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Tóm tắt. Cây Bồ công anh Ấn Độ hay Rau diếp Ấn Độ (Lactuca indica L.) là loại dược liệu
quý nhưng còn ít được quan tâm nghiên cứu. Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu các
chỉ tiêu sinh lí của cây Bồ công anh Ấn Độ dưới tác động của điều kiện thiếu nước (5, 8 và 11
ngày bị thiếu nước). Cây Bồ công anh Ấn Độ bị héo sau 5 ngày thiếu nước (66,66%), tỉ lệ
héo tăng lên sau 8 (93,33%) và 11 ngày (100%) thiếu nước. Thời gian thiếu nước càng dài
thì cây càng chậm phục hồi. Điều kiện thiếu nước gây suy giảm huỳnh quang diệp lục, hàm
lượng nước liên kết cũng như sự phát sinh hoa ở cây Bồ công anh Ấn Độ. Nhưng sự thiếu
nước làm tăng hàm lượng nước liên kết và rút ngắn thời gian ra hoa của loài cây này. Tác
động của sự thiếu nước tăng theo thời gian thiếu nước của cây.
Từ khóa: Bồ công anh Ấn Độ (Lactuca indica L.), điều kiện thiếu nước, sinh lí, ra hoa.

1. Mở đầu
Bồ công anh Ấn Độ hay Rau diếp Ấn Độ (Lactuca indica L) là một loài cây thân thảo thuộc
họ Cúc (Asteraceae). Trong thành phần của cây Bồ công anh Ấn Độ có chứa nhiều các hợp chất
chống oxi hóa và kháng khuẩn như các dẫn xuất acid quinic, các flavonoid... [1, 2] cũng như một
số glycosid có khả năng chống bệnh tiểu đường [3], phenylpropanoid có khả năng bảo vệ gan [4].
Đồng thời, dịch chiết cây Bồ công anh Ấn Độ có khả năng kháng viêm [5], chống nhiễm khuẩn
Escherichia coli [6], Bồ công anh Ấn Độ là vị thuốc có nhiều tác dụng tốt trong việc chữa một số
bệnh thường gặp ở người... [7], cũng như làm thức ăn kháng sinh thực vật cho gia cầm [8].
Cây Bồ công anh Ấn Độ phân bố ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam nhờ khả năng
thích nghi rộng [7]. Gần đây, một số nghiên cứu so sánh cây hoang dại với cây gieo trồng đã được
tiến hành, kết quả cho thấy rằng có sự khác biệt giữa đặc tính hóa sinh giữa hai nhóm cây, tuy
nhiên có thể gieo trồng cây hoang dại để sử dụng [5] Ở Việt Nam, từ trước đến nay, nguyên liệu
Bồ công anh Ấn Độ được sử dụng chủ yếu từ khai thác tự nhiên, tuy nhiên để chuẩn hoá nguồn
dược liệu đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng rất cần các
nghiên cứu gieo trồng loại cây này, trong đó đánh giá phản ứng với điều kiện bất lợi ứng phó với
biến đổi khí hậu góp phần xác định phát triển vùng nguyên liệu phù hợp cho cây Bồ công anh Ấn Độ
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là rất cần thiết. Một số nghiên cứu phản ứng sinh lí của cây cùng chi Rau diếp đối với điều kiện
thiếu nước đã được thực hiện. Sự thiếu nước gây ra sự giảm năng suất sinh lí lẫn sản lượng của
cây rau diếp (Lactuca sativa L.) [9]. Hàm lượng nước trong đất có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ
tiêu sinh trưởng, khả năng quang hợp, thành phần hóa sinh mô lá của cây Lactuca serriola. Trong
đó, hàm lượng nước trong đất ở mức 75% cho các giá trị về chiều cao cây, đường kính chồi, diện
tích lá, sinh khối cao nhất. Sự thiếu nước (ở mức 25% hàm lượng nước trong đất) giúp làm tăng
hàm lượng đường tan cũng như phenol trong lá so với điều kiện đủ nước [10]. Trong khi đó, phản
ứng sinh lí của cây Bồ công anh Ấn Độ với điều kiện thiếu nước còn chưa được nghiên cứu và
cần được tiến hành, góp phần cung cấp dẫn liệu khoa học trong trồng và phát triển cây Bồ công
anh Ấn Độ trong sản xuất.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vật liệu, và phương pháp nghiên cứu
Hạt giống Bồ công anh Ấn Độ được thu thập và lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Rau Quả.
Cây Bồ công anh Ấn Độ được gieo từ hạt (sau khi gieo 45 ngày, cây phát triển thân lá mạnh, trên
cây có 5 - 6 lá thật) được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu.
Trong nghiên cứu này, thí nghiệm 2 nhân tố (điều kiện hạn (H) và thời gian gây hạn (T))
được bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB). Thí nghiệm được đặt trong nhà
màng Bộ môn Cây thuốc, khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thời gian tiến hành
thí nghiệm từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019. Mỗi công thức thí nghiệm gồm ba lần lặp lại, mỗi
lần lặp lại gồm có 5 cây. Hạt Bồ công anh Ấn Độ được gieo, cây được chăm sóc theo Quy trình
kĩ thuật trồng cây bồ công anh Ấn Độ của Bộ môn cây công nghiệp và cây thuốc, Học viện Nông
nghiệp Hà Nội (2016). Trong đó, công thức H0 (không gây hạn) cây được tưới duy trì độ ẩm đồng
ruộng 70 - 80%; công thức H1 (gây hạn), cây không được tưới nước. Các công thức T1, T2, T3
cây được gây hạn trong 5; 8 và 11 ngày, sau đó được tưới phục hồi.
Tỉ lệ cây héo (%) là tỉ lệ toàn bộ số cây có biểu hiện héo trên tổng số cây. Huỳnh quang diệp
lục được đo tại lá thứ 3 từ đỉnh ngọn bằng máy đo hiệu suất huỳnh quang diệp lục (Chlorophyll
fluorescence metter, model OS - 30P, Hundson, USA). Hàm lượng nước tự do và nước liên kết
của mô lá được xác định theo phương pháp được mô tả bởi Nguyễn Văn mã và nnk. (2013) [11].
Các số liệu được tính trung bình, sự sai khác giữa các giá trị trung bình được kiểm tra với test
LSD (p = 0,05) trên phần mềm IRRISTAT 5.0.

