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ABSTRACT 

Wedelia  trilobata (L.) Hitchc, which is an invasive plant, distributed in 
many areas in Vietnam. This study was conducted to evaluate the 
allelopathic potential of this plant in laboratory conditions. The results 
showed that ethanol, which was extracted in stems, leaves and flowers, 
effectively inhibited seed germination and growth of barnyard-grass 
(Echinochloa crus-galli L.), lettuce (Lactuca sativaL.) and radish 
(Raphanus sativus L.) at the concentration of 5 mg/mL. The quantification 
of polyphenol and flavonoid contents indicated that those compounds 
detected in stems, leaves and flowers of Wedelia trilobata. Particularly, 
flowers had the highest content of polyphenol with 50.62 mg/g extract and 
the highest content of flavonoid with 55.81 mg/g extract, respectively. 
These findings highlight that Wedelia trilobatahas potential in isolating 
allelochemicals. 

TÓM TẮT 

Sài đất ba thùy (Wedelia trilobata (L) Hitchc) là một loài thực vật xâm 
lấn, chúng mọc hoang dại tại rất nhiều nơi ở Việt Nam. Nghiên cứu này 
nhằm tìm hiểu khả năng ức chế nảy mầm hạt của sài đất ba thùy trong 
điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết xuất 
ethanol từ thân, lá và hoa của cây sài đất ba thùy tại nồng độ khảo sát 5 
mg/mL có hiệu quả ức chế cao nhất sự nảy mầm đối với hạt cỏ lồng 
vực (Echinochloa crus-galli L.), hạt xà lách (Lactuca sativa L.) và hạt cải 
củ (Raphanus sativus L.). Kết quả định lượng các hợp chất polyphenol, 
flavonoid tổng số cho thấy polyphenol và flavonoid hiện diện ở cả thân, 
lá và hoa của cây sài đất ba thùy. Hàm lượng polyphenol cao nhất có 
trong hoa là 50,62 mg/g cao chiết, flavonoid có hàm lượng nhiều nhất ở 
hoa là 55,81 mg/g cao chiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cây sài đất ba 
thùy là một loài thực vật hoang dại có tiềm năng trong nghiên cứu về các 
hợp chất kháng cỏ. 

Trích dẫn: Trần Thanh Mến, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Lâm Thảo Quyên, Phan Cúc 
Phương, Chiêm Thị Ngọc Lê, Nguyễn Đình Hải Yến và Đỗ Tấn Khang, 2019. Nghiên cứu khả 
năng ức chế nảy mầm hạt của cao chiết xuất từ cây sài đất ba thùy (Wedelia trilobata (L.) Hitchc). 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 85-90. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cỏ dại loài thực vật mọc không theo mục đích 
con người, chúng gây ra những ảnh hưởng nhất định 
đến sự phát triển và năng suất cây trồng. Các số liệu 
cho thấy, cỏ dại gây thiệt hại về năng suất lúa cao 
hơn nhiều so với côn trùng và sâu bệnh (Hồ Lệ Thi 
và ctv., 2015). Cỏ dại cạnh tranh với cây trồng về 
dinh dưỡng, ánh sáng và nguồn nước. Bên cạnh, 
nhiều loài cỏ dại có khả năng tiết ra các hợp chất hóa 
học có thể ức chế sinh trưởng và phát triển của các 
loài thực vật khác lân cận, như chiết xuất từ rễ cỏ 
lồng vực (Echinochloa crus-galli L.) và từ cỏ gấu 
(Cyperus rotundus L.) làm giảm khả năng nảy mầm 
của hạt và ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của 
chồi mầm và phát triển rễ ở bắp (Hà Thị Mừng và 
ctv., 2009). Không chỉ vậy, các bộ phận của cỏ dại 
còn là nơi trú ẩn của nấm và côn trùng gây hại. Cỏ 
lồng vực là kí chủ phụ của nấm Colletotrichum 
graminicola gây bệnh thán thư, Cercospora 
fujimaculans gây bệnh đốm lá và Exserohilum 
monoceras gây rụi lá (Nguyễn Thanh Nhật Phương 
và ctv., 2017). 

