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TÓM TẮT  

Nghiên cứu thực hiện với mục đích tạo được một số dòng hoa đồng tiền đột biến bằng xử lý 
phóng xạ gama nguồn 60Co. Nguồn vật liệu sử dụng là các giống hoa đồng tiền nhập nội: giống Đỏ 
nhị nâu, giống Gạch nhị nâu, giống Trắng nhị nâu. Callus tạo từ nụ hoa của 3 giống hoa được xử lý 
bằng tia γ 60Co với liều chiếu xạ: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 krad. Kết quả cho thấy: liều chiếu xạ từ 6- 10 krad 
là ngưỡng gây chết, liều chiếu xạ từ 3- 5 krad cho các dạng chồi tái sinh từ callus có biến dị hình thái 
rõ rệt chia thành 5 dạng. Dạng A: Trên lá xuất hiện nhiều chấm xanh dạng khảm; dạng B: Lá bị bạch 
tạng, trắng toàn bộ, cây thấp, lá mỏng; dạng C: Cây sinh trưởng mạnh, lá dày, màu xanh đậm, cây 
cao; dạng D: Lá dạng sinh sản nhanh, có hệ số nhân lớn trong thời gian ngắn; dạng E: Cây có lá bị 
viền trắng toàn bộ, lá mỏng, phiến lá xanh nhạt. Sự duy trì các dạng biến dị qua các lần cấy chuyển có 
sự khác nhau. Sau 4 lần cấy chuyển, khả năng duy trì của dạng A là 76,89%, dạng B là 69,27%, dạng E 
là 59,14%, dạng C và dạng D có khả năng duy trì là 100%.  

Từ các dạng đột biến thu được đem trồng ngoài đồng ruộng đã thu được 2 dạng đồng tiền mới 
có màu sắc và cấu trúc khác với đối chứng. Các vật liệu này được đưa vào chương trình chọn tạo 
giống tiếp theo. 

Từ khóa: Callus, đột biến, hoa đồng tiền, liều chiếu xạ. 

SUMMARY 

The aim of study was to induce mutations in gerbera clones by gamma radiation treatment with 
three introduced cultivars: Mademoiselle, Goldy and Winterqueen. Calluses induced from flower bud 
explants were treated with 7 doses of γ 60Co ray: 3; 4; 5; 6; 7; 8 and 10 krad. The dose of 6 - 10 krad  
caused 100 percent death  but the doses from 3 to 5 krad resulted in morphological changes/variants 
in shoots regenerated from calli. Morphological changes could be categorized into 5 types: type A - 
leaves with mosaic green spots; type B - leaves showing albinism, totally white and thin, short plant; 
type C - vigorous growth with thick and dark- green leaves; type D: leaves grow very quickly and have 
high  multiplication coefficient and type E: thin leaves with white edges and light green leaf blade.  

The stability of induced mutants was evaluated through continuous subcultures and two clones 
with different flower color and structure were selected for further breeding program. 

Key words: Callus, gamma rays, Gerbera, induced mutants. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Hoa ®ång tiÒn (Gerbera jamesonii) lμ 

mét loμi hoa ®Ñp, trång phæ biÕn trªn thÕ giíi 
vμ ®−îc sö dông lμm hoa chËu, hoa c¾t cμnh, 
hoa trång c¶nh, ®−îc coi lμ mét trong nh÷ng 
loμi hoa quan träng, cho gi¸ trÞ kinh tÕ cao, 
®−îc nhiÒu ®Þa ph−¬ng quan t©m ph¸t triÓn. 
Hoa ®ång tiÒn −u viÖt h¬n c¸c loμi hoa kh¸c 
nh− hoa hång, hoa lily, hoa lan… lμ ë chç ra 
hoa vμ vÉn ®¶m b¶o chÊt l−îng cao vμo mïa 
hÌ, ®©y lμ thêi ®iÓm miÒn B¾c khan hiÕm 
hoa nhÊt trong n¨m. ChÝnh v× vËy, hoa ®ång 
tiÒn rÊt cÇn ®−îc ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. 

