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TÓM TẮT 

Lô hội (Aloe vera L.) là cây dược liệu dùng cho cả đông y và tây y. Chất gel trong cây Lô hội 
còn được sử dụng để sản xuất các loại mỹ phẩm. Vì vậy cần phát triển các vùng trồng cây Lô hội 
làm nguyên liệu.  Nhân giống vô tính in vitro cây Lô hội nhằm nhân nhanh cây giống cho các vùng 
nguyên liệu là cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: để tạo vật liệu khởi đầu in vitro cây 
Lô hội nên sử dụng mẫu ở vụ xuân, khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 7 phút cho hiệu quả khử 
trùng cao (68,5%). Môi trường MS bổ sung 2,5 mg/l BAP cho hệ số nhân cao (5,3 lần/ 3 tuần), chất 
lượng chồi tốt. Bổ sung  than hoạt tính 1,5 - 2,0 g/l cho khả năng ra rễ đạt cao nhất. Tỷ lệ ra rễ đạt 
100%, chất lượng rễ tốt. Giá thể ra cây Lô hội invitro thích hợp là cát mịn, tỷ lệ sống cao (81,4%), 
cây sinh trưởng phát triển tốt. Thời vụ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả ra cây Lô hội in 
vitro. 

Từ khóa: Hệ số nhân, khử trùng, nhân giống vô tính in vitro, ra cây in vitro, than hoạt  tính, vật 
liệu khởi đầu in vitro. 

SUMMARY 
Aloe Vera L. is medicinal as well as cosmetic plant.  An experiment was conducted to 

investigate the possibility for rapid micropropagation of Aloe vera for raw material production. 
Harvest of explants during spring season and sterilization in 0.1% HgCl2  for 7 minutes resulted in 
high sterilization effect for in vitro initiation. MS medium added with 2.5 ppm BAP gave high 
multiplication rate and high quality shoots. Adding 1.5 – 2.0 g/l of active charcoal in rooting medium 
provided high rooting effect  and  good root quality. Transplanting in vitro Aloe vera plantlets into 
sand yielded high survival rate and  good plantlet growth. The cropping season had no visible 
effect on transplanting in vitro Aloe vera.  

Key words : Aloe vera L, in vitro initiation material, micropropagation, sterilization, transplant. 

1. §ÆT VÊN ®Ò 

C©y L« héi (Aloe vera L.) hay cßn ®−îc 
gäi lμ c©y Nha ®am, lμ lo¹i c©y d−îc liÖu 
®−îc dïng trong c¶ ®«ng y vμ t©y y. Trong 
c©y L« héi cã chÊt ®«ng dÝnh (gel) chøa c¸c 
chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc, c¸c axit amin, 
vitamin, chÊt kh¸ng sinh.(Vâ Thanh Th¸i, 
1962; Afzal, Ali, Dhami, 1991 ) 

ë ViÖt Nam, c©y L« héi cã nhiÒu dßng 
kh¸c nhau, trong ®ã Aloe vera ®−îc ghi 
nhËn lμ c©y cã mÆt sím nhÊt, ph©n bè 

nhiÒu ë vïng ven biÓn miÒn Trung vμ lμ 
c©y thuèc cæ truyÒn cña ng−êi ViÖt Nam tõ 
l©u ®êi nay.  

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÊt gel chiÕt rót 
tõ c©y L« héi ®−îc dïng nhiÒu trong c¸c 
ngμnh c«ng nghÖ d−îc phÈm, ho¸ mü 
phÈm nh−: kem thoa lªn da, thuèc viªn 
hay thuèc mì ®Ó trÞ bÖnh, sö dông trùc 
tiÕp chÊt gel cã trong l¸ t−¬i ®¾p mÆt 
d−ìng da, lμm n−íc uèng, nÊu chÌ... nªn 
c©y L« héi ngμy cμng ®−îc nhiÒu ng−êi 
tiªu dïng quan t©m (§ç Thanh Héi, 1977;  
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Anshoo, Singh et al., 2005). ChÝnh v× lÏ ®ã, 
t¨ng c−êng ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu 
c©y L« héi lμ cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, c©y L« 
héi rÊt khã nh©n gièng b»ng h¹t, ng−êi 
d©n th−êng nh©n gièng c©y L« héi b»ng 
ph−¬ng ph¸p t¸ch chåi. Ph−¬ng ph¸p nμy 
®¬n gi¶n nh−ng cho hÖ sè nh©n gièng 
kh«ng cao, c©y dÔ bÞ giμ hãa, søc sèng thÊp 
nªn kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®−îc sè l−îng lín 
c©y gièng theo quy m« c«ng nghiÖp (M¹nh 
Tïng, 2004). 

