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 successes and become the most suitable method to develop new rice culivars in shorter time with 

desirable characteristics. This review presents new results in using molecular biology to investigate 

tolerant mechanisms of rice under submerged and salized conditions and the application of molecular 

markers to breed new rices which can adapt in flooded and high salinity areas.  

Key words: Rice, salinity tolerance, submergence tolerance, Sub1a, Saltol.Ng   nh n   i:12/06/2017; 

Ng    h p nh n   ng: 30/08/2017 

TÓM TẮT 

Hoa sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) một trong những lo i thự  v t  ó giá trị không những về kinh 

tế, dượ  liệu m   òn  ó giá trị về mặt v n hóa. Sen  ượ  trồng phổ  iến ở nhiều nướ  trên thế giới trong 

 ó  ó Việt Nam. Nghiên  ứu n   thự  hiện khảo sát ảnh hưởng  ủa một số  ếu tố  ến quá trình t ng sinh 

 hồi v  quá trình tạo rễ  ủa  â  trong  iều kiện in vitro. Kết quả  ho th  : môi trường hai lớp với tỷ lệ 

rắn: lỏng theo thể tí h v:v l  1:2; trong  ó, th nh phần môi trường lỏng MS  ổ sung NAA 1,5 mg/L kết 

hợp BA 0,5 mg/L, saccharose 30 g/L; th nh phần môi trường rắn ½MS  ổ sung NAA 1,5 mg/L, BA 0,5 

mg/L, saccharose 30 g/L, agar 8,5 g/L giúp  hồi t ng sinh tốt. Môi trường MS/2  ổ sung 0,5 mg/L NAA 

kí h thí h  hồi tạo rễ. Kết quả n    ó thể  ượ  sử dụng trong nhân giống  â  sen ở qu  mô lớn ở  iều 

kiện in vitro  ũng như tạo tiền  ề  ho những nghiên  ứu tiếp theo trên  ối tượng n  . 

Từ khóa: BA; hoa sen; môi trường hai lớp; NAA; t ng sinh  hồi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoa sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) l  thự  v t phổ  iến ở nướ  ta. Sen  ó giá trị quan trọng không 

những về dinh dưỡng,  ảnh quan, dượ  liệu m   òn về tâm linh v  tôn giáo. Về mặt dinh dưỡng  â  sen 

 hứa nhiều th nh phần dinh dưỡng:  ường, protein,  h t  éo, vitamin, khoáng  h t,… [1]. Về mặt dượ  

liệu  á   h t  ó trong  â   ó vai trò  hữa  ệnh tim hồi hộp, m t ngủ, di mộng tinh, lợi tiểu,  hữa nôn ra 

máu,…[2]. Theo Liu v   ộng sự (2014) alkaloid  hiết từ lá sen  ó khả n ng kháng ung thư [3]. Hoạt  h t 

nu iferin  ó khả n ng kí h thí h tiết insulin, mở ra h  vọng mới  ho  iều trị  ệnh tiểu  ường [4]. 

Trong tự nhiên sen sống trong môi trường nướ , thân ngầm v  rễ trong  ùn, lá vươn khỏi mặt nướ  

 ể quang hợp. Môi trường nướ   óng vai trò quan trọng,  â  sống trong  iều kiện ng p nướ  trung  ình, 

nướ  phải sạ h, tránh l m ô nhiễm nguồn nướ  vì dễ gâ   hết  ả  ầm sen [5]. Trong mụ   í h nhân 

nhanh  á  giống sen quý  ũng như  ảo tồn v  phát triển trong tương lai, phương pháp nhân giống qua 

nuôi     in vitro  ã  ượ  một số tá  giả nghiên  ứu. Từ mẫu  ỉnh sinh trưởng, sau 4 tuần nuôi     trên 

môi trường MS rắn  ó  ổ sung BA 1 mg/L v  NAA 0,1 mg/L tạo  ượ  3,5  hồi; rễ hình th nh từ  hồi trên 

môi trường  ổ sung NAA 1mg/L [6]. Trong một nghiên  ứu khá , Yu v   ộng sự (2015) sử dụng  ỉnh 

sinh trường từ thân ngầm v  từ  â   on in vitro  ể nhân  hồi. Kết quả  ho th   trên môi trường MS rắn  ó 

 ổ sung BA 0,5 mg/L phù hợp  ho tạo  hồi; môi trường  ổ sung NAA 0,1 mg/L phù hợp  ho tạo rễ [7].  