Các sản phẩm phòng trừ cỏ có nguồn gốc hóa 
học ngày càng được nông dân sử dụng với số lượng 
lớn nhằm tiêu diệt cỏ nhanh, hiệu quả tức thời, giữ 
được toàn vẹn năng suất cây trồng. Bên cạnh những 
mặt tích cực thì thuốc trừ cỏ hóa học cũng để lại 
những hậu quả tiêu cực cho hệ sinh thái và con 
người. Do đó, sản phẩm trừ cỏ có nguồn gốc tự 
nhiên và có hiệu quả sẽ được con người ưu tiên lựa 
chọn. Các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên thường 
ít độc đối với con người, ít gây ra hiện tượng kháng 
thuốc, ít để lại dư lượng trong nông sản. Các nghiên 
cứu trước đây đã chứng minh nhiều hợp chất có khả 
năng kháng cỏ có trong các loài thực vật hoang dại 
(Chen et al., 2017). Sài đất ba thùy (Wedelia 
trilobata (L.) Hitchc) thuộc họ cúc, là loài thực vật 
hoang dại và là loài có khả năng xâm lấn mạnh. 
Chính vì thế, việc nghiên cứu hoạt tính kháng cỏ từ 
cao chiết của cây sài đất ba thùy là cần thiết trong 
việc tìm ra những hợp chất tự nhiên có khả năng 
kiểm soát cỏ dại. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Mẫu cây sài đất ba thùy ở giai đoạn đang có hoa 
được thu tại các địa điểm thuộc Trường Đại học Cần 
Thơ. Mẫu sau khi thu được rửa sạch và tách riêng 
thân, lá và hoa. Mẫu được sấy khô ở 50°C bằng tủ 
sấy và xay mịn bằng máy xay gia dụng. Cao tổng 
ethanol được điều chế như sau: bột nguyên liệu được 
cho vào trong túi vải và ngâm dầm trong ethanol, 
sau 2 ngày dịch trích được lọc để loại bỏ cặn, dịch 

trích được cô quay đuổi dung môi và thu các cao 
ethanol tổng. 

Hạt cỏ lồng vực được thu ở giai đoạn chín trên 
ruộng lúa tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Hạt 
cải xà lách và hạt cải củ (Công ty hạt giống Phú 
Nông) được mua tại các cửa hàng ở thành phố Cần 
Thơ.  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Định tính thành phần hóa học trong các 
cao chiết sài đất ba thùy 

Thành phần hóa học của các cao chiết sài đất ba 
thùy gồm: alkaloid, flavonoid, phenolic và tanin, 
triterpenoid, saponin, quinone, coumarin và 
terpenoid được định tính bằng các phương pháp 
định tính các nhóm hợp chất tự nhiên (Nguyễn Kim 
Phi Phụng, 2007). 

2.2.2 Xác định hàm lượng polyphenol và 
flavonoid tổng  

Phương pháp xác định hàm lượng polyphenol 
tổng được thực hiện theo mô tả của Dewanto et al. 
(2002) có hiệu chỉnh, được miêu tả như sau: Hỗn 
hợp phản ứng gồm 500 µL dịch cao chiết có nồng 
độ 1 g/mL (pha trong methanol) và 250 µL thuốc 
thử folin-ciocalteu, lắc đều, sau đó để yên trong 5 
phút, cho vào 250 µL dung dịch Na2CO3 10%, lắc 
đều và ủ trong 30 phút ở nhiệt độ 40C. Sau đó, các 
mẫu được tiến hành đo ở bước sóng 765 nm bằng 
máy đo quang phổ 96 giếng (Thermo Scientific, 
Phần Lan). Acid gallic được sử dụng như chất đối 
chứng để xây dựng phương trình đường chuẩn. Hàm 
lượng polyphenol trong các cao chiết sài đất ba thùy 
được xác định dựa trên phương trình đường chuẩn 
acid gallic. 

Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định 
bằng phương pháp so màu của Bag et al. (2015) có 
hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mL cao chiết 
có nồng độ 1 g/mL được lắc đều trong 1 mL nước 
cất. Sau đó, hỗn hợp phản ứng được thêm vào 200 
µL NaNO2 5%, để yên 5 phút, tiếp tục thêm 200 µL 
AlCl3 10%, lắc đều. Hỗn hợp phản ứng sau khi ủ 6 
phút được thêm 2 mL NaOH 1 M. Cuối cùng nước 
được thêm vào cho đủ 5 mL và đo độ hấp thu quang 
phổ ở bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng 
như chất đối chứng để xây dựng phương trình đường 
chuẩn. Hàm lượng flavonoid toàn phần trong các 
cao chiết sài đất ba thùy được xác định dựa vào 
phương trình đường chuẩn quercetin. 

