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TÓM T�²T 

Nghiên c�í u nh�µm xây d�õng quy trình nhân cây hành ���¿ (Allium wakegi) s�¥ch virus b�µng nuôi c�©y 
�ÿ�Ính sinh tr�m�ãng (meristem). M�¯u c�©y là �ÿ�Ính sinh tr�m�ãng v�ßi kích th�m�ßc t�ï  0,3 - 0,5mm �ÿ�m�çc tách t�ï  các 
cây hành ���¿ có tri�Ëu ch�í ng b�Ënh �ÿi�Çn hình. Môi tr�m�áng thích h�çp �ÿ�Ç tái sinh ch�×i t�ï  meristem là môi 
tr�m�áng MSo b�Ù sung 0,75mg/l BA và 0,5mg/l IAA, cho t�ù l�Ë tái sinh �ÿ�¥t 73,3%. Môi tr�m�áng nhân nhanh in 
vitro ch�×i tái sinh t�ï  meristem t�Õt nh�©t là môi tr�m�áng MSo b�Ù sung 1,5mg/l BA (cho h�Ë s�Õ nhân ch�×i lo�¥i 1 
là 2,0 và ch�×i lo�¥i 2 là 4,07 l�«n/tháng). Môi tr�m�áng ra r�É thích h�çp nh�©t �ÿ�Õi v�ßi cây tái sinh là môi tr�m�áng 
MSo b�Ù sung 0,5mg/l IAA (cho t�ù l�Ë t�¥o r�É �ÿ�¥t 100%, s�Õ r�É trung bình là 4,33 r�É/cây). B�µng ph�m�kng pháp 
RT-PCR v�ßi các m�×i CIfor/ CIRev �ÿã kh�·ng �ÿ�Ïnh �ÿ�m�çc �ÿ�Ý s�¥ch b�Ënh c�ëa cây tái sinh t�ï  meristem.  

T�ï  khóa: Allium, Allium wakegi, hành ���¿, nuôi c�©y meristem. 

Meristem Culture of Allium wakegi  

ABSTRACT 

Research was carried out to produce virus-free plants via meristem culture of Allium wakegi. The 
explants were apical meristems (0.3 - 0.5mm) derived from virus infected plants. The results indicated that 
MS medium supplemented with 0.75 mg/l BA and 0.5 mg/l IAA was the most suitable medium for in vitro 
shoot regeneration from meristem, the rate of regenerated shoots was 73.33%. The highest rate of shoot 
propagation was 2.0 times with type I shoot and 4.07 times with type II shoot after 4 weeks, on MS 
medium containing 1.5 mg/l BA. The shoots were transferred to rooting media by addition of 0.5 mg/l IAA 
and the rate of root formation was 100%, the average number of root was 4.33. RT-PCR method with 
primers CIfor/ CIRev showed that the regeneration plants from meristem were virus-free.  

Keywords: Allium, Allium wakegi, De onion, meristem culture. 

 

1. �ô�zT V�qN �ô�• 
Hành �ô�¿ (Allium wakegi) là cây rau gia v�Ì  

�õ�Ý�èc tr �Óng khá ph �Õ bi�Än �æ vùng �õ�Óng b�¸ng 

sông H�Óng, cho thu nh �¶p cao và �õ�Ý�èc th�Ì 

tr �Ý�äng �Ýa chu�×ng do có mùi v �Ì th �ãm ngon khi 

ch�Ä bi�Än, d�Æ dàng b�®o qu�®n và v �¶n chuy �Ån. 

Theo Yosuke Tashiro (1984) Allium 
wakegi là m �×t th �Å l �Ý�çng b�×i khác loài có b �× 

genom (2n = 16) g�Óm 8 nhi �Æm s�¹c th �Å c�Úa 

hành c �Ú (A. ascalonicum) và 8 nhi �Æm s�¹c th�Å 

c�Úa hành hoa (A. fistulosum) vì v �¶y �æ cây 

hành �ô�¿ (A. wakegi) không x �®y ra quá trình 

sinh s �®n h�áu tính (ra hoa k �Ät h �°t). Trong 

s�®n xu �³t, ng �Ý�äi dân th �Ý�äng gi �á gi�Ông hành 

�ô�¿ b�¸ng cách l�Ýu gi�á c�Ú gi�Ông t �Þ v�Ü này 

sang v�Ü khác, chính vì v�¶y t �ë l �Ç hành �ô�¿ 

nhi �Æm các b�Çnh virus là khá cao và �õang có 

xu h �Ý�ång t �·ng lên qua các n �·m. �¤ Vi�Çt Nam 

ba lo�°i b�Çnh virus OYDV, SYSV và LYSV 

gây h�°i m �°nh nh �³t trên hành t �Ïi, t�ë l �Ç thi �Çt 
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h�°i l ên t �åi 20-30% s�Ô cây gi�Ông và 10-20% s�Ô 

