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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành trên giống cam Vinh và quýt Đường Canh nhằm xây dựng một quy trình nuôi 
cấy in vitro trụ trên lá mầm (epicotyl) hoàn chỉnh của cây cam Vinh và quýt Đường Canh phục vụ cho công tác 
chuyển gen. 5 thí nghiệm đã được tiến hành tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng hạt đến hiệu quả 
khử và ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tạo chồi và tạo rễ cũng như ảnh hưởng của giá thể đến sự phát 
triển của cây khi ra ngôi. Kết quả đã xác định được chất khử trùng tốt nhất là Johnson 10% lắc trong 15 phút. Nồng 
độ BA cho tái sinh chồi tốt nhất đối với giống cam Vinh là 1,5 mg/l, quýt Đường Canh là 1,0 mg/l trên môi trường nền 
MS + 30 g/l Đường + 8 g/l Agar + 1,0 mg/l vitamin B5. Nồng độ tổ hợp NAA và IAA tốt nhất cho tạo rễ của chồi đối 
với giống cam Vinh là 0,4 mg/l α NAA+ 0,4 mg/l IAA, quýt Đường Canh là 0,3 mg/l α NAA + 0,4 mg/l IAA trên môi 
trường nền MS+ 30g/l Đường + 5mg/l vitamin B5 + 8g/l Agar. Giá thể tốt nhất cho ra cây in vitro là cát vàng + trấu 
hun với tỷ lệ 1:1. 

Từ khoá: Cam quýt (citrus), benzyl adenine (BA), giá thể, naphalene acetic acid (α NAA), 1H- indole-3-acetic 
acid (IAA), nhân giống vô tính in vitro, trụ trên lá mầm. 

Study on Invitro Culture of Citrus Epicotyl  

ABSTRACT 

This study was carried out to develop a complete process of in vitro culture of epicotyls of Vinh orange and Duong 
Canh mandarin to serve as materials for genetic transfỏmation. Five experiments were conducted focusing on the 
influence of seed sterilization conditions on efficiency of producing quality epicotyls and concentration of growth 
phytohormones on shoot and root formation as well as the effects of the substrates on the growth of plants. The results 
showed that treatment of seeds for 15 min by shaking with Johnson 10% was suitable condition for the sterilization. The 
MS medium contained 30 g/L sucrose, 1,0 mg/L vitamin B5 and 8 g/L agar. The optimal concentration of BA for shoot 
formation of Vinh oranges was 1,5 mg/L and for Duong Canh mandarin was 1,0 mg/L. The optimal concentrations of 
NAA/IAA for the root formation of Vinh organe and Duong Canh mandarin were 0.4 mg/0.4 mg/L and 0.4/0.3 mg/L, 
respectively. The best of substrates for in vitro plants was smoked rice hulls sand with 1: 1 iweight ratio. 

Keywords: Citrus; Epicotyl, Benzyl adenine (BA); Naphalene acetic acid (NAA); 1H- indole-3-acetic acid (IAA); in 
vitro culture; Substrate. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Muốn chuyển gen vào cây cam, quýt, việc 
đầu tiên là phải nuôi cấy mô in vitro thành 
công, đặc biệt là nuôi cấy trụ trên lá mầm 

(epicotyl). Almeida Weliton et al. (2003) kết luận 
rằng, chuyển gen hiệu quả nhất đối với các 
giống cam, quýt là chuyển vào trụ trên lá mầm. 

