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Tóm tắt

Cúc cổ Sơn La là giống cúc trồng lấy hoa thuộc chi Chrysanthemum, có giá trị thẩm mĩ cao, có thể sử dụng 
làm cây hoa trồng chậu hoặc bonsai. Phương pháp nhân giống chủ yếu hiện nay là giâm hom. Bài báo này 

trình bày kết quả ảnh hưởng của một số giá thể và chế phẩm đến quá trình giâm hom cây cúc cổ Sơn La. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ ra rễ đạt 100% ở giá thể cát. Số lượng rễ/hom, chiều dài rễ và chỉ số ra rễ của 
cúc cổ Sơn La lớn nhất ở các công thức Cát và Trấu hun. Chiều cao thân hom cúc cổ Sơn La đạt giá trị lớn nhất 
ở công thức Cát và Cát:Trấu hun (1:1). Nhưng giá trị số lá/hom cao nhất được quan sát ở công thức Cát:Trấu 
hun (1:1). Các chế phẩm khác nhau có tác động làm tăng tỷ lệ ra rễ, số lượng rễ và chiều dài rễ hom cúc cổ Sơn 
La so với đối chứng. Trong đó, N3M và Rooting Powder làm tăng số lượng rễ và chiều dài rễ cúc cổ Sơn La 
lớn hơn so với Rootone. Hai chế phẩm này cũng có tác dụng làm tăng sinh trưởng thân và lá cúc cổ Sơn La cao 
nhất trong nghiên cứu này. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy cát là giá thể tốt nhất cũng như N3M và Rooting 
Powder là chế phẩm kích thích rễ tốt nhất để giâm hom cúc cổ Sơn La.
Từ khóa: Cúc cổ Sơn La, giâm hom, giá thể, chế phẩm kích thích rễ

1. Đặt vấn đề
Cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.) có 

nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Cây 
hoa cúc được trồng đầu tiên ở Trung Quốc 
như một loài cây dược liệu từ thế kỉ 15 trước 
Công nguyên, sau đó được phát triển sang 
Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ [1]. Với lịch 
sử phát triển lâu dài, rất nhiều giống cúc đã 
được hình thành từ quá trình chọn lọc tự 

nhiên của con người với sự đa dạng lớn về 
di truyền [2]. Một số loài trong chi Cúc được 
sử dụng như cây dược liệu nhưng phần lớn 
trong số chúng được được trồng như cây hoa, 
cây cảnh. Cúc được coi là một trong những 
cây hoa chủ lực của thế giới, có giá trị thương 
mại lớn, xếp thứ hai trong nhóm hoa cây cắt 
cành và vị trí thứ năm trong nhóm cây hoa 
trồng chậu [3, 4]. Ở Việt Nam, cây hoa cúc 
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cũng được trồng rộng rãi ở nhiều địa phương 
trên cả nước nhưng chưa có số lượng thống 
kê chi tiết về sản lượng cũng như giống cây 
được sử dụng. Trong đó, giống cúc cổ Sơn 
La là một trong những giống cúc thân gỗ, cây 
bụi thấp có tiềm năng trong nhóm cây hoa 
trồng chậu và có thể tạo dáng bonsai.

Việc nhân giống cúc hiện nay phổ biến sử 
dụng phương pháp giâm cành hoặc công nghệ 
nuôi cấy mô tế bào. Tuy nhiên, phương pháp 
nhân giống bằng giâm cành đối với giống Cúc 
cổ Sơn La còn chưa được nghiên cứu. Việc 
nhân giống bằng giâm hom thường sử dụng 
các chất điều hòa sinh trưởng để kích thích 
sự hình thành rễ bất định ở thực vật [5]. Vì 
vậy, ảnh hưởng của giá thể cũng như các chất 
kích thích ra rễ thương mại đối với quá trình 
giâm hom cúc cổ Sơn La, giống cúc thân 
gỗ với nhiều đặc điểm khác với hầu hết các 
giống cúc trồng phổ biến hiện nay, rất cần 
được nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu này cung cấp các dẫn 
liệu khoa học về ảnh hưởng của một số loại 
giá thể và chất kích thích rễ thương mại đến 
sự tạo rễ và sinh trưởng của cây cúc cổ Sơn 
La giâm hom, góp phần giúp người thực hiện 
công tác giống loài cây có giá trị thẩm mĩ này 
có một phương pháp nhân giống vô tính hợp 
lý, hiệu quả trong sản xuất.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, cây cúc cổ Sơn 