Cho  a số  á   ối tượng thự  v t, quá trình nhân  hồi thông thường nuôi     trên môi trường rắn. 

Để  ải tiến tố   ộ nhân  hồi, hệ thống nuôi     với môi trường lỏng hoặ  nuôi     ng p  hìm tạm thời 
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 ũng  ó một số th nh  ông. Phương pháp nuôi     môi trường hai lớp  ượ  quan tâm  ho nhân  hồi một 

số  ối tượng  ó sinh lý tự nhiên l   â  sống trong môi trường ng p nướ . Trên  ối tượng hoa sen, 

Mahmad v   ộng sự (2014)  ã  ho phát sinh  hồi trên môi trường kết hợp rắn v  lỏng; Theo  ó,  ho th   

rằng việ  t ng  hồi trên môi trường hai lớp phù hợp với  ặ  tính sinh trưởng tự nhiên  ủa  â  sen [8]. 

Nghiên  ứu n    ượ  tiến h nh nhằm  ánh giá ảnh hưởng  ủa một số  ếu tố lên sự t ng sinh  hồi v  tạo 

rễ in vitro  â  sen. Trong  ó  ao gồm:  ánh giá hiệu quả  ủa kiểu nuôi    ; ảnh hưởng  ủa th nh phần 

 h t  iều hòa t ng trưởng thự  v t  ủa từng lớp môi trường; ảnh hưởng  ủa th nh phần  ường v  khoáng 

 ủa môi trường lớp rắn  ến quá trình t ng sinh  hồi in vitro. Đồng thời nghiên  ứu xem xét ảnh hưởng 

 ủa nồng  ộ NAA  ến quá trình tạo rễ in vitro. Cá  kết quả  ủa nghiên  ứu sẽ góp phần trong  ông tá  

nhân giống nhanh v   ảo tồn in vitro lo i  â  n  .  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Nghiên  ứu sử dụng  hồi sen in vitro từ mẫu hạt nả  mầm trên môi trường MS (Murashige, Skoog, 

1962) sau 2 tuần nuôi     [9].  

2.2. Phƣơng pháp 

2.2.1. Tạo ch i sen in vitro cho c c th  nghiệm kh o s t  nh hư ng c a  Đ TTTV và  iều kiện m i 

trường nu i c y 

Hạt sen  ượ  tá h lớp vỏ  ên ngo i, sau  ó rửa lại với x  phòng loãng trong 15 phút. Tiếp theo hạt 

 ượ  lắ  trong  ồn 70º trong 5 phút, khử trùng  ằng javel 30% trong 10 phút,  uối  ùng ngâm trong dung 

dị h javel 30% trong 10 phút v  rửa lại 3 lần với nướ    t vô trùng. C   phôi v o môi trường MS  ó  ổ 

sung agar 8,5 g/L, saccharose 30 g/L. Sau 2 tuần nuôi    ,  hồi sen sẽ  ượ  sử dụng  ho  á  thí nghiệm 

kế tiếp. 

2.2.2. Kh o s t  nh hư ng c a kiểu nu i c   lên s  tăng sinh ch i. 

Thí nghiệm  ượ  thự  hiện trên môi trường MS  ổ sung BA 0,5 mg/L; NAA 1,5 mg/L; agar 8,5 g/L 

(lớp rắn). So sánh giữa kiểu môi   y:rắn, lỏng, kết hợp rắn:lỏng (tỷ lệ v:v tương ứng 1:2). 

2.2.3. Kh o s t  nh hư ng c a ch t  iều hòa tăng trư ng th c vật trong hai lớp m i trường   Đ TTTV) 

 ến qu  trình tăng sinh ch i.  

Thí nghiệm  ượ  thự  hiện trên môi trường MS  ổ sung saccharose 30g/L; agar 8,5g/L (lớp rắn), tỷ 

lệ rắn: lỏng l  1:2. Cá  lớp  ượ   ổ sung CĐHTTTV với  á  nồng  ộ khá  nhau. 

2.2.4. Kh o s t  nh hư ng c a thành phần dinh dưỡng lớp rắn  ến qu  trình tăng sinh ch i  

Hai lớp môi trường  ều  ổ sung BA 0,5 mg/L; NAA 1,5 mg/L; agar 8,5 g/L (lớp rắn); tỷ lệ rắn:lỏng 

l  1:2. Dinh dưỡng nền (khoáng,  ường) trong môi trường lớp rắn  ượ  tha   ổi theo  á  nghiệm thứ . 

