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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được tiến hành trên giống lan Hài P. hangianum perner Gurss (Hài Hằng) thu 

thập ở Việt Nam. Hạt lấy từ quả 6 - 10 tháng tuổi đem khử trùng bằng cồn 700 và HgCl2 0,1% trong 5 
phút rồi gieo trên các nền môi trường MS, ½ MS, RE và V1. Kết quả cho thấy, môi trường RE thích 
hợp cho hạt nảy mầm (58 - 67%). Tiếp đó nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm nhân nhanh protocorm 
và tạo cây hoàn chỉnh. Môi trường nhân nhanh protocorm là môi trường RE có bổ sung 150 ml nước 
dừa và 100 g/l chuối cho hệ số nhân cao nhất (4,3 lần). Môi trường này cũng rất có hiệu quả để tạo 
chồi. Bổ sung 0,4 - 0,6 mg/l α-NAA vào môi trường cho khả năng ra rễ tốt nhất. Các kết quả thí nghiệm 
ngoài vườn ươm cho thấy: cây đạt tiêu chuẩn ra vườn ươm cao 3 - 4 cm, có từ 3 - 4 lá, 4 - 5 rễ; trồng 
trên giá thể dớn; chế độ dinh dưỡng NPK (30:10:10) với lượng bón là 1 g/l và chế độ phun 2 lần/tuần.  

Từ khóa: Lan Hài, lan Hài Hằng, nhân giống in vitro, nhân nhanh protocorm. 

SUMMARY 
An experiment was conducted to investigate in vitro propagation and culture of P. hangianum 

perner Gurss collected in SaPa, Vietnam. Seeds harvested from the 6 - 10 month fruits were sterilized 
by HgCl2  0.1% for 5 minutes and grown on different media, i.e. MS, ½ MS, RE and V1. It was found that 
RE medium was most suitable for seed germination; RE medium added with 150 ml coconut water and 
100 g/l banana was suitable for protocorm multiplication, and RE medium added with 0.4 - 0.6 mg/l α-
NAA was most suitable for rooting. This medium was also effective to produce shoots. The optimum 
stage for potting out when the plantlets reached a height of 3 - 4 cm, 3 - 4 leaves and 3 - 4 roots. 

Key words: Hangianum, in vitro propagation, Paphiopedilums RE medium.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Lan Hμi thuéc hä lan Orchidaceae lμ 

mét trong nh÷ng hä lín nhÊt cña thùc vËt cã 
hoa; lμ mét nhãm rÊt kh¸c biÖt bëi cÊu tróc 
hoa kh¸c th−êng víi mét c¸nh hoa gi÷a (cßn 
gäi lμ m«i hay c¸nh hoa) h×nh tói s©u tr«ng 
gièng nh− mét chiÕc hμi n»m ë vÞ trÝ thÊp 
nhÊt cña hoa, do ®ã trë thμnh tªn chung cña 
nhãm lan nμy. 

ViÖt Nam lμ mét trung t©m ®a d¹ng 
vμ ®Æc h÷u lan rÊt quan träng ë vïng §«ng 

Nam ¸.  NhiÒu loμi lan Hμi cña ViÖt Nam 
kh«ng chØ rÊt hiÕm mμ cßn cã nh÷ng loμi ®Æc 
h÷u hÑp, lμ b¸u vËt quèc gia cã tÇm quan 
träng quèc tÕ. Lan Hμi H»ng lμ mét trong sè 
®ã, ®−îc ph¸t hiÖn ë miÒn B¾c ViÖt Nam, lμ 
loμi lan Hμi ®Ñp vμ ®ang cã nguy c¬ bÞ tiªu 
diÖt. §©y lμ lo¹i lan sèng trªn c¸c kÏ ®¸ phñ 
rªu trªn vïng nói ®¸ v«i, hoa në b«ng kh¸ to, 
cã mμu vμng nh¹t vμ mïi th¬m ngät ngμo 
(§Æng XuyÕn Nh−, 2006). 
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NhiÒu n¨m qua, lan Hμi H»ng bÞ khai 
th¸c vμ bu«n b¸n tr¸i phÐp ra n−íc ngoμi víi 
sè l−îng lín, hÇu nh− ®· bÞ tuyÖt chñng 
ngoμi tù nhiªn. ViÖc nh©n gièng loμi lan Hμi 
quý rÊt khã. Nh©n gièng b»ng h¹t th−êng 
kh«ng hiÖu qu¶ v× tØ lÖ c©y con thu ®−îc qu¸ 
Ýt kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña thÞ 
tr−êng. Nh©n gièng v« tÝnh b»ng c©y con 
còng kh«ng hiÖu qu¶ v× sè l−îng c©y con t¹o 
ra rÊt Ýt (D−¬ng TÊn Nhùt, 2007). 

