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ABSTRACT 

ISOLATION AND SCREENING OF BACTERIOCIN PRODUCING BACTERIA 
INHIBITING SHRIMP PATHOGENIC VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 

Pham Minh Tuan*, Nguyen Thi Hong Phan, Tran Anh Thu 
Ho Chi Minh University of Food Industry 

*Email: pmtuan@cntp.edu.vn 
 
Early Mortality Syndrome (EMS) also named Acute Hepatopancreatic Necrosis 

Disease (AHPND) should be considered as a dangerous shrimp disease that has affected 
shrimp farms in Southeast Asia. It was detected in shrimp farms in southern China as first 
record in 2009 and afterward in Vietnam, Thailand and Malaysia. Lactic acid bacteria and 
Bacillus isolated from some samples of various fermented vegetables, seafood 
gastrointestinal tract and pond water were supposed to have capability to antagonize Vibrio 
parahaemolyticus causing the EMS. 47 strains of lactic acid bacteria and 133 strains of 
Bacillus were isolated and tested for antibacterial assays with the broth-dilution method and 
the agar well diffusion method. The results showed that 11 out of 180 strains could inhibit 
the Vibrio. The Bacillus sp. BV1 strain showed the highest antibacterial activity 
(antibacterial activity of 85.6%, bacteriocin activity of 4222.820 AU/mL). This strain was 
selected for the antagonistic experiment to Vibrio parahaemolyticus on white leg shrimp. 
Survival rates were significantly improved to 85% and 90% (for the treatment with 104 and 
106 CFU/mL of Bacillus sp. BV1, respectively), which were much higher than untreated 
control after 9 days of challenge. 

Keywords: Lactic acid bacteria, Bacillus, bacteriocin, Vibrio parahaemolyticus, EMS/AHPND. 
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TÓM TẮT 

Hoa hồng là một loài hoa đẹp, rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, các nghiên cứu vi nhân 
giống cây hoa hồng thường gặp nhiều khó khăn do loài hoa này thuộc nhóm cây thân gỗ. 
Trong nghiên cứu này, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo chồi in vitro từ đốt thân của 
cây hoa hồng tỷ muội (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh) được khảo sát. Kết quả thu 
được cho thấy, các đoạn đốt thân được khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,2% trong thời gian 
10 phút cho tỷ lệ mẫu không nhiễm và sống sót đạt 71,67%. Môi trường thích hợp để tạo 
chồi in vitro từ đốt thân là môi trường MS (Murashige and Skoog) có bổ sung 2 mg/L BA 
(benzyl adenine), 0,5 mg/L kinetin, 0,5 g/L than hoạt tính, 30 g/L sucrose, pH 5,8. Sau 
21 ngày nuôi cấy, tỷ lệ bật chồi đạt 100%, số chồi đạt 3,6 chồi/mẫu, với chiều cao trung bình 
của chồi là 2,2 cm. Kết quả đạt được của nghiên cứu là cơ sở cho việc xây dựng quy trình vi nhân 
giống cây hoa hồng tỷ muội cung cấp nguồn giống cây hoa hồng cho các khu vực trồng hoa. 

Từ khóa: Chất điều hoà sinh trưởng thực vật, hoa hồng tỷ muội, in vitro, tạo chồi, vi nhân giống. 

1. MỞ ĐẦU 

Hoa hồng là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất trên thế giới. Trong tự 
nhiên, hoa hồng có nhiều loại khác nhau: hồng Beauvais, hồng California, hồng Trung Hoa, 
hồng tỷ muội... Đặc biệt, hoa hồng tỷ muội có ưu điểm so với các giống hoa hồng khác như: 
màu sắc đa dạng, dễ nở hoa, lâu tàn, hoa nở nhiều lần trong năm và ngày càng chiếm được 
thị hiếu trên thị trường hoa, cây cảnh. Làng hoa Sa Đéc là nơi cung cấp một lượng lớn hoa 
cắt cành và cây cảnh cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hoa hồng tỷ muội. 
Phương pháp nhân giống loài hoa hồng này chủ yếu là giâm cành. Phương pháp này thường 
thu được hiệu quả thấp, cây dễ thoái hoá và khó kiểm soát được phẩm chất của cây con. Hiện 
nay, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật được sử dụng khá phổ biến trong vi nhân 
giống nhiều loài cây trồng khác nhau, do ưu điểm của phương pháp là có thể nhân nhanh với 
số lượng lớn trong một thời gian ngắn, đồng thời tạo cây sạch bệnh và đồng nhất về mặt di 
truyền [1]. 

Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật lên hoa hồng thường 
gặp nhiều khó khăn. Vấn đề chính là các đoạn thân chuyển từ môi trường bên ngoài vào môi 
trường MS vô trùng để nuôi cấy dễ mang theo những vi sinh vật bám ở bề mặt thân cây cũng 
như bị nhiễm nội sinh. Ngoài ra, sự chuyển đổi môi trường ảnh hưởng nhất định đến khả 
năng sống sót và điều tiết sinh trưởng của chồi bật từ đoạn thân còn mang theo các tính chất 
của cây ex vitro. Bên cạnh đó, vi nhân giống một loại cây thân bán gỗ và có tinh dầu như cây 
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hoa hồng thường xuyên gặp phải sự tích lũy hợp chất phenol trong cây gây ra hiện tượng ức chế 
sinh trưởng, khó nuôi cấy, chậm phát triển, vàng lá và cây dễ bị chết trong môi trường in vitro. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích hoàn thiện quy trình nuôi cấy 
thu nhận chồi in vitro của cây hoa hồng tỷ muội, làm cơ sở cho quá trình vi nhân giống loài 
cây này, nhằm cung cấp nguồn cây giống đồng nhất, sạch bệnh, khỏe mạnh đáp ứng sản xuất 
thương mại loài cây này.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vật liệu được sử dụng trong nghiên cứu là các đốt thân (có kích thước khoảng 3 cm) 
của cây hoa hồng tỷ muội (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh) thu nhận tại Thành phố 
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng HgCl2 lên khả năng tạo chồi in vitro 
cây hoa hồng tỷ muội 

Cành cây hoa hồng tỷ muội khỏe mạnh được cắt thành từng đốt thân mang chồi ngủ dài 
khoảng 3 cm. Các đốt thân này được rửa bằng xà phòng loãng, sau đó rửa lại với nước sạch 
và để dưới vòi nước chảy trong 30 phút, rửa bằng nước cất vô trùng trước khi xử lý với 
ethanol 70% trong 2 phút. Tiếp theo, trong tủ cấy vô trùng, mẫu được ngâm vào dung dịch 
khử trùng HgCl2 ở các nồng độ khác nhau: 0,1; 0,2; 0,3% trong 10 phút. 

Sau đó các mẫu được cấy lên môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/L BA, 20 g/L sucrose, 
8 g/L agar, pH 5,8 [2, 3]. Đây là môi trường cơ bản cho các thí nghiệm tiếp theo. 
Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính lên khả năng tạo chồi in vitro 
của cây hoa hồng tỷ muội 

Các mẫu đốt thân sau khi khử trùng được cấy vào môi trường cơ bản có bổ sung than 
hoạt tính ở các nồng độ khác nhau: 0; 0,5; 1,0 g/L. 
Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường lên khả năng tạo chồi in vitro của cây 
hoa hồng tỷ muội 

Các mẫu đốt thân sau khi khử trùng được cấy vào môi trường cơ bản nhưng bổ sung 
đường sucrose ở các nồng độ khác nhau: 0; 10; 20; 30; 40; 50 g/L, và bổ sung than hoạt tính 
ở nồng độ tối ưu thu được từ kết quả thí nghiệm 2. 
Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng của BA lên khả năng tạo chồi in vitro của cây hoa hồng tỷ muội 

Các mẫu đốt thân sau khi khử trùng được cấy vào môi trường cơ bản có bổ sung 
sucrose và than hoạt tính ở nồng độ tối ưu thu được từ thí nghiệm 2, 3, và BA được bổ sung 
vào môi trường nuôi cấy ở các nồng độ khác nhau: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mg/L.  
Thí nghiệm 5: Khảo sát ảnh hưởng của Kinetin lên khả năng tạo chồi in vitro của cây hoa 
hồng tỷ muội 

Các mẫu đốt thân sau khi khử trùng được cấy vào môi trường MS có bổ sung than hoạt 
tính, đường sucrose, BA (ở nồng độ tối ưu thu được từ các thí nghiệm 2, 3, 4) kết hợp 
Kinetin ở các nồng độ khác nhau: 0; 0,25, 0,5; 1 mg/L.  
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2.2.2. Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ 23 ºC ± 2 ºC, cường độ chiếu sáng 
2500 lux ± 200 lux, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, độ ẩm 50-60%. 

2.2.3. Xử lý thống kê 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD), với 3 lần lặp lại, mỗi 
nghiệm thức có 10 mẫu, tiến  hành cấy 1 mẫu/chai. 

