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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định giá thể và chế độ tưới nước phù hợp cho cây đơn trồng chậu. Hai thí nghiệm độc 

lập tiến hành trên cây đơn đỏ và được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh gồm 04 công thức và 03 lần lặp lại. 

Công thức giá thể gồm: CT1 (100% đất), CT2 (đất - trấu hun, tỉ lệ 1:1, v/v), CT3 (đất - mụn xơ dừa, tỉ lệ 1:1, v/v) và 

CT4 (đất - trấu hun - mụn xơ dừa, tỉ lệ 1:1:1, v/v). Công thức tưới nước gồm: CT1 (đối chứng, tưới 3 ngày/lần), CT2 

(điều chỉnh tưới theo mùa), CT3 (tưới 1 ngày/lần) và CT4 (tưới 02 ngày/lần), nền giá thể chung đất - trấu hun - mụn 

xơ dừa, tỉ lệ 1:1:1, v/v. Kết quả chỉ ra, sau trồng 230 ngày, giá thể CT4 cho chiều cao cây (55,4cm), diện tích lá 

(1.144,7 cm
2
/cây), tổng chất khô (35,85 g/cây), số hoa/chùm (43,6 hoa) và độ bền chùm hoa (28,1 ngày) cao hơn 

đáng kể so với ba giá thể còn lại. Với chế độ tưới, công thức CT4 cho chiều cao cây (49,7cm), diện tích lá  

(1.118,8 cm
2
/cây), tổng chất khô (29,3 g/cây), số chùm hoa/cây (4,0 chùm) và độ bền chùm hoa (29,6 ngày) cao nhất 

ở giai đoạn sau trồng 230 ngày. Vậy, giá thể đất - trấu hun - mụn xơ dừa (tỉ lệ 1:1:1, v/v) và tưới 02 ngày/lần phù hợp 

với đơn đỏ trồng chậu.  

Từ khóa: Đơn đỏ, giá thể, cây trồng chậu, chế độ tưới. 

Effects of the Substrates, Watering Regimes on Growth  
and Development of Potted Jungle Flame (Ixora coccinea L.) 

ABSTRACT 

This study aimed at identifying the substrate and watering regime suitable for potted jungle flame. Two 

independent experiments were conducted on the red-flower jungle flame and designed in a randomized complete 

block design with four treatments and three replications. The substrate treatments were CT1 (100% soil), CT2 (soil - 

smoked rice husk, 1:1, v/v), CT3 (soil - coir powder, 1:1, v/v), and CT4 (soil - smoked rice husk - coir powder, 1:1:1, 

v/v). The watering treatments included: CT1 (control, watering once every three days), CT2 (adjusting the watering 

based on the seasonal weather), CT3 (watering once a day), and CT4 (watering once every two days) on the 

common substrate of soil - smoked rice husk - coir powder (1:1:1, v/v). The results showed that at 230 days after 

planting, soil - smoked rice husk - coir powder substrate (CT4, 1:1:1 v/v) and watering every two days were best for 

plant growth and development and proved suitable for potted red-flower jungle flame.  

Keywords: Ixora coccinea, substrates, potted plants, watering regime. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy đơn (Ixora coccinea L.) thuộc họ Cà phê 

(Rubiaceae), chi Ixora, có giá trị v÷ vën hóa, 

cânh quan, thực phèm và dược liûu (Dontha & 

cs., 2015). Các giống phổ biøn có däng thân bụi, 

màu síc hoa đa däng như đỏ tươi, đỏ cam, tríng 

vàng và hồng, nở rộ từ tháng 4 đøn tháng 10 

(Lim, 2014). Đơn đỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ và 

Sri Lanka, ngày nay được phân bố rộng ở vùng 

khí hêu nhiût đới và á nhiût đới (Karishma & 

cs., 2019).  

Trong trang trí cânh quan, cåy đơn có thù 

được sử dụng trồng chêu, trồng thâm, bụi khóm 
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và cít cành. Trong đó, cåy chêu cânh và bon sai 

có giá trị kinh tø cao. Cây yêu cæu giá thù giữ 

èm tốt, thoáng khý, có pH và độ dén điûn (EC) 

phù hợp khi trồng chêu. Theo Dontha & cs. 

(2015), loài thuộc chi Ixora ưa môi trường axit 

(pH ≈ 5,0-5,5). Khi pH cao, rú và lá sinh trưởng 

kém, phân cành sớm, cây còi cọc, ít hoa và hoa 

nhỏ. Cåy không ưa độ èm quá cao (trên 75%) 

(Keeler & cs., 2004).  

Mụn xơ dừa và trçu hun là vêt liûu phổ biøn 

dùng đù phối trộn giá thù trồng chêu ở vùng khí 

hêu nhiût đới do sïn có, nhõ và giá thành hợp lý 

(Awang & cs., 2009). Mụn xơ dừa còn cung cçp 

dưỡng chçt, giâm bûnh häi, tëng mêt độ vi sinh 

vêt có lợi, ổn định pH và giữ nước tốt. Tuy nhiên, 

với tþ lû cao mụn xơ dừa gây bí khí, hän chø phát 

triùn của hû rú. Vì vêy, cæn phối trộn xơ dừa với 

các vêt liûu thoáng khí (Noguera & cs., 2000). 

Trçu hun thường dùng đù câi thiûn tính chçt lý 

học như độ xốp, giúp thoáng khí, täo môi trưởng 

tốt cho bộ rú cây chi Ixora phát triùn (Keeler & 

cs., 2004). Ngoài ra, khâ nëng giữ và thoát nước 

của giá thù gín li÷n với chø độ tưới, đâm bâo 

không thừa hoðc thiøu nước cho cây và hän chø 

rửa trôi dinh dưỡng (de Morais & cs., 2021). 