Trên thế giới cũng như trong nước đã có 
nhiều công trình nghiên cứu khác nhau nhằm 
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hoàn thiện quy trình nuôi cấy in vitro cây có 
múi. Tại Ấn Độ, Suwanapong et al. (1991) đã 
thành công với kỹ thuật nhân giống trong ống 
nghiệm các cây Citrus retculata và Citrus limon 
Burms. Ba nhà khoa học người Nhật là 
Iwanami, Hidaka và Omora (MUKHTAR) et al. 
(2005) đã nuôi cấy chồi đỉnh cây có múi bị 
nhiễm virus CTLV (Citrus tatter leaf virus) trên 
môi trường MS có bổ sung BAP, α NAA và GA3, 
kết quả đã tạo ra những cây hầu như không có 
virus CTLV. Ở Việt Nam, Hà Thị Thúy và Đỗ 
Năng Vịnh (2005) đã nghiên cứu và xây dựng hệ 
thống tái sinh cây có múi từ noãn, bao phấn 
trên các giống cam quýt địa phương và nhập 
nội… Tuy nhiên việc nuôi cấy in vitro trụ trên lá 
mầm cây cam, quýt chưa được nghiên cứu nhiều 
và chưa thống nhất về môi trường cũng như chất 
điều tiết sinh trưởng. Saini et al. (2010) đã tiến 
hành so sánh khả năng tái sinh cây trực tiếp từ 
các bộ phận nuôi cấy khác nhau của cây Citrus 
jambhiri Lush, bao gồm: cuống lá, trụ trên lá 
mầm, rễ và lá mầm của cây con in vitro. Nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ cảm ứng phát sinh chồi 
của mẫu cấy là đoạn trụ trên lá mầm cao hơn và 
có ý nghĩa so với các bộ phận nuôi cấy khác. Theo 
Mourão Filho (2002), khi nuôi cấy đoạn trụ trên 
lá mầm của các giống khác nhau cùng trên môi 
trường MS có bổ sung nồng độ BA như nhau 
nhưng tỷ lệ tái sinh chồi, số lượng chồi ở mỗi giống 
lại khác nhau. Theo Almeida et al. (2003), đối với 
nuôi cấy phát sinh chồi trực tiếp trụ trên lá mầm, 
chất điều tiết sinh trưởng BA được bổ sung vào 
môi trường MS với nồng độ 1,0 mg/L tỏ ra có ảnh 
hưởng tích cực nhất tới sự phát sinh chồi bất định 
ở nhiều giống cam ngọt (Citrus sinensis) khác 
nhau... Đối với cây cam Vinh và quýt Đường Canh 
ở Việt Nam, chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu 
nuôi cấy trụ trên lá mầm (epicotyl).  

Giống quýt Đường Canh và Cam Vinh là 
hai giống thích ứng rộng, chất lượng ngon, được 
trồng phổ biến ở nhiều nơi. Đặc biệt giống quýt 
Đường Canh có hiện tượng vô phối, cho quả 
không hạt, nhưng quả lại hay rụng, bé và méo 
mó làm giảm năng suất và chất lượng. Điều này 
có liên quan đến khả năng sinh và cung cấp 
auxin, ảnh hưởng đến quá trình phân chia tế 
bào bầu nhụy và phát triển thành quả. Muốn 

khắc phục được nhược điểm trên và tạo ra quả 
không hạt thì có thể chuyển một gen sinh tổng 
hợp được auxin tại bầu nhụy để bầu nhụy phát 
triển bình thường mà không cần thụ phấn thụ 
tinh tạo hạt. Gen INO-rolB và INO-iaaM được 
biết đến là gen mẫn cảm và auxin hoạt động đặc 
thù bầu nhụy đã được Carmi et al., (2003) thiết kế 
thành công. Khi có mặt của một trong hai gen 
này sẽ kích thích bầu nhụy sinh auxin và phát 
triển thành quả. Muốn chuyển gen này vào 2 
giống trên, việc đầu tiên phải nghiên cứu nuôi 
cấy thành công trụ trên lá mầm. Do các giống 
cam quýt khác nhau có kiểu gen khác nhau nên 
có phản ứng với môi trường là khác nhau. Vì 
vậy, nghiên cứu này nhằm xây dựng quy trình 
nuôi cấy in vitro đoạn trụ trên lá mầm của 2 
giống cam Vinh và quýt Đường Canh phục vụ 
cho công tác chuyển gen. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Hạt để tạo đoạn trụ trên lá mầm của 2 giống 

Cam Vinh và quýt Đường Canh hiện đang được 
trồng tại Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn 
gen cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Ảnh hưởng của hóa chất khử trùng 
đến chất lượng trụ trên lá mầm 

Hạt sau khi đã bóc bỏ vỏ cứng và vỏ lụa, 
ngâm ngập hạt trong 4 công thức khử trùng 
khác nhau: CT1: Cồn 700 trong 15 phút; CT2: 
Ca(OCl)2 1,7 % + 0,1% Tween 20, lắc trong 15 
phút (Javen); CT3: Viên khử trùng Johnson 
10%, lắc trong 15 phút; CT4: Khử trùng bằng 
dung dịch HgCl2 0,1%, lắc trong 10 phút, sau đó 
rửa sạch bằng nước cất rồi nuôi trên môi trường 
MS + 30 g/l đường + 8 g/l agar, pH = 5,7, đặt 
trong tối 3 tuần và đưa ra ánh sáng 2 tuần.  

2.2.2. Ảnh hưởng của BA đến khả năng tái 
sinh chồi từ đoạn trụ trên lá mầm 

Đoạn trụ trên lá mầm kích thước 0,8 - 1cm 
được cấy vào môi trường MS + 30 g/l đường + 8 g/l 
agar + 1 mg/l vitamin B5 là môi trường nền bổ 
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sung các chất điê ̀u tiết sinh trưởng khác nhau: 
CT1 (Môi trường nền + 0,5 mg/l BA); CT2 (Môi 
trường nền + 1 mg/l BA); CT3 (Môi trường nền + 
1,5mg/l BA); CT4 (Môi trường nền + 2mg/l BA).  

