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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng qui trình tạo callus và tái sinh cây ở cây khoai tây. 
Đoạn thân và mô lá của dòng khoai tây Diamant (2n = 4x) và 3 dòng nhị bội A15, H1959/195, H1929/34 
(2n = 2x) được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung các loại đường glucose, sucrose, manitol và 
các chất điều tiết sinh trưởng α-NAA (0,1 - 0,5 ppm), 2,4-D (0,1 - 0,25 ppm); BA (1 - 3 ppm), Kinetin (0,5 
-3 ppm) riêng rẽ nhằm kích thích quá trình cảm ứng tạo callus và tái sinh chồi. Nhìn chung cảm ứng 
tạo callus diễn ra khá thuận lợi đối với đoạn thân và mô lá của tất cả các dòng khoai tây nghiên cứu 
với tỷ lệ mẫu tạo callus đạt khá cao từ 70 – 100% đối với giống Diamant và từ 21,4 -  97,5% đối với các 
giống nhị bội. Tỷ lệ tạo chồi cao nhất đạt 78,6% khi nuôi cấy đoạn thân của giống Diamant trên môi 
trường MS + 15 g sacaroza + 30 g manitol  + 5 g glucoza + 2 mg BA/lít. Môi trường này cũng cho tỷ lệ 
tái sinh chồi từ đoạn thân dòng nhị bội H1959/195 cao nhất đạt 52,6%. Đoạn thân ở các vị trí khác 
nhau cho tỷ lệ sống và khả năng tái sinh chồi khác nhau, cao nhất đạt được với các đoạn thân ở vị trí 
gần gốc. Sinh trưởng và phát triển của các cây tái sinh in -vitro trên đồng ruộng không có sự sai khác 
so với cây đối chứng.   

Từ khoá: Diploid, khoai tây Diamant, tái sinh. 

SUMMARY 

The investigation was conducted to develop a protocol for callus induction and plant 
regeneration of potato (Solanum tuberosum L). The internodal and leaf explants of  the variety 
Diamant (2n = 4x) and 3 diploid clones A15, H1959/195, H1929/34 (2n = 2x) were cultured for callus 
induction and plant regeneration on MS medium supplemented with different types of sugars 
(sucrose, glucose, manitol) and various concentrations  of α-NAA (0.1 - 0.5 ppm), 2.4 -D (0.1 - 0.25 
ppm); BA (1 - 3 ppm) and kinetin (0.5 - 3 ppm). Of all cultivar and clones, the callusing response of 
both types of explants was rather high with the rate from 70.0% to 100% for Diamant and 21.4 - 97.5% 
for diploid clones. Highest shoot formation (78.6%) was obtained from calli derived from internodal 
explants of Diamant cultured on MS medium contaning 15 g saccharose + 30 g manitol  + 5 g glucose 
+ 2 mg/l BA. This medium also gave the highest rate of shoot regeneration from internode induced 
calli of diploid clone H1959/195 (52.6%). The internodes excised from different position showed 
different results on suvival rate and shoot regeneration. The highest suvival rate was obtained with 
the basal internodes. The morphology of regenerated plants appeared to be similar to that of the 
control plants when grown in the field.  

Key words: Diamant, diploid, potato, regeneration system.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Khoai t©y lμ mét trong bèn c©y l−¬ng 
thùc quan träng, ®−îc xÕp sau lóa, ng« vμ 
khoai lang ë n−íc ta. Khoai t©y võa lμ c©y 
l−¬ng thùc thùc phÈm, võa lμ c©y rau cã gi¸ 
trÞ xuÊt khÈu. 

C¸c nhμ khoa häc ®· vμ ®ang nghiªn 
cøu, øng dông hμng lo¹t c¸c ph−¬ng ph¸p 
hiÖn ®¹i trªn ®èi t−îng c©y khoai t©y, nh−: 
c¸c kü thuËt chän läc b»ng chØ thÞ ph©n tö, 
nu«i c©y ®Ønh sinh tr−ëng (meristerm), 
chuyÓn gen, dung hîp tÕ bμo trÇn 
(protoplast)... nh»m t¹o ra nh÷ng gièng 
khoai t©y míi  víi c¸c ®Æc tÝnh mong muèn. 
Trong ®ã, viÖc nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng 
t¸i sinh khoai t©y ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ quan 
t©m v× ®ã lμ yªu cÇu ®Çu tiªn nh−ng cã ý 
nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thμnh c«ng cña 
c¸c ph−¬ng ph¸p. James and cs. (2000) cho 
r»ng, c¸c dßng khoai t©y kh¸c nhau th× cã 
kh¶ n¨ng t¸i sinh rÊt kh¸c nhau. C¸c nghiªn 
cøu chän gièng khoai t©y cã kh¶ n¨ng chèng 
chÞu virus nhê dung hîp tÕ bμo trÇn cña 
NguyÔn Quang Th¹ch, Frei, Wenzel (1993) 
cho thÊy, protoplast ®· h×nh thμnh c¸c m« 
sÑo vμ sau ®ã ®−îc chuyÓn sang m«i tr−êng 
t¸i sinh, t¹o rÔ vμ h×nh thμnh c©y hoμn 
chØnh. 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy nh»m tiÕn 
hμnh x©y dùng hÖ thèng t¸i sinh cho mét sè 
dßng khoai t©y nhËp néi, t¹o c¬ së cho kü 
thuËt chuyÓn gen vμ dung hîp tÕ bμo trÇn 
trong t¹o gièng khoai míi víi n¨ng suÊt chÊt 
l−îng cao. 