Täi nhi÷u cơ sở sân xuçt và cung cçp hoa, 

cây cânh trön địa bàn Hà Nội và Hưng Yön, đçt, 

trçu hun và mụn xơ dừa thường được sử dụng 

đù phối trộn giá thù trồng cây đơn, trong đó đçt 

là thành phæn chính với tþ lû trön 50%. Đçt có 

giá thành ró nhưng đù låu thường chðt, nðng, 

gây bí khí làm cây sinh trưởng kòm. Hơn nữa, 

trong sân xuçt nông nghiûp hiûn nay cæn hän 

chø khai thác đçt trồng trọt, giâm tác động tới 

môi trường. Täi khu vực Hà Nội và các vùng 

phụ cên, nguồn vêt liûu hữu cơ như vỏ trçu và 

xơ dừa sïn có, giá thành ró, có thù tên dụng làm 

nguồn vêt liûu phối trộn giá thù trồng, giâm áp 

lực lên viûc khai thác đçt nông nghiûp. Thêm 

vào đó, các cơ sở sân xuçt và kinh doanh cây 

cânh thường tưới nước cho cåy đơn dựa vào 

nguồn nhân công và thời gian rânh rỗi, duy trì ở 

mức 3-4 ngày/læn, thêm chý có nơi chþ tưới  

1 tuæn/læn. Phæn lớn các cơ sở đ÷u phân ánh viûc 

sau trồng một thời gian cây có hiûn tượng vàng 

và héo lá, cây chêm sinh trưởng, giá thù chðt, bí 

nên cæn đâo chêu, thay giá thù khá tốn kém. 

Trön cơ sở đó, chúng tôi tiøn hành nghiên cứu 

nhìm mục đých tüm ra loäi giá thù và chø độ tưới 

nước phù hợp cho sinh trưởng và phát triùn của 

cåy đơn trồng chêu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

2.1.1. Vật liệu 

Vêt liûu nghiên cứu là giống đơn đỏ, hoa đỏ 

cam, cung cçp bởi nhà vườn Quang Tươi, xã 

Long Hưng - Vën Giang - Hưng Yön. Cây trước 

khi trồng: 05 tháng tuổi, nhân giống bìng 

phương pháp giåm cành, có chi÷u cao trung bình 

25cm, đường kính thân trung bình 1,91cm, 

đường kýnh tán trung bünh 12,95cm, chưa phån 

nhánh và bộ lá khỏe.  

Vêt liûu làm giá thù: Đçt säch (là đçt phù 

sa không lén täp chçt), trçu hun (vỏ trçu đã 

cháy hoàn toàn) và mụn xơ dừa. Đçt, trçu hun 

và mụn xơ dừa được phơi khô kỹ dưới níng  

(3-4 níng), sàng loäi bỏ những hät đçt to trước 

khi sử dụng.  

2.1.2. Địa điểm và thời gian  

Thí nghiûm tiøn hành täi nhà lưới số 1, 

Khoa Nông học, Học viûn Nông nghiûp Viût 

Nam, thị trçn Trâu Quỳ, huyûn Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội. Nhà lưới có tổng diûn tích 714m2, 

xung quanh được bao bởi lưới B42. Täi vị trí bố 

trí thí nghiûm, trên mái lợp bìng tçm nhựa 

trong, phýa dưới cëng một lớp lưới đen.  

Thời gian thí nghiûm: từ tháng 12/2020 đøn 

tháng 09/2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chăm sóc cây thí nghiệm: Cây trồng trong 

chêu nhựa đường kính miûng 19cm, đáy 13cm 

với 9 lỗ tròn thoát nước (đường kính 1cm), cao 

16,5cm, trồng 1 cây/chêu. Khoâng cách hai chêu 

15cm. Trong quá trình thí nghiûm, chø độ chëm 

sóc cåy như nhau, không cít tþa. Phân sử dụng 

là NPK Sông Gianh 10-6-4 + TE, thành phæn 

dinh dưỡng: đäm tổng số (10%), lân hữu hiûu 

(P2O5, 6%), kali hữu hiûu (K2O, 4%), trung lượng 

Ca, Mg, S và vi lượng (TE) gồm Fe, B, Mn, Zn,..., 

độ èm: 5%. Phån vi lượng Super, thành phæn 

dinh dưỡng: MgO (9%), Mn (4%), Fe (4%),  
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Cu (1,5%), Zn (1,5%), B (0,5%), Mo (0,1%) và  

S (3-5%). Bón phån NPK và vi lượng đồng thời, 

định kỳ 01 tháng/læn cho tới khi køt thúc theo 

dõi thí nghiûm. Mỗi læn hòa 200g phân NPK  

và 100g phån vi lượng trong 18 lýt nước và tưới 

200 ml/chêu.  

2.2.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của giá thể 

đến sinh trưởng và phát triển cây đơn đỏ 

trồng chậu 

Thí nghiûm bố trí theo khối ngéu nhiön đæy 

đủ (RCBD), gồm 4 công thức và 3 læn lðp läi, 

mỗi læn lðp 10 chêu. Các công thức thí nghiûm 

gồm: CT1 (ĐC, 100% đçt), CT2 (đçt - trçu hun 

tþ lû 1:1), CT3 (đçt - mụn xơ dừa tþ lû 1:1) và 

CT4 (đçt - trçu hun - mụn xơ dừa tþ lû 1:1:1), 

phối trộn tþ lû theo thù tích. Tổng thời gian thí 

nghiûm là 230 ngày, bít đæu từ 10/12/2020. 

Thực hiûn chø độ tưới nước 2 ngày/læn với lượng 

200 ml/chêu/læn. 

