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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm ra các thông số thích hợp để hướng tới xây dựng quy trình 

nhân giống in vitro cây Lan huệ mạng (H. reticulatum var. striatifolium). Kết quả cho thấy: Trên môi 
trường MS có chứa 3 mg/l BA, 100% mẫu tái sinh tạo chồi và củ nhỏ. Chồi và củ nhỏ tạo ra được sử 
dụng cho thí nghiệm nhân nhanh. Hệ số nhân đạt được cao nhất khi sử chồi in vitro làm vật liệu nhân 
nhanh là 1,50 chồi/mẫu trên môi trường bổ sung 0,5 mg/l IBA, trong khi đó sử dụng củ nhỏ để nhân 
nhanh trên môi trường chứa 5 mg/l BA thì hệ số nhân đạt được là 7,17 chồi/mẫu. Đa số các chồi đều 
ra rễ (83,33%) trên môi trường chứa 1 mg/l IBA. Các cây in vitro hoàn chỉnh được đưa ra thích nghi 
với điều kiện in vivo trên giá thể cát và trấu hun theo tỷ lệ 1:1 (v/v). Tỷ lệ cây sống sót là 100%, cây 
sinh trưởng phát triển khoẻ mạnh.  

Từ khoá: BA, hệ số nhân, Hippeastrum reticulatum Herb.var. striatifolium Herb., IBA, Lan huệ 
mạng,  nhân giống vô tính in vitro, α- NAA.  

SUMMARY 
This study was conducted in order to establish a preliminary protocol for rapid propagation of H. 

reticulatum var. striatifolium. Results indicated that 100% twin scale explants regenerated on MS 
medium containing 3 mg/l BA. The most suitable material for shoot proliferation was small bulbs with 
the average rate of shoot propagation was 7.17 shoots/explant when cultured on MS supplemented 
with 1.5 mg/l IBA. Adding 1 mg/l IBA to MS medium promoted the root induction of the shoots with the 
rooting rate of 83.33%. Well - rooted plantlets were successfully transplanted to sand and rice husk 
substrate (1:1).  The rate of plants survival was 100% and plants grew and developed well. 

Key words: BA, Hippeastrum reticulatum Herb.var. striatifolium Herb., micropropagation, α- NAA.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
 Hippeastrum lμ mét trong nh÷ng chi 

cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña hä Liliaceae. 
Chi Hippeastrum cã 90 loμi vμ 600 d¹ng 
lai, ®a d¹ng, phong phó vÒ h×nh th¸i, mμu 
s¾c hoa, rÊt thÝch hîp ®Ó sö dông lμm hoa 
c¾t cμnh. Trong cñ cña c¸c loμi thuéc chi 
nμy cã chøa c¸c biÖt d−îc gi¸ trÞ nh− c¸c 
lo¹i alkaloids, c¸c lectins cã ho¹t tÝnh 
chèng siªu vi trïng, chèng s−ng viªm, 
chèng ung th−, ch÷a bÖnh Alzheimer, cÇm 
m¸u vμ ch÷a vÕt th−¬ng (Funganti, 1975). 

Lan huÖ m¹ng, cã tªn khoa häc lμ  H. 
reticulatum var. striatifolium, lμ loμi cã hoa 
vμ l¸ næi bËt trong chi Hippeastrum. C¸c 
c¸nh hoa cã mμu hång nh¹t víi nh÷ng säc 
mμu hång ®Ëm h×nh x−¬ng c¸, phiÕn l¸ cøng, 
bÒn vμ bãng, mμu xanh ®Ëm, g©n gi÷a l¸ 
mμu tr¾ng. §¸ng chó ý, thêi gian ra hoa cña 
c©y lan huÖ m¹ng kÐo dμi, kho¶ng 158 ngμy 
vμ ra hoa trong vô hÌ thu lμ thêi ®iÓm mμ 
c¸c gièng lan huÖ kh¸c thuéc chi 
Hippeastrum ®· kÕt thóc ra hoa. Do vËy 
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trång lan huÖ m¹ng cã thÓ cung øng liªn tôc 
cho nhu cÇu sö dông hoa trang trÝ. 