Tr−íc ®©y, c¸c gièng hoa ®ång tiÒn chñ 
yÕu ®−îc nh©n gièng b»ng ph−¬ng ph¸p t¸ch 
chåi, gieo h¹t  tuy ®¬n gi¶n dÔ lμm kh«ng tèn 
kÐm, song chÊt l−îng c©y gièng ban ®Çu 
th−êng thÊp, nhanh bÞ tho¸i hãa do nhiÔm 
bÖnh virus… 

Ngμy nay, ë ViÖt Nam, chñng lo¹i vμ 
mμu s¾c c¸c loμi hoa nãi chung, còng nh− hoa 
®ång tiÒn nãi riªng ngμy cμng phong phó vμ 
®a d¹ng. Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c gièng hoa 
®ång tiÒn kÐp ®Ñp, quý ë n−íc ta l¹i chñ yÕu  
®−îc nhËp néi tõ Hμ Lan, §μi Loan, Trung 
Quèc… c©y gièng kh«ng râ nguån gèc, thiÕu 
chñ ®éng, ®©y chÝnh lμ nguyªn nh©n khiÕn 
gi¸ cña mét sè lo¹i hoa ®ång tiÒn cßn kh¸ cao, 
ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu th−ëng thøc cña 
ng−êi d©n. V× vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, 
c«ng t¸c  chän  t¹o gièng hoa ®ång tiÒn ë ViÖt 
Nam ®· b¾t ®Çu ®−îc quan t©m nghiªn cøu. 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù 
ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ tÕ bμo thùc vËt, 
c«ng nghÖ xö lý ®ét biÕn in-vitro ®· trë 
thμnh c«ng cô h÷u hiÖu trong chän t¹o gièng 
c©y trång. Kü thuËt nμy ®· g©y t¹o vμ lμm 
t¨ng tÇn suÊt xuÊt hiÖn ®ét biÕn víi c¸c tÝnh 
tr¹ng cã gi¸ trÞ kinh tÕ ë c¸c loμi thùc vËt nãi 
chung vμ c©y hoa nãi riªng.  

Dùa trªn nh÷ng yªu cÇu cña s¶n xuÊt 
còng nh− c¬ së khoa häc ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh, 
nghiªn cøu øng dông kü thuËt ®ét biÕn in- 
vitro trong chän t¹o gièng hoa ®ång tiÒn ®−îc 
thùc hiÖn víi môc ®Ých t¹o ®−îc mét sè dßng 
®ång tiÒn ®ét biÕn b»ng xö lý phãng x¹ gama 
nguån 60Co. 

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

2.1. VËt liÖu 

VËt liÖu lμ 3 gièng hoa: hoa ®á nhÞ n©u 
(§), hoa mμu g¹ch nhÞ n©u (G) vμ gièng hoa 
mμu tr¾ng nhÞ n©u (T), lμ c¸c gièng nhËp néi 
tõ Trung Quèc ®−îc trång phæ biÕn ë ViÖt Nam. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.2.1. Ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bμo 
           thùc vËt 

Sö dông ph−¬ng ph¸p nu«i cÊy in - 
vitro trªn m«i tr−êng c¬ b¶n MS 
(MuraShige & Skoog, 1962 víi 6,2 g/l agar, 
30 g/l saccarose vμ 100 mg/l innositol), pH 
tõ 5,8 - 6,0. NhiÖt ®é phßng nu«i 24 - 26oC, 
c−êng ®é chiÕu s¸ng: 2500 - 3000 lux, thêi 
gian chiÕu s¸ng 16 giê/ngμy.  

2.2.2. Ph−¬ng ph¸p xö lý callus ®ång tiÒn 
          b»ng chiÕu x¹ tia gamma (nguån  60Co) 

C¸c khèi callus trung b×nh kho¶ng 0,5 
- 1 cm ®−îc chiÕu x¹ ë c¸c liÒu kh¸c nhau 
(3 - 10 krad) sau ®−îc ®−a vμo m«i tr−êng 
ph¸t sinh chåi. TiÕn hμnh ph©n lËp c¸c 
d¹ng biÕn dÞ cña chåi vμ ®¸nh gi¸ kh¶ 
n¨ng duy tr× c¸c d¹ng biÕn dÞ ®· ®−îc ph©n 
lËp qua 5 lÇn cÊy chuyÓn. C¸c d¹ng biÕn dÞ 
®· ®−îc duy tr× æn ®Þnh chuyÓn sang m«i 
tr−êng ra rÔ. C¸c c©y ®−îc chuyÓn xuèng 
v−ên −¬m, ruéng s¶n xuÊt ®Ó theo dâi sù 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ ra hoa, chän läc 
c¸c d¹ng hoa biÕn dÞ. 

