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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm bước đầu làm rõ tác động gây đột biến của xử lý ethylmethane 
sulphonate (EMS) in vitro cho cây cẩm chướng. Trong thí nghiệm, các đoạn thân mang mắt ngủ của 
cây in vitro được ngâm trong dung dịch EMS với nồng độ khác nhau (từ 0 - 1,0%) với thời gian 1 - 3 
giờ sau đó được đặt trên máy lắc với tốc độ 100 vòng/phút. Mẫu được nuôi cấy trên môi trường tạo 
chồi MS + 1ppm Kinetine và sau đó được chuyển sang nuôi cấy trên môi trường tạo rễ MS + 0,5 
ppm α- NAA. Kết quả cho thấy, nồng độ EMS càng cao, thời gian xử lý mẫu càng dài thì tỷ lệ mẫu 
sống và phát sinh chồi càng giảm. Xử lý EMS đã làm tăng tỷ lệ biến dị cho cây cẩm chướng nuôi 
cấy in vitro từ 5,1 đến 22,7 lần so với đối chứng. Nồng độ và thời gian xử lý thích hợp là 0,4% EMS 
trong thời gian 2 giờ. Sau xử lý, thu được năm dạng chồi biến dị (A, B, C, D, E). Mức độ tăng 
trưởng chiều cao, số lá và khả năng ra rễ của các dạng chồi giảm dần theo thứ tự: A > B > D > E > 
C. Trên cơ sở số liệu thực nghiệm đã xây dựng được mô hình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa 
khả năng sống của mẫu cấy, tỷ lệ biến dị của chồi với nồng độ EMS và thời gian xử lý mẫu. Các kết 
quả trên tạo cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ xử lý đột biến in vitro trong tạo giống hoa cẩm 
chướng mới ở Việt Nam. 

Từ khoá: Cẩm chướng, chồi biến dị, mẫu cấy sống sót, xử lý EMS in vitro. 

SUMMARY 
This research aims at identifying mutagenic effect of ethylmethane sulphonate (EMS) on in 

vitro treatment of carnation. The stem segments bearing node of in vitro plantlets were soaked in 
EMS solution at different concentrations (from 0 to 1.0%) for 1 to 3 hours. After soaking, the 
explants were cultured on MS medium + 1 ppm kinetin for shooting and then transferred to MS 
medium + 0.5 ppm α-NAA for rooting. The results showed that the survival and regeneration rate of 
explants decrease with increasing EMS concentration and soaking time. EMS in vitro treatment 
resulted in increasing variants of in vitro shoots by 5.1 - 22.7 times in comparison with the control. 
The optimal EMS concentration and treatment duration is 0.4% and two hours, respectively. Five 
types of shoot variants appeared (A, B, C, D, E) and the growth rate, number of leaves and rooting 
ability decreased in following order: A > B > D > E > C. Based on the experimental data obtained, a 
formula expressing the dependence of the survival of the explants and the variant rate of the shoot 
on the EMS concentration and treatment duration was established, which can serve as basis for 
subsequent study on commutation treatment in carnation. 

Key words: Carnation, EMS in vitro treatment, explants survival, shoot variant. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Hoa cÈm ch−íng (Dianthus caryophyllus 