Nh©n gièng b»ng kü thuËt nu«i cÊy m« 
tÕ bμo sÏ gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng khã kh¨n 
nªu trªn, nh− hÖ sè nh©n gièng cao mμ c¸c 
ph−¬ng ph¸p nh©n gièng kh¸c khã cã thÓ 
®¹t ®−îc, c©y gièng ®ång ®Òu, søc sinh 
tr−ëng cao vμ s¹ch bÖnh (Aggarwal, 
Barna, 2004; Liao, Chen et al., 2004). V× 
vËy, h−íng nghiªn cøu kü thuËt nh©n c©y 
L« héi b»ng ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy in vitro 
®−îc c¸c nhμ khoa häc quan t©m nghiªn 
cøu. C¸c c«ng bè trªn thÕ giíi chñ yÕu tËp 
trung vμo c¸c gièng L« héi b¶n ®Þa 
(Aggarwal, D., Barna, K.S. 2004). ë ViÖt 
Nam, Trung t©m chuyÓn giao tiÕn bé khoa 
häc vμ n«ng nghiÖp tØnh VÜnh Phóc còng 
®· khuyÕn c¸o viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p 
nu«i cÊy m« ®Ó nh©n gièng c©y L« héi 
(Aloe vera L.) Bμi viÕt nμy tr×nh bμy cô thÓ 
kü thuËt cña tõng b−íc trong quy tr×nh 
nh©n v« tÝnh c©y L« héi b»ng ph−¬ng ph¸p 
nu«i cÊy in vitro nh»m t¹o ra sè l−îng lín 
c©y gièng L« héi theo kiÓu c«ng nghiÖp ®Ó 
phôc vô cho c¸c vïng trång c©y L« héi 
nguyªn liÖu. 

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

Gièng c©y L« héi dßng Aloe vera 
Linne. Sinensis. Berger (ng−êi d©n th−êng 
gäi lμ c©y L« héi l¸ nhá) ®−îc cung cÊp tõ 
ViÖn nghiªn cøu c©y d−îc liÖu Trung −¬ng. 

VËt liÖu ban ®Çu ®−îc sö dông cho kü 
thuËt nh©n gièng in vitro lμ chåi ®Ønh cña 
c©y L« héi trong v−ên −¬m vô xu©n 2007. 

§©y lμ c©y L« héi ®−îc chän läc trong ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn, c©y kháe m¹nh, kh«ng cã 
triÖu chøng nhiÔm virus. 

C¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®−îc sö 
dông trong nghiªn cøu thuéc hai nhãm: 
auxin (-NAA, IBA) vμ xytokinin (BAP, 
kinetin), víi c¸c nång ®é BAP vμ kinetin tõ 
0,5 ppm ®Õn 3,0 ppm, - IAA cã nång ®é tõ 
0,2 ppm ®Õn 1,0 ppm. Ngoμi ra, nghiªn 
cøu cßn sö dông than ho¹t tÝnh. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn 

hμnh ®èi víi kü thuËt nu«i cÊy m« tÕ bμo 
®· ®−îc sö dông: M«i tr−êng dinh d−ìng 
MS (Muraskige & Skoog, 1968) víi 30g/l 
®−êng saccaroza vμ 6,5 g/l agar; ChØnh pH 
m«i tr−êng 5,8 - 6,0; Pha chÕ m«i tr−êng 
nu«i cÊy trong b×nh trô víi 20 - 35 ml/b×nh 
tïy theo tõng thÝ nghiÖm; HÊp khö trïng ë 
nhiÖt ®é 1210C, ¸p suÊt 1,0 atm trong 20 
phót. Giai ®o¹n in vitro ®−îc thùc hiÖn 
trong phßng v« trïng thuéc bé m«n Sinh lý 
thùc vËt, khoa N«ng häc. C©y ®−îc ®Æt 
trong buång nu«i cã dμn ®Ìn chiÕu s¸ng 
víi c−êng ®é 2000 lux, nhiÖt ®é 27oC - 
30oC. Giai ®o¹n sau in vitro ®−îc thùc hiÖn 
trong v−ên −¬m thuéc nhμ l−íi, khoa N«ng 
häc. C¸c mÉu cÊy ®−îc lÊy ë c¸c thêi vô 
kh¸c nhau trong n¨m:  mïa xu©n (3/2007), 
mïa hÌ (6/2007), mïa thu (9/2007) vμ mïa 
®«ng (12/2007), ®−îc khö trïng b»ng 0,1% 
HgCl2 trong 7 phót vμ cÊy vμo m«i tr−êng 
dinh d−ìng.  