2.2.3. Ảnh hưởng α NAA đến khả năng ra rễ 
của chồi in vitro ở giống cam Vinh và quýt 
Đường Canh 

Chồi in vitro 8 tuần tuổi, tách từng chồi đơn 
sau cấy vào môi trường tạo rễ là môi trường nền cơ 
bản (MS + 30 g/l đường + 8 g/l agar + 1mg vitamin 
B5) bổ sung NAA với 5 công thức: CT1 (Môi 
trường nền + 0,1 mg/l NAA); CT2 (Môi trường nền 
+ 0,2 mg/l NAA); CT3 (Môi trường nền + 0,3 mg/l 
NAA); CT4 (Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA), CT5 
(Môi trường nền + 0,5 mgl/ NAA). 

2.2.4. Ảnh hưởng của tổ hợp α NAA và IAA 
đến khả năng ra rễ của chồi in vitro ở 
giống cam Vinh và quýt Đường Canh 

Chồi in vitro 8 tuần tuổi, tách từng chồi đơn 
sau cấy vào môi trường tạo rễ, môi trường nền 
cơ bản (MS + 30 g/l đường + 8 g/l agar + 1 mg/l 
vitamin B5) bổ sung NAA tốt nhất 0,4 mg/l NAA 
đối với cam Vinh và 0,3 mg/l NAA đối với quýt 
Đường Canh và bổ sung IAA theo 5 công thức: 
0,1; 0,2; 0,3; 0,4, và 0,5 mg/l IAA. 

2.2.5. Nghiên cứu giá thể ra ngôi cây in vitro 
Cây cam Vinh và quýt Đường Canh phát triển 

hoàn chỉnh đạt kích thước từ 5-7cm được đưa ra 
trồng trên 5 công thức giá thể (G) khác nhau: G1 
(đất phù sa), G2 (Trấu hun), G3 (Cát vàng), G4 
(50% đất phù sa + 50% trấu hun), G5 (50% cát 
vàng + 50% trấu hun). Cây được đặt trong nhà lưới, 
dưới ánh sáng tán xạ, độ ẩm 80-90%. 

2.2.6. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên, mỗi công thức lặp lại 3 lần, mỗi lần 5 
bình nuôi cấy, mỗi bình cấy 6 mẫu. Đối với 
nghiên cứu giá thể ra cây, mỗi công thức 10 cây, 
3 lần nhắc lại. 

2.2.7. Điều kiện nuôi cấy 
Nhiệt độ 250C, độ ẩm 70%, cường độ chiếu 

sáng 2.000 lux, thời gian chiếu sáng 10-12 
giờ/ngày.  

2.2.8. Chỉ tiêu theo dõi  
Đối với nuôi cấy mô, theo dõi tỷ lệ mẫu 

nhiễm/tô ̉ng số mẫu cấy, tỷ lệ mẫu sống/tổng số 
mẫu, tỷ lệ mẫu tạo callus/tổng số mẫu, tỷ lệ 
mẫu phát sinh chồi, tỷ lệ ra rễ/tổng số mẫu, số 
chồi trung bình/mẫu, số rễ trung bình/mẫu, 
chiều cao chồi, chất lượng chồi, chiều dài rễ, 
chất lượng rễ.  

Đối với ra cây trên các loại giá thể, theo dõi 
tỷ lệ sống sót sau 2-6 tuần, chất lượng cây. 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và 
IRRISTAT 4.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hóa chất khử trùng đến 
chất lượng đoạn trụ trên lá mầm 

Khử trùng là khâu quyết định trong thành 
công của nuôi cấy mô in vitro. Có rất nhiều loại 
hóa chất được sử dụng để khử trùng. Với cam 
Vinh và quýt Đường Canh cần nghiên cứu để 
đưa ra công thức khử trùng tốt nhất để hạt nảy 
mầm tốt nhất cũng như cho chất lượng đoạn trụ 
trên lá mầm tốt nhất. Tuy nhiên, nồng độ khử 
trùng thích hợp cho các đối tượng khác nhau là 
hoàn toàn khác nhau. Phương pháp khử trùng 
thích hợp phải đảm bảo được các yêu cầu: Tỷ lệ 
hạt bị nhiễm thấp, trụ trên lá mầm phải to, mập 
và sinh trưởng phát triển tốt. Các công thức khử 
trùng dùng trong thí nghiệm này là các công 
thức tốt nhất đã được nghiên cứu dùng để khử 
trùng đoạn cành, chồi, lá, rễ (Hà Thị Thúy và 
cs., 2004), tuy nhiên đối với hai giống dùng 
trong nghiên cứu này thì chưa có công bố nào.  

