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Cho dù quý vị là một người làm vườn nghiệp dư hay là một nông dân trồng cây chuyên nghiệp, 
thì sớm hay muộn quý vị cũng sẽ thấy có tranh luận về hydrat cacbon… 
 
Những gì tôi đang nói ở đây là: Một số người cho rằng cây không thể hấp thụ một chút hydrat 
cacbon nào và rằng các chất bổ sung hydrat cacbon chỉ là các sản phẩm giả tạo, có ý lừa lọc và 
không hiệu quả. 
 
Những người khác đồng ý rằng cây trồng của quý vị có thể sử dụng tăng thêm, nhưng họ khẳng 
định sai rằng rễ không thể hấp thụ được hydrat cacbon. Họ nói, tốt hơn là sử dụng bằng cách 
phun chất này lên lá. Trong thực tế, điều đó là hoàn toàn sai sự thật. 
 
Và dù có tin điều đó hay không, thì vẫn có thậm chí là cả dân kỳ cựu nhấn mạnh rằng tất cả 
những điều quý vị cần là mật đường. Mật đường cao cấp có ít lưu huỳnh có thể thực sự đem lại 
lợi ích cho cây trồng của quý vị (nếu mật đường không làm tắc đường ống của quý vị). Nhưng 
những gì cây trồng của quý vị thực sự cần là có đầy đủ hydrat cacbon phù hợp với đặc trưng của 
các loài đó. 
 
Rõ ràng là, với rất nhiều quan điểm trái ngược và các thông tin sai lệch, không có gì là ngạc 
nhiên khi nhiều người trồng cây cảm thấy bối rối về vấn đề này. Các diễn đàn, vẫn như mọi khi, 
luôn có nhiều tư vấn khác nhau. Mỗi người đều có ý kiến của mình và nhiều người sẽ cho quý vị 
nhiều ý kiến khác nhau. 
 
Nhưng khoa học nói gì? 
 
Đem đến sự thật: Tài liệu này giải thích tầm quan trọng của hydrat cacbon với cây trồng của  quý 
vị. Nó mô tả vai trò của chất này trong quá trình cây trồng phát triển, xua tan những chuyện 
tưởng tượng phổ biến nhất về các chất bổ sung hydrat cacbon và đình chính những hiểu nhầm 
trong những tranh luận về hydrat cacbon. 
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Hydrat cacbon là gì và nó tạo ra sản lượng lớn hơn như thế nào? 
 
Các loại đường, saccarit, hydrat cacbon, tất cả các chất đều như nhau. Trả lời ngắn gọn là như 
vậy. Và điều kỳ diệu là tự bản thân cây trồng sản xuất ra hydrat cacbon. Phương trình hóa học 
sau đây chứng tỏ rằng khi lượng khí cacbon dioxit kết hợp với nước trong điều kiện có ánh sáng, 
lá cây tạo ra ôxy và hydrat cacbon trong một quá trình được gọi là quá trình quang hợp: 
 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

 

Nói một cách đơn giản, hydrat cacbon là sản phẩm chính và nhiều nhất của quá trình biến đổi 
năng lượng ánh sáng của cây. Lá lấy năng lượng mặt trời từ đèn hoặc mặt trời, CO2 từ không khí 
và nước từ giá thể trồng để tạo ra năng lượng cần thiết cho cây trồng tăng trưởng và phát triển 
mạnh. 
 
Thực tế là hydrat cacbon chiếm khoảng một phần tư chất hữu cơ trong đất, một số lượng đáng kể 
trong đó có nguồn gốc từ polisaccarit ở rễ và các mảnh vụn, cành, lá rụng của cây trồng. Hydrat 
cacbon có thể đơn giản như Sucroza, một loại đường cát, hoặc phức tạp như celluloza, polyme 
dạng sợi dai trong cây. Tất cả các hydrat cacbon đều chuyển hóa thành chất có tên có hậu tố là 
“ose”. Tất cả đều chứa năng lượng. 
 
Hơn nữa, cây sử dụng nguồn năng lượng đa dụng này theo nhiều cách khác nhau. Cây sử dụng 
hydrat cacbon để phát triển các mô và làm ra các vật liệu cấu tạo của tất cả các loại: rễ, thân, lá, 
hoa. 
 
Trong thực tế, cây chuyển hóa hydrat cacbon thành hầu như tất cả mọi thứ có thể hình dung 
được, từ tinh bột - một chất tích lũy năng lượng đến THC.1 Hydrat cacbon thậm chí là tham gia 
vào quá trình tổng hợp DNA — deoxyribonucleic acid tên này có nguồn gốc từ deoxyribose, một 
loại hydrat cacbon. 
 
