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ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the suitable kind of nutrient solutions and 

substrates for cultivating commercial gerbera in pot under drip irrigation 

in the net house. The experiment was laid out in Complete Randomised 

Design (CRD), two factors including three nutrient solutions (Hoagland, 

Çolakoğlu-2 and Johnson; tap water) (factor A) and three substrates 

(coconut fiber dust, ripping straw, coconut fiber dust + ripping straw 

(1:1) (factor B). The experiment was included 12 treatments with five 

replications, five plants (pots) for each replication. The results showed 

that, potting gerbera applied a drip irrigation system using Johnson 

solution showed maximum plant height, number of roots, flower stalk 

length, flower diameter and longest flowering duration (12.9 days). 

Potting gerbera cultivating on ripping straw or coconut fiber dust + 

ripping straw (1:1) substrates used a drip irrigation system showed 

maximum plant height, number of leaves per plant, number of roots, 

number of flowers/plant, flower stalk length and flower diameter.  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định loại dung dịch dinh dưỡng và giá thể thích 

hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt cây cúc đồng tiền trồng chậu trong nhà 

màng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 nhân 

tố gồm 3 loại dung dịch dinh dưỡng (Hoagland, Çolakoğlu-2 và Johnson; 

đối chứng là nước máy) (nhân tố A) và 3 loại giá thể (mụn xơ dừa, phân 

rơm, mụn xơ dừa + phân rơm tỉ lệ 1:1) (nhân tố B). Thí nghiệm gồm có 

12 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 5 cây 

(chậu). Kết quả thí nghiệm cho thấy, cây cúc đồng tiền trồng chậu trong 

nhà màng tưới nhỏ giọt với dung dịch dinh dưỡng Johnson giúp gia tăng 

chiều cao cây, số rễ, chiều dài phát hoa, đường kính hoa và kéo dài độ 

bền hoa nở (12,9 ngày). Giá thể phân rơm hoặc mụn xơ dừa + phân rơm 

(tỉ lệ 1:1) có sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp gia tăng chiều cao cây, 

số lá, số rễ, tổng số hoa/cây, chiều dài phát hoa và đường kính hoa. 
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1. GIỚI THIỆU 

Cúc đồng tiền là một loài hoa đa dạng màu sắc: 

đỏ, cam, vàng, trắng, tím,… ưu điểm hoa cúc đồng 

tiền khi nở có độ bền lâu, ra hoa quanh năm nên 

thích hợp làm hoa trang trí và hoa cắt cành. Ngày 

nay, nhiều loại hoa và kiểng lá đã được trồng thủy 

canh để đáp ứng nhu cầu giải trí, kinh doanh, sản 

xuất quy mô công nghiệp. Bên cạnh đó, kỹ thuật 

canh tác thủy canh đã được sử dụng trong nhiều năm 

nay ở các nước Địa Trung Hải và châu Âu (Maloupa 

et al., 1992; Brun et al., 2001). Hệ thống tưới nhỏ 

giọt kết hợp với cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu 

của cây trồng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên 

thế giới vì tiết kiệm nước và dinh dưỡng. Dinh 

dưỡng có vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng và 

gia tăng năng suất cây trồng. Tùy từng loại giống 

cây trồng mà có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, vì 

thế khi cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng không 

phù hợp có thể dẫn đến một số rối loạn sinh lý có 

thể xảy ra (Resh, 1991). Một công thức dinh dưỡng 

tối ưu phụ thuộc vào loài thực vật và giống cây 

trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây, điều kiện thời 

tiết như nhiệt độ, cường độ ánh sáng, giờ nắng. Tuy 

nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam được 

công bố về công thức dung dịch dinh dưỡng cho 

từng loài cây trồng, đặc biệt là trên cây cúc đồng 

tiền, trồng trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới 

nhỏ giọt. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm xác định loại dung dịch dinh dưỡng và 

giá thể thích hợp cho sản xuất hoa chậu cúc đồng 

tiền áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trong nhà màng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện tại nhà màng Trại 

Tân Khánh Đông – Trung tâm Ứng dụng Nông 

nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp từ tháng 08/2016 

đến tháng 05/2017 (nhà màng có quạt lưu thông 

không khí, nhiệt độ trong thời gian thí nghiệm dao 

động 27 - 42,7°C và ẩm độ từ 21 - 90%).  

