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TÓM TẮT 

Mẫu cấy chồi Lan Hoàng Thảo Shavin White được nuôi cấy trên môi trường MS và MS/2 có bổ sung 6-

benzylamino (BA) ở những nồng độ khác nhau để khảo sát khả năng tăng sinh chồi. Mẫu cấy trên cả 2 loại môi 

trường bổ sung BA đều có sự thay đổi về số lượng chồi và chiều cao chồi so với nghiệm thức đối chứng. Môi 

trường MS/2 bổ sung 1,00 mg/l BA cho kết quả tăng sinh chồi tốt nhất (34,67 chồi/mẫu). Những cây con in vitro 

đã đủ 2 – 3 lá thật, chiều cao chồi 3 – 5 cm được cấy sang môi trường MS và MS/2 bổ sung NAA hoặc IBA ở 

những nồng độ khác nhau để quan sát khả năng tạo rễ của chồi. Mẫu cụm chồi cấy trên môi trường MS/2 tạo rễ 

tốt, số lượng rễ nhiều hơn so với mẫu cấy trên môi trường MS. Môi trường MS/2 bổ sung NAA tạo rễ tốt hơn 

trên môi trường MS/2 bổ sung IBA. Số lượng rễ tạo ra nhiều nhất trên môi trường MS/2 bổ sung 1,50 mg/l NAA 

(20,50 rễ/ cụm chồi), nhiều hơn 8,20 lần so với môi trường đối chứng. 

Từ khóa: Lan Hoàng thảo, Dendrobium Shavin White, chồi, rễ, auxin. 

1.GIỚI THIỆU 

Lan là một trong những loài hoa được yêu thích vì màu sắc, kiểu dáng mang một nét đẹp 

rất sang trọng và trang nhã. Hoàng Thảo Shavin White thuộc chi Hoàng Thảo (Dendrobium) 

là một trong những chi lớn nhất của họ lan (Orchidaceae). Trên thế giới, họ lan Orchidaceae 

có khoảng 250.000 – 300.000 loài khác nhau và hơn 150.000 loài lan lai (Xiang, 2003). 

Shavin White được lai tạo từ hai loài Dendrobium Walter Oumae và Dendrobium Queen 

Florist (Xiang, 2003), là giống lan lai có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ (Fadelah, 2001). 

Dendrobium Walter Oumae có nhiều đặc điểm thuận lợi và được sử dụng rất rộng rãi trong 

nhiều nghiên cứu.  

Việc nhân giống lan ngoài tự nhiên bằng phương pháp truyền thống (gieo hạt, thụ 

phấn...) cần nhiều thời gian và không hiệu quả. Vi nhân giống hiện đang là phương pháp phổ 

biến nhất để nhân giống hoa lan (Bustam, 2013). Ở Việt Nam, việc nhân giống hoa lan bằng 

phương pháp vi nhân giống rất phổ biến nhưng những nghiên cứu về nhân giống hoa lan 

Shavin White còn rất hạn chế. Trong các nghiên cứu trước đây về lan Shavin White số lượng 

nghiên cứu tạo PLBs (Protocorm Like Bodys), tạo hạt nhân tạo và chuyển gen vào PLBs 

(Sinniah, 2014) còn hạn chế. Bài báo này trình bày những kết quả về nồng độ các chất điều 

hòa sinh trưởng và thành phần môi trường thích hợp để tăng sinh chồi và tạo rễ lan Hoàng 

Thảo Shavin White, làm cơ sở cho việc hình thành quy trình nhân giống in vitro lan này, tạo 

số lượng lớn cây con in vitro đáp ứng nhu cầu về lan hiện nay. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu 

Cụm chồi lan con in vitro của Lan Hoàng Thảo Shavin White, 30 ngày tuổi được cung 

cấp từ Trung tâm Công nghệ Sinh học quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp nghiên cứu 

Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và nồng độ BA lên khả năng tăng sinh chồi  

in vitro lan Shavin White 
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Những cụm chồi được cấy chuyền sang môi trường MS và MS/2  bổ sung 15% nước dừa, 

20 g/l đường, 8g/l agar và bổ sung BA ở các nồng độ lần lượt là 0; 0,50; 1,00; 1,50 và 2,00 

mg/l. Mỗi nghiệm thức cấy hai cụm chồi, mỗi cụm chồi có 5 chồi nhỏ. Các thí nghiệm tiến 

hành cùng điều kiện như nhau và có 3 lần lặp lại. 

