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TÓM TẮT 
 Lần đầu tiên ở Việt Nam, kỹ thuật nuôi cây mô in - vitro cây hoa đào Nhật Tân đã được tiến 

hành nghiên cứu. Các thí nghiệm bao gồm: xác định chế độ khử trùng mẫu, xác định môi trường 
nhân nhanh chồi và môi trường tạo cây in - vitro hoàn chỉnh. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: khử 
trùng mẫu cấy với cồn 70% trong 5 phút và HgCl2 0,1% trong 5 phút rồi nuôi cấy trên môi trường MS 
lỏng bổ sung 1000 mg/l Cefotaxime cho tỷ lệ mẫu sống và vô trùng cao nhất, đạt 65,0% sau 14 ngày. 
Ở giai đoạn nhân chồi, môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l TDZ (thidiazuron) và 0,1 mg/l α - NAA cho 
hiệu quả nhân chồi khá tốt, chồi xanh khỏe. Trên môi trường MS bổ sung 3mg/l IBA (indole - 3 - 
butyric acid) các chồi đạt tỷ lệ ra rễ 100% sau 3 tuần nuôi cấy. Đây là những kết quả ban đầu có ý 
nghĩa rất lớn, làm tiền đề cho các nghiên cứu bảo tồn in- vitro giống đào Nhật Tân. 

Từ khóa: Bảo tồn nguồn gen, đào Nhật Tân, nuôi cấy mô, Prunus persica. 

SUMMARY 
In - vitro culture of Nhat Tan peach (Prunus persica L.) has been carried out for the first time in 

Vietnam. The experiments were conducted in order to study explant sterilization methods, shoot 
proliferation and intact plant regeneration media. The results showed that the explants sterilized with 
70% alcohol for 5 min. followed by 5 minutes in HgCl2 (0.1%) and then cultured on liquid MS medium 
supplemented with 1,000 mg cefotaxime per litter yielded highest survival and clean explants (65.0%) 
14 days after culture. In propagation stage, an addition of 0.5 mg/l TDZ (thidiaruzone) and 0.1 mg/l α – 
NAA to MS medium had positive effect on shoot formation. The optimal medium for rooting of shoots 
was MS medium with 3 mg/l IBA, the rate of rooting was 100% after 3 weeks. These initial results 
could be regarded as the foundation for in- vitro preservation of Nhat Tan peach. 

Key words: In - vitro culture, Nhat Tan peach, Prunus persica, preservation. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
§μo NhËt T©n lμ lo¹i hoa ®Æc tr−ng cho 

dÞp TÕt Nguyªn §¸n ë Hμ Néi nãi riªng vμ 
miÒn B¾c n−íc ta nãi chung. Nã cã bÒ dμy 
lÞch sö cïng víi Hμ Néi ngμn n¨m v¨n hiÕn 
vμ ®−îc coi lμ mét c«ng tr×nh v¨n ho¸ sèng 
®ang tån t¹i. N¨m 2006, th−¬ng hiÖu hoa 
®μo NhËt T©n ®· ®−îc Côc B¶n quyÒn t¸c 
gi¶ V¨n hãa vμ NghÖ thuËt c«ng nhËn. HiÖn 
nay cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn 
®¹i ho¸ ®Êt n−íc, tèc ®é ®« thÞ ho¸ ngμy cμng 
m¹nh mÏ. NhËt T©n lμ vïng ®Êt ven ®« Hμ 

Néi nªn còng kh«ng n»m ngoμi vßng xo¸y 
®ã. DiÖn tÝch trång ®μo n¬i ®©y ngμy cμng bÞ 
thu hÑp, thay vμo ®ã lμ c¸c toμ cao èc, nhμ 
m¸y, kh¸ch s¹n… Lμng ®μo NhËt T©n - lμng 
hoa truyÒn thèng ®Ëm nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c 
cña Hμ Néi ®ang cã nguy c¬ bÞ mai mét. Do 
vËy, viÖc b¶o tån vμ l−u gi÷ c©y ®μo NhËt 
T©n cã ý nghÜa rÊt quan träng. 

