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ABSTRACT

Research Paper

Lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn) is favored in decoration because of its long-lasting and colorful flowers. The objective
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of the experiment was to evaluate the effects of different levels
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of nitrogen on the growth and development of three Lisianthus
cultivars pot-planted in Ho Chi Minh City. The experiment was laid
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out in split - plot design (SPD) with four levels of nitrogen (3; 4; 5;
6 g/pot) being the main factor and three lisianthus cultivars (Pink;
Keywords
Yellow; White/Purple) being the subordinate factor. Each pot was
planted with one plantlet. The results indicated that plants applied
Cultivars
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn with 4.0 g nitrogen per pot gave the best performance in plant
height (18.41 cm) and number of leaves (24.08 leaves/plant) at 60
Lisianthus
days after planted (DAP). The Pink cultivar reached the highest
Nitrogen
plant height (19.92 cm), number of leaves (43.53 leaves/plant)
Pot-planted
as well as number of flowers buds (12.31 buds/plant). The Pink
cultivar, when applied with 4.0 g nitrogen/pot, gave the highest
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plant height (21.38 cm) at 60 DAP.
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Ảnh hưởng của lượng đạm đến sinh trưởng và phát triển ba giống hoa cát tường
(Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn) trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Thùy Dương∗ , Phạm Hoàng Ánh Dương, Nguyễn Thị Kim Hương,
Nguyễn Thị Liễu & Nguyễn Đức Bảo
Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN BÀI BÁO

TÓM TẮT

Bài báo khoa học

Cây hoa cát tường (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn) được ưa
chuộng trong trang trí bởi hoa bền đẹp và có màu sắc đa dạng.
Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá được ảnh hưởng của các
Ngày nhận: 02/03/2020
lượng đạm khác nhau đến sinh trưởng và phát triển của ba giống
Ngày chỉnh sửa: 15/04/2020
hoa cát tường trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thí nghiệm
Ngày chấp nhận: 18/05/2020
hai yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ với lượng đạm (3; 4; 5; 6
g/chậu) là yếu tố chính và giống (màu hồng, màu vàng, màu trắng
viền tím) là yếu tố phụ. Cây hoa cát tường khi được bón lượng
đạm 4 g/chậu cho kết quả tốt nhất về chiều cao cây (18,41 cm) và
Từ khóa
số lá (24,08 lá/cây) tại thời điểm 60 ngày sau trồng (NST). Giống
hoa cát tường màu hồng có chiều cao cây trung bình (19,92 cm),
Cây hoa cát tường
số lá (43,53 lá/cây), số nụ (12,31 nụ/cây) cao nhất so với các giống
Đạm
khác trong thí nghiệm. Giống hoa cát tường màu hồng được bón
Giống
lượng đạm 4 g/chậu cho kết quả tốt nhất về chiều cao cây (21,38
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn cm) tại thời điểm 60 NST.
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1. Đặt Vấn Đề
Cây hoa cát tường (Eustoma grandiflorum
(Raf.) Shinn) thuộc họ Gentianaceae, có nguồn
gốc từ các vùng phía Nam Hoa Kỳ (Popa & ctv.,
2004; Jafari & ctv., 2017). Hoa cát tường được
thị trường ưa chuộng vì đa dạng về màu sắc,
hình dạng và kích cỡ; đặc biệt vào các dịp lễ Tết,
nhu cầu sử dụng hoa cát tường trong trang trí
thường tăng cao (Nguyen & ctv., 2019). Cây hoa
cát tường có thể được sử dụng làm hoa cắt cành
hoặc trồng chậu với nhiều màu sắc khác nhau như
hồng, vàng, trắng, tím hoặc pha trộn nhiều màu
(Asen & ctv., 1986; Kunitake & ctv., 1995).