2.2.5. Kh o s t  nh hư ng c a NAA  ến qu  trình tạo r  in vitro 

Chồi in vitro t ng sinh sau 4 tuần  ượ      v o môi trường hai lớp như trên; lớp môi trường rắn 

 ượ   ổ sung NAA với  á  nồng  ộ khá  nhau (0-2 mg/L)  ể tạo rễ. 

2.3.  Điều kiện thí nghiệm 

Môi trường sử dụng trong  á  thí nghiệm l  môi trường MS (Murashige v  Skoog, 1962;  ó  iều 

 hỉnh lượng khoáng tù  theo từng thí nghiệm). pH môi trường  ượ   iều  hỉnh = 5,8 trướ  khi h p khử 

trùng. Khử trùng ở 121 ºC, 1 atm trong 20 phút. Môi trường hai lớp  ượ  tạo  ằng  á h pha v  h p riêng 

từng lớp. Sau khi h p môi trường lớp rắn sẽ  ông khi nhiệt  ộ giảm. Lớp lỏng  ượ  h p khử trùng,  ể 

nguội v   ượ   ổ v o trên lớp rắn trong tủ     vô trùng nga  sau khi     mẫu. Thời gian  hiếu sáng 16 

giờ/ng  , nhiệt  ộ: 25 ± 2
 
ºC,  ộ ẩm trung  ình: 75-80%,  ường  ộ  hiếu sáng: 2500-3000 lux.  

2.4. Phân tích và xử lý số liệu  

Cá  thí nghiệm  ượ   ố trí theo kiểu ho n to n ngẫu nhiên (CRD). Cá  số liệu thí nghiệm  ượ  
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phân tí h thống kê  ằng phần mềm Statgraphi s Centurion XV.I, sử dụng trắ  nghiệm  a  iên  ộ Dun an 

với  ộ tin     95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hƣởng của kiểu nuôi cấy lên sự tăng sinh chồi. 

Sau 3 tuần nuôi    , ảnh hưởng  ủa kiểu nuôi     lên sự tạo  hồi  ượ  trình     trong Bảng 1.  

Kết quả  ho th   kiểu nuôi     ảnh hưởng  ến quá trình t ng sinh  hồi. Trên môi trường rắn  hồi 

t ng sinh  h m. Khi vươn  ao  uống lá  ó hiện tượng héo dẫn  ến  hết mẫu khi kéo d i thời gian. Trong 

môi trường lỏng tĩnh,  hồi t ng sinh. Nhưng khi kéo d i thời gian nuôi    , sự t ng sinh dừng lại,  hồi dễ 

 hết. Kiểu nuôi     lỏng tĩnh không phù hợp  ho t ng sinh  hồi sen. 

B ng 1. Ảnh hưởng của kiểu nuôi      ến quá trình t ng sinh  hồi  â  sen. 

Nghiệm thức Kiểu nuôi   y Số chồi t ng sinh ( hồi) 

A1 Lỏng 1,00 ± 0,00
a(*) 

A2 Rắn 2,83 ± 0,33
b
 

A3 Rắn:lỏng (1:2) 4,33 ± 0,44
c
 

(*)
  c mẫu t  kh c nhau biểu di n mức    sai biệt có ý nghĩa  theo c t)      tin cậy 95%.  

Giá trị thể hiện trung  ình ±  ộ lệ h  huẩn.  

Với môi trường kết hợp rắn lỏng  ho số  hồi t ng sinh  ao nh t. Điều n    ó thể do kiểu nuôi     

 iều kiện in vitro mô phỏng  ượ  môi trường tự nhiên phù hợp  ho  â  sen.  

 

 ình    Chồi sen t ng sinh trong  á  kiểu nuôi   y.  

A1: Lỏng; A2: Rắn; A3: Kết hợp rắn:lỏng 

3.2. Ảnh hƣởng của chất điều hòa tăng trƣởng thực vật trong hai lớp môi trƣờng đến quá trình 

tăng sinh chồi  

Sau 3 tuần nuôi    , ảnh hưởng  ủa CĐHTTTV lên sự t ng sinh  hồi  ượ  trình     trong Bảng 2.  

