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TÓM TẮT 

Kỹ thuật nhân giống in vitro đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công trên nhiều đối tượng 
thực vật. Đối với hoa layơn, phương pháp tạo củ in vitro là một trong những  phương pháp nhân 
giống hiệu quả đã được ứng dụng để nhân nhanh nguồn giống với số lượng lớn, đồng đều và đạt 
chất lượng tốt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của sucrose, IBA, kiểu nuôi 
cấy đến sự hình thành củ in vitro từ chồi hoa layơn. Kết quả đã xác định được môi trường tạo củ 
thích hợp cho mô nuôi cấy là MS + 70 g/l sucrose + 1 mg/l IBA. Nền môi trường đặc thích hợp cho tạo 
củ in vitro, cho tỷ lệ hình thành củ từ cụm chồi đạt 100%, củ có chất lượng tốt, hệ số tạo củ cao nhất 
so với các kiểu nuôi cấy khác (bán lỏng, lỏng, lỏng lắc), đạt 4,38 củ/mẫu. 

Từ khoá: Củ in vitro, Gladiolus, hình thành củ, IBA, nuôi cấy lỏng lắc, sucrose, vi nhân giống. 

SUMMARY 

Micropropagation techniques have been studied and applied successfully to a variety of plants. 
For Gladiolus, in vitro corm formation is one of the efficient methods which was applied to rapid 
multiplication of the tuber seed with large quantities, uniform and good quality. In this study, the 
effects of sucrose, IBA concentrations and cultural types on the in vitro corm formation were 
investigated. The results indicated that MS medium containing 1 mg/l IBA and 70 g/l sucrose was 
found to be the most suitable medium for in vitro corm formation. In vitro corms formation was high 
on solid MS medium and the rate of corm formation was the highest among all other culture methods 
including semiagar medium, liquid medium, and liquid shake medium, with 4.38 corms per explant 
after 12 weeks. 

Key words: Corm formation, in vitro corm, Gladiolus, IBA, liquid shake medium, micropropagation, 
sucrose.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Chi lay¬n (Gladiolus L.) cã kho¶ng 260 
loμi, trong ®ã 250 loμi cã nguån gèc tõ ch©u 

Phi, 10 loμi tõ ¢u - ¸, víi trªn 10.000 gièng 

kh¸c nhau. ë ViÖt Nam cã kho¶ng 90 gièng 
®ang ®−îc trång lμm hoa c¾t (§Æng V¨n 
§«ng vμ cs., 2004). Theo ViÖn Nghiªn cøu 
Rau qu¶ Trung −¬ng n¨m 2001, trong tËp 

®oμn gièng ®−îc ®−a vμo trång thö nghiÖm, 
gièng lay¬n “Cartago” cã nguån gèc tõ Hμ 
Lan lμ mét trong nh÷ng gièng rÊt cã triÓn 
väng. VÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, gièng cã th©n 
mËp, l¸ th¼ng ®øng, to b¶n, mμu ®á ®Ñp. 
Gièng cho n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt, kh¶ 
n¨ng chèng chÞu tèt víi s©u bÖnh, ®¸p øng 
®−îc nhu cÇu thÞ tr−êng. HiÖn nay, gièng 
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hoa nμy ®−îc trång nhiÒu t¹i Hoμnh Bå 
(Qu¶ng Ninh), thμnh phè B¾c Giang (B¾c 
Giang)… vμ b−íc ®Çu ®−îc trång thö nghiÖm 
t¹i Gia L©m (Hμ Néi) (§Æng V¨n §«ng vμ 
cs., 2001). §iÒu nμy cho thÊy, nhu cÇu vÒ 
gièng hoa nμy ngμy cμng t¨ng vμ cÇn ®−îc 
nh©n nhanh. Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam, c¸c qui 
tr×nh s¶n xuÊt cñ gièng hoa lay¬n nãi chung 
cßn ch−a ®−îc ®Ò xuÊt, nguån gièng cung cÊp 
cho s¶n xuÊt hiÖn nay chñ yÕu dùa vμo nhËp 
néi, chÊt l−îng cñ gièng th−êng rÊt kÐm do 
bÞ nhiÔm s©u bÖnh, ®Æc biÖt kiÕn thøc ®Ó 
®iÒu khiÓn ngñ nghØ, xö lý cñ gièng khi thu 
ho¹ch cßn rÊt h¹n chÕ. Nghiªn cøu vÒ nh©n 
nhanh in vitro gièng hoa lay¬n ®· ®−îc 
Dantu vμ Bhojwani (1987); Sen & cs., (1995); 
Grewal & cs., (1995); Kumar & cs., (1999); 
Priyakumari vμ Sheela (2005) thùc hiÖn. C¸c 
nghiªn cøu cña Sutter (1986); Dickens & cs., 
(1986); Steinitz vμ Lilien - Kipnis (1989); 
Steinitz & cs., (1991); De Bruyn vμ Ferreira 
(1992); Dantu & cs., (1995); D−¬ng TÊn Nhùt 
vμ cs. (2004, 2007) vÒ t¹o cñ in vitro cña hoa 
lay¬n ®· t¹o ®−îc c©y, cñ s¹ch bÖnh, hÖ sè 
nh©n gièng cao vμ rót ng¾n ®−îc thêi gian 
nh©n gièng. Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn 
nh»m t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña mét sè yÕu tè 
trong nu«i cÊy ®Õn kh¶ n¨ng t¹o cñ in vitro 
cña gièng ‘Catargo”, lμm c¬ së cho viÖc ®Ò 
xuÊt qui tr×nh nh©n nhanh gièng hoa míi 
triÓn väng nμy.  

