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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành trên cây cà chua trồng bằng kỹ thuật khí canh trong vụ xuân hè với 4
điều kiện nhiệt độ dung dịch khác nhau: 15oC, 20oC, 25oC và hệ thống khí canh không được làm mát
(nhiệt độ dung dịch môi trường). Kết quả cho thấy, sự sinh trưởng và năng suất của cây cà chua cao
nhất ở công thức có nhiệt độ dung dịch là 20oC, tổng thời gian thu hoạch quả kéo dài hơn. Trong điều
kiện này, năng suất quả thu được đạt là 5,31 kg/m2 cao hơn hẳn năng suất của cây trồng với dung
dịch giữ ở nhiệt độ môi trường chỉ có 2,77 kg/m2. Với kết quả này, có thể đề xuất kỹ thuật trồng cà
chua trái vụ bằng kỹ thuật khí canh có sử dụng dung dịch được điều chỉnh nhiệt độ ở 20oC.
Từ khóa: Cà chua, khí canh, nhiệt độ dung dịch, trái vụ.

SUMMARY
Four different nutrient solution temperatures: 15oC, 20oC, 25°C and ambient temperature were
compared for the growth and yield of tomato in aeroponic culture system during summer season. The
results showed that the growth and yield of tomato was best when the nutritent solution was kept at
20oC and harvest period was prolonged. The fruit yield was recorded 5.31 kg/m2 higher than that
obtained with plants grown at ambient temperature of solution (2.77 kg/m2). We propose a new
technique for off season tomato culture via aeroponic system if the nutrient solution could be
adjusted to 20oC .
Key words: Aeroponic culture, solution temperature, tomato.

1. §ÆT VÊN §Ò
Cµ chua lµ lo¹i rau ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ
dinh dìng cao. Do cã thµnh phÇn dinh
dìng phong phó nªn cµ chua ®· trë thµnh
mãn ¨n th«ng dông cña nhiÒu níc trªn 150
n¨m nay vµ lµ c©y rau ¨n qu¶ ®îc trång
réng r·i kh¾p c¸c ch©u lôc (T¹ Thu Cóc,
2006). ë níc ta, cµ chua ®îc trång t¹i
vïng ®ång b»ng s«ng Hång vµ trung du B¾c
bé chñ yÕu trong vô ®«ng. S¶n xuÊt cµ chua
vô xu©n hÌ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh
trong thêi gian ra hoa, qu¶ vµ khi thu ho¹ch
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gÆp nhiÖt ®é cao, ma nhiÒu, lîng ma lín,
Èm ®é kh«ng khÝ cao, ®Çu vô trêi ©m u, thiÕu
¸nh s¸ng c©y bÞ nhiÒu lo¹i s©u bÖnh ph¸
h¹i... (T¹ Thu Cóc, 2006).
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng nghÖ
trång rau trong nhµ líi cã qu¹t th«ng giã,
®Ìn chiÕu s¸ng bæ sung ®· khèng chÕ ®îc
s©u bÖnh, ®iÒu hßa ®îc ®é Èm, nhiÖt ®é, ¸nh
s¸ng... KÕt qu¶ nghiªn cøu c«ng nghÖ trång
cµ chua kh«ng dïng ®Êt t¹i Gia L©m - Hµ
Néi cña Hå H÷u An (2005) ®¹t n¨ng suÊt
qu¶ tõ 32 - 105 tÊn/ha/vô.
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B¾t nguån tõ ®Ò xuÊt cña Richard (1983),
hÖ thèng khÝ canh - mét d¹ng c¶i tiÕn cña
c«ng nghÖ thñy canh ®· ra ®êi. C«ng nghÖ
nµy ®· ®îc mét sè níc nh Mü, Hµn Quèc,
Nga, óc, Trung Quèc… øng dông. ViÖn Sinh
häc N«ng nghiÖp cña Trêng §¹i häc N«ng
nghiÖp Hµ Néi ®· ¸p dông vµ c¶i tiÕn c«ng
nghÖ nµy ®Ó s¶n xuÊt khoai t©y trong vô hÌ
cã ®iÒu khiÓn h¹ thÊp nhiÖt ®é dung dÞch ®·
thu ®îc kÕt qu¶ rÊt cã ý nghÜa (NguyÔn
Quang Th¹ch & cs., 2009).
Môc ®Ých cña nghiªn cøu nµy nh»m gãp
phÇn ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸t kü thuËt míi
®Ó ph¸t triÓn cµ chua tr¸i vô.

