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TÓM TẮT 

Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) được chứng minh là cây có giá trị dược liệu cao, thường được sử dụng để 
điều trị các bệnh về tim mạch. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây đan sâm 
với mục đích bảo tồn và phát triển loài dược liệu quý này. Trên môi trường MS + 1,0 mg/l GA3, 40,43% hạt đan sâm 
nảy mầm sau 2 tuần. Đoạn thân (kích thước 2-3cm và có một cặp lá) cắt từ cây đan sâm nảy mầm được sử dụng 
làm vật liệu nhân nhanh. Hệ số nhân chồi đạt cao nhất (5,05 chồi/mẫu) sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MS + 0,5 
mg/l BA. α-NAA, IAA, IBA đều có ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành rễ của chồi in vitro. Môi trường ra rễ thích 
hợp nhất là môi trường MS có bổ sung 0,75 mg/l IAA, cho tỷ lệ chồi ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình đạt 6,19 rễ/cây 
sau 4 tuần nuôi cấy. Cây in vitro trên môi trường ra rễ 30 ngày là thích hợp để chuyển ra thích nghi cây ngoài vườn 
ươm. Trên giá thể chứa 50% xơ dừa và 50% cát, tỷ lệ cây sống đạt 100%, cây sinh trưởng, phát triển tốt.  

Từ khóa: BA, đan sâm, in vitro, kinetin, nhân nhanh 

In vitro Propagation of Salvia miltiorrhiza Bunge 

ABSTRACT 

Salvia miltiorrhiza Bunge, one of the high-valued medicinal plants, is mainly used for the treatment of 
cardiovascular and cerebrovascular diseases. This study was conducted to establish the procedure for in vitro 
propagation of Salvia miltiorrhiza Bunge with the aim of preservation and development this precious medicinal 
species. The highest seed germination of 40.43% was observed on MS medium supplemented with 1.0 mg/l GA3 
within 2 weeks. The seedling nodal explants (approximately 2-3 cm in height and one axillary bud) were used as 
source of in vitro propagation. The multiplication rate was highest (5.05 shoots/explant) after 4 weeks of culture when 
MS with 0.5 mg/l BA was used. α-NAA, IAA or IBA had positive effect on in vitro rooting of shoot. The optimal 
medium for in vitro rooting was MS medium containing 0.75 mg/l IAA, on which 100% of shoots induced roots with a 
mean of 6.19 roots/plant within 4 weeks of culture. In vitro plantlets after 30-days period of rooting were the most 
appropriate for successful acclimatization in greenhouse. Survival percentage of planlets was 100% in the substrate 
containing 50% of coconut fiber and 50% of sand and acclimatized plantlets showed good growth and development. 

Keywords: BA, in vitro, kinetin, propagation, Salvia miltiorrhiza Bunge. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) là một 
loại thảo dược quan trọng, được sử dụng rộng 
rãi như một loại thuốc cổ truyền ở Trung Quốc 
từ cách đây 2.000 năm (Duke and Avensu, 
1987). Rễ cây đan sâm chứa các hoạt chất có tác 

dụng giãn động mạch vành, cải thiện chức năng 
tim, hạn chế nhồi máu cơ tim, cải thiện tuần 
hoàn ngoại vi, chống đông máu, hạ huyết áp, 
kháng khuẩn, an thần.... (Chang and But, 
1986). Người xưa thường nói “nhất vị đan sâm, 
cộng đồng tứ vật thang” có nghĩa là một vị đan 
sâm có tác dụng bằng bốn vị đương quy, địa 
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hoàng, xuyên khung, bạch thược vốn là bài 
thuốc bổ huyết kinh điển của đông y. 

Nhu cầu sử dụng dược liệu đan sâm trong 
hai thập kỷ gần đây gia tăng nhanh chóng. Nếu 
như năm 1998, nhu cầu đan sâm trên thế giới 
mới chỉ ở mức 4.500 tấn/năm thì nay con số đã 
lên tới 15.000 tấn/năm. Đặc biệt, có tới 80% công 
ty dược và bệnh viện y học Trung Quốc có nhu 
cầu về dược liệu đan sâm (Sheng, 2007). Từ đan 
sâm đã tạo ra gần 100 chủng loại thuốc Đông y, 
trong đó có thuốc tiêm nước đan sâm, viên xông 
van tim, viên xông dãn tim… và nhiều loại thực 
phẩm chức năng. Mặc dù giá trị và nhu cầu đan 
sâm tăng cao như vậy nhưng diện tích trồng cây 
đan sâm ở Việt Nam còn rất hạn chế, không đủ 
cung cấp cho nhu cầu dược liệu đan sâm trong 
nước. 100% dược liệu đan sâm trên thị trường 
nước ta hiện nay được nhập từ Trung Quốc.  

