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TÓM TẮT 
Nghiên cứu tiến hành nhằm xây dựng một quy trình nhân nhanh in vitro đơn giản và hiệu quả từ 

chồi đỉnh và lá mầm cây dưa hấu (Citrullus lanatus). Sau khi gieo 7 - 14 ngày trên môi trường MS, hạt 
dưa hấu nảy mầm, chồi đỉnh và lá mầm được chuyển sang nuôi cấy trên môi trường MS có chứa BA và 
kinetin ở các nồng độ khác nhau (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/l) trong 4 tuần. Phần gần cuống lá mầm có 
khả năng tạo chồi cao hơn phần ngọn lá, đạt 25% mẫu tạo chồi và 1,3 chồi/mẫu trên môi trường bổ sung 
0,5 mg/l BA. Hệ số nhân chồi từ chồi đỉnh đạt cao nhất (15,5 chồi/mẫu) trên môi trường chứa 1 mg/l BA. 
Các chồi  có chiều cao 2 - 5 cm được sử dụng để ra rễ in vitro. Tỷ lệ chồi ra rễ (100%) và số rễ/chồi (18,4) 
đạt được cao nhất trên môi trường chứa 0,5 mg/l α - NAA. Các cây in vitro hoàn chỉnh được đưa ra 
vườn ươm trên giá thế cát và trấu hun với tỷ lệ 1:1 (v/v), tỷ lệ cây sống sót là 80 - 90%.  

Từ khoá: BA, Citrullus lanatus, dưa hấu, kinetin, nhân giống vô tính in vitro, α - NAA. 

SUMMARY 
This study was conducted in order to establish a simple and effective protocol for rapid 

propagation of watermelon (Citrullus lanatus). Cotyledon and shoot tip explants excised from 7 - 14 
day old seedlings were cultured on solidified MS media containing different concentration of BA at 
0,0; 0,5; 1,0; 1,5 & 2,0 mg/l and kinetin at 0,0; 0,5; 1,0; 1,5 & 2,0 mg/l for 4 weeks. The proximal region 
of cotyledon has higher organogenesis ability than the distal region. The rate of regenarated shoots 
from proximal segments was 25% and 1.3 shoots/explant on MS medium supplemented with 0.5 mg/l 
BA. The optimal medium for shoot proliferation from shoot tips was MS contained 1.0 mg/l BA. On this 
medium, the highest rate of shoot propagation was 15.5 shoots/explant after 4 weeks. Adding  0.5 mg/l 
α - NAA in MS medium promoted the root induction of the shoots with the rooting rate of 100% and 
18.4 roots/shoot. Rooted plants were acclimatised in 1:1 (v/v) sand: rice husk substrate and the 
frequency of survival was 80 - 90%. 

Key words: BA, Citrullus lanatus, kinetin,  micropropagation, watermelon, α- NAA.   

1. §ÆT VÊN §Ò 

D−a hÊu (Citrullus lanatus) lμ c©y cã 
hμm l−îng c¸c chÊt dinh d−ìng vμ gi¸ trÞ 
kinh tÕ cao. L−îng ®−êng tæng sè trong thÞt 
qu¶ d−a dÊu dao ®éng tõ 5 - 10%, l−îng kali 
kho¶ng 0,22%, natri 0,016%, canxi 0,022%. 
§Æc biÖt d−a hÊu chøa hμm l−îng vitamin A, 
C rÊt cao, nhiÒu h¬n 40% so víi trong qu¶ cμ 
chua. MÆc dï cã gi¸ trÞ dinh d−ìng còng nh− 
gi¸ trÞ kinh tÕ cao, nh−ng t×nh h×nh s¶n xuÊt 