Trong 4 công thức khử trùng, CT1, CT2 và 
CT3 cho tỷ lệ hạt nảy mầm là 100% đối với cả hai 
giống cam Vinh và quýt Đường Canh, CT4 khử 
trùng bằng HgCl2 0,1% tỷ lệ nảy mầm là thấp 
nhất, 91,55% đối với cam Vinh, 81,11% đối với 
quýt Đường Canh (Bảng 1). Tuy nhiên, chất lượng 
chồi quyết định đến thành công của các nghiên 
cứu tiê ́p theo, chồi to, phát triển khỏe sẽ tái sinh 
khỏe. Trong 4 công thức thí nghiệm, CT3 có tỷ lệ 
chồi nhiễm thấp hơn so với CT1 và CT2, chồi xanh 
mập, lá to khỏe và xanh. CT4 tỷ lệ mẫu nhiễm là 
0% đối với cả hai giống thí nghiệm nhưng chồi  
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Bảng 1. Ảnh hưởng của các chất khử trùng đến hiệu quả khử trùng hạt giống  
ở cam Vinh và quýt Đường Canh 

Giống CTTN 
Tỉ lệ nảy mầm (%)  

sau 4 tuần 
Tỉ lệ 

nhiễm (%) 
Chiều cao cây 

(cm) Chất lượng cây 

Cam Vinh CT1 100 65,57 4,98 ++ 

CT2 100 24,44 5,32 +++ 

CT3 100 18,89 5,30 +++ 

CT4 91,55 0 3,54 + 

Quýt 
Đường 
Canh 

CT1 100 68,89 4,87 ++ 

CT2 100 25,56 5,05 +++ 

CT3 100 22,22 5,06 +++ 

CT4 81,11 0 3,39 + 

Ghi chú: CT1: Cồn 700; CT2: Ca(OCl)2 1,7 % + 0,1% Tween 20; CT3: Viên khử trùng Johnson 10%; CT4: Khử trùng bằng dung 
dịch HgCl2 0,1%. Môi trường nền: MS + 30 g/l đường + 1 mg/l vitamin B5 + 8 g/l agar, pH = 5,7 
(+): Cây thấp, nhỏ, yếu, lá nhỏ, quăn; (++): Cây xanh khoẻ, lá to xanh; (+++): Cây xanh mập, khoẻ, lá to, xanh. 

phát triển rất yếu. Như vậy, với công thức khử 
trùng bằng bằng viên khử Johnson 10% lắc 
trong 15 phút cho tỷ lệ hạt nảy mầm cao, chồi 
mập, lá xanh và tỷ lệ nhiễm cũng thấp. 

3.2. Ảnh hưởng của BA đến khả năng nhân 
nhanh chồi của đoạn trụ trên lá  

BA là chất điều tiết sinh trưởng thuộc nhóm 
cytokinin. Cytokinin tự nhiên trong cây được tách 
lần đầu tiên năm 1963 bởi Letham và Miller ở 
dạng kết tinh từ hạt ngô, được gọi là zeatin và có 
hoạt tính mạnh hơn kinetin 10-100 lần. Sau đó 
người ta đã phát hiện ra cytokinin ở trong các thực 
vật khác nhau và đây cũng là một nhóm chất kích 
thích sinh trưởng quan trọng ở trong cây. 
Cytokinin ảnh hưởng rõ rệt và rất đặc trưng lên 
sự phân hóa cơ quan của thực vật, đặc biệt là sự 
phân hóa chồi. Nhờ đặc tính đó, nhằm tăng hệ số 
nhân giống trong nuôi cấy in vitro, người ta tăng 
nồng độ cytokinin trong môi trường nuôi cấy ở giai 
đoạn tạo chồi. Trong nghiên cứu này, 5 thí nghiệm 
về ảnh hưởng của BA đến tạo chồi được tiến hành 
nhằm tìm ra nồng độ BA tốt nhất cho tạo chồi trực 
tiếp từ trụ trên lá mầm, kết quả thí nghiệm được 
tổng hợp ở bảng 2. 

BA đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phát 
sinh chồi của cả hai giống cam Vinh và quýt 
Đường Canh. So với đối chứng, môi trường bổ 
sung BA bật chồi xanh hơn, chồi to, khoẻ, lá to, 
phát triển cân đối. Khi có sự hiện diện của BA 

trong môi trường nuôi cấy, tỷ lệ mẫu phát sinh 
chồi cao hơn hẳn so với không bổ sung.  