2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P
NGHI£N C¦U
2.1. VËt liÖu nghiªn cu
VËt liÖu nghiªn cøu lµ gièng cµ chua lai
F1 (Cherista), sinh trëng v« h¹n, gièng
chuyªn dông trång trong nhµ kÝnh ®îc
nhËp néi tõ C«ng ty Zabo Plant B.V. thuéc
TËp ®oµn De Ruiter Seed (Hµ Lan) vµ ®îc
ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp nh©n gièng
nhanh b»ng ph¬ng ph¸p khÝ canh.
Tiªu chuÈn c©y con: ®ñ 20 - 25 ngµy
tuæi, cã chiÒu cao 18 - 20 cm, sè l¸ 4 - 5 l¸,
chiÒu dµi rÔ 13 - 15 cm.
2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
HÖ thèng khÝ canh cña ViÖn Sinh häc
N«ng nghiÖp (Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp
Hµ Néi) cã hÖ thèng lµm m¸t dung dÞch. HÖ
thèng ®îc ho¹t ®éng dùa trªn m« h×nh hÖ
thèng khÝ canh cña Richard (1983)
(Aeroponics Versus Bed and Hydoponic
Propagation, Florists, Review). ThiÕt bÞ ho¹t
®éng theo nguyªn t¾c dung dÞch dinh dìng
®îc phun th¼ng vµo rÔ c©y díi d¹ng s¬ng
theo chÕ ®é ng¾t qu·ng.
2.2.1. Ph¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm

C¸c thÝ nghiÖm ®îc thiÕt kÕ theo
ph¬ng ph¸p khèi ngÉu nghiªn hoµn chØnh

(RCB), mçi c«ng thøc ®îc tiÕn hµnh 3 lÇn
lËp l¹i, mçi lÇn lÆp l¹i tõ 30 - 50 c¸ thÓ,
mçi c«ng thøc cã sö dông bån chøa dung
dÞch ®îc ®iÒu chØnh nhiÖt ®é riªng rÏ (hÖ
thèng m¸y l¹nh cã ®iÒu khiÓn tù ®éng), c¸c
c«ng thøc thÝ nghiÖm ®îc bè trÝ trong
cïng hÖ thèng nhµ líi. Sè liÖu ®îc xö lý
thèng kª theo ch¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0
vµ Excel 5.0.
2.2.2. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc

Cµ chua thÝ nghiÖm ®îc trång vµo ngµy
05/03/2009 víi mËt ®é 5 c©y/m2. Níc vµ
dinh dìng ®îc cung cÊp díi d¹ng phun
mï víi EC dung dÞch dinh dìng 2500 S, chu
kú phun/nghØ: 10 gi©y/10 phót. TiÕn hµnh
c¾t tØa c©y chØ ®Ó 1 th©n chÝnh, ng¾t toµn bé
mÇm n¸ch.
2.2.3. C¸c chØ tiªu theo dâi

NhiÖt ®é cña nhµ trång vµ bån trång
®îc theo dâi b»ng m¸y Westward c¶m øng
nhiÖt ®é b»ng tia laser, ®o t¹i thêi ®iÓm sau
khi phun dung dÞch 1 phót, t¹i 3 thêi ®iÓm: 8
giê, 12 giê, 16 giê. Theo dâi thêi gian tõ
trång ®Õn ra hoa: 70% sè c©y në hoa chïm 1;
thêi gian tõ trång thu ho¹ch: 30% sè qu¶
chÝn chïm 1; thêi gian tõ trång ®Õn kÕt thóc
thu ho¹ch: 70% sè qu¶ chïm cuèi cïng chÝn.
ChiÒu cao c©y ®îc ®o tõ s¸t gèc ®Õn móp l¸,
chiÒu dµi rÔ ®îc ®o tõ s¸t gèc ®Õn ®Çu mót
cña rÔ. N¨ng suÊt lý thuyÕt (kg/m2) ®îc x¸c
®Þnh b»ng n¨ng suÊt c¸ thÓ (kg/c©y) × sè
c©y/m2 vµ n¨ng suÊt thùc thu ®îc x¸c ®Þnh
b»ng sè lîng qu¶ thu ®îc trªn ®¬n vÞ diÖn
tÝch thÝ nghiÖm cô thÓ.

