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ABSTRACT 

The experiment was conducted in Binh Thuy District, Can Tho City to 
study the effects of phenylalanine, salicylic acid (SA), iron sulfate, zinc 
sulfate and borax on the growth and yield of Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
turmeric in 2017-2018. The experiment was arranged in a randomized 
complete block design with 6 levels of plant growth regulators and 
micronutrients spraying (control, foliar spray of growth regulators Phe 
100 ppm, SA 100 ppm, foliar spray of FeSO4 0.5%, ZnSO4 0.5% and borax 
0.5% at 120 days after planting (DAP), with 3 replications. The results 
revealed that the significant number of tillers per clump, number of leaves 
per tiller, number of leaves per clump, plant height, leaf length and leaf 
width at the time of survey. At the time of harvesting, spraying FeSO4 0.5% 
or Phe 100 ppm recorded most effective, fresh weight of rhizomes per 
clump (467 and 443 g/clump, respectively), curcumin contents were equal 
(14.7%) and curcumin yield (17.0 and 17.2 g/clump, respectively). 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nhằm 
nghiên cứu ảnh hưởng của phenylalanine (Phe), salicylic acid (SA), sắt 
sulfate (FeSO4), kẽm sulfate (ZnSO4) và borax đến sự sinh trưởng và năng 
suất của giống nghệ Xà cừ Curcuma xanthorrhiza Roxb. Thí nghiệm được 
bố trí khối ngẫu nhiên gồm 6 nghiệm thức: đối chứng, phun Phe 100 ppm, 
SA 100 ppm, FeSO4 0,5%, ZnSO4 0,5% và borax 0,5% vào thời điểm 120 
ngày sau trồng (NST), với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, tại các thời điểm 
khảo sát, có sự khác biệt về số chồi/bụi, số lá/chồi, số lá/bụi, chiều cao 
cây, chiều dài và chiều rộng lá. Tại thời điểm thu hoạch, phun FeSO4 0,5% 
hoặc Phe 100 ppm hiệu quả nhất, khối lượng củ tươi lần lượt là 467 và 
443 g/bụi; hàm lượng curcumin đều là 14,73% và năng suất curcumin (lần 
lượt là 17,0 và 17,2 g/bụi). 

Trích dẫn: Bùi Thị Cẩm Hường, Lê Phúc Tân, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Tường Đăng, Lưu Thái Danh và Lê 
Vĩnh Thúc, 2019. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, hàm lượng và năng suất Curcumin 
trên nghệ Xà cừ Curcuma xanthorrhiza Roxb.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số 
chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 168-173. 

1 GIỚI THIỆU 

Nghệ thuộc họ gừng (Zingiberaceae), là cây thảo 
dược lâu năm và được trồng rộng rãi ở các nước 