2.2.3 Phương pháp thử nghiệm sinh học 

Thí nghiệm khảo sát khả năng ức chế nảy mầm 
của dịch trích và cao chiết từ các bộ phận khác nhau 
của cây sài đất ba thùy trong điều kiện phòng thí 
nghiệm được tiến hành theo phương pháp của Hồ Lệ 
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Thi và ctv. (2015) có hiệu chỉnh và được miêu tả như 
sau: Hạt cỏ lồng vực, hạt cải củ và hạt xà lách được 
rửa sạch, ngâm trong nước cất 24 giờ, vớt ra và ủ 
trong điều kiện tối 48 giờ để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hạt nứt nanh. Cao chiết từ các bộ phận thân, 
lá và hoa của cây sài đất ba thùy được khảo sát khả 
năng kháng cỏ dại trên dĩa petri (50 mm). Cao chiết 
với các nồng độ 1; 2,5 và 5 mg/mL được cho vào 
các đĩa petri có lót giấy lọc. Các hạt cỏ lồng vực 
hoặc hạt cải củ hoặc xà lách (10 hạt mỗi loại) đã nứt 
nanh được đặt vào các dĩa nêu trên, đậy nắp đĩa petri, 
bao kín lại bằng giấy paraffin và ủ trong điều kiện 
25°C. Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Các chỉ tiêu 
theo dõi: Tỷ lệ nảy mầm (được ghi nhận sau 2 ngày 
thí nghiệm), chiều dài rễ, chiều dài thân, trọng lượng 
tươi và trọng lượng khô của mẫu (được ghi nhận sau 
5 ngày thí nghiệm). 

2.3 Thống kê phân tích số liệu 

Số liệu thí nghiệm được tính trung bình bằng 
Excel 2013. Phân tích phương sai một chiều 
(Oneway ANOVA) và kiểm định Tukey ở mức ý 
nghĩa 5% để so sánh các chỉ tiêu thu thập giữ các 
nghiệm thức bằng chương trình Minitab phiên bản 
16. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả định tính thành phần hóa học 
trong các cao chiết 

Kết quả định tính thành phần hóa học có trong 
các cao chiết ethanol từ thân, lá và hoa của sài đất 
ba thùy đã cho thấy sự hiện diện của các hợp chất có 
hoạt tính sinh học và được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả định tính thành phần hóa học có trong cao chiết sài đất ba thùy 

Loại cao 
chiết 

Phenolic và 
tannin 

Flavonoid Quinone Coumarin Alkaloid Terpenoid Saponin 

Thân + + + + + + - 
Lá  + + + - + - - 
Hoa + ++ - - + - - 

Ghi chú: (++): có hiện diện nhiều; (+): có hiện diện; (-): không hiện diện 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy phenolic và tannin, 
flavonoid và alkaloid hiện diện cả 3 cao chiết từ 
thân, lá và hoa. Đặc biệt, trong cao chiết từ hoa cho 
thấy có nhiều flavonoid hơn các bộ phận khác. Kết 
quả này phù hợp với kết quả định lượng được thể 
hiện ở Bảng 2. Saponin không hiện diện ở tất cả các 
loại cao chiết, các thành phần còn lại như: quinone 
hiện diện ở thân và lá, coumarin và triterpenoid chỉ 
hiện diện ở thân của cây sài đất ba thùy. Kết quả 
khảo sát này tương đồng với nghiên cứu 
Govindappa et al., (2011) về sự hiện diện của 
phenolic, flavonoid, alkaloid trong thân và lá của sài 
đất ba thùy. Như vậy, kết quả nghiên cứu này chứng 
minh rằng sài đất ba thùy có chứa nhiều hợp chất có 
hoạt tính sinh học kháng cỏ dại. 