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

Cñ gièng hoa lay¬n Gladiolus ‘Cartago’ 
cã nguån gèc tõ Hμ Lan, do ViÖn Nghiªn cøu 
Rau qu¶ Trung −¬ng cung cÊp. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph−¬ng ph¸p khö trïng mÉu 

Cñ gièng ®−îc röa b»ng xμ phßng råi x¶ 
d−íi vßi n−íc ch¶y nhiÒu lÇn. Sau ®ã mÉu 

®−îc xö lý víi ethanol 70o trong 30 gi©y vμ 
röa l¹i mét lÇn b»ng n−íc cÊt v« trïng. TiÕp 
tôc khö trïng mÉu b»ng HgCl2 0,1% trong 
20 phót, trong thêi gian khö trïng l¾c ®Òu 
mÉu, sau ®ã röa l¹i 4 - 5 lÇn b»ng n−íc cÊt 
v« trïng. 

MÉu (chøa m¾t ngñ) ®−îc c¾t 0,5 - 1 cm 
theo chiÒu réng vμ chiÒu dμi cña mÉu, råi cÊy 
mÉu vμo m«i tr−êng nu«i cÊy ®Ó t¹o nguån 
vËt liÖu ban ®Çu. 

C¸c chåi ®¬n ®ång nhÊt, cao 3 - 4 cm, cã 
tr¹ng th¸i sinh tr−ëng tèt vμ c¸c côm chåi (4 
- 5 chåi ®¬n nhá) ®−îc sö dông cho thÝ 
nghiÖm t¹o cñ. 

2.2.2. M«i tr−êng nu«i cÊy 

TÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm sö dông m«i 
tr−êng MS c¬ b¶n cã bæ sung sucrose, c¸c 
chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ë c¸c nång ®é kh¸c 
nhau tuú tõng thÝ nghiÖm, pH ®iÒu chØnh ë 
5,7.  

C¸c lo¹i m«i tr−êng sö dông trong thÝ 
nghiÖm t¹o cñ:  

- M«i tr−êng ®Æc: MS c¬ b¶n cã bæ sung 
6,8 g/l agar. 

- M«i tr−êng b¸n láng: MS c¬ b¶n cã bæ 
sung 1/2 l−îng agar so víi m«i tr−êng ®Æc. 

- M«i tr−êng láng: MS c¬ b¶n kh«ng bæ 
sung agar. 

- M«i tr−êng láng l¾c: MS c¬ b¶n kh«ng 
bæ sung agar, ®−îc ®Æt trªn m¸y l¾c víi tèc 
®é 100 vßng/phót. 

2.2.3. §iÒu kiÖn nu«i cÊy 

NhiÖt ®é 22 - 270C; c−êng ®é ¸nh s¸ng 
2000 lux; thêi gian chiÕu s¸ng tõ 16 giê s¸ng 
®Õn 8 giê tèi.  

C¸c thÝ nghiÖm bè trÝ hoμn toμn ngÉu 
nhiªn, mçi thÝ nghiÖm ®−îc nh¾c l¹i 3 lÇn, 
mçi lÇn 6 b×nh, mçi b×nh 3 mÉu. 