L.) lμ mét trong bèn lo¹i hoa c¾t cã gi¸ trÞ 
th−¬ng m¹i hμng ®Çu trªn thÞ tr−êng hoa thÕ 
giíi vμ ViÖt Nam (Office of the Gene 
Technology Regulator, 2005). ë n−íc ta hiÖn 
nay, viÖc ph¸t triÓn c©y hoa cã gi¸ trÞ nμy 
kh«ng chØ lμ viÖc nh©n nhanh c¸c gièng nhËp 
néi hay t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt 
nh»m n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l−îng hoa, 
mμ cßn ph¶i t¹o ra ®−îc nh÷ng gièng hoa 
cÈm ch−íng míi ®¸p øng ®−îc nhu cÇu thÞ 
tr−êng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i vμ cã 
b¶n quyÒn cña ViÖt Nam. 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù 
ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ tÕ bμo thùc vËt, 
c«ng nghÖ xö lý ®ét biÕn in vitro ®· trë thμnh 
c«ng cô h÷u hiÖu trong chän t¹o gièng c©y 
trång. Kü thuËt nμy ®· g©y t¹o vμ lμm t¨ng 
tÇn sè xuÊt hiÖn ®ét biÕn víi c¸c tÝnh tr¹ng 
cã gi¸ trÞ kinh tÕ ë c¸c loμi thùc vËt nãi 
chung vμ c©y hoa nãi riªng. Bªn c¹nh viÖc sö 
dông tia gamma lμ t¸c nh©n g©y ®ét biÕn, 
trªn thÕ giíi ®· cã nhiÒu c«ng bè vÒ EMS ®Ó 
g©y t¹o ®ét biÕn trªn c¸c c©y trång nh−: ng«, 
khoai lang, cμ chua, hoa cóc (§μo Thanh 
B»ng vμ céng sù, 1997; Arani, Majidi, 2004; 
Tulmann Neto et al., 2004; Luan, Yu-Shi et 
al., 2007; Shin Watanabe et al., 2007). 
Nh−ng viÖc sö dông EMS lμm t¸c nh©n g©y 
®ét biÕn in vitro trªn c©y cÈm ch−íng cßn 
ch−a ®−îc ®Ò cËp.  

Nghiªn cøu nμy nh»m b−íc ®Çu lμm râ 
t¸c ®éng g©y ®ét biÕn cña xö lý EMS in vitro 
cho c©y cÈm ch−íng t¹o c¬ së cho viÖc øng 
dông c«ng nghÖ xö lý ®ét biÕn in vitro trong 
t¹o gièng hoa cÈm ch−íng míi ë ViÖt Nam. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

§o¹n th©n mang m¾t ngñ cña chåi in 
vitro c©y hoa cÈm ch−íng th¬m (Dianthus 
caryophyllus L.) gièng QuËn chóa.  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

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

Sö dông ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy in vitro 
trªn m«i tr−êng c¬ b¶n MS (Murahige & 
Skoog, 1962 víi 6,2 g/l agar, 30 g/l saccarose 
vμ 100 mg/l innositol). M«i tr−êng nu«i cÊy 
®−îc ®iÒu chØnh ®é pH b»ng 6,0 tr−íc khi 
tiÖt trïng vμ ®−îc khö trïng ë 1210C; 1,0 
atm, trong thêi gian 20 phót. MÉu ®−îc nu«i 
ë nhiÖt ®é 22 - 250C,  c−êng ®é chiÕu s¸ng 
2000 lux, thêi gian chiÕu s¸ng 16 h/ngμy. 
C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ hoμn 
toμn ngÉu nhiªn, mçi c«ng thøc thÝ nghiÖm 
tiÕn hμnh 3 lÇn nh¾c l¹i, mét lÇn nh¾c l¹i bè 
trÝ 30 b×nh, mçi b×nh cÊy 3 mÉu.  

C¸c thÝ nghiÖm ®−a c©y in vitro ra ngoμi 
v−ên −¬m: C¸c c©y ®¹t tiªu chuÈn (c©y cao > 
3,5 cm, cã 4 - 5 rÔ trë lªn, rÔ dμi kho¶ng 2,5- 
3,0 cm) ®−îc trång thñy canh víi dung dÞch 
dinh d−ìng Anthura theo ph−¬ng ph¸p thñy 
canh tÜnh cña Trung t©m nghiªn cøu ph¸t 

triÓn Rau ch©u ¸. Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 
lÇn, mçi lÇn nh¾c l¹i trång 40 c©y (hμng c¸ch 
hμng vμ c©y c¸ch c©y 5 cm).   