Châu Á (Labban, 2014). Ngày nay, con người ngày 
càng quan tâm đến sức khoẻ, đặc biệt là tìm về với 
thiên nhiên, tìm về những liệu pháp thay thế ít gây 
tác dụng phụ, rẽ tiền; và nghệ là một trong những 
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lựa chọn thích hợp. Nghệ chứa nhiều thành phần có 
hoạt tính sinh học, đặc biệt là curcumin có khả năng 
chống oxy hóa, chống đột biến, chống ung thư, 
kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ký 
sinh trùng và có khả năng giải độc (Akamine et al., 
2007). Do đó, tiềm năng ứng dụng curcumin trong 
điều trị bệnh ở người là rất lớn. Tuy nhiên, hàm 
lượng curcumin trong nghệ rất thấp, chiếm khoảng 
2-6% (Gupta et al., 2013). Theo các nghiên cứu của: 
Ishimine et al. (2003 và 2004); Hossain et al. (2005a 
và 2005b); Hossain and Ishimine (2005); Hossain 
and Ishimine (2007) có nhiều yếu tố quyết định đến 
sự sinh trưởng, hàm lượng, năng suất curcumin trên 
nghệ. Ngoài ba dưỡng chất đạm, lân và kali; việc bổ 
sung các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm và bo cũng 
rất quan trọng, góp phần gia tăng hàm lượng, năng 
suất curcumin trong nghệ (Velmurugan et al., 2007 
và Singh, 2014). Thêm vào đó, khi bổ sung 
phenylalanine, một tiền chất trong con đường sinh 
tổng hợp curcumin (Rodrigues et al., 2015) có thể 
làm tăng hàm lượng curcumin trong nghệ. Sự 
chuyển đổi phenylalanine thành cinnamic acid chủ 
yếu diễn ra trong lá và qua con đường này có thể dẫn 
đến sự tổng hợp curcumin trong củ (Neema, 2005). 
Bên cạnh phenylalanine, salicylic acid đóng vai trò 
quan trọng trong sự tích lũy các chất biến dưỡng thứ 
cấp và hoạt hóa phenylalanine ammonia lyase, 
enzyme đầu tiên của chuỗi sinh tổng hợp curcumin 
(Rodrigues et al., 2015). Nhu cầu dinh dưỡng là một 
trong những yếu tố quyết định năng suất và chất 
lượng cây trồng (Parthasarathy et al., 2010). Hiện 
nay, các nghiên cứu về các dưỡng chất cần thiết góp 
phần tăng năng suất và hàm lượng curcumin trong 
nghệ còn rất hạn chế. Do đó, việc ứng dụng các chất 
điều hoà sinh trưởng (phenylalanine/salicylic acid) 
và vi lượng (sắt sunfate/kẽm sulfate/borax) phun 
qua lá giúp tăng sinh trưởng và năng suất nghệ Xà 
cừ (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) là rất cần thiết. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thí nghiệm được thực hiện tại quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 
4 năm 2018. Giống nghệ Xà cừ (Curcuma 
xanthorrhiza Roxb.) được chọn làm vật liệu chính. 
Thí nghiệm được bố trí khối ngẫu nhiên hoàn toàn 
gồm 6 nghiệm thức tương ứng 6 loại phân phun qua 
lá (lần lượt là Phe 100 ppm, SA 100 ppm, FeSO4 
0,5%, ZnSO4 0,5%, borax 0,5 % và đối chứng) phun 
qua lá tại thời điểm 120 ngày sau trồng (NST) với 3 
lần lặp lại. Chọn củ nhánh cấp 2 có khối lượng tương 
đối đồng đều từ 25-35 g, với 2-3 mắt mầm để trồng. 
Xử lý giống với chlorine 0,5% trong 30 phút sau đó 
để ráo và ủ 1 tuần trước khi trồng, khoảng cách trồng 

25 x 25 cm. Mỗi lô thí nghiệm có diện tích khoảng 
2 m2, 32 bụi/lô. Kỹ thuật trồng, chăm sóc áp dụng 
theo Mai Văn Quyền và ctv. (2007) và Ravindran et 
al. (2007) có cải tiến. Các loại phân phun qua lá 
được hoà tan hoàn toàn trong nước hoặc trong dung 
môi thích hợp và phun ướt đều 2 mặt lá nghệ. Các 
chỉ tiêu tăng trưởng như: số chồi/bụi, số lá/bụi, số 
lá/chồi chính, chiều cao cây, chiều dài lá và chiều 
rộng lá được ghi nhận vào 120, 150, 180 và 210 
NST. Các chỉ tiêu lúc thu hoạch (240 NST) gồm số 
củ nhánh cấp 1, số củ nhánh cấp 2, khối lượng củ 
tươi trên bụi, hàm lượng curcumin trên khối lượng 
củ khô được phân tích theo Chatterjee et al. (1998) 
và năng suất curcumin. Số liệu sau khi thu thập được 
nhập, xử lý và vẽ đồ thị bằng chương trình Microsoft 
Excel 2016. Phần mềm SPSS 24.0 được dùng để 
phân tích phương sai và kiểm định Duncan các trung 
bình nghiệm thức. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Số chồi/bụi 

Kết quả Bảng 1 cho thấy số chồi/bụi nghệ có xu 
hướng gia tăng từ thời điểm 120-180 NST, và giảm 
dần tại thời điểm 210 NST. Tại thời điểm 120 và 210 
NST, giữa các nghiệm thức phun phân bón qua lá 
khác biệt không ý nghĩa thống kê (số chồi/bụi trung 
bình lần lượt là 3,31 và 3,38 chồi). Tại thời điểm 150 
và 180 NST, số chồi/bụi nghệ giữa các nghiệm thức 
đều khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, các nghiệm thức 
có phun hóa chất luôn cao hơn đối chứng không 
phun. 

Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu ảnh 
hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng khác nhau 
trên các giống nghệ ở số chồi trung bình là 2,83 
chồi/bụi (Venugopal et al., 2017) và 5,63 chồi/bụi 
(Kumar and Ghosh, 2017). Theo nghiên cứu của Bùi 
Thị Cẩm Hường và ctv. (2017), khi phun Phe 100 
ppm cho nghệ (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) trồng 
trong chậu số chồi trên bụi luôn đạt cao nhất qua các 
thời điểm khảo sát 120, 150, 180 và 210 NST (lần 
lượt 3,21; 6,35; 6,49 và 6,61 chồi/bụi). Marschner 
(2012) cho rằng sắt không những kích hoạt enzyme 
mà còn có vai trò quan trọng trong tổng hợp chất 
diệp lục và có ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. 
Thiếu sắt, số chồi, số lá, số rễ, khối lượng tươi và 
cũng như khối lượng khô của cây sẽ giảm. Bên cạnh 
đó, theo Hoàng Minh Tấn và ctv. (2006), trong giai 
đoạn nẩy mầm, hạt và củ là nơi cung cấp chất dinh 
dưỡng cho rễ non và chồi non mới hình thành. Như 
vậy, khi cung cấp chất điều hoà sinh trưởng 
(Phe/SA); và vi lượng (FeSO4/ZnSO4/borax) đã 
giúp tăng số chồi/bụi nghệ. 
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Bảng 1: Số chồi/bụi (chồi) và số lá/chồi (lá) của nghệ Xà Cừ khi phun phân bón qua lá khác nhau tại 
các thời điểm khảo sát (Bình Thuỷ, Cần Thơ, 2017-2018) 

Nghiệm thức 
Chồi/bụi (chồi) Lá/chồi (lá) 

120 150 180 210 120 150 180 210 
Phe (100 ppm) 3,33 4,72a 4,96a 3,42 6,73 7,63 7,84a 5,56 
SA (100 ppm) 3,26 4,70a 5,00a 3,37 6,80 7,44 7,77a 5,22 
FeSO4 0,5% 3,37 4,85a 5,07a 3,56 6,66 7,81 7,93a 5,44 
ZnSO4 0,5% 3,29 4,28a 4,94a 3,39 6,63 7,17 7,33b 5,07 
Borax 0,5% 3,33 4,74a 4,75a 3,48 6,67 7,41 7,72a 5,28 
Đối chứng 3,28 3,33b 3,44b 3,06 6,44 6,70 6,79b 5,11 
Trung bình 3,31 4,44 4,70 3,38 6,66 7,36 7,56 5,28 
F ns ** ** ns ns ns * ns 
CV (%) 20,6 7,84 5,83 5,99 5,93 5,67 4,39 6,56 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 

3.2 Số lá/chồi 

Số lá/chồi nghệ giữa các nghiệm thức phun phân 
bón qua lá chỉ khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% tại 
thời điểm 180 NST. Tại thời điểm này, khi phun Phe 
100 ppm, SA 100 ppm, FeSO4 0,5%, borax 0,5% có 
số lá/chồi cao hơn khi phun ZnSO4 0,5% và không 
phun (lần lượt là 7,33 và 6,79 lá) (Bảng 1). Phun các 
vi lượng ZnSO4, FeSO4, MnSO4 và borax ở nồng độ 
0,5% tại các thời điểm 60 và 90 NST, số lá/chồi 
nghệ Curcuma longa L. trung bình đạt 11,99 lá; cao 

hơn nghiệm thức bón vào đất và đối chứng (Singh, 
2014).  

3.3 Số lá/bụi 

Số lá/bụi nghệ giữa các nghiệm thức phun phân 
bón qua lá đều khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
1%. Tại các thời điểm khảo sát, số lá/bụi nghệ ở các 
nghiệm thức có phun phân bón qua lá luôn cao hơn 
đối chứng không phun, sắp xếp lần lượt là FeSO4 
0,5%, Phe 100 ppm, borax 0,5%, SA 100 ppm và 
ZnSO4 0,5% (Bảng 2).  

Bảng 2: Số lá/bụi (lá) và chiều cao cây (cm) của nghệ Xà Cừ khi phun phân bón qua lá khác nhau tại 
các thời điểm khảo sát (Bình Thuỷ, Cần Thơ, 2017-2018) 

Nghiệm thức 
Lá/bụi (lá) Chiều cao cây (cm) 