La được sưu tầm và lưu giữ tại khoa Khoa 
học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương. 
Cây mẹ có chiều cao 20-30 cm. Đoạn chồi có 
chiều dài 4-5 cm được sử dụng làm vật liệu 
nghiên cứu. Các hom được lựa chọn từ các 
cành xanh tốt, không bị sâu bệnh.

2.2. Địa điểm và thười gian nghiên cứu
Thí nghiệm được nghiên cứu tại Vườn 

thực nghiệm, khoa Khoa học Tự nhiên, 
Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ. Thời 
gian tiến hành thí nghiệm được tiến hành từ 
tháng 8 đến tháng 11/2021.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Các công thức nghiên cứu giá thể được sử 

dụng trong nghiên cứu này gồm Cát (100%), 
Trấu hun (100%), Cát:Trấu hun (tỷ lệ 1:1) và 
Đất:Trấu hun (tỷ lệ 1:1). Mỗi công thức gồm 
có 15 hom, ba lần nhắc lại. Các lần lặp lại 
được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn. 

Các chế phẩm kích thích ra rễ được sử 
dụng ở liều lượng khuyến cáo của nhà sản 
xuất, gồm N3M (chế phẩm của Công ty 
TNHH MTV Sinh hóa nông Phú Lâm, liều 
lượng sử dụng 20 g/l), Rooting Powder 
(viết tắt RP Mỹ, sử dụng bằng cách chấm 
trực tiếp vết cắt hom vào chế phẩm) và 
Rootone (viết tắt RT, Mỹ, liều lượng sử 
dụng 15 ml/l). Công thức đối chứng (ĐC) 
sử dụng nước cất. Cành cúc được nhúng 
trong dung dịch kích thích ra rễ trong thời 
gian 15 phút, sau đó được cấy vào giá thể 
cát. Dùng bình xịt để bổ sung nước cho 
hom giâm 2 lần/ngày trong 7 ngày đầu, sau 
đó tưới nước 1 lần/ngày. Hom giâm được 
che nắng bằng lưới cắt nắng 50%. Mỗi 
công thức gồm ba lần lặp lại, 15 hom trên 
mỗi lần lặp lại. Các lần lặp lại được bố trí 
ngẫu nhiên hoàn toàn. 

Tỷ lệ ra rễ được tính bằng số hom có xuất 
hiện rễ trên tổng số hom nghiên cứu. Tỷ lệ 
hom sống là số hom còn sống (lá có màu 
xanh, sức trương bình thường, không héo, 
thối gốc) trên tổng số hom thí nghiệm. Số 
lượng rễ và số lượng lá được xác định bằng 
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cách đếm, chiều dài rễ và chiều cao hom 
được xác định bằng thước kĩ thuật có độ 
chính xác đến 0,01 cm. Số liệu được xử lý 
trung bình, độ lệch chuẩn và so sánh sự sai 
khác các giá trị trung bình bằng test Duncan 
(p=0,05) bằng phần mềm SPSS 2.20.

Số liệu được thu ngay sau khi giâm hom 
và ở thời điểm 21 ngày sau giâm hom. Chỉ 
tiêu đánh giá: tỷ lệ hom sống, tỷ lệ ra rễ, 
chiều cao hom (cm), số lá/hom, số lượng 
rễ/hom, chiều dài rễ lớn nhất (cm) và  

chỉ số ra rễ (tổng chiều dài các rễ cấp 1/
hom, cm). 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến nhân giống 
cúc cổ Sơn La bằng giâm hom

Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của hom được 
trình bày ở Bảng 1.

Trong nghiên cứu này, các kết quả của các 
chỉ tiêu liên quan đến sự ra rễ trong quá trình 
giâm hom cúc cổ Sơn La dưới ảnh hưởng của 
giá thể khác nhau được trình bày ở Bảng 1.