Cây đan sâm có thể nhân giống bằng 
phương pháp hữu tính bằng hạt hoặc vô tính từ 
củ mẹ. Tuy nhiên, phương pháp nhân giống 
bằng hạt cây đan sâm gặp nhiều khó khăn như 
khả năng thụ phấn, tỷ lệ kết hạt thấp, hạt chín 
rải rác nên khó thu hái và đặc biệt là cây đan 
sâm trồng từ hạt mất tới 2 năm mới cho dược 
liệu. Đào Văn Núi và cs. (2014) đã nhân giống 
cây đan sâm từ củ. Tuy nhiên, tỷ lệ củ đan sâm 
nảy mầm chưa thực sự khả quan khi đạt cao 
nhất 61,11% với hệ số nhân 1,0 chồi/củ. Nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm xây dựng quy 
trình nhân giống in vitro cây đan sâm có nguồn 
gốc từ Tứ Xuyên - Trung Quốc, bắt đầu từ khâu 
vào mẫu tạo vật liệu khởi đầu cho đến khâu 
thích nghi cây ngoài vườn ươm, cho hệ số nhân 
giống cao và chất lượng cây giống tốt. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Hạt đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) 

nhập từ tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tạo vật liệu khởi đầu 
Sau khi rửa bằng nước sạch, hạt đan sâm 

được ngâm trong cồn 70% trong 30 giây, sau đó 

tiến hành khử trùng bằng NaOCl 2% trong 8 
phút, rồi rửa sạch bằng nước cất vô trùng 3-4 
lần. Tiếp theo, hạt đan sâm được gieo trên môi 
trường nền MS (Murashige and Skoog, 1962) có 
bổ sung GA3 với nồng độ 0,5-3,0 mg/l để kích 
thích hạt nảy mầm. 

2.2.2. Nhân nhanh 
Đoạn thân có kích thước từ 2-3cm mang 

một chồi nách cắt từ cây đan sâm nảy mầm được 
chuyển sang môi trường nhân nhanh là môi 
trường MS, bổ sung BA, kinetin và α-NAA riêng 
rẽ hoặc kết hợp ở các nồng độ khác nhau. Các 
chồi được cấy chuyển sang môi trường mới 4 
tuần 1 lần. 

2.2.3. Tạo rễ cho chồi in vitro 
Các chồi có chiều cao 5-6cm, sinh trưởng 

phát triển bình thường được cấy chuyển sang 
môi trường MS bổ sung α-NAA, IAA, IBA ở các 
nồng độ khác nhau để cảm ứng tạo rễ.  

Môi trường nuôi cấy được điều chỉnh pH 
=5,8 trước khi hấp khử trùng ở nhiệt độ 1210C 
trong 20 phút, 1,1atm. Điều kiện nuôi cấy in 
vitro: 14 giờ chiếu với cường độ ánh sáng 2.000-
2.500 lux, nhiệt độ 25 ± 20C. 

2.2.4. Thích nghi cây ngoài vườn ươm 
Cây in vitro hoàn chỉnh được chuyển ra 

vườn ươm, sử dụng giá thể cát, đất/cát hoặc xơ 
dừa/cát ở các tỷ lệ khác nhau. Giá thể xơ dừa 
trước khi sử dụng được ủ trộn với phân chuồng 
trong 2 tháng. 

Cây được đặt trong nhà lưới, 2 tuần đầu 
tiên được che phủ tránh nắng bằng nilon đen. 
Tưới nước giữ ẩm 2 lần/ngày.  