3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN
Cµ chua sinh trëng tèt trong ph¹m vi
nhiÖt ®é 15 - 30oC, nhiÖt ®é tèi u lµ 22 24oC (Lorenz Maynard, 1988). Qu¸ tr×nh
quang hîp cña l¸ cµ chua t¨ng khi nhiÖt ®é
®¹t tèi u 25 - 30oC, khi nhiÖt ®é cao h¬n
møc thÝch hîp (trªn 35oC) qu¸ tr×nh quang
hîp sÏ gi¶m dÇn.
233

Nguyễn Quang Thạch, Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thị Lành

Theo Kuo vµ cs. (1998), nhiÖt ®é ®Êt cã
¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña hÖ
thèng rÔ, khi nhiÖt ®é ®Êt cao trªn 39oC sÏ
lµm gi¶m qu¸ tr×nh lan táa cña hÖ thèng rÔ,
nhiÖt ®é trªn 44oC bÊt lîi cho sù ph¸t triÓn
cña bé rÔ, c¶n trë qu¸ tr×nh hÊp thô níc vµ
dinh dìng. NhiÖt ®é ®Êt cã ¶nh hëng ®Õn
sè lîng hoa/chïm. Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ
trªn 30/25oC (ngµy/®ªm) lµm t¨ng sè lîng
®èt díi chïm hoa thø nhÊt. NhiÖt ®é kh«ng
khÝ lín h¬n 30/25oC (ngµy/®ªm) cïng víi
nhiÖt ®é ®Êt trªn 21oC lµm gi¶m sè hoa trªn
chïm (Kuo vµ cs., 1998). Nh vËy, nhiÖt ®é ë
vïng bªn díi mÆt ®Êt cã thÓ cã ¶nh hëng
nghiªm träng ®Õn n¨ng suÊt cµ chua trång
trong c¸c vô hÌ vµ xu©n hÌ. Gi¶i ph¸p lµm
gi¶m ®îc nhiÖt ®é vïng rÔ ch¾c ch¾n cã ¶nh
hëng tÝch cùc ®Õn kh¶ n¨ng trång cµ chua
tr¸i vô.
3.1. KÕt qu¶ theo dâi ¶nh hëng cña nhiÖt
®é dung dÞch dinh dìng ®Õn nhiÖt
®é bån trång
Nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh ë 4 ®iÒu kiÖn

nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng kh¸c nhau:
dung dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t ë nhiÖt
®é 15oC, 20oC, 25oC vµ dung dÞch dinh dìng
kh«ng ®îc lµm l¹nh (®èi chøng).
NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong nhµ khÝ canh
lu«n cao h¬n nhiÖt ®é cña vïng rÔ trong bån
trång (®èi chøng víi dung dÞch trång kh«ng
®îc lµm m¸t) tõ 0,4 - 1,31oC ë c¸c thêi ®iÓm
theo dâi (8h; 12h vµ 16h) trong suèt thêi gian
trång (B¶ng 1). §¸ng lu ý lµ khi sö dông
dung dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t cã thÓ
t¹o nhiÖt ®é thÊp ë trong vïng rÔ cña bån
trång. Tïy theo nhiÖt ®é cña dung dÞch sö
dông cã thÓ t¹o nhiÖt ®é ë vïng rÔ trong bån
trång chØ cao h¬n nhiÖt ®é dung dÞch tõ 0,5 –
1,5oC. Nh vËy, hoµn toµn cã thÓ ®iÒu khiÓn
nhiÖt ®é cña vïng rÔ th«ng qua viÖc ®iÒu
chØnh nhiÖt ®é dung dÞch vµ cã thÓ t¹o ®îc
nhiÖt ®é vïng rÔ díi 21oC (nhiÖt ®é cÇn
thiÕt ®Ó duy tr× sè lîng hoa/chïm khÝ nhiÖt
®é kh«ng khÝ lín h¬n 30/25oC (ngµy/®ªm)).
§iÒu nµy cho phÐp cã thÓ trång trät ®îc cµ
chua trªn thiÕt bÞ khÝ canh víi dung dÞch ®·
®îc lµm m¸t ë møc nhiÖt ®é phï hîp.