Bất kỳ hydrat cacbon dư thừa nào mà cây không đốt hết, sẽ được giữ trong các cơ quan chuyên 
biệt được gọi là các không bào. Các nguồn dự trữ này được chuẩn bị sẵn sàng khi cây chuyển tất 
cả các năng lượng đó vào việc tạo ra nhiều hoa và quả hơn. 
 
Thật vậy, hydrat cacbon đóng vai trò quan trọng nhất trong những tuần ngay trước khi thu hoạch. 
Đó là quá trình chín mà các chồi đạt được trọng lượng lớn nhất khi đốt các năng lượng dự trữ 
quý giá đó. 
 
Vì lý do này, một lượng lớn năng lượng trao đổi chất đã được sử dụng cho việc sản xuất ra 
hydrat cacbon trong suốt các giai đoạn muộn của quá trình sinh dưỡng và giai đoạn sớm của quá 

                                                 
1 Glucoza chuyển hóa thành acetyl-CoA, được sử dụng để tổng hợp các hợp chất đa dạng, trong đó có tecpinen như 
là THC. 



Karadjov / CARBOHYDRATE và sản lượng lớn hơn 

t. 3

Hãy suy nghĩ về điều đó như là nghĩ về 
một cuộc đua. Vận động viên nói về 
việc nạp hydrat cacbon, họ sử dụng 
một chế độ ăn giàu hydrat cacbon để 
truyền năng lượng cho cơ bắp của họ 
trước cuộc thi lớn. Bằng cách đó, họ 
có thể sử dụng các chất dự trữ khi họ 
cần bứt phá lớn trong vòng đua cuối 
cùng. Vận động viên nổi tiếng và cây 
trồng chính có nhu cầu năng lượng 
tương tự nhau. Nếu quý vị truyền cho 
cây sức mạnh dồn nén, cây có thể tận 
dụng sức mạnh đó theo nhu cầu để có 
thể đến đích nhanh chóng. 

trình nở hoa. Một khi đã đủ độ chín, quá trình sản xuất ra tất cả các loại hydrat cacbon gần như 
sẽ dừng lại hoàn toàn, và cây phải gần như chỉ dựa vào số hydrat cacbon dự trữ. 
 
Quý vị có thể hình dung rằng, cây càng tiếp cận với càng nhiều với hydrat cacbon, thì sản lượng 
của cây càng lớn. Đó là điểm mấu chốt. 
 
Nếu cây tạo ra hydrat cacbon, tại sao cây cần bổ sung hydrat cacbon? 
 
Đó là một câu hỏi thú vị. Có thực sự cần kích thích cây trồng bằng cách dùng đường không? Quá 
trình quang hợp không cung cấp tất cả các hydrat cacbon mà cây cần đúng không? 
 
Câu trả lời là: có và không. Nếu cây có đủ các chất dinh dưỡng, ánh sáng và CO2, cây trồng của 
quý vị hẳn là phát triển tốt. Nhưng nếu sản lượng khổng lồ là những gì quý vị đang theo đuổi, thì 
quý vị phải cần phấn đấu để đạt nhiều hơn nữa. Dưới đây là những lợi ích chính của việc bổ sung 
thêm hydrat cacbon vào lịch trình bổ sung dưỡng chất cho cây của quý vị: 
 
Hydrat cacbon bổ sung giúp hoàn thiện các quá trình quan trọng. Nếu quý vị cung cấp cho 
cây hầu hết các hydrat cacbon cây cần trong các tuần trước khi bắt đầu quá trình chín, , cây sẽ 
không phải gắng sức để tự sản xuất ra chất đó. 
 
Nói cách khác, cây sẽ không phải quá khó khăn để 
có đủ năng lượng. Bằng cách cho cây một nguồn 
năng lượng có sẵn phong phú, quý vị sẽ cho phép 
cây trồng chuyển thêm năng lượng của chính nó vào 
quá trình sinh tổng hợp các axit amin và các chất 
chuyển hóa quan trọng thứ yếu như là phenol, 
terpenoit và THC. 
 
Hydrat cacbon bổ sung hoàn thành việc dự trữ 
riêng của cây. 
Hãy ghi nhớ rằng một lượng đáng kể hydrat cacbon 
không sử dụng sẽ được giữ lại để sử dụng trong 
tương lai. Tuy nhiên, khả năng dự trữ thêm năng 
lượng của cây chỉ có hạn. 
 