HiÖn nay, nhiÒu nhμ khoa häc ®ang ¸p 
dông nh÷ng kü thuËt nu«i cÊy m« víi môc 
®Ých nh©n nhanh vμ hiÖu qu¶ nhiÒu gièng lan 
Hμi. D−¬ng TÊn Nhùt (2005) ®· nh©n thμnh 
c«ng gièng lan Hμi P.delenatii (Hμi Hång) 
b»ng ph−¬ng ph¸p g©y vÕt th−¬ng vμ ph−¬ng 
ph¸p kÐo dμi ®èt th©n. Th«ng qua c¸c ph−¬ng 
ph¸p nμy, hÖ sè nh©n cña lan Hμi ®· t¨ng lªn 
mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn 
hμnh nh»m gãp phÇn b¶o tån quü gen lan Hμi 
nãi riªng, b¶o tån thiªn nhiªn vμ b¶o tån ®a 
d¹ng sinh häc c¸c nguån gen thùc vËt quý 
hiÕm ë ViÖt Nam nãi chung. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

2.1. VËt liÖu 

Sö dông nguån vËt liÖu tõ qu¶ lan Hμi 
cña gièng lan Hμi H»ng thu thËp tõ Sapa. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bμo thùc 
           vËt 

Sau khi thu thËp c¸c qu¶ lan Hμi (6 - 10 
th¸ng tuæi, cã mμu h¬i ng¶ vμng), tiÕn hμnh 
khö trïng h¹t b»ng cån 700 vμ HgCl2 0,1% 
trong 5 phót. Sau ®ã gieo h¹t trªn c¸c nÒn 
m«i tr−êng kh¸c nhau (MS,  MS, RE, V)1 cã 
bæ sung n−íc dõa trong c¸c b×nh tam gi¸c vμ 
®Æt trong c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u ®Ó t¹o 
protocorm: 

- CT1: MS + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar. 

- CT2: 1/2 MS + 20 g/l saccarose +150 
ml/l n−íc dõa + 7,5 g/l agar. 

- CT3:  RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than ho¹t tÝnh. 

- CT4: V1 + 30 g/l dÞch chiÕt chuèi + 40 
g/l cμ chua + 250 mg/l than ho¹t tÝnh. 

Nhãm nh©n nhanh protocorm ®−îc tiÕn 
hμnh trªn 2 thÝ nghiÖm chÝnh. 

• ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña nÒn m«i 
tr−êng nu«i cÊy:  

- CT1: MS + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar. 

- CT2: 1/2 MS + 20 g/l saccarose +150 
ml/l n−íc dõa + 7,5 g/l agar. 

- CT3: RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than ho¹t tÝnh. 

- CT4: V1 + 30 g/l dÞch chiÕt chuèi + 40 
g/l cμ chua + 250 mg/l than ho¹t tÝnh. 

• ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña c¸c dÞch 
chiÕt tù nhiªn ®Õn hÖ sè nh©n lan Hμi:  

- CT1: RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than ho¹t tÝnh 
+ 0 g/l dÞch chiÕt chuèi (§C). 

- CT2:  §C + 50 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT3:  §C +100 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT4:  §C + 120 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT5:  §C + 150 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

Nhãm thÝ nghiÖm t¹o chåi in vitro vμ t¹o 
c©y hoμn chØnh ®−îc tiÕn hμnh víi hai thÝ 
nghiÖm: 

• ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña c¸c dÞch 
chiÕt tù nhiªn ®Õn kh¶ n¨ng t¹o chåi:  

 - CT1: RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l 
n−íc dõa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than ho¹t tÝnh 
+ 0 g/l dÞch chiÕt chuèi (§C). 

- CT2:  §C + 50 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT3:  §C +100 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT4:  §C + 120 g/l dÞch chiÕt chuèi. 