thích hợp với nhiệt độ và cường độ ánh sáng
thấp (Nguyen & ctv., 2019). Hiện nay, cây hoa
cát tường được trồng nhiều ở Lâm Đồng và một
số tỉnh miền Bắc nước ta. Thành phố Hồ Chí
Minh là địa phương có nhu cầu rất lớn về hoa
kiểng, mặc dù sản lượng hoa trồng chậu (bao
gồm cây hoa cát tường) ước tính đạt 6,7 triệu
chậu/năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về
cây trồng chậu của thành phố (HCMCPC, 2016).
Cây hoa cát tường được trồng trên địa bàn thành
phố là cơ hội thuận lợi để người trồng hoa nâng
cao hiệu quả sản xuất nhờ tiết kiệm được chi phí
vận chuyển.

Đối với sản xuất hoa kiểng, việc trồng ra chậu
Cây hoa cát tường là loại cây trồng ôn đới, hoa đẹp đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
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là điều cần thiết. Trong đó, đạm là yếu tố dinh
dưỡng đa lượng thiết yếu và không thể thay thế
đối với đời sống của thực vật, bao gồm cây hoa
cát tường. Nhu cầu đạm của hầu hết cây trồng rất
cao (Mengel & ctv., 2001; Le, 2006). Cây trồng
thiếu đạm trở nên còi cọc, vàng lá, sinh trưởng
chậm. Trong khi đó, cây thừa đạm lại dễ bị vống,
đổ ngã và nhạy cảm với sâu, bệnh hại. Đối với cây
hoa cát tường được trồng trong chậu thì bộ rễ bị
giới hạn ở một thể tích nhất định, do đó cần thiết
phải lượng đạm thích hợp để cung cấp cho cây,
giúp chậu cây trở nên cân đối. Ủy ban nhân dân
tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo bón 310 kg N/ha cho
cây hoa cát tường cắt cành được trồng ở mật độ
30.000 đến 32.000 cây/ha được thu hoạch hai lần
(LDPPC, 2012), tương đương khoảng 5 g N/cây
ở mỗi lần thu hoạch. Tuy nhiên, nghiên cứu về
nhu cầu dinh dưỡng đạm cho cây hoa cát tường
trồng chậu hiện nay còn rất hạn chế.
Bên cạnh dinh dưỡng, giống là một trong
những yếu tố quan trọng đối với sản xuất nông
nghiệp. Giống hoa cát tường rất đa dạng về màu
sắc, hình dạng, có trên 200 giống hoa cát tường
được bán phổ biến ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia
khác (Harbaugh & ctv., 2000). Mỗi giống cây
trồng thường có những đặc điểm khác nhau về
sinh trưởng, phát triển cũng như nhu cầu về dinh
dưỡng. Việc nghiên cứu để tìm ra lượng đạm thích
hợp cho một số giống hoa cát tường để giúp cây
sinh trưởng, phát triển tốt, đồng thời tiết kiệm
chi phí sản xuất là điều cần thiết.
2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
2.1. Thời gian và địa điểm

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 10/2019
đến 02/2020 tại Trại thực nghiệm Khoa Nông
học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ
Chí Minh.
2.2. Vật liệu nghiên cứu