d−a hÊu hiÖn nay ë n−íc ta vÉn cßn h¹n chÕ 
vÒ diÖn tÝch trång vμ n¨ng suÊt, ch−a ®¸p 
øng ®−îc nhu cÇu cña thÞ tr−êng. Nguyªn 
nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn lμ do d−a hÊu 
bÞ rÊt nhiÒu lo¹i bÖnh g©y h¹i ¶nh h−ëng ®Õn 
s¶n xuÊt vμ chÊt l−îng d−a. Ngoμi ra, viÖc 
cung cÊp gièng kh«ng chñ ®éng khiÕn c¸c 
gièng d−a th−¬ng m¹i trªn thÞ tr−êng hiÖn 
nay hÇu hÕt ®Òu lμ c¸c gièng lai F1 nhËp tõ 
n−íc ngoμi, lμm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt.  
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Do vËy mét quy tr×nh nh©n nhanh in 
vitro c©y d−a hÊu hoμn chØnh sÏ cã ý nghÜa 
v« cïng quan träng trong c«ng t¸c nh©n vμ 
chän t¹o gièng d−a hÊu. §©y lμ c«ng cô ®¾c 
lùc ®Ó nh©n nhanh nguån vËt liÖu khëi ®Çu, 
gãp phÇn chñ ®éng cung cÊp nguån gièng cã 
chÊt l−îng cao, s¹ch bÖnh, ®ång ®Òu víi sè 
l−îng lín cho s¶n xuÊt trªn quy m« lín. H¬n 
n÷a, nã cßn lμ c¬ së ®Ó ¸p dông c¸c kü thuËt 
cña c«ng nghÖ sinh häc trong chän t¹o gièng 
d−a hÊu nh− ph−¬ng ph¸p chuyÓn gen, 
ph−¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn in vitro,… 

Trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu nghiªn cøu 
x©y dùng quy tr×nh nh©n nhanh  in vitro c©y 
d−a hÊu (Srivastava vμ cs., 1989; Compton 
& Gray, 1993). Quy tr×nh nμy gåm 3 giai 
®o¹n (Dong & Jia, 1991): giai ®o¹n t¸i sinh 
t¹o chåi tõ chåi ®Ønh, sö dông m«i tr−êng cã 
chøa cytokinin (Compton & Gray, 1993); giai 
®o¹n nh©n nhanh c¸c chåi thu ®−îc trªn m«i 
tr−êng cã nång ®é cytokinin thÊp (Dong & 
Jia, 1991); vμ giai ®o¹n ra rÔ, sö dông m«i 
tr−êng cã chøa auxin (Compton & Gray, 
1994; Dabauza vμ cs., 1997). Tuy nhiªn, ë 
ViÖt Nam ph−¬ng ph¸p nh©n gièng in vitro 
c©y d−a hÊu ch−a ®−îc quan t©m nghiªn cøu 
nhiÒu. Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn víi 
môc ®Ých x©y dùng quy tr×nh nh©n nhanh in 
vitro c©y d−a hÊu th«ng qua chåi ®Ønh vμ l¸ 
mÇm lμm c¬ së cho viÖc nh©n nhanh nguån 
vËt liÖu khëi ®Çu vμ ¸p dông trong c«ng t¸c 
chän t¹o gièng d−a hÊu b»ng c¸c kü thuËt 
cña c«ng nghÖ sinh häc. 

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

2.1. §èi t−îng vμ vËt liÖu nghiªn cøu 

§èi t−îng nghiªn cøu lμ gièng d−a hÊu 
H¾c Mü Nh©n VL54. §©y lμ mét gièng lai 
F1, h¹t mμu ®en n©u, qu¶ dμi, säc v»n xanh 
®Ëm, ruét ®á, chÊt l−îng tèt. Gièng nμy ®ang 
®−îc trång phæ biÕn ë mét sè tØnh thuéc vïng 
®ång b»ng s«ng Hång vμ rÊt ®−îc ng−êi d©n 
−a chuéng.  

VËt liÖu nghiªn cøu: H¹t gièng cã nguån 
gèc tõ Th¸i Lan. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph−¬ng ph¸p xö lý vμ khö trïng h¹t 

H¹t d−a hÊu ®−îc khö trïng bÒ mÆt vμ 
ng©m trong n−íc s¹ch 1 giê. H¹t ®−îc bãc vá 
tr−íc khi ®−a vμo khö trïng trong buång cÊy 
v« trïng. Sau ®ã ng©m ph«i h¹t trong c¸c 
dung dÞch khö trïng (NaClO, HgCl2 ) víi 
nång ®é vμ thêi gian thÝch hîp. Röa l¹i ph«i 
h¹t 3 lÇn b»ng n−íc cÊt v« trïng vμ cÊy vμo 
m«i tr−êng MS. H¹t n¶y mÇm sau 7-14 
ngμy, c¸c l¸ mÇm vμ chåi ®Ønh t¹o ra ®−îc sö 
dông cho c¸c thÝ nghiÖm tiÕp theo. 