Đối tượng thí nghiệm: giống cúc đồng tiền màu 

cam viền vàng (Gerbera jamesonii) cấy mô đã được 

thuần dưỡng (ra ngôi, 03 tháng tuổi) có chiều cao 10 

- 15 cm, 5 - 7 lá thật (Hình 1B). Giá thể gồm mụn 

xơ dừa, phân rơm.  

Hóa chất: các loại hóa chất đa vi lượng dùng để 

pha môi trường dung dịch dinh dưỡng Hoagland 

(Epstein, 1972), Çolakoğlu-2 (Kılınç, 2005), 

Johnson (Bảng 1). Hóa chất tinh khiết xuất xứ từ 

Trung Quốc gồm: KNO3, NH4NO3, KH2PO4, 

NH4H2PO4, Ca(NO3)2, MgSO4, H3BO3, MnSO4, 

ZnSO4.7H2O, CuSO4, Na2MoO4.2H2O, KCl, MnCl2, 

CuCl2, NaEDTA, FeSO4.7H2O… 

Bảng 1. Thành phần khoáng (ppm) của môi trường dung dịch dinh dưỡng Hoagland (Epstein, 1972), 

Çolakoğlu-2 (Kılınç, 2005), Johnson (Johnson, 1980) 

Môi trường 

dinh dưỡng 

Thành phần dinh dưỡng khoáng (ppm) 

N P K Ca Mg S Fe B Mn Zn Cu Mo 

Hoagland 224 62 235 160 24 32 3,0 0,27 0,11 0,13 0,03 0,05 

Çolakoğlu-2 150 31 234 100 30 15 8 1,5 5 3 2 0,2 

Johnson 105 33 138 85 25 33 2,3 0,23 0,26 0,024 0,01 0,007 

 

Hình 1. Nhà màng có quạt lưu thông không khí (A) và cây con cấy mô hoa cúc đồng tiền (B) 

Mụn xơ dừa được ngâm với dung dịch nước vôi 

5% trong thời gian 15 ngày, sau đó ngâm xả vôi 03-

04 lần bằng nước, đem phơi ráo rồi mới cho vào 

chậu nhựa trắng tròn (18x18x15 cm). Các giá thể 
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đều được trộn và ủ với Tricoderma trước khi cho vào 

chậu, trồng 01 cây/chậu. Cây ổn định sau 2 tuần, tiến 

hành bố trí thí nghiệm. 

Các loại dinh dưỡng được pha với nước máy (pH 

7,0 ± 0,5), sau khi pha dung dịch dinh dưỡng điều 

chỉnh pH ở giá trị 6,5. Hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp 

lưu lượng tối đa mỗi đầu 5 ml/phút. Cài đặt hẹn giờ, 

chia đều lượng nước tưới trong thời gian từ 8 giờ 

sáng đến 4 giờ chiều, đặt điểm tưới nhiều lần/ngày. 

Trong quá trình thí nghiệm, phòng trị sâu bệnh định 

kỳ 10 ngày/lần. 

2.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu 

Ghi nhận các chỉ tiêu: pH, EC (mS/cm) của dung 

dịch dinh dưỡng; nhiệt độ, ẩm độ, EC của giá thể 

sau khi tưới (EC đo bằng bút đo EC hiệu Hanna 

HI98331). Nhiệt độ và ẩm độ không khí, ánh sáng 

trong nhà màng đo lúc 8, 12 và 17 giờ. Đo lần đầu 

ngay khi trồng, các lần kế tiếp cách nhau 10 ngày. 

Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển 

của cây ghi nhận tại thời điểm 140 ngày sau khi 

trồng (ngày SKT), 5 cây/nghiệm thức và tính trung 

bình: chiều cao cây (cm, đo từ mặt giá thể đến đỉnh 

lá dài nhất), số lá/cây (đếm tổng số lá trên cây), số 

rễ/cây (đếm tất cả các rễ). 

Các chỉ tiêu năng suất và chất lượng hoa: tổng 

số hoa/cây (đếm tất cả các hoa nở trên cây), chiều 

dài phát hoa (cm, đo từ mặt giá thể đến cổ hoa), 

đường kính hoa (cm, đo khi hoa nở đạt kích thước 

tối đa), đường kính phát hoa (cm, lấy trung bình ở 

tại trung điểm, gốc phát hoa và cổ hoa), độ bền hoa 

(tính từ ngày hoa nở đạt kích thước tối đa đến khi 

cánh hoa bị héo). Đo ở hoa nở đầu tiên trên chậu, 

mỗi lặp lại theo dõi 1 hoa. 

2.3. Xử lý số liệu 

Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 21.0, phân 

tích phương sai, so sánh các giá trị trung bình bằng 

phép thử DUNCAN ở mức ý nghĩa 5% hoặc 1%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ghi nhận tổng quát 

Kết quả ghi nhận giá trị EC của dung dịch 

Hoagland, Çolakoğlu-2, Jonhson và nước (đối 

chứng) được ghi nhận lần lượt là 2,15; 1,92; 1,32 và 

0,13 (mS/cm). Trong thành phần nước máy vẫn có 

khoáng chất nhưng thấp, dinh dưỡng Hoagland có 

giá trị EC cao nhất. Giá trị pH của các dung dịch 

dinh dưỡng dao động 6,3-6,5. Theo Ludwing et al. 

(2010), pH giá thể nhỏ hơn 5 và cao hơn 7 thì không 

thích hợp cho sự phát triển của cây cúc đồng tiền. 

EC của giá thể được ghi nhận cho thấy, mụn xơ dừa 

có giá trị EC thấp (0,57-0,88 mS/cm), phân rơm 

(0,63-1,23 mS/cm), mụn xơ dừa + phân rơm (0,66-

1,22 mS/cm). Theo Nguyễn Bảo Toàn (2010), EC lý 

tưởng cho thủy canh là 1,5-2,5 dS/m, trong điều kiện 

nhà lưới, nhà kính chỉ số EC thích hợp là 0,8-5,0 

dS/m. Tuy nhiên, chỉ số EC còn phụ thuộc vào từng 

loại cây trồng, cây đỗ quyên EC thích hợp là 0,8-1,2 

dS/m, nhưng đối với African violet và cây hoa đồng 

tiền chỉ số EC thích hợp từ 1,2 -1,5 dS/m (Kessler, 

1999; Adam, 2002). EC thấp thường sẽ thuận lợi cho 

sự phát triển của thực vật, giúp cây hấp thu khoáng 

chất nhanh hơn hấp thu nước và ngược lại. Trong 

giai đoạn cây tăng trưởng mạnh sẽ hấp thu nhiều 

dinh dưỡng làm cho EC giảm nhanh, do đó cần cung 

cấp lượng dinh dưỡng để cây tăng trưởng. Tuy 

nhiên, khi EC tăng quá cao sẽ hạn chế sự hấp thu 

dinh dưỡng của cây trồng (Gislerød et al., 2005). 
Giá trị pH của giá thể mụn xơ dừa (5,7-5,8), phân 

rơm (6,6-6,8) và mụn xơ dừa + phân rơm (6,5-6,8). 

Theo Taiz and Zeiger (1998), pH của giá thể nằm 

trong khoảng acid nhẹ 5,5-6,5 thích hợp cho nhiều 

loại cây, cây trồng dễ dàng hút dinh dưỡng. 