2.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý ®ét biÕn in vitro 

C¸c ®o¹n th©n mang m¾t ngñ cña c©y 
cÈm ch−íng in vitro (kho¶ng 1,0 cm) ®−îc 
ng©m trong dung dÞch EMS cã nång ®é kh¸c 
nhau (0 - 1,0%) vμ ®−îc l¾c víi tèc ®é 100 
vßng/phót, ®−îc xö lý ë 3 møc thêi gian: 1h, 
2h, vμ 3h giê tïy tõng thÝ nghiÖm. C¸c mÉu 
sau khi xö lý ®−îc röa b»ng n−íc cÊt v« 
trïng 5 lÇn vμ nu«i cÊy trªn m«i tr−êng 
nh©n nhanh chåi (MS + 1,5 ppm Kinetin). 
Sau 4 tuÇn nu«i cÊy, c¸c chåi in vitro ®−îc 
chuyÓn sang m«i tr−êng ra rÔ (MS + 0,5 ppm 
-NAA). Mçi c«ng thøc xö lý 100 mÉu in vitro 
cho mét lÇn nh¾c l¹i, tiÕn hμnh 3 lÇn nh¾c 
l¹i/c«ng thøc. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p 
thèng kª sinh häc b»ng phÇn mÒm Excel vμ 
Irristat 4.0S.  
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Sö dông thuËt to¸n néi suy Lagrange ®Ó 
x©y dùng m« h×nh to¸n häc (NguyÔn §×nh 
TrÝ vμ cs., 2002). 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña EMS tíi 
       sù ph¸t sinh vμ sinh tr−ëng cña c©y 
       cÈm ch−íng in vitro 

EMS lμ chÊt g©y ®ét biÕn ho¸ häc t¸c ®éng 
trùc tiÕp vμo hÖ gen cña tÕ bμo qua ph−¬ng  

 

thøc thÈm thÊu qua bÒ mÆt m«. Víi 3 møc 
thêi gian kh¸c nhau, thÝ nghiÖm ®· cho thÊy 
EMS cã ¶nh h−ëng rÊt râ ®Õn kh¶ n¨ng sèng 
vμ kh¶ n¨ng ph¸t sinh chåi cña c¸c mÉu xö 
lý (B¶ng 1).  

Khi t¨ng nång ®é vμ thêi gian xö lý 
EMS, tû lÖ mÉu sèng, tû lÖ mÉu ph¸t sinh 
chåi gi¶m dÇn. ë c¶ 3 møc thêi gian xö lý 
kh¸c nhau th× tû lÖ ph¸t sinh chåi ®Òu ®¹t 
cao nhÊt t¹i nång ®é 0,4%. 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña EMS ®Õn kh¶ n¨ng sèng vµ sù ph¸t sinh chåi in vitro (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Xử lý 1 giờ Xử lý 2 giờ Xử lý 3 giờ 
Nồng độ EMS 

(%) 
Tỷ lệ mẫu 

sống 
(%) 

Tỷ lệ mẫu 
phát sinh chồi 

(%) 

Tỷ lệ mẫu 
sống 
(%) 

Tỷ lệ mẫu 
phát sinh chồi 

(%) 

Tỷ lệ mẫu 
sống 
(%) 

Tỷ lệ mẫu 
phát sinh chồi 

(%) 
0,0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 

1,0 

100,00 
91,11 
86,67 
81,97 
48,89 
32,22 

100,00 
91,66 
93,93 
88,90 
80,40 
73,83 

98,83 
88,89 
82,22 
70,00 
45,55 
26,67 

98,58 
88,26 
91,11 
86,50 
77,38 
71,86 

97,78 
83,33 
78,89 
62,44 
39,97 
18,99 

97,67 
82,68 
84,15 
82,19 
74,66 
69,74 

CV% 
LSD0,05 

4,00 
4,26 

1,20 
1,93 

1,90 
1,30 

1,50 
2,30 

1,30 
1,51 

0,80 
1,15 

       

M« h×nh to¸n häc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a nång ®é EMS 
vμ tû lÖ mÉu chÕt víi thêi gian xö lý 

TT Thời gian xử lý Mô hình toán học R 

1 
2 
3 

1h 
2h 
3h 

Y = -62,16X + 1157,07X2  - 4145,10X3 + 5626,30X4  - 2508,33X5 
Y = 1,17 + 52,91X - 57,06X2 + 563,85X3 - 1107,81X4 + 581,77X5 
Y = 2,22 + 195,48X - 997,26X2 + 2299,84X3 - 2109,11X4 + 689,48X5 