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p c¾t vμ nu«i cÊy l¸ mÇm 

Tr−íc hÕt dïng dao s¾c c¾t 2 l¸ mÇm ra 
khái c©y con. Sau ®ã c¾t viÒn xung quanh l¸, 
khÝa nhÑ bÒ mÆt l¸ vμ c¾t l¸ mÇm thμnh 4 
phÇn chia ®«i theo chiÒu ngang vμ chiÒu däc 
l¸ sÏ ®−îc 2 phÇn ngän l¸ vμ 2 phÇn gÇn 
cuèng l¸. CÊy c¸c phÇn nμy vμo m«i tr−êng 
cã chøa BA vμ kinetin ë c¸c nång ®é kh¸c 
nhau (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 vμ 2,0 mg/l)  ®Ó c¶m 
øng t¹o chåi.  

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p t¸ch vμ nu«i cÊy chåi ®Ønh 

Sau khi c¾t l¸ mÇm vμ phÇn th©n gi¶ 
phÝa d−íi chØ ®Ó l¹i th©n gi¶ dμi 1 - 1,5 cm, ®ã 
chÝnh lμ chåi ®Ønh. Chåi ®Ønh sÏ ®−îc cÊy vμo 
m«i tr−êng chøa BA ®Ó nh©n nhanh chåi. 

2.2.4. Tiªu chuÈn chåi ®Ó ra rÔ in vitro 

C¸c chåi thu ®−îc tõ nu«i cÊy l¸ mÇm vμ 
nh©n nhanh chåi ®Ønh cao 2 - 5 cm, th©n 
mËp, l¸ xanh tèt sÏ ®−îc chuyÓn qua m«i 
tr−êng ra rÔ chøa α-NAA vμ than ho¹t tÝnh.  

TÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm ®Òu sö dông m«i 
tr−êng c¬ b¶n MS bæ sung 30g/l saccarose, 
6,5g/l agar vμ c¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng, 
pH m«i tr−êng ®−îc chØnh vÒ 5,7 tr−íc khi 
®−îc hÊp v« trïng ë 1210C, 1,5 atm trong 20 
phót. Qu¸ tr×nh nu«i cÊy ®−îc tiÕn hμnh ë 
nhiÖt ®é 2420C, c−êng ®é ¸nh s¸ng 2000lux, 
thêi gian chiÕu s¸ng 16 giê/ ngμy.  
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C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ hoμn toμn 
ngÉu nhiªn, mçi thÝ nghiÖm lÆp l¹i 3 lÇn, 
mçi lÇn 21 mÉu. 

C¸c chØ tiªu theo dâi ®Þnh kú 5 - 7 ngμy/ 
lÇn tuú tõng thÝ nghiÖm, bao gåm tû lÖ h¹t 
s¹ch (%), tû lÖ h¹t n¶y mÇm (%), tû lÖ h¹t 
h×nh thμnh c©y hoμn chØnh (%), tû lÖ mÉu t¹o 
chåi (%), sè chåi/ mÉu (chåi), hÖ sè nh©n chåi 
(chåi/mÉu), chiÒu cao chåi (cm), tû lÖ ra rÔ (%), 
sè rÔ  trung b×nh (rÔ), chiÒu dμi rÔ (cm). 

C¸c sè liÖu thu ®−îc ®−îc xö lý b»ng 
ch−¬ng tr×nh thèng kª sinh häc IRRISTAT 
5.0 vμ Excel. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é khö trïng 
       ®Õn tû lÖ h¹t n¶y mÇm 

Cã thÓ thÊy, NaOCl vμ HgCl2 ®Òu cho 
hiÖu qu¶ khö trïng h¹t d−a hÊu cao, cho tû 
lÖ h¹t s¹ch dao ®éng tõ 76,9% ®Õn 100%. Khi 
khö trïng b»ng HgCl2 0,1% trong 20 phót, tû 
lÖ h¹t s¹ch ®¹t cao nhÊt (100%), nh−ng chØ 
cã 75,7% h¹t n¶y mÇm vμ chØ 35% h¹t n¶y 
mÇm h×nh thμnh c©y hoμn chØnh. Trong khi 
®ã, ®©y lμ 2 chØ tiªu cã ý nghÜa nhÊt trong 
viÖc t¹o vËt liÖu khëi ®Çu. Do vËy trong 4 chÕ 
®é khö trïng, nghiªn cøu nμy lùa chän chÕ 
®é khö trïng b»ng NaClO 1% trong 20 phót 
khi cã tíi 90,5% h¹t s¹ch n¶y mÇm vμ t¹o 
c©y hoμn chØnh, ®¹t chÊt l−îng tèt phôc vô 
cho c¸c thÝ nghiÖm tiÕp theo (B¶ng 1). 