Vì vậy, cần khuyến khích việc bổ sung chất dự trữ tự nhiên của cây, đặc biệt là trong thời gian 
cây chín. Quý vị không muốn cây trồng hoạt động trong trạng thái thiếu dinh dưỡng khi trái cây 
và hoa đang phát triển ở mức độ mạnh nhất. 
 
Hydrat cacbon bổ sung bảo vệ cây trồng của quý vị. Trồng cây trong nước là Công thức 1 của 
nông nghiệp. Mỗi tham số được đẩy đến giới hạn: ánh sáng, CO2, nồng độ chất dinh dưỡng. 
Trong thực tế, nồng độ chất dinh dưỡng vô cơ có thể gần đến điểm mà cây bị sốc do thẩm thấu. 
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Vì vậy, quý vị sẽ thấy, hydrat cacbon được cung cấp vào hệ rễ có thể làm tăng đáng kể sức đề 
kháng của rễ đối với sự căng thẳng về thẩm thấu. Ở đây, chúng ta đang đi sâu vào khoa học. Chỉ 
cần nói rằng cung cấp hydrat cacbon có thể làm cho việc trồng cây trong nước ít rủi ro hơn. 
 
Hydrat cacbon bổ sung kích thích các vi khuẩn có ích. Vi khuẩn và nấm có ích sống trong các 
giá thể trồng và sống ở vùng rễ giúp đẩy các vi sinh vật gây hại và bệnh tật ra ngoài. Chúng cũng 
cố định nitơ, phá vỡ các nguyên tố vi lượng và đa lượng thành các dạng thực vật có sẵn và đóng 
góp vào các quá trình quan trọng khác. Nuôi dưỡng các vi khuẩn có ích này và chúng sẽ nhân 
lên. 
 
Tổng kết lại, có mối quan hệ giữa số lượng hydrat cacbon được cây tạo ra sẵn có và lưu trữ với 
kích thước, trọng lượng và chất lượng sản lượng cuối cùng của cây. 
 
Hơn nữa, hydrat cacbon làm cho việc trồng cây trong nước an toàn hơn cho cây trồng. 
 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có ích thực 
hiện ghép rễ và giúp phân tách hydrat cacbon phức tạp và các chất dinh dưỡng khác thành các 
dạng thực vật có sẵn. 
 
Tất cả điều này sẽ mang lại các mùa thu hoạch bội thu hơn. 
 
Điều đó thật là tuyệt vời! Vậy, họ tranh luận những gì? 
 
Chúng tôi đã xác định vai trò của hydrat cacbon trong việc hình thành và phát triển cây trồng và 
những lợi ích trong việc nuôi dưỡng cây trồng bằng càng nhiều hydrat cacbon càng tốt. Nhưng 
những vấn đề đã được nêu ra ở phần đầu của tài liệu này vẫn còn chưa được giải đáp. Hãy giải 
quyết các vấn đề đó, mỗi lúc chúng ta giải quyết một tranh luận: 
 
Liệu rằng cây có thể thậm chí là hấp thụ hydrat cacbon mà tôi cung cấp không? 
 
Câu trả lời khẳng định là "có." Dưới đây chỉ là bằng chứng sơ lược: 
 
Người trồng cây cung cấp hydrat cacbon lâu dài cho cây, xin đưa ra câu hỏi: Nếu hydrat 
cacbon không có tác dụng thì tại sao người trồng cây lại sử dụng chất đó? Trong khi đáng chú ý 
là, truyền thống tự nó không phải là bằng chứng đầy đủ. Trí tuệ dân gian có thể là sai. Chúng tôi 
đã cam kết cung cấp cho quý vị phương pháp khoa học. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị 
phương pháp  khoa học. 
 
Các nhà khoa học đã cung cấp hydrat cacbon lâu dài cho cây. Thật là thú vị! Nếu hydrat 
cacbon chẳng có ích gì, tại sao các nhà khoa học đưa chất này vào đất hoặc giải pháp dinh dưỡng 
trong quá trình nghiên cứu? 
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Ví dụ, Cây cải xoong - Arabidopsis thaliana được dùng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học làm 
một mô hình phát triển thực vật. Trong các kiến thức khoa học về nông nghiệp, loại cây khiêm 
tốn này đóng vai trò mà chuột và ruồi Giấm - Drosophila có vai trò trong sinh học động vật. 
 