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.2.1. Tỉ lệ héo khi gây hạn và phục hồi khi tưới lại của Bồ công anh Ấn Độ
Héo là phản ứng của cây khi thiếu nước (lượng nước hút vào của cây không bù đắp được
lượng nước mất đi do thoát hơi nước qua các bộ phận trên mặt đất, làm cho cây mất cân bằng
nước) [12]. Tỉ lệ cây héo khi gây hạn và phục hồi sau khi tưới lại của cây Bồ công anh Ấn Độ
được trình bày trong Bảng 1.
Số liệu trong Bảng 1 đã cho thấy tỉ lệ cây héo tăng dần theo thời gian gây hạn, đạt mức cao
nhất (100%) sau gây hạn 11 ngày (độ ẩm 6,53%). Tỉ lệ cây héo sau gây hạn 5 ngày (độ ẩm
30,86%) và 8 ngày (độ ẩm 30,86%) lần lượt bằng 66,66% và 93,33%. Sau khi tưới, tỉ lệ cây phục
hồi và thời gian phục hồi không giống nhau ở các công thức thí nghiệm. Ở công thức thời gian
gây hạn càng dài ngày, khả năng phục hồi càng chậm. Sau tưới một ngày, tỉ lệ cây phục hồi ở các
công thức T1, T2 và T3 lần lượt bằng 55%, 35,72% và 6%. Đến ngày thứ hai, tỉ lệ cây phục hồi
ở các công thức trên lần lượt bằng 75%, 50% và 40%. Đến ngày thứ ba, 100% cây héo ở công
thức T1 đã phục hồi, trong khi ở hai công thức T2 và T3 chỉ có 53,57% và 53,53% cây phục hồi.
Cây ở công thức T2 phục hồi 100% ở ngày thứ 5 và cây ở công thức T3 phục hồi 100% ở ngày
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thứ 6 sau tưới. Đồng thời có thể nhận thấy rằng cây Bồ công anh Ấn Độ gặp hạn đã bị héo mạnh
nhưng khả năng phục hồi lại tương đối tốt.
Bảng 1. Tỉ lệ héo khi gây hạn và phục hồi khi tưới lại của Bồ công anh Ấn Độ
Công thức

Tỉ lệ cây phục hồi sau 6 ngày tưới lại (%)