Ngoμi viÖc b¶o tån ngoμi ®ång ruéng, 
nguån gene c©y trång cßn ®−îc b¶o qu¶n 
trong ®iÒu kiÖn nh©n t¹o (Lª TrÇn B×nh vμ 
cs., 1997). Trong ®ã, nu«i cÊy m« in - vitro 
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H×nh 1. Nguån mÉu ban ®Çu 
®−a vμo nu«i cÊy m« 

lμ mét ph−¬ng ph¸p ®· ®−îc ¸p dông cã 
hiÖu qu¶ ®èi víi nhiÒu lo¹i c©y nh− chuèi, 
døa, khoai sä... (ViÖn Khoa häc N«ng 
nghiÖp ViÖt Nam, 2005). Do ®ã, viÖc ¸p 
dông ph−¬ng ph¸p nμy lμ mét gi¶i ph¸p cã 
ý nghÜa vμ hiÖu qu¶ ®èi víi c©y ®μo NhËt 
T©n. Tuy nhiªn, muèn b¶o qu¶n nguån gene 
in - vitro cÇn ph¶i ®−a vμo nu«i cÊy m« vμ 
vi nh©n gièng thμnh c«ng gièng ®μo nμy. 

Trªn thÕ giíi, ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh 
nghiªn cøu vÒ nu«i cÊy m« in - vitro c©y hoa 
®μo, nh−ng chñ yÕu míi chØ tiÕn hμnh ®èi víi 
c©y ®μo ¨n qu¶. NhiÒu kÕt qu¶ c«ng bè ®· 
x¸c ®Þnh ®−îc m«i tr−êng nh©n chåi còng 
nh− t¹o c©y in - vitro hoμn chØnh (Kamali vμ 
cs., 1995). Ngoμi ra, c¸c nghiªn cøu t−¬ng tù 
trªn c¸c lo¹i c©y kh¸c thuéc ph©n hä mËn 
nh− mËn, m¬, t¸o t©y… còng ®−îc tiÕn hμnh 
rÊt nhiÒu vμ ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ 
®¸ng kÓ (Paula vμ Charles, 2006). Nh−ng ë 
ViÖt Nam hiÖn nay, ngoμi c¸c c«ng tr×nh 
nghiªn cøu vÒ kü thuËt trång, ch¨m sãc, 
®iÒu khiÓn ra hoa còng nh− lùa chän vμ b¶o 
qu¶n hoa ®μo th× ch−a cã c¬ quan nμo 
nghiªn cøu vÒ kü thuËt nu«i cÊy in - vitro 
c©y hoa ®μo. V× vËy, môc ®Ých cña nghiªn 
cøu nh»m b−íc ®Çu x¸c ®Þnh mét sè kh©u 
chÝnh trong kü thuËt nu«i cÊy m« c©y hoa 
®μo NhËt T©n lμm c¬ së cho viÖc b¶o tån in - 
vitro gièng ®μo nμy. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu sö dông cho thÝ nghiÖm lμ ®Ønh 
chåi, m« l¸, ®o¹n th©n mang m¾t ngñ cña 
gièng ®μo gèc NhËt T©n, cã nguån gèc tõ 
C«ng ty §Çu t− vμ ph¸t triÓn N«ng nghiÖp 
Hμ Néi. 

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 (Murashige & Skoog, 1962) 
víi 6,2 g/l agar vμ 30 g/l ®−êng saccaroza, pH 
= 5,8 - 6,0. C¸c ®iÒu kiÖn phßng nu«i cÊy: 
nhiÖt ®é 24 ± 20C, Èm ®é 70%, c−êng ®é chiÕu 
s¸ng 2000 - 2500 lux, thêi gian chiÕu s¸ng 
16h/ngμy. 

