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Tóm tắt: 
 

Trong vỏ quả hồng bì có khoảng 0,4 - 0,5% tinh dầu, thành phần chủ yếu trong tinh dầu vỏ quả 
hồng bì là β-pinene, terpinolene, α-humulene, α-terpineol... Mục đích của nghiên cứu này là xác 
định một số hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng của tinh dầu vỏ quả hồng bì. Thí nghiệm 
được tiến hành với 4 công thức như sau: CT-ĐC: 0% tinh dầu, CT-A: 1% tinh dầu, CT-B: 2% 
tinh dầu, CT-C: 3% tinh dầu. Đã xác định được khả năng kháng khuẩn, đối với chủng 
Escherichia coli nồng độ ức chế tối thiểu của tinh dầu vỏ quả hồng bì là 128µg/ml, các chủng 
Salmonella typhi, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus nồng độ ức chế tối thiểu của tinh 
dầu vỏ quả hồng bì là 256µg/ml. Bên cạnh đó cũng đã xác định được khả năng quét gốc tự do 
của tinh dầu vỏ quả hồng bì, với giá trị IC50 = 6,15 ± 0,01µg/ml. Đã xác định được khả năng bảo 
quản thịt lợn của tinh dầu vỏ quả hồng bì, với nồng độ sử dụng là 2%, thời gian bảo quản là 4 
ngày ở nhiệt độ 15ºC. 
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Abstract: 
 

In Clausena lansium (Lour.) Skeels peel there is about 0.4-0.5% of oil; the major components of 
the  oil are β-pinene, terpinolene, α-humulene, α-terpineol... The purpose of this study is to 
determine biological activity and usability of  Clausena lansium (Lour.) Skeels peel oil. 
Experiments are conducted with the following formula 4: CT-ĐC: 0% the oil, CT-A: 1% the oil, 
CT-B: 2% the oil and CT-C: 3% the oil. Antibacterial ability is identified for strains of 
Escherichia coli with minimum inhibitory concentration of Clausena lansium (Lour.) Skeels peel 
oil of 128µg/ml. Strains such as Salmonella typhi,  Staphylococcus aureus and  Bacillus cereus 
have minimum inhibitory concentration of Clausena lansium (Lour.) Skeels peel oil of 
256µg/ml. The ability of free radical scavenger of Clausena lansium (Lour.) Skeels peel oil is 
determined with IC50 = 6.15 ± 0.01μg/ml. The ability to preserve pork meat of  Clausena 
Lansium (Lour.) Skeels peel oil is rated with the used concentration of 2%; the storage time is 4 
days at a temperature of 15°C.    
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