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Bảng 1). Lượng giá thể được cho vào chậu tương
ứng 1,2 kg/chậu. Phân bón gốc: Urea (46,3% N);
Super lân Long Thành (16,0% P2 O5 ); Kali clorua
(60% K2 O).
Chậu trồng: Có đường kính mặt x đường kính
đáy x chiều cao = 18 x 12 x 18 cm.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm hai yếu tố được bố trí theo kiểu lô
phụ (SPD), gồm 12 nghiệm thức và 3 lần lặp lại.
Yếu tố chính gồm 4 lượng phân đạm: 3; 4; 5 (Đối
chứng - ĐC) và 6 g N/chậu. Yếu tố phụ gồm ba
giống hoa cát tường: giống màu hồng, giống màu
vàng và giống màu trắng viền tím.
Tổng số ô cơ sở: 36 ô; Số chậu trên mỗi ô cơ sở:
20 chậu/ô; Tổng số chậu thí nghiệm: 720 chậu;
Số cây trên mỗi chậu: 1 cây/chậu; Diện tích thí
nghiệm: 109,3 m2 . Lượng phân nền: 3,0 g P2 O5 +
3,5 g K2 O/chậu. Toàn bộ lượng lân bón vào giá
thể trước khi trồng 15 ngày. Lượng đạm và kali
được chia đều thành 10 lần bón, bón 7 ngày/lần
và bắt đầu vào thời điểm 15 NST.
Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm:
Chiều cao cây (cm): đo từ vết sẹo cặp lá dưới
cùng đến đỉnh sinh trưởng của chồi cao nhất trên
cây, định kì 15 ngày/ lần cho đến khi cây bắt đầu
ra nụ.
Số lá (lá/ cây): đếm tất cả số lá thật trên cây,
định kỳ 15 ngày/lần đến khi cây bắt đầu ra nụ.
Lá thật được tính khi nhìn thấy rõ gốc lá và phiến
lá.
Số nụ trên cây (nụ/cây): đếm tất cả các nụ hoa
trên cây. Ghi nhận số liệu 1 lần ở thời điểm xuất
vườn (85 NST).
Số hoa trên cây (hoa/ cây): đếm tất cả các hoa
đã nở hoàn toàn trên cây. Hoa nở hoàn toàn được
tính khi toàn bộ cánh hoa xòe ra và nhìn thấy rõ
nhị hoa. Ghi nhận số liệu 1 lần ở thời điểm xuất
vườn (85 NST).
Số liệu thu thập được tính toán bằng phần
mềm Microsoft Excel; phân tích ANOVA, xếp
hạng Duncan ở mức α = 0,05 bằng chương trình
SAS 9.1.

Cây giống: Cây giống hoa cát tường được gieo
từ hạt có đủ 6 lá thật, chiều cao 3,30 đến 3,75 cm
không có triệu chứng của sâu, bệnh gây hại. Cây
giống do công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm cung 3. Kết Quả và Thảo Luận
cấp.

Giá thể: Giá thể bao gồm phân bò, mụn dừa, 3.1. Kết quả phân tích giá thể trồng ba giống
hoa cát tường trong thí nghiệm
tro trấu và đất mặt được trộn theo công thức
30% phân bò + 40% mụn dừa + 20% tro trấu +
Kết quả phân tích đất ở Bảng 1 cho thấy giá
10% đất mặt (tính chất giá thể được trình bày ở
thể được sử dụng để trồng cây hoa cát tường có
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Bảng 1. Kết quả phân tích giá thể trồng ba giống hoa cát tường trong thí nghiệm

Chỉ tiêu
pHKCl (1:5)
EC (1:5)
C hữu cơ
N tổng số
C/N
P2 O5 tổng số
K2 O tổng số
CEC
Dung trọng
Tỉ trọng
Độ xốp
Ẩm độ

Đơn vị
6,94
mS/cm
%
%
%
%
meq/100g
g/cm3
g/cm3
%
%

độ chua ở mức trung tính và không bị nhiễm mặn
(Slavich & Petterson, 1993). Giá thể sau khi ủ có
hàm lượng C hữu cơ tổng số (14,227%) và C/N
(36,386%) cao cho thấy giá thể đang trong giai
đoạn phân hủy. Các chất dinh dưỡng đạm, lân
và kali tổng số đều ở mức cao. Trong khi đó, khả
năng trao đổi cation CEC (8,063 meq/100 g) của
giá thể ở mức thấp (Rayment & Lyons, 2011),
có thể do các chất dinh dưỡng được giải phóng
ở dạng dễ tiêu trong giá thể không cao, vì vậy
cần thiết phải bổ sung thêm các chất dinh dưỡng
trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây
hoa cát tường. Giá thể có độ xốp (56,379%) và
ẩm độ (44,085%) ở mức trung bình.