- CT5:  §C + 150 g/l dÞch chiÕt chuèi. 
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• ThÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña α-NAA tíi 
kh¶ n¨ng ra rÔ cña lan Hμi: 

- CT1: RE + 7 g/l agar + 20 g/l saccarose 
+ 150 ml/l n−íc dõa + 2 g/l than ho¹t tÝnh + 
0 ppm α- NAA (§C). 

- CT2: §C  + 0,2 ppm α- NAA.  
- CT3: §C + 0,4 ppm α- NAA.  
- CT4: §C  + 0,6 ppm α- NAA.  
- CT5: §C + 1 ppm α- NAA.  
M«i tr−êng nu«i cÊy ®−îc ®iÒu chØnh 

pH tõ 5,8 - 6,0 vμ ®−îc khö trïng ë 121oC; 
1,0 atm, trong thêi gian 20 phót. MÉu ®−îc 
nu«i cÊy ë nhiÖt ®é 22 - 25oC, c−êng ®é chiÕu 
s¸ng 16 h/ngμy.  

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p trång vμ ch¨m sãc c©y 
          ngoμi v−ên −¬m  

Khi c©y ®¹t tiªu chuÈn (c©y 3 - 4 l¸, cao 
3 - 4 cm vμ cã tõ 3 - 4 rÔ), ®−a ra ngoμi v−ên 
−¬m; sö dông c¸c lo¹i gi¸ thÓ dín, x¬ dõa; 
dïng lo¹i ph©n bãn NPK ®−îc phèi trén víi 
c¸c tû lÖ kh¸c nhau (20-20-20; 30-10-10; 14-
2-10); c¸c chÕ ®é Èm, ¸nh s¸ng vμ nhiÖt ®é 
tu©n thñ theo tiªu chuÈn ngoμi v−ên −¬m. 

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm 

C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm trong phßng 
nu«i cÊy m« ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn, mçi c«ng 
thøc (CT) ®−îc bè trÝ 5 lÇn nh¾c l¹i, mçi lÇn 
nh¾c l¹i 10 mÉu, mçi CT lμm 50 mÉu.  

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn, mçi 
c«ng thøc lÆp l¹i 3 lÇn, mçi chËu trång 3 c©y. 
§Þnh k× theo dâi: 7 ngμy/1 lÇn, tiÕn hμnh ®o 
chiÒu cao c©y, rÔ, l¸, sè nh¸nh trong mçi lÇn 
®o ®Þnh k×.  

2.3. §Þa ®iÓm 

ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh t¹i ViÖn Sinh häc 
N«ng nghiÖp (Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi).  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹o vËt liÖu 
        khëi ®Çu 

M«i tr−êng kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng râ rÖt 
®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t Hμi H»ng (B¶ng 1).  

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña c¸c m«i tr−êng 
kh¸c nhau ®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t 

Hμi H»ng (sau 8 tuÇn theo dâi) 

Nền môi trường MS ½ MS RE V1 

Tỷ lệ nảy mầm (%) 38 45 67 47 

     

Trong 4 m«i tr−êng thÝ nghiÖm, m«i 
tr−êng RE cho tû lÖ h¹t lan Hμi H»ng n¶y 
mÇm cao nhÊt ®¹t 67%. Nh− vËy, viÖc sö 
dông m«i tr−êng kho¸ng RE ®Ó gieo h¹t cho 
lan Hμi H»ng lμ thÝch hîp nhÊt. 

3.2. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm nh©n nhanh 
        protocorm 

3.2.1. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
          c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau ®Õn hÖ sè 
          nh©n cña lan Hμi 

ViÖc x¸c ®Þnh ®−îc m«i tr−êng tèi −u ®Ó 
nu«i cÊy nh©n nhanh c¸c protocorm, lμm 
t¨ng hÖ sè nh©n, ®ång thêi c¸c protocorm 
ph¶i ®¹t chÊt l−îng tèt nhÊt (®ång ®Òu mμu 
xanh bãng, kh«ng bÞ xèp, kh«ng bÞ mäng 
n−íc, chåi ph¸t triÓn m¹nh kh«ng bÞ biÕn dÞ) 
tr−íc khi chuyÓn sang m«i tr−êng t¹o c©y 
hoμn chØnh lμ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu 
trong nh©n gièng in vitro lan Hμi. ThÝ 
nghiÖm nμy ®· sö dông protocorm cña gièng 
Hμi H»ng, t¸ch protcorm ®−a vμo c¸c m«i 
tr−êng kh¸c nhau, sau 4 tuÇn nu«i cÊy kÕt 
qu¶ thu ®−îc ë b¶ng 2. 