§Ó nh©n gièng lan huÖ m¹ng cã thÓ sö 
dông ph−¬ng ph¸p gieo h¹t, t¸ch chåi hoÆc 
cñ nhá tõ côm c©y mÑ (Siddique vμ cs., 2007) 
hoÆc sö dông ph−¬ng ph¸p nh©n gièng in 
vitro (Husey, 1975; Seabrook vμ cs., 1976; De 
Buruyn, 1992; Chieh Li Huang vμ cs., 
2005…). MÆc dï ®¬n gi¶n nh−ng hiÖu qu¶ 
khi nh©n gièng b»ng ph−¬ng ph¸p truyÒn 
thèng kh«ng cao do thêi gian nh©n gièng dμi, 
hÖ sè nh©n thÊp, c©y kh«ng ®ång nhÊt. 
Trong khi ®ã, ph−¬ng ph¸p nh©n gièng in 
vitro cã rÊt nhiÒu −u ®iÓm nh− t¹o ®−îc c©y 
con trÎ hãa vμ s¹ch bÖnh nªn cho c©y cã tiÒm 
n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt 
cao. §ång thêi ph−¬ng ph¸p nμy cã thêi gian 
nh©n gièng ng¾n, hÖ sè nh©n gièng cao, c©y 
®ång nhÊt, do vËy ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vÒ 
sè l−îng gièng cã chÊt l−îng cao, æn ®Þnh cho 
s¶n xuÊt trªn quy m« réng. Nghiªn cøu nμy 
®−îc tiÕn hμnh nh»m t×m ra c¸c th«ng sè kü 
thuËt thÝch hîp cho quy tr×nh nh©n gièng in 
vitro c©y lan huÖ m¹ng lμm c¬ së cho viÖc 
nh©n nhanh c¸c nguån gen −u tó phôc vô 
c«ng t¸c chän t¹o gièng míi b»ng kü thuËt 
®ét biÕn vμ chuyÓn gen in vitro. 

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: C©y lan huÖ 
m¹ng (H . reticulatum var. striatifolium). 

VËt liÖu sö dông cho thÝ nghiÖm lμ v¶y 
cñ ®«i gåm 2 v¶y cã kÝch th−íc dμi x réng lμ 
10 mm x 10 mm dÝnh phÇn ®Õ cñ cã kÝch 
th−íc 4 mm. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh theo ph−¬ng 
ph¸p nu«i cÊy m« hiÖn hμnh, trªn nÒn m«i 
tr−êng c¬ b¶n MS bæ sung 30 g/l saccarose, 
6,5 g/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 2000 lux, 
thêi gian chiÕu s¸ng 16 giê/ ngμy.  

MÉu cÊy ®−îc khö trïng theo quy tr×nh: 
Cñ lan huÖ m¹ng ®−îc lμm s¹ch bÒ mÆt d−íi 
vßi n−íc ch¶y m¹nh, ng©m trong xμ phßng 10 
phót, sau ®ã röa s¹ch. Trong buång cÊy v« 
trïng, ng©m cñ trong cån 700C trong 30 gi©y, 
tr¸ng l¹i b»ng n−íc cÊt v« trïng 1 - 2 lÇn, mçi 
lÇn trong 1 phót. TiÕp theo ng©m cñ trong 
dung dÞch HgCl2 0,1% trong 10 phót, röa l¹i 4 
- 5 lÇn b»ng n−íc cÊt v« trïng, mçi lÇn 1 
phót. Sau ®ã c¾t phÇn ®Õ cñ mang 2 v¶y cñ vμ 
cÊy vμo m«i tr−êng nu«i cÊy. 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ hoμn toμn 
ngÉu nhiªn, mçi thÝ nghiÖm lÆp l¹i 3 lÇn, 
mçi lÇn 6 b×nh, mçi b×nh 2 mÉu. 

C¸c chØ tiªu theo dâi ®Þnh kú 1 tuÇn/ lÇn 
trong nghiªn cøu bao gåm tû lÖ mÉu t¹o chåi 
(%), chiÒu cao chåi (cm), hÖ sè nh©n chåi (sè 
chåi/mÉu), tr¹ng th¸i chåi, tû lÖ ra rÔ (%), sè 
rÔ/chåi, chiÒu dμi rÔ (cm), tû lÖ c©y sèng (%). 

