16mm (S1) lên 4,71 ± 0,29mm (S4) sau 

đò giâm ở mức bón S5 và S6. Trong khi đò, chiều 

rûng lá cþa G6 tëng dæn khi tëng mức bón silic từ 

4,55 ± 0,23mm (S1) đến 6,84 ± 0,07mm (S6).  

Theo Feihu & cs. (2005) trong điều kiện khô 

hän, những cåy cò đû dày phiến lá lớn sẽ có khâ 

nëng giữ nước tøt hơn. Kết quâ bâng 3 cho thçy, 

khi chưa bòn bù sung silic (S1) méu giøng G6 

(0,27 ± 0,03mm) có đû dày phiến lá lớn hơn so với 

G2 (0,23 ± 0,02mm). Qua đò có thể nhên thçy 

khâ nëng sinh trưởng cþa G6 trong điều kiện 

thiếu nước cao hơn G2. Vai trñ cþa silic trong việc 

tëng khâ nëng giữ nước cho cây mäch môn qua 

chî tiêu đû dày lá đã được quan sát thçy trên 

méu giøng G2 khi tëng mức bón từ S1 đến S5 và 

từ S1 đến S3 trên méu giøng G6 (Bâng 3). 

Khâ nëng chðu hän cþa cây liên quan chặt 

với chî tiêu kích thước bó dén và sø lượng bó 

mäch ở thân lá. Những giøng có sø lượng bó mäch 

nhiều, kích thước bó mäch lớn có khâ nëng dén 

truyền nước và chçt dinh dưỡng tøt hơn, làm 

tëng khâ nëng chðu hän cþa cây (Bùi Thð Cúc & 

cs., 2017). Quan sát trên cây mäch môn chúng tôi 

nhên thçy, khi được bón bù sung silic méu giøng 

G2 có sự tëng trưởng kích thước bó dén lớn hơn 

so với G6 (Bâng 3). Kích thước bó mäch cþa méu 

giøng G2 tëng theo lượng silic bón từ mức S1 đến 

mức S5 sau đò giâm ở mức bón S6. Tuy nhiên, 

phân ứng cþa méu giøng G6 được ghi nhên thçy 

có sự tëng kích thước bó mäch từ mức bòn S1 đến 

mức S3 sau đò giâm dæn tới S6. Bên cänh đò, sø 

lượng bó dén cÿng tëng từ 8,00 bó/lá (G2S1) lên 

8,67 bó/lá (G2S6) và 7,33 bó/lá (G6S1) lên  

9,00 bó/lá (G6S6). Những kết quâ trên cho thçy 

khi được bón bù sung silic, cây mäch mön đã cò 

những biến đùi trong cçu trúc giâi phéu lá để 

tëng khâ nëng giữ và vên chuyển nước trong 

điều kiện khöng tưới. 

3.2.2. Ảnh hưởng lượng bón silic đến đặc 

điểm giải phẫu rễ cây mạch môn 

Theo Javot & Maurel (2002) cây tr÷ng tëng 

khâ nëng hýt nước trong điều kiện thiếu nước 

bìng cách điều chînh diện tích bề mặt và giâi 

phéu rễ. Trong đò, những đặc điểm liên quan tới 

khâ nëng chðu hän cþa cây tr÷ng là đường kính 

trụ lớn, sø lượng bó dén nhiều. Kết quâ nghiên 

cứu ở bâng 4 cho thçy, bón bù sung silic đã làm 

tëng đường kính rễ trên câ hai méu giøng mäch 

môn. Tuy nhiên, qua quan sát nhên thçy, có sự 

khác nhau về phân ứng cþa méu giøng G2 và 

G6 đøi với sự thay đùi đường kính trụ. Đường 

kính trụ cþa méu giøng G2 cò xu hướng giâm từ 

0,54 ± 0,06mm (S1) đến 0,19 ± 0,02mm (S6); 

ngược läi méu giøng G6 có sự gia tëng đường 

kính trụ khi được bón bù sung silic tương ứng 

0,18 ± 0,05mm (S1) và 0,59 ± 0,02mm (S2). Qua 

đò bước đæu cho thçy méu giøng G6 có khâ nëng 

chðu hän và phân ứng với lượng silic bón tøt hơn 

so với G2 trong điều kiện khöng tưới. 

Kết quâ bâng 4 cho thçy khi được bón bù 

sung silic, đû dày bæn và đû dày nûi bì cþa hai 

méu giøng mäch mön đều tëng so với mức chưa 

bòn. Đû dày nûi bì lớn nhçt đät 0,139 ± 0,006mm 

(G6S5), thçp nhçt là 0,013 ± 0,001mm (G6S1). 

Khâ nëng hýt và dén truyền nước cþa rễ cÿng 

được câi thiện nhờ sự gia tëng sø lượng bó mäch 

trên câ hai méu giøng ở công thức có bón silic. 

Sø lượng bó mäch biến đûng từ 6,40 ± 3,11 bó/rễ 

(G6S1) đến 20,80 ± 0,41 bó/rễ (G2S5). Những 

thay đùi về cçu täo giâi phéu trên rễ cây mäch 

môn phù hợp với nghiên cứu cþa Fleck & cs. 

