
HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020 

 

 NH H ỞNG C   NỒNG  Ộ       N SINH TR ỞNG VÀ PH T TRI N 
 ỘT SỐ C Y    C  IỆU TRONG HỆ THỐNG TH Y C NH 

Phạm Văn Lộc
*
                  n Ph  n      n       n  o n    n

 

Khoa Công nghệ sinh học -     ng Đại học Công nghiệp  hực phẩm  hành phố Hồ Chí Minh 

TÓM TẮT  

                                                                                                             

                                                                                                              

s                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                            

                                                              (Mentha arvensis),            (Rosmarinus 

officinalis                 (Tagetes patula)                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                       

                                               100 ppm                                                        

                                                                                                          

                                                                                                                  

                      . 
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Cây bạc hà (Mentha arvensis) là loại cây thân thảo sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm hắc vì có chứa menthol. 
 ạc hà được trồng ph   i n để dùng làm thực phẩm và quan trọng nhất là thu nhận tinh dầu dùng trong dược 
phẩm và mỹ phẩm. Phương pháp nhân giống chính cây  ạc hà là giâm cành;  ạc hà được thu hoạch để chi t 
xuất tinh dầu sau  hi trồng 3 ÷ 4 tháng. Hàm lượng tinh dầu từ 0,5 ÷ 1,0%, có khi lên tới 1,3 ÷ 1,5%. Trong thành 
phần tinh dầu, menthol chi m hơn 60 . Cây cúc vạn thọ (Tagetes patula) là được trồng làm cảnh ph   i n tại 
Việt Nam. Tuy nhi n cây này c n có giá tr  dược liệu cao. Người ta thấy cúc vạn thọ chứa nhóm chất carotenoid 
(trong đó đặc  iệt là lutein và zeaxanthin).  ây là nhóm chất có  hả năng chống oxy hóa và  ảo vệ sức  hỏe mắt 
(Xu et al., 2011). Cây hương thảo (Rosmarinus officinalis) là cây có mùi thơm dễ ch u. Thành phần hoạt chất điển 
hình của cây là rosmarinic acid.  ây là một nhóm chất thuộc nhóm phenol có  hả năng chống oxy hóa cao.  oại 
cây này vừa được trồng làm cảnh, vừa có  hả năng đu i muỗi, làm gia v , ch   i n mỹ phẩm, dược phẩm  
(Al-Sereiti et al., 1999).  

Kỹ thuật thủy canh đang được nghi n cứu áp d ng trong sản xuất các loại cây dược liệu. Dana (2002) đ  sử 
d ng hệ thống thủy canh và  iểm soát dinh dưỡng thủy canh nuôi cây Tanacetum parthenium và Hypericum 
perforatum tạo dược liệu đạt ti u chuẩn. Anita (2006) khi nghi n cứu thủy canh và  hí canh tr n một số đối tượng 
(Arctium, Urtica, Anemopsis, Zingiber) cho thấy phương pháp này giúp đem lại nguồn dược liệu sạch và  iểm 
soát được hoạt chất sinh học tạo ra trong cây. Surendran và đồng tác giả (2017) thủy canh cây  ạc hà (Mentha 
spicata) cho thấy tăng sinh  hối hơn 61  so với trồng ngoài đất; các chất có hoạt tính sinh học cao hơn và 

phương pháp này phù hợp trong trồng và cạnh tranh hơn so với cách trồng truyền thống. Boryanka và đồng tác 
giả (2019) nuôi trồng khí canh cây xô thơm (Salvia officinalis) cho thấy sinh  hối tăng 18,4 , gia tăng lượng hoa 
và rút ngắn thời gian sinh trưởng, hàm lượng tinh dầu đạt ti u chuẩn.  ặc  iệt trong quy mô thương mại, năm 
2005 Jean Paul Fevre cùng các nhà  hoa học ở Viện nghi n cứu nông nghiệp quốc gia Pháp (INR ) và Viện  ỹ 
thuật quốc gia  orraine (INP ) phát minh công nghệ Plant  il ing (Patent số WO 01/33942 A1). Công nghệ này 
 ao gồm 4  ước: trồng  hí canh,  ích thích tạo hoạt chất m c ti u, cho hoạt chất ti t ra trong môi trường, thu 
nhận hoạt chất. Công nghệ này tái sử d ng được cây, ti t  iệm thời gian và  hông gian trồng cây.  ột số sản 
phẩm công ty được áp d ng trong mỹ phẩm và dược phẩm.  