Tỉ lệ héo
(%)
1

2

3

4

5

6

T1 (5 ngày; A%:30,86%)

66,66

55,00

75,00

100,00

-

-

-

T2 (8 ngày; A%:14,8%)

93,33

35,72

50,00

53,57

75,00

100,00

-

T3 (11 ngày; A%: 6,53%)

100,00

6,00

40,00

53,33

63,33

76,67

100,00

LSD0.05

4,35

7,85

9,60

4,73

CV%

2,3

10,8

9,3

3,0

Ghi chú: A% là độ ẩm tương đối
2.2.2 Ảnh hưởng của thiếu nước đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục của lá Bồ công anh Ấn Độ
Quang hợp đóng vai trò quan trọng trong đời sống của thực vật, lá là cơ quan chính thực hiện
quang hợp để tạo ra các chất hữu cơ tích lũy vào các cơ quan kinh tế tạo nên năng suất cây trồng.
Vì vậy, diện tích lá là một chỉ số để đánh giá khả năng quang hợp của cây và là yếu tố liên quan
đến năng suất cây trồng.
Bảng 2. Ảnh hưởng của thiếu nước đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục
của lá Bồ công anh Ấn Độ
Hiệu suất huỳnh quang diệp lục (Fv/m)
Trước
gây hạn

Kết thúc
gây hạn

Sau tưới
phục hồi

H0

0,780

0,781

0,779

H1

0,778

0,738

0,774

H0

0,780

0,781

0,754

H1

0,781

0,674

0,763

H0

0,780

0,779

0,774

H1

0,786

0,603

0,779

LSD0,05 (T, H)

0,137

0,376

0,242

CV%

1,0

2,9

1,7

Công thức
T1
T2
T3

Phép đo huỳnh quang diệp lục là một kĩ thuật thông dụng trong sinh lí thực vật do huỳnh
quang diệp lục phản ánh hoạt tính của quang hệ II [13]. Chỉ số hiệu suất quang hóa của quang hệ
II (Fv/Fm) liên quan đến năng suất lượng tử quang hợp. Khi cây bị đặt trong các điều kiện bất lợi
của môi trường như nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, hạn, mặn … Fv/Fm thường giảm thấp do quang
hệ II bị tổn thương hoặc bị quang ức chế [14]. Kết quả nghiên cứu hiệu suất huỳnh quang diệp
lục của cây Bồ công anh Ấn Độ trong điều kiện thường và điều kiện thiếu nước được trình bày
tại Bảng 2. Khi bị đặt trong điều kiện thiếu nước, chỉ số Fv/m của cây đã bị giảm so với ở điều
kiện không thiếu nước. Kết thúc thời gian gây hạn, chỉ số Fv/m ở các công thức T1H1, T2H1 và
T3H1 lần lượt bằng 0,738; 0,674 và 0,603 trong khi các chỉ số này ở các công thức T1H0, T2H0
và T3H0 lần lượt bằng 0,781; 0,781 và 0,779. Như vậy, chỉ số Fv/m giảm mạnh nhất ở công thức
T3H1 (bằng 77% so với T3H0) và giảm ít nhất ở công thức T1H1 (bằng 94% so với T1H0.
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Sau thời gian tưới phục hồi, các chỉ số Fv/m của các công thức thiếu nước tương đương với ở các
công thức không thiếu nước. Như vậy, cây Bồ công anh Ấn Độ đã khôi phục lại hiệu suất huỳnh
quang diệp lục sau thời gian bị tác động của thiếu nước, kết quả này gợi ý cây Bồ công anh Ấn
Độ có khả năng phục hồi tốt sau khi bị ảnh hưởng bởi sự thiếu nước trong khoảng 5-11 ngày.
2.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước đến hàm lượng nước liên kết trong cây Bồ công
anh Ấn Độ
Trong các tế bào, nước tồn tại ở dạng tự do hoặc liên kết. Tỉ lệ hàm lượng nước tự do giảm
đi và nước liên kết tăng lên khi cây bị ảnh hưởng của điều kiện stress như thiếu nước, mặn. Kết
quả phân tích hàm lượng nước liên kết cũng như nước tự do của cây Bồ công anh Ấn Độ dưới
ảnh hưởng của các điều kiện thiếu nước được trình bày trong bảng 3.
Bảng 3. Ảnh hưởng của thiếu nước đến hàm lượng nước liên kết trong cây Bồ công anh Ấn Độ
Hàm lượng nước tự do (%)
Công thức