C¸c c«ng thøc kh¸c nhau cã ¶nh h−ëng 
rÊt kh¸c nhau ®Õn tû lÖ mÉu t¹o protocorm, 
hÖ sè nh©n vμ c¶ chÊt l−îng protocorm. 
Trong ®ã CT2 cho c¶ tû lÖ mÉu t¹o protocrom 
vμ hÖ sè nh©n nhá nhÊt, CT3 cho 100% tû lÖ 
mÉu t¹o protocorm. Quan s¸t h×nh th¸i cho 
thÊy, protocorm thu ®−îc ë CT1 vμ CT2 ®Òu 
rÊt nhá, yÕu vμ vμng nh¹t; cßn protocorm 
thu ®−îc tõ CT3, CT4 xanh vμ mËp h¬n c¶. 
MÆt kh¸c, CT3 còng cho hÖ sè nh©n 
protocorm cao nhÊt (3,18 protocorm/mÉu) 
trong 4 MT nghiªn cøu.  Nh− vËy, m«i 
tr−êng RE + 150 ml/l n−íc dõa lμ m«i tr−êng 
hiÖu qu¶ nhÊt trong nu«i cÊy nh©n nhanh 
protocorm cña gièng Hμi H»ng.  
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau tíi sù nh©n nhanh protocorm 
cña Hμi H»ng (sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công thức Tỉ lệ mẫu tạo protocorm 
(%) 

Hệ số nhân 
(protocorm/mẫu) Chất lượng protocorm 

CT1 60 0,30 + 

CT2 66 0,20 + 

CT3 100 3,18 + + + 

CT4 98 2,44 + + 

LSD (%) - 0,677  
 

 Ghi chú: + + +   chất lượng tốt 
                + +      chất lượng trung bình 
                +          chất lượng kém 
          CT1: MS + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar. 
          CT2: ½ MS + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar. 
          CT3:  RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than hoạt tính. 
          CT4: V1 + 30 g/l dịch chiết chuối + 40 g/l cà chua + 250 mg/l than hoạt tính. 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng cã bæ sung dÞch chiÕt chuèi 
®Õn hÖ sè nh©n protocorm cña Hμi H»ng (sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công thức Tỷ lệ mẫu tạo protocorm 
(%) 

Hệ số nhân 
(protocorm/ mẫu) Chất lượng protocorm 

CT1: ĐC 100 3,18 + + + 

CT2:ĐC+50 g/l dịch chuối 50 3,56 + + + 

CT3: ĐC+100 g/l dịch chuối 100 4,3 + + + 

CT4:ĐC+120 g/l dịch chuối 70 2,7 + + 

CT5:ĐC+150 g/l dịch chuối 54 2,2 + + 

LSD (%) - 0,12  

Ghi chú:  + + +   chất lượng tốt 
                + +      chất lượng trung bình 
                +          chất lượng kém 
                CTĐC:  RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than hoạt tính. 

3.2.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
          m«i tr−êng cã bæ sung dÞch chiÕt 
          chuèi ®Õn hÖ sè nh©n cña Hμi H»ng  

Nghiªn cøu cña Benrt (1975) cho r»ng, 
bæ sung dÞch chiÕt chuèi cã t¸c dông kÝch 
thÝch ®èi víi kh¶ n¨ng t¹o protocorm vμ sinh 
tr−ëng chåi. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ¶nh 
h−ëng cña viÖc bæ sung dÞch chuèi ®−îc tr×nh 
bμy ë b¶ng 3. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, viÖc bæ 
sung dÞch chiÕt chuèi vμo m«i tr−êng nh©n 
nhanh cã t¸c dông lμm t¨ng hÖ sè nh©n 

protocorm so víi ®èi chøng kh«ng bæ sung. ë 
CT3 khi bæ sung 100 g/l dÞch chiÕt chuèi vμo 
m«i tr−êng nu«i cÊy ®· cho hÖ sè nh©n t¨ng 
4,3 lÇn so víi ®èi chøng lμ 3,18 lÇn. Tuy 
nhiªn, khi bæ sung t¨ng dÇn dÞch chiÕt chuèi 
th× hÖ sè nh©n gi¶m dÇn. Sè liÖu b¶ng 3 cho 
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thÊy, m«i tr−êng RE + 100 g/l dÞch chiÕt 
chuèi lμ m«i tr−êng thÝch hîp nhÊt ®Ó nh©n 
nhanh protocorm cña Hμi H»ng. 