2.2.3. Ph−¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm 

C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm trong phßng 
nu«i cÊy m« ®−îc bè trÝ ngÉu nhiªn, mçi 
c«ng thøc thÝ nghiÖm tiÕn hμnh 3 lÇn nh¾c 
l¹i, mçi lÇn nh¾c l¹i bè trÝ 30 - 45 mÉu.  

C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm ngoμi ruéng 
s¶n xuÊt ®−îc bè trÝ tuÇn tù kh«ng lËp l¹i 
theo d¹ng, theo gièng, sè l−îng c©y ë mçi 
d¹ng 200 c©y. 

Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª theo ch−¬ng 
tr×nh IRRISTAT 4.0.   
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña liÒu chiÕu 
       x¹ ®Õn tû lÖ sèng,  kh¶ n¨ng t¸i sinh 
       chåi cña callus ®ång tiÒn 

C¸c møc chiÕu x¹ kh¸c nhau ¶nh h−ëng 
rÊt kh¸c nhau tíi tû lÖ sèng vμ kh¶ n¨ng t¸i 
sinh cña callus (B¶ng 1). LiÒu chiÕu x¹ cμng 
cao tû lÖ sèng vμ tû lÖ t¸i sinh chåi cña callus 
chiÕu x¹ cμng gi¶m. Quy luËt nμy thÓ hiÖn 
®óng trªn c¶ 3 gièng thÝ nghiÖm: gièng hoa 
®á nhÞ n©u (§), hoa g¹ch nhÞ n©u (G) vμ hoa 
tr¾ng nhÞ n©u (T). T¹i liÒu chiÕu x¹ thÊp 3 
Krad, tû lÖ sèng cña c¸c gièng ®¹t tõ 46,67 - 
57,78%, tû lÖ mÉu t¸i sinh ®¹t 58,33 - 71,42%  

cao nhÊt lμ ë gièng G ®¹t 71,42%. ë liÒu 
chiÕu x¹ 4 Krad th× tû lÖ sèng còng nh− t¸i 
sinh cña mÉu cÊy c¸c gièng kh¸c nhau ®Òu 
gi¶m vμ thÊp nhÊt t¹i liÒu chiÕu x¹ 5 Krad 
th× tû lÖ sèng cña khèi callus chØ cßn 31,11 -  
44,44%, tû lÖ mÉu t¸i sinh lμ 11,76 - 21,43%. 

C¸c liÒu l−îng chiÕu x¹ tõ 6 ®Õn 10 Krad 
lμ ng−ìng g©y chÕt callus (c¸c callus th©m 
®en toμn bé, sau ®ã chÕt).  

Nh− vËy, liÒu chiÕu x¹ cμng cao th× tû lÖ 
mÉu sèng, tû lÖ mÉu t¸i sinh chåi cμng gi¶m 
vμ liÒu g©y chÕt callus lμ 6 Krad trë ®i. 

3.2. Ph©n lËp vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh 
      tr−ëng c¸c dßng biÕn dÞ vÒ h×nh th¸i  
      trong giai ®o¹n in - vitro 

C¸c chåi biÕn dÞ thu ®−îc, ®−îc ph©n lËp 
®ét biÕn thμnh c¸c d¹ng biÕn dÞ sau ®©y 
(B¶ng 2): 

- D¹ng A: Trªn l¸ xuÊt hiÖn nhiÒu chÊm 
xanh d¹ng kh¶m, l¸ dÇy. 

- D¹ng B: L¸ bÞ b¹ch t¹ng, tr¾ng toμn 
bé, c©y thÊp, l¸ máng. 