0,94 
0,97 
0,98 

Ghi chú: R-Hệ số tương quan; Y- Tỷ lệ mẫu chết; X- Nồng độ EMS 

Tõ kÕt qu¶ thu ®−îc, b»ng thuËt to¸n 
néi suy Lagrange, mét m« h×nh to¸n häc 
®−îc x©y dùng biÓu diÔn mèi quan hÖ vμ hÖ 
sè t−¬ng quan gi÷a nång ®é, thêi gian xö lý 
EMS víi tû lÖ mÉu chÕt. HÖ sè t−¬ng quan R 
≥ 0,9 cho thÊy, tû lÖ mÉu chÕt vμ nång ®é 
EMS xö lý cã mèi t−¬ng quan thuËn vμ rÊt 
chÆt chÏ. Dùa vμo m« h×nh to¸n häc nμy, cã 
thÓ dù b¸o ®−îc tû lÖ mÉu chÕt víi tõng nång 
®é EMS xö lý, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®−îc kho¶ng 
nång ®é xö lý ®em l¹i hiÖu qu¶ di truyÒn cao 
mμ Ýt g©y chÕt cho mÉu xö lý. 

3.2. ¶nh h−ëng cña EMS ®Õn sù ph¸t 
        sinh biÕn dÞ  h×nh th¸i chåi  in vitro  

EMS kh«ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng 
sèng vμ t¸i sinh chåi cña mÉu cÊy mμ cßn cã 
kh¶ n¨ng g©y biÕn dÞ h×nh th¸i c¸c chåi in 
vitro. C¸c chåi mäc tõ c¸c mÉu ®−îc xö lý EMS 
cã c¸c h×nh d¹ng kh¸c nhau vμ kh«ng gièng 
nh− c¸c chåi mäc tõ mÉu kh«ng xö lý EMS (®èi 
chøng). Chóng t«i gäi ®©y lμ c¸c chåi bÞ biÕn 
dÞ h×nh th¸i. Tû lÖ xuÊt hiÖn c¸c chåi biÕn dÞ 
h×nh th¸i  ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm lμ kh¸c 
nhau (B¶ng 2). Sè liÖu thùc nghiÖm cho thÊy 
cã sù phô thuéc tuyÕn tÝnh cña tû lÖ c¸c chåi 
biÕn dÞ h×nh th¸i vμo nång ®é, thêi gian xö lý 
EMS: nång ®é cμng cao vμ thêi gian xö lý 
cμng dμi th× tû lÖ chåi biÕn dÞ cμng lín.  
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B¶ng 2. Tû lÖ (%) chåi biÕn dÞ h×nh th¸i khi xö lý EMS (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Thời gian xử lý EMS (giờ) 
Nồng độ EMS (%) 

1 2 3 
0,0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 

1,0 

  2,24 
13,20 
15,60 
34,75 
45,72 
52,50 

 4,19 
18,51 
28,25 
38,53 
49,53 
57,88 

  5,87 
29,93 
33,33 
46,01 
56,33 
64,49 

CV% 
LSD0,05 

 3,40 
 1,75 

 6,70 
 3,91 

  4,30 
  3,04 

M« h×nh to¸n häc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a nång ®é EMS 
vμ tû lÖ biÕn dÞ cña chåi víi thêi gian xö lý 

TT Thời gian xử lý Mô hình toán học R 
1 
2 
3 

1h 
2h 
3h 

Y = 2,24 + 266,34X - 1823,63X2  + 4983,33X3 - 5431,25X4 + 2061,46X5 
Y = 4,19 + 99,15X - 192,33X2  + 311,72X3-201,04X4 + 36,20X5 
Y = 5,87 + 327,25X - 1665,40X2 + 3870,73X3 - 3865,10X4 + 1391,15X5 

0,985 
0,997 
0,980 

Ghi chú:R- Hệ số tương quan ; Y- Tỷ lệ chồi biến dị ; X- Nồng độ EMS xử lý 

Tõ sè liÖu thùc nghiÖm, m« h×nh to¸n 
häc vÒ hÖ sè t−¬ng quan biÓu diÔn mèi quan 
hÖ gi÷a tû lÖ biÕn dÞ cña chåi víi nång ®é 
EMS vμ thêi gian xö lý EMS ®· ®−îc x©y 
dùng. HÖ sè t−¬ng quan R ≥0,9 cho thÊy gi÷a 
tû lÖ biÕn dÞ cña chåi vμ nång ®é EMS vμ thêi 
gian xö lý EMS cã mèi t−¬ng quan thuËn rÊt 
chÆt chÏ. Trªn c¬ së m« h×nh to¸n häc nμy cã 
thÓ dù ®o¸n ®−îc kho¶ng nång ®é vμ thêi 
gian xö lý EMS hîp lý ®Ó t¹o chåi biÕn  dÞ. 