B¶ng 1. ¶nh hëng cña nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng
®Õn nhiÖt ®é vïng rÔ trong bån trång
ồn trồng (oC)
Công
Thức

Dung dịch dinh dưỡng

Tháng
3

4

5

6

7

CT1

Không làm mát (Đ/C)

21,65

25,81

27,90

30,09

31,20

CT2

Làm mát ở nhiệt độ 15oC ± 1

15,14

15,19

15,22

15,28

15,34

CT3

Làm mát ở nhiệt độ 20oC ± 1

20,18

20,29

20,35

20,37

20,40

CT4

Làm mát ở nhiệt độ 25oC ± 1

21,20

25,30

25,36

25,40

25,43

Nhiệt độ không khí trong nhà trồng

22,30

26,30

28,30

31,40

31,80
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3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng
nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng ®Õn
sù ph¸t triÓn cña hÖ rÔ cµ chua khÝ
canh trong vô xu©n hÌ
Dung dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t ë
nhiÖt ®é kh¸c nhau ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn
sù ph¸t triÓn cña c©y cµ chua (B¶ng 2 vµ
B¶ng 3). Sau trång 3 th¸ng, ë 3 c«ng thøc cã
lµm m¸t dung dÞch dinh dìng (ë nhiÖt ®é
15oC, 20oC, 25oC) chiÒu dµi rÔ cµ chua ®Òu cao
h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng (dung dÞch
dinh dìng kh«ng ®îc lµm m¸t). ë c«ng
thøc cã lµm m¸t dung dÞch dinh dìng, chiÒu
dµi rÔ dao ®éng tõ 59,84 - 83,25 cm trong khi
ë c«ng thøc kh«ng ®îc lµm m¸t, dung dÞch
dinh dìng chiÒu dµi rÔ chØ lµ 52,38 cm.
Trong 3 c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng th× c«ng thøc lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng ë nhiÖt ®é 20oC cã chiÒu dµi rÔ lµ
dµi nhÊt 83,25 cm trong khi ë nhiÖt ®é thÊp
h¬n (15oC) hay cao h¬n (25oC) th× chiÒu dµi
rÔ ®Òu gi¶m.
Bªn c¹nh theo dâi ¶nh hëng cña nhiÖt

®é ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé rÔ, nghiªn cøu
cßn tiÕn hµnh theo dâi ¶nh hëng cña nhiÖt
®é ®Õn sù ph¸t triÓn chiÒu cao cña c©y cµ
chua (B¶ng 3).
Còng nh sù ph¸t triÓn cña bé rÔ ë dung
dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t, ë nhiÖt ®é
kh¸c nhau cã ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn sù
ph¸t triÓn cña c©y cµ chua. Sau trång 3
th¸ng, ë 3 c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng (ë nhiÖt ®é 15oC, 20oC, 25oC),
chiÒu cao c©y cµ chua ®Òu cao h¬n so víi c«ng
thøc ®èi chøng (dung dÞch dinh dìng kh«ng
®îc lµm m¸t). ë c«ng thøc cã lµm m¸t dung
dÞch dinh dìng, chiÒu cao c©y dao ®éng tõ
212,70 - 246,60 cm, trong khi ë c«ng thøc
kh«ng ®îc lµm m¸t dung dÞch dinh dìng,
chiÒu dµi rÔ chØ lµ 196,40 cm (B¶ng 3).
Trong 3 c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng th× c«ng thøc lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng ë nhiÖt ®é 20oC cã chiÒu cao c©y
lµ dµi nhÊt ®¹t 246,60 cm, trong khi ë nhiÖt
®é thÊp h¬n (15oC) hay cao h¬n (25oC) th×
chiÒu dµi rÔ ®Òu gi¶m.