3.3. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm t¹o c©y hoμn chØnh 

3.3.1. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
           dÞch chiÕt chuèi tíi kh¶ n¨ng t¹o c©y  
           hoμn chØnh cña lan Hμi 

§©y lμ giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh 
nh©n gièng in vitro. Giai ®o¹n nμy ph¶i ®¶m 
b¶o c©y kháe m¹nh, cã bé rÔ tèt ®Ó sinh 
tr−ëng vμ ph¸t triÓn khi ®−a c©y ra ngoμi 
v−ên −¬m. 

Nång ®é dÞch chiÕt chuèi cã ¶nh h−ëng 
kh¸ râ rμng tíi kh¶ n¨ng t¹o chåi cña Lan 

Hμi (B¶ng 4). ë CT1 (kh«ng cã dÞch chiÕt 
chuèi) tû lÖ mÉu chÕt lμ 4,80% vμ tû lÖ t¹o 
chåi lμ 66,67%; khi t¨ng dÇn nång ®é dÞch 
chiÕt chuèi tõ 0 - 100 g/l (CT2 vμ CT3) th× 
kh«ng cã mÉu chÕt, tû lÖ t¹o chåi t¨ng dÇn, 
nh−ng khi nång ®é dÞch chiÕt lín h¬n 100 g/l 
th× tû lÖ t¹o chåi gi¶m vμ tû lÖ mÉu chÕt t¨ng 

dÇn. ë CT5 tû lÖ chÕt lμ 9,52 % vμ tû lÖ t¹o 
chåi 61,90% øng víi bæ sung 150 g/l dÞch 
chiÕt chuèi. Cã thÓ nhËn thÊy, CT3 cho tû lÖ 
t¹o chåi cao nhÊt ®¹t 85,70% vμ tû lÖ mÉu 
chÕt lμ b»ng 0%. Trong thÝ nghiÖm nμy, m«i 
tr−êng RE + 100 g/l dÞch chiÕt chuèi lμ m«i 
tr−êng thÝch hîp nhÊt cho t¹o chåi cña lan 
Hμi H»ng. 

3.3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
           α-NAA tíi kh¶ n¨ng ra rÔ cña lan 
           Hμi H»ng 

 

Nång ®é α-NAA cã ¶nh h−ëng kh¸ râ 
®Õn sù t¨ng tr−ëng sè rÔ cña lan Hμi H»ng 
(B¶ng 5). ë CT1 cã sù t¨ng tr−ëng sè rÔ thÊp 
nhÊt, sù t¨ng tr−ëng sè l¸ vμ sù t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao c©y còng thÊp nhÊt trong 4 CT. 
Gièng lan Hμi H»ng ë CT2 víi nång ®é 0,4 
ppm α-NAA cho sù t¨ng tr−ëng sè rÔ (2,03), 
sù t¨ng tr−ëng sè l¸ (0,31), sù t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao cña c©y (0,46) cao nhÊt trong c¶ 4 
CT thÝ nghiÖm. Khi nång ®é α-NAA t¨ng lªn 
ë CT3, CT4 th× sù sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña 
c©y gi¶m (sù t¨ng tr−ëng sè rÔ, sù t¨ng 
tr−ëng sè l¸, sù t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y 
®Òu gi¶m xuèng). Nh− vËy nång ®é α-NAA cã 
¶nh h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù ra rÔ cña lan 
Hμi. M«i tr−êng RE + 0,4 ppm α-NAA thÝch 
hîp nhÊt cho sù ra rÔ cña gièng Hμi H»ng. 