Cây cải xoong - Arabidopsis thường được trồng ở môi trường nhân tạo, chẳng hạn như thạch 
trắng - agar. Trong hơn một thế kỷ, các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng thêm hydrat cacbon 
vào agar sẽ giúp tăng cường phát triển và "điều chỉnh rễ bất định" trong cây cải xoong - 
Arabidopsis. Nói cách khác, hydrat cacbon thúc đẩy sự phát triển mạnh ở rễ.  
 
Rất nhiều các nghiên cứu khác đã chứng minh rằng hydrat cacbon ảnh hưởng đến việc hấp thụ 
ion của rễ và các quá trình phát triển khác (ví dụ như, Bechtold và cộng sự, năm 2000; 
Kobayashi, K. và cộng sự, năm 2003). Tất cả điều này chỉ rõ việc cây hấp thụ hydrate cacbon. 
 
Các nhà khoa học đã xác nhận có các chất vận chuyển hydrat cacbon trong rễ. Thật vậy, cơ 
chế cây hấp thụ hydrat cacbon đã được phát hiện: Rễ có protein vận chuyển đặc biệt nhận ra các 
phân tử hydrat cacbon, nhận chất này, và di chuyển chúng vào rễ (Saglio và Xia, năm 1988). 
  
Các nhà nghiên cứu tin rằng các chức năng chính của các chất vận chuyển này là lấy các chất tiết 
của rễ, tức là ngăn không cho hydrat cacbon chiết lọc ở rễ. Tuy nhiên, các chất vận chuyển này 
sẽ hấp thụ tất cả hydrat cacbon đã được làm sẵn. 
 
Ví dụ, trong đất tự nhiên, các chất vận chuyển hấp thụ hydrat cacbon tạo ra từ quá trình phân rã 
của cây. Điều cần lưu ý là quá trình vận chuyển hydrat cacbon làm hao tốn năng lượng của cây. 
Hấp thụ hydrat cacbon đòi hỏi phải có năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng thu được từ các phân 
tử hydrat cacbon có sẵn vượt xa mức năng lượng được sử dụng vào việc vận chuyển. 
 
Chỉ tồn tại một hệ thống vận chuyển chủ động cho thấy rằng vấn đề hấp thụ chủ động hydrat 
cacbon có một lợi ích tích cực thực đối với cây. Các ví dụ đáng lưu ý là với cà rốt và củ cải 
đường. Rễ của các cây này giàu hydrat cacbon, hấp thụ nhiều hydrat cacbon hơn bất cứ khi nào 
có thể. Cây của quý vị cũng làm như vậy. 
 
Phương pháp thực hiện bổ sung hydrat cacbon nào là tốt nhất? 
 
Tranh luận về việc áp dụng hydrat cacbon trên lá xoay quanh các vấn đề kiểu như thế này: Kể từ 
khi hydrat cacbon được lá sản xuất và lưu trữ, tại sao không chuyển chất này trực tiếp tới các lá. 
 
Đừng quên hoàn toàn việc bổ sung hydrat cacbon trên lá. Đối với nhiều chất dinh dưỡng, việc 
phun trên lá quả thực là hình thức mang lại lợi ích của việc cung cấp bổ sung. Tuy nhiên, cách 
này sẽ không bao giờ là hình thức chính trong việc  cung cấp bất kỳ chất dinh dưỡng nào, hydrat 
cacbon hay chất khác. 
 
Bất kể là có thể quý vị đã nghe nói đến điều  thì điều hiển nhiên là hệ rễ là nơi mà phần lớn các 
chất dinh dưỡng hữu cơ được cây hấp thụ. 
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Điều này rõ ràng là xuất phát từ sinh lý học thực vật. Cây có rễ đã tiến hóa vì một lý do nào đó. 
Rễ có chức năng rõ ràng và cụ thể, trước hết là, hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng. Cây không 
chôn vùi lá của nó trong đất trong khi tìm kiếm thức ăn và nước. 
 
Tôi biết, nghe có vẻ ngớ ngẩn khi chỉ ra điều đó, nhưng ngay cả các cây trồng ở bên cạnh, chẳng 
hạn như cây nho và các cây có thể tự gắn chặt bản thân mình vào các bề mặt bằng các tua giống 
như rễ hoặc thậm chí là các rễ thứ phát mới mọc tại các chỗ mới — nhận được số lượng lớn các 
chất dinh dưỡng từ hệ rễ cơ bản của cây. 
 
Hơn nữa, phun hydrat cacbon trực tiếp vào lá dẫn đến những rủi ro nhất định. Cần phải được 
thực hiện thật cẩn thận, nếu cần phải làm việc đó. 
 
Tại sao? 
 