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn 
hoμn toμn (RCD), lÆp l¹i tõ 3 - 5 lÇn tïy 
theo tõng thÝ nghiÖm. Giai ®o¹n in vitro, 
mçi lÇn lÆp l¹i tõ  8 - 10 b×nh, mçi b×nh cã 
tõ 3 - 5 mÉu cÊy tïy theo tõng thÝ nghiÖm. 
Giai ®o¹n sau in vitro, mçi lÇn lÆp l¹i tõ  
20 - 30 c©y. TiÕn hμnh theo dâi c¸c chØ tiªu 
th«ng th−êng trong lÜnh vùc nu«i cÊy in 
vitro: tû lÖ mÉu nhiÔm, tû lÖ mÉu sèng, tû 
lÖ mÉu bËt chåi (giai ®o¹n t¹o vËt liÖu khëi 
®Çu); hÖ cè nh©n, chiÒu cao chåi, sè l¸, 
tr¹ng th¸i chåi (giai ®o¹n nh©n nhanh); tû 
lÖ ra rÔ, sè rÔ, chiÒu dμi rÔ (giai ®o¹n t¹o 
c©y hoμn chØnh); tû lÖ c©y sèng, chiÒu cao, 
sè l¸ (giai ®o¹n sau in vitro).   
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Kü thuËt t¹o vËt liÖu khëi ®Çu in vitro 

3.1.1. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc vμ 
          thêi l−îng khö trïng ®Õn hiÖu qu¶ 
           t¹o vËt liÖu khëi ®Çu in vitro c©y 
          L« héi 

§Ó lo¹i bá c¸c vi sinh vËt, trong kü 
thuËt khö trïng mÉu tr−íc khi cÊy vμo 
m«i tr−êng, cã thÓ dïng nhiÒu lo¹i chÊt 
khö trïng kh¸c nhau nh− NaOCl, 
Ca(OCl)2, H2O2, HgCl2 ... Trong thÝ nghiÖm 
nμy, chÊt khö trïng lμ 0,1% HgCl2 ®−îc sö 
dông lμ chÊt khö trïng rÊt cã hiÖu qu¶ 
cho nhiÒu ®èi t−îng c©y trång kh¸c nhau. 
Tuy nhiªn, mçi lo¹i ®èi t−îng c©y trång 
cÇn nghiªn cøu vÒ chÕ ®é khö trïng thÝch 
hîp. V× vËy, hai ph−¬ng thøc khö trïng 
(®¬n vμ kÐp) ®−îc so s¸nh víi thêi gian 
khö trïng kh¸c nhau trªn mÉu nu«i cÊy lμ 
chåi ®Ønh cña c©y L« héi.   

KÕt qu¶ thu ®−îc cho biÕt thêi gian vμ 
ph−¬ng thøc khö trïng (®¬n vμ kÐp) cã 
¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn tû lÖ mÉu sèng vμ 
bËt chåi. Tû lÖ mÉu sèng vμ bËt chåi t¨ng 
tõ (9,8 %) ë c«ng thøc 1 ®Õn (68,5 %) ë 
c«ng thøc 3 khi t¨ng thêi gian khö trïng 
tõ 3 phót ®Õn 7 phót víi ph−¬ng thøc khö 
trïng ®¬n. Tû lÖ mÉu nhiÔm gi¶m dÇn, tû 
lÖ mÉu chÕt vμ tû lÖ mÉu sèng bËt chåi 
t¨ng dÇn theo chiÒu t¨ng cña tæng l−îng 
thêi gian khö trïng tõ 3 phót, 5 phót ®Õn 
7 phót (lÇn l−ît: 7,5 %; 21,3 % vμ 66,8 %) 
víi ph−¬ng thøc khö trïng kÐp. Tuy 
nhiªn, hiÖu qu¶ khö trïng kh¸c nhau 
kh«ng ®¸ng kÓ gi÷a hai ph−¬ng thøc, tû lÖ 
mÉu sèng vμ bËt chåi lμ 68,5 % vμ 66,8 % 
(B¶ng 1).  

Nh− vËy, ®èi víi mÉu chåi c©y L« héi 
nªn sö dông ph−¬ng ph¸p khö trïng ®¬n 7 
phót trong 0,1% HgCl2 cho hiÖu qu¶ khö 
trïng cao. Tû lÖ mÉu sèng bËt chåi ®¹t 
68,5%. 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc vμ thêi l−îng khö trïng 
®Õn tû lÖ sèng cña mÉu cÊy L« héi (10 ngμy sau cÊy) 

Thời gian khử trùng 
(phút) Công 

thức 
Lần 1 Lần 2 

Tỷ lệ mẫu nhiễm 
(%) 

Tỷ lệ mẫu chết 
(%) 

Tỷ lệ mẫu bật chồi 
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

5 

7 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

90,2 

74,5 

25,8 

92,5 

75,3 

10,0 

0 

0 

5,7 

0 

3,4 

23,2 

9,8 

25,5 

68,5 

7,5 

21,3 

66,8 

      

3.1.2. ¶nh h−ëng cña thêi vô lÊy mÉu 
          ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi L« héi 

C¸c thêi vô trong n¨m kh¸c nhau th× 
tr¹ng th¸i sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y 
trång còng kh¸c nhau vμ ®iÒu nμy sÏ ¶nh 
h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh chåi cña 

mÉu cÊy. Tû lÖ mÉu sèng bËt chåi cao nhÊt 
khi lÊy mÉu ë thêi ®iÓm vô xu©n (68,5%) 
vμ thÊp nhÊt lμ vμo thêi ®iÓm vô hÌ 
(24,3%). Nh− vËy, kh¶ n¨ng mÉu t¸i sinh 
t¹o chåi phô thuéc nhiÒu vμo thêi ®iÓm lÊy 
mÉu trong n¨m (H×nh 1). 
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H×nh 1. ¶nh h−ëng cña thêi vô lÊy mÉu ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi mÉu cÊy L« héi 