120 150 180 210 120 150 180 210 
Phe (100 ppm) 14,5 27,6a 31,3a 26,6a 49,5 51,4 52,6 52,1a 
SA (100 ppm) 14,8 27,2a 31,2ab 26,3a 49,3 50,9 51,5 51,2ab 
FeSO4 0,5% 14,5 27,8a 31,4a 26,8a 49,8 52,0 52,8 52,3a 
ZnSO4 0,5% 14,5 25,4b 28,4b 23,6b 49,7 49,9 50,1 50,1bc 
Borax 0,5% 14,7 27,0a 31,0ab 26,1a 49,5 51,0 51,4 51,1ab 
Đối chứng 14,6 19,7c 22,4c 22,1c 49,7 48,8 49,2 49,3c 
Trung bình 14,6 25,8 29,3 25,2 49,6 50,7 51,3 51,0 
F ns ** ** ** ns ns ns * 
CV (%) 8,36 2,69 5,00 3,11 1,6 3,2 3,5 1,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê 

**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 

Kết quả này cũng phù hợp các nghiên cứu khác 
trên nghệ, số lá/chồi trung bình 26,32 lá (Kumar and 
Ghosh, 2017) và 17,15 lá (Venugopal et al., 2017). 
Khi phun Phe 100 ppm qua lá giúp kích thích tăng 
trưởng và năng suất trên húng quế (Reham et al., 
2016). Bên cạnh đó, SA có vai trò chuyển hoá sắc tố 
chlorophyll và carotenoid trong quang hợp (Arfan et 
al., 2007 trích dẫn bởi Manoj, 2017), nên phun SA 
cũng đã góp phần gia tăng số lá trên cây. 

3.4 Chiều cao cây 

Chiều cao cây giữa các nghiệm thức khác biệt 
không ý nghĩa thống kê tại thời điểm 150 và 180 

NST. Tuy nhiên, ở thời điểm 210 NST, giữa các 
nghiệm thức phun Phe 100 ppm, SA 100 ppm, 
FeSO4 0,5%, borax 0,5% có xu hướng cao hơn khi 
phun ZnSO4 0,5% và đối chứng (Bảng 2). Khi phun 
SA 100 ppm chiều cao cây đạt cao nhất tại các thời 
điểm 150, 180 và 210 NST (lần lượt là 76,60; 80,02 
và 85,89 cm) (Manoj, 2017). Bên cạnh đó, Kamble 
et al. (2014) cho rằng cung cấp sắt góp phần gia tăng 
số lá và chiều cao nghệ (Curcuma longa) ở 
Maharashtra, Ấn Độ.  
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3.5 Chiều dài lá 

Chiều dài lá nghệ giữa các nghiệm thức phun 
phân bón qua lá khác biệt không ý nghĩa thống kê, 
trung bình đạt từ 29,5 đến 32,1 cm (dao động trong 
khoảng 29,3 đến 33,1 cm) (Bảng 3). Theo kết quả 
nghiên cứu của Manoj (2017), phun SA 100 ppm, 
chiều dài lá nghệ Curcuma longa cv. Mydukur đạt 

cao nhất tại các thời điểm 150, 180 và 210 NST 
(55,35; 56,14 và 58,64 cm) so với đối chứng. Phun 
các vi lượng ZnSO4, FeSO4, MnSO4 và borax ở nồng 
độ 0,5% tại các thời điểm 60 và 90 NST, chiều dài 
lá nghệ Curcuma longa L. trung bình đạt 55,1 cm; 
cao hơn nghiệm thức bón vào đất và đối chứng 
(Singh, 2014). 

Bảng 3: Chiều dài (cm) và chiều rộng lá (cm) của nghệ Xà Cừ khi phun phân bón qua lá khác nhau tại 
các thời điểm khảo sát (Bình Thuỷ, Cần Thơ, 2017-2018) 

Nghiệm thức 
Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) 

120 150 180 210 120 150 180 210 
Phe (100 ppm) 29,3 32,4 32,8 32,4 10,5 12,1a 12,2 12,0a 
SA (100 ppm) 29,4 32,2 32,5 32,3 10,6 12,0a 12,3 12,1a 
FeSO4 0,5% 29,5 32,9 33,1 32,9 10,5 12,2a 12,3 12,1a 
ZnSO4 0,5% 29,5 31,4 31,7 31,5 10,6 11,5a 11,7 11,5ab 
Borax 0,5% 29,5 32,1 32,2 32,1 10,7 12,0a 11,1 11,1bc 
Đối chứng 29,5 29,8 30,3 30,2 10,6 10,5b 10,8 10,7c 
Trung bình 29,5 31,8 32,1 31,9 10,6 11,7 11,7 11,6 
F ns ns ns ns ns * ns ** 
CV 5,1 3,8 3,3 3,3 4,2 4,5 6,6 3,1 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê 