Tỷ lệ hom sống và tỷ lệ ra rễ khi giâm 
hom trên giá thể Cát đạt cao nhất (100%), 
trong khi hỗn hợp Đất:Trấu hun cho tỷ lệ 
hom sống thấp nhất (90%), nhưng tỷ lệ ra 
rễ thấp nhất (80%) được quan sát ở giá thể 
là hỗn hợp Cát:Trấu hun. Kết quả này có sự 
tương đồng với kết quả nghiên cứu giâm hom 
cây ban trên các giá thể khác nhau là Cát, Đất 
màu, Cát:Trấu hun (1:1), Đất:Trấu hun (1:1) 
và Cát:Đất:Trấu hun (1:1:1). Tỷ lệ ra rễ và tỷ 
lệ hom sống cao nhất của cây Ban ở giá thể 
Cát [6]. Gần đây, khi nghiên cứu giâm hom 
cây hoa viola, chúng tôi cũng nhận thấy cát 
là giá thể thích hợp nhất với tỷ lệ hom sống 
và tỷ lệ ra rễ đạt 100% [7].

Kết quả nghiên cứu (Bảng 1) cũng cho 
thấy rằng số lượng rễ của hom cúc cổ Sơn 
La chịu ảnh hưởng bởi giá thể. Ở thời điểm 
21 ngày, số lượng rễ của hom cúc cổ Sơn La 
ở các công thức Cát (5,53 rễ/hom), Trấu hun 
(5,56 rễ/hom) và Cát:Trấu hun (5,63 rễ/hom) 
tương đương nhau và lớn hơn ở công thức 
Đất:Trấu hun (4,59 rễ/hom). Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi tương đồng ở cây viola (số 
rễ lớn nhất được quan sát ở hai công thức có 
giá thể là Cát và hỗn hợp Đất:Trấu hun) [7], 
cây ban (giá thể cát có hiệu quả nhất đối với 
tỷ lệ ra rễ) [6].

Sau 21 ngày thí nghiệm các chỉ số về 
chiều dài rễ lớn nhất và chỉ số ra rễ ở các 

Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể đến các chỉ tiêu rễ của hom cúc cổ Sơn La ở 21 ngày tuổi

Công thức
Tỷ lệ  

hom sống  
(%)

Tỷ lệ ra 
rễ (%)

Số lượng rễ  
(rễ/hom)

Chiều dài rễ  
lớn nhất (cm)

Chỉ số ra rễ  
(tổng chiều dài rễ 
cấp 1/hom, cm)

Cát 100a 100a 5,53a ± 0,99 4,69b ± 0,30 22,34a ± 4,41

Trấu hun 96,7a 90,0b 5,56a ± 1,17 5,34a ± 0,31 26,75a ± 6,74

Cát:Trấu hun 96,7a 80,0c 5,63a ± 0,99 3,85c ± 0,70 16,25b ± 5,61

Đất:Trấu hun 90,0b 90,0b 4,59b ± 1,03 3,14d ± 0,15 12,93b ± 3,17

Trong một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% (p=0,05) với test Duncan. Giá 
trị thể hiện: Trung bình±SD



82

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Thanh Hương và ctv.

công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt. 
Chiều dài rễ của hom cúc cổ Sơn La lớn nhất 
được quan sát ở các công thức Cát, Trấu hun, 
Cát:Trấu hun và Đất:Trấu hun lần lượt là 
4,69; 5,34; 3,85 và 3,14 cm. Tương tự, chỉ số 
ra rễ ở các công thức thí nghiệm trên đạt giá 
trị lần lượt bằng 22,34; 26,75; 16,25 và 12,93 
cm. Như vậy giá thể Trấu hun có ảnh hưởng 

tích cực nhất đến sự phát triển chiều dài bộ 
rễ của hom cúc cổ Sơn La, trong khi đó hỗn 
hợp Đất:Trấu hun có các giá trị về sự phát 
triển bộ rễ kém nhất. Tuy nhiên, lưu ý rằng, 
sự sai khác về giá trị chiều dài rễ lớn nhất 
giữa công thức Cát và Trấu hun là không quá 
lớn, chỉ tiêu chỉ số ra rễ ở hai công thức này 
không khác nhau về mặt thống kê. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của giá thể đến chỉ tiêu sinh trưởng thân, lá của hom cúc cổ Sơn La 21 ngày tuổi