Hàm lượng nước liên kết(%)

Trước
gây hạn

Kết thúc
gây hạn

Sau tưới
phuc hồi

Trước
gây hạn

Kết thúc
gây hạn

Sau tưới
phuc hồi

H0

93,68

94,20

94,31

6,32

5,79

5.68

H1

93,89

93,63

94,59

6,11

6,36

5,40

H0

93,68

93,54

95,05

6,32

6,46

4,94

H1

94,02

85,60

92,47

5,98

14,40

7,52

H0

93,68

94,33

93,74

6,32

5,66

6,25

H1

93,51

79,28

91,04

6,49

20,71

8,96

LSD0.05T*H

1,13

0,63

0,42

1,13

0,63

0,42

CV%

7,0

4,0

3,0

10,0

3,5

3,6

T1
T2
T3

Số liệu trong bảng 3 cho thấy: trước khi gây hạn, hàm lượng nước tự do trong lá cây Bồ công
anh Ấn Độ nằm trong khoảng 93,51 đến 94,02% trong khi hàm lượng nước liên kết trong lá Bồ
công anh Ấn Độ trong khoảng 5,98 đến 6,49%. Sau khi kết thúc gây hạn, hàm lượng nước tự do
trong lá của các cây Bồ công anh Ấn Độ đã giảm xuống, trong khi hàm lượng nước liên kết tăng
lên, sự biến động này tương quan với thời gian cây bị stress thiếu nước. Sau khi kết thúc gây hạn,
hàm lượng nước tự do và nước liên kết ít bị ảnh hưởng ở các công thức thiếu nước 5 ngày. Trong
khi đó, hàm lượng nước tự do giảm đáng kể (hàm lượng nước liên kết tăng đáng kể) ở các công
thức thiếu nước 8 và 11 ngày. Cụ thể, hàm lượng nước tự do trong lá cây ở các công thức T2H1
và T2H2 giảm xuống còn 85,6% và 79,28% trong khi các giá trị này ở các công thức T2H0 và
T3H0 là 93,54% và 94,33%. Ngược lại, hàm lượng nước liên kết trong lá ở các công thức T2H1
và T3H1 bằng 14,4% và 20,71% trong khi các giá trị này ở các công thức T2H0 và T3H0 chỉ
bằng 6,46% và 5,66%. bồ công anh Ấn Độ bị giảm mạnh khi tăng dần thời gian gây hạn. Ở mức
gây hạn T1H1, hàm lượng nước tự do đạt 93,63%, thấp hơn T1H0 là 0,57%. Ở mức gây hạn
T2H1, hàm lượng nước tự do đã giảm nhiều, đạt 85,60%, thấp hơn mức tưới bình thường cùng
thời gian 7,94%. Đặc biệt, khi gây hạn 11 ngày, hàm lượng nước tự do chỉ đạt chỉ đạt 79,28%,
thấp hơn mức tưới bình thường T3H0 15,05%. Sau khi tưới phục hồi 11 ngày, hàm lượng nước
của các mức hạn có xu hướng tăng, tăng mạnh ở T3H1, tăng thêm 11,42% so với tại thời điểm
gây hạn. Việc hàm lượng nước tự do giảm mạnh đã dẫn đến hàm lượng nước liên kết tăng. Ở
T3H1 khi gây hạn có hàm lượng nước liên kết cao nhất đạt 20,38%, cao hơn mức tưới bình thường
15,05%. Sau khi tưới phục hồi 11 ngày, hàm lượng nước tự do đã tăng lên trong khi hàm lượng
nước liên kết có xu hướng giảm nhưng vẫn chưa quay trở lại trạng thái ban đầu. Thực vậy, hàm
lượng nước tự do ở các công thức T2H1 và T3H1 lần lượt bằng 92,47% (so với 95,05% ở công
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thức T2H0) và 91,04% (so với 93,74% ở công thức T3H0). Ngược lại, giá trị hàm lượng nước
liên kết ở các công thức này bằng 7,52% (so với 4,94% ở công thức T2H0) và 8,96% (so với
6,25% ở công thức T3H0).
Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hạn đến chỉ tiêu
sinh lí, hóa sinh của một số giống vừng [15]. Sự giảm lượng nước tự do, tăng hàm lượng nước
liên kết trong lá của bồ công anh Ấn Độ có thể liên quan đến sự tăng hàm lượng các chất bảo vệ
thẩm thấu. Hàm lượng nước liên kết cao giúp chất nguyên sinh của tế bào vẫn giữ được nguyên
vẹn mà không bị thương tổn về cấu trúc và chức năng khi cây bị tác động bởi điều kiện bất lợi
của môi trường [16].
2.2.4. Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước đến sự ra hoa của Bồ công anh Ấn Độ
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước đến sự ra hoa của Bồ công anh Ấn
Độ được trình bày ở Bảng 4
Bảng 4. Ảnh hưởng của điều kiện thiếu nước đến sự ra hoa của Bồ công anh Ấn Độ
Công thức