Điều kiện ngoại cảnh tại Trại Tân Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp cho thấy, thời điểm 

12 giờ nhiệt độ lên cao nhất trung bình 39°C, ẩm độ 

thấp 34,1% và cường độ ánh sáng trong nhà màng 

trung bình đạt 15.377 lux (Bảng 2). 

Bảng 2. Biến động nhiệt độ, ẩm độ không khí, cường độ ánh sáng trong ngày trong nhà màng trồng cúc 

đồng tiền tại Trại Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 

Thời gian (giờ) Nhiệt độ (°C) Ẩm độ (%) Cường độ ánh sáng (lux) 

08 29,4 81,6 731 

12 39,0 34,1 15.387 

17 28,3 48,3 598 

Theo Thiên Kim (2009), nhiệt độ là một trong 

những yếu tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng, 

phát triển của cây, đa số các giống hoa đồng tiền ưa 

khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thích hợp từ 18-25°C. Bên 

cạnh đó, có một số giống thích hợp với nhiệt độ cao 

từ 30 - 34°C. Hoa đồng tiền chịu được dưới ánh sáng 

toàn phần nhưng cây phát triển mạnh khi che sáng 

30-50%. Trồng trong điều kiện ánh sáng thích hợp 

cây sinh trưởng mạnh, cho nhiều hoa, màu sắc đẹp 

và độ bền hoa cao (Kessler, 1999). 
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3.2. Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và 

giá thể lên sự sinh trưởng và phát triển của cây 

cúc đồng tiền sử dụng cho hệ thống tưới nhỏ giọt 

3.2.1. Ảnh hưởng đến chiều cao cây 

Bảng 3 cho thấy chiều cao cây cúc đồng tiền cao 

nhất ở nghiệm thức dung dịch Johnson khác biệt có 

ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với các nghiệm thức 

còn lại. Giá thể phân rơm và mụn xơ dừa + phân rơm 

có chiều cao cây cúc đồng tiền khác biệt không có ý 

nghĩa qua phân tích thống kê và cao hơn so với chiều 

cao cây cúc đồng tiền trồng trên giá thể mụn xơ dừa. 

Có sự tương tác giữa dung dịch dinh dưỡng và giá 

thể trồng, trồng cây cúc đồng tiền trên giá thể phân 

rơm kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt với dung dịch 

dinh dưỡng Çolakoğlu-2 có chiều cao cây cao hơn 

các nghiệm thức còn lại, ngoại trừ nghiệm thức 

trồng trên giá thể mụn xơ dừa kết hợp với dung dịch 

dinh dưỡng Hoagland. Theo Steiner (1961), thành 

phần dinh dưỡng khác nhau có tác động đến giá thể 

trồng lên chiều cao cây. Nồng độ ion tổng của một 

dung dịch dinh dưỡng quyết định sự tăng trưởng, 

phát triển và năng suất cây trồng. Kết quả cho thấy, 

cây cúc đồng tiền trồng trên các giá thể chỉ tưới nước 

thì cây vẫn sống, do giá thể và trong nước vẫn có 

các khoáng chất cung cấp tối thiểu cho cây trồng, 

mặc dù cây còi cọc hơn so với cây cung cấp dinh 

dưỡng. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và giá thể đến sự sinh trưởng của cây cúc đồng tiền giai 