- D¹ng C: D¹ng c©y sinh tr−ëng m¹nh, 
l¸ dμy, mμu l¸ xanh ®Ëm, cao c©y, d¹ng nμy 
chØ xuÊt hiÖn ë liÒu chiÕu x¹ thÊp 3 Krad. 

- D¹ng D: Lμ d¹ng sinh s¶n nhanh, cã hÖ 
sè nh©n lín trong thêi gian ng¾n. 

- D¹ng E: D¹ng c©y cã l¸ bÞ viÒn tr¾ng 
toμn bé, l¸ máng, phiÕn l¸ xanh nh¹t. 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña liÒu chiÕu x¹ ®Õn tû lÖ sèng, 
kh¶ n¨ng t¸i sinh chåi cña callus ®ång tiÒn 

Giống Liều lượng 
xử lý 

Số mẫu 
sống 

Tỷ lệ mẫu sống 
(%) 

Số mẫu 
tái sinh 

Tỷ lệ mẫu tái sinh chồi 
(%) 

Đ/C 45 100 45 100 
3 Krad 24 53,33 14 58,33 
4 Krad 20 44,44 5 25,00 
5 Krad 17 37,78 2 11,76 
6 Krad 0 0,0 0 0,0 
7 Krad 0 0,0 0 0,0 
8 Krad 0 0,0 0 0,0 

Giống  hoa đỏ nhị 
nâu (Đ) 

10 Krad 0 0,0 0 0,0 
Đ/C 45 100 45 100 

3 Krad 21 46,67 15 71,42 
4 Krad 18 40,00 6 33,33 
5 Krad 14 31,11 3 21,43 
6 Krad 0 0,0 0 0,0 
7 Krad 0 0,0 0 0,0 
8 Krad 0 0,0 0 0,0 

Giống  hoa gạch 
nhị nâu (G) 

10 Krad 0 0,0 0 0,0 
Đ/C 45 100 45 100 

3 Krad 26 57,78 17 65,38 
4 Krad 24 53,33 9 37,50 
5 Krad 20 44,44 4 20,00 
6 Krad 0 0,0 0 0,0 
7 Krad 0 0,0 0 0,0 
8 Krad 0 0,0 0 0,0 

Giống  hoa trắng 
nhị nâu (T) 

10 Krad 0 0,0 0 0,0 
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B¶ng 2. Tû lÖ c¸c d¹ng chåi thu ®−îc ë c¸c liÒu l−îng xö lý kh¸c nhau 
trªn c¸c gièng kh¸c nhau 

Dạng A Dạng B Dạng C Dạng D Dạng E 
Giống 

Liều 
xử lý 
(krad) 

∑ chồi 
thu được 

(chồi) 
Số 

chồi % Số 
chồi % Số 

chồi % Số 
chồi % Số 

chồi % 

0 178 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
3 92 7 7,6 8 8,7 6 6,5 0 0,0 0 0,0 
4 53 9 16,9 13 24,5 4 7,5 0 0,0 0 0,0 

Đỏ nhị nâu 

5 21 7 33,3 6 28,6 1 4,8 0 0,0 0 0,0 
0 192 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
3 87 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 14,9 0 0,0 
4 62 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 32,3 0 0,0 

Gạch nhị nâu 

5 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0 168 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
3 86 0 0,0 10 11,6 0 0,0 69 80,2 7 8,1 
4 62 0 0,0 16 25,8 0 0,0 5 8,1 7 11,3 

Trắng nhị nâu 

5 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

B¶ng 3. Kh¶ n¨ng duy tr× cña c¸c d¹ng c©y ®ång tiÒn ®ét biÕn in - vitro 
sau 5 lÇn cÊy chuyÓn (sau 20 tuÇn) 

Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

STT Dạng chồi Tổng 
chồi thu 
được 

Tỷ lệ 
chồi 

giống 
ban đầu 

(%) 

Tổng 
chồi thu 
được 

Tỷ lệ 
chồi 

giống 
ban đầu 

(%) 

Tổng 
chồi thu 
được 

Tỷ lệ 
chồi 

giống 
ban đầu 

(%) 