3.4. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ngoμi v−ên −¬m 

3.4.1. ¶nh h−ëng cña c¸c nÒn gi¸ thÓ kh¸c 
           nhau ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
           cña c©y lan Hμi 

Sè liÖu b¶ng 6 cho thÊy, tû lÖ sèng cña 
lan Hμi H»ng trªn nÒn gi¸ thÓ dín lμ cao 
nhÊt, ®¹t 80%. Do thêi gian tiÕn hμnh theo 
dâi thÝ nghiÖm t−¬ng ®èi ng¾n (6 tuÇn) nªn 
sù t¨ng tr−ëng vÒ chiÒu cao c©y, sè l¸/c©y, sè 
rÔ/c©y thu ®−îc chØ ®¹t ë ng−ìng nhÊt ®Þnh. 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng cã bæ sung dÞch chiÕt chuèi 
tíi kh¶ n¨ng t¹o chåi cña Hμi H»ng (sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công thức Tỷ lệ chết (%) Tỷ lệ tạo chồi (%) Chất lượng chồi 

CT1: ĐC 4,80 66,67 + + 

CT2: ĐC+ 50 g/l dịch chuối 0,00 80,95 + + + 

CT3: ĐC+ 100 g/l dịch chuối 0,00 85,70 + + + 

CT4: ĐC+ 120 g/l dịch chuối 4,80 66,67 + + + 

CT5: ĐC+ 150 g/l dịch chuối 9,52 61,90 + + 

LSD (%) - 0,125  

Ghi chú: + + +   chất lượng tốt 
               + +      chất lượng trung bình 
               +          chất lượng kém 
               CTĐC:  RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than hoạt tính. 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña α-NAA tíi kh¶ n¨ng ra rÔ cña lan Hμi H»ng 

Công thức Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Số rễ 
(rễ/cây) 

CT1: ĐC 0,38 0,22 1,50 
CT2: ĐC+ 0,4 ppm α-NAA 0,46 0,31 2,03 
CT3: ĐC+ 0,6 ppm α-NAA 0,44 0,30 1,96 
CT4: ĐC+ 0,8 ppm α-NAA 0,43 0,27 1,88 
LSD (%) 0,14 0,116 0,358 

         Ghi chú:  
         CTĐC: RE + 20 g/l saccarose +150 ml/l nước dừa + 7,5 g/l agar + 2 g/l than hoạt tính+100g/l dịch chiết chuối. 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña c¸c nÒn gi¸ thÓ kh¸c nhau ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña lan Hμi H»ng (sau 6 tuÇn theo dâi) 

Công thức Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Số rễ 
(rễ/cây) 

Tỷ lệ 
sống (%) 

CT1 0,27 0,130 0,37 80,00 

CT2 0,07 0,052 0,10 33,33 

CT3 0,12 0,091 0,15 53,33 

LSD (%) 0,207 0,994 0,278 - 

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña c¸c chÕ ®é ph©n bãn kh¸c nhau ®Õn sù ph¸t triÓn 
cña lan Hμi (sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công thức Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Số rễ 
(rễ/cây) 

CT1 0,40 0,30 0,75 

CT2 0,21 0,17 0,50 

CT3 0,32 0,12 0,39 

Ghi chú: CT1: Phân NPK được phối trộn với tỷ lệ: 20-20-20 
              CT2: Phân NPK được phối trộn với tỷ lệ: 30-10-10 
              CT3: Phân NPK được phối trộn với tỷ lệ: 14:2:10 

Tuy nhiªn, khi quan s¸t h×nh th¸i bªn 
ngoμi cã thÓ nhËn thÊy, còng trªn nÒn gi¸ 
thÓ dín c©y cøng c¸p vμ mËp h¬n so víi c¸c 
gi¸ thÓ cßn l¹i. Nh− vËy trong 3 nÒn gi¸ thÓ 
thÝ nghiÖm th× nÒn gi¸ thÓ dín lμ thÝch hîp 
nhÊt cho c©y sù ph¸t triÓn cña lan Hμi H»ng. 