Các loại đường sacarit là hydrat cacbon, quý vị có nhớ không? Và các loại đường dính. Vì vậy 
ngay cả khi sử dụng chất có hoạt tính bề mặt có chất lượng cao, quý vị đang tạo ra nguy cơ làm 
tắc lỗ khí, tạo lỗ mở vi thể trên lá và thân cây. Lỗ khí, hoặc các lỗ khí, tạo điều kiện thuận lợi cho 
trao đổi khí — nói cách khác, thoát hơi nước của cây: quá trình thở. Các lá dính thậm chí có thể 
thu hút các côn trùng. 
 
Nhưng liệu mật đường đủ hiệu quả không? 
 
Mật đường có thể được sử dụng làm một chất bổ sung hydrat cacbon — trong đất. Dân làm nông 
nghiệp kỳ cựu có thể đòi lấy chất này ra khỏi trồng cây trong nước. Nhưng mật đường sống dính 
nhớp và nó có thể làm tắc nghẽn lên đường ống của quý vị. Phần còn dư cũng có thể tạo ra trong 
các hồ chứa, trong giá thể trồng hoặc trong hệ rễ. 
 
Nói một cách khác là chất này có thể làm thối rữa rễ hoặc các biến chứng khác. Lượng bổ sung 
hydrat cacbon chất lượng cao sẽ được xử lý đúng cách và lơ lửng trong dung dịch để áp dụng 
một cách an toàn cho việc trồng cây trong nước. 
 
Một khó khăn khác là mật đường và các loại đường không cần đơn khác mâu thuẫn với nhau. 
Chúng thay đổi đáng kể về chất lượng và thành phần — không chỉ trong số các thương hiệu, mà 
còn từ một lô hàng hoặc chai đến các nhãn hiệu tiếp sau. 
 
Vì vậy, khi quý vị sử dụng sucroza hoặc fructose sống từ mật đường hoặc một nguồn nào đó 
khác, có nghĩa là quý vị đang chơi trò cá cược. Quý vị không thể dựa vào chất lượng hoặc tính 
tương thích của những gì mà quý vị đang nhận được. 
 
Để có được lợi ích tối đa, việc bổ sung hydrat cacbon phải có nét đặc trưng chính xác — lý 
tưởng nhất là, một đặc tính phù hợp với loài cây của quý vị. Hydrat cacbon phù hợp phải được áp 
dụng đúng tỷ lệ và liều lượng. 
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Mặc dù vậy, điều cần phải thận trọng là: Đa dạng là một yếu tố quan trọng. Cây mọc tốt hơn khi 
áp dụng nhiều nguồn hydrat cacbon, như đã cho thấy trong bức ảnh ở Hình 1 của trang tiếp theo. 
Và trong khi mật đường thực sự có chứa một hoặc hai loại hydrat cacbon, nó không có đủ các 
loại hydrat cacbon mà cây của quý vị cần. 
 
Phải mất rất nhiều tiền chi tiêu cho R&D (Nghiên cứu và Phát triển) — và các thử nghiệm được 
thực hiện trên hàng ngàn các loại cây trồng trên cánh đồng — để có đúng công thức chính xác. 
Hãy lưu ý chặt chẽ hơn đến hệ kiến thức khoa học để tìm hiểu lý do tại sao: 
 
Đầu tiên là, bản thân các hydrat cacbon khác nhau rất nhiều, từ các loại đường đơn giản 
đến các loại hợp chất rất phức tạp. Ví dụ, glucose, fructose, và xylose là tất cả các 
monosacarit, sucroza là một disacarit và cellulose là một polysacarit.2 
 
Glucose là một aldose (tức là, nó có chứa một nhóm Anđêhít), trong khi fructose là một ketose 
(tức là, nó có một nhóm ketone). Cả hai đều có cùng công thức brutto, C6H12O6, nhưng thành 
phần hóa học của chúng hơi khác nhau. Có một khác biệt nhỏ trong thành phần hóa học có thể có 
khác biệt đáng kể trong cách phản ứng của một hydrat cacbon với hoặc ảnh hưởng đến sinh học. 
 
Thứ hai là, các loài cây khác nhau ưa các hydrat cacbon khác nhau. Chúng có thể hấp thu 
một số hydrat cacbon này tốt hơn so với hấp thu các hydrat cacbon khác. 
 