cây gi�Ông có th�Å �´n tri �Çu ch�ßng, có ru�×ng 

n�¼ng nhi �Æm t �åi 80% (V�Û Tri�Çu Mân và c �×ng 

s�â, 2001). Do �õó, vi�Çc t�°o m�µu gi �Ông ban �õ�²u 

s�°ch b�Çnh �õ�Å ng�·n ch�¼n s�â lây lan và gi �®m 

t�ë l �Ç nhi �Æm b�Çnh virus trong quá trình s �®n 

xu�³t là h �Ät s�ßc c�²n thi �Ät. 

Cho �õ�Än nay, k �ì thu �¶t nuôi c �³y 

meristem �õã �õ�Ý�èc �ßng d�Üng r�³t h i �Çu qu�® 

trong vi �Çc làm s�°ch virus cho nhi �Ãu lo�°i cây 

tr �Óng t �°o ngân hàng cây gi �Ông s�°ch b�Çnh, 

kh�Ïe m�°nh cho n�·ng su�³t cao (Nguy �Æn 

Quang Th�°ch và c�×ng s�â, 2004). Trung tâm 

nghiên c �ßu và phát tri �Ån rau qu �® châu Á 

(AVRDC, 2002) �õã ti �Än hành nuôi c �³y 

meristem c�Úa gi�Ông hành lá Myanmar thu 

�õ�Ý�èc nh�áng cây s�°ch b�Çnh virus tái sinh t �Þ 
meristem có kích th�Ý�åc 0,5 - 0,8 mm c�Úa cây 

b�Çnh. Ngoài m �Üc �õích t�°o cây s�°ch b�Çnh, k�ì  

thu�¶t nu ôi c�³y meristem còn �õ�Ý�èc s�à d�Üng 

�õ�Å b�®o t�Ón ngu �Ón gen �æ các gi�Ông Allium 

(Haim và c �×ng s�â, 1990), t�°o v�¶t li �Çu ban 

�õ�²u cho các thí nghi�Çm �õ�×t bi �Än gen và c�®m 

�ßng �õa b�×i. 

�¤ Vi �Çt Nam, cây h�Ñ hành t �Ïi v �µn ch�Ýa 

�õ�Ý�èc quan tâm nghiên c �ßu nhi �Ãu, �õ�¼c bi�Çt là 

nh�áng nghiên c�ßu v�Ã nuôi c�³y meristem 

trong khi nhu c �²u v�Ã cây gi�Ông s�°ch b�Çnh 

�õang �õ�Ý�èc �õ�¼t ra r �³t c�³p bách. Ngh iên c�ßu 

này �õ�Ý�èc ti �Än hành nh �¸m xây d �âng quy 

trình nuôi c �³y meristem cây hành �ô�¿ 

(Allium wakegi) t �°o cây gi�Ông hành s �°ch 

b�Çnh ph �Üc v�Ü cho s�®n xu �³t và ngu �Ón nguyên 

li �Çu s�°ch cho các nghiên c�ßu v�Ã ch�Ñn t �°o 

gi�Ông �õ�×t bi �Än và c�®m �ßng �õa b�×i v �Ã sau. 

2. V�t T LI �…U VÀ PH �›�¡ NG PHÁP 

2.1. V �¶t li �Çu 

V�¶t li �Çu là mô phân sinh �õ�Ênh 

(meristem) tách t �Þ nh�áng cây hành �ô�¿ có 

tri �Çu ch�ßng b�Çnh virus �õi �Ån hình. 

C�¼p m�Ói �õ�¼c hi�Çu cho potyviridae là 

CIfor/CIRev (Hà Vi �Ät C�Ý�äng, 2008). 

CIFor5’GGiVViGTiGGiWSiGGiAARTCiAC-

3’CIRev5’ACiCCRTTYTCDATDATRTTiGTi

GC-3’. 