**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 

3.6 Chiều rộng lá 

Bảng 3 cho thấy chiều rộng lá nghệ giữa các 
nghiệm thức phun phân bón qua lá khác biệt không 
ý nghĩa tại 120 và 180 NST; khác biệt có ý nghĩa tại 
150 và 210 NST (lần lượt là 5 và 1%) qua phân tích 
thống kê. Các nghiệm thức có phun phân qua lá đều 
có chiều rộng lá cao hơn đối chứng. Kết quả này 
cũng phù hợp với nghiên cứu của Manoj (2017), 
phun SA 100 ppm, chiều rộng lá nghệ Curcuma 
longa cv. Mydukur đạt cao nhất tại các thời điểm 
150, 180 và 210 NST  lần lượt là 15,40; 15,26 và 
15,15 cm. Theo Singh (2014), khi phun các vi lượng 
ZnSO4, FeSO4, MnSO4 và borax ở nồng độ 0,5% tại 
các thời điểm 60 và 90 NST, chiều rộng lá nghệ 

Curcuma longa L. trung bình đạt 13,36 cm; cao hơn 
nghiệm thức bón vào đất và đối chứng. 

3.7 Số củ nhánh cấp 1 và cấp 2 

Số củ nhánh cấp 1 và số củ nhánh cấp 2 giữa các 
nghiệm thức khác biệt không ý nghĩa thống kê. Số 
củ nhánh cấp 1 và số củ nhánh cấp 2 trung bình lần 
lượt là 7,50 và 23,8 nhánh (dao động trong khoảng 
7,33-7,61 và 23,4-24,1 nhánh) (Bảng 4). Kết quả thí 
nghiệm có số củ nhánh cấp 1 và cấp 2 phù hợp với 
nghiên cứu của Halder et al. (2007) trên nghệ 
Curcuma longa trồng tại HARS, Ramgarh trong 2 
vụ 2004-2005 và 2005-2006. Tác giả cho rằng, cả 2 
vụ trồng, có sự tương tác khi bón bo (3 kg/ha) với 
kẽm (4,5 kg/ha); số củ nhánh cấp 1 và cấp 2 đạt cao 
lần lượt là 5,9; 6,1 và 23,2; 25,3 nhánh. 

Bảng 4: Số củ nhánh cấp 1, cấp 2, khối lượng củ tươi, hàm lượng và năng suất curcumin của nghệ Xà 
Cừ khi phun phân bón qua lá khác nhau tại thời điểm thu hoạch (Bình Thuỷ, Cần Thơ, 2017-
2018) 

Nghiệm thức 
Củ nhánh 

cấp 1(nhánh) 
Củ nhánh 

cấp 2 (nhánh) 
Khối lượng 

củ tươi (g/bụi) 
Hàm lượng 

curcumin (%) 
Năng suất 

curcumin (g/bụi) 
Phe (100 ppm) 7,33 24,1 443ab 14,73a 17,2a 
SA (100 ppm) 7,56 23,8 437ab 14,24b 15,1b 
FeSO4 0,5% 7,61 23,8 467a 14,72a 17,0a 
ZnSO4 0,5% 7,44 23,7 356c 13,76c 10,2c 
Borax 0,5% 7,55 23,8 392bc 14,29b 15,2b 
Đối chứng 7,52 23,4 271d 10,61d 6,86d 
Trung bình 7,50 23,8 394 13,7 13,6 
F ns ns ** ** ** 
CV 4,3 3,4 9,5 0,2 9,0 

Ghi chú: Trong cùng một cột các chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê 

**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê 
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3.8 Khối lượng củ tươi, hàm lượng và năng 
suất curcumin 

Khối lượng củ tươi giữa các nghiệm thức phun 
phân bón qua lá khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 
Khối lượng củ tươi cao nhất khi phun FeSO4 0,5% 
(467 g), khác biệt không ý nghĩa so với phun Phe 
100 ppm và SA 100 ppm (lần lượt là 443 và 437 g). 
Khối lượng củ tươi nghiệm thức phun Phe 100 ppm 
và SA100 ppm khác biệt không ý nghĩa so với 
nghiệm thức phun borax 0,5% (392 g); nghiệm thức 
phun borax 0,5% lại khác biệt không ý nghĩa so với 
nghiệm thức phun ZnSO4 0,5% (356 g) và thấp nhất 
là nghiệm thức không phun (271 g) (Bảng 4). 