Sè liÖu nghiªn cøu ®−îc xö lý trªn phÇn 

mÒm Irristat 4,0 vμ Excel. 
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                                               a)                                            b) 

H×nh 1. Cñ gièng (a) vμ hoa Cartago (b) 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña hμm 
        l−îng sucrose ®Õn sù t¹o cñ in vitro 
        tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n 

Sau 12 tuÇn nu«i cÊy, kÕt qu¶ cho thÊy 
nång ®é sucrose cã ¶nh h−ëng kh¸ tèt tíi sù 
h×nh thμnh cñ vμ chÊt l−îng cñ in vitro tõ 

chåi lay¬n. ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 
®Òu cho hÖ sè t¹o cñ (HSTC) còng nh− kÝch 
th−íc cñ cao h¬n so víi ®èi chøng (§C) 
(B¶ng 1).  

Khi t¨ng nång ®é sucrose tõ 3 - 7%, hÖ 
sè t¹o cñ còng t¨ng lªn tõ 1,0 - 1,41 cñ/chåi, 
®ång thêi kÝch th−íc cñ còng t¨ng lªn tõ 0,58 

- 0,85 cm. ë nång ®é sucrose cao 70 - 90 g/l, 
cñ h×nh thμnh sím h¬n, tuÇn thø 4 mÉu b¾t 
®Çu h×nh thμnh cñ trong khi c¸c c«ng thøc 
(CT) kh¸c ph¶i sau 5, 6 tuÇn nu«i cÊy cñ míi 
h×nh thμnh.  

KÕt qu¶ chØ ra ë nång ®é sucrose 70 g/l 
th× tû lÖ h×nh thμnh cñ vμ hÖ sè t¹o cñ ®¹t 
cao nhÊt ®¹t 66,67% vμ 1,41 cñ/chåi, chÊt 
l−îng chåi, cñ tèt. Khi t¨ng nång ®é sucrose  
lªn 90 g/l, HSTC l¹i gi¶m tuy nhiªn kh«ng 
®¸ng kÓ. §iÒu nμy cho thÊy, ë nång ®é ®−êng 
cao ®· øc chÕ sù h×nh thμnh cñ. C¸c kÕt qu¶ 
nμy hoμn toμn phï hîp víi c¸c nghiªn cøu 
cña Dantu vμ Bhojwani (1995). C¸c t¸c gi¶ 
®· nhËn ®Þnh nång ®é sucrose cao trong m«i 
tr−êng gióp t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü tinh bét 
trong cñ, ë nång ®é sucrose thÊp, kh¶ n¨ng 

tÝch luü tinh bét thÊp dÉn ®Õn kh¶ n¨ng t¹o 
cñ h¹n chÕ, träng l−îng t−¬i cña cñ thÊp vμ 
sucrose lμ nguån cacbon cã ¶nh h−ëng nhiÒu 
nhÊt cho qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng cñ in vitro, 
nång ®é thÝch hîp nhÊt lμ kho¶ng 60 - 80 g/l. 
T−¬ng tù, Grewal vμ cs. (1995) sö dông 
nh÷ng chåi ®¬n nu«i cÊy trªn m«i tr−êng 
láng cã chøa  6 - 9% sucrose th× tÊt c¶ c¸c 
chåi ®Òu h×nh thμnh cñ, ®−êng kÝnh cñ 3 - 13 
mm sau 4 tuÇn nu«i cÊy. 

3.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña IBA ®Õn 
       sù t¹o cñ in vitro tõ chåi ®¬n vμ 
       côm chåi cña hoa lay¬n 

C¸c lo¹i chåi kh¸c nhau còng cã ¶nh 
h−ëng nhÊt ®Þnh ®Õn sù t¹o cñ in vitro ®Æc 
biÖt lμ hÖ sè t¹o cñ. KÕt qu¶ nghiªn cøu sau 
12 tuÇn cho thÊy, IBA cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn 