(2015) cho rìng bón bù sung silic trong điều kiện 

khô hän cÿng làm tëng quá trình silic hòa nûi bì 

và sự hóa bæn cþa rễ từ đò tëng cường khâ nëng 

giữ nước khíc phục những tác đûng cþa hän hán 

gåy ra. Silic đã được chứng minh là thýc đèy sự 

phát triển cþa dâi casparian bìng cách täo liên 

kết với thành tế bào hoặc bìng cách täo sự kết 

tþa cþa phenol giúp cây hút và giữ nước thuên 

lợi hơn 
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 Bảng 5. Ảnh hưởng của lượng bón silic  

đến năng suất củ mạch môn trong điều kiện không tưới  

Công thức 
Số củ 

(củ/bụi) 
Năng suất cá thể 

(g/bụi) 
Năng suất lý thuyết 

(tấn/ha) 
Năng suất thực thu tươi 

(tấn/ha) 

S1 50,9
e
 58,4

f 
7,6 2,9

f
 

S2 60,8
c
 62,2

e
 8,1 3,2

e
 

S3 65,7
b
 65,4

c
 8,5 3,4

c
 

S4 77,0
a
 70,1

a
 9,3 3,7

a
 

S5 67,0
b
 67,9

b
 8,8 3,5

b
 

S6 56,0
d
 63,3

d
 8,2 3,3

d
 

LSD0,05 4,3 1,0 - 0,7 

CV% 3,78 0,82 - 1,29 

Ghi chú: Trong cùng một cột số liệu, các giá trị mang cùng chữ số thể hiện sự sai khác không có ý 

nghĩa và ngược lại theo tiêu chuẩn LSD ở mức ý nghĩa  = 0,05. 

3.3. Ảnh hưởng của lượng bón silic đến 

năng suất củ mạch môn trong điều kiện 

không tưới 

Nëng suçt là yếu tø hàng đæu mà người sân 

xuçt quan tåm đến, nó phân ánh toàn bû quá 

trình sinh trưởng và phát triển cþa cây mäch 

môn. Cþ mäch môn có giá trð dược liệu cao và là 

bû phên cho thu hoäch. Vì vêy, trong điều kiện 

khöng tưới cæn tìm ra mức bón hợp lý giýp tëng 

nëng suçt cþ mäch mön. Do đặc điểm méu giøng 

G6 không có cþ nên kết quâ nghiên cứu chúng 

tôi chî trình bày sø liệu nghiên cứu ânh hưởng 

bón bù sung silic đến nëng suçt cþ cþa méu 

giøng G2 täi bâng 5. 

Kết quâ bâng 5 cho thçy bón bù sung silic 

giýp tëng khâ nëng hình thành cþ và nëng suçt 

cþa cây mäch môn. Sø cþ/cåy tëng từ 50,9 cþ/bụi 

(S1) đến 77,0 cþ/bụi (S4) sau đò giâm dæn ở các 

mức bòn cao hơn (S5, S6). Sự sai khác về sø cþ 

giữa các mức bòn cò ý nghïa ở đû tin cêy 95%. 

Như vêy, bón bù sung silic trong điều kiện 

khöng tưới đã giýp cåy mäch mön sinh trưởng 

tøt hơn, điều này cho thçy silic có vai trò giúp 

cây hút và dén truyền nước tøt hơn (tëng sø 

lượng bó dén cþa rễ, tëng kích thước và sø lượng 

bó dén cþa lá) từ đò nëng suçt cþ đät cao hơn cò 

ý nghïa so với mức khöng bòn (S1). Nëng suçt 

thực thu đät cao nhçt ở mức bón S4 (3,7 tçn/ha) 

tëng 27,6% so với nëng suçt cþ ở mức không  

bón (S1). 

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện khöng tưới nước bù sung, 

sinh trưởng cþa méu giøng G6 tøt hơn méu 

giøng G2. Bón bù sung silic lượng từ 20, 30, 40, 

50 và 60 kg/ha đều có ânh hưởng tøt với cây 

mäch mön, tëng sự phát triển sâu và rûng hơn 

cþa bû rễ, tëng khâ nëng đẻ nhánh, tëng diện 

tích bû lá và chçt khö tích lÿy. Cçu täo giâi 

phéu lá và rễ cây mäch mön cÿng cò sự thay đùi 

giýp cåy hýt nước và dén truyền tøt hơn. Tuy 

nhiên trên đçt xám bäc màu mức bón S4  

(30kg N + 30kg P2O5 + 30kg K2O + 40kg SiO2/ha) 

được cho là phù hợp với cây mäch môn, täi mức 

bòn này nëng suçt cþ mäch môn cþa giøng G2 

đät cao nhçt (3,7 tçn/ha), tëng 27,6% so với công 

thức khöng bòn silic (S1). Do đò, việc sử dụng 

bón bù sung silic được khuyến khích nhìm làm 

giâm tác häi cþa việc thiếu nước đến sinh 

trưởng phát triển cþa cây mäch môn. 
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