2.2.2. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của chế độ 

tưới nước đến sinh trưởng và phát triển 

cây đơn đỏ trồng chậu 

Thí nghiûm bố trí theo khối ngéu nhiön đæy 

đủ, gồm 4 công thức và 3 læn lðp läi, mỗi læn lðp 

10 chêu. Các công thức tưới nước gồm: CT1 (ĐC, 

3 ngày/læn), CT2 (đi÷u chþnh tưới theo mùa): 

tưới 2 ngày/læn từ 11/02-30/04/2021 và  

1 ngày/læn từ 01/05/2021 đøn khi køt thúc thí 

nghiûm, CT3 (1 ngày/læn) và CT4 (2 ngày/læn). 

Lượng nước tưới là 200 ml/chêu/læn. N÷n giá thù 

sử dụng là đçt - trçu hun - mụn xơ dừa, tþ lû 

1:1:1 theo thù tích. Thí nghiûm kéo dài trong 

230 ngày, bít đæu từ 10/2/2021. 

2.2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

* Nhóm chỉ tiêu lý, hóa tính của giá thể (đo 

30 chậu/công thức): Hàm lượng mùn tổng số (%) 

theo tiêu chuèn TCVN 8941:2011; đäm tổng số 

(Nts) theo tiêu chuèn TCVN 6498:1999; lân 

(P2O5) theo tiêu chuèn TCVN 8940:2011 và Kali 

(K2O) theo tiêu chuèn TCVN 8660:2011; độ xốp 

giá thù (%) theo tiêu chuèn TCVN 11399:2016; 

pH và độ èm (%): sử dụng máy đo pH và độ èm 

đçt cæm tay (DM15, Takemura, Nhêt Bân).  

EC (mS/cm): sử dụng máy đo EC đçt (HANNA, 

Romani). Đo pH, độ èm và EC bìng cách cím 

đæu câm biøn sâu 8-10cm trong giá thù, chờ ổn 

định trong 1 phút và đọc køt quâ, đo ở 3 điùm 

trong chêu xung quanh vùng rú cây, lçy giá trị 

trung bình. Giá trị pH và EC đo sau tưới nước 2 

giờ. Độ èm đo sau tưới nước 8 giờ.  

* Chỉ tiêu sinh trưởng (đo 30 cây/công thức): 

Đường kính thân (cm): đo cách cổ rú 5cm; chiều 

cao cây (cm): đo từ cổ rú đøn đþnh sinh trưởng; 

đường kính tán (cm): đo theo hai hướng vuông 

góc, lçy giá trị trung bình; số cành cấp 1 (cành): 

đøm tổng số cành cçp 1 (chi÷u dài ≥ 5cm); chiều 

dài cành cấp 1 (cm): đo tçt câ cành đã thành 

thục; thời gian xuất hiện cành cấp 1 đầu tiên 

(ngày): số ngày xuçt hiûn cành cçp 1 đæu tiên 

sau trồng. 

* Chỉ tiêu sinh khối (đo 30 cây/công thức): 

Tổng diûn tích lá (cm2/cåy) đo bìng phương 

pháp cân nhanh. Khối lượng chçt khô của thân, 

lá, hoa (g/cây) và khối lượng chçt khô của rú 

(g/cåy): xác định qua cân méu sau sçy ở 80C 

đøn khối lượng không đổi. Khối lượng chçt khô 

toàn cây (g/cây) = (khối lượng chçt khô của rú) + 

(khối lượng chçt khô của thân, lá, hoa) 

* Chỉ tiêu hoa: Số chùm hoa/cây (chùm): 

đøm tçt câ chùm hoa trên cây; số hoa/chùm 

(hoa): đøm số hoa đơn trön một chùm hoa; 

đường kýnh chùm hoa (mm): đo khi chùm hoa nở 

rộ theo hai hướng vuông góc, lçy giá trị trung 

bünh; độ b÷n chùm hoa (ngày): số ngày từ khi 

hoa đæu tiên nở đøn hoa cuối cùng tàn.  

2.3. Xử lý số liệu 

Số liûu xử lý bìng Excel 2016 và phæn m÷m 

R 4.1.1, phân tích ANOVA ở mức ý nghÿa 95%, 

so sánh sự khác nhau trung bình thông qua 

Fisher’ PLSD. Phån tých tương quan thuên thực 

hiûn trên Excel 2016, giá trị R2 thù hiûn độ 

mänh của tương quan. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của giá thể tới sinh trưởng 

và phát triển của cây đơn đỏ trồng chậu 

3.1.1. Chỉ tiêu lý và hóa tính của các công 

thức giá thể  

Giá thù có vai trò quan trọng đối với sinh 

trưởng và phát triùn của cây trồng chêu, đðc 
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biût là cåy låu nëm do không gian quanh bộ rú 

hän chø, là môi trường cung cçp nước, dinh 

dưỡng và oxy cho rú. Tính chçt vêt lý của giá thù 

như độ xốp, độ èm phân ánh khâ nëng thoát và 

giữ nước, độ thoáng khí, täo môi trường cho bộ 

rú phát triùn. Mùn giúp tëng độ xốp, hoät động 

của vi sinh vêt và hiûu quâ phân giâi chçt hữu 

cơ (Insam, 1996). Hàm lượng dinh dưỡng đäm 

(N), lân (P2O5), Kali (K2O) tổng số, pH và độ dén 

điûn (EC) phân ánh dinh dưỡng có trong giá thù 

mà cây có thù sử dụng được. Køt quâ phân tích 

các chþ tiêu này của 4 giá thù được trình bày ở 

bâng 1 và 2. 