Flavonoid và polyphenol là hai trong những 
nhóm hợp chất có nhiều hoạt tính sinh học và đặc 
biệt có hoạt tính kháng cỏ (Roberto et al., 2013). Do 
đó, định lượng flavonoid tổng và polyphenol tổng là 
hai chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá khả năng 
kháng cỏ từ cây sài đất ba  thùy. Kết quả định lượng 
flavonoid và polyphenol tổng được trình bày ở Bảng 
2 cho thấy flavonoid và polyphenol hiện diện ở tất 
cả cao chiết cây sài đất ba thùy khi chiết bằng dung 
môi ethanol và hiện diện nhiều nhất là ở hoa. 
Flavonoid hiện diện nhiều nhất ở hoa (55,81 mg 
QE/g cao chiết) và thấp nhất là ở thân (22,70 mg 
QE/g cao chiết). Polyphenol cũng hiện diện nhiều 
nhất ở hoa (50,62 mg GA/g cao chiết) và thấp nhất 
ở thân (30,04 mg GA/g cao chiết). Tương tự với 

nghiên cứu trước đó của Neelam et al. (2012), lá của 
cây sài đất ba thùy đã xác định có hàm lượng 
polyphenol tổng là 74,38 ± 1,03 mg/g cao chiết 
ethanol và flavonoid tổng là 16,67 mg/g cao chiết 
ethanol. Tuy nhiên, polyphenol và flavonoid tổng số 
chưa được xác định ở thân và hoa trong nghiên cứu 
trước đó. 

3.2 Kết quả định lượng flavonoid và 
polyphenol tổng 

Bảng 2: Hàm lượng flavonoid tổng và polyphenol 
tổng các bộ phận từ cây sài đất ba thùy 

Loại cao 
chiết 

Flavonoid tổng 
(mg QE/g cao 

chiết)(1) 

Polyphenol tổng 
(mg GA/g cao 

chiết)(2) 
Thân 
Lá 
Hoa 

22,70c 
28,84b 
55,81a 

30,04b 
30,66b 
50,62a 

Ghi chú: (1): các giá trị trong cột này được xác định dựa 
vào phương trình đường chuẩn của quercetin: y = 
0,0057x + 0,0403; r2 = 0,9956;(2): các giá trị trong cột 
này được xác định dựa vào phương trình đường chuẩn 
của acid gallic (y =0,0054x + 0,0036; r2 = 0,9923). 
Trong cùng một cột, các giá trị trung bình theo sau bởi 
chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê ở mức 5% bằng phép thử Tukey. 
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3.3 Kết quả thử nghiệm sinh học 

3.3.1 Khả năng ức chế nảy mầm hạt của các 
cao chiết sài đất ba thùy 

Hiệu quả ức chế nảy mầm hạt của cao chiết sài 
đất ba thùy được xác định dựa trên số hạt nảy mầm 
trên tổng số hạt được khảo sát là 30 hạt. Kết quả 
khảo sát khả năng ức chế nảy mầm hạt cỏ lồng vực, 
hạt xà lách và hạt cải củ của các cao chiết sài đất ba 
thùy được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3: Tỉ lệ không nảy mầm của cỏ lồng vực, xà 
lách và cải củ 

Nghiệm 
thức 

Tỉ lệ hạt không nảy mầm (%) 
Lồng vực Xà lách  Cải củ 

Đối chứng 13,33e 6,67b 0d 
Thân-1 43,33d 16,67b 13,33cd 
Thân-2,5 60cd 96,67a 16,67cd 
Thân-5 76,67abc 100a 36,67bcd 
Lá-1 56,67cd 6.67b 70ab 
Lá-2,5 73,33abc 100a 76,67a 
Lá-5 90ab 100a 86,67a 
Hoa-1 53,33cd 33.33b 50abc 
Hoa-2,5 63,33bcd 86.67b 66,67ab 
Hoa-5 96,67a 100a 66,67ab 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không 
sử dụng cao chiết. Cao chiết thân, lá và hoa cây sài đất 
ba thùy được khảo sát ở nồng độ 1; 2,5 và 5 mg/mL. Các 
số có chữ cái khác nhau trên cùng một cột có sự khác 
biệt ý nghĩa 5% qua so sánh Tukey. 

