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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện tại Vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của thành phần ruột bầu và chế độ che
sáng đến tỷ lệ sống, sinh trưởng đường kính (D00), chiều cao vút ngọn (Hvn) và
động thái lá của cây con Xoan đào. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần
hỗn hợp ruột bầu không những ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cây con mà còn
ảnh hưởng rõ nét đến các chỉ tiêu sinh trưởng D00, Hvn và động thái lá cây con
Xoan đào theo từng giai đoạn tuổi, trong đó công thức 90% đất mặt + 7% phân
chuồng + 3% supe lân có tỷ lệ cây sống cao nhất và tốc độ sinh trưởng của các
chỉ tiêu theo dõi lớn nhất. Ngoài ra, chế độ che sáng cũng ảnh hưởng rõ rệt đến
tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây con. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mức
độ che sáng biến động theo giai đoạn tuổi của cây, ở giai đoạn 1-3 tháng tuổi ở
mức che sáng 50% tỷ lệ cây sống và tốc độ sinh trưởng của D00, Hvn và số lá
cao nhất, trong khi ở giai đoạn 7-9 tháng tuổi do nhu cầu ánh sáng tăng nên
mức che sáng 25% là tốt nhất.
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