2.2.5. Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu 
Các thí nghiệm trong phòng được bố trí 

nhắc lại 3 lần mỗi công thức, mỗi lần 100 mẫu 
đối với thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu, 30 mẫu 
đối với thí nghiệm nhân nhanh và ra rễ. Các chỉ 
tiêu theo dõi được quan sát và đo đếm sau 2 
tuần đối với thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu, 
sau 4 tuần đối với thí nghiệm nhân nhanh, ra 
rễ. Các thí nghiệm ngoài vườn ươm được bố trí 
theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, mỗi công thức 
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nhắc lại 3 lần, mỗi lần 30 cây, theo dõi sau 4 
tuần ra cây. 

 Số liệu được xử lý thống kê theo chương 
trình Excel và IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tạo vật liệu khởi đầu 
Tỷ lệ hạt đan sâm nảy mầm sau 2 tuần 

nuôi cấy khá thấp, dao động từ 14,33-40,33%. 
Trên môi trường MS không bổ sung GA3, chỉ 
14,33% hạt đan sâm nảy mầm với chiều cao chồi 
trung bình đạt 1,95cm. Trong khi đó, bổ sung 
GA3 vào môi trường gieo hạt đã làm tăng đáng 
kể tỷ lệ hạt đan sâm nảy mầm và đặc biệt là 
chiều cao chồi. Tỷ lệ hạt nảy mầm đạt cao nhất 
(40,43%) trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/l 
GA3, chồi sinh trưởng phát triển tốt, thân mập, 
cao, các lá to và có màu xanh đậm. Tỷ lệ hạt nảy 
mầm giảm dần khi nồng độ GA3 tăng dần và 
đạt thấp nhất (18,33%) trên môi trường bổ sung 
3,0 mg/l GA3. Chiều cao chồi trung bình tăng tỷ 
lệ thuận với nồng độ GA3 bổ sung vào môi 
trường nuôi cấy (Bảng 1). 

Bên cạnh GA3, một số chất điều tiết sinh 
trưởng khác như BA, α-NAA, TDZ cũng đã được 
bổ sung vào môi trường gieo hạt riêng rẽ hoặc 
kết hợp với nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ hạt đan sâm 
nảy mầm đạt được cao nhất (19,33%) trên môi 
trường bổ sung 1,0 mg/l BA, chiều cao chồi thấp, 
số lá ít (số liệu không được chỉ ra ở bài báo này). 
Vì vật liệu sử dụng để nhân nhanh là các đoạn 
thân có mang một cặp lá, do vậy bên cạnh tỷ lệ 
hạt nảy mầm, số lá là một trong những tiêu chí 

quan trọng để đánh giá vật liệu khởi đầu. Chồi 
có số lá ít làm hạn chế vật liệu nhân nhanh. Do 
đó, môi trường thích hợp cho hạt đan sâm nảy 
mầm là MS có bổ sung 1,0 mg/l GA3. 

3.2. Nhân nhanh chồi 

3.2.1. Ảnh hưởng của BA/kinetin đến hiệu 
quả nhân nhanh chồi đan sâm 

Khả năng nhân nhanh của chồi đan sâm 
trên môi trường MS không bổ sung chất điều 
tiết sinh trưởng khá thấp với hệ số nhân đạt 
1,08 lần và chiều cao chồi đạt 1,13cm sau 4 tuần 
nuôi cấy. Bổ sung BA/kinetin vào môi trường 
nuôi cấy đã làm tăng đáng kể hệ số nhân chồi 
và chiều cao chồi đan sâm. Ở mức sai khác nhỏ 
nhất có ý nghĩa LSD 5%, hệ số nhân chồi đan 
sâm đạt được cao nhất (5,05 lần) khi bổ sung 0,5 
mg/l BA vào môi trường nuôi cấy. Hệ số nhân 
giảm dần khi nồng độ BA bổ sung vào môi trường 
tăng dần và đạt thấp nhất trên môi trường chứa 
2,0 mg/l BA. Trong trường hợp bổ sung kinetin 
lại ghi nhận xu hướng ngược lại. Hệ số nhân 
chồi đan sâm tăng tỷ lệ thuận với nồng độ 
kinetin bổ sung vào môi trường nuôi cấy và đạt 
cao nhất (3,04 lần) trên môi trường chứa 2,0 
mg/l kinetin (Bảng 2). 