§Ó lμm râ h¬n n÷a møc ®é t¸c ®éng cña 
EMS, c¸c d¹ng chåi mäc tõ c¸c mÉu ®−îc xö 
lý EMS ®−îc ph©n lËp thμnh c¸c d¹ng sau: 

- D¹ng A: Chåi ph¸t triÓn b×nh th−êng. 
- D¹ng B: Chåi cã biÕn ®æi vÒ h×nh th¸i 

l¸ nh− l¸ h×nh qu¹t, ®èt th©n mang 1 l¸, l¸ 
dÝnh vμo nhau t¹o h×nh loa, ®èt th©n mang 3 
l¸, c¸c l¸ bao chÆt th©n t¹o chåi cã d¹ng vßi. 

- D¹ng C: Chåi thÊp, c¸c ®èt th©n rÊt 
ng¾n c¸c l¸ xÕp xÝt l¹i víi nhau, c¸c l¸ dμy, 
cøng mÇu xanh ®Ëm. 

- D¹ng D: Chåi ®a th©n, th©n ®−îc t¹o 
bëi nhiÒu th©n ghÐp l¹i víi nhau  

- D¹ng E: Chåi cã kh¶ n¨ng sinh s¶n 
m¹nh, c¸c chåi nμy cã kh¶ n¨ng ®Î chåi rÊt 
m¹nh, t¹o thμnh côm chåi. 

                   
D¹ng B 

                   

        D¹ng A                         D¹ng C                        D¹ng D                        D¹ng E 

      H×nh 1. C¸c d¹ng chåi thu ®−îc sau xö lý EMS 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña EMS ®Õn tû lÖ (%) c¸c d¹ng chåi in vitro 
víi thêi gian xö lý 1 h (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Nồng độ EMS 
(%) Dạng A Dạng B Dạng C Dạng D Dạng E 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 

1,0 

97,76 
86,75 
74,40 
64,91 
54,62 
47,50 

  2,24 
  8,10 
17,32 
22,32 
33,25 
34,72 

0,00 
2,16 
2,54 
4,78 
6,12 

15,45 

0,00 
3,00 
4,19 
4,28 
3,82 
2,33 

0,00 
0,00 
1,55 
3,70 
2,19 
0,00 

CV% 
LSD0,05 

1,40 
1.75 

5,70 
2,00 

8,80 
0,81 

8,40 
0,11 

5,20 
0,11 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña EMS ®Õn tû lÖ (%) c¸c d¹ng chåi in vitro 
víi thêi gian xö lý 2 h (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Nồng độ EMS 
(%) Dạng A Dạng B Dạng C Dạng D Dạng E 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 

1,0 

95,81 
81,82 
70,24 
61,36 
51,15 
42,12 

4,19 
10,08 
17,55 
27,11 
32,51 
36,42 

0,00 
3,13 
3,75 
5,42 

10,63 
21,46 

0,00 
3,29 
4,64 
3,69 
3,47 
0,00 

0,00 
1,69 
3,81 
2,41 
2,25 
0,00 

CV% 
LSD0,05 

2,80 
3,35 

8,10 
3,07 

7,40 
0,97 

6,80 
0,30 

6,10 
0,19 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña EMS ®Õn tû lÖ (%) c¸c d¹ng chåi in vitro víi thêi gian xö lý  
3 h (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Nồng độ EMS 
(%) Dạng A Dạng B Dạng C Dạng D Dạng E 

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 

1,0 

94,13 
69,71 
66,33 
53,59 
44,71 
34,76 

5,87 
19,71 
21,73 
31,46 
38,06 
35,44 

0,00 
4,69 
5,39 
9,31 
14,33 
29,80 

0,00 
3,50 
4,36 
3,57 
2,90 
0,00 

0,00 
2,39 
2,20 
2,08 
0,00 
0,00 

CV% 
LSD0,05 

2,30 
2,49 

4,60 
2,06 

5,00 
0,95 

9,30 
0,39 

4,70 
0,09 

      