Với giống cam Vinh, khi nồng độ BA tăng từ 
0,5-1,0 mg/l tỷ lệ mẫu phát sinh chồi tăng lên. 
Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ BA, khả 
năng tạo chồi có xu hướng giảm xuống. Kết quả 
này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết là các chất 
kích thích sinh trưởng chỉ có tác dụng ở nồng độ 
nhất định và sẽ ức chế các hoạt động thậm chí 
gây chết khi nồng độ quá cao. Theo đó CT3 với 
lượng 1,5 mg/l BA là tốt nhất cho phát sinh chồi 
từ trụ trên lá mầm giống cam Vinh. Với nồng độ 
này, tỷ lệ mẫu phát sinh chồi cao nhất, số chồi 
trung bình trên mẫu cao nhất, chồi to, khỏe 
phát triển mạnh. Tương tự, với quýt Đường 
Canh, tỷ lệ mẫu phát sinh chồi cũng tăng dần 
khi bổ sung BA với nồng độ từ 0,5-1,0 mg/l và 
giảm dần khi tiếp tục tăng. Qua đây nhận thấy 
CT2 với lượng 1,0 mg/l BA là tốt nhất cho tái 
sinh chồi trực tiếp từ trụ trên lá mầm giống 
quýt Đường Canh. Kết quả này cũng tương tự 
với kết quả nghiên cứu của USMAN 
Muhammad et al. (2005) khi nghiên cứu khả 
năng tạo chồi của các đoạn mang đốt trên 3 
giống quýt Kinnow, Chanh ngọt và Succari. Kết 
quả cũng tương tự nghiên cứu của Almeida et 
al. (2003), đối với nuôi cấy phát sinh chồi trực 
tiếp trụ trên lá mầm giống cam ngọt (Citrus 
sinensis) cũng như kết quả nghiên cứu trên 
giống bưởi Diễn của Lã Thị Nguyệt, (2008). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của BA đến sự tái sinh chồi từ trụ trên là mầm  
của giống cam Vinh và quýt Đường Canh (sau 8 tuần nuôi cấy) 

Giống  Hàm lượng BA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu phát 
sinh chồi (%) 

Số chồi trung 
bình/mẫu cấy 

Chiều cao trung 
bình chồi (cm) Chất lượng chồi 

Cam Vinh Đ/C 0 4,3 1,5 1,41 ++ 

CT1 0,5 59,3 2,7 1,54 +++ 

CT2 1,0 62,7 3,3 1,54 +++ 

CT3 1,5 89,7 4,7 1,74 +++ 

CT4 2,0 65,4 2,3 1,35 ++ 

 CV%  6,5 0,3 0,12  

 LSD0,5  6,6 1,2 0,26  

Quýt 
Đường 
Canh 

ĐC 0 12,7 1,3 1,25 ++ 

CT1 0,5 77,7 4,3 1,46 +++ 

CT2 1,0 89,3 5,5 1,65 +++ 

CT3 1,5 76,7 4,3 1,45 ++ 

CT4 2,0 38,3 2,6 1,25 ++ 

 CV%  5,4 0,4 0,15  

 LSD0,5  8,6 1,3 0,20  

Ghi chú: Môi trường nền: MS + 30 g/l đường + 8 g/l agar + 1 mg/l vitamin B5, pH= 5,7; (+): Chồi nhỏ, yếu, lá nhỏ, có chồi không 
phát triển hoàn chỉnh; (++): Chồi to, khoẻ, lá to, phát triển cân đối nhưng số chồi/ mẫu ít; (+++): Chồi to, khoẻ, lá to, phát triển 
cân đối nhưng số chồi/ mẫu cao, phát sinh nhiều chồi mới. 

 

Hình 1. Sự hình thành chồi trực tiếp từ đoạn tru ̣ trên lá mầm giống quýt Đường Canh 
CT1: Môi trường nền + 0,5 mg/L BA; CT2: Môi trường nền + 1,0 mg/L BA, chồi to khỏe 

CT3: Môi trường nền + 1,5 mg/L BA; CT4: Môi trường nền + 2,0 mg/L BA 

3.3. Ảnh hưởng αNAA đến khả năng ra rễ 
của chồi in vitro 

Tạo rễ là khâu cuối cùng trong hệ thống 
nuôi cấy in vitro. Vì thế lựa chọn chất điều tiết 
sinh trưởng và nồng độ phù hợp nhằm nâng cao 
hiệu quả tạo rễ cây có múi trong điều kiện in 
vitro cũng được tiến hành cứu này. Cho đến nay, 
αNAA và IBA vẫn là những chất được sử dụng 
phổ biến trong nghiên cứu tạo rễ. Cam, quýt là 
một trong những đối tượng khó tạo rễ trong nuôi 
cấy invitro. Theo nghiên cứu của Gutierrez et 
al.(1997), Hà Thị Thúy (2005), αNAA có tác 

dụng tốt trong tạo rễ cây cam quýt in vitro. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng các 
nồng độ khác nhau của αNAA cho việc tạo rễ cây 
cam Vinh và quýt Đường Canh. 