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

2.1. Nguyªn liÖu 

Gièng khoai t©y nu«i c©y m« Diamant 
vμ 3 dßng khoai t©y nhÞ béi - diploid (A15, 
H1929/34, H1959/195) s¹ch bÖnh ®−îc nhËp néi tõ 
§øc. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

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

C©y khoai t©y nu«i cÊy m« cã 8 l¸, cao 
7 cm, khèi l−îng ®¹t 0,8 g, sinh tr−ëng b×nh 
th−êng. M« l¸ c¾t theo kÝch th−íc 0,5 x 1 cm, 
®o¹n th©n kh«ng mang m¾t ngñ ®−îc c¾t theo 
chiÒu ngang dμi tõ 0,5 - 0,7 cm ®−îc nu«i cÊy 
trªn m«i tr−êng c¬ b¶n MS (Murahige & 
Skoog, 1962) cã bæ sung glucose, sucrose, 
manitol vμ chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng BA, 
2,4D, Kinetin, NAA. M«i tr−êng nu«i cÊy 
®−îc ®iÒu chØnh ®é pH = 5,8 tr−íc khi tiÖt 
trïng vμ ®−îc khö trïng ë 1200C, 1,0 atm, 
trong thêi gian 20 phót. MÉu ®−îc nu«i ë 
nhiÖt ®é 25 ± 20C, 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 5 
b×nh/c«ng thøc, mçi b×nh cÊy 5 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 
trªn 3,5 cm, cã tõ 4 - 5 rÔ trë lªn, rÔ dμi 
kho¶ng 2,5 - 3,0 cm) ®−îc trång ®Þa canh. 
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). 

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª sinh häc theo 
ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0 vμ Microsoft 
Excel. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O  
    LUËN 
3.1. Nghiªn cøu t¸i sinh gièng khoai t©y 
      Diamant (2n = 4x) 

3.1.1. ¶nh h−ëng cña nÒn m«i tr−êng ®Õn 
          kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña 
           m« nu«i cÊy 

C¸c yÕu tè cña m«i tr−êng nu«i cÊy, ®iÒu 
kiÖn nu«i cÊy… cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn 
kh¶ n¨ng t¸i sinh cña c©y (Robert vμ cs., 
1980) (B¶ng 1).  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña nÒn m«i tr−êng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i 
cña m« nu«i cÊy (sau 8 tuÇn nu«i cÊy) 

Đường hướng tái sinh của mẫu cấy 

CT Loại mô Tỷ lệ mẫu sống 
(%) Tạo callus 

(%) 
Tạo rễ

(%) 
Tạo chồi 

(%) 
Hình thái mẫu nuôi cấy chồi tái sinh 

Lá 100 0 0 0 
CT1 

Thân 100 0 0 0 
Mô lá, mô thân không thay đổi so với 
ban đầu 

Lá 100 100 3,3 0 
CT2 

Thân 100 100 0 0 
Callus nhỏ xuất hiện ở hai đầu vết cắt 

CT1 = MS + 30 g sacaroza (MS1) 
        CT2 = MS + 15 g sacaroza + 30 g manitol + 5 g glucoza/lít (MS2) 

Theo Yee Shirley vμ cs. (2001), c¸c chåi 
khoai t©y cã thÓ ®−îc t¸i sinh tõ mét m¶nh 
cuèng cã kÌm c¶ mét phÇn m« l¸ hoÆc mét 
®o¹n th©n. V× vËy, trong nghiªn cøu nμy, c¶ 
m« l¸ vμ ®o¹n th©n ®· ®−îc sö dông ®Ó 
nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña nÒn m«i tr−êng 
®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i m« nu«i 
cÊy. 

KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy, tû lÖ sèng 
cña mÉu cÊy ®¹t rÊt cao vμ ®Òu ®¹t 100% 
trªn c¸c c«ng thøc m«i tr−êng. §−êng 
manitol vμ glucoza tá ra cã t¸c ®éng kÝch 
thÝch rÊt m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh 
th¸i t¹o callus cña mÉu cÊy. C«ng thøc 1 chØ 
bæ sung 30 g sacaroza kh«ng hÒ cã sù t¸i 
sinh t¹o callus trªn c¶ 2 lo¹i mÉu cÊy (l¸, 
®o¹n th©n) trong khi ®ã ë c«ng thøc 2 bæ 
sung 15 g sacaroza + 30 g manitol + 5 g 
glucoza/lÝt cho tû lÖ t¹o callus ®Òu ®¹t 100% 
trªn c¶ 2 lo¹i mÉu cÊy. MÆc dï, mÉu cÊy 
ch−a cã hiÖn t−îng t¸i sinh t¹o chåi nh−ng 
nÒn m«i tr−êng  MS + 15 g sacaroza + 30 g 
manitol + 5 g glucoza/lÝt (MS2), sÏ ®−îc sö 
dông cho c¸c nghiªn cøu tiÕp theo. 

3.1.2. ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt ®iÒu tiÕt 
           sinh tr−ëng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh 
           h×nh th¸i cña m« nu«i cÊy gièng 
           khoai t©y Diamant 

§Ó ®iÒu khiÓn sù ph¸t sinh h×nh th¸i 
cña m« nu«i cÊy, ng−êi ta bæ sung vμo m«i 
tr−êng nu«i cÊy hai nhãm chÊt ®iÒu tiÕt sinh 

tr−ëng thùc vËt lμ auxin vμ cytokinin. Tû lÖ 
hμm l−îng hai nhãm chÊt nμy trong m«i 
tr−êng kh¸c nhau sÏ t¹o ra sù ph¸t sinh 
h×nh th¸i kh¸c kh¸c nhau (NguyÔn Quang 
Th¹ch vμ cs., 2005). Trong nghiªn cøu, c¸c 
chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng BA, 2,4D, Kinetin, 
NAA vμ mét sè tæ hîp ®· ®−îc sö dông 
(B¶ng 2). 

KÕt qu¶ b¶ng 2 cho thÊy: trªn m«i 
tr−êng cã bæ sung 2,4D mÉu cÊy lμ ®o¹n 
th©n vμ m« l¸ chØ t¸i sinh t¹o callus vμ t¹o 
rÔ mμ ch−a hÒ t¸i sinh t¹o chåi. KÕt qu¶ nμy 
hoμn toμn phï hîp bëi 2,4D lμ chÊt ®iÒu tiÕt 
sinh tr−ëng thuéc nhãm auxin. 

KÕt qu¶ b¶ng 3, 4 cho thÊy: BA, kinetin 
lμ hai chÊt kÝch thÝch sinh tr−ëng thuéc 
nhãm cytokinin, khi bæ sung riªng rÏ vμo 
m«i tr−êng nu«i cÊy, hai chÊt ®Òu kÝch thÝch 
kh¶ n¨ng t¸i sinh t¹o callus cña m« th©n 
(100%) vμ m« l¸ (75,2 - 100%), nh−ng l¹i øc 
chÕ hoμn toμn kh¶ n¨ng t¹o t¹o rÔ cña mÉu 
cÊy (tû lÖ t¹o rÔ b»ng 0).  

Bæ sung BA ®· kÝch thÝch kh¶ n¨ng t¸i 
sinh t¹o chåi cña mÉu cÊy lμ m« th©n m¹nh 
h¬n rÊt nhiÒu so víi kinetin. Tû lÖ mÉu cÊy 
t¸i sinh t¹o chåi ë thÝ nghiÖm bæ sung 2,0 mg 
kinetin cao nhÊt chØ ®¹t 16,0%, trong khi ®ã 
ë thÝ nghiÖm bæ sung 2,0 mgBA/l ®¹t tíi 
78,6%. MÆt kh¸c, trong m«i tr−êng bæ sung 
2,0 mgBA mÉu cÊy t¸i sinh chåi rÊt nhanh, 
chØ sau kho¶ng 2 tuÇn chåi ®· h×nh thμnh râ 
rμng. 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña 2,4-D ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« nu«i cÊy 
(theo dâi sau 8  tuÇn) 

Đường hướng phát sinh hình thái 
Công thức Loại 

mô 

Tỷ lệ 
sống 
(%) Tạo callus (%) Tạo rễ (%) Tạo chồi (%) 

Hình thái mô 
nuôi cấy 

Lá 100 100 3,3 0 
CT1 (MS2) (đối chứng) Thân 100 100 0 0 

Có xuất hiện 
callus nhỏ ở hai 
đầu vết cắt. 