sù t¹o cñ in vitro ë c¶ chåi ®¬n vμ côm chåi. ë 
c¶ hai lo¹i chåi ®Òu cã ph¶n øng gièng nhau 
vÒ sù t¹o cñ khi t¨ng nång ®é IBA tõ 0,0 - 2 
mg/l. HÇu hÕt c¸c c«ng thøc cã bæ sung IBA 
®Òu cã hÖ sè t¹o cñ cao h¬n so víi ®èi chøng, 
chÊt l−îng cñ tèt vμ ë nång ®é IBA 1 mg/l ®Òu 
cho hÖ sè t¹o cñ ®¹t cao nhÊt, t−¬ng øng 4,38 
cñ/mÉu vμ 1,67 cñ/mÉu khi sö dông côm chåi 
vμ chåi ®¬n. KÕt qu¶ còng cho thÊy nång ®é 
IBA cao kh«ng cã lîi cho sù h×nh thμnh cñ in 
vitro cña hoa lay¬n ë c¶ hai lo¹i chåi v× khi 
t¨ng nång ®é IBA lªn 2 mg/l th× c¸c chØ tiªu 
®¸nh gi¸ sù h×nh thμnh cñ in vitro ®Òu gi¶m 
(B¶ng 2a vμ 2b) (H×nh 2a vμ 2b). 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña hμm l−îng sucrose ®Õn sù t¹o cñ in vitro 
tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n (sau 12 tuÇn) 

            Tuần 
  CT    Tuần 4 Tuần 6 Tuần 8 Tuần 10 Tuần 12  

Nồng độ 
sucrose (g/l) 

Tỷ lệ 
mẫu 
hình 

thành 
củ 
(%) 

Hệ số 
tạo củ 
(củ) 

Tỷ lệ 
mẫu 
hình 

thành 
củ 
(%) 

Hệ số 
tạo củ
(củ) 

Tỷ lệ 
mẫu
hình 

thành 
củ 
(%) 

Hệ số 
tạo củ
(củ) 

Tỷ lệ 
mẫu 
hình 

thành 
củ 
(%) 

Hệ số 
tạo củ
(củ) 

Tỷ lệ 
mẫu 
hình 
thành 

củ 
(%) 

Hệ số 
tạo củ 
(củ) 

Kích 
thước 
củ sau 
12 tuần
(mm) 

30 (ĐC) 0 0 5,56 1,00 11,17 1,00 16,67 1,00 22,22 1,00 58 
50 55,60 1,00 27,78 1,20 38,89 1,14 50,00 1,11 55,56 1,30 67 
70 16,67 1,33 33,33 1,33 50,00 1,22 61,11 1,36 66,67 1,41 85 
90 16,67 1,33 27,78 1,20 38,89 1,14 55,56 1,30 55,56 1,39 78 
CV%          5,30  
LSD5%          0,13  

Ghi chú : Nền môi trường: MS,  pH : 5,7 

B¶ng 2a. ¶nh h−ëng cña nång ®é IBA ®Õn hÖ sè t¹o cñ 
tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n (sau 12 tuÇn) 

Củ nhỏ 
≤ 50 mm 

Củ nhỡ > 50 mm
và < 90 mm 

Củ lớn 
≥ 90 mm Công thức IBA 

(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu 
tạo củ 

(%) 

Hệ số 
tạo củ 
(củ) (%) mm (%) mm (%) mm 

Đánh giá 
chất 

lượng củ 
1 (ĐC) 0,0 88,89 1,38 13,64 27 59,09 74 27,27 94 ++ 

    2 0,25 94,44 1,47 24,00 26 28,00 64 28,00 96 ++ 
    3 0,5 100,00 1,56 21,43 30 17,86 86 60,71 96 +++ 
    4 1 100,00 1,67 10,00 34 26,67 58 63,33 98 +++ 
    5 2 88,89 1,29 10,00 35 75,00 68 15,00 93 + 
Loại củ (%)    16,80 38,40 44,80  
CV %   4,3     
LSD 5%   0,11     

Ghi chú : Nền môi trường: MS,  pH : 5,7;     
              +++:Củ tròn, to, màu sắc đặc trưng cho giống; ++:Củ tròn, nhỡ, màu tím;  +:Củ có dạng méo, màu tím nhạt 

B¶ng 2b. ¶nh h−ëng cña nång ®é IBA ®Õn hÖ sè t¹o cñ tõ côm chåi cña  hoa lay¬n 
(sau 12 tuÇn) 

Củ nhỏ 
≤ 50 mm 

Củ nhỡ > 50 mm 
và < 90 mm 

Củ lớn 
≥ 90 mm Công thức IBA 

(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu 
tạo củ 

(%) 