C¸c hãa chÊt ®−îc sö dông trong giai 
®o¹n khö trïng mÉu bao gåm: cån 70%, javen 
4%, HgCl2 0,1%, thuèc diÖt nÊm khuÈn TP - 
ZEP - 18EC, kh¸ng sinh cefotaxime. C¸c chÊt 
®iÒu tiÕt sinh tr−ëng ®−îc sö dông nh− BA 
(benzyl adenin), kinetin, α-NAA 
(napthaleneacetic acid), TDZ (thidiazurone), 
IBA (indole-3-butyric acid)... ®−îc bæ sung vμo 
m«i tr−êng nu«i cÊy tïy tõng thÝ nghiÖm. 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ hoμn toμn 
ngÉu nhiªn, 3 lÇn lÆp l¹i, mçi c«ng thøc 30 
mÉu. Giai ®o¹n khö trïng mÉu cÊy ®−îc bè 
trÝ trong èng nghiÖm, mçi c«ng thøc 60 èng 
nghiÖm, chia lμm 3 lÇn nh¾c l¹i. 

Nghiªn cøu tiÕn hμnh theo dâi ®Þnh kú 2 
tuÇn mét lÇn c¸c chØ tiªu vÒ tØ lÖ (TL) mÉu 
sèng, tØ lÖ mÉu nhiÔm, chiÒu cao, sè l¸, hÖ sè 
nh©n (HSN), sè rÔ, chiÒu dμi rÔ...  

C¸c sè liÖu thÝ nghiÖm ®−îc xö lý trªn 
phÇn mÒm IRRISTAT 4.0 vμ Microsoft Excel. 
C¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh t¹i phßng nu«i 
cÊy m« cña ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Giai ®o¹n t¹o vËt liÖu khëi ®Çu 

Giai ®o¹n khö trïng mÉu cã vai trß hÕt 
søc quan träng ®èi víi toμn bé qu¸ tr×nh 



Nguyễn Thị Lý Anh, Hồ Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Tấn Hưng  

389 

nu«i cÊy. Hμng lo¹t c¸c thÝ nghiÖm víi c¸c 
®¬n chÊt khö trïng mÉu kh¸c nhau ®−îc 
tiÕn hμnh nh−ng kÕt qu¶ kh«ng nh− mong 
muèn. Sau 4 tuÇn theo dâi, tØ lÖ mÉu sèng 
vμ v« trïng míi chØ ®¹t cao nhÊt 18,3%. V× 
vËy, thÝ nghiÖm tiÕp tôc tiÕn hμnh víi chÊt 
kh¸ng sinh cefotaxime. ViÖc bæ sung 
cefotaxime vμo m«i tr−êng nu«i cÊy cã ¶nh 
h−ëng râ rÖt ®Õn tØ lÖ mÉu sèng vμ v« trïng 
(B¶ng 1).  

ë c¸c c«ng thøc cã bæ sung kh¸ng sinh 
kh«ng g©y ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn søc sèng 
cña mÉu cÊy. Sau 4 tuÇn theo dâi, tØ lÖ nμy 
®¹t cao nhÊt 65,0% ë c«ng thøc 4 víi nång ®é 
cån 70% trong 5 phót vμ HgCl2 0,1% trong 5 
phót vμ 1000 mg cefotaxime/lÝt m«i tr−êng 
MS láng, trong khi c«ng thøc ®èi chøng chØ 

®¹t 8,3%. Nh− vËy, cã thÓ thÊy kh¸ng sinh 
cefotaxime cã t¸c dông khö trïng rÊt tèt, ®Æc 
biÖt ®èi víi c©y th©n gç. 

3.2. Giai ®o¹n nh©n chåi c©y hoa ®μo 

3.2.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña BA, Ki 
          ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi 

Víi viÖc bæ sung ®¬n chÊt BA vμ kinetin 
vμo m«i tr−êng nu«i cÊy, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 
cho thÊy: trong 3 lo¹i m« th× chØ cã ®Ønh chåi 
lμ c¶m øng tèt h¬n c¶ víi qu¸ tr×nh nu«i cÊy. 
Tuy nhiªn, c¶ hai m«i tr−êng cã bæ sung ®¬n 
chÊt cytokinin nμy ®Òu ¶nh h−ëng kh«ng 
tÝch cùc tíi mÉu cÊy. Sau 4 tuÇn theo dâi, tØ 
lÖ bËt chåi rÊt thÊp, chåi cã xu h−íng vμng 
vμ lôi dÇn khi kÐo dμi thêi gian nu«i cÊy 
(B¶ng 2 vμ 3). 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña kh¸ng sinh cefotaxime vμ HgCl2 0,1 % 
®Õn kh¶ n¨ng sèng vμ v« trïng cña mÉu cÊy 