3.2. Kü thuËt nh©n nhanh chåi L« héi 
       in vitro 

Trong quy tr×nh nh©n gièng in vitro, 
giai ®o¹n nh©n nhanh quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ 
cña qu¸ tr×nh nh©n gièng v« tÝnh. §Ó cã 
®−îc hÖ sè nh©n gièng cao, ®ång nhÊt, c©y 
cã tr¹ng th¸i sinh tr−ëng tèt th× viÖc x¸c 
®Þnh m«i tr−êng nh©n nhanh thÝch hîp lμ 
quan träng. 

ChÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng xytokinin 
®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu 
khiÓn sù t¸i sinh mÉu cÊy theo h−íng t¹o 
chåi lμm t¨ng hÖ sè nh©n. §Æc biÖt, viÖc 
phèi hîp c¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng mét 
c¸ch hîp lý l¹i  tá ra hiÖu qu¶ h¬n so víi 

khi sö dông riªng rÏ. Nh÷ng nghiªn cøu 
cña Miller vμ Skoog (1963) cho thÊy c¸c 
®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ngo¹i sinh cßn phèi 
hîp c¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng néi sinh 
trong viÖc ph©n hãa vμ biÖt ho¸ c¸c tÕ bμo  

3.2.1. ¶nh h−ëng cña BAP (Benzyl Adenin 
          Purin) vμ kinetin (Ki) ®Õn kh¶ n¨ng 
          nh©n nhanh chåi L« héi in vitro 

Trong nhãm chÊt xytokinin, BAP vμ 
kinetin lμ c¸c chÊt th−êng ®−îc sö dông 
trong lÜnh vùc nu«i cÊy m« tÕ bμo giai 
®o¹n nh©n nhanh v× chóng cã vai trß lμ 
thóc ®Èy sù ph©n hãa chåi cña mÉu nu«i 
cÊy, quyÕt ®Þnh hÖ sè nh©n vμ chÊt l−îng 
chåi h×nh thμnh.   

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña BAP vμ Kinetin (Ki) ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi L« héi 
(sau 3 tuÇn nu«i cÊy) 

BAP Kinetin 
Nồng 
độ  

(ppm) 
Phát sinh 

chồi 
(%) 

Hệ số 
nhân 
(lần) 

Chiều 
cao Tb/ 

chồi (cm) 

Số lá 
Tb/chồi 

(lá) 

Trạng  
thái chồi

(*) 

Phát 
sinh 

chồi (%) 

Hệ số 
nhân 
(lần) 

Chiều 
cao Tb/ 

chồi (cm) 

Số lá 
Tb/ chồi 

(lá) 

Trạng 
thái chồi

(*) 
0 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

25 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1,1a 
1,9b 
2,5c 

2,8cd 
3,1d 
3,7e 
3,5e 

2,7a 
2,9b 
3,0bc 
3,1c 
3,7d 
3,8d 
3,3d 

2,3 
3,2 
3,1 
3,5 
3,4 
5,3 
4,6 

Kém 
T bình 
T bình 

Tốt 
Tốt 
Tốt 

T bình 

25 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1,0a 
2,6bc 
2,7c 
2,9d 
2,6c 

2,3bc 
2,1b 

2,7b 
2,8bc 
2,9c 
2,9c 

2,8bc 
2,5ab 
2,2a 

2,5 
3,0 
3,4 
4,1 
3,5 
3,1 
3,0 

Kém 
Kém 

T bình 
T bình 
T bình 
T bình 
Kém 

(*) Kém : Chồi gầy, lá xanh nhạt ; Trung bình : chồi mập, lá xanh nhạt ; Tốt : chồi mập, lá xanh đậm 