Quan sát về hình thái cho thấy, chồi đan 
sâm trên môi trường nền MS sinh trưởng 
chậm, chiều cao chồi thấp trong khi đó chồi 
trên môi trường có bổ sung BA/kinetin sinh 
trưởng phát triển tốt, chồi cao, đẻ nhánh nhiều. 
Trong cả 2 trường hợp bổ sung BA/kinetin, 
chiều cao chồi đều đạt được cao nhất ở nồng độ 
thấp (0,5 mg/l). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của GA3 đến khả năng nảy mầm của hạt đan sâm sau 2 tuần nuôi cấy 

GA3 (mg/l) Tỷ lệ hạt nảy mầm (%) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi 

0,0 14,33 1,95 5,43 

0,5 28,33 4,61 7,35 

1,0 40,43 5,75 6,20 

2,0 20,00 6,91 6,00 

3,0 18,33 7,40 6,09 

CV%  2,3 1,9 

LSD0,05  0,21 0,21 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của BA/kinetin đến hiệu quả  
nhân nhanh chồi đan sâm sau 4 tuần nuôi cấy 

BA/kinetin 
(mg/l) 

Hệ số nhân (lần) Chiều cao chồi (cm) 

BA Kinetin BA Kinetin 

0,0 1,08 1,08 1,13 1,13 

0,5 5,05 2,58 2,08 1,83 

1,0 4,63 2,58 1,67 1,24 

1,5 3,77 2,62 1,59 1,42 

2,0 3,53 3,04 0,92 1,67 

CV% 4,3 4,1 2,6 5,1 

LSD0,05 0,32 0,3 0,31 0,3 

 
Giữa hai cytokinin, BA tỏ ra thích hợp hơn 

trong nhân nhanh chồi đan sâm so với kinetin. 
Kết quả này cũng trùng với kết luận trong 
nghiên cứu của Tạ Như Thục Anh và cs. (2014), 
hiệu quả nhân nhanh chồi đan sâm trên môi 
trường bổ sung BA cao hơn trên môi trường bổ 
sung kinetin. Nhóm tác giả cũng chỉ ra nồng độ 
BA thích hợp để tái sinh và nhân nhanh chồi là 
1,0 mg/l, với hệ số nhân chồi 2,62 chồi/mẫu. 
Theo kết quả nghiên cứu của Feng et al. (2004), 
nồng độ BA thích hợp nhất cho nhân nhanh chồi 
bất định cây đan sâm là 1,0 mg/l. Xu và et al. 
(2008) lựa chọn môi trường MS bổ sung BA ở 
nồng độ thấp (0,1 mg/l) là môi trường nhân 
nhanh chồi đan sâm.  

3.2.2. Ảnh hưởng của tổ hợp BA và 
kinetin/α-NAA đến hiệu quả nhân nhanh 
chồi đan sâm 

Trong nhiều trường hợp, bổ sung kết hợp 
BA và kinetin vào môi trường nuôi cấy, cho hiệu 
quả nhân nhanh chồi in vitro cao hơn so với bổ 
sung riêng rẽ (Asad et al., 2009). Mặt khác, việc 
kết hợp BA và α-NAA ở nồng độ và tỷ lệ thích 
hợp có thể nâng cao hệ số nhân chồi và chất 
lượng chồi đối với một số cây trồng như cây địa 
liền (Parida et al., 2010), cây ba kích (Hoàng 
Thị Thế và cs., 2013). Do vậy, BA ở nồng độ 0,5 
mg/l (nồng độ cho hiệu quả nhân nhanh chồi tốt 
nhất) đã được sử dụng phối hợp với kinetin (0,1 
- 0,5 mg/l) hoặc α-NAA (0,01 - 0,1mg/l) nhằm 
tăng hiệu quả nhân nhanh chồi đan sâm.  

Bổ sung kết hợp kinetin và 0,5 mg/l BA 
không làm tăng hệ số nhân chồi cũng như chiều 
cao chồi đan sâm so với công thức đối chứng 
chứa 0,5 mg/l BA. Hệ số nhân đạt được cao nhất 
(3,17 lần) trong trường hợp bổ sung 0,5 mg/l BA 
và 0,1 mg/l kinetin. Hệ số nhân giảm dần khi 
nồng độ kinetin tăng dần và đạt thấp nhất (2,57 
lần) khi kinetin bổ sung vào môi trường nuôi 
cấy ở nồng độ 0,4-0,5 mg/l (Bảng 3).  