Công thức thí nghiệm Tỷ lệ mẫu chết 
(%) 

Tỷ lệ mẫu 
nhiễm (%) 

Tỷ lệ mẫu sống, vô trùng 
(%) 

CT1 (cồn (70%) 5 phút + HgCl2 (0,1%) 5 phút) 60,0 31,7 8,3 
CT2 (CT1 + 500 mg cefotaxime/lít môi trường MS đặc) 28,3 60,0 11,7 
CT3 (CT1 + 1000 mg cefotaxime/lít môi trường MS đặc) 31,7 53,3 15,0 
CT4 (CT1 + 1000 mg cefotaxime/lít môi trường MS lỏng) 6,3 28,7 65,0 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña BA ®Õn kh¶ n¨ng t¸i sinh cña mÉu nu«i cÊy 
(sau 4 tuÇn theo dâi) 

CT Loại 
mô 

TL sống 
(%) 

TL mẫu nảy chồi
(%) 

Số chồi 
/mẫu cấy 

Số lá trung bình
(lá/chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Hình 
thái 

A 100 0 1,00 4,4 1,1 + 
B 29,2 0 0 0 0 + + CT1 
C 54,2 0 0 0 0 + + + 
A 100 8,3 1,09 8,0 2,4 + 
B 33,3 0 0 0 0 + + CT2 
C 66,7 0 0 0 0 + + + 
A 100 8,3 1,04 7,6 1,4 + 
B 29,2 0 0 0 0 + + CT3 
C 66,7 0 0 0 0 + + + 
A 95,8 4,2 1,05 7,7 2,2 + 
B 0 0 0 0 0 + + CT4 
C 41,7 0 0 0 0 + + + 
A 83,3 4,2 1,00 4,8 2,3 + 
B 0 0 0 0 0 + + CT5 
C 29,2 0 0 0 0 + + + 

LSD0,05     0,63 0,18  
CV (%)     4,9 5,0  

 

A: (+) Đỉnh chồi: chồi khá mập, lá nhiều nhưng đốt thân ngắn, nồng độ BA càng cao lá càng nhỏ và xoăn lại 
B: (+ +) Đoạn thân mang mắt ngủ: đa số mẫu chết, có màu thâm đen. 
C: (+ + +) Mô lá: gân và mép lá hơi sùi callus màu trắng, xốp. 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña Ki ®Õn sù ph¸t sinh h×nh th¸i mÉu cÊy 
(sau 4 tuÇn theo dâi) 

CT Loại mô TL mẫu sống 
(%) 

TL nảy chồi 
(%) 

Số chồi 
/mẫu cấy 

Số lá trung bình 
(lá/chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Hình 
thái 

A 100 0 1,0 4,4 1,1 + 
CT1 

B 37,5 0 0 0 0 + + 

A 87,5 4,2 1,04 5,2 1,5 + 
CT2 

B 50,0 0 0 0 0 + + 

A 83,3 0 1,0 5,0 1,7 + 
CT3 

B 20,8 0 0 0 0 + + 

A 100 0 1,0 5,5 1,2 + 
CT4 

B 0 0 0 0 0 + + 

A 79,2 0 1,0 4,1 1,3 + 
CT5 

B 0 0 0 0 0 + + 

LSD0,05     0,68 0,33  

CV(%)     4,2 4,9  

 A (+): Đỉnh ngọn: ít thay đổi so với ban đầu, lá nhỏ, mảnh, hơi lụi vàng 
           B (+ +): Đoạn thân mang mắt ngủ: đa số chết, màu thâm đen. 