3.2. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ph¸t sinh chåi  
      bÊt ®Þnh tõ l¸ mÇm 

Víi môc ®Ých nh©n nhanh ®Ó t¹o ra mét 
sè l−îng lín chåi, ngoμi chåi ®Ønh, nghiªn 
cøu ®· sö dông l¸ mÇm ®Ó c¶m øng t¹o chåi 
nh»m tËn dông nguån vËt liÖu s½n cã. 

Quan s¸t mÉu cÊy cho thÊy, sau 1 tuÇn 
nu«i cÊy mÉu b¾t ®Çu phång to, dμy ra do cã 
sù hÊp thô n−íc. Sau 1 tuÇn nu«i cÊy, callus 
vμ nh÷ng cÊu tróc trßn nhá, xuÊt hiÖn ®Òu 
trªn mÐp l¸. Sau 2 tuÇn th× chåi b¾t ®Çu 
h×nh thμnh tõ c¸c cÊu tróc trßn nhá mμ 
kh«ng ph¶i tõ callus vμ sau 3 - 4 tuÇn côm 
chåi h×nh thμnh. Nh− vËy c¸c cÊu tróc trßn 
nhá chÝnh lμ c¸c thÓ tiÒn chåi. Tû lÖ mÉu t¹o 

callus dao ®éng tõ 95,8 - 100%, kÝch th−íc 
c¸c callus t¨ng m¹nh tõ tuÇn thø hai trë ®i 
vμ phÇn lín lμ callus vμng, xèp vμ bë.  

KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy, BA cã ¶nh 
h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù t¹o chåi tõ l¸ mÇm. 
Khi kh«ng bæ sung BA vμo m«i tr−êng nu«i 
cÊy, mÆc dï 100% mÉu l¸ vÉn xanh nh−ng 
l¹i kh«ng cã mÉu nμo ph¶n øng t¹o chåi vμ 
callus. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn sù t¹o chåi 
cña phÇn gÇn cuèng l¸ vμ phÇn ngän l¸ mÇm 
lμ hoμn toμn kh¸c nhau. §èi víi mÉu cÊy lμ 
phÇn gÇn cuèng l¸ mÇm, tû lÖ mÉu t¹o chåi 
dao ®éng tõ 12,5 - 15%, trong khi ®ã gÇn nh− 
kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ sè chåi/mÉu vμ chiÒu 
cao chåi gi÷a c¸c c«ng thøc. Víi môc ®Ých 
nh©n nhanh, t¹o ra sè chåi lín th× nång ®é 
0,5 mg/l BA lμ thÝch hîp h¬n c¶ ®Ó c¶m øng 
t¹o chåi tõ phÇn gÇn cuèng l¸ mÇm, víi 25% 
mÉu t¹o chåi vμ ®¹t 1,3 chåi/mÉu. Trªn phÇn 
ngän l¸ mÇm, BA còng cã ¶nh h−ëng víi xu 
h−íng t−¬ng tù. Tû lÖ mÉu t¹o chåi ®¹t cao 
nhÊt (12,5%) trªn m«i tr−êng cã chøa 2 mg/l 
BA. ë nång ®é 1,5 mg/l BA, 100% mÉu ngän 
l¸ mÇm t¹o callus mμ kh«ng t¹o chåi. §iÒu 
nμy cã thÓ gi¶i thÝch do khi bæ sung BA ë 
nång ®é 1,5 mg/l lμm cho tû lÖ gi÷a cytokinin 
vμ auxin (néi sinh vμ ngo¹i sinh) ®¹t møc 
c©n b»ng thÝch hîp cho viÖc t¹o callus. 

¶nh h−ëng cña BA ®Õn sù ph¸t sinh chåi 
bÊt ®Þnh tõ l¸ mÇm c©y d−a hÊu ®· ®−îc 
chøng minh ë nhiÒu nghiªn cøu tr−íc ®ã. 
Han vμ cs., (2004) cho r»ng, BA lμ nh©n tè 
quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù h×nh 
thμnh chåi bÊt ®Þnh tõ l¸ mÇm hä bÇu bÝ. 
KÕt luËn t−¬ng tù còng ®−îc Sarowa vμ cs., 
(2003) ®−a ra sau khi lμm thÝ nghiÖm trªn 
gièng d−a hÊu Cucurbita. Vedat Pirinc vμ 
cs., (2003) c¶m øng t¹o chåi tõ l¸ mÇm 
Citrullus lanatus cv. "Surme” trªn m«i 
tr−êng bæ sung BA vμ kinetin th× sè 
chåi/mÉu cÊy t¹o ra trªn m«i tr−êng chøa BA 
cao gÊp 1,5 lÇn so víi trªn m«i tr−êng chøa 
Kinetin. Trong nghiªn cøu cña Tarek vμ cs., 
(2008) trªn hai gièng d−a hÊu nhÞ béi 
SA100 vμ SA101, sè chåi/mÉu thu ®−îc cao 
nhÊt (5 chåi) tõ l¸ mÇm trªn m«i tr−êng 
chøa 10 M BA. 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña chÕ ®é khö trïng ®Õn tû lÖ h¹t n¶y mÇm 