đoạn 140 ngày sau khi trồng 

Dinh dưỡng (A) Giá thể (B) 
Các chỉ tiêu sinh trưởng 

Chiều cao cây (cm) Số lá Số rễ 

Nước 

Mụn xơ dừa 28,5 f 20,8 g 13,5 e 

Phân rơm 36,1 c 35,8 f 46,3 d 

Mụn xơ dừa + phân rơm 35,4 cd 43,3 a 51,2 d 

Hoagland 

Mụn xơ dừa 40,0 ab 37,1 e 63,0 c 

Phân rơm 34,0 de 37,6 e 84,0 b 

Mụn xơ dừa + phân rơm 39,3 b 39,0 cd 111,9 a 

Çolakoğlu-2 

Mụn xơ dừa 36,2 c 39,6 c 63,5 c 

Phân rơm 41,3 a 42,4 ab 85,6 b 

Mụn xơ dừa + phân rơm 33,5 e 35,7 f 111,6 a 

Johnson 

Mụn xơ dừa 39,5 b 38,1 dc 65,0 c 

Phân rơm 36,9 c 41,6 b 87,1 b 

Mụn xơ dừa + phân rơm 39,3 b 38,1 de 111,5 a 

Dinh dưỡng (A)     

Nước  32,0 d 31,4 d 37,0 b 

Hoagland  38,3 b 37,6 c 86,3 a 

Çolakoğlu  36,2 c 41,5 a 87,0 a 

Johnson  40,2 a 39,2 b 89,0 a 

Giá thể (B)     

Mụn xơ dừa  35,0 b 34,2 c 51,3 c 

Phân rơm  37,7 a 39,7 a 75,7 b 

Mụn xơ dừa + phân rơm  37,3 a 38,4 b 97,5 a 

F (A)  ** ** ** 

F (B)  ** ** ** 

F (AxB)  ** ** ** 

CV (%)  3,4 2,5 5,3 

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan; ** khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% 

3.2.2. Ảnh hưởng đến số lá 

Số lá cây cúc đồng tiền chịu tác động bởi loại giá 

thể trồng và dinh dưỡng cung cấp cho cây. Tại thời 

điểm 140 ngày SKT, dung dịch dinh dưỡng 

Çolakoğlu-2, giá thể phân rơm có số lá trên cây 

nhiều nhất. Giá thể mụn xơ dừa + phân rơm kết hợp 

hệ thống tưới nhỏ giọt với nước có số lá trên cây 

nhiều nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so 

với số lá trên cây ở nghiệm thức giá thể phân rơm 

kết hợp với dung dịch dinh dưỡng Çolakoğlu. Theo 

Edwards and Bell (1989), trong rơm rạ chứa khoảng 

0,6% N, 0,1% P, 0,1% S, 1,5% K, 5% Si và 40% C. 

Trong giai đoạn sinh trưởng của cây, quá trình phân 

hủy rơm rạ vẫn tiếp tục diễn ra và tăng hàm lượng 

các chất đạm, lân, kali và một số chất vi lượng và 

hữu cơ cung cấp cho cây. Giá thể mụn dừa cho số lá 

trung bình thấp là do tính chất của mụn dừa có tỉ lệ 

C/N cao (tỉ lệ C/N khoảng 80/1) thành phần hữu cơ 
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thấp dẫn đến giảm lượng dinh dưỡng hữu dụng quan 

trọng đối với sinh trưởng của cây trồng (Şirin, 

2011).  

3.2.3. Ảnh hưởng đến số rễ 

Kết quả khảo sát trình bày ở Bảng 3 cho thấy cây 

cúc đồng tiền được tưới nhỏ giọt với dung dịch dinh 

dưỡng Johnson, Çolakoğlu-2 và Hoagland có số rễ 

không khác biệt nhau qua phân tích thống kê (89; 

87; 86,3 rễ) nhưng số rễ nhiều hơn so với đối chứng 

(nước, 37 rễ). Giá thể mụn xơ dừa + phân rơm có số 

rễ đạt nhiều nhất so với giá thể mụn xơ dừa và giá 

thể phân rơm. Trồng cúc đồng tiền trên giá thể mụn 

xơ dừa + phân rơm kết hợp tưới nhỏ giọt với dung 

dịch dinh dưỡng Hoagland, Çolakoğlu-2 và Johnson 

đều cho số rễ nhiều so với chỉ cung cấp dinh dưỡng 

với nước. Theo kết quả nghiên cứu của Thái Hoàng 

Phúc (2011), giá thể xơ dừa + tro trấu + cát + phân 

hữu cơ vi sinh + đất phối trộn theo tỷ lệ 4:4:2:1:11 

thích hợp cho cây cúc đồng tiền cấy mô trong giai 

đoạn thuần dưỡng, cây tăng trưởng nhanh, số rễ 

nhiều và tỷ lệ sống cao.  