B¶ng 2. Sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y cµ chua
ë c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é dung dÞch kh¸c nhau
Công thức

Nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng

Chiều dài rễ cà chua (cm) sau trồng:
1 tháng

2 tháng

3 tháng

CT1

không làm mát (Đ/C)

33,75

47,40

52,38

CT2

Làm mát ở nhiệt độ 15oC±1

28,77

51,89

72,24

CT3

Làm mát ở nhiệt độ 20oC±1

31,58

56,08

83,25

CT4

Làm mát ở nhiệt độ 25oC±1

33,30

49,60

59,84

CV%

4,70

4,10

4,90

LSD 0,05

2,80

3,95

6,23

B¶ng 3. ¶nh hëng cña nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng ®Õn
sù ph¸t triÓn chiÒu cao cña c©y cµ chua khÝ canh trong vô xu©n hÌ
Công thức
CT1
CT2
CT3
CT4
CV%
LSD 0,05

Nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng
không làm mát (Đ/C)
Làm mát ở nhiệt độ 15oC±1
Làm mát ở nhiệt độ 20oC±1
Làm mát ở nhiệt độ 25oC±1

Chiều cao cây (cm) sau trồng:
1 tháng

2 tháng

3 tháng

84,52
74,88
83,57
84,20
3,10
4,81

151,76
155,40
171,00
165,12

196,40
228,30
246,60
212,70
3,70
15,55
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H×nh. Sù ph¸t triÓn cña hÖ rÔ cµ chua ë c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é kh¸c nhau
sau 3 th¸ng trång
3.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng nhiÖt
®é dung dÞch ®Õn thêi gian sinh
trëng cña cµ chua
Theo khuyÕn c¸o cña nhµ cung cÊp, cµ
chua Cherista lµ gièng sinh trëng v« h¹n,
cã tæng thêi gian thu ho¹ch qu¶ tèi ®a lµ 180
ngµy. C©y chØ nªn ®Ó 1 th©n chÝnh duy nhÊt,
c¸c nh¸nh phô ®îc c¾t tØa hoµn toµn. Mét
trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng
cao n¨ng suÊt qu¶ lµ kÐo dµi thêi gian thu
ho¹ch qu¶ ®Ó t¨ng sè chïm qu¶/c©y. ChÝnh
v× vËy, chóng t«i tiÕn hµnh theo dâi ¶nh
hëng cña nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng
®Õn thêi gian sinh trëng cña cµ chua.
Dung dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t ë
nhiÖt ®é kh¸c nhau ¶nh hëng kh¸c nhau
®Õn thêi gian sinh trëng cña c©y cµ chua. ë
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3 c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch dinh
dìng (ë nhiÖt ®é 15oC, 20oC, 25oC), thêi gian
sinh trëng ®Òu cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi
chøng (dung dÞch dinh dìng kh«ng ®îc
lµm m¸t). ë c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch
dinh dìng, thêi gian sinh trëng kÐo dµi tõ
120 - 143 ngµy, trong khi ë c«ng thøc kh«ng
®îc lµm m¸t dung dÞch dinh dìng th× thêi
gian sinh trëng chØ lµ 106 ngµy (B¶ng 4).
§Æc biÖt, nhiÖt ®é dung dÞch ¶nh hëng
rÊt râ ®Õn tæng thêi gian thu ho¹ch qu¶. ë 3
c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch dinh dìng
(ë nhiÖt ®é 15oC, 20oC, 25oC), tæng thêi gian
thu ho¹ch qu¶ ®Òu cao h¬n so víi c«ng thøc
®èi chøng (dung dÞch dinh dìng kh«ng ®îc
lµm m¸t).
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B¶ng 4. Thêi gian sinh trëng cña c©y cµ chua
ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é dung dÞch kh¸c nhau
Dung dịch dinh dưỡng

Không làm mát

Thời gian (ngày) từ trồng đến…

Ngày

ả

Nở hoa

Tổng thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

thu hoạch

thu hoạch

thu hoạch

05/3

23

29

56

86

30

Làm mát ở nhiệt độ 15 C±1

05/3

31

39

68

115

47

Làm mát ở nhiệt độ 20 C±1

05/3

29

37

66

123

57

Làm mát ở nhiệt độ 25 C±1

05/3

25

33

61

100

39

o
o
o

B¶ng 5. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cµ chua
ë c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é dung dÞch kh¸c nhau
Công
thức