Bảng 3 cho thấy αNAA kích thích việc hình 
thành rễ cây cam, quýt trong nuôi cấy in vitro. 
Ở công thức đối chứng tỷ lệ mẫu tạo rễ rất thấp 
đối với cả cam Vinh và quýt Đường Canh. Trong 
khi đó tất cả các công thức có bổ sung αNAA đều 
cho tỷ lệ mẫu tạo rễ cao hơn hẳn, từ 11,3-52,3% 
đối với cam Vinh và từ 18,3-57,7% đối với quýt 
Đường Canh. Cam Vinh có tỷ lệ mẫu tạo rễ và 

   
 

CT1 CT2 CT3 CT4 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ của chồi in vitro  
ở cam Vinh và quýt Đường Canh 

Giống CT NAA 
(mg/l) Tỷ lệ mẫu ra rễ (%) Số rễ 

TB /1chồi 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Chất lượng 

rễ 

Cam Vinh ĐC 0,0 2,0 1,0 1,3 + 

CT1 0,1 11,3 1,2 1,3 ++ 

CT2 0,2 25,3 1,5 2,1 ++ 

CT3 0,3 36,7 1,9 2,3 +++ 

CT4 0,4 52,3 2,5 2,9 +++ 

CT5 0,5 34,7 1,2 2,4 + 

 CV%  4,50 0,15 0,35  

 LSD0,5  8,50 0,35 0,40  

Quýt Đường 
Canh 

ĐC 0,0 3,0 1,0 1,5 + 

CT1 0,1 18,3 1,2 1,9 ++ 

CT2 0,2 34.3 1,5 2,3 ++ 

CT3 0,3 57,7 2,3 3,3 +++ 

CT4 0,4 47,3 1,5 2,0 +++ 

CT5 0,5 36,3 1,2 1,4 + 

 CV%  6,3 0,15 0,18  

 LSD0,5  7,6 0,70 0,45  

Ghi chú: Môi trường nền: MS + 30 g/l sucrose + 1 mg/l vitamin B5 + 8 g/l agar, pH = 5,7 
(+): Rễ ngắn, nho ̉, yếu; (++): Rễ ngắn, ít lông tơ, hóa nâu nhiều.; (+++): Rễ dài, mập, khỏe, có nhiều lông hút. 

số rễ/mẫu tăng dần trong phạm vi nồng độ từ 0-
0,4 mg/l NAA. Khi tăng nồng độ lên 0,5 mg/l 
NAA tỷ lệ mẫu tạo rễ giảm xuống còn 34,7%, số 
rễ trung bình chỉ còn 1,2. Nguyên nhân là do 
khi tăng nồng độ αNAA vượt quá sẽ kích thích 
hình thành mô sẹo, ức chế hình thành rễ. Theo 
nhiều tác giả, khi nồng độ αNAA cao, rễ sẽ phát 
triển không bình thường, biến dạng. Theo đó 
CT4 bổ sung với nồng độ 0,4 mg/l NAA cho tỷ lệ 
mẫu cam Vinh hình thành rễ và số rễ/mẫu cao 
nhất, rễ dài, có nhiều lông hút. Tương tự đối với 
quýt Đường Canh, số mẫu hình thành rễ và số 
rễ/mẫu tăng dần khi bổ sung NAA trong khoảng 
từ 0-0,3 mg/l. Khi tăng lên 0,4 và 0,5 mg/l NAA 
tỷ lệ mẫu hình thành, số rễ/mẫu cũng như chất 
lượng rễ giảm. Như vậy môi trường bổ sung 0,3 
mg/l NAA là môi trường tốt nhất cho việc tạo rễ 
ở cây quýt Đường Canh. 