3.3. Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và 

giá thể lên năng suất và chất lượng của cây cúc 

đồng tiền sử dụng cho hệ thống tưới nhỏ giọt 

Bảng 4 cho thấy các chỉ tiêu về năng suất và chất 

lượng của hoa cúc đồng tiền thay đổi theo loại dinh 

dưỡng và giá thể trồng khi áp dụng hệ thống tưới 

nhỏ giọt, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Khảo sát tại 

thời điểm 140 ngày SKT, tổng số hoa trên cây đạt 

nhiều nhất ở môi trường dung dịch dinh dưỡng 

Hoagland và Çolakoğlu-2 (7,8-7,9 hoa/cây), tưới 

nhỏ giọt cho cây cúc đồng tiền với nước (đối chứng) 

cây vẫn cho ra hoa nhưng tổng số hoa trên cây ít nhất 

(4,8 hoa/cây). Giá thể phân rơm cho tổng số hoa trên 

cây đạt nhiều nhất (7,4 hoa/cây). Tổng số hoa/cây 

thể hiện nhiều nhất khi có sự kết hợp giữa giá thể 

mụn xơ dừa và dung dịch dinh dưỡng Johnson, 

Çolakoğlu-2. Tuy nhiên, đối với dung dịch dinh 

dưỡng nước (đối chứng) trồng trên giá thể mụn xơ 

dừa có số hoa/cây ít nhất, nhưng khi trồng trên giá 

thể mụn xơ dừa + phân rơm với tỉ lệ 1:1 thể hiện số 

hoa/cây đạt nhiều. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của dung dịch dinh dưỡng và giá thể đến năng suất và chất lượng của hoa cúc đồng 

tiền giai đoạn 140 ngày sau khi trồng 

Dinh dưỡng 

(A) 

Giá thể 

(B) 

Các chỉ tiêu năng suất và chất lượng 

Tổng số 

hoa/cây 

Chiều dài phát 

hoa (cm) 

Đường kính 

hoa (cm) 

Đường kính 

phát hoa (cm) 

Độ bền 

hoa (ngày) 

Nước 

Mụn xơ dừa 0,63 i 19,4 e 3,2 g 0,26 e 10,5 

Phân rơm 7,1 de 34,3 c 11,1 bc 0,44 c 12,8 

Mụn xơ dừa + phân rơm 7,9 abc 34,3 c 11,3 bc 0,46 bc 12,7 

Hoagland 

Mụn xơ dừa 6,5 f 41,3 ab 12,6 a 0,62 a 13,4 

Phân rơm 7,1 de 31,4 d 8,7 e 0,30 d 11,2 

Mụn xơ dừa + phân rơm 7,8 cd 40,6 ab 11,8 ab 0,48 b 12,3 

Çolakoğlu-2 

Mụn xơ dừa 8,3 abc 38,4 b 11,7 ab 0,43 c 12,5 

Phân rơm 6,6 ef 39,4 b 10,7 cd 0,45 bc 12,1 

Mụn xơ dừa + phân rơm 4,9 h 32,3 cd 9,8 d 0,23 e 11,1 

Johnson 

Mụn xơ dừa 8,4 ab 41,3 ab 10,7 cd 0,48 b 12,8 

Phân rơm 7,6 cd 38,2 b 11,8 ab 0,45 bc 12,4 

Mụn xơ dừa + phân rơm 5,7 g 43,0 a 12,4 a 0,48 b 13,4 

Dinh dưỡng (A)       