Lá 100 100 7,3 0 CT2 (MS2 + 0,10 mg 2,4-D/l) 
Thân 100 100 20,6 0 

Lá 93,3 93,3 10,0 0 CT3 (MS2 + 0,15 mg 2,4-D/l) Thân 100 100 38,8 0 
Lá 78,0 78,0 12,7 0 CT4 (MS2 + 0,20 mg 2,4-D/l) Thân 100 100 25,0 0 
Lá 70,0 70,0 30,0 0 CT5 (MS2 + 0,25 mg 2,4-D/l) 

Thân 78,0 78,0 23,8 0 

Có xuất hiện 
callus ở hai đầu 
vết cắt. Callus có 
màu xanh, chắc. 
Càng tăng nồng 
độ 2,4-D thì 
callus càng to, 
càng ngả màu 
nâu và xốp. 

Ghi chú: MS2 gồm: MS + 15 g  sacaroza + 30 g manitol +  5 g glucoza/lít) (đối chứng)  

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« nu«i cÊy 
(theo dâi sau 8 tuÇn) 

Đường hướng phát sinh hình thái 
Công thức Loại 

mô 

Tỷ lệ 
sống 
(%) 

Tạo callus 
(%) 

Tạo rễ 
(%) 

Tạo chồi 
(%) 

Hình thái mô nuôi cấy 

Lá 100 100 3,3 0 
CT1 (MS2) (đối chứng) 

Thân 100 100 0 0 
Lá 98,6 98,6 0 0 

CT2 (MS2 + 0,5 mgBA/l) 
Thân 100 100 0 20,3 

Lá 96,2 96,2 0 0 
CT3 (MS2 + 1,0 mgBA/l) 

Thân 100 100 0 45,8 
Lá 92,8 92,8 0 0 

CT4 (MS2 + 1,5 mgBA/l) 
Thân 100 100 0 60,1 

Lá 88,6 88,6 0 0 
CT5 (MS2 + 2,0 mgBA/l) 

Thân 100 100 0 78,6 
Lá 82,3 82,3 0 0 

CT6 (MS2 + 2,5 mgBA/l) 
Thân 100 100 0 75,3 

Lá 75,2 75,2 0 0 
CT7 (MS2 + 3,0 mgBA/l) 

Thân 100 100 0 70,7 

- Sau 20 ngày nuôi 
cấy, từ đoạn mô thân 
xuất hiên chồi. 
- Các mô lá không có 
khả năng tái sinh tạo 
chồi. 
- Mô tả sự tái sinh tạo 
chồi: ban đầu, mẫu 
cấy tạo callus và 
phình nhỏ ở hai đầu 
của đoạn thân. Khi soi 
trên kính hiển vi, sau 
10 - 12 ngày chồi đã 
hình thành với 2 lá 
bao nhỏ, sau 2 tuần 
thì chồi có thể nhìn rõ 
bằng mắt thường 
(Hình 1, 2). 

Ghi chú: MS2 gồm: MS + 15 g  sacaroza + 30 g manitol +  5 g glucoza/lít) (đối chứng)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. Callus t¸i sinh t¹o 
côm chåi (sau 10 - 12 ngμy) 

  (2 tuÇn     4 tuÇn      6 tuÇn              8 tuÇn) 
H×nh 2. §éng th¸i t¸i sinh qua c¸c giai ®o¹n
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña kinetin ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña m« nu«i cÊy 
(theo dâi sau 8 tuÇn) 

Đường hướng tái sinh Tăng trưởng 
của chồi tái sinh 

Công thức Loại 
mô 

Tỷ lệ sống
(%) Tạo callus 

(%) 
Tạo rễ 

(%) 
Tạo chồi 

(%) 
Chiều cao chồi 

(cm/cây) 
Số lá 

(lá/cây) 

Lá 100 100 3,3 0 0 0 
CT1 (MS2) (đối chứng) 

Thân 100 100 0 0 0 0 

Lá 100 100 0 0 0 0 
CT2 (MS2 + 0,5 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 10,0 0,1 1c 

Lá 100 100 0 0 0 0 
CT3 (MS2 + 1,0 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 12,3 0,2 1c 

Lá 93,0 93,0 0 0 0 0 
CT4 (MS2 + 1,5 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 14,7 0,4 2b 

Lá 90,0 90,0 0 0 0 0 
CT5 (MS2 + 2,0 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 16,0 0,4 2b 

Lá 86,0 86,0 0 0 0 0 
CT6 (MS2 + 2,5 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 15,0 0,6 2b 

Lá 80,0 80,0 0 0 0 0 
CT7 (MS2 + 3,0 mg kinetin/l) 

Thân 100 100 0 13,3 0,7 3a 

CV (%)      3,7 

Ghi chú: MS2 gồm: MS + 15 g  sacaroza + 30 g manitol +  5 g glucoza/lít) (đối chứng)  

Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn, m«i 
tr−êng MS2 (MS + 15 g sacaroza + 30 g 
manitol + 5 g glucoza/lÝt) + 2,0 mg BA/l, 
®−îc sö dông ®Ó nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
vÞ trÝ lÊy mÉu ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh 
th¸i cña ®o¹n th©n (B¶ng 5). 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn b¶ng 5 cho 
thÊy: ®· cã sù kh¸c nhau rÊt râ vÒ kh¶ n¨ng 
ph¸t sinh h×nh th¸i cña c¸c ®o¹n th©n. 
§o¹n th©n ®−îc c¾t cμng gÇn vÒ phÝa gèc 
cμng cã tû lÖ t¹o rÔ, tû lÖ t¸i sinh t¹o chåi vμ 
®Æc biÖt lμ sè chåi t¸i sinh/mÉu cÊy cμng 
cao. Tû lÖ mÉu t¸i sinh t¹o chåi ë phÇn th©n 
s¸t gèc ®¹t 94,4% cao gÊp 1,88 lÇn so víi ë 
phÇn th©n gÇn ngän. Sè chåi t¸i sinh/mÉu 
cÊy ë phÇn th©n s¸t ngän chØ ®¹t 4,8 
chåi/mÉu cÊy trong khi ®ã ë c¸c vÞ trÝ kh¸c 
®¹t 14,1 vμ 20,3 chåi, cao gÊp 2,93 lÇn vμ 
4,22 lÇn t−¬ng øng. 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn b¶ng 6 cho 
thÊy: 

- Cã sù kh¸c nhau vÒ sinh tr−ëng gi÷a 
c¸c thÕ hÖ c©y t¸i sinh kh¸c nhau. C©y ë 
nh÷ng thÕ hÖ ®Çu tiªn sinh tr−ëng chËm vμ 
cã hiÖn t−îng ph©n nh¸nh (sè nh¸nh ®¹t 1,3, 
0,9 vμ 0,2/c©y). 

Nh×n chung, c©y t¸i sinh tõ thÕ hÖ thø 4 
trë ®i ®· cã c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng vμ kh¶ 
n¨ng t¹o cñ lμ t−¬ng tù nhau vμ kh¸ æn ®Þnh 
(thÕ hÖ 4, thÕ hÖ 5) khi so s¸nh víi c©y ®èi 
chøng.  

ThÝ nghiÖm cho thÊy, c©y t¸i sinh cã kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn t−¬ng ®−¬ng 
nh− c©y ®èi chøng. HÇu hÕt c¸c chØ tiªu theo 
dâi chØ biÕn ®éng nhÑ. Qua ®ã cho thÊy, c©y 
t¸i sinh hoμn toμn kh«ng cã biÕn ®æi vÒ mÆt 
h×nh th¸i so víi c©y kh«ng qua t¸i sinh khi 
tiÕn hμnh theo dâi ngoμi ®ång (H×nh 3, 4). 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña vÞ trÝ lÊy mÉu ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña ®o¹n th©n 
(theo dâi sau  8 tuÇn) 

Đường hướng tái sinh Sinh trưởng của chồi tái sinh 
Vị trí lấy mẫu 
(đoạn thân) 

nuôi cấy 

Tỷ lệ 
mẫu sống 

(%) 
Tạo callus 

(%) 
Tạo rễ 

(%) 
Tạo chồi 

(%) 
Chiều cao cây 

(cm/cây) 
Số lá 

(lá/cây) 

Số chồi tái 
sinh/mẫu cấy

(chồi) 

Phần ngọn 90,2 90,2 0 50,2 0,6 2,1b 4,8c 

Phần giữa 100 100 4,7 89,8 1,4 3,7a 14,1b 

Phần gốc 100 100 6,9 94,4 1,6 3,8a 20,3a 

CV (%)     3,9 4,3 

LSD (0,05)     0,207 1,09 

Ghi chú: a, b, c trong một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

 

B¶ng 6. Sù sinh tr−ëng ë c¸c thÕ hÖ sau t¸i sinh (sè lÇn nh©n nhanh) 
vμ kh¶ n¨ng t¹o cñ in-vitro cña c©y t¸i sinh so víi c©y ®èi chøng 

Thế hệ 

Chiều 
cao cây 

(cm/cây) 

Số lá/ 
thân chính 

(lá/ thân) 

Số nhánh 
(nhánh/cây) 

Chiều 
dài rễ 

(cm/cây) 

Khối 
lượng/ 

thân chính 
(g/thân) 

Khả năng 
tạo củ 

in -vitro 

Quan sát hình thái 
(Đánh giá qua quan sát mầu 
sắc lá, hình thái rễ,… của cả 

thân chính và nhánh) 