Công thức
Chiều cao hom (cm) Số lượng lá (lá/hom)

N0 N21 N21 - N0 N0 N21 N21 - N0

Cát 4,98 ± 0,43 7,58a ± 0,41 2,60a ± 0,30 4,60 ± 0,49 6,90bc ± 0,62 2,30b ± 0,46

Trấu hun 4,54 ± 0,39 6,06c ± 0,69 1,52b ± 0,56 4,75 ± 0,62 7,25ab ± 0,54 2,50b ± 0,50

Cát:Trấu hun 4,93 ± 0,34 7,49a ± 0,46 2,57a ± 0,40 4,85 ± 0,57 8,00a ± 0,89 3,15a ± 0,57

Đất:Trấu hun 5,04 ± 0,41 6,93b ± 0,58 1,89b ± 0,45 4,86 ± 0,62 6,64c ± 0,77 1,77c ± 0,42

Trong một cột, các chữ cái a,b,c khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% (p=0,05) với test Duncan. Giá trị 
thể hiện: Trung bình±SD. N0: ngày 0 (ngay khi giâm hom), N21: ngày 21 sau giâm hom

Chỉ tiêu sinh trưởng thân và lá của hom 
cúc cổ Sơn La dưới ảnh hưởng của giá thể 
được đánh giá ở thời điểm ngày 21 sau giâm 
hom (Bảng 2). Chiều cao tuyệt đối của hom 
cúc cổ Sơn La lớn nhất ở hai công thức Cát 
(7,58 cm) và Cát:Trấu hun (7,49 cm). Tương 
tự, sinh trưởng tương đối của hom cúc cổ 
Sơn La ngày 21 so với ngày 0 cũng lớn nhất 
ở hai công thức Cát (2,60 cm) và Cát:Trấu 
hun (2,57 cm). Số lượng lá trung bình của 
hom cúc cổ Sơn La ở ngày 21 lần lượt đạt 
8,0; 7,25; 6,9 và 6,64 lá/hom ở các công thức 
Cát:Trấu hun, Trấu hun, Cát và Đất:Trấu 
hun. Số lượng lá tăng ở ngày 21 so với ngày 
0 cao nhất ở công thức Cát:Trấu hun (3,15 
lá/hom), kế tiếp là hai công thức Trấu hun 
(2,5 lá/hom) và Cát (2,3 lá/hom), thấp nhất ở 
công thức Đất/Trấu hun (1,77 lá/hom). Như 
vậy, giá thể Cát:Trấu hun có ảnh hưởng tích 

cực nhất đối với sinh trưởng thân và lá của 
hom cúc cổ Sơn La. Tuy nhiên, giá thể này 
không có hiệu quả tích cực đối với sự ra rễ 
của hom giâm cúc cổ Sơn La bằng giá thể 
Cát hoặc Trấu hun (Bảng 1). 

Như vậy, với hiệu ứng tốt đối với sự ra 
rễ, sự phát triển bộ rễ cũng như sinh trưởng 
thân, lá của hom giâm, cát là giá thể tốt 
nhất, có thể sử dụng giâm hom cúc cổ Sơn 
La. Hơn nữa, giá thể này rẻ tiền và dễ xử 
lý, sử dụng.

3.2. Ảnh hưởng của ba chế phẩm đến nhân 
giống cúc cổ Sơn La bằng giâm hom

Kết quả nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan 
đến sự ra rễ trong quá trình giâm hom cúc 
cổ Sơn La dưới ảnh hưởng của ba chế phẩm 
N3M, RP và RT được trình bày ở Bảng 3.
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Bảng 3. Ảnh hưởng của ba chế phẩm đến các chỉ tiêu rễ của hom cúc cổ Sơn La ở 21 ngày tuổi

Công thức
Tỷ lệ

hom sống 
(%)

Tỷ lệ ra rễ 
(%)

Số lượng rễ  
(rễ/hom)