Kết quả phân tích
pH
3,05
14,227
0,391
36,386
0,375
0,412
8,063
0,612
1,403
56,379
44,085

Phương pháp
meter
EC meter
Tiurin
Kjeldalh
So màu
Quang kế ngọn lửa
Amoni axetat
Ống đong kim loại
Piknometer
Phương pháp sấy

cây thấp nhất, lần lượt là 5,63 và 4,97 cm. Tương
tác giữa lượng đạm và giống không ảnh hưởng
đến chiều cao cây hoa cát tường ở thời điểm này.

Tương tự, ở thời điểm 45 NST, lượng đạm và
giống ảnh hưởng rõ rết đến chiều cao cây hoa cát
tường. Cây hoa cát tường được bón lượng đạm
5 g/chậu cho chiều cao cây (11,10 cm) tốt nhất
nhưng không khác biệt thống kê so với bón lượng
đạm 4 g/chậu (10,56 cm), tuy nhiên khác biệt rất
có ý nghĩa thống kê so với bón lượng đạm 3 và 6
g/chậu (lần lượt là 9,44 và 8,86 cm). Giống hoa
cát tường màu hồng có chiều cao tốt nhất, đạt
12,09 cm cao hơn so với hai giống còn lại trong
thí nghiệm. Chiều cao của cây hoa cát tường ở
thời điểm này không bị ảnh hưởng bởi tương tác
3.2. Ảnh hưởng của lượng đạm đến chiều cao giữa yếu tố lượng đạm và giống.
cây của ba giống hoa cát tường

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy chiều cao cây của
ba giống hoa cát tường khác biệt rất có ý nghĩa
thống kê ở thời điểm 15 NST. Giống hoa cát
tường màu hồng có chiều cao cây (5,27 cm) tốt
nhất nhưng không khác biệt thống kê so với giống
màu vàng; giống màu trắng viền tím có chiều
cao cây (4,34 cm) thấp nhất. Tại thời điểm này,
chiều cao của cây hoa cát tường khác biệt chủ
yếu do đặc điểm của giống và không bị tác động
bởi lượng phân đạm.
Ở thời điểm 30 NST, chiều cao cây hoa cát
tường chịu ảnh hưởng bởi yếu tố lượng đạm và
giống. Khi bón các lượng đạm 3; 4 và 5 g/chậu
cho cây hoa cát tường, chiều cao cây không khác
biệt thống kê và cao hơn so với bón lượng đạm 6
g/chậu. Giống hoa cát tường màu hồng có chiều
cao cây tốt nhất, đạt 6,76 cm; trong khi giống
màu vàng và màu trắng viền tím có chiều cao
www.jad.hcmuaf.edu.vn

Ở thời điểm 60 NST, chiều cao cây hoa cát
tường chịu ảnh hưởng của lượng đạm, giống và
tương tác giữa hai yếu tố này. Chiều cao cây hoa
cát tường khác biệt rất có ý nghĩa thống kê khi
được bón các lượng đạm khác nhau. Lượng đạm
5 g/chậu cho kết quả chiều cao cây (18,83 cm) tốt
nhất nhưng không khác biệt so với bón các lượng
đạm 3 và 4 g/chậu (lần lượt là 18,41 và 18,16 cm),
tuy nhiên khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với
bón 6 g/chậu (13,89 cm). Điều này cho thấy việc
bón lượng đạm cao hơn nhu cầu có thể gây độc
cho cây. Giống hoa cát tường màu hồng có chiều
cao cây tốt nhất, đạt 19,92 cm và giống màu trắng
viền tím có chiều cao cây thấp nhất (14,04 cm).
Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của
Nguyen & ctv. (2019) trên giống hoa cát tường
màu hồng khi cho biết chiều cao cây dao động từ
20,87 đến 36,57 cm ở thời điểm 55 NST. Giống
hoa cát tường màu hồng khi được bón lượng đạm
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Hình 1. Số lá trên cây của giống hoa cát tường màu hồng được bón các lượng đạm khác nhau ở thời điểm
30 NST.