Sau 30 ngày nuôi cấy theo dõi các chỉ tiêu: số chồi/mẫu, chiều cao chồi và hình thái chồi. 

Ảnh hưởng của môi trường và nồng độ NAA lên khả năng tạo rễ in vitro lan Hoàng 

Thảo Shavin White 

Cây con in vitro đủ 2 – 3 lá thật, chiều cao 3 – 5 cm và được cắt bỏ rễ. Cây được cấy sang 

môi trường MS và MS/2 bổ sung 15% nước dừa, 20 g/l đường, 8 g/l agar và bổ sung NAA ở 

các nồng độ khác nhau lần lượt là 0,00; 0,50; 1,00; 1,50 và 2,00 mg/l. Các thí nghiệm được 

tiến hành cùng điều kiện như nhau, mỗi nghiệm thức cấy một cây và có 3 lần lặp lại cho mỗi 

nghiệm thức. 

Sau 40 ngày nuôi cấy theo dõi các chỉ tiêu: số rễ/ cụm chồi, chiều dài rễ và hình thái rễ. 

Xử lý số liệu 

Tất cả các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, ghi nhận số liệu và xử lý thống kê bằng phần 

mềm Statgraphics Centurion XV. Sự sai biệt có ý nghĩa ở mức p ≤ 0.05. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và nồng độ BA lên khả năng tăng sinh chồi  

in vitro lan Shavin White 

BA là cytokinin được sử dụng nhiều trong quá trình nhân chồi ở các loài thực vật trong 

nuôi cấy mô (Dương Tấn Nhựt, 2011). Tác dụng chủ yếu của BA là kích thích sự phân chia 

mạnh mẽ của tế bào, đặc biệt ảnh hưởng rõ rệt lên sự hình thành và phân hóa chồi. 

Trong thí nghiệm này BA được bổ sung vào hai loại môi trường có hàm lượng khoáng 

khác nhau để khảo sát quá trình nhân chồi in vitro lan Hoàng Thảo Shavin White. 

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của nồng độ BA lên khả năng tăng sinh chồi lan Hoàng Thảo 

Shavin White. 

Môi trường BA (mg/l) Số lượng chồi/ mẫu Chiều cao chồi (cm) 

MS 

0,00 11,33 ± 1,20
a
 1,23 ± 0,28

bc
 

0,50 24,67 ± 3,48
cd

 1,83 ± 0,12
de

 

1,00 22,33 ± 3,18
bcd

 2,00 ± 0,12
e
 

1,50 16,00 ± 2,31
ab

 1,10 ± 0,26
bc

 

2,00 12,67 ± 2,73
a
 1,07 ± 0,18

abc 

MS/2 

 

 

0,00 19,33 ± 1,45
abc

 1,33 ± 0,23
bc

 

0,50 30,00 ± 1,73
de

 1,30 ± 0,12
bcd

 

1,00 34,67 ± 3,53
e
 1,43 ± 0,19

cd
 

1,50 24,67 ± 3,28
cd

 0,80 ± 0,15
ab

 

2,00 23,33 ± 3,28
bcd

 0,53 ± 0,15
a
 

 

Các kí tự (a, b, c, d, e) khác nhau biễu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%   
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Hình 3.1. Cụm chồi lan Hoàng Thảo Shavin White sau 30 ngày nuôi cấy trên môi trường 

MS có bổ sung BA ở những nồng độ khác nhau. 
a. Đối chứng; b. 0,50 mg/l; c. 1,00 mg/l; d. 1,50 mg/l; e. 2,00 mg/l. 

 

 

 
 

Hình 3.2. Cụm chồi lan Hoàng Thảo Shavin White sau 30 ngày nuôi cấy trên môi trường 

MS/2 có bổ sung BA ở những nồng độ khác nhau. 

a. Đối chứng; b. 0,50 mg/l; c. 1,00 mg/l; d. 1,50 mg/l; e. 2,00 mg/l. 