Chiều dài rễ lớn nhất 
(cm)

Chỉ số ra rễ 
(tổng chiều dài rễ  
cấp 1/hom, cm)

ĐC 85,2c 81,5b 5,37c ± 0,98 4,18c ± 0,81 17,53c ± 4,98

N3M 96,7b 96,7a 7,43a ± 1,47 5,55a ± 0,35 35,71a ± 6,85

RP 100a 96,7a 6,81ab ± 1,07 5,25a ± 0,27 27,45ab ± 4,57

RT 100a 96,7a 6,37b ± 1,02 4,81b ± 0,14 26,23b ± 4,10

Trong một cột, các chữ cái a,b,c khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% (p=0,05) với test Duncan. ĐC: Đối 
chứng (không sử dụng chất kích rễ), N3M: N3M, RP: Rooting Power, RT: Rootone.

Tỷ lệ hom sống và tỷ lệ ra rễ của hom cúc 
cổ Sơn La đã tăng đáng kể dưới tác động của 
cả ba loại chất kích rễ thương mại so với ĐC. 
Tỷ lệ hom sống của hom cúc cổ Sơn La ở 
các công thức N3M, RP và RT lần lượt đạt 
96,7%, 100% và 100%, trong khi tỷ lệ này ở 
công thức ĐC chỉ đạt 85,2%. Tương tự, tỷ lệ 
ra rễ của hom cúc cổ Sơn La ở các công thức 
trên lần lượt bằng 96,67%, 96,67%, 96,67% 
và 81,5%.

Kết quả trong Bảng 3 cũng thể hiện rằng 
số lượng rễ và chiều dài rễ của hom cúc cổ 
Sơn La chịu ảnh hưởng bởi các loại chất 
kích rễ thương mại khác nhau. Số lượng rễ 
của hom cúc cổ Sơn La ở các công thức ĐC, 
N3M, RP và RT lần lượt bằng 5,37; 7,43; 
6,81và 6,37 rễ/hom. Như vậy, số lượng rễ/
hom ở cả ba công thức có xử lý chất kích 

rễ thương mại đều lớn hơn so với ĐC, lớn 
nhất ở công thức N3M, tuy nhiên không có 
sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa hai 
công thức N3M và RP.

Các chỉ số về chiều dài rễ lớn nhất và chỉ 
số ra rễ ở các công thức thí nghiệm có sự 
sai khác, đều lớn hơn so với công thức ĐC. 
Chiều dài rễ lớn nhất được quan sát ở các 
công thức ĐC, N3M, RP và RT lần lượt là 
4,18; 5,55; 5,25 và 4,81 cm. Tương tự, chỉ số 
ra rễ ở các công thức thí nghiệm trên đạt giá 
trị lần lượt bằng 17,53; 35,71; 27,45 và 26,23 
cm. Như vậy N3M và RP có ảnh hưởng tích 
cực nhất đến sự phát triển chiều dài bộ rễ của 
hom cúc cổ Sơn La, không có sự khác nhau 
có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu chiều dài 
bộ rễ của hom cúc cổ Sơn La giữa hai công 
thức này.

Bảng 4. Ảnh hưởng của ba chế phẩm đến chỉ tiêu sinh trưởng thân, lá của hom cúc cổ Sơn La

Công 
thức

Chiều cao hom (cm) Số lượng lá (lá/hom)

N0 N21 N21 - N0 N0 N21 N21 - N0

ĐC 4,69 ± 0,53 6,67b ± 0,39 1,98c ± 0,43 4,84 ± 0,67 6,84b ± 0,59 2,00b ± 0,32

N3M 4,63 ± 0,50 6,68b ± 0,63 2,05bc ± 0,43 4,90 ± 0,54 7,30a ± 0,71 2,40ab ± 0,49