Nhi?m
Ch?t
B?t ch?i

V? hè

Nhi?m
Ch?t
B?t ch?i

V? đông

Nhi?m

Ch?t

B?t ch?i

V? xuân

Nhiễm

Chết

Bật chồi

Vụ thu

NhiÔm
ChÕt 
BËt chåi

 Vô ®«ng 

 Vô xu©n 

  Vô thu 

  Vô hÌ 

NhiÔm 
ChÕt 
BËt chåi

NhiÔm

ChÕt 

BËt chåi

NhiÔm
ChÕt 
BËt chåi
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C¸c c«ng thøc bæ sung nhãm chÊt 
xytokinin (BAP, Ki) ®Òu cho tû lÖ ph¸t 
sinh chåi ®¹t 100% so víi c«ng thøc ®èi 
chøng chØ ®¹t 25% ë c¶ hai chÊt BAP vμ 
Ki. §èi víi BAP th× hÖ sè nh©n t¨ng lªn 
cïng víi chiÒu t¨ng cña nång ®é tõ 0,5 ®Õn 
2,5 ppm (hÖ sè nh©n ®¹t cao nhÊt 3,7 lÇn), 
kh¶ n¨ng sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña chåi 
còng t¨ng lªn cïng chiÒu t¨ng nång ®é ®Õn 
2,5 ppm, chiÒu cao chåi dao ®éng 2,7 cm 
®Õn 3,8 cm víi 2,3 - 5,3 l¸/chåi vμ tr¹ng 
th¸i chåi còng ®¹t lo¹i tèt. NÕu t¨ng tiÕp 
nång ®é ®Õn 3,0 ppm BAP th× c¸c chØ tiªu 
theo dâi ®Òu cã xu h−íng gi¶m xuèng. 
Trong khi ®ã ®èi víi kinetin th× hÖ sè nh©n 
t¨ng lªn ®Õn nång ®é 1,5 ppm (2,9 lÇn), 
sau ®ã gi¶m xuèng khi nång ®é t¨ng tiÕp 
®Õn 3,0 ppm (2,1 lÇn). Kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng ph¸t  triÓn cña chåi còng theo quy 
luËt t¨ng lªn ®Õn nång ®é 1,5 ppm víi 
chiÒu cao 2,9 cm vμ 2,9 l¸/chåi, sau ®ã 
gi¶m xuèng 2,1 cm víi 2,2 l¸/chåi. §èi víi 
tr¹ng th¸i chåi th× tÊt c¶ c¸c c«ng thøc bæ 
sung kinetin ®Òu cã tr¹ng th¸i chåi ë møc 
kÐm ®Õn trung b×nh (B¶ng 2). 

Nh− vËy, m«i tr−êng cã bæ sung 2,5 
ppm BAP lμ thÝch hîp nhÊt ®èi víi chåi 
L« héi, cho hÖ sè nh©n cao vμ chÊt l−îng 
chåi tèt.   

3.2.2. ¶nh h−ëng cña tæ hîp BAP vμ β - IAA 
         ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi 
        L« héi in vitro 

Tæ hîp gi÷a 2,5 ppm BAP víi 0,2 - 1,0 
ppm β - IAA kh«ng cã sù sai kh¸c cã ý 
nghÜa ë c¸c c«ng thøc nghiªn cøu trong tÊt 
c¶ c¸c chØ tiªu theo dâi. ThËm chÝ c«ng 
thøc bæ sung BAP víi 0,2 vμ 0,4 ppm β -  
IAA cßn lμm cho hÖ sè nh©n gi¶m chót Ýt 
so víi ®èi chøng. ChØ tiªu vÒ chiÒu cao c©y 
th× gi¶m ®¸ng kÓ so víi c«ng thøc ®èi 
chøng (c«ng thøc thÝ nghiÖm chiÒu cao c©y 
dao ®éng tõ 3,0 cm - 3,5 cm, c«ng thøc ®èi 
chøng lμ 3,8 cm), Tr¹ng th¸i c©y ®¹t møc 
tõ trung b×nh ®Õn tèt (B¶ng 3).  

Nh− vËy, ®èi víi chåi l« héi viÖc bæ 
sung hçn hîp BAP víi  β - IAA kh«ng cã 
t¸c dông lμm t¨ng hÖ sè nh©n vμ chÊt 
l−îng chåi in vitro. 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña tæ hîp BAP vμ β - βIAA ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh 
chåi L« héi in vitro (sau 3 tuÇn nu«i cÊy) 

Chất điều tiết sinh trưởng 
(ppm) 

BAP β - IAA 

Mẫu phát sinh 
chồi 
(%) 

Hệ số nhân 
(lần) 
(*) 

Chiều cao 
chồi (cm) 

(*) 

Số lá /chồi 
(lá) 

Trạng thái 
chồi 
(**) 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

3,7c 
3,4a 
3,5b 
3,7c 
3,7c 
3,7c 

3,8d 
3,0a 
3,2b 
3,2b 
3,5c 
3,0a 

5,3 
3,8 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

Tốt 
T Bình 
T bình 
T bình 

Tốt 
Tốt 

 (*)   Giá trị trung bình trong mỗi cột có mang chữ khác nhau là có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
          (**) Kém : Chồi gầy, lá xanh nhạt; Trung bình : chồi mập, lá xanh nhạt; Tốt : chồi mập, lá xanh đậm.  

3.3. Kü thuËt ra rÔ t¹o c©y hoμn chØnh 
       c©y L« héi in vitro 

Chåi l« héi trong giai ®o¹n nh©n 
nhanh, ngoμi mét sè Ýt c¸c chåi tù h×nh 
thμnh rÔ, cßn l¹i hÇu hÕt ®Òu ch−a cã rÔ. 
V× vËy, nghiªn cøu nh»m x¸c ®Þnh m«i 
tr−êng ra rÔ thÝch hîp cho chåi c©y l« héi.  