Trước khi trồng, hàm lượng N tổng số (Nts) 

dao động trong khoâng 0,09-0,18%, thçp nhçt là 

công thức đối chứng (CT1, 100% đçt) và cao 

nhçt là CT4 (đçt - trçu hun - mụn xơ dừa, tþ lû 

1:1:1, v/v). Hàm lượng P2O5 tổng số dao động từ 

0,15-0,18% trong đó cao nhçt là CT3 (đçt - mụn 

xơ dừa, tþ lû 1:1, v/v) và CT4 (0,18%), thçp nhçt 

là công thức đối chứng (0,15%). Hàm lượng K2O 

tổng số cao nhçt ở công thức đối chứng (1,91%) 

và thçp nhçt ở CT4 (1,84%). Sau trồng 230 

ngày, thành phæn Nts, P2O5, K2O trong giá thù 

đ÷u có xu hướng giâm do cây sử dụng dinh 

dưỡng, một phæn do bốc hơi (với đäm) và rửa 

trôi khi tưới, trong đó P2O5 giâm chêm hơn so 

với Nts và K2O. 

Trước khi trồng, độ èm ở công thức CT3 (đçt 

- mụn xơ dừa, tþ lû 1:1, v/v) và CT4 (đçt - trçu 

hun - mụn xơ dừa, tþ lû 1:1:1, v/v) cao nhçt, læn 

lượt là 66,1% và 64,3%. Công thức CT2 (đçt - 

trçu hun, tþ lû 1:1, v/v) có độ èm thçp nhçt 

(50,5%), thçp hơn đối chứng (CT1, 100% đçt) với 

52,2%. Sau trồng 230 ngày, các giá thù đ÷u có độ 

èm tëng do quá trünh cåy sinh trưởng, bộ rú 

phát triùn mänh và bám vào giá thù làm tëng 

khâ nëng giữ nước (Mai Thị Thúy & Ninh Thị 

Phíp, 2013). Đồng thời, công thức CT3 và CT4 có 

độ èm đät cao nhçt, læn lượt là 68,2% và 67,5%, 

cho thçy vai trò của thành phæn phối trộn có 

quyøt định tới độ èm giá thù. Theo Bagci & cs. 

(2011), xơ dừa có khâ nëng mang nước gçp hai 

læn so với trọng lượng, do vêy bổ sung xơ dừa 

vào giá thù giúp tëng khâ nëng giữ nước và ổn 

định độ èm cho giá thù. 

Giá thù ở CT2 có trộn thêm 50% trçu (và 

50% đçt) có độ xốp cao nhçt (73,5%) và thçp nhçt 

ở đối chứng (CT1, 100% đçt) với 56,2% trước khi 

trồng. Giai đoän sau trồng 230 ngày, độ xốp giâm 

ở các công thức, CT2 và CT4 có độ xốp cao nhçt 

(56,1-57,2% ). Công thức đối chứng (CT1) có độ 

xốp giâm còn thçp nhçt (48,4%). Quá trình cây 

sinh trưởng do tác động của hû vi sinh vêt, sinh 

trưởng của bộ rú cåy và tưới nước, theo thời gian 

sô làm giá thù bí khí, giâm thù tích và giâm độ 

xốp (Mai Thị Thúy & Ninh Thị Phíp, 2013). Vì 

vêy, cây trồng chêu thường được đâo chêu hoðc 

xới xáo nhõ xung quanh bộ rú đù làm tëng độ xốp, 

tuy nhiên viûc này có thù làm ânh hưởng tới bộ rú 

và gây ức chø sinh trưởng cho cây. 

Khi giâm thành phæn đçt trong giá thù, từ 

100% ở CT1, xuống 33,3% ở CT4 và thay thø 

bìng các thành phæn hữu cơ, trçu hun và mụn 

xơ dừa, hàm lượng mùn tổng số trong giá thù 

tëng, trong đó CT4 có tổng lượng mùn cao nhçt 

(13,30%) trước và 13,34% sau trồng 230 ngày. 

pH của các giá thù tëng nhõ và EC có xu hướng 

giâm sau trồng 230 ngày. Đó là do cåy sinh 

trưởng sử dụng nhi÷u dinh dưỡng, dinh dưỡng 

rửa trôi và bốc hơi một phæn (ví dụ với đäm) 

(Bâng 2). Cåy đơn ưa môi trường axit (Dontha & 

cs., 2015), theo køt quâ ở bâng 2, CT3 và CT4 có 

pH phù hợp cho cây. 

 Bâng 1. Hàm lượng mùn và N, P, K tổng số của các giá thể trước và sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Mùn (MO) (%) Đạm (Nts) (%) Lân (P2O5) (%) Kali (K2O) (%) 

Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST 

CT1 (ĐC)  0,86  0,88 0,09 0,06 0,15 0,13 1,91 1,80 

CT2 11,24 11,27 0,15 0,09 0,18 0,15 1,85 1,68 

CT3  9,26  9,28 0,14 0,10 0,17 0,13 1,85 1,74 

CT4 13,30 13,34 0,18 0,11 0,18 0,14 1,84 1,74 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng. 
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Bâng 2. Độ xốp, độ ẩm, pH và EC của các giá thể trước và sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Độ xốp (%) Độ ẩm (%) pH EC (mS/cm) 

Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST 

CT1 (ĐC) 56,2 48,4 52,2 54,3 6,4 6,5 1,65 1,12 

CT2 73,5 57,8 50,5 54,1 6,0 6,3 1,72 1,18 

CT3 65,8 52, 3 66,1 68,2 5,6 5,8 1,75 1,33 

CT4 67,6 56,1 64,3 67,5 5,8 5,9 1,92 1,36 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của giá thể đến đường kính thân chính,  

chiều cao cây và kích thước tán cây đơn đỏ trồng chậu 

Công thức 
Đường kính thân chính (cm) Chiều cao cây (cm) Đường kính tán (cm) 

Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST 

CT1 (ĐC) 1,95 2,34
c
 24,9 28,4

c
 12,4 17,7

c
 

CT2 1,84 2,32
c
 25,3 33,3

c
 13,2 17,0

c
 

CT3 1,91 2,56
b
 25,1 39,0

b
 12,9 20,7

b
 

CT4 1,95 3,05
a
 24,9 55,4

a
 13,3 26,5

a
 

CV% 4,26 2,29 5,25 6,00 5,22  6,95 

Ghi chú: CT1 (ĐC): 100% đất. NST: Ngày sau trồng. Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

3.1.2. Ảnh hưởng cúa giá thể đến sự  

sinh trưởng và phát triển của cây đơn đỏ 

trồng chậu 

Giá thù trồng có ânh hưởng rõ tới đường kính 

thân, chi÷u cao cåy và kých thước tán cåy đơn đỏ 

trồng chêu. Køt quâ bâng 3 cho thçy sau trồng 

230 ngày, CT4 (đçt - trçu hun - mụn xơ dừa, tþ lû 

1:1:1, v/v) có đường kính thân (3,05cm), chi÷u cao 

cåy (55,4cm) và đường kính tán (26,5cm) cao 

nhçt. Cây ở công thức đối chứng (CT1, 100% đçt) 

thçp nhçt (28,4cm) và cây ở CT2 (đçt - trçu hun, 

tþ lû 1:1, v/v) có đường kính thân chính (2,32cm) 

và tán (17,0cm) nhỏ nhçt. Đi÷u này được giâi 

thích do giá thù CT4 có độ xốp tốt (67,6%) và khâ 

nëng giữ nước tốt với độ èm 67,5%, đồng thời có 

EC ở mức phù hợp (1,36 mS/cm) (Bâng 2), cung 

cçp dinh dưỡng ổn định giúp cåy sinh trưởng 

thân, cành tốt. Công thức CT3 (đçt - mụn xơ dừa, 

tþ lû 1:1, v/v) giữ nước tốt (độ èm 68,2%), pH và 

EC ổn định cũng cho chi÷u cao cây (39,0cm) và 

đường kýnh tán (20,7cm), cao hơn đáng kù so với 

công thức đối chứng (Bâng 3). 

Køt quâ nghiên cứu täi bâng 4 cho thçy cây 

ở công thức đối chứng (CT1, 100% đçt) xuçt hiûn 

cành cçp 1 sớm nhçt, sau trồng 81 ngày. Cây ở 

giá thù CT3 (đçt - mụn xơ dừa) và CT4 (đçt - 

trçu hun - mụn xơ dừa), có cành cçp 1 đæu tiên 

muộn nhçt, sau trồng 142-146 ngày. Tuy vêy, 

giai đoän 230 ngày sau trồng, cây ở CT1 có 

chi÷u dài cành cçp 1 (15,4cm) và tổng diûn tích 

lá thçp nhçt (294,3cm2). Trong khi đó, cåy ở CT4 

có cành cçp 1 dài nhçt (27,9cm) và tổng diûn 

tých lá cao vượt trội (1144,7 cm2/cây), gçp 3,9 læn 

so với cây ở CT1 (294,3 cm2/cây), 2,2 læn so với 

cây ở CT2 (510,7 cm2/cây) và 2,0 læn so với CT3 

(552,6 cm2/cåy). Đi÷u này được giâi thých do độ 

xốp và hàm lượng mùn ở CT4 và CT3 lớn nên 

tëng khâ nëng hút nước và giữ nước nên cây 

sinh trưởng mänh, tëng số nhánh, số lá và diûn 

tích lá (Keeler & cs., 2004). Trong khi giá thù ở 

CT1 có độ xốp nhỏ (48,1%) và hàm lượng mùn 

thçp (0,88%) làm hän chø sinh trưởng của cây. 

Khối lượng chçt khô là køt quâ của quá trình 

quang hợp ở lá, tổng hợp và tých lũy chçt khô ở các 

bộ phên trên cây. Køt quâ bâng 5 cho thçy täi thời 

điùm 230 ngày sau trồng, CT4 (đçt - trçu hun - 

mụn xơ dừa, tþ lû 1:1:1, v/v) có khối lượng chçt  

khô của rú (20,92 g/cây), thân, lá, hoa (14,93 g/cây) 

và khối lượng chçt khô toàn cây (35,85 g/cây)  
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cao vượt trội so với công thức đối chứng (CT1) và 

hai công thức giá thù còn läi (CT2 và CT3). Phối 

trộn trçu hun và mụn sơ dừa bổ sung giúp tëng 

độ xốp của giá thù và cân bìng khâ nëng giữ - 

thoát nước (Træn Thị Bích Vân, 2022). CT4 phối 

trộn câ đçt, trçu hun và mụn xơ dừa cho giá thù 

có độ xốp 67,6-56,1% và độ èm 64,3-67,5% trước 

và sau trồng 230 ngày. Hû rú bên của cây ở CT4 

phát triùn mänh so với đối chứng (CT1) và với 02 

công thức giá thù còn läi khi chþ trộn thêm trçu 

hun (CT2) hay mụn xơ dừa (CT3). Bộ rú khỏe 

đóng vai trò quan trọng, giúp cåy hút nước và 

dinh dưỡng tốt, đâm bâo dưỡng chçt nuôi cành, 

lá. Công thức CT1 có hû rú kém nhçt (khối lượng 

khô của rú thçp nhçt với 5,17 g/cây) nên khối 

lượng chçt khô của thân, lá, hoa (5,00 g/cây) và 

khối lượng chçt khô toàn cåy (10,17 g/cåy) cũng 

thçp nhçt (Bâng 5; Hình 1). 