Ví dụ, cà chua và củ cải đường ưa sucroza hơn là glucoza, trong khi dưa ưa fructose hơn là 
glucoza hoặc sucroza (Thomas và Weir, 1967). Trong những thập kỷ trước đây, các nhà nghiên 
cứu còn xem xét một số các hydrat cacbon nhất định - cụ thể là, galactose và mannose — gây 
độc cho hầu hết các loại cây vì khi áp dụng trên bản thân chúng ức chế sự tăng trưởng của cây 
(Hình 1). 

                                                 
2 Hydrat cacbon đầu tiên được gọi là sacarit dựa theo đường cát, là nghiên cứu đầu tiên về hydrat cacbon. Ngày nay, 
"sacarit" chỉ được sử dụng dưới dạng tên tổng hợp, chẳng hạn như mono-, di-, olygo- và polisacarit. 
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    Hình. 3.  1. Galactose 0,025 mol. 
      2. Manoza 0,025 mol. 
      3. Manoza 0,025 mol. Galactose 0,025 mol. 
      4. Manoza 0,025 mol. Galactose 0,025 mol. 
      5. Dung dịch Pfeffer. Không có đường. 
 
Hình 1. Ban đầu có nhãn là Hình 3, bức ảnh này đã được sao chép từ American Journal of Botany. 
Được chụp vào năm 1917, bức ảnh này cho thấy tác dụng của các loại hydrat cacbon khác nhau trên 
lúa mì. Các cây lúa mí mọc lên đáng kể trong ống thử nghiệm 4, ở đó có từ hai hydrat cacbon trở 
lên. 

Tuy nhiên, khi được sử dụng cùng với hydrat cacbon khác, không có loại nào có bất kỳ tác động 
bất lợi nào. Chúng tôi có thể nói rằng các hydrat cacbon đó, khi áp dụng trên bản thân chúng là 
thức ăn loại bỏ đối với các cây này. Bất kể điều gì, vấn đề chính là các loài cây nhất định ưa 
hydrat cacbon nhất định, vì vậy, chỉ cung cấp cho cây bất kỳ loại hydrat cacbon nào là không có 
khả năng thực hiện được. 
 
Thứ ba là, các hydrat cacbon khác nhau cạnh tranh để gây chú ý của các chất vận chuyển 
ở rễ ở các giai đoạn phát triển khác nhau của cây. Cây hấp thụ từ đất hoặc giá thể trồng chỉ 
khi các hydrat cacbon đó có giá trị nhất ở bất kỳ giai đoạn cụ thể nào của quá trình tăng trưởng. 
 
Phần còn lại các hydrat cacbon là thừa lại, sau đó được rễ hấp thu, hoặc được vi khuẩn có ích sử 
dụng. Vì vậy, đặc tính cũng phải cũng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng một loài nhất định ở các 
giai đoạn cụ thể của quá trình tăng trưởng. 
 
Rõ ràng là, việc xác định đặc tính của hydrat cacbon cho các loài cây của quý vị và cho mỗi 
giai đoạn phát triển của cây là một quá trình chuyên sâu, phức tạp, có tính khoa học. Các 
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loại cây, như con người, phát triển tốt hơn khi chế độ ăn của chúng thay đổi và có sự hòa hợp với 
các chất dinh dưỡng mà cây cần. Không dựa trên hiểu biết dân gian. Chọn bổ sung hydrat cacbon 
dựa trên nghiên cứu khoa học vững chắc. 
 
Có điểm bất lợi gì? 
 
Điểm bất lợi là hầu hết các hydrat cacbon mà quý vị cung cấp cho cây có thể sẽ trở thành chất 
thải. Các nhà khoa học ước tính rằng trong tình trạng phát triển dưới 10% số các hydrat cacbon 
được bổ sung vào đất hoặc giá thể trồng được cây hấp thụ (Jones và Kuzyakov, 2006). Vấn đề đó 
không nhiều. 
 
Do đó, một vấn đề khác cần phải đặt ra là: Tỷ lệ hấp thụ hydrat cacbon tăng lên như thế nào? 
 
Thêm ôxy. Điều phổ biến trong kiến thức khoa học là oxy làm tăng đáng kể tỷ lệ hấp thụ hydrat 
cacbon của hệ rễ (Beevers và Grant, 1964). Về mặt này, trồng cây trong nước là một hệ thống 
sinh trưởng đặc biệt vì dung dịch dinh dưỡng tuần hoàn liên tục và vẫn còn có thông khí tốt. Do 
đó môi trường trồng cây trong nước giàu ôxy. 
 