Đ/C 7,5a 8,2a 0 9,5a 0,78 Cây sinh trưởng bình thường 

TH 1 5,7c 6,2c 1,3 6,7c 0,51 

Cây sinh trưởng bình 
thường, thân mập, nhánh 
sinh trưởng 
rất mạnh 

TH 2 6,8b 7,7b 0,9 7,3b 0,62 
Cây sinh trưởng bình 
thường, thân mập, nhánh 
sinh trưởng mạnh 

TH 3 7,5a 8,0ab 0,2 9,5a 0,72 

Cây sinh trưởng bình 
thường, thân mập, nhánh 
sinh trưởng 
rất chậm 

TH 4 7,8a 8,2ab 0 9,5a 0,81 Cây sinh trưởng bình thường 

TH 5 7,8a 8,3a 0 9,5a 0,82 Cây sinh trưởng bình thường 

CV (%) 2,5 2,7 3,9 3,3  

LSD0,05 0,32 0,36  0,508  

Cây đều 
ra củ bình 
thường khi 
được tạo 
củ trong 
điều kiên 
in- vitro, 
trung bình 
1 củ/cây 

 

 
 
 

Ghi chú: Đ/C: Cây đối chứng 
 TH 1: Cây tái sinh sau 1 lần cấy chuyển (thế hệ 1)
 TH 2: Cây tái sinh sau 2 lần cấy chuyển (thế hệ 2)

 a, b, c: trong một cột biểu thị sự sai khác có ý 
                           nghĩa thống kê (P<0,05) 

TH 3: Cây tái sinh sau 3 lần cấy chuyển (thế hệ 3 
TH 4: Cây tái sinh sau 4 lần cấy chuyển (thế hệ 4 
TH 5: Cây tái sinh sau 5 lần cấy chuyển (thế hệ 5) 
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B¶ng 7. So s¸nh sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ kh¶ n¨ng h×nh thμnh cñ 
cña c©y t¸i sinh víi c©y ®èi chøng ngoμi ®ång ruéng 

(thêi gian trång tõ ngμy 01/02 ®Õn 21/04/2004) 

Công thức 
Chiều 

cao cây 
(cm/cây) 

Số nhánh 
(nhánh/cây) 

Đường kính 
thân chính 

(cm) 

Số lá 
(lá/cây) 

Diện tích lá
(cm2/cây) 

Số củ 
(củ/cây) 

Khối lượng 
trung bình 

củ 
(g/củ) 

Quan 
sát 

hình 
thái củ 

Cây tái sinh 38,5 3,5 0,44 47,3 1206,8 7,3 2,8 Bình 
thường 

Cây đối chứng 41,6 3,2 0,47 43,8 1225,1 7,5 2,9 Bình 
thường 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.2. Nghiªn cøu t¸i sinh trªn c¸c gièng 
       khoai t©y nhÞ béi diploid (2n = 2x)  

ThÝ nghiÖm sö dông nÒn m«i tr−êng cho 
tû lÖ t¸i sinh chåi tèt nhÊt cña gièng khoai 
t©y Diamant lμ MS + 15 g sacaroza + 30 g 
manitol + 5 g glucoza/lÝt + 2,0 mg BA/l ®Ó 
kh¶o s¸t kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i cña 
®o¹n th©n tõ c¸c dßng nhÞ béi A15, H1959/195, 
H1929/34.   

Theo Jhon vμ cs. (1992), c¸c gièng kh¸c 
nhau cã kiÓu gen kh¸c nhau th× ®iÒu kiÖn t¸i 
sinh kh«ng gièng nhau. KÕt qu¶ còng t−¬ng 
tù khi thÝ nghiÖm sö dông 3 gièng nhÞ béi A15, 

H1959/195, H1929/34 th× chØ cã gièng H1959/195 cã ph¶n 
øng kh¸ m¹nh, tû lÖ t¹o chåi ®¹t 52,6%, cßn 
c¸c gièng A15, H1929/34 chØ t¹o callus nhá mμ 
kh«ng t¹o chåi (B¶ng 8). 

Víi nÒn m«i tr−êng MS2, khi bæ sung 
vμo m«i tr−êng nghiªn cøu tæ hîp BA vμ 
αNAA tû lÖ t¹o callus cña m« l¸ rÊt cao, ®¹t 
77,7% - 89,6% trªn dßng H1959/195 vμ 80,5% - 

97,5% trªn dßng A15 so víi ®èi chøng chØ 
kho¶ng 20%. Nghiªn cøu còng cho thÊy, ®· 
cã hiÖn t−îng t¸i sinh t¹o chåi tõ m« l¸ cña 
dßng H1959/195 nh−ng rÊt thÊp, chØ ®¹t 2,8% 
(CT1-4) vμ 3,8% (CT1-5). Cßn trªn dßng A15 
m« l¸ ch−a t¸i sinh t¹o chåi (B¶ng 9). 