B¶ng 3, 4, 5 cho thÊy, sù ph©n bè cña 
c¸c d¹ng chåi ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm 
kh«ng gièng nhau. ë ®èi chøng kh«ng chØ cã 
chåi d¹ng A mμ cßn xuÊt hiÖn d¹ng B (2,24 - 
5,87%). §iÒu nμy cho thÊy, sù tån t¹i biÕn dÞ 
soma trong nu«i cÊy in vitro c©y cÈm ch−íng 
dï ë tû lÖ rÊt thÊp. Khi xö lý ë nång ®é 0,2% 
xuÊt hiÖn 4 d¹ng chåi: A, B, C vμ D. Khi 
t¨ng nång ®é EMS lªn 0,4; 0,6; 0,8% th× kÕt 
qu¶ cho c¶ 5 d¹ng chåi A, B, C, D, E. ë nång 
®é xö lý 1,0%, tû lÖ chåi  biÕn dÞ cao, tuy 
nhiªn sè d¹ng chåi xuÊt hiÖn l¹i gi¶m chØ cã 

4 d¹ng: A, B, C vμ D. Trong ®ã, chåi biÕn dÞ 
t¨ng chñ yÕu ë d¹ng C lμ d¹ng cã kh¶ n¨ng 
sèng rÊt thÊp khi ®−a ra ngoμi v−ên −¬m.  

Nh− vËy, khi xö lý EMS ë nång ®é cao 
trong thêi gian dμi kh«ng nh÷ng kh«ng 
t¨ng ®−îc d¹ng biÕn dÞ mμ cßn lμm chóng 
gi¶m ®i. V× vËy, nång ®é thÝch hîp cho xö lý 
EMS lμ 0,4% trong thêi gian ng©m mÉu 2 h. 
ë nång ®é vμ thêi gian xö lý nμy cã tû lÖ 
mÉu sèng, tû lÖ mÉu ph¸t sinh chåi cao, sè 
chåi l−îng chåi vμ d¹ng chåi biÕn dÞ thu 
®−îc nhiÒu. 
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B¶ng 6. Sù sinh tr−ëng vμ kh¶ n¨ng ra rÔ cña c¸c d¹ng chåi in vitro 

Dạng chồi Tỷ lệ chồi tạo rễ 
(%) 

Thời gian ra rễ 
(ngày) 

Chiều cao TB 
(cm/cây) 

Số cặp lá
(lá/cây) 

Số rễ TB 
(rễ/cây) 

Chiều dài rễ
(cm) 

Dạng A 100 7 4,96 4,11 9,23 3,13 
Dạng B 88,89 9 4,72 3,92 6,44 1,87 
Dạng C 37,78 15 1,52 2,21 0,78 0,58 
Dạng D 83,33 11 3,76 3,56 6,21 1,41 
Dạng E 76,67 12 3,45 3,37 5,76 1,36 

        CV% 1,80 2,40 2,10 5,00 
        LSD0,05 0,12 0,15 0,21 0,15 

B¶ng 7. Sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c¸c d¹ng c©y in vitro (sau 2 tuÇn trång) 

Dạng chồi Tỷ lệ cây sống 
(%) 

Chiều cao TB 
(cm) Số cặp lá/cây 

Dạng A 96,16 5,42 5,18 
Dạng B 93,33 4,55 4,32 
Dạng C 3,33 2,63 2,34 
Dạng D 82,22 4,32 3,98 
Dạng E 76,67 4,03 3,67 

CV% 2,20 2,80 
LSD0,05 0,17 0,20 

   