2.2. Ph �Ý�ãng pháp nghiên c �ßu 

2.2.1. K �ì thu�¶t tách meristem 

Kh�à trùng m�µu: m�µu �õ�Ý�èc kh�à trùng 

b�¸ng c�Ón 70o trong 1 phút, r �àa b� ņg n�Ý�åc c�³t 

vô trùng 3 l �²n sau �õó �õ�Ý�èc l�¹c liên t�Üc trong 

HgCl 2 1% trong 10 phút r �Ói ti�Äp t�Üc r�àa l�°i 

b�¸ng n�Ý�åc c�³t 3 l �²n. 

Tách mô phân sinh �õ�Ênh (meristem):. 
Meristem �õ�Ý�èc c�¹t v �åi kích th �Ý�åc �”0,5 mm 

d�Ý�åi kính lúp soi n �Õi Nikon Olimpus SD 30 có 

�õ�× phóng �õ�°i 30 l�²n và �õ�Ýa vào môi tr �Ý�äng 

dinh d �Ý�çng nhân t �°o �õã chu�´n b�Ì s�»n. 

2.2.2. Môi tr �Ý�äng nuôi c �³y 

T�³t c�® các thí nghi �Çm s�à d�Üng môi 

tr �Ý�äng nuôi c �³y MS c�ã b�®n có b�Õ sung 

sucrose, các ch�³t �õi �Ãu ti �Ät sinh tr �Ý�æng �æ các 

n�Óng �õ�× khác nhau tu �é t �Þng thí nghi �Çm,  

�õi �Ãu ch�Ênh pH �æ m�ßc 5,7.  

2.2.3. �ôánh giá �õ�× s�°ch b �Çnh virus c �Úa 

cây tái sinh t �Þ meristem b �¸ng ph �Ý�ãng 

pháp RT-PCR 

Ph�Ý�ãng pháp RT- PCR: �õ�Ý�èc th �âc hi�Çn 

v�åi 30 chu k �é theo chu trình nhi �Çt �æ 420C 

trong 30 phút, 94 0C trong 5 phút, 94 0C trong 

45 giây, 420C trong 45 giây và 68 0C trong 1 

phút, 68 0C trong 5 phút. Các thành ph�² n 

c�Úa ph�®n �ßng bao g�Óm RNA 25ng, buffer 5X, 
dNTP 0,25 µM, primer CI Forward 1 µM, 

primer CI Reverse 1 µM, enzyme 1U, n �Ý�åc 

c�³t �õ�Ã ion. S�®n ph �´m PCR �õ�Ý�èc �õi �Çn di trên 

gel agarose 1,0% và nhu�×m ethidium 

bromide. Hóa ch �³t và d �Üng c�Ü s�à d�Üng trong 

thí nghi �Çm này do hãng QIAGEN cung c �³p. 

403 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



Nuôi c�©y �ÿ�Ính sinh tr�m�ãng cây hành ���¿ (Allium wakegi) 

2.2.4. �ôi �Ãu ki �Çn thí nghi �Çm  

Nuôi c �³y �æ nhi �Çt �õ�×: 22 - 270C; c�Ý�äng �õ�× 
ánh sáng 2000 lux; th �äi gian chi �Äu sáng: 16 
gi�ä sáng/8 gi�ä t �Ôi. Thí nghi �Çm �õ�Ý�èc nh�¹c l�°i 
3 l �²n, m�Öi l�² n 10 bình, m �Öi bình 3 m �µu.  

Ch�Ê tiêu theo dõi �õ�Ình k �é 1 tu �²n/l �²n. S�Ô 
li �Çu �õ�Ý�èc x�à lý trên ph �²n m�Ãm IRRRISTAT 
4.0 và Excel, LSD �æ m�ßc ý ngh�Ëa 5%. 

 

Hình 1. Cây hành �õ�¿ nhi �Æm b �Çnh  

virus và cây kh �Ïe 

3. K �‚ T QU �l  VÀ TH �l O LU �t N 

3.1. Quá trình tái sinh ch �Ói t�Þ meristem 

Hussey và c�×ng s�â (1978) ti�Än hành nuôi 
c�³y m�µu meristem c �Úa gi�Ông hành 
“Senshyu” trên môi tr �Ý�äng MS v �åi BAP và 
�õã nhân nhanh �õ�Ý�èc sau 4 - 6 tu �²n. Gi �Ông 
“Vsetana” �õã c�®m �ßng nhân ch�Ói trên môi 
tr �Ý�äng BDS v �åi n �Óng �õ�× BAP và NAA khác 
nhau. Trong kho �®ng th �äi gian nuôi c �³y là 14 
tu�² n, cây có th�Å tái sinh �õ�Ý�èc t�Þ callus 
(Havel và Novak, 1985). Havel (1982) �õã 
nghiên c �ßu vai trò c�Úa ch�³t �õi �Ãu ti �Ät sinh 
tr �Ý�æng trong quá trình tái sinh ch �Ói t �Ïi t �Þ 
meristem. Theo tác gi �® này, trong quá trình 
nuôi c�³y, nh �áng ch�Ói �õ�ãn phát tri �Ån t �Þ �õ�Ênh 
ch�Ói t �Ïi phân l�¶p có th�Å xu�³t hi �Çn trên môi 
tr �Ý�äng không có ch�³t �õi �Ãu ti �Ät sinh tr �Ý�æng. 