Chất khử trùng 
Nồng độ 

(%) 

Thời gian
khử trùng

(phút) 

Tỷ lệ 
hạt sạch

(%) 

Tỷ lệ 
hạt nảy mầm 

(%) 

Tỷ lệ hạt hình thành 
cây hoàn chỉnh 

(%) 

Chiều cao 
cây 
(cm) 

Javen (NaClO) 1 20 95,1 90,5 100,0 4,1 
Javen (NaClO) 3 10 76,9 85,6 95,0 3,9 
HgCl2 0,1 10 95,7 80,0 55,0 2,2 
HgCl2 0,1 20 100,0 75,7 35,0 1,7 
CV (%)      5,8 
LSD0,05      0,3 

Chú thích: + Cây hoàn chỉnh là cây có thân giả và đỉnh sinh trưởng  vươn cao, lá mầm trải, có màu xanh. 
                          + Cây không hoàn chỉnh là cây chỉ hình thành 2 lá mầm méo mó, lá màu xanh vàng, thân giả và đỉnh 
                              sinh trưởng không phát triển, cây không có rễ. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña BA tíi sù ph¸t sinh chåi bÊt ®Þnh tõ phÇn gÇn cuèng l¸ mÇm 
vμ phÇn ngän l¸ mÇm sau 4 tuÇn nu«i cÊy 

Loại mẫu BA 
(ppm) 

Tỷ lệ mẫu tạo callus
(%) 

Tỷ lệ mẫu tạo chồi 
(%) 

Số chồi/mẫu 
(chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 0,0 0,0 - - 
0,5 100,0 25,0 1,3 2,5 
1,0 95,8 25,0 1,2 3,0 
1,5 100,0 12,5 1,3 2,5 

Phần gần cuống lá mầm 

2,0 100,0 16,7 1,2 2,0 
0 0,0 0,0 - - 

0,5 100,0 4,2 1,0 2,3 
1,0 95,8 8,3 1,0 2,8 
1,5 100,0 0,0 - - 

Phần ngọn lá mầm 

2,0 100,0 12,5 1,0 2,0 
      

Nh− ®· tr×nh bμy ë trªn, kh¶ n¨ng t¹o 
chåi bÊt ®Þnh cña l¸ mÇm d−a hÊu cã sù kh¸c 
nhau gi÷a phÇn ngän vμ phÇn gÇn cuèng l¸ 
trªn cïng mét l¸. B¶ng 2 vμ h×nh 1 sÏ cho 
thÊy râ ®iÒu nμy h¬n. 

Trong qu¸ tr×nh nu«i cÊy, chóng t«i 
nhËn thÊy, ë phÇn ngän l¸ cã Ýt cÊu tróc trßn 
nhá (thÓ tiÒn chåi) xuÊt hiÖn vμ xuÊt hiÖn 
chËm h¬n so víi phÇn gÇn cuèng l¸. §iÒu 
nμy chøng tá, tuy trªn cïng mét l¸ nh−ng ë 
nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau cã thÓ cho nh÷ng 
ph¶n øng kh¸c nhau trªn cïng mét m«i 
tr−êng vμ ®iÒu kiÖn nu«i cÊy. §èi víi phÇn 
ngän l¸ mÇm chØ 6,3% mÉu t¹o chåi vμ ®¹t 
0,8 chåi/mÉu. Trong khi ®ã, phÇn gÇn cuèng 
l¸ cho tû lÖ mÉu t¹o chåi cao h¬n gÊp 3 lÇn 
(19,8%) vμ sè chåi/mÉu cao h¬n 1,5 lÇn (1,3 
chåi/mÉu).  

Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Choi vμ cs. 
(1994); Compton (2000); Ananthakrishman 
vμ cs. (2003), c¸c tÕ bμo kh¶ biÕn cho sù h×nh 
thμnh chåi bÊt ®Þnh ë l¸ mÇm hä bÇu bÝ 
th−êng tËp trung ë mét vïng nhÊt ®Þnh. §èi 
víi d−a hÊu, c¸c tÕ bμo nμy tËp trung chñ 
yÕu ë phÇn gÇn cuèng l¸ mÇm (Compton & 
Gray, 1993), do vËy hÇu hÕt c¸c chåi bÊt 
®Þnh ®Òu h×nh thμnh ë phÇn gÇn cuèng l¸ 
(Compton, 2000). Maria Graziela Zagatto 
Krug vμ cs. (2003) ®· chøng minh sù t¹o chåi 
bÊt ®Þnh cña mÉu l¸ gièng d−a hÊu Crimson 
Sweet tõ phÇn gÇn cuèng l¸ cao h¬n tõ phÇn 
ngän l¸ rÊt nhiÒu. 

Qua kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trªn, cã thÓ kÕt 
luËn r»ng sù ph¸t sinh chåi d−a hÊu tõ l¸ lμ 
rÊt ph©n cùc, chåi ph¸t sinh chñ yÕu tõ phÇn 
gÇn cuèng l¸. 
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H×nh 1. Sù ph¸t sinh chåi bÊt ®Þnh tõ phÇn gÇn cuèng l¸ mÇm trªn m«i tr−êng MS + 
0,5 mg/l BA (a) vμ tõ phÇn ngän l¸ mÇm trªn m«i tr−êng MS + 2 mg/l BA (b) 

sau 4 tuÇn nu«i cÊy 

3.3. Sù nh©n chåi tõ chåi ®Ønh 

KÕt qu¶ vÒ ¶nh h−ëng cña BA tíi sù 
nh©n nhanh chåi tõ chåi ®Ønh d−a hÊu sau 4 
tuÇn nu«i cÊy ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 3. 

Sù cã mÆt cña BA trong m«i tr−êng nu«i 
cÊy ®· lμm t¨ng tû lÖ mÉu t¹o chåi vμ hÖ sè 
nh©n chåi. TÊt c¶ c¸c c«ng thøc cã bæ sung 
BA ®Òu cho tû lÖ mÉu bËt chåi lμ 100%, trong 
khi tû lÖ nμy ë c«ng thøc ®èi chøng lμ 90%. 
Quan träng h¬n c¶ lμ BA ®· lμm t¨ng ®¸ng 
kÓ hÖ sè nh©n chåi vμ chÊt l−îng chåi. Trªn 
m«i tr−êng MS, hÖ sè nh©n chØ ®¹t ®−îc 3,8 
chåi/mÉu, c¸c chåi t¹o ra m¶nh vμ qu¸ cao, 
kh«ng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh nh©n vÒ sau. 
Trªn m«i tr−êng chøa BA, hÖ sè nh©n dao 
®éng tõ 6,4 - 15,5 chåi/mÉu (cao h¬n ®èi 
chøng tõ 1,7 – 4,1 lÇn). C¸c chåi t¹o ra ph¸t 
triÓn m¹nh, chåi mËp vμ cao võa ph¶i, cã 
mμu xanh tù nhiªn, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu 
chÊt l−îng cho qu¸ tr×nh nh©n nhanh còng 
nh− t¹o c©y in vitro hoμn chØnh. Trong c¸c 
c«ng thøc trªn, c«ng thøc bæ sung 1mg/l BA 
cho hiÖu qu¶ nh©n nhanh cao nhÊt, víi hÖ sè 
nh©n 15,5 chåi/mÉu.  

Bªn c¹nh BA, kinetin còng lμ mét 
cytokinin ®−îc sö dông kh¸ phæ biÕn ®Ó nh©n 
nhanh chåi d−a hÊu (Michael vμ cs., 1993; 
Vedat vμ cs., 2003) (B¶ng 4).  

Kinetin còng cã t¸c dông nh©n nhanh 
chåi, tuy nhiªn sù sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng 
thøc lμ kh«ng râ rμng. HÖ sè nh©n chåi ®¹t 
®−îc cao nhÊt trªn m«i tr−êng chøa 1 mg/l 
(5,4 chåi/mÉu). HÖ sè nμy thÊp h¬n 3 lÇn so 
víi hÖ sè ®¹t ®−îc khi sö dông BA ®Ó nh©n 
nhanh (15,5 chåi/mÉu). Do vËy m«i tr−êng 
chøa 1 mg/l BA lμ m«i tr−êng nh©n nhanh 
thÝch hîp nhÊt ®èi víi chåi ®Ønh d−a hÊu. 