Trong  ỹ thuật thủy canh, hàm lượng các chất  hoáng có ảnh hưởng đ n sinh trưởng và tích l y hợp chất thứ 

cấp trong cây trồng. Trong đó, các y u tố đa lượng, đặc  iệt là hàm lượng đạm có ảnh hưởng rất lớn.  iferle và 

đồng tác giả (2013) đ  nghi n cứu thủy canh cây húng qu  (Ocimum basilicum) cho thấy sự tăng trưởng sinh 

 hối vượt mức và thu nhận rosmarinic acid cả trong rễ và trong lá (trong rễ nhiều hơn trong lá)  hi thay đ i hàm 

lượng NO3
-
. Tăng trưởng và hàm lượng hợp chất thứ cấp cao nhất trong môi trường có NO3

-
 là 5 mol/m

3
. Tr n 
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cây hương thảo, nghi n cứu của Puttanna và đồng tác giả (2010) cho thấy hàm lượng đạm mức 150  g/ha phù 

hợp  hi trồng   ng phương pháp truyền thống.  ollafila i và đồng tác giả (2010)  hi trồng cây  ạc hà trong điều 

 iện thủy canh cho thấy hàm lượng đạm phù hợp là  hoảng 195 ÷ 225 ppm.  ối với cây cúc vạn thọ, Owen và 

đồng tác giả (2017) canh tác trong điều  iện thủy canh cho thấy nồng độ N phù hợp là 100 ÷ 200 ppm.  

Tại Việt Nam, công nghệ thủy canh trong nước đ  được thương mại hóa. Nhiều đơn v  đ  áp d ng trong sản xuất 

nhiều loại rau trong mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Xu hướng áp d ng công nghệ với hệ thống tưới, hệ 

thống phun sương, thông gió,… để điều  hiển tự động, điều  hiển qua internet để  iểm soát thông số nhà trồng 

đang được quan tâm mạnh mẽ. Tuy nhi n, nghiên cứu áp d ng tr n cây dược liệu chưa được chú trọng. Nghiên 

cứu trong nước ba đối tượng thực vật trên chủ y u là  hảo sát thành phần, đặc tính, công d ng,  ỹ thuật tách 

chi t các chất trong cây, nhân giống và trồng   ng phương pháp truyền thống. Trong m c ti u tạo nguồn dược 

liệu đạt ti u chuẩn, rút ngắn thời gian sinh trưởng, chủ động sản xuất, nghi n cứu này  hảo sát ảnh hưởng của 

nồng độ đạm l n sinh trưởng và phát triển của  a đối tượng:  ạc hà, cúc vạn thọ, hương thảo. 

       L    V  P      P  P 

        n  h  n h  m 

Nghi n cứu này được thực hiện trong điều  iện nhà lưới; nhiệt độ 30 ÷ 35
o
C, ẩm độ 55 ÷ 70 , cường độ ánh 

sáng 20000 ÷ 50000 lux. Thí nghiệm thực hiện từ tháng 10/2019 đ n tháng 12/2019 tại  hu Thực nghiệm - Khoa 

Công nghệ Sinh học, Trường  ại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí  inh (93 Tân    Tân Qu ,  

P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí  inh). 

Vậ  l     h  n h  m 

Cây con cúc vạn thọ sau 15 ngày gieo hạt có chiều cao 7 ÷ 8 cm, cây con hương thảo sau 30 ngày giâm cành có 

chiều cao 10 ÷ 12 cm, cây con ex vitro  ạc hà sau 30 ngày thích nghi có chiều cao 8 ÷ 10 cm.  ích thước chậu 

nhựa 20 x 15 cm (thể tích giá thể là 2.826 cm
3
). Giá thể được sử d ng trong nghi n cứu: 30  phân trùn qu  + 

35% cát + 17,5  tro trấu + 17,5  m n dừa (Phạm Th   inh Tâm và Nguyễn Th   ích Phượng, 2018). Thông tin 

các muối  hoáng cơ  ản được thể hiện trong  ảng 1.  