Tuy nhiên, m �×t l �Ý�èng auxin nh �³t �õ�Ình s�À 
làm t �·ng t�ë l �Ç ch�Ói tái sinh t�Þ  meristem 
ng�¹n (0,1 - 0,5mm). Bhojwani (1980), �õã 
nuôi c�³y thành công meristem c �Úa cây hành 
c�Ú (Allium ampeloprasum), hành hoa ( A. 
fistulosum) và cây t �Ïi t �·m (A. mananthum). 
Meristem �õ�Ý�èc tách ra c �Úa các gi�Ông trên 
phát tri �Ån nhanh và kh �Ïe m�°nh trên môi 
tr �Ý�äng có b�Õ sung cytokinin.  

Các cytokinin (BA, kinetin) và auxin 
(IA A, �DNAA) �õ�Ý�èc s�à d�Üng v�åi các n�Óng �õ�× 
và t �Õ h�èp khác nhau trong tái sinh ch �Ói t �Þ 
meristem (B �®ng 1 và 2). Trong quá trình 
nuôi c�³y, meristem �õã c�®m �ßng t�°o thành 
nhi �Ãu lo�°i ch�Ói khác nhau. C �·n c�ß vào �õ�¼c 
�õi �Åm hình thái sau 6 tu �²n nuôi c �³y, ch�Ói 
�õ�Ý�èc chia thành 3 lo �°i sau: 

+ Ch�Ói lo�°i 1: Ch �Ói �õã hình thành r �Æ, lá, 
th�Ý�äng có kích th �Ý�åc l�ån, màu xanh �õ�¶m. 
Trong quá trình nuôi c �³y m�µu, ch�Ói th �Ý�äng 
c�®m �ßng và phát tri �Ån t �Þ r�³t s�åm (tu �²n 1), 
ch�Ói có kích th �Ý�åc trên 2 cm.  

+ Ch�Ói lo �°i 2: Là nh �áng ch�Ói ng�¹n m�¶p 
(kích th�Ý�åc d�Ý�åi 2cm), có màu xanh �õ�¶m, có 
t�Þ 1 - 2 r �Æ, có vùng hình thành r �Æ màu tr �¹ng, 
kh�® n�·ng tái sinh cao (tu �²n 1 - 2) và kh�® 
n�·ng nhân lên r �³t l �ån. 

+ Ch�Ói lo �°i 3: Là nh �áng ch�Ói th �Ý�äng 
hình thành sau tu�² n th�ß 2, có kích th �Ý�åc dao 
�õ�×ng l �ån, không có vùng r�Æ màu tr �¹ng, ch�Ê là 
d�°ng �õo�°n ch�Ói màu xanh. Th �Ý�äng m�³t s�ßc 
s�Ông và hoá vàng �æ tu �²n t h�ß 6. 

 

Hình 2. Ch �Ói lo�°i 1 
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3.1.1. �l nh h�Ý�æng c �Úa �õ�ãn ch �³t (BA, 

kinetin và n�Ý�å c d �Þa) �õ�Än s �â tái sinh  

ch �Ói t�Þ meristem 

K�Ät qu�® thí nghi �Çm cho th �³y BA và n �Ý�åc 

d�Þa có tác d�Üng t�Ôt h �ãn so v�åi kinetin khi 

kích thích tái sinh ch �Ói t �Þ meristem (B�®ng 

1). Tuy nhiên, khi s �à d�Üng BA t �ë l �Ç ch�Ói lo�°i 

1 và lo�°i 2 �õ�Ãu hình thành khá cao, �õ�¼c bi�Çt 

là ch�Ói lo�°i 2 là lo�° i ch�Ói có s�ßc s�Ông và kh�® 

n�·ng �õ�¿ nhánh m �°nh, là nguyên li �Çu thích 

h�èp trong quá trình nhân nhanh m �µu tái 

sinh (so v �åi n �Ý�åc d�Þa ch�Ê hình thành ch �Ói 

lo�°i 1). Do �õó, môi tr �Ý�äng MSo b�Õ sung 

0,75mg/l BA là môi tr �Ý�äng t �Ôt nh �³t cho s�â 

tái sinh ch �Ói t �Þ meristem �æ cây hành �ô�¿ 

(Allium wakegi). 