KÕt qu¶ nªu trªn kh«ng trïng hîp víi 
nh÷ng c«ng bè cña Fotopoulos vμ céng sù 
(2005) khi tiÕn hμnh thÝ nghiÖm trªn c©y ®μo 
PR 204/84 (P.persica × P.amygdalus) còng 
nh− c«ng bè cña  Morini vμ Concetti trªn 
gièng ®μo P.S.B2. §èi víi gièng ®μo PR 
204/84 trªn m«i tr−êng MS bæ sung BA nång 
®é 2 - 4 μM cho hiÖu qu¶ nh©n chåi cao nhÊt, 
cßn víi gièng ®μo P.S.B2 th× trªn m«i tr−êng 
WPM + 1,2 mg/l BA cho tû lÖ chåi t¨ng gÊp 
3,5 lÇn so víi trªn m«i tr−êng MS. Nh− vËy, 
cã thÓ nãi c©y hoa ®μo NhËt T©n cã ph¶n øng 
rÊt kh¸c ®èi víi BA do kiÓu gen cña nã hoμn 
toμn kh¸c so víi c©y ®μo PR 204/84 
(P.persica × P. amygdalus) vμ gièng ®μo 
P.S.B2. 

3.2.2. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña 
             thidiazurone ®Õn qu¸ tr×nh 
             nh©n chåi 

 Thidiazurone (TDZ) ®−îc xem lμ 
cytokinin cã t¸c ®éng rÊt hiÖu qu¶ ®Õn viÖc 
nh©n chåi cña nhiÒu lo¹i c©y, ®Æc biÖt lμ c©y 
th©n gç. Mét nghiªn cøu ®· chØ ra r»ng, nång 
®é TDZ 0,15 - 0,35 mg/l thÝch hîp h¬n c¶ cho 

sù nh©n chåi c©y cμ phª Arabica (Jesus vμ 
cs., 2004). §èi víi c©y hoa ®μo NhËt T©n, ¶nh 
h−ëng cña TDZ ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi nh− 
thÕ nμo ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 4. 

Sau 4 tuÇn nu«i cÊy, TDZ cã t¸c ®éng 
rÊt râ rÖt ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi. Trong ®ã, 
næi bËt lμ CT2 (nång ®é TDZ lμ 0,5 mg/l) cho 
tØ lÖ mÉu bËt chåi cao h¬n c¶, ®¹t 16,7% ®ång 
thêi chÊt l−îng chåi còng kh¸ tèt, chåi xanh 
mËp (B¶ng 4). Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c c«ng 
thøc cã bæ sung TDZ ®Òu xuÊt hiÖn callus ë 
gèc chåi, nång ®é TDZ cμng cao, callus cμng 
nhiÒu lμm ¶nh h−ëng ®Õn søc sèng cña mÉu 
cÊy. 

3.2.3. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña tæ hîp 
        TDZ vμ -NAA ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi 

Sù ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn cña chåi chÞu 
t¸c ®éng c©n b»ng cña c¸c chÊt ®iÒu tiÕt sinh 
tr−ëng auxin vμ cytokinin (Hoμng Minh TÊn 
vμ NguyÔn Quang Th¹ch, 2000). ThÝ nghiÖm 
víi tæ hîp TDZ vμ α-NAA ®−îc tiÕn hμnh ®Ó 
c¶i thiÖn hÖ sè nh©n vμ chÊt l−îng chåi t¸i 
sinh (B¶ng 5). 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña TDZ ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi (sau 4 tuÇn nu«i cÊy) 

Công thức Nồng độ TDZ 
(mg/l) 

TL sống 
(%) 

TL nảy chồi 
(%) 

HSN 
(chồi/mẫu) 

Số lá trung bình 
(lá/chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Hình
thái 

CT1 0 100 0 1,00 4,5 1,1 + 

CT2 0,5 100 16,7 1,13 6,2 2,8 + + + 

CT3 1,5 91,7 4,2 1,04 5,6 1,8 + + 

CT4 2,5 50,0 0 1,06 6,4 1,5 + + 

CT5 3,5 83,3 8,3 1,00 5,1 2,1 + + 

LSD0.05 0,12 0,37 0,37  

CV (%) 4,9 5,0 4,1  

     +: Chồi sinh trưởng chậm, lá xanh đậm, mảnh, gốc chồi không sùi callus, một số vàng úa. 
     + +: Chồi xanh, mập, lá nhiều, hơi xoăn, lá phát triển theo chiều ngang, gốc chồi sùi callus mạnh, một số chồi có 
              biểu hiện thủy tinh hóa. 
     + + +: Chồi mập, lá xanh, dày, sùi callus mạnh ở gốc chồi. 