3.3.1. ¶nh h−ëng cña α - NAA vμ IBA tíi  
          kh¶ n¨ng ra rÔ c©y L« héi in vitro 

α - NAA vμ IBA ®Òu thuéc nhãm auxin 
ngo¹i sinh cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch sù ra rÔ 
bËt ®Þnh nªn th−êng ®−îc sö dông trong 
lÜnh vùc nh©n gièng v« tÝnh c©y trång b»ng 
gi©m cμnh, chiÕt cμnh vμ ra rÔ in vitro (vi 
gi©m cμnh).  

Trong thÝ nghiÖm nμy, m«i tr−êng 
®−îc bæ sung vμo m«i tr−êng α - NAA vμ 
IBA víi nång ®é dao ®éng tõ 0,1 – 0,7 ppm 
vμ so s¸nh víi c«ng thøc ®èi chøng.  
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña α -NAA vμ IBA tíi kh¶ n¨ng ra rÔ c©y L« héi in vitro 
(sau 2 tuÇn nu«i cÊy) 

α - NAA IBA 
Nồng độ 

(ppm) 
Tỷ lệ chồi 

ra rễ 
(% ) 

Số rễ 
TB/cây 
(rễ) (*) 

Chiều dài 
TB rễ 
(cm) 

Màu sắc 
rễ 

Tỷ lệ chồi 
ra rễ 
(% ) 

Số rễ 
TB/cây 
(rễ) (*) 

Chiều dài 
TB rễ 
(cm) 

Màu sắc 
rễ 

0 
0,1 
0,3 
0,5 
0,7 

5,2 
32,7 
48,6 
79,1 
66,7 

2,3 
2,8a 
3,5b 
4,7d 
4,2c 

1,5 
3,5 
4,0 
4,5 
4,2 

Trắng 
Trắng 
Vàng 
Vàng 
Vàng 

5,1 
30,4 
51,2 
89,1 
66,7 

2,3 
3,0a 
3,7b 
5,1c 
4,0bc 

1,6 
3,6 
4,2 
4,5 
4,1 

Trắng 
Trắng 
Trắng 
Vàng 
Trắng 

 (*) Giá trị trung bình trong mỗi cột có mang chữ khác nhau là có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
         TB: trung bình  

C¸c c«ng thøc bæ sung α-NAA vμ IBA ë 
c¸c nång ®é kh¸c nhau ®Òu cho kh¶ n¨ng ra 
rÔ tèt h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng c¶ vÒ 
tû lÖ chåi ra rÔ, sè rÔ/chåi, chiÒu dμi rÔ. Víi 
c¸c c«ng thøc bæ sung α-NAA, kh¶ n¨ng ra 
rÔ t¨ng theo xu h−íng t¨ng nång ®é α-NAA 
tõ 0,1 ®Õn 0,5 ppm sau ®ã nÕu t¨ng nång ®é 
α-NAA lªn tiÕp 0,7 ppm th× kh¶ n¨ng ra rÔ 
l¹i gi¶m xuèng. Nh− vËy nång ®é 0,5ppm α-
NAA cho kh¶ n¨ng ra rÔ cao nhÊt. Tû lÖ ra 
rÔ ®¹t 79,1% víi sè rÔ trung b×nh/chåi lμ 4,7 
rÔ vμ chiÒu dμi trung b×nh 4,5 cm. C¸c c«ng 
thøc bæ sung IBA còng cã xu h−íng t−¬ng 
tù nh− ®èi víi α-NAA, tøc lμ kh¶ n¨ng ra rÔ 
®¹t cao nhÊt ë nång ®é 0,5 ppm IBA. Tû lÖ 
ra rÔ ®¹t 89,1% víi 5,1 rÔ vμ chiÒu dμi 
trung b×nh 4,5 cm (B¶ng 4). 

§èi víi c©y L« héi in vitro khi rÔ c©y cã 
mμu ngμ vμng, rÔ sÏ cã ®é mÒm vμ dÎo h¬n 

so víi rÔ mμu tr¾ng, ®iÒu nμy sÏ t¹o ®iÒu 
kiÖn thuËn lîi cho giai ®o¹n ra c©y. Trong 
thÝ nghiÖm nμy, ë c«ng thøc 0,5 ppm α-
NAA hoÆc IBA  ®Òu cã rÔ mμu ngμ vμng.  

Nh− vËy ®Ó t¹o c©y hoμn chØnh in vitro 
chåi L« héi cã thÓ sö dông 0,5 ppm α -NAA 
hoÆc IBA ®Òu cho kh¶ n¨ng ra rÔ cao vμ 
chÊt l−îng rÔ tèt.  

3.3.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña hμm 
           l−îng than ho¹t tÝnh (THT) tíi kh¶ 
           n¨ng ra rÔ t¹o c©y L« héi in vitro 
           hoμn chØnh 

Than ho¹t tÝnh ®−îc sö dông réng r·i 
nh− mét t¸c nh©n cã t¸c dông kÝch thÝch 
sù ra rÔ vμ c¶i thiÖn chÊt l−îng bé rÔ cho 
c©y in vitro, ®Æc biÖt lμ trªn c¸c ®èi t−îng 
“khã tÝnh” víi c¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh 
tr−ëng (Lª TrÇn B×nh vμ cs, 1997)...............