Bâng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến chî tiêu cành cấp 1  

và diện tích lá của cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Thời gian xuất hiện cành cấp 1 đầu tiên 

(ngày) 
Số cành cấp 1 

(cành) 
Chiều dài cành cấp 1 

(cm) 
Tổng diện tích lá 

(cm
2
/cây) 

CT1 (ĐC)  81,1
c
  3,5

b
 15,4

c
 294,3

c
 

CT2 105,1
b
 4,1

ab
 13,9

d
 510,7

b
 

CT3 142,6
a
 3,9

ab
 16,2

b
 552,6

b
 

CT4 146,5
a
  4,3

a
 27,9

a
  1144,7

a
 

CV%  8,31  9,27  1,19  10,61 

Ghi chú: CT1 (ĐC): 100% đất. Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 

Bâng 5. Ảnh hưởng của giá thể  

đến khối lượng chất khô của cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Khối lượng chất khô (g/cây) 

Rễ Thân, lá, hoa Toàn cây 

CT1 (ĐC)  5,17
d
  5,00

d
 10,17

d
 

CT2  6,99
c
  6,82

c
 13,81

c
 

CT3  8,39
b
  8,36

b
 16,75

b
 

CT4 20,92
a
 14,93

a
 35,85

a
 

CV% 4,13 5,55 4,99 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác nhau có ý nghĩa thống 

kê (P <0,05). 

    

CT1 (ĐC, 100% đất) CT2 (Đất + trấu hun, tỉ lệ 1:1) CT3 (Đất + mụn xơ dừa,  
tỉ lệ 1:1) 

CT4 (Đất + trấu hun +  
mụn xơ dừa, tỉ lệ 1:1:1) 

Hình 1. Bộ rễ của cây đơn đỏ trồng chậu ở các công thức giá thể sau trồng 230 ngày 
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Chþ tiêu hoa là yøu tố quan trọng quyøt 

định giá trị kinh tø của cây cânh trang trí. Køt 

quâ nghiên cứu ở bâng 6 chþ ra sau trồng 230 

ngày, giá thù ở CT4 (đçt - trçu hun - mụn xơ 

dừa, tþ lû 1:1:1, v/v) có số chùm hoa/cây  

(3,1 chùm), số hoa/chùm (43,6 hoa), độ b÷n 

chùm hoa (28,1 ngày) và đường kính chùm hoa 

(75,6mm) cao hơn rõ rût so với công thức đối 

chứng (CT1, 100% đçt) và các công thức CT2 

(đçt - trçu hun) và CT3 (đçt - mụn xơ dừa). Tác 

giâ Hà Minh Tuân & cs. (2019) nghiên cứu 

thành phæn phối trộn giá thù trên cây hoa hồng 

trồng chêu chþ ra rìng bổ sung 33% tro trçu køt 

hợp với đçt, phân chuồng hoai mục và 1% NPK 

(15:15:15) cho các chþ tiêu chçt lượng hoa tốt 

nhçt. Køt quâ cho thçy, viûc bổ sung vêt liûu 

tëng độ xốp cho đçt như tro trçu là cæn thiøt 

trong sân xuçt cây trồng chêu. 

3.2. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước  

tới sinh trưởng và phát triển cây đơn đỏ 

trồng chậu 

Đi÷u chþnh chø độ tưới phù hợp rçt quan 

trọng với cây trồng chêu bởi không gian xung 

quanh bộ rú hän chø. Tưới nhi÷u dén đøn thừa 

nước, rú thiøu oxy và giâm hô hçp. Ngược läi, 

nøu thiøu nước, dinh dưỡng hòa tan kém, cây 

không sử dụng được, đồng thời hän chø hoät 

động của hû vi sinh vêt, giá thù khô làm cây 

thiøu nước và vàng lá, quang hợp kém dén tới 

cây chêm lớn và còi cọc. 

3.2.1. Độ xốp và độ ẩm của giá thể 

Ở thí nghiûm tưới, køt quâ nghiên cứu ở 

bâng 7 cho thçy chø độ tưới khác nhau ânh 

hưởng đáng kù tới độ xốp và độ èm của giá thù. 

Giai đoän sau trồng 230 ngày, công thức CT4 

(tưới 2 ngày/læn) có độ xốp cao nhçt (57,2%) và 

thçp nhçt ở CT2 và CT3 (48,5-49,3%). Đi÷u này 

có thù giâi thích do chø độ tưới nước liên tục ở 

CT2 (1 ngày/læn từ tháng 01/05/2021 đøn køt 

thúc) và CT3 (đ÷u đðn 1 ngày/læn) gây bí khí, 

giâm thù tích của giá thù do đó giâm độ xốp. Thù 

tích giá thù chứa nước của giá thù được thù hiûn 

qua độ èm ở CT2 và CT3 (70,2-70,3%) cũng cao 

hơn đáng kù so với công thức đối chứng (CT1, 

tưới 03 ngày/læn) với 45,2%. Chúng tôi cũng 

quan sát thçy, ở CT1 (đối chứng, tưới  

3 ngày/læn) có hiûn tượng thiøu nước, nhçt là 

giai đoän níng nóng (tháng 5 - tháng 7), cây còi 

cọc, lá vàng và héo do cây thiøu nước khá 

nghiêm trọng (Hình 2). 

 Bâng 6. Ảnh hưởng của giá thể  

tới các chî tiêu hoa của cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Số chùm hoa/cây 

(chùm) 
Số hoa/chùm hoa 

(hoa) 
Độ bền chùm hoa 

(ngày) 
Đường kính chùm hoa 

(mm) 

CT1 (ĐC) 2,0
b
 32,3

c
 25,3

b
 43,7

d
 

CT2 2,2
b
 34,0

c
 26,1

b
 50,8

c
 

CT3 1,8
b
 39,6

b
 25,7

b
 62,1

b
 

CT4 3,1
a
 43,6

a
 28,1

a
 75,6

a
 

CV%  12,41  4,71  2,58  2,37 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 7. Độ ẩm và độ xốp của giá thể  

ở các công thức tưới nước sau trồng 230 ngày 

Công thức Độ xốp (%) Độ ẩm (%) 

CT (ĐC) 50,1 45,2 

CT2 49,3 70,2 

CT3 48,5 70,3 

CT4 57,2 66,6 
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Ghi chú: Từ trái sang phải: CT1 (ĐC, tưới 3 ngày/lần), CT3 (tưới 1 ngày/lần), CT2 (tưới điều chỉnh theo mùa), 

CT4 (tưới 2 ngày/lần). 