3.4. Ảnh hưởng của tổ hợp NAA và IAA đến 
khả năng ra rễ của chồi in  

Ở thí nghiệm trên chúng tôi đã tìm ra nồng 
độ NAA tốt nhất cho việc tạo rễ là 0,4 mg/l NAA 
đối với cam Vinh và 0,3 mg/l NAA đối với quýt 
Đường Canh. Tuy nhiên, tỷ lệ mẫu tạo rễ cũng 
chỉ đạt 52,3% đối với cam Vinh và 57,7% đối với 
quýt Đường Canh. Để tăng tỷ lệ mẫu tạo rễ 
cũng như chất lượng rễ, chúng tôi tiếp tục 
nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp chất điều tiết 
sinh trưởng NAA và IAA. Rất nhiều nghiên cứu 
trên nhiều đối tượng giống khác nhau như: bưởi, 
mía, lúa… thấy rằng tổ hợp giữa NAA và IAA có 
ảnh hưởng rất tích cực đến quá trình ra rễ của 
chồi. Môi trường có bổ sung NAA và IAA sẽ kích 
thích sự hình thành rễ của chồi in vitro một 
cách nhanh chóng và hiệu quả hơn khi môi 
trường chỉ có NAA. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của tổ hợp NAA và IAA đến khả năng ra rễ  
của chồi in vitro ở cam Vinh và quýt Đường Canh 

Giống CT IAA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu ra rễ sau 4 
tuần (%) 

Số rễ 
TB /1chồi 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Chất lượng 
rễ 

Cam Vinh ĐC 0 53,1 2,5 3,3 +++ 

CT1 0,1 59,3 2,8 3,3 +++ 

CT2 0,2 61,7 3,1 3,4 +++ 

CT3 0,3 73,3 3,3 3,5 +++ 

CT4 0,4 82,3 3,5 3,5 +++ 

CT5 0,5 33,7 2,3 2,8 ++ 

 CV%  5,80 0,24 0,25  

 LSD0,5  7,50 0,40 0,30  

Quýt Đường Canh ĐC 0,0 56,3 2,3 1,9 +++ 

CT1 0,1 65,3 2,5 2,2 +++ 

CT2 0,2 71,7 2,7 2,4 +++ 

CT3 0,3 78,3 3,0 2,8 +++ 

CT4 0,4 86,3 3,5 3,2 +++ 

CT5 0,5 45,7 2,2 2,4 ++ 

 CV%  5,50 0,25 0,21  

 LSD0,5  7,40 0,70 0,45  

Ghi chú: Môi trường nền: MS + 30 g/l đường + 8 g/l agaroes + 1 mg/l vitamin B5 + 0,4 mg/l NAA, pH= 5,7 (cam Vinh),                        
MS + 30 g/l đường + 8 g/l agarose + 1 mg/l vitamin B5 + 0,3 mg/l NAA, pH= 5,7 (quýt Đường Canh) 
(+): Rễ ngắn, nho ̉, yếu; (++): Rễ ngắn, ít lông tơ, hóa nâu nhiều; (+++): Rễ dài, mập, khỏe, có nhiều lông hút. 

Kết quả ở bảng 4 đã chứng minh vai trò tạo 
rễ của IAA. Khi bổ sung IAA, tỷ lệ mẫu tạo rễ 
cao hơn hẳn so với chỉ sử dụng NAA. Khi tăng 
nồng độ từ 0 đến 0,4 mg/l IAA thì tỷ lệ mẫu 
hình thành rễ, số rễ/mẫu cũng tăng dần và khi 
tăng lên 0,5 mg/l thì tỷ lệ mẫu hình thành rễ và 
số rễ trên mẫu giảm. Qua đây chúng tôi đã lựa 
chọn được chất điều tiết sinh trưởng tối ưu cho 
tạo rễ. Với cây cam Vinh môi trường nền bổ 

sung 0,4 mg/l NAA và 0,4 mg/l IAA là tốt nhất. 
Với cây quýt Đường Canh, môi trường nền bổ 
sung 0,3 mg/l NAA và 0,4 mg/l IAA là tốt nhất. 
Kết quả nghiên cứu này khác với kết quả nghiên 
cứu của Muhammad et al. (2005) trên 3 giống 
Cam Kinnow, Chanh ngọt và quýt Succari, với 
nồng độ IAA bổ sung là 0,5 mg/l. Sự khác biệt ở 
đây có lẽ là do phản ứng của các giống khác nhau với 
các chất điều tiết sinh trưởng khác nhau. 

 

Hình 2. Sự hình thành rễ từ chồi giống cam Vinh bổ sung NAA và IAA nồng độ khác nhau 
CT1: Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA + 0,1 mg/l IAA; CT2: Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA + 0,2 mg/l IAA; 
CT3: Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA + 0,3 mg/l IAA; CT4: Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA + 0,1 mg/l IAA 

CT5: Môi trường nền + 0,4 mg/l NAA + 0,4 mg/l IAA 

     CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 
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3.5. Xác định giá thể thích hợp cho việc ra cây 
Ra cây là khâu cuối cùng và là bước đánh giá 

hiệu quả của một quy trình tái sinh. Một quy 
trình tái sinh được coi là hoàn thiện khi đưa được 
cây nuôi cấy trong điều kiện in vitro ra trồng 
trong điều kiện tự nhiên. Để thực hiện được điều 
đó, cây nuôi cấy mô phải được thích ứng và phục 
hồi thông qua giai đoạn phát triển trên giá thể 
trong điều kiện vườn ươm hay nhà lưới. Giá thể ra 
rễ phù hợp giúp bộ rễ phục hồi và phát triển trở 
lại, làm tăng tỷ lệ sống sót khi ra cây. 