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña tæ hîp TDZ vμ α -NAA ®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi 
(sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công 
thức 

Nồng độ 
TDZ + α -NAA 

(mg/l) 

TL sống 
(%) 

TL nảy chồi 
(%) 

HSN 
(chồi/mẫu) 

Số lá trung bình 
(lá/chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Hình 
thái 

CT1 0 100 0 1,0 4,4 2,8 + 

CT2 0,5  + 0,1 100 16,7 1,17 8,4 5,7 + + + 

CT3 1,5 + 0,1 100 4,2 1,04 7,5 5,3 + + 

CT4 2,5 + 0,1 100 0 1,0 8,3 4,0 + + 

CT5 3,5 + 0,1 95,8 8,3 1,09 6,5 3,7 + + 

LSD0,05    0,90 0,61 0,21  

CV (%)    4,5 4,6 2,6  

     +: Chồi sinh trưởng chậm, lá xanh đậm, mảnh, gốc chồi không sùi callus, một số vàng úa. 
     ++: Chồi xanh, mập, lá nhiều, hơi xoăn, lá phát triển theo chiều ngang, gốc chồi sùi callus mạnh.  
             Nồng độ TDZ càng cao chồi càng biểu hiện lụi vàng và rụng lá. 
     +++: Chồi mập, lá xanh, to, dày, đốt chồi dài, sùi callus mạnh ở gốc chồi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. ¶nh h−ëng cña TDZ vμ α -NAA 
®Õn qu¸ tr×nh nh©n chåi c©y hoa ®μo 

CT3 CT4 CT2 CT1 CT5 
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H×nh 3. ¶nh h−ëng cña IBA ®Õn 
kh¶ n¨ng ra rÔ cña chåi 

Chóng t«i nhËn thÊy sù tæ hîp gi÷a hai 
lo¹i chÊt ®iÒu tiÕt sinh tr−ëng nμy tá ra cã 

hiÖu qu¶ rÊt tèt. ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc thÝ 
nghiÖm, tû lÖ sèng ®Òu lμ 100%, trõ c«ng 
thøc 5 (95,8 %), ®· cã sù s¶n sinh chåi míi ë 
hÇu hÕt c¸c c«ng thøc. Trong ®ã hÖ sè nh©n 
còng nh− sù sinh tr−ëng cña chåi ®¹t cao 
nhÊt ë c«ng thøc 2. §Æc biÖt, trong thÝ 
nghiÖm nμy cã sù thay ®æi rÊt ®¸ng kÓ vÒ 
mÆt h×nh th¸i mÉu cÊy, chåi xanh mËp, ®èt 
chåi dμi. §iÒu nμy cã thÓ do TDZ ë nång ®é 
thÊp (0,5 mg/l) kÕt hîp víi α - NAA (0,1 mg/l) 
®· dÉn ®Õn sù c©n b»ng vÒ chÊt ®iÒu tiÕt 
sinh tr−ëng néi sinh vμ ngo¹i sinh, chóng cã 
t¸c dông kÝch thÝch tÕ bμo d·n m¹nh h¬n, 
®Æc biÖt lμ l¸ vμ ®èt chåi. 