Nhiệt độ dung dịch
dinh dưỡng

Số chùm
quả/cây
(chùm/cây)

Số
quả/cây
(quả)

Khối
lượng
quả (g)

Khối lượng
quả
(kg/cây)

Năng suất (kg/m2)
Năng suất
lý thuyết

Năng suất
thực thu

Đ/C

không làm mát

4,57

73,51

15,24

1,12

3,35

2,77

CT1

Làm mát ở nhiệt độ 15oC±1

6,71

136,23

15,20

2,07

6,21

4,64

CT2

Làm mát ở nhiệt độ 20oC±1

8,14

180,23

15,18

2,74

8,22

5,31

CT3

Làm mát ở nhiệt độ 25oC±1

5,57

100,97

15,22

1,54

4,60

3,20

CV%

5,10

LSD 0,05

0,38

ë c«ng thøc cã lµm m¸t dung dÞch dinh
dìng, tæng thêi gian thu ho¹ch qu¶ kÐo dµi
tõ 39 - 57 ngµy, trong khi ë c«ng thøc ®èi
chøng (dung dÞch dinh dìng kh«ng ®îc
lµm m¸t), tæng thêi gian thu ho¹ch qu¶ chØ
lµ 30 ngµy. Trong 3 c«ng thøc cã lµm m¸t
dung dÞch dinh dìng, c«ng thøc lµm m¸t
dung dÞch dinh dìng ë nhiÖt ®é 20oC cã
tæng thêi gian thu ho¹ch qu¶ kÐo dµi 57
ngµy, trong khi ®ã ë nhiÖt ®é thÊp h¬n (15oC)
hay cao h¬n (25oC), tæng thêi gian thu ho¹ch
qu¶ ®Òu gi¶m.
Nh vËy, lµm m¸t dung dÞch dinh dìng
ë nhiÖt ®é 20oC, c©y cµ chua cã tæng thêi gian
thu ho¹ch qu¶ lµ dµi nhÊt.
3.4. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh hëng cña
nhiÖt ®é dung dÞch ®Õn n¨ng suÊt
cµ chua tr¸i vô
Trong ®iÒu kiÖn vô xu©n hÌ, hÖ thèng
khÝ canh hoµn toµn ®iÒu khiÓn ®îc nhiÖt ®é

xung quanh vïng rÔ cña c©y cµ chua. KÕt
qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, nhiÖt ®é dung dÞch
dinh dìng kh¸c nhau ®· ¶nh hëng kh¸c
nhau ®Õn n¨ng suÊt c©y cµ chua trªn hÖ
thèng khÝ canh (B¶ng 5).
ë nhiÖt ®é dung dÞch 20oC, c©y cµ chua
cã sè chïm qu¶/c©y vµ n¨ng suÊt thùc thu/m2
lµ cao nhÊt (n¨ng suÊt thùc thu ®¹t 5,31
kg/10 m2 cao gÇn gÊp ®«i so víi dung dÞch ë
nhiÖt ®é m«i trêng). §iÒu nµy cã thÓ gi¶i
thÝch lµ nhiÖt ®é dung dÞch dinh dìng ¶nh
hëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn cña bé rÔ,
tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn tæng thêi gian sinh
trëng vµ n¨ng suÊt qu¶ cµ chua trong vô
xu©n hÌ.

4. KÕT LUËN
NhiÖt ®é dung dÞch trång cã t¸c dông
®iÒu chØnh nhiÖt ®é vïng rÔ trong bån trång
b»ng kü thuËt khÝ canh. NhiÖt ®é vïng rÔ
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bån trång chØ cao h¬n nhiÖt ®é dung dÞch tõ
0,5 - 1,5oC.
Dung dÞch dinh dìng ®îc lµm m¸t ë
nhiÖt ®é 20oC thuËn lîi cho sù sinh trëng
cña c©y cµ chua, thêi gian thu ho¹ch qu¶ kÐo
dµi, n¨ng suÊt qu¶ ®¹t cao, n¨ng suÊt thùc
thu ®¹t 5,31 kg/m2 cao gÇn gÊp ®«i so víi c©y
cµ chua trång ë ®iÒu kiÖn dung dÞch dinh
dìng kh«ng ®îc lµm m¸t.
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