Tương tự, trong trường hợp bổ sung kết hợp 
0,5 mg/l BA và α-NAA ở nồng độ 0,01-0,1 mg/l 
đã không làm tăng hệ số nhân chồi cũng như 
chất lượng chồi đan sâm khi hệ số nhân chồi đạt 
cao nhất (3,37 lần) ở công thức bổ sung kết hợp 
0,5 mg/l BA và 0,01 mg/l α-NAA thấp hơn công 
thức đối chứng chứa 0,5 mg/l BA với hệ số nhân 
đạt 5,05 lần (Bảng 3). 

Khi bổ sung kết hợp BA và kinetin/ α-NAA 
vào môi trường nuôi cấy, không những hệ số 
nhân chồi đan sâm không cao hơn so với môi 
trường chứa BA đơn lẻ, mà chồi trên các môi 
trường này thấp hơn, sinh trưởng phát triển 
chậm, lá có màu xanh nhạt và thường bị biến dị 
như bạch tạng, thủy tinh thể, chồi mọc thành 
cụm, lá nhỏ, xoăn (Hình 1B, C, D, E). Những 
chồi này không thể sử dụng làm vật liệu để 
nhân nhanh tiếp tục hoặc chuyển sang môi 
trường ra rễ để tạo cây hoàn chỉnh. Trong khi 
đó, chồi trên môi trường bổ sung BA đơn lẻ sinh 
trưởng phát triển tốt hơn, cây cao, mập, lá 
thẳng, lá màu xanh đậm (Hình 1A). Do đó, môi 
trường thích hợp để nhân nhanh chồi đan sâm 
là MS + 0,5 mg/l BA. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của tổ hợp BA và kinetin/α-NAA  
đến hiệu quả nhân nhanh chồi đan sâm sau 4 tuần nuôi cấy 

BA 
(mg/l) 

Kinetin/α-NAA (mg/l) Nồng độ kinetin/α- NAA 
(mg/l) 

Hệ số nhân chồi 
(lần) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0,5 Kinetin 0 5,05 2,08 

0,1 3,17 1,56 

0,2 2,73 1,15 

0,3 2,77 0,67 

0,4 2,57 1,11 

0,5 2,57 1,36 

CV% 3,0 5,2 

LSD0,05 0,15 0,11 

α- NAA 0 5,05 2,08 

0,01 3,37 1,58 

0,025 2,93 0,99 

0,05 3,16 0,96 

0,075 3,13 0,97 

0,1 2,36 1,05 

CV% 3,0 5,4 

LSD0,05 0,17 0,11 

 

 

Hình 1. (A) Chồi đan sâm sinh trưởng, phát triển bình thường; 
(B) Chồi biến dị, chồi mọc thành cụm, không tăng trưởng về chiều cao;  

(C) Chồi biến dị, chồi mọc thành cụm, thấp, lá xoăn;  
(D) Chồi biến dị, chồi thấp, thân và lá mọng nước; (E) Chồi biến dị, thân, lá màu trắng 

Tạ Như Thục Anh và cs. (2014) đã tiến 
hành khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều 
tiết sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây 
đan sâm với hệ số nhân đạt cao nhất là 5,54 
chồi/mẫu trên môi trường MS + 1,0 mg/l BA + 
0,3 mg/l kinetin + 0,03 mg/l IBA. Tuy nhiên, để 
một quy trình nhân giống có thể đưa vào thực 
tiễn sản xuất, ngoài các tiêu chuẩn về mặt kỹ 
thuật cần phải giảm thiểu tối đa các chi phí sản 
xuất. Do vậy, môi trường nhân nhanh trong 

nghiên cứu này có ưu thế hơn so với môi trường 
nhân nhanh mà Tạ Như Thục Anh và cs. (2014) 
đã công bố. 