3.3. Kh¶ n¨ng ra rÔ cña c¸c d¹ng chåi 
       in vitro  

C¸c d¹ng chåi thu ®−îc sau xö lý EMS  
®−îc chuyÓn sang nu«i cÊy trong m«i tr−êng 
ra rÔ (MS bæ sung 0,5 g/l than ho¹t tÝnh vμ 
0,25 mg/l NAA). Sau 4 tuÇn nu«i cÊy, sù sinh 
tr−ëng cña c¸c lo¹i chåi biÕn dÞ ®Òu kÐm h¬n 
rÊt nhiÒu so víi chåi b×nh th−êng, møc ®é 
t¨ng tr−ëng chiÒu cao, sè l¸ vμ kh¶ n¨ng ra 
rÔ (tû lÖ chåi ra rÔ, thêi gian xuÊt hiÖn rÔ, sè 
rÔ/c©y) cña c¸c d¹ng chåi gi¶m dÇn theo thø 
tù: chåi d¹ng A > chåi d¹ng B > chåi d¹ng D 
> chåi d¹ng E > chåi d¹ng C (B¶ng 6). Nh− 
vËy, sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c¸c d¹ng 
chåi biÕn dÞ trong nu«i cÊy in vitro sÏ cung 
cÊp d÷ liÖu gióp ®Þnh h−íng sμng läc tiÕp c¸c 
d¹ng biÕn dÞ cã lîi  trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn. 

3.4. Sù thÝch øng cña c¸c d¹ng chåi 
       in vitro trong ®iÒu kiÖn v−ên −¬m 

ë giai ®o¹n v−ên −¬m, c¸c d¹ng chåi biÕn 
dÞ cã kh¶ n¨ng sèng vμ sinh tr−ëng th©n l¸ 

thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi d¹ng chåi b×nh 
th−êng (B¶ng 7). Tû lÖ sèng cña c¸c chåi d¹ng 
A cao nhÊt (93,33%) tiÕp ®Õn lÇn l−ît lμ chåi 
d¹ng B, D, E, C. Chåi d¹ng C cã kh¶ n¨ng 
sèng thÊp nhÊt (3,33%). Mét trong nh÷ng 
nguyªn nh©n chÝnh lμ do sè l−îng rÔ ®−îc t¹o 
ra trong giai ®o¹n t¹o c©y hoμn chØnh cña chåi 
d¹ng C rÊt thÊp.  

Sau giai ®o¹n v−ên −¬m, c¸c d¹ng c©y 
nªu trªn ®· ®−îc trång ra v−ên s¶n xuÊt ®Ó  
tiÕp tôc theo dâi, ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ®Æc ®iÓm 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn kh¸c nh»m x¸c ®Þnh 
biÕn dÞ cã lîi lμm nguån nguyªn liÖu cho 
chän t¹o gièng hoa cÈm ch−íng míi.  

4. KÕT LUËN  
EMS lμm gi¶m kh¶ n¨ng sèng, kh¶ n¨ng 

ph¸t sinh chåi tõ ®o¹n th©n mang m¾t ngñ 
cña c©y cÈm ch−íng in vitro. Nång ®é EMS 
cμng cao, thêi gian xö lý mÉu cμng dμi th× tû 
lÖ mÉu sèng vμ ph¸t sinh chåi cμng gi¶m.  
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Xö lý EMS ®· lμm t¨ng tû lÖ biÕn dÞ cho 
c©y cÈm ch−íng nu«i cÊy in vitro tõ 5,1 ®Õn 
22,7 lÇn so víi ®èi chøng. Nång ®é vμ thêi 
gian xö lý thÝch hîp lμ  0,4% EMS  trong thêi 
gian 2 giê.  

Tïy thuéc vμo nång ®é EMS vμ thêi gian 
xö lý mÉu, ®· thu ®−îc c¸c d¹ng chåi biÕn dÞ 
kh¸c nhau. Trong n¨m d¹ng chåi biÕn dÞ thu 
®−îc (A, B, C, D, E) th× møc ®é t¨ng tr−ëng 
chiÒu cao, sè l¸ vμ kh¶ n¨ng ra rÔ (tû lÖ chåi 
ra rÔ, thêi gian xuÊt hiÖn rÔ, sè rÔ/c©y) cña 
c¸c d¹ng chåi gi¶m dÇn theo thø tù: chåi 
d¹ng A > chåi d¹ng B > chåi d¹ng D > chåi 
d¹ng E > chåi d¹ng C. 

Trªn c¬ së sè liÖu thùc nghiÖm ®· x©y 
dùng ®−îc m« h×nh to¸n häc vμ hÖ sè t−¬ng 
quan biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng 
sèng cña mÉu cÊy, tû lÖ biÕn dÞ cña chåi víi  
nång ®é EMS vμ  thêi gian xö lý  mÉu.  
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