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ cao chiết 
càng cao thì tỷ lệ ức chế nảy mầm càng cao. Cao 
chiết lá tại nồng độ 5 mg/mL có hiệu quả ức chế nảy 
mầm cỏ lồng vực 90%, ức chế nảy mầm hạt xà lách 
100% và ức chế nảy mầm hạt cải củ 86,67%, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối 
chứng không bổ sung cao chiết. Cao chiết thân tại 
nồng độ 5 mg/mL có hiệu quả ức chế nảy mầm 
76,67% hạt cỏ lồng vực và ức chế 100% hạt xà lách. 
Khả năng ức chế cũng thể hiện ở nghiệm thức cải củ 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 
đối chứng. Các hạt được xử lí bằng cao chiết hoa tại 
nồng độ 5 mg/mL ức chế nảy mầm 96,67% hạt cỏ 
lồng vực, 100% hạt xà lách và 66,67% hạt cải củ. 
Trong một nghiên cứu của Ilori et al. (2010) đã 
chứng minh rằng cao chiết của một số loài thực vật 
thuộc họ cúc như hướng dương, dã quỳ và cỏ hôi có 
khả năng kháng cỏ. Một loài thực vật khác cùng chi 
với sài đất ba thùy có tên khoa học là Wedelia 
chinensis cũng đã được chứng minh là ức chế sự nảy 
mầm và phát triển của hạt cải củ và hạt dưa leo 
(Zeng et al., 1996). Theo nghiên cứu của Webb et 
al. (2009) cho rằng có 2 cơ chế để các chất ức chế 
nảy mầm hạt: (1) ngăn chặn sự hấp thu nước qua 
màng tế bào và (2) giải phóng các hormon ức chế 
(acid abscisic) để trì hoãn sự nảy mầm. Từ đó cho 
thấy, kết quả của nghiên cứu này là phù hợp và trong 
cao chiết sài đất ba thùy có thể chứa các chất hoặc 
hợp chất có khả năng ức chế sự nảy mầm hạt.  

3.3.2 Khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát 
triển  

Ức chế cỏ lồng vực 

Chiều dài rễ, chiều dài thân, trọng lượng tươi và 
trọng lượng khô của thực vật là các chỉ tiêu phản ánh 
sự tăng trưởng và phát triển của thực vật (Zhang et 
al., 2015). Do đó, trong nghiên cứu này các chỉ tiêu 
trên được xác định sau 5 ngày thí nghiệm để khảo 
sát khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát triển thực 
vật của các cao chiết sài đất ba thùy.

Bảng 4: Khả năng ức chế sinh trưởng và phát triển hạt cỏ lồng vực 

Nghiệm thức 
Chiều dài rễ 

(mm) 
Chiều dài thân 

(mm) 
Trọng lượng tươi 

(mg) 
Trọng lượng khô 

(mg) 
Đối chứng 5,67a 24,80a 8,31a 1,77a 
Thân-1 2,40b 10,40bc 3,24bc 1,10abc 
Thân-2,5 1,57bc 3,97bc 1,81cd 1,21abc 
Thân-5 0,80bc 5,20bc 1,51cd 0,74cd 
Lá-1 1,33bc 7,27bc 2,59bc 0,83bcd 
Lá-2,5 0,67bc 8,37bc 2,34cd 0,69cd 
Lá-5 0,10c 1,07c 0,49d 0,19d 
Hoa-1 1,33bc 14,27ab 4,43b 1,49ab 
Hoa-2,5 0,33bc 6,47bc 2,34cd 0,92bc 
Hoa-5 0,12c 1,50c 0,42d 0,17d 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không sử dụng cao chiết. Cao chiết thân, lá và hoa cây sài đất ba thùy 
được khảo sát ở nồng độ 1; 2,5 và 5 mg/mL. Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa 
5% qua kiểm định Tukey. 

Hiệu quả ức chế sự sinh trưởng và phát triển cỏ 
lồng vực của cao chiết sài đất ba thùy được trình bày 
ở Bảng 4. Tất cả cao chiết thân, lá và hoa ở nồng độ 

5 mg/mL có hiệu quả ức chế tốt nhất và có ảnh 
hưởng đến sự phát triển chiều dài rễ, chiều dài thân, 
khối lượng tươi và trọng lượng khô của cỏ lồng vực. 
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Sự ức chế này khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức đối chứng không sử dụng cao chiết. 
Đáng chú ý là cao chiết từ lá và hoa có hoạt tính ức 
chế mạnh hơn so với cao chiết thân. Điều này có thể 
giải thích là do trong cao chiết lá và hoa có chứa làm 
lượng flavonoid và polyphenol tổng cao hơn cao 
chiết thân (Bảng 1 và Bảng 2).  

Ức chế cải củ 

Hạt cải củ được các nhà khoa học sử dụng như 
là hạt đối chứng để khảo sát khả năng ức chế cỏ dại 
của các hợp chất nghiên cứu vì đây là hạt có tính 
nhạy cảm cao đối với thuốc diệt cỏ (Abhishek et al., 
2013). Bên cạnh hạt cải củ, hạt xà lách cũng là hạt 
đối chứng cho nghiên cứu về các hợp chất ức chế 
nảy mầm hạt (Casimiro et al., 2017).