5 g/chậu cho chiều cao cây tốt nhất đạt 23,07 cm không khác biệt thống kê so với giống màu vàng
nhưng không khác biệt thống kê so với bón lượng (8,60 lá/cây); giống màu trắng viền tím có số lá
đạm 4 g/chậu, đạt 21,38 cm. Như vậy, xét về hiệu trên cây ít nhất (7,43 lá/cây).
quả kinh tế, việc bón lượng đạm 4 g/chậu có ưu
Ở thời điểm 30 NST, yếu tố lượng đạm và giống
thế hơn.
tác động rõ rệt đến số lá trên cây hoa cát tường.
Nhìn chung, cây hoa cát tường được trồng chậu Khi được bón lượng đạm 4 g/chậu, cây hoa cát
trong thí nghiệm có chiều cao cây thấp hơn rất tường có số lá trên cây nhiều nhất, đạt 16,40
nhiều so với cây hoa cát tường cắt cành được lá/cây nhưng không khác biệt thống kê so với
trồng ở các vùng có khí hậu mát mẻ (94 đến 126 bón lượng đạm 3 và 5 g/chậu, tuy nhiên cao hơn
cm) (Harbaugh & ctv., 2000). Tuy nhiên, chiều so với bón lượng đạm 6 g/chậu (10,62 cm) (Hình
cao cây hoa cát tường trong thí nghiệm cân đối 1). Điều này chứng tỏ nhu cầu đạm của cây hoa
so với kích thước chậu trồng.
cát tường không vượt quá 6 g/chậu, nếu bón quá
nhiều đạm cây có thể sinh trưởng chậm. Giống
3.3. Ảnh hưởng của lượng đạm đến số lá của hoa cát tường màu hồng có số lá trên cây nhiều
ba giống hoa cát tường
nhất, đạt 17,75 lá/cây, khác biệt rất có ý nghĩa
thống kê so với hai giống còn lại trong thí nghiệm.
Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, số lá trên cây của
Ở thời điểm 45 NST, cây hoa cát tường được
ba giống hoa cát tường khác biệt rất có ý nghĩa
bón
lượng đạm 4 g/chậu có số lá trên cây (24,08
thống kê ở tất cả các thời điểm theo dõi. Trong
lá/cây)
nhiều nhất nhưng không khác biệt thống
khi đó, lượng đạm chỉ tác động đến số lá trên cây
kê
so
với
bón 3 và 5 g/chậu, tuy nhiên khác biệt
hoa cát tường bắt đầu từ thời điểm 30 NST. Nhìn
so
với
bón
lượng đạm 6 g/chậu (17,60 lá/cây).
chung, tương tác giữa lượng đạm và giống không
Giống
hoa
cát
tường màu hồng có số lá trên cây
ảnh hưởng đến chỉ tiêu này.
(25,78 lá/cây) nhiều nhất nhưng không khác biệt
Ở thời điểm 15 NST, số lá trên cây hoa cát thống kê so với giống màu vàng; giống trắng viền
tường khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở ba tím có số lá trên cây (18,43 lá/cây) thấp nhất.
giống khác nhau. Giống hoa cát tường màu hồng
Ở thời điểm 60 NST, số lá trên cây hoa cát
có số lá trên cây (9,50 lá/cây) nhiều nhất nhưng
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Bảng 2. Ảnh hưởng của lượng đạm đến chiều cao cây (cm) của ba giống hoa cát tường