3.4.2. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é ph©n bãn kh¸c  
           nhau ®Õn sù ph¸t triÓn cña lan Hμi 

Tû lÖ phèi trén c¸c lo¹i ph©n bãn cã ¶nh 
h−ëng râ rÖt ®Õn sù sinh tr−ëng cña lan Hμi 

H»ng (B¶ng 7). Cã thÓ thÊy r»ng, ë CT1 
(30:10:10) cho kÕt qu¶ tèt h¬n ë hÇu hÕt c¸c 

chØ tiªu theo dâi nh− chiÒu cao c©y, sè l¸. ë 
CT2 (20:10:10) vμ CT3 (14:2:10) cho thÊy râ 
sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña c©y kÐm 
h¬n CT1. Tuy nhiªn, khi quan s¸t h×nh th¸i 
cho thÊy, ë CT2 c©y cøng c¸p vμ xanh tèt 
t−¬ng tù nh− víi CT1. 

ë giai ®o¹n c©y non míi ®em trång ë 
v−ên −¬m rÊt cÇn hμm l−îng N cao v× ®©y lμ 
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giai ®o¹n c©y ®ang t¨ng tr−ëng m¹nh vÒ 
chiÒu cao. Nh− vËy, trong thÝ nghiÖm nμy 
cho thÊy, ph©n NPK theo tû lÖ 30:10:10 t¹o 
®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho sinh tr−ëng vμ ph¸t 
triÓn cña c©y lan Hμi. 

HiÖn nay nh÷ng nghiªn cøu vÒ nh©n 
gièng vμ nu«i trång lan Hμi nãi chung vμ lan 
Hμi H»ng nãi riªng lμ kh«ng nhiÒu. ViÖc 
nh©n gièng b»ng con ®−êng v« tÝnh lμ 
ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o duy tr× 
tÝnh tr¹ng ban ®Çu cña c¸c gièng lan Hμi. 
Tuy nhiªn, thùc tÕ nghiªn cøu cho thÊy nh©n 
gièng b»ng con ®−êng v« tÝnh chØ cã thÓ t¹o 
ra mét sè l−îng rÊt Ýt c©y con, khã ®¶m b¶o 
cho yªu cÇu b¶o tån vμ duy tr× gièng. HiÖn 
nay kü thuËt nu«i cÊy m« lμ ph−¬ng ph¸p 
nh©n gièng hiÖu qu¶ ®· ®−îc c¸c nhμ nghiªn 
cøu lùa chän vμ ¸p dông trong viÖc nh©n 
nhanh gièng. Ph−¬ng ph¸p nμy kh«ng chØ 
t¹o ra sè l−îng lín c©y con, ®¶m b¶o cho yªu 
cÇu b¶o tån duy tr× gièng, ®ång thêi cßn gi÷ 
nguyªn c¸c ®Æc tÝnh cña gièng gèc ban ®Çu. 
Trong tù nhiªn, lan Hμi qua qu¸ tr×nh sinh 
s¶n ®· dÇn trë thμnh gièng thuÇn, do ®ã khi 
qu¶ lan Hμi ®−îc ®em vμo lμm vËt liÖu khëi 
®Çu cho nh©n nhanh th× tÇn suÊt xuÊt hiÖn 
c¸c biÕn dÞ lμ kh«ng ®¸ng kÓ.  

4. KÕT LUËN 

M«i tr−êng thÝch hîp nhÊt ®Ó gieo h¹t 
gièng lan Hμi H»ng lμ m«i tr−êng RE vμ m«i 
tr−êng nh©n nhanh gièng lan Hμi H»ng lμ 
m«i tr−êng: RE + 100 g/l dÞch chiÕt chuèi 
+150 ml/l n−íc dõa. §ång thêi ®©y còng lμ 
m«i tr−êng thÝch hîp cho t¹o chåi tõ 
protocorm cña lan Hμi H»ng. M«i tr−êng ra 
rÔ cho gièng lan Hμi H»ng lμ m«i tr−êng: RE 
+ 100 g/l dÞch chiÕt chuèi + 0.4 ppm α-NAA. 

Gi¸ thÓ thÝch hîp ®èi trång lan Hμi 
H»ng lμ gi¸ thÓ dín, trªn gi¸ thÓ nμy c©y cã 
tû lÖ sèng cao (80%) vμ sinh tr−ëng tèt. 

Ph©n bãn thÝch hîp cho lan Hμi H»ng ë 
giai ®o¹n c©y con lμ ph©n NPK phèi trén 
theo tû lÖ 30:10:10 víi l−îng bãn lμ 1 g/l vμ 
chÕ ®é phun 2 lÇn/tuÇn. 
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