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña hμm l−îng than ho¹t tÝnh (THT) tíi kh¶ n¨ng ra rÔ 
cña c©y L« héi in vitro (sau 2 tuÇn nu«i cÊy) 

Hàm lượng THT 
(g/l) 

Tỷ lệ chồi ra rễ 
(%) 

Số rễ TB/cây 
(rễ) 

Chiều dài TB rễ 
(cm) Hình thái rễ 

0 75,1 2,8a 1,5 Trắng 
1,0 97,4 3,9b 3,5 Nâu vàng 
1,5 100 5,5c 4,2 Nâu vàng 
2,0 100 5,1c 4,1 Nâu vàng 
2,5 92,8 4,2b 4,2 Trắng 

      TB:  trung bình     

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ë b¶ng 5 cho thÊy: 
Trong m«i tr−êng cã bæ sung THT hμm 

l−îng tõ 1,0 g/l ®Õn 2,5 g/l th× kh¶ n¨ng 
h×nh thμnh rÔ cña chåi l« héi lín h¬n so víi 
m«i tr−êng ®èi chøng c¶ vÒ tû lÖ chåi ra rÔ, 
sè rÔ/c©y, chiÒu dμi Tb/rÔ vμ h×nh th¸i rÔ. 

Trong ®ã, m«i tr−êng cã hμm l−îng than 
ho¹t tÝnh 1,5 - 2,0 g/l cho kh¶ n¨ng ra rÔ 
®¹t cao nhÊt. Tû lÖ chåi ra rÔ ®¹t 100%, sè 
rÏ trung b×nh/c©y ®¹t cao nhÊt (5,1 - 5,5 
rÔ/c©y), chiÒu dμi rÔ ®at ®¹t h¬n 4 cm vμ rÔ 
cã mμu n©u vμng, tr¹ng th¸i rÔ kháe. 



Nguyễn Thị Kim Thanh, Dương Huyền Trang   

520 

3.4. Kü thuËt ra c©y L« héi in vitro ngoμi 
        v−ên −¬m (sau èng nghiÖm) 

ë giai ®o¹n trong èng nghiÖm, c©y con 
®−îc sinh tr−ëng trong m«i tr−êng cã ®Çy 
®ñ c¸c chÊt dinh d−ìng (tù d−ìng), cã ®é 
Èm b·o hßa vμ nhiÖt ®é thÝch hîp nªn c©y 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn thuËn lîi. Giai ®o¹n 
tiÕp theo, c©y ®−îc ®−a ra trång ngoμi ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn trong v−ên −¬m (dÞ d−ìng), 

do c©y ph¶i chÞu sù tiÕp xóc trùc tiÕp cña 
®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh tù nhiªn nªn c©y dÔ 
dμng bÞ “sèc” vμ g©y chÕt. V× vËy, giai ®o¹n 
sau nu«i cÊy m« lμ quan träng v× sÏ quyÕt 
®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng øng dông ph−¬ng ph¸p 
nh©n c©y in vitro vμo thùc tiÔn s¶n xuÊt. 

3.4.1. ¶nh h−ëng cña thêi vô ra c©y ®Õn tû 
          lÖ sèng vμ sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
          cña c©y L« héi ngoμi v−ên −¬m 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña thêi vô ra c©y ®Õn tû lÖ sèng cña c©y L« héi 
giai ®o¹n v−ên −¬m (sau 60 ngμy) (*) 

Thời vụ Tỷ lệ sống 
(%) 

Chiều cao trung bình/cây 
(cm) 

Số lá trung bình/cây 
(lá) (**) 

Vụ thu 
Vụ đông 
Vụ xuân 
Vụ hè 

78,4 
76,2 
85,7 
65,6 

14,7 a 
15,3 a 
15,9 a 
14,8 a 

7,0 a 
7,5 a 
8,5 b 
7,3 a 

   (*) Ra cây trên giá thể cát mịn trong nhà lưới có mái che; 
          (**) Giá trị trung bình trong cột có mang chữ khác nhau là có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
            TB: trung bình 

Khi c©y L« héi cã chiÒu cao kho¶ng 5 -7 
cm víi 4 - 5 l¸, chóng ®−îc ra c©y víi c¸c 
thêi vô: vô xu©n (3/2007), vô hÌ (6/2007), 
vô thu (9/2007) vμ vô ®«ng (12/2007). C¸c 
thêi vô trong n¨m  kh¸c nhau cã tû lÖ sèng 
kh¸c nhau, dao ®éng tõ 65,6% ®Õn 85,7%. 
Sau 60 ngμy, c©y ®¹t chiÒu cao tõ  14,7 cm 
®Õn 15,9 cm víi sè l¸ tõ 7,0 l¸ ®Õn 8,5 l¸/c©y 
(B¶ng 6). Trong c¸c thêi vô, vô xu©n ra c©y 
thÝch hîp nhÊt víi tû lÖ sèng ®¹t 85,7%, 
chiÒu cao c©y 15,9 cm víi 8,65 l¸/c©y. Vô hÌ 
ra c©y ®¹t tû lÖ sèng thÊp nhÊt (65,6%).  