Thêm kích thích tố thực vật. Có gia tăng hấp thụ hydrat cacbon dẫn đến kết quả là khi các kích 
thích tố thực vật nhất định có ở gần rễ. Auxin — indol-3-axetic axit, hoặc IAA — có hiệu quả 
đặc biệt. Nồng độ của một micromole trong mỗi lít IAA gần như tăng gấp đôi việc hấp thu 
hydrat cacbon, mặc dù nồng độ thấp hơn có thể có hiệu quả nhiều hơn (Kanayama, Ofosu-Anim, 
và Yamaki, 1998). 
 
Tuy nhiên, hệ thống trồng cây trong nước không thân thiện với auxin. IAA được tổng hợp chỉ có 
ở các bộ phận của cây ở trên mặt đất, nhưng ở trong bóng râm — và không có nhiều bóng râm 
trong một căn phòng sinh trưởng. 
 
Kết quả là, thực vật không thể tổng hợp đủ IAA để kích thích rễ tăng hấp thu hydrat cacbon. 
IAA, hoặc các hóa chất giống như auxin khác, có thể được thêm vào giá thể trồng, nhưng điều 
này có thể được thực hiện một cách an toàn chỉ ở giai đoạn sớm hơn của quá trình phát triển kể 
từ khi auxin can thiệp vào quá trình nở hoa. 
 
May mắn thay, tạo điều kiện thuận lợi cho auxin hấp thụ hydrat cacbon có thể tăng lên bằng biện 
pháp khác: 
 
  Các axít humic có các đặc tính giống như auxin. Các axít humic bộc lộ tác dụng giống 

như auxin trên rễ cây. Vì vậy, các axít humic bắt chước auxin và làm tăng sự hấp thu hydrat 
cacbon; 

 
 Một số vi sinh vật sản xuất ra các hợp chất giống như auxin trong khi làm tăng hấp thụ 

chất dinh dưỡng: 
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– Vi khuẩn và nấm có ích hấp thụ nhiều hydrat cac bon vào rễ và hoạt động của vi khuẩn 
mang lại lợi ích cho cây, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của rễ.3 Mặc dù 
chúng cạnh tranh với các hydrat cacbon, các vi khuẩn và nấm tương tự cũng làm tăng tỷ 
lệ hấp thụ chất dinh dưỡng; 

 
– Một số chủng vi khuẩn nhất định còn tổng hợp các chất hóa học như auxin làm tăng tỷ lệ 

hấp thụ hydrat cacbon của rễ. Bằng cách chọn lựa cẩn thận những chủng nào có bổ sung 
các vi sinh vật, các nhà khoa học có thể làm cải thiện đáng kể khả năng hấp thụ hydrat 
cacbon của các cây trồng. 

 
Duy trì độ pH của giá thể trồng ở mức độ tối ưu cho việc hấp thụ hydrat cacbon. Các chất 
vận chuyển hydrat cacbon hoạt động tốt nhất khi pH của giá thể trồng là 5-6 (Wyse, 1979). Vì 
vậy, giá thể trồng đệm tốt sẽ tăng cường hấp thụ hydrat cacbon. 
 
Một chất bổ sung hydrat cacbon, được các nhà khoa học ở Trung tâm Dinh dưỡng Tiên tiến tạo 
ra, đáp ứng tất cả các tiêu chí này và nhiều hơn nữa: Bud Candy. 
 
Tại sao Bud Candy là một bổ sung hydrat cacbon lý tưởng? 
 

 Thập niên của R&D. Bud Candy đã được triển khai qua hàng ngàn giờ thí nghiệm và 
hàng trăm thử nghiệm trên cánh đồng ở các loại cây mà quý vị trồng. Các nhà nghiên cứu 
khoa học của chúng tôi đã xác định các đặc tính nào có tác dụng tốt nhất, với tỷ lệ áp 
dụng nào và khi nào cần; 

 
 Hydrat cacbon đa dạng. Bud Candy có chứa đầy đủ nhiều loại hydrat cacbon đã được 

chỉ thị bằng đĩa số với tỷ lệ và liều lượng chính xác cho các loại cây mà quý vị trồng. Nó 
gồm 15 thành phần, trong đó bảy thành phần là nguồn hydrat cacbon cao cấp; 

 
 Lý tưởng cho thuỷ canh. Bud Candy được sử dụng trong nông nghiệp trồng cây trong 

nước và làm vườn, nơi mà hệ rễ được thông khí tốt để hấp thụ nhiều hydrat cacbon. Sản 
phẩm được xử lý đúng cách và được lơ lửng trong dung dịch, do đó, sẽ không làm tắc 
nghẽn lên đường ống của quý vị hoặc để lại cặn bẩn; 