  n     Th nh phần v  n  ồn  ốc các loạ  m ố   hoán  ch nh   n    on   h  n h  m 

  ố   hoán  Th nh phần         

(NH4)2SO4 21  N và  24  S Trung Quốc 

KNO3 38    và 14  N Trung Quốc 

KH2PO4 22% P và 28% K Trung Quốc 

MgSO4.7H2O 10   g  và 13  S Trung Quốc 

CaCl2.2H2O 27  Ca và 48% Cl Trung Quốc 

 ố      h  n h  m 

Thí nghiệm được  ố trí theo  iểu  hối hoàn toàn ng u nhi n (RC  ) với 3 lần lặp lại. Y u tố  hảo sát là các nồng 
độ đạm (50, 100, 150, 200 ppm).  ỗi chậu trồng 1 cây, mỗi lần lặp lại 3 cây. Các cây con được tưới nhỏ giọt 
  ng dung d ch thủy canh có pH  hoảng 5,98 ÷ 6,01; EC môi trường thay đ i theo từng nghiệm thức. Nồng độ 
dinh dưỡng của các nghiệm thức được thể hiện trong  ảng 2. Các  hoáng vi lượng được cung cấp theo thành 
phần vi lượng  S. Cài đặt ch  độ tưới: 150 mL/cây/ngày trong tháng đầu ti n, trong tháng thứ 2 là 300 
mL/cây/ngày; tưới 5 lần/ngày vào các thời điểm  hác nhau trong ngày: 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ, 16 giờ.  

B n  2. Th nh phần   nh    n  c     n    ch   on   h  n h  m 

 

 

 ồn   ộ   
(ppm) 

 

         pH 

 

EC (µS/cm)  

TDS (ppm)  

-  h o  h c 
   

 ồn   ộ các ch      l  n    on    n    ch  h   c nh  ppm   
-  h o   nh  oán 

N P K Ca Mg S 

50 5,98 2313 1178 50 150 200 130 50 65 

100 5,99 3044 1522 100 150 200 130 50 65 

150 6,01 3540 1770 150 150 200 130 50 65 

200 5,98 4022 1931 200 150 200 130 50 65 
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 ác ch        h o     

 ường  ính tán (cm), chiều cao cây (cm) và số cành/chồi mới (cành/cây) được ghi nhận sau trồng 2 tháng.  

Xử lý  ố l    

Số liệu thu thập được xử l    ng phần mềm Statgraphics Centurion XV.I, sử d ng trắc nghiệm đa  i n độ 
 uncan với độ tin cậy 95 . 

  T     V  T    L    

 nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  v  phá      n c   c c vạn  h  

Sau 2 tháng các ch  ti u về đường  ính tán, chiều cao cây, số cành của cúc vạn thọ được ghi nhận và   t quả 
được thể hiện trong  ảng 3. 

                              n  3   nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  v  phá      n c   c c vạn  h  

 

 

 

 

 

 

* Các mẫu tự khác nhau biểu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa khác nhau (theo cột) ở độ tin cậy 95%. 

  t quả thí nghiệm cho thấy ở nồng độ đạm  hác nhau, ch  ti u về số cành và đường  ính tán  hông  hác  iệt có 
  ngh a về mặt thống   . Về ch  ti u chiều cao cây ở nồng độ đạm thấp (50; 100 ppm) cao hơn so với nồng độ 
đạm cao (150; 200 ppm). Cây ở nồng độ đạm 50 ppm cây xu hướng ít ra chồi hơn và chậm ra n . Trong  hi đó ở 
nồng độ đạm trung  ình (100; 150ppm) cây có xu hướng phát triển cân   ng gi a chiều cao và ra chồi mới c ng 
như phù hợp để ra n  sớm. Việc ra n  sớm có thể rút ngắn thời gian canh tác từ 15 ÷ 20 ngày so với canh tác 
truyền thống. Ở nồng độ đạm 200 ppm cây chậm phát triển hơn và dễ g y đ . K t hợp các ch  ti u theo d i, nồng 
độ đạm 100 ppm được đánh giá là phù hợp  hi thủy canh cây cúc vạn thọ.   t quả này tương tự công  ố của 
Owen và đồng tác giả (2017) cho thấy nồng độ N phù hợp thủy canh cây cúc vạn thọ là 100 ÷ 200 ppm. 

 

  nh        c c vạn  h  tr n    các nồn   ộ  ạm  ạ   hờ     m       ồn     hán  

C21. 50 ppm; C22. 100 ppm; C23. 150 ppm; C24. 200 ppm 

 nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  v  phá      n c   h  n   h o 

Sau 2 tháng các ch  ti u về đường  ính tán, chiều cao cây, số cành của cây hương thảo được ghi nhận và   t 
quả được thể hiện trong  ảng 4. 

  n  4   nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  c   h  n   h o 

* Các mẫu tự khác nhau biểu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa khác nhau (theo cột) ở độ tin cậy 95%. 