3.4.2. ¶nh h−ëng cña gi  ̧thÓ ra c©y ®Õn tû 
          lÖ sèng vμ sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
          cña c©y l« héi ngoμi v−ên −¬m  

Trong thùc tÕ cã nhiÒu lo¹i gi¸ thÓ ra 
c©y kh¸c nhau nh− c¸c lo¹i gi¸ thÓ h÷u c¬ 
(x¬ dõa, vá c©y, b· mÝa, trÊu hun...) vμ c¸c 
lo¹i gi¸ thÓ v« c¬ (c¸t, sái, pelit...).  

Mçi lo¹i gi¸ thÓ cã ®é t¬i xèp, ®é 
tho¸ng khÝ vμ ®é Èm kh¸c nhau nªn thÝch 
hîp cho c¸c lo¹i c©y trång còng kh¸c 
nhau.  

B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ ra c©y ®Õn tû lÖ sèng cña c©y 
giai ®o¹n v−ên −¬m (sau 60 ngμy) (*) 

Giá thể Tỷ lệ sống 
(%) 

Chiều cao Tb/cây 
(cm) 

Số lá Tb/cây 
(lá) (**) 

Trấu hun 
Cát mịn 
Trấu hun + cát mịn (1 : 1) 

50,4 
81,4 
71,5 

13,0 a 
15,5 b 
13,6 a 

7,0 a 
7,8 b 
6,2 a 

  (*) Thí nghiệm được thực hiện vào vụ xuân 
           (**) Giá trị trung bình trong cột có mang chữ khác nhau là có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

Trong thÝ nghiÖm nμy, c¸c gi¸ thÓ lμ trÊu 
hun, c¸t mÞn vμ phèi hîp gi÷a trÊu hun + c¸t  
mÞn víi tû lÖ 1:1. C©y L« héi in vitro cã cïng 
tr¹ng th¸i sinh tr−ëng nh−ng ra c©y trªn c¸c 

gi¸ thÓ kh¸c nhau th× tû lÖ sèng vμ kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn kh¸c nhau. Trong ®ã, 
gi¸ thÓ c¸t mÞn lμ thÝch hîp h¬n c¶ vÒ tû lÖ 
sèng vμ sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y. 
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Tû lÖ sèng trong gi¸ thÓ c¸t mÞn ®¹t 
®−îc 81,4%, trong khi gi¸ thÓ trÊu hun + 
c¸t mÞn cã tû lÖ sèng lμ 71,5% vμ gi¸ thÓ 
trÊu hun cã tû lÖ sèng thÊp nhÊt (50,4%). 

Sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y L« héi 
trong gi¸ thÓ c¸t mÞn còng ®¹t cao h¬n. 
Sau 60 ngμy, chiÒu cao ®¹t 15,5 cm vμ 7,8 
l¸/c©y.  

4. KÕT LUËN 
Kü thuËt t¹o vËt liÖu khëi ®Çu in vitro 

nªn sö dông mÉu lÊy ë vô xu©n vμ khö 
trïng ®¬n trong dung dÞch HgCl2 0,1% 
trong thêi gian 7 phót cho hiÖu qu¶ khö 
trïng tèt, tû lÖ mÉu sèng vμ bËt chåi cao 
(68,5%). 

M«i tr−êng thÝch hîp cho nh©n nhanh 
chåi L« héi in vitro lμ m«i tr−êng MS bæ 
sung 2,5mg/l BAP, cã hÖ sè nh©n cao (5,3 
lÇn), chÊt l−îng chåi tèt. M«i tr−êng cã 
kinetin vμ hçn hîp BAP víi β - IAA  ®Òu 
kh«ng cã t¸c dông lμm t¨ng hÖ sè nh©n vμ 
chÊt l−îng chåi in vitro. 

Bæ sung 0,5 ppm α -NAA hoÆc IBA  
vμo m«i tr−êng cho tû lÖ ra rÔ cao (79,1 - 
89%). M«i tr−êng cã than ho¹t tÝnh 1,5 - 
2,0 g/l cho kh¶ n¨ng ra rÔ ®¹t cao nhÊt. Tû 
lÖ ra rÔ ®¹t 100%, chÊt l−îng rÔ tèt. 

Gi¸ thÓ ra c©y L« héi in vitro thÝch hîp 
lμ c¸t mÞn. C©y ra ng«i trªn gi¸ thÓ nμy tû 
lÖ sèng ®¹t 81,4%, c©y sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn  tèt. Thêi vô kh«ng ¶nh h−ëng ®¸ng 
kÓ ®Õn hiÖu qu¶ ra c©y L« héi in vitro. 
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