HÖ thèng t¸i sinh cho c©y khoai t©y ®· 
®−îc James vμ cs. (2002) nghiªn cøu. KÕt 
qu¶ cho thÊy, sù t¸i sinh t¹o chåi ®−îc h×nh 
thμnh trªn c¸c ®o¹n th©n cña 12 gièng.  

Qu¸ tr×nh t¸i sinh t¹o chåi ®−îc x¶y ra 
qua 2 giai ®o¹n:  

(1) C¸c ®o¹n th©n ®−îc nu«i cÊy trªn 
m«i tr−êng c¶m øng t¹o chåi trong 07 ngμy;  

(2) Sau ®ã ®−îc cÊy chuyÓn sang m«i 
tr−êng t¹o chåi. T−¬ng tù nh− vËy, callus t¹o 
ra tõ m« l¸ c¸c gièng nhÞ béi trªn m«i tr−êng 
MS2 cã bæ sung 4 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l 
sau 5 tuÇn ®−îc cÊy chuyÓn sang m«i tr−êng 
MS2 + 2 mg BA/l (B¶ng 10). 

H×nh 3. Cñ microtuber 
Tõ c©y t¸i sinh (ph¶i) –  
Tõ c©y ®èi chøng (tr¸i) 

H×nh 4. Cñ minituber 
Tõ c©y t¸i sinh (ph¶i) – 
Tõ c©y ®èi chøng (tr¸i)  
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B¶ng 8. Kh¶ n¨ng ph¸t sinh h×nh th¸i tõ ®o¹n th©n cña c¸c dßng khoai t©y diploid 
(sau 6 tuÇn nu«i cÊy) 

Đường hướng tái sinh Sinh trưởng của chồi tái sinh 

Tên 
giống 

Tỷ lệ 
mẫu sống 

(%) 
Tạo 

callus 
(%) 

Tạo 
rễ 

(%) 

Tạo 
chồi 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm/cây) 

Số lá 

(lá/cây) 

Hình thái mô nuôi cấy 

A15 100 72,5 0 0 0 0 Callus xanh, nhỏ ở hai đầu vết cắt 

H1959/195 100 85,9 0 52,6 0,7 2,0 Lúc đầu callus nhỏ xất hiện ở hai 
đầu vết cắt, sau đó chồi xuất hiện 

H1929/34 100 42,8 0 0 0 0 Callus xanh, nhỏ ở hai đầu vết cắt 

B¶ng 9. ¶nh h−ëng cña tæ hîp BA vμ 0,2 mg αNAA/lÝt ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t sinh 
h×nh th¸i m« l¸ cña c¸c dßng diploid (sau 5 tuÇn nu«i cÊy) 

Đường hướng tái sinh Sinh trưởng của chồi tái sinh 

Công 
thức Tên giống 

Tỷ lệ 
mẫu 
sống 
(%) 

Tạo 
callus 
(%) 

Tạo 
rễ 

(%) 

Tạo 
chồi 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm/cây) 

Số lá 
(lá/cây) 

Hình thái mô nuôi cấy 

A15 100 28,5 8,5 0 0 0 
CT1-1 

H1959/195 100 21,4 5,7 0 0 0 

A15 95,5 94,0 8,9 0 0 0 
CT1-2 

H1959/195 100 86,1 7,6 0 0 0 

A15 100 97,5 3,7 0 0 0 
CT1-3 

H1959/195 98,5 87,8 2,9 0 0 0 

A15 95,2 92,0 1,5 0 0 0 
CT1-4 

H1959/195 98,5 88,5 4,3 2,8 0,1 1,0 

A15 88,8 84,1 0 0 0 0 
CT1-5 

H1959/195 98,7 89,6 0 3,8 0,1 1,0 

A15 86,1 80,5 0 0 0 0 
CT1-6 

H1959/195 95,8 77,7 0 0 0 0 

-  Ở công thức đối 
   chứng, callus sùi  
   nhỏ, màu xanh ở 
   đầu vết cắt 

-  Còn ở các công  
   thức có bổ sung BA
   và αNAA, callus sùi 
   to, chắc. Callus của 
   A15 có màu xanh,  
   của H1959/195 có màu 
   xanh đậm, hoặc  
   xanh đen 

 
 
 

 

Ghi chú: 
           CT1-1 = MS2   
                     = MS + 15 g sacaroza + 30 g manitol + 5 g glucoza/lít 
           CT1-2 = MS2 + 1 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l 
             CT1-3 = MS2 + 2 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l 

CT1-4 = MS2 + 3 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l
CT1-5 = MS2 + 4 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l
CT1-6 = MS2 + 5 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l 



Đinh Trường Sơn, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Phương...  