Bảng 5: Khả năng ức chế sinh trưởng và phát triển hạt cải củ 

Nghiệm thức Chiều dài rễ (mm) 
Chiều dài thân 

(mm) 
Trọng lượng tươi 

(mg) 
Trọng lượng khô 

(mg) 
Đối chứng 52,00a 24,87ab 43,61abc 11,43a 
Thân-1 50,27ab 24,80ab 52,54ab 9,34abc 
Thân-2,5 36,87abc 25,20ab 49,64abc 9,54abc 
Thân-5 15,70cd 27,30a 57,73a 10,20ab 
Lá-1 8,83cd 11,30c 24,33bc 4,62d 
Lá-2,5 19,70bcd 11,13c 24,02bc 5,14cd 
Lá-5 8,63cd 8,07c 23,49bc 5,52cd 
Hoa-1 23,40abcd 13,93bc 35,01abc 7,45abcd 
Hoa-2,5 6,60cd 12,33bc 35,87abc 7,15abcd 
Hoa-5 4,23d 7,40c 22,29c 6,76bcd 

Ghi chú: Nghiệm thức đối chứng là nghiệm thức không sử dụng cao chiết. Cao chiết thân, lá và hoa cây sài đất ba thùy 
được khảo sát ở nồng độ 1, 2,5 và 5 mg/mL. Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt có ý nghĩa 
5% qua kiểm định Tukey. 

Trong nghiên cứu này, hạt xà lách khá nhạy cảm 
và không nảy mầm khi xử lí bằng cao chiết sài đất 
ba thùy tại nồng độ cao (Bảng 3). Do đó, các số liệu 
phản ánh về sự sinh trưởng và phát triển không được 
ghi nhận đối với hạt xà lách. Hiệu quả ức chế sự sinh 
trưởng và phát triển của các cao chiết sài đất ba thùy 
được xác định dựa các chỉ tiêu về chiều dài rễ, chiều 
dài thân, trọng lượng tươi và trọng lượng khô của 
mẫu thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy cao 
chiết từ thân, lá và hoa của cây sài đất ba thùy có 
hiệu quả ức chế sự sinh trưởng và phát triển của cải 
củ, số liệu được trình bày ở Bảng 5. Kết quả ở Bảng 
5 cho thấy, các cao chiết tại nồng độ khảo sát 5 
mg/mL có hiệu quả ức chế cao sự tăng trưởng của 
cải củ cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với các 
nghiệm thức còn lại. Cao chiết từ hoa có hiệu quả ức 
chế tốt nhất có thể do có hàm lượng flavonoid và 
polyphenol cao trong cao chiết (Bảng 2). Các hợp 
chất thuộc nhóm flavonoid và polyphenol đã được 
nghiên cứu và chứng minh là có hoạt tính kháng 
thực vật tốt (Chou, 1999). Cao chiết sài đất ba thùy 
đã được chứng minh là có hoạt tính kháng nấm và 
kháng khuẩn (Govindappa et al., 2011). Tuy nhiên, 
nghiên cứu về hoạt tính ức chế nảy mầm hạt và ức 
chế sự tăng trưởng của thực vật thì chưa được khảo 
sát. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thêm bằng 
chứng về hoạt tính sinh học của các chất hoặc hợp 
chất có trong sài đất ba thùy. 

4 KẾT LUẬN  

 Các cao chiết sài đất ba thùy có chứa phenolic 
và tannin, flavonoid và alkaloid ở cả 3 cao chiết từ 
thân, lá, hoa. Hàm lượng flavonoid tổng có trong các 
cao chiết thân, lá và hoa lần lượt là 22,70; 28,84 và 
55,81 mg QE/g cao chiết. Hàm lượng polyphenol 
toàn phần có trong các cao chiết thân, lá và hoa lần 
lượt là 30,04; 30,66 và 50,62 mg GA/g cao chiết. 
Cao chiết từ lá và hoa có hiệu quả ức chế nảy mầm, 
ức chế sự sinh trưởng và phát triển hạt cỏ lồng vực, 
hạt cải củ và hạt xà lách cao hơn cao chiết thân. Kết 
quả nghiên cứu đã xác định sài đất ba thùy là loài 
thực vật hoang dại có tiềm năng để tiếp tục nghiên 
cứu về các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên kháng cỏ 
dại. 
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