B ng 2. Ảnh hưởng của CĐHTTTV ở mỗi lớp môi trường  ến quá trình t ng sinh  hồi 

 

Nghiệm thức 

CĐHTTTV  ổ sung  
Số chồi t ng sinh (chồi) 

Lớp rắn Lớp lỏng 

B1 0 0 2,17± 0,17
a
 

B2 0 BA 0,5 mg/L 

+NAA 1,5mg/L 
3,33 ± 0,17

b
 

B3 BA 0,5 mg/L 

+NAA 

1,5mg/L 

0 3,17 ± 0,33
b
 

B4 BA 0,5 mg/L 

+NAA 

1,5mg/L 

BA 0,5 mg/L 

+NAA 1,5mg/L 
5,17 ± 0,33

c(*)
 

(*)  c mẫu t  kh c nhau biểu di n mức    sai biệt có ý nghĩa  theo c t)      tin cậy 95%.  

Gi  trị thể hiện trung bình ±    lệch chu n.  

 

A1 A2 A3 A3 
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Kết quả thí nghiệm cho th  , CĐHTTTV ở mỗi lớp môi trường  ó tá   ộng  ến quá trình t ng sinh 

chồi  â  sen. Khi không  ổ sung CĐHTTTV ở cả hai lớp chồi vẫn t ng sinh. Điều n    ó thể do hormon 

thực v t nội sinh trong mẫu  ó thể kí h thí h sự t ng sinh  hồi m  không  ần bổ sung CĐHTTTV ngoại 

sinh. Tu  nhiên  hồi t ng sinh trong trường hợp n    ếu, cuống lá ngắn v  dễ gã .  

Việc bổ sung CĐHTTTV  hỉ v o một lớp môi trường cho kết quả tương  ương. Chồi t ng sinh 

mạnh nh t khi cả hai lớp môi trường  ều bổ sung CĐHTTTV. 

 

 ình    Ảnh hưởng của CĐHTTTV lên sự t ng sinh  hồi. B1: Cả hai lớp không  ổ sung CĐHTTTV;  

B2: Chỉ lớp lỏng  ó CĐHTTTV; B3: Chỉ lớp rắn  ó CĐHTTTV; B4: Cả hai lớp  ều  ó CĐHTTTV. 

3.3.  Ảnh hƣởng của thành phần dinh dƣỡng lớp rắn đến quá trình tăng sinh chồi  

Sau 3 tuần nuôi    , ảnh hưởng  ủa th nh phần dinh dưỡng lớp rắn lên sự t ng sinh  hồi  ượ  trình 

    trong Bảng 3.  

B ng 3. Ảnh hưởng của th nh phần dinh dưỡng lớp rắn  ến quá trình t ng sinh  hồi 

Nghiệm thức Th nh phần dinh dưỡng  Số chồi t ng sinh ( hồi) 

C1 MS +  ường 5,67 ± 0,17
d(*) 

C2 ½ MS +  ường 7,67 ± 0,44
e
 

C3 ¼ MS +  ường 4,50 ± 0,28
c
 

C4 MS/2 +  ường 3,33 ± 0,16
bc 

C5 MS  2,50 ± 0,28
a
 

C6 Nước c t +  ường 4,17 ± 0,33
ab

 

C7 Nước c t 3,00 ± 0,28
a 

(*)  c mẫu t  kh c nhau biểu di n mức    sai biệt có ý nghĩa  theo c t)      tin cậy 95%.  

Gi  trị thể hiện trung bình ±    lệch chu n.  

Kết quả  ho th  , th nh phần dinh dưỡng môi trường  ủa lớp rắn ảnh hưởng rõ rệt  ến sự t ng sinh 

 hồi. Chồi t ng ở t t  ả  á  nghiệm thứ ;  hồi tốt nh t môi trường  ó ½MS v   ường. Theo Ngu en v  

Hi ks (2001), khi nghiên  ứu về sinh lý  â  sen, dinh dưỡng  ần  ho sự phát triển  ủa  â  sen  ần phải  ó 

 ầ   ủ  á  ngu ên tố khoáng  a v  vi lượng với h m lượng phù hợp [1].  

 

 ình 3  Ảnh hưởng của th nh phần dinh dưỡng môi trường lớp rắn lên sự t ng sinh  hồi.  

C1: MS +  ường; C2: ½ MS +  ường; C3: ¼ MS +  ường; C4: MS/2 +  ường;  

C5: MS; C6: Nước c t +  ường; C7: Nước c t. 
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3.4.  Ảnh hƣởng của nồng độ NAA đến tạo rễ in vitro cây sen 

Sau 3 tuần nuôi    , ảnh hưởng  ủa nồng  ộ NAA lên sự tạo rễ  ượ  trình     trong Bảng 4. 