Các chồi lan Shavin White in vitro trên cả hai môi trường MS và MS/2 có bổ sung BA ở 

các nồng độ khác nhau đều có sự thay đổi về số lượng chồi và chiều cao chồi so với môi 

trường đối chứng. Số lượng chồi tăng theo hàm lượng BA, tuy nhiên khi BA càng cao thì số 

lượng chồi càng giảm xuống, nồng độ cao gây ức chế quá trình tạo chồi, vì vậy chồi không 

thể kéo dài, lá bị biến dạng hoặc làm cho chồi chứa nhiều nước (Nguyễn Đức Lượng, 2006). 

Trên môi trường MS, nồng độ BA có số lượng chồi tăng sinh nhiều nhất là 0,50 mg/l BA 

(24,67 chồi/ mẫu). Trên môi trường MS/2, số lượng chồi tăng sinh nhiều nhất ở nồng độ 1,00 

mg/l BA (34,67 chồi/ mẫu), cao hơn 1,79 lần so với khi không bổ sung BA. Số lượng chồi 

tăng sinh trên môi trường MS/2 nhiều hơn trên môi trường MS ở cùng nồng độ BA. Tuy 

nhiên, các chồi nhỏ và thấp hơn. Điều này chứng tỏ nồng độ BA và nồng độ khoáng trong 

môi trường nuôi cấy ảnh hưởng đáng kể lên số lượng chồi lan Hoàng Thảo Shavin White. 

Nguyễn Văn Kết (2009) cũng nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BA lên việc tạo cụm chồi 

lan Hoàng Thảo Sáp (Dendrobium crepidatum Lindl.& Paxt.). Theo tác giả khả năng tạo cụm 

chồi của lan Hoàng Thảo Sáp trên môi trường bổ sung BA ở những nồng độ khác nhau thì 

khác nhau rõ rệt. Trong quá trình nhân nhanh in vitro các giống lan khác nhau, nhiều tác giả 

quan tâm đến việc thay đổi hàm lượng khoáng trong môi trường nuôi cấy. Trong nghiên cứu 

nhân giống in vitro lan Hoàng Thảo Trầm Trắng (Dendrobium anosmum ) của Vũ Thanh Sắc 

(2012) thì môi trường MS/2 có ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng của protocorm với kích 
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thước trung bình của các cụm là 2,24 cm, các chồi phát sinh cũng có khả năng sinh trưởng tốt 

hơn, chồi xanh đậm, lá to, dày và bóng hơn các công thức còn lại. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ NAA lên sự tạo rễ in vitro lan Hoàng Thảo Shavin White. 

Hầu hết, thực vật cần có auxin để cảm ứng sự ra rễ (Nguyễn Đức Lượng, 2006). Những 

loại auxin được sử dụng rộng rãi cho việc hình thành rễ là IBA, NAA và IAA. Ngày nay, 

NAA thường được dùng để cảm ứng tạo rễ. Bên cạnh đó, nồng độ khoáng đa lượng cũng ảnh 

hưởng lên việc tạo rễ của nhiều đối tượng. 

Trong thí nghiệm này NAA được bổ sung vào hai loại môi trường có hàm lượng khoáng 

khác nhau để khảo sát khả năng tạo rễ in vitro lan Hoàng Thảo Shavin White. 

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của nồng độ NAA lên sự tạo rễ lan Hoàng Thảo Shavin White. 

Môi trường NAA (mg/l) Số lượng rễ/ cụm chồi Chiều dài rễ (cm) 

MS 

0,00 2,50 ± 0,50
a
 0,93 ± 0,15

ab
 

0,50 3,50 ± 0,50
ab

 0,73 ± 0,09
a
 

1,00 4,00 ± 1,00
ab

 1,37 ± 0,15
cd

 

1,50 7,50 ± 0,50
b
 1,27 ± 0,15

bcd
 

2,00 5,50 ± 1,50
ab

 1,17 ± 0,09
bc

 

MS/2 

0,00 12,50 ± 2,50
c
 0,90 ± 0,12

ab
 

0,50 15,00 ± 3,00
cd

 1,20 ± 0,15
bc

 

1,00 19,00± 2,00
de

 1,37 ± 0,15
cd

 

1,50 20,50 ± 0,50
e
 1,63 ± 0,09

d
 

2,00 14,50± 0,50
cd

 1,10 ± 0,15
abc

 