Hiện nay, trấu hun được xem là vật liệu 
thích hợp cho việc ra cây trong nuôi cấy in vitro. 
Với ưu điểm xốp, nhẹ và giữ ẩm tốt, trấu hun 
thường được trộn với một số thành phần khác 
như cát và đất để tạo nên giá thể phù hợp với 
từng loại cây khác nhau. Trong thí nghiệm 

chúng tiến hành ra cây trên 5 công thức giá thể, 
kết quả tổng hợp ở bảng 5.  

Bảng 5 nhận thấy giá thể là đất phù sa cho 
tỷ lệ cây sống sót thấp nhất đối với cả giống cam 
Vinh và quýt Đường Canh. Giá thể này thường 
làm rễ bị thối do thiếu khí, sau đó cây bị chết 
dần sau 2- 4 tuần đưa ra trồng. Cát vàng + trấu 
hun theo tỷ lệ 1:1 có khả năng phục hồi cây 
nhanh, sớm xuất hiện lá mới, chồi cũng như kéo 
dài thân nhanh, cho kết quả sống sót cao nhất 
(95,0% đối với quýt Đường Canh, 96,5% đối với 
cam Vinh). Sự kết hợp giữa cát vàng và trấu 
hun giúp giá thể có độ thoáng khí, bộ rễ có thể 
hô hấp tốt đồng thời vẫn có khả năng giữ ẩm 
tốt, nâng cao hiệu quả ra cây. Như vậy giá thể 
cát vàng + trấu hun là giá thể tốt nhất cho ra 
cây in vitro cam Vinh và quýt Đường Canh. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của giá thể tới khả năng tái sinh của cây in vitro 

Giá thể 
Quýt Đường Canh Cam Vinh 

Tỷ lệ sống sót (%) sau 6 tuâ ̀n Chất lượng cây Tỷ lệ sống sót (%) Chất lượng cây 

G1 47,0 + 52,0 + 

G2 78,5 ++ 78,5 ++ 

G3 75,5 ++ 80,0 ++ 

G4 74,5 ++ 76,0 ++ 

G5 95,0 +++ 96,5 +++ 

Ghi chú: G1(đâ ́t phàu sa); G2 (trâ ́u hun), G3 (cát vàng), G4 (50% phù sa: 50% trấu hun), G5(50% cát vàng: 50% trấu hun)  
+ Cây phát triển chậm, lá và chồi mới ít phát triển;  
++ Cây sinh triển bình thường, xuất hiện lá và chồi mới nhưng chậm;  
++ Cây phát triển mạnh, xuất hiện lá, chồi mới nhanh và mạnh. 

 

Hình 3. Quýt Đường Canh sau 8 tuần trên giá thể cát vàng và trấu hun 
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4. KẾT LUẬN 

Chất khử trùng tốt nhất cho nuôi cấy hạt 
cam Vinh và quýt Đường Canh tạo trụ trên lá 
mầm (epycotyl) là viên khử trùng Jonhson 10% 
lắc trong 15 phút. Với chất khử trùng này, tỷ lệ 
nảy mầm 100%, tỷ lệ nhiễm thấp, mầm to, khỏe. 

Nồng độ BA tốt nhất cho tái sinh chồi trực 
tiếp từ trụ trên lá mầm là 1,5 mg/l đối với giống 
Cam Vinh, 1 mg/l đối với giống quýt Đường Canh 
trên môi trường nền là MS + 30 g/l đường + 8 g/l 
agar +1,0 mg/l vitamin B5. 

Chất điều tiết sinh trưởng tốt nhất cho việc 
tạo rễ từ chồi là tổ hợp của NAA và IAA, đối với 
cam Vinh là 0,4 mg/l NAA + 0,4 mg/l IAA, đối 
với quýt Đường Canh là 0,3 mg/l NAA + 0,4 mg/l 
IAA trên môi trường nền là MS + 30 g/l đường + 
8 g/l agar + 1,0 mg/l vitamin B5. 

Giá thể tốt nhất cho ra cây là cát vàng và trấu 
hun tỷ lệ 1:1, tỷ lệ cây sống cao, cây phát triển 
nhanh và khỏe. 
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