 
 Các axít humic. Bud Candy thường được sử dụng để kết hợp với các sản phẩm dinh 

dưỡng khác có chứa các axít humic, đó là mong muốn dành cho các sản phẩm có đặc tính 
giống như auxin; 

 
 Vi khuẩn và nấm. Bud Candy thường được sử dụng để kết hợp với nước trái cây 

Voodoo, Tarantula và Piranha — các sản phẩm có nhiều các vi sinh vật chọn lọc, có ích. 
Các vi khuẩn trong nước trái cây Voodoo và Tarantula thậm chí là có các đặc tính giống 
như auxin; 

                                                 
3 Ví dụ, chúng có thể phân hủy các chất ở rễ chết, giải phóng khoảng không cho sự phát triển của các rễ tươi. 
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 PH tối ưu. Bud Candy là một phần không thể thiếu của Expert Grower Level® của 

Bigger Yields Flowering System®. Khi được sử dụng phối hợp với bất kỳ chất dinh 
dưỡng cơ bản pH Perfect® nào (pH Perfect Grow, Micro, Bloom; pH Perfect Sensi Grow 
A & B; pH Perfect Sensi Bloom A & B; hoặc pH Perfect Connoisseur A & B), hệ thống 
duy trì các dung dịch dinh dưỡng và giá thể trồng trong phạm vi có độ pH tối ưu để hấp 
thụ nhiều hydrat cacbon. (Để biết thêm về  pH Perfect Technology, hãy đọc tài liệu ở 
trang http://www.advancednutrients.com/breakthrough_vie/.) 

 
 Và nhiều hơn nữa. Bud Candy là kết hợp tốt nhất của Carboload, một trong những sản 

phẩm chất dinh dưỡng tiên tiến lâu đời nhất và bán chạy nhất, với một sản phẩm trước 
đây gọi là Sweet Leaf. Được hiểu theo cách thông thường, bổ sung vào tải hydrat cacbon, 
Bud Candy có chứa rất nhiều các thành phần khác để nâng cao chất lượng sản lượng của 
quý vị. 

 
Kết luận 
 
Hydrat cacbon trong Bud Candy có nguồn gốc và được tinh chế từ mật mía ngọt cũng như là các 
chất chiết xuất từ mía đường, củ cải đường, nam việt quất và nho. 
 
Khi nó sản xuất ra, tất cả các hydrat cacbon tự nhiên này là nguyên nhân làm giảm cacbon, cho 
phép các tế bào thực vật phát triển và phân chia và không chỉ cung cấp năng lượng sẵn có cho 
các loại cây trồng sử dụng ngay lập tức hoặc dự trữ, mà còn với một số các khối kiến trúc thực 
sự của sự sống. 
 
Một vài ý kiến bổ sung cuối cùng: Nếu lượng năng lượng tự nhiên của cây trồng được bổ sung, 
các cây sẽ đỡ bị căng thẳng hơn. Các điều kiện môi trường gần như tốt nhất, các vấn đề về côn 
trùng và bất cứ điều gì khác đưa cây trở lại hoạt động như vậy bởi vì chúng làm giảm khả năng 
sản xuất và dự trữ năng lượng hóa học. 
 
Bổ sung hydrat cacbon tốt sẽ giúp duy trì năng lượng ở mức dư thừa, ngay cả khi các điều kiện ít 
tối ưu hơn. Vì vậy, ngay cả khi quý vị phải đối mặt một số thách thức trong giá thể trồng, cây 
trồng của quý vị sẽ sống tốt hơn so với việc chúng tự tạo ra. 
 
Về cơ bản là, mục đích chung của quá trình quang hợp là sản xuất ra hydrat cacbon. Vì vậy, tại 
sao không cho cây trồng chính xác những gì cây cần dưới dạng cây cần? Tại sao không cung cấp 
Bud Candy cho cây? 
 

* * * 
 
Bud Candy có trong Expert Grower Bundle® của Bigger Yields Flowering ®, — bảo đảm cung 
cấp cho người trồng sản lượng lớn với chất lượng cao nhất. Kẹo cũng có thể mua và sử dụng 
riêng. Để tìm hiểu thêm về việc làm thế nào Bud Candy đem lại cho quý vị mùa thu hoạch bội 
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thu hơn, hãy gọi cho Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Advanced Nutrients theo số 1-800-640-9605 
hoặc truy cập vào trang www.advancednutrients.com/BudCandy. 
 
Hãy chia sẻ này tài liệu này ngay bây giờ với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. 
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