Hình 3. Ch �Ói lo�°i 2 

 
3.1.2. �l nh h �Ý�æng c �Úa t �Õ h�èp (BA và IAA;  

BA và �. NAA) �õ�Än s �â tái sinh ch �Ói t�Þ 

meristem Hình 4. Ch �Ói lo�°i 3 

 

B�®ng 1. �l nh h�Ý�æng c �Úa BA, kinetin và n �Ý�åc d �Þa �õ�Än s �ßc s�Ông  

và s �â tái sinh c �Úa ch �Ói t�Þ meristem (sau 6 tu �²n nuôi c �³y) 

T�ù l�Ë các lo�¥i ch�×i (%) 
Công 

th�íc 
Ch�©t b�Ù 

sung 
N�×ng 

�ÿ�Ý 

T�ù l�Ë 
m�¯u 
ch�Ãt 

(%) 

T�ù l�Ë 
m�¯u 
s�Õng 

(%) 

T�ù l�Ë 
m�¯u t�¥o 

ch�×i 

(%) Lo�¥i 1 Lo�¥i 2 Lo�¥i 3 

T�ù l�Ë 
m�¯u t�¥o 
callus 

(%) 

��/c 0,00 46,7 53,3 50,0 0,0 0,0 50,0 3,3 

CT 1 0,25 46,7 53,3 40,0 3,3 0,0 36,7 13,3 

CT 2 0,50 43,3 57,7 50,0 6,7 10 33,3 6,7 

CT 3 0,75 26,6 73,4 66,7 13,4 13,3 40,0 6,7 

CT 4 

BA 

(mg/l) 

1,00 30,0 74,0 60,0 6,7 0,0 53,3 14,0 

CT 5 0,25 53,4 46,6 43,3 0,0 0,0 43,3 3,3 

CT 6 0,50 50,0 50,0 46,7 0,0 0,0 46,7 3,3 

CT 7 0,75 50,0 50,0 46,7 0,0 0,0 46,7 3,3 

CT 8 

Kinetin 

(mg/l) 

1,00 56,7 56,7 56,7 0,0 0,0 56,7 0,0 

CT 9 5% 30,6 69,4 63,8 19,4 0,0 44,4 5,6 

CT 10 10% 44,4 66,8 55,6 5,6 0,0 55,6 5,6 

CT 11 

N�m�ßc 
d�ïa 

15% 20,5 79,5 69,5 2,8 0,0 66,7 0,0 
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Hình 5. �l nh h�Ý�æng c �Úa BA  

�õ�Än s �â tái sinh ch �Ói t�Þ meristem 

K�Ät qu�® thí nghi �Çm �õ�Ý�èc th�Å hi �Çn �æ 

b�®ng 2 cho th �³y t �Õ h�èp BA và IAA có tác 

d�Üng t�Ôt h �ãn trong vi �Çc kích thích s �â sinh 

tr �Ý�æng, phát tri�Ån c�Úa meristem so v �åi t �Õ 

h�èp BA và �D- NAA, c �Ûng nh�Ý so v�åi vi�Çc s�æ 

d�Üng BA riêng r�À.  

V�åi m �Üc �õích t �°o nhi �Ãu ch�Ói lo�°i 2 ph �Üc 
v�Ü cho quá trình nhân nhanh thì công th �ßc 
môi tr�Ý�äng MSo b�Õ sung 0,75mg/l BA và 
0,5mg/l IAA là công th �ßc thích h�èp nh �³t 
cho quá trình tái sinh ch �Ói t �Þ meristem 
(cho t�ë l �Ç m�µu s�Ông cao nh�³t: 83,3%; t �ë l �Ç 
ch�Ói lo �°i 2: 26,6%). 

3.2. Quá trình nhân nhanh ch �Ói tái 

sinh 

Trong thí nghi �Çm này, ch �Ói tái sinh t �Þ 

meristem �õ�Ý�èc nuôi c�³y trên môi tr �Ý�äng 

n�Ãn MS o b�Õ sung BA và kinetin v �åi n �Óng �õ�× 

bi �Än �õ�×ng t �Þ 0 �õ�Än 2mg/l (B �®ng 3). 