 ồn   ộ   
(ppm) 

  ờn    nh 
tán (cm) 

 h    c o 
(cm) 

 ố c nh 
 c nh c    

   c    m  hác 

50 16,3 ± 3,7
a (*)

 19,8 ± 0,5
c
 8,5 ± 4,4

a
 Chậm ra n  

100 20,0 ± 2,2
a
 20,0 ± 0,8

c
 9,3 ± 0,9

a
 Ra n  sớm 

150 20,6 ± 2,4
a
 18,0 ± 0,8

b
            11,8 ± 1,9

a
             Ra n  sớm 

200 19,7 ± 5,5
a
 16,7 ± 0,5

a
 8,0 ± 3,8

a
 Cây dễ g y 

 ồn   ộ  ạm (ppm)   ờn  kính tán (cm)  h    c o (cm)  ố c nh  c nh c    

50 30,5 ± 1,3
ab (*)

 23,5 ± 3,5
a
 32,3 ± 6,7

a
 

100 31,8 ± 2,2
b
 28,0 ± 2,2

ab
 39,8 ± 3,9

a
 

150 31,0 ± 2,2
ab

 30,0 ± 3,6
b
 34,8 ± 7,5

a
 

200 28,5 ± 1,3
a
 24,8 ± 2,9

a
 37,0 ± 4,1

a
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  t quả thí nghiệm cho thấy  hông có  hác  iệt lớn trong sinh trưởng của cây hương thảo của các nồng độ đạm 
 hác nhau. Ở ch  ti u đường  ính tán  hi tăng nồng độ đạm từ 50 ppm l n 100 ppm có xu hướng tăng. Sau đó 
n u ti p t c tăng nồng độ đạm l n n a đường  ính tán có xu hướng giảm xuống. Nồng độ 100 ppm có đường 
 ính tán cây  hác  iệt có   ngh a so với nồng độ 200 ppm, tuy nhi n  hông  hác  iệt so với 50 ppm và 150 ppm. 
Chiều cao cây c ng có xu hướng tương tự. Chiều cao cây ở nồng độ đạm 150 ppm có  hác  iệt có   ngh a so 
với nồng độ 50 ppm và 200 ppm. Ch  ti u số cành  hông  hác  iệt gi a các nghiệm thức.  ột đặc điểm  hác là ở 
các nồng độ đạm cao (150 ppm; 200 ppm) cây xanh mướt quá mức, dễ gây đ  ng  cây  hi canh tác.   t hợp các 
ch  ti u theo d i, nồng độ đạm 100 ppm được đánh giá là phù hợp  hi thủy canh cây hương thảo.   t quả này 
tương tự của Phạm Th   inh Tâm và Nguyễn Th   ích Phượng (2018). Trong một nghi n cứu  hác của 
Westervelt (2003) c ng cho thấy nồng độ đạm 100 ppm phù hợp hơn so với các nồng độ đạm  hác. 

 

Hình 2. Cây h  n   h o    n    các nồn   ộ  ạm  ạ   hờ     m       ồn     hán   

T31. 50 ppm; T32. 100 ppm; T33. 150 ppm; T34. 200 ppm 

 nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  v  phá      n c    ạc h  

Sau 2 tháng nuôi trồng, các ch  ti u về đường  ính tán, chiều cao, số chồi mới của cây được ghi nhận và   t quả 
được thể hiện trong  ảng 5. 

  n  5   nh h  n  c   nồn   ộ  ạm l n   nh     n  c    ạc h  

* Các mẫu tự khác nhau biểu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa khác nhau (theo cột) ở độ tin cậy 95%. 