Hệ số tạo 
củ 

(củ) (%) mm (%) mm (%) mm 

Đánh 
giá 

1 (ĐC) 0,0 100  2 ,67  37,50 23 56,25 64 6,25 90 ++ 
     2 0,25 100  3 ,22  39,66 29 50,00 67 10,34 92 ++ 
     3 0,5 100  3 ,56  34,38 30 51,56 76 14,06 96 +++ 
     4 1 100  4 ,38  31,65 46 53,16 79 15,19 97 +++ 
     5 2 100  2 ,39  39,53 41 55,81 70 4,65 90 ++ 
Loại củ (%)    35,96 53,08 10,96  
CV %   0 ,15      
LSD 5%   2 ,7      

Ghi chú : Nền môi trường : MS ,  pH: 5,7  
               +++:Củ tròn, to, màu sắc đặc trưng cho giống; ++:Củ tròn, nhỡ, màu tím; +:Củ có dạng méo, màu tím nhạt 
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H×nh 2a. Sù t¹o cñ tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n trªn c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau 

1- M«i tr−êng MS; 2- M«i tr−êng MS + 0,25 mg/l IBA; 3- M«i tr−êng MS + 0,5 mg/l IBA; 
4- M«i tr−êng MS + 1 mg/l IBA; 5- M«i tr−êng MS + 2 mg/l IBA 
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H×nh 2b. Sù t¹o cñ tõ côm chåi cña hoa lay¬n trªn c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau 
1- M«i tr−êng MS; 2- M«i tr−êng MS + 0,25 mg/l IBA; 3- M«i tr−êng MS + 0,5 mg/l IBA;  

4- M«i tr−êng MS + 1 mg/l IBA; 5- M«i tr−êng MS + 2 mg/l IBA 
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KÕt qu¶ còng cho thÊy, ë c¶ hai lo¹i 
chåi ®Òu h×nh thμnh c¸c lo¹i cñ cã kÝch 
th−íc kh¸c nhau, nh−ng tû lÖ c¸c lo¹i cñ 
nμy còng kh¸c nhau. Dùa vμo kÝch th−íc cñ 
h×nh thμnh ®· ph©n ra 3 nhãm nh− sau: Cñ 
nhá (≤ 50 mm); cñ nhì (>50 mm vμ <90 mm); 
cñ lín (≥90 mm). Tiªu chuÈn ®Ó ®−a cñ trång 
ngoμi v−ên −¬m ®ã lμ cñ trßn ®Òu, mμu tÝm 
®Æc tr−ng cho gièng, kÝch th−íc lín h¬n 50 
mm, sù h×nh thμnh cñ nh− vËy t¹o ®iÒu kiÖn 
rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh nh©n gièng b»ng 
cñ. Theo mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu, nh÷ng 
cñ con kháe m¹nh ®¹t kÝch th−íc trªn 19,6 
mm, ®−îc xö lý l¹nh vμi tuÇn tr−íc khi trång 
th× 90% sè cñ ®Òu n¶y mÇm vμ sinh tr−ëng 
(Dantu vμ cs., 1995);  (Roy vμ cs., 2006). 

§èi víi thÝ nghiÖm nμy, viÖc sö dông 2 
lo¹i chåi kh¸c nhau ®· t¹o ra sù kh¸c biÖt 
rÊt râ rÖt vÒ kh¶ n¨ng h×nh thμnh cñ vμ lo¹i 
cñ. HÖ sè t¹o cñ khi sö dông chåi ®¬n cao 
nhÊt chØ ®¹t 1,67 cñ/mÉu th× ë thÝ nghiÖm sö 
dông côm chåi, tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®Òu cho 
hÖ sè t¹o cñ cao h¬n nhiÒu, ®Òu ®¹t trªn 2 
cñ/mÉu, kÓ c¶ CT 5 (2 mg/l) cho hÖ sè t¹o cñ  
thÊp nhÊt còng ®¹t 2,39 cñ/mÉu. 