Hàm lượng curcumin giữa các nghiệm thức phun 
phân bón qua lá khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 
Hàm lượng curcumin cao nhất khi phun Phe 100 
ppm và FeSO4 0,5% (lần lượt là 14,73 và 14,72%), 
kế đến là SA 100 ppm và borax 0,5% (lần lượt là 
14,24 và 14,29%), tiếp theo là phun ZnSO4 0,5% 
(13,76%) và thấp nhất là nghiệm thức không phun 
(10,61%) (Bảng 4). 

Tương tự, năng suất curcumin giữa các nghiệm 
thức phun phân bón qua lá cũng khác biệt có ý nghĩa 
ở mức 1%. Năng suất curcumin cao nhất khi phun 
Phe 100 ppm (17,2 g/bụi), khác biệt không ý nghĩa 
so với phun FeSO4 0,5% (17,0 g/bụi). Năng suất 
curcumin ở nghiệm thức phun SA 100 ppm (15,1 
g/bụi) khác biệt không ý nghĩa so với nghiệm thức 
phun borax 0,5% (15,2 g/bụi); kế đến là nghiệm thức 
phun ZnSO4 0,5% (10,2 g/bụi) và thấp nhất là 
nghiệm thức không phun (6,86 g/bụi) (Bảng 4). 

Marschner (2012) cho rằng sắt là một vi lượng 
có ảnh hưởng đến quá trình quang hợp như sinh tổng 
hợp chất diệp lục, vận chuyển electron, xúc tác các 
enzyme và tổng hợp carotenoid. Thiếu sắt sẽ làm 
giảm  quang hợp dẫn đến ức chế sự tăng trưởng và 
phát triển của cây. Nếu không có sắt, sự tăng trưởng 
của cây trồng như số lượng lá, rễ, chồi, cây con, khối 
lượng tươi và khô và khối lượng tươi sẽ giảm. 

Khi bổ sung phenylalanine, một tiền chất trong 
con đường sinh tổng hợp curcumin (Rodrigues et 
al., 2015) đã làm tăng hàm lượng và năng suất 
curcumin trong nghệ. Sự chuyển đổi phenylalanine 
thành cinnamic acid, nhờ enzyme phenylalanine 
ammonia lyase (PAL), chủ yếu diễn ra trong lá và 
qua con đường này có thể dẫn đến sự tổng hợp 
curcumin trong củ (Neema, 2005). 

Dixit et al. (2002) cho rằng bo tham gia vào việc 
vận chuyển đường, do đó sự thiếu hụt bo sẽ làm thay 
đổi sự dịch chuyển CO2 trong quang hợp thành các 
chất chuyển hóa sơ cấp liên quan đến sự tích tụ 
curcumin và tinh dầu ở củ của Curcuma domestica. 
Theo Rethinam and Sivaraman (1994) và Dixit and 

Srivastava (2000) cho rằng sự tăng trưởng của nghệ 
bị ảnh hưởng bởi sự thiếu sắt và kẽm. Do đó, sự sinh 
trưởng và tích luỹ hàm lượng curcumin phụ thuộc 
vào việc chuyển hóa các chất trong lá. Số lượng chất 
chuyển hóa được chuyển vào thân củ sẽ ảnh hưởng 
đến năng suất cũng như sự sinh tổng hợp và tích lũy 
curcumin. Bên cạnh đó, bo bị ảnh hưởng bởi sự 
chuyển hóa terpenoid và các chất biến dưỡng thứ 
cấp khác (Marschner, 2012). Thiếu bo sẽ làm giảm 
sự tích tụ đường, amino acid và acid hữu cơ trong 
lá, dẫn đến sự chuyển hoá các chất này đến củ giảm, 
do đó, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng cũng như tích 
luỹ curcumin trong củ nghệ Curcuma domestica 
(Dixit et al., 2002). Nihayati et al. (2013) cho rằng 
kẽm là một vi lượng không chỉ làm tăng hàm lượng 
kẽm trong cây mà còn làm tăng khả năng hấp thu 
kali, giúp cải thiện sự vận chuyển curcumin từ lá đến 
củ. Do đó, khi bón ZnSO4 (0-0,05 g/m3) đã góp phần 
làm tăng hàm lượng curcumin. 

4 KẾT LUẬN  

 Khi phun FeSO4 0,5% hoặc Phe 100 ppm qua lá 
đã giúp gia tăng sinh trưởng, năng suất và hàm 
lượng curcumin trên nghệ Xà cừ Curcuma 
xanthorrhiza Roxb. 
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