Tổng 
chồi thu 
được 

Tỷ lệ 
chồi 

giống 
ban đầu 

(%) 
1 Dạng A 102 92,03 182 81,04 314 76,89 340 76,89 
2 Dạng B 72 83,33 140 71,35 245 69,27 248 69,27 
3 Dạng C 62 100,0 123 100,0 258 100,0 267 100,0 
4 Dạng D 168 100,0 474 100,0 247 100,0 253 100,0 
5 Dạng E 61 72,6 128 63,7 241 59,14 264 59,14 

 
Trong c¸c d¹ng biÕn dÞ thu ®−îc th× 

d¹ng E (c©y cã l¸ bÞ viÒn tr¾ng toμn bé, l¸ 
máng, phiÕn l¸ xanh nh¹t) cã sè l−îng chåi Ýt 
nhÊt vμ chØ xuÊt hiÖn trªn gièng mμu tr¾ng 
nhÞ n©u ë liÒu chiÕu x¹ 3,4 krad. 

D¹ng D (d¹ng sinh s¶n nhanh, cã hÖ sè 
nh©n lín trong thêi gian ng¾n) cã sè l−îng 
chåi nhiÒu nhÊt xuÊt hiÖn trªn c¶ 2 gièng 
®ång tiÒn tr¾ng vμ gièng ®ång tiÒn g¹ch.  

D¹ng B (d¹ng l¸ b¹ch t¹ng, tr¾ng toμn 
bé, c©y thÊp l¸ máng) xuÊt hiÖn trªn c¶ 2 
gièng lμ gièng tr¾ng vμ gièng ®á n©u. 

D¹ng A (d¹ng cã chÊm xanh d¹ng kh¶m) 
vμ d¹ng C (sinh tr−ëng nhanh, ph¸t triÓn 
m¹nh) lμ chØ xuÊt hiÖn trªn gièng mμu ®á 
n©u vμ xuÊt hiÖn trªn c¶ 3 liÒu chiÕu x¹ 
3Krad, 4Krad vμ 5Krad. 

Nh− vËy, c¸c gièng kh¸c nhau sù xuÊt 
hiÖn c¸c d¹ng biÕn dÞ rÊt kh¸c nhau. Gièng 
mμu ®á nhÞ n©u xuÊt hiÖn 3 d¹ng biÕn dÞ ( A, 
B, C). Gièng mμu g¹ch xuÊt hiÖn d¹ng (D). 
Gièng mμu tr¾ng xuÊt hiÖn 3 d¹ng biÕn di 
(B, D, E).   

Nh÷ng kÕt qu¶ nμy còng phï hîp víi c¸c 
c«ng bè tr−íc ®©y cña NguyÔn Quang Th¹ch, 
Hoμng ThÞ Nga, NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Hoa 
(2004, 2005), NguyÔn Quang Th¹ch, NguyÔn 
TuÊn Phong (2008). 

3.3. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng duy tr× c¸c d¹ng  
      biÕn dÞ hoa ®ång tiÒn in - vitro thu 
      ®−îc sau chän läc 

KÕt qu¶ thu ®−îc sau 3 lÇn cÊy chuyÓn 
(B¶ng 3) cho thÊy: 
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TÊt c¶ c¸c d¹ng biÕn dÞ ®Òu ®−îc duy tr× 
víi tû lÖ cao, ®Æc biÖt lμ d¹ng C vμ d¹ng D cã 
kh¶ n¨ng duy tr× biÕn dÞ lμ 100%, c¸c d¹ng A, 
B, E kh¶ n¨ng duy tr× biÕn dÞ thÊp h¬n nh−ng 
vÊn ®¹t tõ 59,14 ®Õn 76,89%. §Õn cÊy chuyÓn 
lÇn 5 th× tû lÖ biÕn dÞ duy tr× nh− lÇn cÊy 
chuyÓn 4, c¸c d¹ng biÕn dÞ ®· b¾t ®Çu æn ®Þnh. 