Tû lÖ c¸c lo¹i cñ víi kÝch th−íc kh¸c 
nhau ë 2 lo¹i chåi nμy còng thay ®æi lín. §èi 
víi thÝ nghiÖm côm chåi: tû lÖ cñ lín thu 
®−îc ®¹t thÊp nhÊt 10,96%, cao nhÊt lμ cñ 
nhì ®¹t 53,08%, tiÕp lμ cñ nhá ®¹t 35,96%. 
Trong khi ®ã, thÝ nghiÖm sö dông chåi ®¬n 
l¹i cho kÕt qu¶ kh¸c biÖt nhiÒu: tû lÖ cñ lín, 

cñ nhì cao nhÊt ®¹t 63,33% (t¨ng 53,08 - 
63,33%) vμ 26,67% (t¨ng 10,96 - 26,67), cñ 
nhá chØ chiÕm 10% (gi¶m 35,96 - 10%). Sù 
h×nh thμnh cñ ë thÝ nghiÖm côm chåi diÔn ra 
chËm h¬n so víi thÝ nghiÖm chåi ®¬n nh−ng 
cñ ra nhanh vμ tËp trung h¬n. Qua ®ã cho 
thÊy, viÖc sö dông côm chåi trong t¹o cñ in 
vitro cña hoa lay¬n cho hiÖu qu¶ cao h¬n so víi 
khi sö dông chåi ®¬n (H×nh 2a vμ H×nh 2b).  

Nh− vËy ®èi víi t¹o cñ in vitro cña hoa 
lay¬n th× viÖc sö dông côm chåi cho kÕt qu¶ 
tèt vμ c«ng thøc t¹o cñ tèi −u lμ MS + 1 mg/l 
IBA + 70 g/l sucrose, cho hÖ sè t¹o cñ cao 
4,38 cñ/mÉu sau 12 tuÇn, cñ trßn ®Ñp.  

3.3. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña kiÓu nu«i  
       cÊy ®Õn sù h×nh thμnh cñ in vitro tõ  
       chåi hoa lay¬n 

ThÝ nghiÖm sö dông chåi ®¬n ®−îc nu«i 
cÊy trªn m«i tr−êng t¹o cñ tèi −u MS + 1 
mg/l IBA + 70 g/l sucrose trªn c¸c kiÓu m«i 
tr−êng: ®Æc,  b¸n láng, láng vμ láng l¾c. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, do thÝ 
nghiÖm sö dông chåi ®¬n nªn ë c¸c m«i 
tr−êng hÇu nh− kh«ng nh©n cñ mμ chØ t¨ng 
vÒ kÝch th−íc cñ. Khi nu«i cÊy trªn m«i 
tr−êng ®Æc, sù h×nh thμnh cñ diÔn ra chËm 
h¬n so víi nu«i cÊy trªn c¸c kiÓu m«i tr−êng 
kh¸c, nh−ng l¹i cho hÖ sè t¹o cñ cao h¬n, chÊt 
l−îng cñ còng tèt h¬n. Trªn tÊt c¶ c¸c m«i 
tr−êng, chåi ®Òu sinh tr−ëng m¹nh, rÔ h×nh 
thμnh nhiÒu (B¶ng 3). 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña c¸c kiÓu nu«i cÊy ®Õn sù h×nh thμnh cñ in vitro 
tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n (sau 12 tuÇn) 

Củ nhỏ ≤ 50 mm Củ nhỡ > 50 mm 
và < 90 mm Củ lớn ≥ 90 mm 

MT 

Tỷ lệ 
hình 

thành 
củ 
(%) 

HSTC 
(củ/mẫu) 

Chiều 
cao chồi 

(cm) 

Chiều 
dài rễ 
(cm) (%) mm (%) Mm (%) mm 

Đặc 100 1,56 9,33 5,83 29,63 23 33,33 77 37,04 92 

Bán lỏng 88,89 1,00 10,31 4,89 – – 68,75 69 31,25 94 

Lỏng 100 1,00 6,44 3,50 – – 31,25 74 68,92 100 

Lỏng lắc 100 1,00 16,67 5,67 – – 72,27 70 27,78 98 

Ghi chú :MT : môi trường, HSTC : Hệ số taọ củ, (-) : không tạo thành củ 
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H×nh 3. Sù t¹o cñ in vitro tõ chåi ®¬n cña hoa lay¬n 
trong c¸c kiÓu nu«i cÊy kh¸c nhau (sau 12 tuÇn) 

3a- M«i tr−êng ®Æc; 3b- M«i tr−êng b¸n láng; 
3c- M«i tr−êng láng; 3d- M«i tr−êng láng l¾c 

 

Trªn m«i tr−êng ®Æc hÖ sè taä cñ ®¹t 
1,56 cñ, h×nh thμnh nªn c¸c lo¹i cñ cã kÝch 
th−íc kh¸c nhau trong ®ã tû lÖ cñ lín ®¹t cao 
nhÊt 37,04%. Cñ h×nh thμnh kh¸ muén song 
chÊt l−îng cñ tèt, r¾n ch¾c, cñ mμu tÝm ®Æc 
tr−ng cho gièng.  