541 

B¶ng 10. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh t¹o chåi tõ callus cña m« l¸ 
c¸c dßng diploid (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Đường hướng tái sinh Sinh trưởng của chồi tái sinh 
Công 
thức 

Tên 
giống 

Tỷ lệ mẫu 
sống 
(%) 

Tỷ lệ callus 
tạo chồi 

(%) 

Chiều cao 
chồi 
(cm) 

Số lá 
(lá/chồi) 

Số chồi TB/mẫu 
(chồi/mẫu) 

Hình thái mô 
nuôi cấy 

A15 100 0 0 0 0 
CT1 

H1959/195 100 0 0 0 0 
A15 100 0 0 0 0 

CT2 
H1959/195 100 66,6 1,2a 1,0 3,3a 
A15 100 0 0 0 0 

CT3 
H1959/195 100 71,4 1,4d 1,0 6,0c 
A15 100 0 0 0 0 

CT4 
H1959/195 100 66,6 0,9b 1,0 5,5b 
A15 100 0 0 0 0 

CT5 
H1959/195 100 42,8 0,7c 1,0 4,3a 

CV%    2,2  2,5 
LSD0,05    0,075  0,216 

Callus từ lá 
của giống 
H1959/195 tạo 
chồi mạnh 

    Ghi chú: CT1 = MS2  =  MS + 15 g sacaroza + 30 g manitol + 5 g glucoza/lít 
   CT2  = MS2 + 1 mg BA/l  
   CT3  = MS2 + 2 mg BA/l  
   CT4  = MS2 + 3 mg BA/l  
   CT5  = MS2 + 4 mg BA/l  

ViÖc cÊy chuyÓn callus tõ m« sang m«i 
tr−êng míi ®· c¶i t¹o ®¸ng kÓ tû lÖ t¸i sinh 
t¹o chåi cña mÉu cÊy dßng H1959/195. Cô thÓ, 
tû lÖ t¸i sinh t¹o chåi tõ 2,8 - 3,8% ®· t¨ng 
lªn 42,8 -  71,4%, trong ®ã cao nhÊt ë c«ng 
thøc CT3 (MS2 + 2 mg BA/l) ®¹t  71,4% víi 6 
chåi/mÉu cÊy. Bªn c¹nh ®ã th× callus tõ mÉu 
l¸ dßng A15 l¹i kh«ng hÒ t¸i sinh t¹o chåi (tû 
lÖ t¹o chåi b»ng 0) ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc. 

4. KÕT LUËN  
Trªn cïng mét m«i tr−êng MS2 (MS + 

15 g sacaroza + 30 g manitol  + 5 g glucoza) 
+ 2 mg BA/lÝt, ®o¹n th©n gièng khoai t©y 
Diamant cã tû lÖ mÉu t¹o chåi ®¹t kh¸ cao 
78,6%, gièng nhÞ béi H1959/195 ®¹t 52,6%, 
cßn ®o¹n th©n c¸c gièng A15 vμ H1929/34 l¹i 
kh«ng t¹o chåi; ®o¹n th©n gièng Diamant cã 
vÞ trÝ cμng gÇn gèc th× cho tû lÖ sèng vμ kh¶ 
n¨ng t¸i sinh chåi cμng cao (tû lÖ sèng ®¹t 
100%, tû lÖ mÉu t¸i sinh t¹o chåi ®¹t 94,4%, 
sè chåi t¸i sinh/mÉu cÊy ®¹t 20,3 chåi). 

Trong c¸c m«i tr−êng nghiªn cøu, m« l¸ cña 
gièng Diamant kh«ng hÒ cã sù t¸i sinh t¹o 
chåi. 

Chåi ®· ®−îc t¸i sinh trùc tiÕp tõ m« l¸ 
cña dßng H1959/195 trªn m«i tr−êng MS2 + 
3 mg BA/l + 0,2 mg αNAA/l rÊt thÊp chØ ®¹t 
3,8%. Nh−ng khi callus tõ m« l¸ ®−îc ®Æt 
vμo m«i tr−êng MS2 + 2 mg BA/l tû lÖ t¸i 
sinh t¹o chåi ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu 71,4%, 
trong khi ®ã m« l¸ vμ calus tõ m« l¸ cña c¸c 
dßng  nhÞ béi A15 vμ dßng H1929/34 còng 
kh«ng cã sù t¸i sinh t¹o chåi.  

Khi so s¸nh c©y t¸i sinh víi c©y mÑ th× 
c©y t¸i sinh gi÷ ®−îc toμn bé c¸c ®Æc tÝnh 
n«ng sinh häc cña c©y mÑ trong ®iÒu kiÖn 
nu«i cÊy in-vitro vμ khi trång trªn ®ång 
ruéng. 
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