3.3. Tạo cây hoàn chỉnh 

3.3.1. Ảnh hưởng của α-NAA tới khả năng 
tạo rễ của chồi đan sâm in vitro 

Chồi đan sâm có thể tạo rễ trên môi trường 
nền MS với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên thời gian chồi 

D E A B C 
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bắt đầu xuất hiện rễ kéo dài (14 ngày sau nuôi 
cấy), số rễ trung bình thấp (2,4 rễ/cây) và ngắn 
(2,23cm) (Bảng 4). Qua kết quả thử nghiệm, 
chồi đan sâm trên môi trường tạo rễ phải đạt ít 
nhất 3-4 rễ/cây và chiều dài rễ phải đạt trên 
3cm mới thuận lợi cho cây phát triển ở giai đoạn 
vườn ươm. Do vậy, một số chất điều tiết sinh 
trưởng thuộc nhóm auxin (α-NAA, IBA, IAA) đã 
được bổ sung vào môi trường ra rễ nhằm rút 
ngắn thời gian ra rễ, đồng thời cải thiện chất 
lượng bộ rễ. 

Bổ sung α-NAA vào môi trường nuôi cấy đã 
làm tăng số rễ/cây và chiều dài rễ trung bình, 
đồng thời rút ngắn thời gian xuất hiện rễ so với 
công thức đối chứng. Tuy nhiên, tỷ lệ chồi ra rễ 
trên môi trường bổ sung α-NAA lại thấp hơn so 
với đối chứng. Tỷ lệ chồi ra rễ đạt được cao nhất 
(92,31%) trên môi trường chứa 0,5 mg/l α-NAA 
và chỉ đạt 73,08% trên môi trường chứa 1,0 mg/l 
α-NAA (Bảng 4).  

3.3.2. Ảnh hưởng của IAA/ IBA tới khả năng 
tạo rễ của chồi đan sâm in vitro 

Mặc dù bổ sung α-NAA vào môi trường nuôi 
cấy đã cải thiện được chất lượng bộ rễ đan sâm 
so với đối chứng nhưng tỷ lệ chồi ra rễ còn thấp, 
thời gian chồi bắt đầu hình thành rễ còn dài. 
Trên môi trường có chứa IAA, thời gian xuất 
hiện rễ và chất lượng bộ rễ đan sâm đã được cải 
thiện rõ rệt với 100% chồi hình thành rễ chỉ sau 
9-11 ngày nuôi cấy, số rễ trung bình dao động 
từ 3,17-6,19 rễ/cây, chiều dài rễ đạt 8,63-
11,03cm. Trong khi đó, hiệu quả tạo rễ cho chồi 
đan sâm của IBA thấp hơn so với IAA khi thời 
gian chồi bắt đầu tạo rễ vẫn còn kéo dài từ 11-
13 ngày, số rễ trung bình còn thấp (cao nhất đạt 
3,88 rễ). Như vậy, môi trường thích hợp nhất để 
tạo rễ cho chồi đan sâm là MS bổ sung 0,75 mg/l 
IAA cho 100% chồi tạo rễ sau 9 ngày với số rễ 
trung bình đạt 6,19 rễ/cây và chiều dài rễ đạt 
9,29cm sau 4 tuần nuôi cấy (Bảng 5). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của α-NAA tới khả năng ra rễ của chồi đan sâm sau 4 tuần nuôi cấy 

α-NAA (mg/l) Thời gian xuất hiện rễ (ngày) Tỷ lệ chồi ra rễ (%) Số rễ TB/cây (rễ) Chiều dài TB rễ (cm) 

0,0 14 100 2,40 2,23 

0,1 14 79,17 2,84 6,15 

0,25 13 79,17 3,37 7,06 

0,5 13 92,31 3,04 5,33 

0,75 12 76,92 2,90 5,22 

1,0 13 73,08 3,47 3,8 

CV%   3,8 1,7 

LSD0,05   0,21 0,16 

Bảng 5. Ảnh hưởng của IAA/ IBA tới khả năng ra rễ của chồi đan sâm sau 4 tuần nuôi cấy 

IAA/IBA 
(mg/l) 

Thời gian xuất hiện rễ (ngày) Tỷ lệ chồi ra rễ (%) Số rễ TB/cây (rễ) Chiều dài TB rễ (cm) 