ë c¸c kiÓu m«i tr−êng kh¸c, sù h×nh 
thμnh cñ diÔn ra nhanh h¬n, kho¶ng tuÇn 
thø 4 sau nu«i cÊy ®· b¾t ®Çu h×nh thμnh cñ, 
kh«ng t¹o ra cñ con, trong ®ã sù h×nh thμnh 
cñ sím nhÊt trªn m«i tr−êng láng kho¶ng 
tuÇn thø 3 sau nu«i cÊy vμ 100% c¸c chåi 
®Òu t¹o cñ sau 7 tuÇn. Mét ®iÒu ®Æc biÖt, c¸c 
chåi sinh tr−ëng rÊt m¹nh mÏ vÒ kÝch th−íc 
trªn m«i tr−êng nu«i cÊy láng l¾c, ®iÒu nμy 
®· gîi ý sö dông kiÓu m«i tr−êng nμy trong 
nghiªn cøu nh©n chåi in vitro cña hoa lay¬n. 

Nh− vËy, trong c¸c kiÓu m«i tr−êng kh¸c 
nhau th× m«i tr−êng ®Æc tuy nu«i cÊy trong 
thêi gian dμi nh−ng l¹i cã ph¶n øng tèt nhÊt 
®èi víi sù t¹o cñ in vitro cña gièng hoa lay¬n 
“Cartago”, cho sè l−îng cñ lín nhiÒu vμ chÊt 
l−îng tèt nhÊt. Theo nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c, m«i 
tr−ëng láng míi cho kÕt qu¶ tèt nhÊt. Grewal 
vμ cs. (1995) cho thÊy, m«i tr−êng 1/2 MS 
láng + 4 mg/l IBA +6% sucrose tèt nhÊt cho 
qu¸ tr×nh t¹o cñ ë mét sè gièng hoa lay¬n. 
Theo Dantu vμ Bhojwani (1995), m«i tr−êng 
láng chøa 6% ®−êng, trong ®iÒu kiÖn chiÕu 

s¸ng th× 96% chåi h×nh thμnh cñ. D−¬ng TÊn 
Nhùt vμ cs. (2007) cho r»ng, chåi h×nh thμnh 
cñ tèt nhÊt trªn m«i tr−êng ®Æc 1/2 MS + 
0,375 mg/l IBA + 60 g/l sucrose + 8 g/l agar, 
cßn m«i tr−êng láng kh«ng phï hîp cho viÖc 
t¹o cñ.  

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

Sö dông d¹ng côm chåi nu«i cÊy trªn 
m«i tr−êng cã bæ sung 70 g/l sucrose vμ 1 
mg/l IBA cho hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc 
h×nh thμnh cñ in vitro, cho tû lÖ h×nh thμnh 
cñ ®¹t 100%, hÖ sè t¹o cñ cao ®¹t 4,38 cñ/mÉu, 
cñ trßn, mÇu s¾c ®Ñp.  

Sucrose cã ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thμnh 
cñ vμ chÊt l−îng cñ in vitro, kÕt qu¶ chØ ra ë 
nång ®é 70 g/l sucrose tû lÖ h×nh thμnh cñ vμ 
HSTC ®¹t cao nhÊt ®¹t 66,67% vμ 1,41 
cñ/chåi, chÊt l−îng chåi, cñ tèt. 

KiÓu nu«i cÊy ®Æc thÝch hîp cho sù t¹o 
cñ in vitro cña hoa lay¬n, cñ t¹o thμnh cã 
chÊt l−îng tèt, mÇu s¾c ®Æc tr−ng cho gièng.  

4.2. §Ò nghÞ 

TiÕp tôc nghiªn cøu n©ng cao hÖ sè 
nh©n in vitro vμ ®¸nh gi¸ cñ in vitro ë giai 
®o¹n v−ên −¬m nh»m tiÕn tíi x©y dùng quy 
tr×nh nh©n gièng c©y hoa Lay¬n “ Cartago”. 

a b c d 
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