Thời điểm NST

Giống (G)
TB (N)
Hồng
Vàng
Trắng viền tím
3
5,04
4,38
4,27
4,56
4
5,46
5,08
4,15
4,90
5 (ĐC)
5,53
5,01
4,22
4,92
6
5,06
4,60
4,73
4,80
TB (G)
5,27a
4,77ab
4,34b
%) = 9,69; FN = 1,11ns ; FG = 12,08∗∗ ; FN*G = 1,18ns
3
6,43
5,65
5,27
5,78ab
4
7,03
6,21
5,23
6,16a
5 (ĐC)
7,29
5,96
5,20
6,15a
6
6,29
4,70
3,97
4,99b
a
b
b
TB (G)
6,76
5,63
4,97
(%) = 13,01 ; FN = 4,85∗ ; FG = 18,39∗∗ ; FN*G = 0,41ns
3
13,68
11,91
8,98
9,44bc
4
15,25
11,84
8,40
10,56ab
5 (ĐC)
14,73
11,92
9,32
11,10a
6
11,14
8,67
6,22
8,86c
a
b
c
TB (G)
12,09
9,89
7,98
(%) = 13,57; FN = 6,01∗ ; FG = 27,67∗∗ ; FN*G = 0,85ns
(%) = 13,01 ; FN = 4,85∗ ; FG = 18,39∗∗ ; FN*G = 0,41ns
3
18,69bcd
19,93bc
15,87ef
18,16a
ab
f
4
21,38
19,12bcd
14,71
18,41a
a
cde
f
5 (ĐC)
23,07
18,51
14,93
18,83a
f
g
6
16,52def
14,53
10,63
13,89b
a
b
c
TB (G)
19,92
18,02
14,04
(%) = 6,16; FN = 41,87∗∗ ; FG = 10,72∗∗ ; FN*G = 4,76∗

Lượng N (g/chậu)

15
CV

30
CV

45
CV
CV

60
CV
a-f

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê; ns: không có khác biệt thống kê.
∗
: Khác biệt có ý nghĩa thống kê α = 0,05, ∗∗ : khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở α = 0,01.

tường chịu ảnh hưởng của yếu tố lượng đạm và
giống. Cây hoa cát tường được bón lượng đạm
4 g/chậu có số lá trên cây nhiều nhất, đạt 40,54
lá/cây nhưng không khác biệt thống kê so với
bón lượng đạm 3 và 5 g/chậu. Cây hoa cát tường
được bón lượng đạm 6 g/chậu có số lá trên cây
ít nhất, đạt 31,70 lá/cây. Giống hoa cát tường
màu hồng có số lá trên cây nhiều nhất, đạt 43,53
lá/cây và ít nhất là giống màu trắng viền tím,
đạt 29,92 lá/cây, chênh lệch 13,61 lá/cây. Kết quả
này cũng tương đồng với nghiên cứu của Ahmad
& ctv. (2017) và Nguyen & ctv. (2019).

(12,31 nụ/cây) nhiều nhất, nhưng không khác
biệt so với giống màu vàng (10,84 nụ/cây) và
cao hơn so với giống màu trắng viền tím (10,00
nụ/cây). Yếu tố lượng đạm, tương tác giữa lượng
đạm và giống không ảnh hưởng đến chỉ tiêu số
nụ trên cây.

Kết quả ở Bảng 4 cũng cho thấy, sự khác biệt
về số hoa của ba giống hoa cát tường dưới ảnh
hưởng của bốn lượng đạm khác nhau trong thí
nghiệm thì không có ý nghĩa thống kê. Số hoa trên
cây dao động từ 4,43 đến 7,10 hoa/cây. Kết quả
này cũng tương tự nghiên cứu của Nguyen & ctv.
(2019) khi cho biết số hoa trên cây hoa cát tường
3.4. Ảnh hưởng của lượng đạm đến số nụ và dao động trong khoảng 4,39 đến 7,53 hoa/cây.
số hoa của ba giống hoa cát tường
Điều này cho thấy, lượng phân đạm trong thí
nghiệm không tác động đến quá trình hình thành
Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, số nụ trên cây nụ và nở hoa của ba giống cát tường trong thí
của ba giống hoa cát tường khác nhau trong thì nghiệm.
nghiệm thì khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.
Giống hoa cát tường màu hồng có số nụ trên cây

www.jad.hcmuaf.edu.vn

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(4)