Nh− vËy, sau 5 lÇn cÊy chuyÓn, c¸c d¹ng 
biÕn dÞ thu ®−îc ®Òu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng duy 
tr× æn ®Þnh vÒ mÆt h×nh th¸i. §©y lμ c¸c vËt 
liÖu  phôc vô viÖc chän t¹o tiÕp tôc. 

3.4. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ nh©n nhanh  
      cña c¸c d¹ng biÕn dÞ ®ång tiÒn in-vitro 

C¸c d¹ng c©y kh¸c nhau cã sù sinh 
tr−ëng, hÖ sè nh©n kh¸c, ®Æc tr−ng riªng cho 
tõng d¹ng (B¶ng 4). 

- Sinh tr−ëng vÒ sè l¸: Nh×n chung c¸c 
d¹ng c©y kh¸c biÖt kh«ng nhiÒu so víi ®èi 
chøng. Víi c¸c d¹ng biÕn dÞ xuÊt hiÖn trªn 
gièng ®á n©u th× d¹ng A cã sè l¸ t−¬ng ®−¬ng 

víi ®èi chøng, d¹ng B vμ d¹ng C cã sè l¸ Ýt 
h¬n ®èi chøng. Víi c¸c d¹ng biÕn dÞ xuÊt 
hiÖn trªn gièng tr¾ng, sè l¸ d¹ng D (4,66 l¸) 
lín h¬n so víi ®èi chøng (4,53 l¸), d¹ng B vμ 
d¹ng E ®Òu cã sè l¸ thÊp h¬n so víi ®èi 
chøng. Víi d¹ng D xuÊt hiÖn trªn gièng mμu 
g¹ch cã sè l¸ (5,20 l¸) cao h¬n so víi ®èi 
chøng (4,68 l¸). 

- Sinh tr−ëng vÒ chiÒu cao: D¹ng C cã 
chiÒu cao v−ît tréi h¬n h¼n so víi ®èi chøng. 
D¹ng B thÊp h¬n so víi ®èi chøng. C¸c d¹ng 
cßn l¹i cã chiÒu cao t−¬ng ®−¬ng víi ®èi chøng. 

- VÒ hÖ sè nh©n: Khi c¸c chåi ®−îc cÊy trªn 
cïng mét m«i tr−êng nh©n nhanh th× kh¶ 
n¨ng nh©n nhanh c¸c d¹ng A, B, C, E vμ ®èi 
chøng (cã hÖ sè nh©n ®¹t tõ 4,94 - 5,67 lÇn/3 
tuÇn). D¹ng D cã hÖ sè nh©n v−ît tréi (12,08 
lÇn/3 tuÇn). §©y lμ d¹ng biÕn dÞ cã ý nghÜa víi 
s¶n xuÊt, bëi chóng ta cã thÓ t¹o ra ®−îc sè 
l−îng c©y lín h¬n rÊt nhiÒu so víi c©y th«ng 
th−êng trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n. 

B¶ng 4. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vμ hÖ sè nh©n cña c¸c d¹ng biÕn dÞ 
®ång tiÒn in-vitro (sau 3 tuÇn theo dâi) 

STT Giống Dạng cây Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá 
(lá) 

Hệ số nhân 
(lần/3 tuần) 

A 6,39d 5,62e 5,56d 
B 5,82c 5,15d 5,10b 
C 8,43e 5,29d 5,67e 

1 Đỏ nhị nâu 

Đ/C 6,42d 5,81e 5,32c 
D 6,35d 5,20d 11,95f 

2 Gạch nhị nâu 
Đ/C 6,40d 4,68c 5,68e 
B 5,31ab 4,36ab 5,16b 
D 5,84c 4,66c 12,08f 
E 5,22a 4,21a 4,94a 

3 Trắng nhị nâu 

Đ/C 5,66bc 4,53bc 5,18b 
CV (%)  2,4 3,5 2,7 
LSD (%)  0,171 0,205 0,197 

     Ghi chú: Các chữ a, b, c, d, e, f trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

3.5. KÕt qu¶ b−íc ®Çu trong thö nghiÖm 
       ®ång ruéng 

Trong mét sè d¹ng hoa ®ång tiÒn míi cã 
mμu s¾c vμ cÊu tróc c¸nh hoa kh¸c so víi ®èi 
chøng (H×nh 1). 