Thời gian từ trồng
đến ra hoa đầu tiên
(ngày)

Thời gian bắt đầu nở
hoa đến kết thúc hoa
(ngày)

Số nụ/cây

Số
hoa/cây

T1

H0
H1

61
60

19
18

168,00
165,33

102,66
101,00

T2

H0
H1

61
59

19
17

167,33
148,00

102,33
95,66

T3

H0
H1

61
59

19
17

167,67
130,00

101,67
81,33

LSD0.05T

0,91

0,77

0,65

0,98

CV%

0

0

3,0

1,5

Kết quả nghiên cứu chỉ ra thời gian ra hoa đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thiếu nước. Ở các
công thức T2H1 và T3H1 có thời gian từ trồng đến ra hoa đầu tiên là 59 ngày, sớm hơn 2 ngày
so với ở công thức được đủ tưới nước. Tương tự, thời gian từ khi hoa nở đến khi kết thúc nở hoa
của cây ở hai công thức T2H1 và T3H1 là 17 ngày, ngắn hơn 2 ngày so với khi được tưới đủ
nước. Điều kiện thiếu nước làm giảm số nụ/cây và số hoa/cây. Số nụ/cây ở các công thức T2H1
và T3H1 bằng 148 và167,33 và 167,67 nụ/cây. Tương tự, số hoa/cây ở hai công thức T2H1 và
T3H1 bằng 95,66 và 81,33 hoa/cây trong khi giá trị này ở các công thức T2H0 và T3H0 bằng
102,33 và 101,67 hoa/cây.
Như vậy, điều kiện thiếu nước đã ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây Bồ công anh Ấn Độ, thời gian
hạn càng dài, mức độ ảnh hưởng càng lớn. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu ở cây
đậu bò, sự thiếu nước đã làm giảm sự hình thành nụ hoa, tăng sự rụng hoa dẫn tới giảm số hoa/cây [17].

3. Kết luận
Sự thiếu nước 5, 8 và 11 ngày đã làm cây Bồ công anh Ấn Độ héo, tỉ lệ cây héo tăng theo
thời gian thiếu nước. Đồng thời, thời gian thiếu nước dài làm chậm thời gian phục hồi của các cây
Bồ công anh Ấn Độ. Điều kiện thiếu nước cũng gây suy giảm chỉ số Fv/m, hàm lượng nước tự do
và số nụ/cây và số hoa/cây của Bồ công anh Ấn Độ. Ngược lại, sự thiếu nước làm tăng hàm lượng
nước trong lá của cây Bồ công anh Ấn Độ. Tác động của sự thiếu nước tăng lên khi thời gian
thiếu nước kéo dài. Sau thời gian tưới hồi phục, các chỉ số Fv/m và hàm lượng nước tự do đã dần
phục hồi.
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ABSTRACT
The effect of water deficit on some physiological indices of Indian lettuce (Lactuca indica L.)
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Indian Lettuce (Lactuca indica L.) is a valuable medicinal herb but there are still no many
researches about this plant. In this work, the physiological responses of Indian lettuce plants under
water deficit conditions (5, 8, and 11 days of water stress) were investigated. The Indian lettuce
wilted after 5 days of water stress (66.66%), the wilting rate increased after 8 (93.33%) and 11
days (100%) of water stress. The longer duration of water deficit stress caused the slower recovery
of plants after rewatering. The water deficit stress caused a decrease in chlorophyll fluorescence,
non-associated water content as well as flower formation of Indian lettuce. But the water deficit
stress increases the associated water content and the flowering time of this plant.
Keywords: Indian lettuce (Lactuca indica L.), water deficit conditions, physiological
responses, flowering.
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