C¸c sè liÖu ®−îc ph©n tÝch thèng kª 
b»ng phÇn mÒm Excel, so s¸nh c¸c gi¸ trÞ 
trung b×nh b»ng ph−¬ng ph¸p kiÓm ®Þnh 
Ducan vμ LSD ë møc ý nghÜa 1%. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. T¹o vËt liÖu khëi ®Çu 

3.1.1. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng t¸i 
          sinh chåi tõ v¶y cñ ®«i 

§Ó nh©n nhanh in vitro c¸c loμi thuéc 
chi Hippeastrum, rÊt nhiÒu nguån vËt liÖu 
ban ®Çu cã thÓ sö dông nh− v¶y cñ kh«ng 
dÝnh ®Õ cñ (Seabrook vμ cs., 1977), phÇn ®Õ 
cñ mang mét v¶y cñ vμ phÇn ®Õ cñ mang 2 
v¶y cñ (De Bruyn vμ cs., 1992), ®Õ cñ (Bapat 
& Narayanaswamy, 1976) hay c¸c bé phËn 
cña hoa (Seabrook & Cumming, 1976; De 
Bruyn vμ cs., 1992), chåi in vivo hoÆc cñ in 
vitro nhá (Hussey, 1975; De Bruyn vμ cs., 
1992)... Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ t¸i sinh còng 
nh− hÖ sè nh©n ®¹t cao nhÊt khi sö dông v¶y 
cñ ®«i (Chieh Li Huang vμ cs., 2005). ChÝnh 
v× vËy, nghiªn cøu nμy ®· sö dông v¶y cñ ®«i 
lμm vËt liÖu vμo mÉu ban ®Çu. KÕt qu¶ sau 5 
tuÇn nu«i cÊy trªn m«i tr−êng MS cã bæ sung 
BA ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. 
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi tõ v¶y cñ ®«i 

BA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo chồi 
(%) 

Số chồi/mẫu cấy 
(chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 66,67 1,25 0,43 
1 94,44 1,65 0,64 
2 100,00 1,75 0,61 
3 100,00 1,91 0,87 
4 94,44 1,50 0,63 
5 100,00 1,67 0,46 

LSD 5%  0,22 0,07 
CV (%)  6,80 6,10 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña tæ hîp BA vμ α-NAA ®Õn sù t¸i sinh chåi tõ v¶y cñ ®«i 
sau 5 tuÇn nu«i cÊy 

BA 
(mg/l) 

α-NAA 
(mg/l) 

Tỷ lệ mẫu tạo chồi 
(%) 

Số chồi/mẫu 
(chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 0 72,22 1,23 0,54 
3 0,1 100,00 1,56 0,55 
3 0,25 100,00 1,78 0,73 
3 0,5 88,89 1,76 1,00 
3 1 50,00 1,17 0,85 

LSD 5%   0,29 0,06 
CV%   10,50 4,70 

     
Cã thÓ thÊy r»ng, BA cã ¶nh h−ëng kh¸ 

râ ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh cña v¶y cñ ®«i c©y 
lan huÖ m¹ng. Cô thÓ, khi kh«ng bæ sung BA 
vμo m«i tr−êng nu«i cÊy, tû lÖ mÉu t¹o chåi 
lμ 66,67%, chåi cao trung b×nh 0,43 cm vμ 
®¹t 1,25 chåi/mÉu cÊy. Trong khi ®ã nÕu bæ 
sung BA víi d¶i nång ®é tõ 1 - 5 mg/l th× tû 
lÖ mÉu t¹o chåi ®¹t tõ 94,44% ®Õn 100%, 
chiÒu cao chåi dao ®éng tõ 0,46 - 0,87 cm, 
®¹t 1,50 - 1,91 chåi/ mÉu cÊy. Nång ®é 3 mg/l 
BA cho hiÖu qu¶ t¸i sinh cao nhÊt víi 100% 
mÉu t¹o chåi vμ 1,91 chåi/mÉu. C¸c chåi t¹o 
ra cao, mËp, l¸ cã mμu xanh ®Ëm, sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn kháe m¹nh. 

3.1.2. ¶nh h−ëng cña BA vμ α-NAA ®Õn 
           kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi tõ v¶y cñ ®«i  

Sù kÕt hîp auxin vμ cytokinin víi mét tû 
lÖ nhÊt ®Þnh ®«i khi kh«ng nh÷ng c¶i thiÖn 
®−îc kh¶ n¨ng t¸i sinh mμ cßn lμm t¨ng sù 
sinh tr−ëng cña chåi. Do vËy, nghiªn cøu nμy 
®· sö dông nång ®é BA tèt nhÊt ë thÝ nghiÖm 
trªn (3 mg/l) phèi hîp víi α-NAA ë c¸c nång 
®é kh¸c nhau nh»m t¨ng hiÖu qu¶ vμo mÉu 