- Tõ d¹ng B cña gièng ®á nhÞ n©u, liÒu 
chiÕu x¹ 4 krad vμ 5 krad ®· xuÊt hiÖn d¹ng 
cÊu tróc hoa mÐo mã. 

- Tõ d¹ng D cña gièng mμu g¹ch, liÒu 
chiÕu x¹ 4 krad ®· xuÊt hiÖn d¹ng hoa cã 
c¸nh hoa mμu g¹ch nh¹t. 

- Tõ d¹ng D cña gièng mμu g¹ch, liÒu 
chiÕu x¹ 5 krad ®· xuÊt hiÖn d¹ng cã c¸nh 
hoa mμu vμng. 

§©y lμ nh÷ng d¹ng míi, cã kh¶ n¨ng 
ph¸t triÓn thμnh gièng, hiÖn ®ang ®−îc tiÕp 
tôc duy tr× vμ chän läc. 
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§èi chøng C©y d¹ng B, hoa mÐo mã, 
liÒu 5 krad 

C©y d¹ng B, hoa mÐo mã,
liÒu 4 krad 

   
§èi chøng C©y d¹ng D, hoa mμu g¹ch 

nh¹t, liÒu 3 krad 
C©y d¹ng D, hoa mμu 

vμng, liÒu 4 krad  

H×nh 1. C¸c d¹ng biÕn dÞ h×nh th¸i cña hoa ®ång tiÒn ë c¸c liÒu chiÕu x¹ kh¸c nhau 

4. KÕT LUËN 

Xö lý ®ét biÕn cho callus t¹o tõ nô hoa 
®ång tiÒn b»ng tia gamma (nguån 60Co) ë c¸c 
liÒu chiÕu x¹ kh¸c nhau ®· cho c¸c chåi t¸i 
sinh tõ callus cã biÕn dÞ h×nh th¸i râ rÖt. 
LiÒu chiÕu x¹ tõ 3 - 5 krad cã kh¶ n¨ng t¹o 
chåi t¸i sinh biÕn dÞ, trong khi liÒu chiÕu x¹ 
tõ 6 krad trë ®i lμ liÒu g©y chÕt  

C¸c biÕn dÞ thu ®−îc cã thÓ ph©n thμnh 
c¸c nhãm cã ®Æc tr−ng kh¸c nhau: 

- D¹ng A: Trªn l¸ xuÊt hiÖn nhiÒu chÊm 
xanh d¹ng kh¶m, l¸ dÇy. 

- D¹ng B: L¸ bÞ b¹ch t¹ng, tr¾ng toμn 
bé, c©y thÊp, l¸ máng. 

- D¹ng C: C©y sinh tr−ëng m¹nh, l¸ dμy, 
mμu l¸ xanh ®Ëm, cao c©y. 

- D¹ng D: Lμ d¹ng sinh s¶n nhanh, cã hÖ 
sè nh©n lín trong thêi gian ng¾n. 

- D¹ng E: C©y cã l¸ bÞ viÒn tr¾ng toμn 
bé, l¸ máng, phiÕn l¸ xanh nh¹t:  

Sau 4 lÇn cÊy chuyÓn, c¸c d¹ng biÕn dÞ 
thu ®−îc ®i vμo tr¹ng th¸i æn ®Þnh. Kh¶ n¨ng 
duy tr× cña c¸c d¹ng biÕn dÞ trong in- vitro 
cña d¹ng A lμ 76,89%, d¹ng B lμ 69,27%, 
d¹ng E lμ 59,14%, d¹ng C vμ d¹ng D cã kh¶ 
n¨ng duy tr× lμ 100%. 

Tõ c¸c d¹ng biÕn dÞ thu ®−îc ®· trång ra 
ngoμi ®ång ruéng t¹o ®−îc 2 d¹ng hoa míi cã 
mμu s¾c kh¸c h¼n so víi ®èi chøng. §©y lμ 
c¸c vËt liÖu khëi ®Çu cã ý nghÜa cã thÓ ®−a 
vμo ch−¬ng tr×nh t¹o gièng hoa míi.  
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