Hình 2. Cây đơn đỏ trong các công thức tưới nước sau trồng 130 ngày 

Bâng 8. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến đường kính thân chính,  

chiều cao cây và kích thước tán cây đơn đỏ trồng chậu 

Công thức 
Đường kính gốc (cm) Chiều cao cây (cm) Đường kính tán (cm) 

Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST Trước khi trồng 230 NST 

CT1 (ĐC) 1,97 2,19
b
 25,1 30,6

c
 13,1 18,6

d
 

CT2 1,96 2,24
b
 25,0 33,5

b
 13,0 23,5

b
 

CT3 1,97 2,20
b
 24,9 31,5

c
 13,1 21,8

c
 

CT4 1,98 3,07
a
 25,0 49,7

a
 13,0 27,2

a
 

CV%  4,95  2,85  3,25  2,96  4,26 3,80 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng. Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác nhau có ý 

nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 9. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến diện tích lá  

và khối lượng chất khô của cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Diện tích lá 
(cm

2
/cây) 

Khối lượng chất khô (g/cây) 

Thân, lá, hoa Rễ Toàn cây 

CT1 (ĐC)
 

 913,7
c
 10,0

c
  8,5

d
 18,5

d
 

CT2  972,4
a
 11,7

a
 11,5

a
 23,2

b
 

CT3  952,6
b
 10,8

b
 10,7

c
 21,5

c
 

CT4 1.118,8
a
 16,1

a
 13,2

b
 29,3

a
 

CV%  8,93  4,92  5,83  5,46 

Ghi chú: NST: Ngày sau trồng. Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác 

nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05).
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3.2.2. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến 

sinh và phát triển của cây đơn đỏ 

Chø độ tưới khác nhau có ânh hưởng đáng 

kù tới sinh trưởng của thân, cành và bộ tán cây 

đơn đỏ trồng chêu. Køt quâ nghiên cứu bâng 8 

chþ ra, sau trồng 230 ngày, công thức CT4 (tưới 

2 ngày/læn) có đường kính thân (3,07cm), chi÷u 

cao cåy (49,7cm) và đường kính tán (27,2cm) cao 

hơn đáng kù so với ba giá thù còn läi và các chþ 

tiêu trên thçp nhçt ở công thức đối chứng, với 

đường kính thân 2,19cm, chi÷u cao cây 30,6cm 

và đường kính tán chþ đät 18,6cm. Đi÷u chþnh 

tưới ở công thức CT2 cũng cho chþ tiêu chi÷u cao 

cåy (33,5cm) và đường kính tán (23,5cm) cao 

hơn so với duy trü tưới hàng ngày ở CT3 và đối 

chứng. Cåy đơn đỏ chịu úng kòm, do đó tưới  

1 ngày/læn (CT3) dén tới thừa nước, cụ thù độ 

èm giá thù khá cao (> 70%), tưới 3 ngày/læn có 

độ èm rçt thçp (45,2%), gây ra thiøu nước, câ 

hai đ÷u làm giâm sinh trưởng của cây. 

Chø độ tưới khác nhau có sự ânh hưởng 

đáng kù tới khâ nëng tých lũy chçt khô của bộ 

rú, thån, lá, hoa và do đó có sự khác biût v÷ tổng 

khối lượng khô của cåy đơn đỏ trồng chêu sau 

trồng 230 ngày. Cụ thù, công thức CT4 (tưới  

2 ngày/læn) có khối lượng khô của rú (13,2 g/cây) 

và khối lượng khô của lá (16,1 g/cåy), do đó tổng 

khối lượng khô toàn cây (29,3 g/cây) cùng tổng 

diûn tích lá (1.118,8 cm2/cåy) đät cao nhçt, cao 

hơn đáng kù so với công thức đối chứng. Các 

công thức CT2 (đi÷u chþnh tưới theo mùa)  

và CT3 (tưới 1 ngày/læn) cho tổng khối lượng 

chçt khô (21,5-23,2 g/cây) và diûn tích lá  

(952,6-972,4 cm2/cåy) cao hơn ở mức có ý nghÿa 

so với công thức đối chứng. Đi÷u này cũng được 

thù hiûn thông qua sự phát triùn của bộ rú ở các 

chø độ tưới, cho thçy hû rú bên của cây ở CT4 tốt 

hơn hîn so với 3 công thức còn läi (Hình 3). Køt 

quâ này chþ ra, duy trü tưới 02 ngày/læn là phù 

hợp với cåy đơn đỏ trồng chêu. 

    

CT1 
(Điều chỉnh tưới theo mùa) 

CT2 (Tưới 01 ngày/lần) CT3 (Tưới 02 ngày/lần) CT3 (ĐC, Tưới 03 ngày/lần) 

Hình 3. Bộ rễ của cây đơn đỏ trồng chậu ở các công thức tưới nước sau trồng 230 ngày 

Bâng 10. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước  

đến chî tiêu hoa cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Công thức 
Số chùm hoa/cây 

(chùm) 
Số hoa/chùm hoa 

(hoa) 
Đường kính chùm hoa 

(mm) 
Độ bền của chùm hoa 

(ngày) 

CT1 (ĐC) 1,6
d
 36,9

c
 52,4

c
 23,7

c
 

CT2 3,1
b
 43,2

b
 63,4

b
 26,3

b
 

CT3 2,5
c
 42,8

b
 63,2

b
 26,6

b
 

CT4 4,0
a
 50,3

a
 76,3

a
 29,6

a
 

CV%  4,92  4,16  2,41  3,40 

Ghi chú: Các giá trị mang chữ cái khác nhau trong cùng một cột khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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(A) (B) 

Ghi chú: A: Hồi quy tuyến tính trong thí nghiệm 1; B: Hồi quy tuyến tính trong thí nghiệm 2. 