IAA IBA IAA IBA IAA IBA IAA IBA 

0 14 14 100 100 2,40 2,40 4,23 4,23 

0,1 11 11 100 91,67 3,71 3,50 8,63 6,30 

0,25 11 12 100 100 3,69 3,88 9,65 5,26 

0,5 10 13 100 100 4,25 3,65 11,03 7,24 

0,75 9 11 100 87,5 6,19 3,10 9,29 4,16 

1,0 10 12 100 84,62 5,62 3,45 9,02 6,30 

CV%     2,8 4,2 1,2 2,0 

LSD0,05     0,22 0,25 0,19 0,2 
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Trong nghiên cứu này, IAA tỏ ra thích hợp 
hơn trong việc kích thích chồi đan sâm tạo rễ so 
với α-NAA và IBA. Tuy nhiên, môi trường thích 
hợp nhất để chồi đan sâm tạo rễ được kết luận ở 
các nghiên cứu khác nhau là rất khác nhau. 
Trong khi Zhao et al. (2003) chỉ ra môi trường 
thích hợp nhất để tạo rễ cho chồi đan sâm là MS 
+ 0,5 mg/l IBA thì Wang et al. (2004) lại cho 
rằng khả năng tạo rễ của chồi đan sâm tốt nhất 
trên môi trường bổ sung 0,5 mg/l α-NAA. Theo 
kết quả nghiên cứu của Sun et al. (2008), bổ 
sung kết hợp NAA (0,1-1,0 mg/l) và 0,1 mg/l 
IAA giúp chồi đan sâm tạo rễ tốt hơn. Xu et al. 
(2008) tìm ra môi trường tốt nhất để chồi đan 
sâm tạo cây hoàn chỉnh là ½ MS + 0,1 mg/l IBA 
+ 10 g/l sucrose và đạt tỷ lệ chồi ra rễ là 95%.  

3.4. Thích nghi cây ngoài vườn ươm 

3.4.1. Ảnh hưởng của tuổi cây đan sâm in 
vitro trên môi trường ra rễ đến sự sinh 
trưởng và phát triển khi ra vườn ươm 

Khi đưa cây ra thích nghi ngoài vườn ươm, 
cây in vitro 30 và 40 ngày tuổi trên môi trường 
ra rễ có tỷ lệ sống 100%, trong khi đó cây non 
hơn (20 ngày tuổi) có tỷ lệ sống thấp hơn (90%) 
(Bảng 6). Về mặt hình thái, cây in vitro 30-40 
ngày tuổi khi đưa ra ngoài vườn ươm sinh 
trưởng phát triển mạnh, cây to, thân mập, bộ lá 
phát triển, bản lá to và có màu xanh đậm trong 

khi cây in vitro 20 ngày tuổi sinh trưởng phát 
triển kém hơn, cây và lá nhỏ. Xét về hiệu quả 
kinh tế của quy trình nuôi cấy, cây in vitro trên 
môi trường ra rễ 30 ngày tuổi là thích hợp để 
đưa ra thích nghi ngoài vườn ươm. 

3.4.2. Ảnh hưởng của giá thể trồng đến sinh 
trưởng và phát triển của cây đan sâm 

Tỷ lệ sống của cây đan sâm dao động rất lớn 
giữa các giá thể khác nhau. Tỷ lệ cây sống đạt 
cao nhất (100%) trên giá thể chứa 50% xơ dừa và 
50% cát. Khi giảm lượng xơ dừa trong giá thể, tỷ 
lệ cây sống cũng giảm theo, đạt 93,33% trên giá 
thế xơ dừa: cát (3:7) và 80% trên giá thể cát. Đặc 
biệt, tỷ lệ cây sống giảm rất mạnh khi trồng trên 
giá thể có chứa đất (36,67-46,67%), cây sinh 
trưởng, phát triển chậm (Bảng 7). Điều này có 
thể lý giải do giá thể đất khó thoát nước, rễ bị bí 
chặt, thiếu oxy. Trong khi đó, giá thể cát và xơ 
dừa nhẹ, xốp, thoát nước tốt giúp hệ rễ cây phát 
triển mạnh. Để tăng tỷ lệ cây đan sâm sống khi 
trồng trong vườn ươm, Xu et al. (2008) chuyển 
cây đan sâm in vitro sang giá thể chứa bột núi 
lửa vermiculite: đất (1:1) đã hấp khử trùng và 
chống thoát nước bằng cách che phủ túi nilon 
trong 3 tuần trước khi đưa cây ra trồng ngoài 
đồng ruộng. Để thu được tỷ lệ cây sống 100% khi 
trồng trên giá thể đất, Feng et al. (2004) trồng 
cây đan sâm in vitro trong hệ thống thủy canh 
vài ngày trước khi chuyển ra trồng trên đất. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của tuổi cây in vitro đến tỷ lệ sống  
của cây con ngoài vườn ươm trên giá thể xơ dừa: cát (1:1) sau 4 tuần 