3.3. Nghiªn cøu m«i tr−êng t¹o c©y in- vitro 
       hoμn chØnh 

Auxin lμ chÊt ®iÒu tiÕt ra rÔ rÊt cã hiÖu 
qu¶ ®èi víi nhiÒu lo¹i c©y. Tuy nhiªn, víi mçi 
lo¹i c©y th× lo¹i vμ nång ®é c¸c auxin lμ kh¸c 

nhau. ë ®©y, chóng t«i ®· tiÕn hμnh thÝ 
nghiÖm víi  α-NAA vμ IBA bæ sung riªng rÏ 
víi l−îng t−¬ng tù nhau lμm chÊt ®iÒu tiÕt 
qu¸ tr×nh ra rÔ cña chåi c©y hoa ®μo. Tuy 
nhiªn, kÕt qu¶ l¹i hoμn toμn tr¸i ng−îc nhau. 
Trªn c¸c c«ng thøc bæ sung IBA, rÔ xuÊt hiÖn 
mÆc dï sù xuÊt hiÖn kh«ng ®ång thêi, trong 

khi trªn c«ng thøc bæ sung α-NAA chåi vμng 
vμ rông l¸ rÊt nhanh, rÔ kh«ng xuÊt hiÖn. 

Sè liÖu ë b¶ng 6 cho thÊy, nång ®é 3 mg/l 
IBA cho kÕt qu¶ ra rÔ tèt nhÊt, rÔ xuÊt hiÖn 
sím, chÊt l−îng rÔ còng rÊt tèt. Sau 4 tuÇn 
theo dâi, cã 83,3% chåi ra rÔ, chiÒu dμi rÔ 
trung b×nh ë c«ng thøc nμy ®¹t 8,9 cm, ®ång 
thêi h×nh th¸i chåi còng  kh¸ ®Ñp, chåi xanh, 
mËp, ®èt chåi dμi... 

 

B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña IBA ®Õn kh¶ n¨ng ra rÔ cña chåi (sau 4 tuÇn theo dâi) 

Công 
thức 

Nồng độ IBA 
(mg/l) 

TL sống 
(%) 

TL ra rễ 
(%) 

Số rễ 
/chồi 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá TB 
(lá/chồi) 

Hình thái 
rễ 

CT0 0 100 0 0 0 1,1 4,5  

CT1 1 100 12,5 4,7 4,8 3,2 6,3 + 

CT2 2 95,8 20,8 4,3 6,4 2,9 6,8 + + 

CT3 3 100 83,3 5,3 8,9 6,8 8,5 + + + 

CT4 4 95,8 16,7 4,8 7,3 2,7 7,3 + + 

CT5 5 91,7 12,5 4,7 5,1 2,8 5,8 + 

LSD0,05    0,73 0,26 0,28 0,54  

CV(%)    4,9 2,6 4,8 4,6  

+ :     Rễ ngắn, mập. 
        ++ :   Rễ dài, mảnh, có rễ con. 
        +++ : Rễ rất dài, mập, nhiều rễ con. 
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4. KÕT LUËN 

- ChÕ ®é khö trïng mÉu cÊy tèi −u cho 
c©y hoa ®μo ®−îc x¸c ®Þnh: cån 70% trong 5 
phót + HgCl2 0,1% trong 5 phót + cefotaxime 
1000 mg/l trong m«i tr−êng MS láng. C«ng 
thøc nμy cho tû lÖ mÉu sèng vμ v« trïng ®¹t 
65,0%  sau 4 tuÇn theo dâi. 

- C«ng thøc tèt nhÊt cho nh©n nhanh 
chåi lμ MS + 0,5 ppm TDZ + 0,1 ppm  α- 
NAA. C«ng thøc nμy cho HSN chåi lμ 1,17, 
chÊt l−îng chåi rÊt tèt, chåi xanh, mËp, l¸ 
nhiÒu, l¸ to vμ dμy, ®èt chåi dμi. 

- M«i tr−êng t¹o c©y in-vitro hoμn chØnh 
lμ MS + 3 mg/l IBA. Trªn m«i tr−êng nμy, 
sau 4 tuÇn nu«i cÊy chåi cã trung b×nh 5,3 rÔ, 
rÔ dμi vμ mËp (8,9 cm), chÊt l−îng chåi rÊt 
æn ®Þnh, chåi xanh vμ cao. 
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