vμ chÊt l−îng chåi t¹o ra. 
Tû lÖ mÉu t¹o chåi, sè chåi/mÉu vμ chiÒu 

cao chåi thu ®−îc trªn m«i tr−êng chøa BA 
vμ α-NAA cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi 
chøng. KÕt qu¶ thu ®−îc cao nhÊt ë c«ng 
thøc bæ sung 3 mg/l BA vμ 0,25 mg/l α-NAA 
víi 100% mÉu t¹o chåi vμ 1,78 chåi/mÉu. Tuy 
nhiªn kh¶ n¨ng t¸i sinh cña v¶y cñ ®«i trªn 
m«i tr−êng chØ chøa 3 mg/l BA (B¶ng 1) cao 
h¬n so víi trªn m«i tr−êng cã bæ sung kÕt 
hîp gi÷a BA vμ α-NAA (B¶ng 2). Nh− vËy, 
m«i tr−êng MS cã bæ sung 3 mg/l BA lμ m«i 
tr−êng nu«i cÊy khëi ®éng thÝch hîp cho v¶y 
cñ ®«i c©y lan huÖ m¹ng. 

Nghiªn cøu cña O’Rourke vμ cs. (1979) 
trªn loμi Hipeastrum hybridum "Apple 
Blossom” còng cho kÕt luËn t−¬ng tù. C¸c t¸c 
gi¶ ®· sö dông cñ nhá, v¶y cñ ®«i vμ chåi 
®Ønh lμm vËt liÖu vμo mÉu vμ nu«i cÊy trªn 
m«i tr−êng bæ sung BA vμ kÕt hîp gi÷a BA 
víi c¸c chÊt thuéc nhãm auxin. HiÖu qu¶ t¸i 
sinh ®¹t cao nhÊt trªn m«i tr−êng bæ sung 2 
- 5mg/l BA. 
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H×nh 1. V¶y cñ ®«i (A) vμ sù t¹o chåi vμ cñ nhá t¸i sinh tõ v¶y cñ ®«i 
trªn m«i tr−êng MS +  3 mg/l BA sau 5 tuÇn nu«i cÊy (B) 

3.2. Nh©n nhanh  

3.2.1. Nh©n nhanh tõ chåi in vitro 

C¸c chåi t¸i sinh trong c¸c thÝ nghiÖm 
trªn ®−îc t¸ch rêi, cÊy chuyÓn qua m«i 
tr−êng nh©n nhanh. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu 
trªn chi Hippeastrum ®· chØ ra hiÖu qu¶ 
nh©n nhanh trªn m«i tr−êng cã bæ sung kÕt 
hîp c¸c chÊt thuéc nhãm cytokinin vμ auxin 
cao h¬n so víi khi sö dông riªng rÏ c¸c chÊt 
nμy (O’rourke vμ cs., 1991; Janet vμ cs., 
1977).  

ViÖc bæ sung kÕt hîp gi÷a BA vμ  α-NAA 
vμo m«i tr−êng nu«i cÊy ®· n©ng cao hiÖu 
qu¶ nh©n nhanh tõ chåi c©y lan huÖ m¹ng 
(B¶ng 3). Tuy nhiªn sù sai kh¸c gi÷a c¸c 
c«ng thøc lμ kh«ng râ rμng. NÕu quan t©m 
®Õn chØ tiªu hÖ sè nh©n th× c«ng thøc bæ 
sung 1 mg/l BA vμ 0,5 mg/l α-NAA  cho kÕt 
qu¶ tèt nhÊt víi hÖ sè nh©n lμ 1,50 chåi/mÉu. 

3.2.2. Nh©n nhanh chåi tõ cñ con in vitro 

Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy, hÖ sè nh©n tõ 
chåi in vitro c©y lan huÖ m¹ng ch−a cao, chØ 
®¹t cao nhÊt 1,50 chåi/mÉu. §©y chÝnh lμ 
khã kh¨n trong qu¸ tr×nh nh©n nhanh in 
vitro  c¸c loμi thuéc chi Hippeastrum. HÖ sè 
nh©n tõ chåi cña loμi Hipeastrum hybridum 
"Apple Blossom" mμ O’Rourke vμ cs. (1979) 
thu ®−îc cao nhÊt chØ ®¹t 3,5 chåi/mÉu. §Ó 
c¶i thiÖn hÖ sè nh©n, mét sè t¸c gi¶ ®· 
nghiªn cøu thay ®æi mét sè thμnh phÇn m«i 
tr−êng, lo¹i, nång ®é vμ tû lÖ chÊt ®iÒu tiÕt 
sinh tr−ëng, ®iÒu kiÖn nu«i cÊy còng nh− sö 
dông nguån vËt liÖu kh¸c. Khi sö dông 

callus lμm vËt liÖu nh©n nhanh loμi 
Hippeastrum spp. Hybrids, Janet vμ cs. 
(1977) ®· thu ®−îc 10 chåi/mÉu cÊy sau 8 
tuÇn nu«i cÊy.  