RP 4,81 ± 0,45 7,19ab ± 0,47 2,38ab ± 0,37 4,84 ± 0,59 7,63a ± 0,67 2,79a ± 0,41

RT 4,77 ± 0,37 7,37a ± 0,36 2,60a ± 0,34 4,73 ± 0,69 6,91b ± 0,79 2,18b ± 0,57

Trong một cột, các chữ cái a,b,c khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% (p=0,05) với test Duncan.  
N0: ngày 0 (ngay khi giâm hom), N21: ngày 21 sau giâm hom. ĐC: Đối chứng (không sử dụng chất kích rễ), N3M: N3M, 
RP: Rooting Power, RT: Rootone.
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Chỉ tiêu sinh trưởng thân và lá của hom 
cúc cổ Sơn La dưới ảnh hưởng của ba chế 
phẩm N3M, RP và RT được đánh giá ở 
thời điểm ngày 21 sau giâm hom (Bảng 4). 
Chiều cao tuyệt đối của hom cúc cổ Sơn La 
lớn nhất ở hai công thức RT (7,37 cm) và 
RP (7,19 cm). Tương tự, sinh trưởng tương 
đối của thân hom cúc cổ Sơn La ngày 21 so 
với ngày 0 cũng lớn nhất ở hai công thức 
RT (2,60 cm) và RP (2,38 cm). Số lượng lá 
trung bình của hom cúc cổ Sơn La ở ngày 
21 lần lượt đạt 6,84; 7,30; 7,63 và 6,91 lá/
hom ở các công thức ĐC, N3M, RP và RT. 
Số lượng lá tăng ở ngày 21 so với ngày 0 
cao nhất ở hai công thức RP (2,79 lá/hom) 
và N3M (2,40 lá/hom), cao hơn ở hai công 
thức RT (2,18 lá/hom) và ĐC (2,0 lá/hom). 
Như vậy, N3M và RP là hai chế phẩm có 
tác động kích thích thân, lá hom cúc cổ 
Sơn La tốt nhất. 

4. Kết luận
Trong nghiên cứu này, tác động tới sự ra 

rễ và sinh trưởng thân lá của hom cúc cổ Sơn 
La của bốn loại giá thể và ba chế phẩm khác 
nhau đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy rằng sự ra rễ ở cây cúc cổ Sơn La 
giâm hom chịu ảnh hưởng của loại giá thể 
và chế phẩm kích thích sinh trưởng. Trong 
đó, Cát là giá thể phù hợp nhất đối với quá 
trình giâm hom cúc cổ Sơn La. Cả ba loại 
chế phẩm N3M, Rooting power và Rootone 
đều có ảnh hưởng tích cực đối với sự ra rễ và 
phát triển thân, lá của hom cúc cổ Sơn La so 
với ĐC. Trong đó, N3M và Rooting poewer 
cùng có hiệu quả cao nhất đối với giâm hom 
cúc cổ Sơn La.
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ON PROPAGATION OF THE ANCIENT CHRYSANTHEMUM VARIETY SON LA  
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Abstract

Chrysanthemum old variety Son La which was grown for flowers belongs to the Chrysanthemum genus. 
This variety has high aesthetic value and can be cultivated as a potted flower and a bonsai. Cutting is 

the current main propagation method of Chrysanthemums. This paper presents the results of the influence of 
some substrates and commercial root stimulants on the cutting process of Son La chrysanthemum. The results 
showed that the rooting rate reached 100% in the sand substrate. The value of the number of roots/cutting, root 
length, and rooting index of Son La chrysanthemum was highest in the sand and rice husk. The stem height 
of Son La chrysanthemum cuttings reached the highest value in two formulas, sand, and sand: rice husk (1:1). 
But the highest value of leaves/cutting was observed only in the formula sand:rice husk (1:1). The different 
commercial root stimulants affected of increasing the rooting rate, the number of roots, and the root length of 
Son La chrysanthemum cuttings compared to the control. N3M and Rooting Powder increased the number of 
roots and the root length of Son La chrysanthemum more than that of Rootone. These two commercial root 
stimulants also had the highest effect on increasing the growth of Son La chrysanthemum stem and leaves in 
this study. Based on the obtained results, it has shown that sand is the most suitable substrate for the ancient 
Chrysanthemum variety Son La cutting. N3M and Rooting Powder are the most optimum root stimulants for 
the cutting of this special Chrysanthemum variety.
Keywords: Ancient Chrysanthemum variety Son La, cutting, substrate, commercial root stimulants
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