Hình 3. Hồi quy tuyến tính giữa khối lượng chất khô toàn cây với khối lượng chất khô  

của rễ cây đơn đỏ trồng chậu sau trồng 230 ngày 

Các chþ tiêu hoa của cåy đơn đỏ trồng chêu 

thù hiûn sự ânh hưởng rõ rût do chø độ tưới 

nước. Køt quâ nghiên cứu ở bâng 8 chþ ra công 

thức CT4 (tưới 2 ngày/læn) có số chùm hoa/cây 

(4 chùm), số hoa/chùm (50,3 hoa), đường kính 

chùm hoa (76,3mm) và độ b÷n chùm hoa  

(29,6 ngày) cao nhçt, vượt trội so với công thức 

đối chứng CT1 (tưới 3 ngày/læn). Với cåy đơn 

trang trí cânh quan, bộ tán đ÷u, khỏe, số lượng 

chùm hoa và độ b÷n hoa làm tëng giá trị kinh tø 

của cây (Shober & cs., 2010). Theo Shober & cs. 

(2010) cåy đơn có thù chịu được hän trong thời 

gian nhçt định, nhưng khi thiøu nước kéo dài, 

cåy sinh trưởng chêm và hoa kém. Ở đåy, tưới 

03 ngày/læn gây thiøu nước cho cây, làm cây 

sinh trưởng kém và ra ít hoa, hoa nhỏ. Từ køt 

quâ nghiên cứu, chúng tôi khuyøn cáo tưới  

2 ngày/læn cho cåy đơn đỏ trồng chêu là phù 

hợp, đâm bâo cåy sinh trưởng và ra hoa tốt 

trong nëm đæu tiên. 

Vai trò của bộ rú với sinh trưởng của cây 

đơn đỏ trồng chêu 

Phát triùn của bộ rú có vai trò rçt quan 

trọng với cây trồng chêu. Køt quâ phân tích 

tương quan giữa khối lượng chçt khô của bộ rú 

với tổng khối lượng chçt khô toàn cây ở câ thí 

nghiûm 1 và thí nghiûm 2 cho thçy tổng khối 

lượng chçt khô toàn cây tþ lû thuên với khối 

lượng khô của rú (với R2 = 0,9445 ở thí nghiûm 1 

và 0,9227 ở thí nghiûm 2). Køt quâ này tương 

đồng với tác giâ Meerow (1995), khi nghiên cứu 

giá thù cho cây hồng môn và cọ cânh, chþ ra phối 

trộn giá thù đçt, trçu và xơ dừa cho rú có khối 

lượng khô của cåy tëng khi khối lượng khô của 

rú tëng. Hû rú càng tốt thü cåy càng sinh trưởng 

mänh và tëng khâ nëng tých lũy chçt khô 

(Phäm Thị Minh Tâm & Nguyún Thị Bích 

Phượng, 2017). Tác giâ Phäm Thị Minh Tâm & 

Nguyún Thị Bých Phượng (2017) chþ ra giá thù 

50% cát køt hợp với 25% tro trçu và 25% mụn xơ 

dừa phù hợp cho sự ra rú của cành giåm hương 

thâo. Køt quâ nghiên cứu của chúng tôi cũng 

khîng định vai trò của mụn xơ dừa và trçu hun 

với phát triùn của bộ rú, kñm theo đó là sinh 

trưởng tốt của thân, cành, lá và chçt lượng hoa 

của cåy đơn đỏ trồng chêu. 

4. KẾT LUẬN 

Trong bốn công thức giá thù nghiên cứu, 

CT4 (đçt - trçu hun - mụn xơ dửa, tþ lû 1:1:1, 

v/v) cho cåy đơn đỏ trồng chêu sinh trưởng, phát 

triùn tốt nhçt với chi÷u cao cåy (55,4cm), đường 

kính tán (26,5cm), diûn tích lá (1.144,7 cm2/cây), 

số lượng cành cçp 1 (4,3 cành), chi÷u dài cành 

cçp 1 (27,9cm) và khối lượng chçt khô toàn cây 

(35,85g), số chùm hoa/cây (3,1 chùm), số 

R² = 0,9445 

y = 6,0665x - 1,2111 
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hoa/chùm (43,6 hoa) và độ b÷n chùm hoa  

(28,1 ngày) đät cao nhçt. Ở chø độ tưới nước, 

duy trü tưới 02 ngày/læn cho chi÷u cao cây 

(49,7cm), đường kính tán (27,2cm), số cành cçp 

1 (4,3 cành), chi÷u dài cành cçp 1 (28,2cm), khối 

lượng chçt khô toàn cây (29,3g), khối lượng chçt 

khô của rú (13,2g) và diûn tích lá (1.118,8cm2), 

số chùm hoa/cây (4,0 chùm), số hoa/chùm hoa 

(50,3 hoa) và độ b÷n chùm hoa (29,6 ngày) đät 

cao nhçt. Vêy, sử dụng giá thù đçt - trçu hun - 

mụn xơ dừa (tþ lû 1:1:1, v/v) và tưới 2 ngày/læn là 

phù hợp với cåy đơn đỏ trồng chêu. 
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