Nh©n nhanh b»ng ph−¬ng ph¸p c¾t l¸t 
cñ ®· ®−îc rÊt nhiÒu nhãm t¸c gi¶ nghiªn cøu 
c¶ trong ®iÒu kiÖn in vivo vμ in vitro. 
Epharath vμ cs. (2001) ®· sö dông 7 ph−¬ng 
ph¸p c¾t cñ, chia cñ mÑ thμnh 2, 4, 8, 12, 16, 
32 vμ 48 l¸t c¾t, mçi l¸t c¾t ®Òu mang 1 phÇn 
®Õ cñ vμ gi©m vμo tói nilon cã chøa chÊt 
kho¸ng bãn cho c©y. C¸c tói nμy ®−îc ®Æt 
trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 230C trong 4 th¸ng. 
KÕt qu¶ cho thÊy, khi c¾t cñ thμnh 48 phÇn 
th× sè l−îng chåi thu ®−îc lμ cao nhÊt, 34 
chåi/mÉu. N¨m 1991, O’Rourke vμ cs., c¾t cñ 
nhá in vitro t¹o ra tõ v¶y cñ ®«i trªn m«i 
tr−êng t¹o cñ cña loμi Hippeastrum hybridum 
"Apple Blossom” thμnh 2 hoÆc 4 phÇn vμ tiÕp 
tôc nu«i cÊy trong 10 - 12 tuÇn. Sau 26 - 28 
tuÇn nu«i cÊy, hÖ sè nh©n thu ®−îc ®· t¨ng 
lªn 100 chåi/mÉu ban ®Çu. B»ng ph−¬ng 
ph¸p c¾t cñ nμy,  Slabbert vμ cs. (1993) còng 
®· thu ®−îc 700 - 1000 c©y tõ 1 cñ ban ®Çu 
sau 12 th¸ng.  

Trong qu¸ tr×nh t¹o vËt liÖu khëi ®Çu, 
nhËn thÊy v¶y cñ ®«i th−êng cã xu h−íng t¹o 
cñ nhá ®ång thêi víi t¹o chåi, chóng t«i ®· sö 
dông c¸c cñ nhá nμy c¾t thμnh 4 phÇn ®Òu 
nhau theo chiÒu däc cña cñ, mçi l¸t c¾t ®Òu 
chøa mét phÇn ®Õ cñ vμ cÊy vμo m«i tr−êng 
MS cã bæ sung BA ë c¸c nång ®é kh¸c nhau. 
Sau 2 tuÇn nu«i cÊy c¸c l¸t c¾t nμy b¾t ®Çu 
t¹o chåi. B¶ng 4 thÓ hiÖn kÕt qu¶ nh©n chåi 
tõ cñ con in vitro sau 4 tuÇn nu«i cÊy. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña tæ hîp BA vμ α-NAA ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh 
tõ chåi in vitro sau 4 tuÇn nu«i cÊy 

BA 
(mg/l) 

α-NAA 
(mg/l) 

Hệ số nhân chồi 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

0 0 1,11 1,72 

1 0,1 1,17 3,71 

1 0,25 1,22 2,59 

1 0,5 1,50 2,92 

2 0,1 1,16 4,62 

2 0,25 1,22 2,65 

2 0,5 1,22 2,69 

3 0,1 1,17 1,81 

3 0,25 1,28 2,43 

3 0,5 1,17 3,85 

LSD 5%  0,19 0,32 

CV%  9,20 6,40 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng nh©n nhanh chåi tõ cñ nhá in vitro 

BA 
(mg/l) 

Hệ số nhân 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao trung bình chồi 
cm) 

0 4,50 1,59 

1 3,00 0,72 

3 4,83 0,94 

5 7,17 0,98 

LSD 5% 1,21 0,11 

CV% 13,21 5,80 

   

Khi sö dông cñ nhá in vitro lμm vËt 
liÖu nh©n nhanh, sè chåi thu ®−îc t¨ng lªn 
râ rÖt, ®¹t cao nhÊt (7,17 chåi/mÉu) ë c«ng 
thøc bæ sung 5 mg/l BA, cao h¬n gÊp 4,8 lÇn 
so khi nh©n nhanh tõ chåi (1,50 chåi/mÉu). 
Nh− vËy cñ nhá in vitro còng nh− ph−¬ng 
ph¸p c¾t cñ ®ãng mét vai trß quan träng 
trong qu¸ tr×nh nh©n nhanh in vitro c©y lan 
huÖ m¹ng.  