K�Ät qu �® th �âc nghi�Çm cho th�³ y r �¸ng BA 

có tác d�Üng t �Ôt h �ãn kinetin trong vi �Çc kích 

thích s �â hình thành c �Üm ch�Ói. Các ch�Ói m �åi 

hình thành có kích th �Ý�åc khá �õ�Óng �õ�Ãu, có 

màu xanh �õ�¶m, s�ßc s�Ông cao. Trong khi t �Ôc 

�õ�× ph�®n �ßng c�Úa ch�Ói �æ môi tr�Ý�äng có b�Õ 

sung kinetin là khá ch �¶m, nh�áng ch�Ói m �åi 

hình thành th�Ý�äng có kích th �Ý�åc nh�Ï, y�Äu 

�åt, có màu xanh nh �°t. Nh �Ý v�¶y, trong quá 

trình nhân nhanh ch �Ói lo�°i 2 cho h�Ç s�Ô 

nhân ch �Ói và s�Ô lá trung bình/ch �Ói cao h�ãn 

 

B�®ng 2. �l nh h�Ý�æng c �Úa t �Õ h�èp BA-IAA và BA- �DNAA �õ�Än s �ßc s�Ông  

và s �â tái sinh ch �Ói t�Þ meristem (sau 6 tu �²n nuôi c �³y) 

T�ù l�Ë các lo�¥i ch�×i (%) 
Công 
th�íc 

N�×ng 
�ÿ�Ý 

BA 

mg/l 

Ch�©t b�Ù 
sung 

N�×ng 
�ÿ�Ý 

mg/l 

T�ù l�Ë 
m�¯u 
ch�Ãt 

(%) 

T�ù l�Ë 
m�¯u 
s�Õng 

(%) 

T�ù l�Ë 
m�¯u t�¥o 

ch�×i 

(%) Lo�¥i 1 Lo�¥i 2 Lo�¥i 3 

T�ù l�Ë 
m�¯u 
t�¥o 

callus 

(%) 

��/c 0,75  0,0 30,0 70,0 63,3 10,0 13,3 40,0 6,7 

CT 1 0,75 0,1 36,7 63,3 60,0 0,0 20,0 40,0 13,3 

CT 2 0,75 0,25 30,0 70,0 70,0 0,0 20,0 50,0 14,7 

CT 3 0,75 

IAA 

0,5 26,7 83,3 80,0 0,0 26,6 53,4 17,3 

CT 4 0,75 0,1 52,8 47,2 41,7 5,6 13,9 22,2 16,7 

CT 5 0,75 0,25 61,1 38,9 38,9 2,8 16,7 19,4 22,2 

CT 6 0,75 

�DNAA 

0,5 55,6 44,4 37,2 0,0 17,8 19,4 33,3 
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ch�Ói lo �°i 1 và lo�°i 3. Môi tr �Ý�äng thích h �èp 
nh�³t cho nhân nhanh ch �Ói lo �°i 2 là môi 
tr �Ý�äng MSo b�Õ sung BA v �åi n �Óng �õ�× 
1,5mg/l. S�à d�Üng cytokinin trong nhân 
nhanh ch �Ói tái sinh c �Úa cây hành t�Ïi �õã 
�õ�Ý�èc m�×t s�Ô tác gi �® �õ�Ã c�¶p (Havel, 1982, 
Muhammad & cs., 2003).  

K�Ät qu �® này c�Ûng phù h�èp v�åi công b�Ô 
c�Úa tác gi�® Muhammad và c �×ng s�â, 2003. 
H�Ñ �õã nhân nhanh thành công gi �Ông t�Ï i �õ�Ìa 
ph�Ý�ãng c�Úa Bangladesh trên môi tr �Ý�äng 
MS b�Õ sung 0,5 ppm BA. 

3.3. Quá trình t �°o r �Æ c�Úa ch �Ói tái sinh  

Sau khi t �°o �õ�Ý�èc ch�Ói tái sinh vi �Çc kích 
thích cho cây ra r �Æ là m �×t vi �Çc làm r �³t  quan 
tr �Ñng. Nó làm t �·ng s�ßc s�Ông và kh �® n�·ng 
sinh tr �Ý�æng, phát tri �Ån c�Úa cây in vitro khi 
�õ�Ýa ra v �Ý�än �Ý�ãm.  