Các kí tự (a, b, c, d, e) khác nhau biễu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa ở độ tin cậy 95% 

Các chồi lan Shavin White in vitro trên cả hai môi trường MS và MS/2 có bổ sung NAA 

ở các nồng độ khác nhau đều có sự tạo rễ tốt hơn so với môi trường đối chứng. Khi bổ sung 

nồng độ NAA ở mức thấp từ 0 đến 1,50 mg/l kích thích chồi tạo rễ nhiều, rễ dài, khỏe nhưng 

khi tăng nồng độ NAA lên cao 2,00 mg/l thì quá trình hình thành rễ bị ức chế, số lượng rễ 

giảm, chiều dài rễ cũng ngắn hơn. Auxin kích thích sự hình thành sơ khởi rễ ở nồng độ cao 

nhưng sự kéo dài rễ lại cần nồng độ auxin thấp (Mai Trần Ngọc Tiếng, 1980). Mặt khác, 

auxin ở nồng độ cao sẽ cảm ứng sự phân chia của tế bào thực vật một cách vô tổ chức để tạo 

thành mô sẹo ức, chế quá trình tạo rễ (Torres, 1989). 

Số lượng rễ được tạo ra trên môi trường MS/2 nhiều hơn trên môi trường MS ở cùng 

nồng độ NAA. Trong đó, nghiệm thức môi trường MS/2 bổ sung NAA 1,50 mg/l cho số 

rễ/cụm chồi cao nhất (20,50 rễ) và chiều dài rễ dài nhất (1,63 cm). Điều này chứng tỏ sự 

tương tác giữa nồng độ khoáng đa lượng MS và nồng độ NAA có ảnh hưởng đến số rễ hình 

thành trên chồi lan Hoàng thảo Shavin White. Phạm Định Dũng (2014) đã nghiên cứu ảnh 

hưởng của các môi trường khoáng khác nhau lên khả năng tạo rễ giống địa lan Hương Cát Cát 

và thấy loài lan này tạo rễ tốt nhất trên môi trường khoáng Knudson bổ sung 0,30 mg/l NAA. 

Ảnh hưởng của 2 yếu tố trên cũng được nhiều tác giả khác quan tâm trên các đối tượng khác 

nhau. Theo Moncousin (1988), ở các loại cây cảnh, thân gỗ, cây ăn trái, cây lâm nghiệp, nồng 

độ khoáng xuống thấp thường được sử dụng trong giai đoạn tạo rễ in vitro. Tương tự, Cown 

(1987); Manzanera (1990); Purohit (1994) cũng có kết luận trong nuôi cấy mô một số các loài 

thân gỗ, nồng độ khoáng cao sẽ ức chế sự hình thành và phát triển rễ. Sự tương tác giữa nồng 

độ khoáng đa lượng MS và nồng độ NAA có ảnh hưởng đến số rễ hình thành rễ. 
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Hình 3.3. Chồi lan Hoàng Thảo Shavin White sau 40 ngày nuôi cấy trên môi trường MS có 

bổ sung NAA ở những nồng độ khác nhau. 

a. Đối chứng; b. 0,50 mg/l; c. 1,00 mg/l; d. 1,50 mg/l; e. 2,00 mg/l. 

 

 

 

Hình 3.4. Chồi lan Hoàng Thảo Shavin White sau 40 ngày nuôi cấy trên môi trường MS/2 

có bổ sung NAA ở những nồng độ khác nhau. 

a. Đối chứng; b. 0,50 mg/l; c. 1,00 mg/l; d. 1,50 mg/l; e. 2,00 mg/l. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này chứng minh hàm lượng khoáng và nồng độ các chất điều hòa sinh 

trưởng bổ sung vào môi trường nuôi cấy đóng vai trò quan trọng lên nhân nhanh chồi và tạo 

rễ lan Hoàng Thảo Shavin White. Môi trường thích hợp cho quá trình nhân nhanh chồi lan 

Hoàng Thảo Shavin White là môi trường MS/2 có bổ sung 1,00 mg/l BA. Môi trường tối ưu 



26 
  

nhất cho quá trình tạo rễ lan Hoàng Thảo Shavin White là môi trường MS/2 có bổ sung 1,50 

mg/l NAA.  
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