  t quả thí nghiệm cho thấy  hông có  hác  iệt lớn trong sinh trưởng của cây  ạc hà ở các nồng độ đạm  hác 
nhau. Ch  ti u chiều cao cây ở nồng độ trung  ình (100 ppm; 150 ppm) lớn hơn so với 2 nồng độ thấp (50 ppm) và 
cao (200 ppm).  ối với ch  ti u số chồi mới,  hi gia tăng hàm lượng đạm, số chồi mới có xu hướng tăng. Nhưng  hi 
tăng hàm lượng đạm cao đ n 200 ppm, số chồi mới có xu hướng giảm xuống. Các đặc điểm  hác cho thấy nồng độ 
đạm ảnh hưởng đ n hình thái lá và chồi. Nồng độ đạm thấp lá vàng, thi u sức sống; tuy nhi n hàm lượng đạm cao 
một số lá có dấu hiệu    xoắn lại. Trong thí nghiệm này nồng độ đạm 100 ppm là phù hợp  hi thủy canh cây  ạc hà. 
Nồng độ đạm phù hợp trong thí nghiệm này thấp hơn so với công  ố của  ollafila i và đồng tác giả (2010). Có thể 
là do sự  hác  iệt của dinh dưỡng nền trong giá thể của hai thí nghiệm. Trong một nghi n cứu  hác  arco và đồng 
tác giả (2007) cho thấy, nồng độ đạm phù hợp  hi thủy canh cây  ạc hà là 120 ppm. 

 

Hình 3.      ạc h     n    các nồn   ộ  ạm  ạ   hờ     m       ồn     hán  

             H41. 50 ppm; H42. 100 ppm; H43. 150 ppm; H44. 200 ppm 

 ồn   ộ  ạm 
(ppm) 

  ờn    nh 
tán (cm) 

 h    cao 
(cm) 

 ố chồ  m     c    m  hác 

50   21,0 ± 1,5
a (*)

    23,8 ± 1,3
a
     9,7 ± 5,3

a
  á nhỏ, vàng; thân nhỏ 

100 22,0 ± 4,1
a
 29,2 ± 1,4

b
     14,0 ± 6,0

ab
  á lớn, xanh mướt; thân to 

150 19,8 ± 3,5
a
 29,8 ± 1,5

b
             18,8 ± 4,5

b
   á nhỏ, xanh đậm, thân nhỏ 

200 21,6 ± 2,6
a
 25,6 ± 1,4

ab
     12,2 ± 6,8

ab
       á    xoắn, thân nhỏ 
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  T L    
Nghi n cứu này  ước đầu đ   hảo sát ảnh hưởng của nồng độ đạm l n sinh trưởng và phát triển của  a loài 
thực vật trong điều  iện thủy canh nhỏ giọt.   t quả cho thấy nồng độ đạm có ảnh hưởng l n sinh trưởng, phát 
triển và nồng độ đạm phù hợp cho cả  a cây cúc vạn thọ, cây hương thảo và  ạc hà là 100 pm.   t quả này có 
thể sử d ng trong canh tác các đối tượng cây dược liệu trong điều  iện nhà màng tại  hu vực TP. Hồ Chí  inh 
nh m thu nhận các hợp chất có hoạt tính sinh học. 
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EFFECTS OF NITROGEN CONCENTRATION ON GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF SOME MEDICINAL PLANTS IN HYDROPONICS 
CULTURE 

Pham Van Loc
*
, Ka Ju Rôs, Nguyen Phuong Quyen, Nguyen Hoang Son

 

Faculty of Biotechnology - Ho Chi Minh City University of Food Industry 

SUMMARY 

Hydroponics is a technology for growing plants in nutrient solutions (water and fertilizers). It has been widely 
used for production of vegetables worldwide. The major advantage of this system is better use of water, better 
control over nutriThành phố Hồ Chí  inhent and oxygen, increased crop quality and yields. Morever, 
experiments have shown that hydroponic production increases the accumulation of more quantity of secondary 
metabolites per units of feeding surface, compared with field grown ones. However, the utilization of 
hydroponics is still limited to some vegetables and ornamental plants, it is less applicable to medicinal and 
aromatic plants. In this study, growing of three medicinal and aromatic plants: mint (Mentha arvensis), rosemary 
(Rosmarinus officinalis) and marigold (Tagetes patulta) under hydroponic condition was investigated. The 
treatments included nitrogen concentration in four levels (50, 100, 150, 200 ppm) based on randomized complete 
block design (RCBD) with three replications. Medicinal plants were grown in mixed substrate: 30% 
vermicompost + 35% sand + 17,5% rice husk ash + 17,5% coco peat. The suitable level of nitrogen for three 
plants growing in drip system hydroponics according to the results was at 100 ppm at dose of 150 mL/plant/day 
in the first month after transplanting and then 300 mL/plant/day in the second month. These results set the 
fundamentals for further studies on cultivation, biologically active nature compounds in these plants. 

Keywords: Hydroponics, nitrogen concentration, marigold, mint, rosemary. 
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