Theo Novark và c �×ng s�â (1983), môi 
tr �Ý�äng ra r �Æ t �Ôt nh�³ t �õ�Ôi v �åi cây h �Ñ hành t �Ïi 

là môi tr �Ý�äng có b�Õ sung auxin (nh �Ý IAA) 
trong m �×t s�Ô tr �Ý�äng h�èp s�â thay th �Ä IAA 
b�¸ng GA3 c�Ûng có tác d�Üng kích thích ra r �Æ. 
Bên c�°nh �õó, Vi �Çc s�à d�Üng than ho �°t tính 
�õ�Ôi v �åi s�â ra r�Æ c�Úa cây �õã �õ�Ý�èc nghiên c�ßu 
trên nhi �Ãu �õ�Ôi t �Ý�èng nh �Ý d�Ýa h�³u (Krug & 
cs., 2005; Pirinc & cs., 2003); cói Juncus 
effusus L., (Sarma & cs., 2000). 

 

Hình 6. K �Ät qu �® nhân nhanh  

�æ 3 lo�°i ch �Ói

 

B�®ng 3. �l nh h�Ý�æng c �Úa BA và kinetin �õ�Än kh�® n�·ng  

nhân nhanh ch �Ói tái sinh (sau 4 tu �²n nuôi c �³y)  

Ch�×i lo�¥i 1 Ch�×i lo�¥i 2 Ch�×i lo�¥i 3 

Công 
th�íc 

Ch�©t b�Ù 
sung 

N�×ng �ÿ�Ý 

(mg/l) 
S�Õ lá 

TB/ch�×i 

(lá) 

HSN ch�×i 

(l�«n/tháng) 

S�Õ lá 
TB/ch�×i 

(lá) 

HSN ch�×i 
(l�«n/tháng) 

S�Õ lá 
TB/ch�×i 

(lá) 

HSN ch�×i 

(l�«n/tháng) 

��/C 0 2,2 1,13 2,33 1,27 0,2 0,2 

CT1 0,5 1,6 1,06 9,4 5,73 0,53 0,53 

CT2 1,0 1,8 1,33 9,53 6,33 0,73 0,73 

CT3 1,5 1,67 1,4 10,93 7,4 0,73 0,73 

CT4 

BA 

2,0 4,13 2 6,47 4,07 0,8 0,8 

CT5 0,5 2,00 1,33 4,40 2,46 0,33 0,33 

CT6 1,0 2,33 1,47 6,27 3,80 0,47 0,47 

CT7 1,5 2,47 1,60 10,07 5,93 0,20 0,20 

CT8 

Kinetin 

2,0 2,20 1,20 7,20 6,13 0,00 0,00 

CV% = 2,6       

LSD5% công th�í c = 0,45 

LSD5% lo�¥i ch�×i = 0,35 

LSD5% công th�í c+lo�¥i ch�×i = 0,78 
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K�Ät qu �® thí nghi �Çm �õ�Ý�èc th�Å hi �Çn �æ 
b�®ng 4 cho th �³y IAA có tác d�Üng �ßc ch�Ä s�â 
hình thành ch �Ói, làm t �·ng s�Ô lá và s�Ô r �Æ c�Úa 
m�µu nuôi c �³y so v�åi �õ�Ôi ch�ßng. Trong khi �õó, 
than ho �°t tính �õã �ßc ch�Ä s�â sinh tr �Ý�æng và 
phát tri �Ån c�Úa cây tái sinh và không t �°o 
�õ�Ý�èc s�â t�·ng s�Ô r �Æ trung bình trên cây �æ 
m�ßc sai khác ý ngh�Ëa (LSD 5%) v�åi công 
th�ßc �õ�Ôi ch�ßng (B�®ng 5). 

 Nh �Ý v�¶y, �æ thí nghi �Çm này, môi tr�Ý�äng 
t�Ôt nh �³t cho s�â sinh tr �Ý�æng, phát tri �Ån và 
ra r �Æ c�Úa cây tái sinh là môi tr �Ý�äng MSo có 
b�Õ sung 0,5mg/l IAA. 