Nước  4,8 c 28,3 e 7,5 c 0,27 c 11,0 b 

Hoagland  7,8 a 38,7 b 11,2 b 0,47 b 12,6 a 

Çolakoğlu  7,9 a 38,3 b 11,6 ab 0,45 b 12,5 a 

Johnson  6,3 b 41,2 a 11,9 a 0,52 a 12,9 a 

Giá thể (B)       

Mụn xơ dừa  6,1 c 34,0 b 9,9 b 0,45 a 12,4 

Phân rơm  7,4 a 37,4 a 10,7 a 0,42 b 12,0 

Mụn xơ dừa + phân rơm  6,7 b 38,7 a 11,2 a 0,42 b 12,4 

F (A)  ** ** ** ** ** 

F (B)  ** ** ** ** ns 

F (AxB)  ** ** ** ** ns 

CV (%)  5,4 5,9 7,0 23,5 7,0 

Ghi chú: Những số có chữ theo sau giống nhau trong cùng một cột thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử 

Duncan; ** khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%; ns: không khác biệt. 
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Bảng 4 cho thấy dung dịch dinh dưỡng và giá thể 

khác nhau đều cải thiện các chỉ tiêu năng suất và 

chất lượng hoa cúc đồng tiền tại thời điểm 140 ngày 

SKT. Trong đó, dung dịch dinh dưỡng Johnson giúp 

gia tăng chiều dài phát hoa, đường kính hoa và 

đường kính phát hoa. Cả ba loại dung dịch 

Hoagland, Çolakoğlu-2 và Johnson đều kéo dài thời 

gian hoa nở, độ bền của hoa cúc đồng tiền (12,5-12,9 

ngày) khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê so 

với dung dịch tưới nhỏ giọt đối chứng (nước). Giá 

thể phân rơm và mụn xơ dừa + phân rơm với tỉ lệ 

1:1 giúp gia tăng chiều dài phát hoa và đường kính 

hoa. Giá thể mụn xơ dừa giúp gia tăng đường kính 

phát hoa, khác biệt qua phân tích thống kê ở mức ý 

nghĩa 1% so với hai giá thể phân rơm và mụn xơ dừa 

+ phân rơm. Tuy nhiên, giá thể chưa thể hiện sự khác 

biệt về độ bền của hoa cúc đồng tiền tại thời điểm 

140 ngày SKT. 

Theo Savvas and Gizas (2002), để gia tăng sản 

lượng và chất lượng hoa ngoài giá trị EC và pH của 

giá thể trồng thì cân bằng N-P-K, Ca-K, N-K, K-Mg 

và cân bằng các nguyên tố đa và vi lượng trong dung 

dịch dinh dưỡng cũng đã tác động đến sự sinh 

trưởng và phát triển hoa.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

4.1. Kết luận 

Tưới dung dịch dinh dưỡng Johnson cho cây cúc 

đồng tiền trồng chậu trong nhà màng qua hệ thống 

tưới nhỏ giọt giúp gia tăng chiều cao cây, số rễ, 

chiều dài phát hoa, đường kính hoa và kéo dài độ 

bền hoa nở (12 ngày). Cây cúc đồng tiền phát triển 

tốt trên giá thể phân rơm hoặc mụn xơ dừa + phân 

rơm (tỉ lệ 1:1) giúp gia tăng chiều cao cây, số lá, số 

rễ, chiều dài phát hoa và đường kính hoa.  

4.2. Đề xuất 

Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt với dung dịch 

dinh dưỡng Johnson kết hợp sử dụng giá thể phân 

rơm hoặc mụn xơ dừa kết hợp với phân rơm (tỉ lệ 

1:1) để sản xuất cúc đồng tiền trồng chậu trong điều 

kiện nhà màng. 

Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa 

kỹ thuật canh tác và phân bón đến chất lượng của 

hoa cúc đồng tiền trồng chậu. 
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