KÕt qu¶ mμ nghiªn cøu nμy thu ®−îc 
còng hoμn toμn phï hîp víi kÕt qu¶ cña c¸c 
nghiªn cøu tr−íc ®ã. N¨m 1993, Michael vμ 
cs., sö dông BA, kinetin vμ TDZ ®Ó c¶m øng 
nh©n nhanh chåi tõ chåi ®Ønh mét sè gièng 
d−a hÊu nhÞ béi vμ tø béi. HÖ sè nh©n ®¹t 
®−îc cao nhÊt ë nång ®é 1M BA, hÖ sè nμy 
dao ®éng tõ 2,7 - 11,7 chåi/mÉu sau 4 tuÇn 
nu«i cÊy tïy thuéc vμo tõng gièng. MÆt 
kh¸c, hÖ sè nh©n ë nång ®é 1M BA cao gÊp 
1,5 - 2,8 lÇn so víi c«ng thøc chøa kinetin 
vμ TDZ tèt nhÊt. Theo kÕt qu¶ cña Tarek vμ 
cs. (2008), hÖ sè nh©n tõ chåi ®Ønh cña 2 
gièng d−a hÊu nhÞ béi SA100 vμ SA101 ®¹t 
®−îc cao nhÊt khi bæ sung vμo m«i tr−êng 
10uM BA (®èi víi gièng SA100) vμ 4,4uM 
BA (gièng SA101) víi hÖ sè nh©n ®¹t ®−îc 
lÇn l−ît lμ 28 vμ 23 chåi/mÉu sau 3 tuÇn 
nu«i cÊy. 

a) b)
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña BA tíi sù nh©n nhanh chåi tõ chåi ®Ønh 

BA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo chồi 
(%) 

Hệ số nhân chồi 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 90,0 3,8 7,1 

0,5 100,0 14,7 6,0 

1,0 100,0 15,5 3,4 

1,5 100,0 8,6 2,7 

2,0 100,0 6,4 2,4 

CV (%)  5,5 3,6 

LSD0,05  1,0 0,2 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña kinetin ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi tõ chåi ®Ønh 

Kinetin 
(ppm) 

Tỷ lệ mẫu tạo chồi 
(%) 

Hệ số nhân chồi 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 90,0 3,8 7,1 

0,5 100,0 5,3 9,4 

1,0 100,0 5,4 7,7 

1,5 100,0 5,1 7,2 

2,0 100,0 4,6 4,8 

CV (%)  4,0 4,6 

LSD0,05  0,3 0,7 

    

3.4. T¹o rÔ cho chåi in vitro 

§Ó c¶m øng t¹o rÔ, c¸c chåi d−a hÊu 
th−êng ®−îc chuyÓn tõ m«i tr−êng nh©n 
nhanh qua m«i tr−êng kh«ng chøa chÊt ®iÒu 
tiÕt sinh tr−ëng hoÆc chøa chÊt ®iÒu tiÕt sinh 
tr−ëng thuéc nhãm auxin (Krug vμ cs., 2005; 
Pirinc vμ cs., 2003). 

Trong nghiªn cøu nμy, ngoμi viÖc sö 
dông  α - NAA lμ mét chÊt ®iÒu tiÕt sinh 
tr−ëng thuéc nhãm auxin, chóng t«i cßn sö 
dông than ho¹t tÝnh ®Ó c¶m øng t¹o rÔ cho 
chåi d−a hÊu do than ho¹t tÝnh ngoμi t¸c 
dông kÝch thÝch sù ra rÔ cßn cã kh¶ n¨ng c¶i 
thiÖn chÊt l−îng bé rÔ (B¶ng 5). 

Chåi d−a hÊu cã thÓ h×nh thμnh rÔ ngay 
trªn m«i tr−êng MS víi tû lÖ chåi t¹o rÔ lμ 
88,9% vμ ®¹t 4,1 rÔ/c©y. Tuy nhiªn, rÔ t¹o ra 
dμi, m¶nh vμ Ýt l«ng hót, do ®ã cã thÓ ¶nh 
h−ëng tíi søc sèng cña c©y khi ®−a ra ngoμi 

v−ên −¬m. Khi bæ sung than ho¹t tÝnh vμo 
m«i tr−êng nu«i cÊy, chÊt l−îng rÔ ®· ®−îc 
c¶i thiÖn râ rÖt, rÔ mËp vμ nhiÒu l«ng hót 
h¬n. Tuy nhiªn sè rÔ/chåi vμ chiÒu dμi rÔ l¹i 
thÊp h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng. α-NAA 
tá ra rÊt thÝch hîp trong viÖc kÝch thÝch chåi 
d−a hÊu t¹o rÔ víi 100% sè mÉu t¹o rÔ, sè 
l−îng rÔ/chåi rÊt lín, dao ®éng tõ 15,3 ®Õn 
18,4 rÔ/chåi ®ång thêi c¸c rÔ mËp, chiÒu dμi 
võa ph¶i vμ cã rÊt nhiÒu l«ng hót. §©y lμ 
nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chuyÓn c©y ra 
thÝch nghi ngoμi v−ên −¬m. 