3.4. �ôánh giá �õ�×  s�°ch b�Çnh c �Úa cây tái 
sinh t �Þ meristem b �¸ng ph �Ý�ãng pháp 
ph�Ý�ãng pháp RT-PCR 

Ph�Ý�ãng pháp RT - PCR là m �×t trong 
nh �áng ph �Ý�ãng pháp �õáng tin c �¶y nh �³t,  

 

 

Hình 7. �l nh h�Ý�æng c �Úa IAA �õ�Än  

s�â sinh tr �Ý�æng, phát tri �Ån  

và ra r �Æ c�Úa cây tái sinh 

 

B�®ng 4. �l nh h�Ý�æng c �Úa IAA �õ�Än s �â ra r �Æ c�Úa ch �Ói tái sinh 

(sau 4 tu �²n nuôi c �³y) 

Công th�íc 
N�×ng �ÿ�Ý IAA 

(mg/l) 
Chi�Åu cao cây 

(cm) 
S�Õ lá/cây 

(lá) 
S�Õ ch�×i/cây 

(ch�×i) 
S�Õ r�É/cây 

(r�É) 

��/C 0 6,84 3,37 2,73 1,67 

CT1 0,25 7,55 3,70 2,50 3,17 

CT2 0,50 8,44 3,93 2,03 4,33 

CV% 0,7 4,4 3,1 3,8 

LSD5% 0,99 0,32 0,15 0,23 

 

B�®ng 5. �l nh h�Ý�æng c �Úa than ho �°t tính �õ�Än s �â ra r �Æ c�Úa ch �Ói tái sinh 

(sau 4 tu �²n nuôi c �³y) 

Công th�íc 
N�×ng �ÿ�Ý than ho�¥t 

tính (g/l) 
Chi�Åu cao cây

(cm) 
S�Õ lá/cây 

(lá) 
S�Õ ch�×i/cây 

(ch�×i) 
S�Õ r�É/cây 

(r�É) 

��/C 0 6,89 3,70 3,03 1,70 

CT1 0,5 4,73 2,73 2,37 2,33 

CT2 1 4,32 2,20 1,53 3,17 

CV% 3,1 1,2 3,5 2,0  

LSD5% 0,32 0,66 0,16 0,94  
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vì v�¶y nó �õ�Ý�èc s�à d�Üng r �×ng rãi trong ch �´n 
�õoán phân t �à nh �¸m phát hi �Çn ra các cây b�Ì 
nhi �Æm virus d �°ng RNA �æ m�ßc �õ�× nh �Á ho�¼c 
�æ giai �õo�°n nhi �Æm s�åm (Cuong Viet Ha, 
2007). Trong thí nghi �Çm này, ph �®n �ßng RT 
- PCR �õ�Ý�èc th�âc hi �Çn �õ�Å ki �Åm tra s �â có 
m�¼t c�Úa potyvirus trên các m �µu hành tái 
sinh t �Þ meristem. 

 K �Ät qu�® ch�´n �õoán b�¸ng ph�Ý�ãng pháp 
RT - PCR �õã cho th �³y m�µu hành tái sinh 
t �Þ meristem cho ph �®n �ßng âm tính v �åi s�â 
có m�¼t c�Úa potyvirus khi s �à d�Üng 2 �õo�°n 
m�Ói �õ�¼c hi �Çu CIFor/ CIRev (Hình 8).   

 

Hình 8. K �Ät qu �® �õi �Çn di s �®n ph�´m RT- 

PCR trên gelagarose ki �Åm tra s �â có 

m �¼t c�Úa potyvirus v �åi c�¼p m�Ói  

CIFor và CIRev 

Chú thích:  

L: Ladder 1Kb 
T: �ôCT RNA �õ�Ý�èc thay b�¸ng n�Ý�åc 
-: �ôC(-) m�µu hành kh�Ïe 
+: �ôC(+) m�µu hành b�Ì b�Çnh virus 
1, 2, 3, 4, 5: các m�µu hành tái sinh t�Þ eristem 

4. K �‚ T LU �t N 

Môi tr �Ý�äng thích h �èp �õ�Å tái sinh ch �Ói 
t�Þ meristem là môi tr �Ý�äng MSo b�Õ sung 
0,75mg/l BA và 0,5mg/l IAA. 

Môi tr �Ý�äng nhân nhanh in vitro ch �Ói 
tái sinh t �Þ meristem t�Ôt nh�³ t là môi tr �Ý�äng 
MSo b�Õ sung 1,5mg/l BA. 

Môi tr �Ý�äng ra r �Æ thích h �èp nh �³t �õ�Ôi v �åi 
cây tái sinh là môi tr �Ý�äng MSo b�Õ sung 
0,5mg/l IAA 

B�¸ng ph�Ý�ãng pháp RT-PCR v �åi 2 m �Ói 
CIFor và CIRev �õã kh �ºng �õ�Ình các cây tái 
sinh t�Þ meristem là s �°ch virus. 
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