Kết quả cho th y, nồng  ộ NAA  ó ảnh hưởng  ến quá trình tạo rễ  â  sen. Trên môi trường không 

bổ sung NAA rễ vẫn hình th nh. Điều n    hứng tỏ auxin nội sinh  ượ  hình th nh ở chồi v  di  hu ển 

xuống dưới gố   ể cảm ứng tạo rễ. 

Ở nồng  ộ NAA 0,5 mg/L thì rễ hình th nh nhiều, rễ trắng ng , khỏe. Tiếp tụ  t ng nồng  ộ NAA từ 

1,0-2,0 mg/L,  ó sự ứ   hế kéo d i rễ v  số lượng rễ tạo th nh. Có thể do auxin ở nồng  ộ  ao sẽ kí h 

thí h sự tạo sơ khởi rễ nhưng sẽ  ản trở sự t ng trưởng  ủa  á  sơ khởi n   [10]. H m lượng NAA 

0,5 mg/L phù hợp  ho việ  tạo rễ  â  sen. Cá  tá  giả khá   ho  ông  ố nồng  ộ NAA phù hợp từ 

0,1 mg/L   ến 1,0 mg/L [6,7]. 

B ng 4. Ảnh hưởng của NAA  ến sự tạo rễ in vitro  â  sen. 

Nghiệm thức Nồng  ộ NAA (mg/L) Tỷ lệ tạo rễ (%) Số lượng rễ 

D1 0,0 66,67 ± 16,67
a(*) 

2,33 ± 0,17
a
 

D2 0,5 100,00 ± 0,00
b
 7,50 ± 0,29

c
 

D3 1,0 100,00 ± 0,00
b
 5,33 ± 0,44

b
 

D4 1,5 100,00 ± 0,00
b 

5,00 ± 0,76
b
 

D5 2,0 100,00 ± 0,00
b
 3,17 ± 0,44

a
 

(*)  c mẫu t  kh c nhau biểu di n mức    sai biệt có ý nghĩa  theo c t)      tin cậy 95%.  

Gi  trị thể hiện trung bình ±    lệch chu n.  

 

 ình 4  Ảnh hưởng của nồng  ộ NAA  ến tạo rễ sen in vitro 

D1: 0,0 (mg/L); D2: 0,5 (mg/L); D3 :1,0 (mg/L); D4:1,5 (mg/L); D5: 2,0 (mg/L). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên  ứu n    ã xá   ịnh th nh phần môi trường hai lớp rắn lỏng với tỷ lệ 1:2 phù hợp  ho t ng 

sinh chồi sen. Hai lớp môi trường cần bổ sung ch t  iều hòa t ng trưởng thực v t với nồng  ộ NAA 

1,5 mg/L; BA 0,5 mg/L; lớp rắn bổ sung ½MS với  ường saccharose 30 g/L l  tốt nh t cho sự t ng sinh 

chồi. Chồi tạo rễ ho n  hỉnh trên môi trường MS/2 bổ sung NAA 0,5 mg/L. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF SOME FACTORS ON IN VITRO MULTIPLE SHOOT PROLIFERATION AND ROOT 

INDUCTION OF LOTUS (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) 

Pham Van Loc
*
, Nguyen Vuong Vu, Tran Bao Quoc 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*
Email: locpv@cntp.edu.vn 

Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) is an important economic aquatic plant, not only as food but also 

as a source of herbal medicine. Lotus is the national flower of Vietnam. In this study, the medium for 

multiple shoot regeneration and adventitious root induction of lotus was investigated. The results 

indicated that: the double-layered medium with a ratio of 1:2 (solid to liquid); liquid MS medium 

supplemented with combinations of BA 0.5 mg/L and NAA 1.5 mg/L, saccharose 30 g/L; solid ½MS 

medium supplemented with combinations of BA 0.5 mg/L and NAA 1.5 mg/L, saccharose 30 g/L, agar 

8.5 g/L was optimum for multiple shoot regeneration. Shoots were allowed to root in vitro on MS/2 

medium supplemented with NAA 0.5 mg/L. These results set the fundamentals for further studies on 

rapid propagation, biologically active nature compounds in this plant. 

Key words: BA; double-layered medium; lotus; NAA; shoot proliferation.
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