Cây in vitro 
Tỷ lệ cây sống 

(%) 

Chiều cao cây 

(cm) 
Số lá Chất lượng cây 

20 ngày tuổi 90 4,18 9,07 Cây và lá nhỏ, lá màu xanh 
nhạt 

30 ngày tuổi 100 4,32 11,33 Cây mập, lá to, lá màu 
xanh đậm 

40 ngày tuổi 100 5,93 12,40 Cây cao, mập, lá to, lá màu 
xanh đậm 

CV%  3,4 3,6  

LSD0,05  0,38 0,89  
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 Bảng 7. Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sống và sinh trưởng  
của cây đan sâm 30 ngày tuổi sau 4 tuần 

Giá thể Tỷ lệ cây sống 
(%) 

Chiều cao cây 
(cm) Số lá Nhận xét 

Cát 80 3,65 7,97 Cây cao, mập, bộ lá phát triển, phiến lá 
to, lá màu xanh đậm 

Đất: cát (3:7) 46,67 1,42 3,40 Cây và bộ lá phát triển trung bình, phiến 
lá to, màu xanh đậm 

Đất: cát (1:1) 36,67 1,33 2,87 Cây và bộ lá phát triển kém, phiến lá nhỏ, 
màu xanh nhạt 

Xơ dừa: cát (3:7) 93,33 3,34 9,27 Cây cao, mập, bộ lá phát triển, phiến lá 
to, lá màu xanh đậm 

Xơ dừa: cát (1:1) 100 4,31 9,07 Cây cao, mập, bộ lá phát triển, phiến lá 
to, lá màu xanh đậm 

CV% 3,0 4,0  

LSD0,05 0,16 0,5  

 

 

Hình 2. Một số hình ảnh trong quy trình nhân nhanh cây đan sâm 
(A) Hạt đan sâm nảy mầm trên môi trường MS + 1,0 mg/l GA3; (B) Nhân nhanh chồi đan sâm trên môi trường  

MS + 0,5 mg/l BA; (C) Chồi đan sâm trên môi trường ra rễ MS + 0,75 mg/l IAA;  
(D) Cây đan sâm trong vườn ươm, trên giá thể cát: xơ dừa (1:1); (E) Cây đan sâm trồng trên đồng ruộng 

4. KẾT LUẬN 

- Môi trường gieo hạt đan sâm thích hợp là 
MS + 1,0 mg/l GA3, tỷ lệ hạt nảy mầm đạt 
40,43% sau 2 tuần. 

- Môi trường nhân nhanh đoạn thân mang 
chồi nách tối ưu là MS + 0,5 mg/l BA, hệ số 
nhân chồi đạt 5,05 lần sau 4 tuần nuôi cấy. 

- Môi trường thích hợp để tạo rễ cho chồi 
đan sâm là MS + 0,75 mg/l IAA, cho tỷ lệ chồi ra 

rễ đạt 100%, số rễ trung bình đạt 6,19 rễ/cây 
sau 4 tuần. 

- Cây in vitro trên môi trường ra rễ 30 ngày 
là thích hợp để chuyển ra ngoài vườn ươm. Giá 
thể thích hợp để tiếp nhận cây in vitro 50% cát 
+ 50% xơ dừa, cho tỷ lệ cây sống đạt 100%, cây 
đạt chiều cao 4,31cm và 9,07 lá sau 4 tuần. 

Quy trình nhân giống in vitro cây đan sâm 
có thể tóm tắt như sau: 

A 

C 

B 

D E 
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MS + 1,0 mg/l GA3 

MS + 0,5 mg/l BA 

MS +  
0,75 mg/l IAA 

2 tuần 

4 tuần 

4 tuần 

4 tuần 
Cát : xơ dừa (1:1) 