3.3. T¹o rÔ 

Chåi in vitro c©y lan huÖ m¹ng cã thÓ 

h×nh thμnh ngay trªn m«i tr−êng MS kh«ng 
bæ sung chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng tuy víi tû 
lÖ t¹o rÔ còng nh− sè rÔ/chåi thÊp. Khi bæ 
sung IBA vμo m«i tr−êng th× tû lÖ mÉu t¹o rÔ 
vμ sè rÔ/chåi ®Òu ®¹t cao h¬n, ®Æc biÖt lμ ë 
c«ng thøc bæ sung 1 mg/l IBA (tû lÖ ra rÔ 
83,33), tuy nhiªn chiÒu dμi rÔ ®¹t cao nhÊt 
khi bæ sung vμo m«i tr−êng 2 mg/l IBA. B¶ng 
5 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ra rÔ cña chåi lan huÖ 
m¹ng trªn m«i tr−êng chøa IBA sau 8 tuÇn 
nu«i cÊy. 
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B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña IBA ®Õn kh¶ n¨ng ra rÔ in vitro  

IBA 
(mg/l) 

Tỷ lệ ra rễ 
(%) 

Sỗ rễ trung bình/chồi 
(rễ) 

Chiều dài rễ trung bình 
(cm) 

Đặc điểm rễ 

0 44,44 1,28 0,77 Rễ bé, mảnh, màu trắng 

0,5 50,00 2,07 0,94 Rễ trung bình, mảnh, màu trắng xanh hoặc 
nâu trắng 

1 83,33 1,40 0,55 Rế bé, màu trắng xanh hoặc trắng 

2 44,44 1,92 1,09 Rễ dài mảnh, màu trắng hoặc trắng xanh 

LSD 5%  0,29 0,11  

CV%  9,40 6,70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               A                                                                                      B 

H×nh 2. C©y lan huÖ m¹ng tr−íc vμ sau khi ®−a ra v−ên −¬m 

  A.Cây con in vitro hoàn chỉnh 
  B. Cây lan huệ mạng trên giá thể cát : trấu hun (1: 1) sau 4 tuần ra cây 

3.4. ThÝch nghi c©y ra v−ên −¬m 
C©y con in vitro hoμn chØnh ®−îc trång 

trªn gi¸ thÓ c¸t c¸t : trÊu hun víi tû lÖ 1 : 1 
(v/v) víi chÕ ®é t−íi 3 lÇn/ngμy. Sau 2 tuÇn, 
tû lÖ sèng sãt cña c©y ngoμi v−ên −¬m lμ 
100%, c©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn kháe m¹nh 
(H×nh 2). 

4. KÕT LUËN 
Sö dông v¶y cñ ®«i lμm vËt liÖu vμo mÉu 

khëi ®Çu trªn m«i tr−êng MS cã bæ sung 3 
mg/l BA sau 5 tuÇn nu«i cÊy cho 100% mÉu 
t¹o chåi, ®¹t 1,91 chåi/mÉu, c¸c mÉu t¹o cñ 
®ång thêi víi t¹o chåi. Chåi vμ cñ nhá t¹o ra 
®−îc sö dông ®Ó nh©n nhanh chåi. HiÖu qu¶ 
nh©n chåi ®¹t cao nhÊt khi sö dông cñ nhá 
in vitro c¾t thμnh 4 phÇn vμ nu«i cÊy trªn 

m«i tr−êng MS chøa 5 mg/l BA, hÖ sè nh©n 
chåi lμ 7,17 chåi/mÉu sau 4 tuÇn. Cã thÓ sö 
dông m«i tr−êng MS 1 mg/l IBA ®Ó kÝch 
thÝch chåi in vitro lan huÖ m¹ng h×nh thμnh 
rÔ. C©y in vitro hoμn chØnh ®−îc thÝch nghi ë 
v−ên −¬m trªn gi¸ thÓ c¸t vμ trÊu hun theo 
tû lÖ 1:1 (v/v). 
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