16

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Bảng 3. Ảnh hưởng của lượng đạm đến số lá (lá/cây) của ba giống hoa cát tường

Thời điểm NST

Giống (G)
TB (N)
Hồng
Vàng
Trắng viền tím
3
9,98
6,83
7,73
8,36
4
9,17
8,30
7,13
8,20
5 (ĐC)
9,17
7,73
7,07
7,99
6
9,52
11,54
7,78
9,61
TB (G)
9,50a
8,60ab
7,43b
ns
**
%) = 16,40 ; FN = 2,66 ; FG = 6,27 ; FN*G = 2,11ns
3
17,20
13,93
15,47
15,53a
4
18,87
16,33
14,00
16,40a
5 (ĐC)
17,97
15,43
13,87
15,76a
6
16,97
7,57
7,33
10,62b
a
b
b
TB (G)
17,75
13,32
12,67
%) = 19,45 ; FN = 7,94** ; FG = 11,43** ; FN*G = 1,55ns
3
25,03
21,97
20,37
22,46a
4
26,57
25,13
20,53
24,08a
5 (ĐC)
26,83
22,97
19,00
22,93a
6
24,70
14,30
13,80
17,60b
6
16,97
7,57
7,33
10,62b
a
ab
b
TB (G)
25,78
21,09
18,43
%) = 19,82 ; FN = 3,96** ; FG = 8,96** ; FN*G = 0,71ns
3
38,93
36,13
30,70
35,26ab
4
49,33
40,37
31,93
40,54a
5 (ĐC)
48,00
41,03
30,97
40,00a
6
37,83
31,20
26,07
31,70b
a
b
c
TB (G)
43,53
37,18
29,92
%) = 14,28; FN = 15,57** ; FG = 20,08** ; FN*G = 0,57ns

Lượng N (g/chậu)

15
CV

30
CV

45

CV

60
CV
a-c

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
ns
: Không có khác biệt thống kê, ∗∗ : khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở α = 0,01.

Bảng 4. Ảnh hưởng của lượng đạm đến số nụ (nụ/cây) và số hoa (hoa/cây) của ba giống hoa
cát tường

Chỉ tiêu theo dõi

Số nụ (nụ/cây)

Số hoa (hoa/cây)

Giống (G)
TB (N)
Hồng
Vàng
Trắng viền tím
3
12,10
11,07
10,23
11,13
4
14,47
11,43
10,63
12,18
5 (ĐC)
12,77
11,43
10,23
11,48
6
9,90
9,43
8,90
9,41
a
ab
b
TB (G)
12,31
10,84
10,00
CV %) = 17,33; FN = 1,15ns ; FG = 4,47* ; FN*G = 0,37ns
3
4,43
5,23
5,53
5,40
4
7,10
6,10
5,90
6,37
5 (ĐC)
6,47
5,77
5,43
5,89
6
5,77
5,43
5,33
5,51
TB (G)
6,19
5,63
5,55
CV %) = 14,90; FN = 0,89ns ; FG = 1,96ns ; FN*G = 0,38ns

Lượng N (g/chậu)

a-b

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
ns
: không có khác biệt thống kê, * : khác biệt có ý nghĩa thống kê ở α = 0,05.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(4)

www.jad.hcmuaf.edu.vn

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

4. Kết Luận
Ba giống hoa cát tường khi được bón lượng
đạm 4 g/chậu cho kết quả tốt nhất về chiều cao
cây (18,41 cm) và số lá (24,08 lá/cây) tại thời
điểm 60 NST. Giống hoa cát tường màu hồng có
chiều cao cây trung bình (19,92 cm), số lá (43,53
lá/cây), số nụ (12,31 nụ/cây) cao nhất so với các
giống khác trong thí nghiệm. Giống hoa cát tường
màu hồng được bón lượng đạm 4 g/chậu cho kết
quả tốt nhất về chiều cao cây (21,38 cm) tại thời
điểm 60 NST.
Lời Cam Đoan
Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa
các tác giả.
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