Trong thÝ nghiÖm t¹o rÔ cho chåi d−a 
hÊu Citrullus lanatus cv. "Surme", Pirinc vμ 
cs. (2003) còng sö dông α-NAA lμm chÊt c¶m 
øng t¹o rÔ nh−ng víi nång ®é cao h¬n lμ 1, 2 
vμ 4 mg/l. Nhãm t¸c gi¶ ®· kÕt luËn ë nång 
®é 1 mg/l α-NAA, tû lÖ chåi t¹o rÔ ®¹t cao 
nhÊt lμ 70%. 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña than ho¹t tÝnh vμ α-NAA tíi sù h×nh thμnh rÔ 
tõ chåi d−a hÊu 

 Nồng độ 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo rễ 
(%) 

Số rễ/chồi 
(rễ) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Đối chứng 0 88,9 4,1 3,9 
500 100,0 3,8 2,2 

Than hoạt tính 
1000 86,7 2,6 2,9 
0,25 100,0 15,3 1,9 

α-NAA 
0,5 100,0 18,4 1,7 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. Quy tr×nh nh©n nhanh in vitro c©y d−a hÊu 

 a) Hạt dưa hấu Hắc Mỹ Nhân VL 54 
 b) Phôi hạt sau khi bóc vỏ 
 c) Hạt đã khử trùng và cấy trên môi trường MS 
 d) Hạt dưa hấu nảy mầm sau 7 ngày 
 e), f) Nhân nhanh chồi đỉnh trên môi trường MS + 1mg/l sau 2 tuần và sau 4 tuần nuôi cấy 
 g) Chồi dưa hấu ra rễ trên môi trường MS + 1mg/l IBA 
 h) Cây dưa hấu 2 tuần ngoài vườn ươm trên giá thể cát: trấu hun theo tỷ lệ 1:1 (v/v) 

3.5. ThÝch nghi c©y ra v−ên −¬m 

Sau khi thu ®−îc c©y cã rÔ hoμn chØnh, 
c©y ®−îc ®−a ra v−ên −¬m trªn gi¸ thÓ c¸t vμ 
trÊu hun víi tû lÖ 1:1 (v/v). Sau khi trång, 
c©y ®−îc t−íi 1 giê/lÇn d−íi d¹ng phun mï, 
®¶m b¶o ®é Èm gi¸ thÓ lμ 70 - 80%, ®é Èm 
kh«ng khÝ 90 - 100%. Tû lÖ c©y sèng sau 4 
tuÇn chuyÓn ra v−ên −¬m ®¹t 80 - 90%, c©y 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn khoÎ m¹nh. 

4. KÕT LUËN 
ChÕ ®é khö trïng thÝch hîp ®èi víi ph«i 

h¹t d−a hÊu lμ sö dông NaOCl 1% vμ trong 

20 phót, 90,5% h¹t sèng sãt vμ n¶y mÇm. 
L¸ mÇm d−a hÊu cã kh¶ n¨ng ph¸t sinh 
chåi bÊt ®Þnh, kh¶ n¨ng t¹o chåi cña phÇn 
gÇn cuèng l¸ cao h¬n phÇn ngän l¸ mÇm. 
Trªn m«i tr−êng bæ sung 0,5 mg/l BA, 25% 
mÉu gèc l¸ mÇm t¹o chåi vμ ®¹t 1,3 
chåi/mÉu. HÖ sè nh©n chåi tõ chåi ®Ønh ®¹t 
®−îc cao nhÊt lμ 15,5 chåi/mÉu trªn m«i 
tr−êng MS chøa 1mg/l BA. M«i tr−êng 
thÝch hîp ®Ó kÝch thÝch chåi d−a hÊu t¹o rÔ 
cã bæ sung 0,5 mg/l α - NAA. Gi¸ thÓ tiÕp 
nhËn c©y in vitro thÝch hîp lμ c¸t vμ trÊu 
hun theo tû lÖ 1:1 (v/v), cho tû lÖ c©y sèng 
80 - 90%. 

a b c d 

e h f g 
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