Các số liệu được thu nhận sau 15-21 ngày nuôi cấy, tùy theo từng thí nghiệm. Sau đó, 
số liệu xử lý thống kê bằng phần mềm Statgraphic Centurion XVI và Microsoft Excel. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ HgCl2 lên khả năng khử trùng và tạo chồi từ mẫu đốt thân 
hoa hồng tỷ muội 

HgCl2 là chất khử trùng thường được sử dụng nhiều trong giai đoạn tạo mẫu in vitro ở 
thực vật do hiệu quả khử trùng cao mà ít ảnh hưởng đến mẫu nuôi cấy. Wang et al., 2002 đã 
tiến hành khử trùng đoạn thân hoa hồng bằng dung dịch HgCl2, kết quả thu được cho thấy 
mẫu được khử trùng với dung dịch HgCl2  ở nồng độ 0,1% trong 10 phút thu được tỷ lệ mẫu 
sống sót cao [4]. 

Trong nghiên cứu này, kết quả đạt được sau 15 ngày nuôi cấy cho thấy, tỷ lệ mẫu không 
nhiễm thấp nhất (41,67%) ở nghiệm thức 0,1% HgCl2. Ở 2 nghiệm thức còn lại (0,2% và 0,3% 
HgCl2) thu được tỷ lệ mẫu không nhiễm cao hơn hẳn so với nghiệm thức 0,1% HgCl2; đồng thời 
không có sự khác biệt thống kê về hiệu quả khử trùng giữa hai nghiệm thức này (Bảng 1). 

Yêu cầu của chất khử trùng mẫu là đạt được tỷ lệ mẫu không nhiễm cao và ít ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống sót của các mẫu nuôi cấy. Trong nghiên cứu này, tất cả các mẫu không 
nhiễm đều bật chồi khoẻ mạnh ở cả 3 nghiệm thức. Điều này cho thấy dung dịch HgCl2 ở các 
ngưỡng nồng độ 0,1-0,3% có sự khác biệt về hiệu quả khử trùng, nhưng không ảnh hưởng 
nhiều đến khả năng bật chồi của mẫu đốt thân nuôi cấy. Vì thế, chế độ khử trùng với dung 
dịch HgCl2 0,2% trong 10 phút được lựa chọn cho các thí nghiệm tiếp theo.  

Bảng 1. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ HgCl2 lên khả năng khử trùng mẫu đốt thân 
hoa hồng sau 15 ngày nuôi cấy 

Nồng độ HgCl2 (%) Tỷ lệ mẫu không nhiễm (%) 

0,1 45,33 ± 8,38b 

0,2 73,67 ± 3,21a 

0,3 77,00 ± 2,64a 
a, b: thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính lên khả năng tạo chồi in vitro của cây hồng tỷ muội 

Trong nuôi cấy mô, than hoạt tính có vai trò chủ yếu là hấp thu các chất độc và các chất 
ức chế sinh trưởng thực vật như phenolic, dịch rỉ nâu từ mẫu được nuôi cấy. Than hoạt tính 
còn giúp cải thiện sự tăng trưởng và phát triển của tế bào [5, 6]. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong môi trường MS có bổ sung than hoạt tính (activated 
charcoal – AC), chồi hoa hồng tỷ muội phát triển khỏe, xanh đậm, cao hơn hẳn so với môi 
trường không bổ sung AC (Bảng 2).  
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Ở môi trường có bổ sung 0,5 và 1,0 g/L AC, các chỉ tiêu về chiều cao chồi, số chồi, số 
lá không có sự khác biệt nhau về mặt thống kê. Nghiệm thức đối chứng (0 g/L AC) cho thấy 
một số mẫu phát sinh 2 chồi, không giống như ở nghiệm thức có than hoạt tính thì mỗi mẫu 
đốt thân nuôi cấy chỉ tạo một chồi duy nhất. Tuy nhiên, các chồi thu được ở nghiệm thức 
không bổ sung AC có lá màu xanh nhạt hoặc hơi vàng, sinh trưởng chậm và chiều cao thấp 
hơn hẳn so với hai nghiệm thức có bổ sung AC. Do đó, môi trường có bổ sung 0,5 g/L AC 
được lựa chọn sử dụng cho các nghiên cứu tạo chồi cây hoa hồng tỷ muội tiếp theo. Nghiên 
cứu của Alsemaan cũng cho thấy, trong quá trình nuôi cấy in vitro, than hoạt tính được bổ 
sung vào môi trường để kiểm soát sự sản sinh phenolic của giống hồng Damask ở Syria [7].  

Bảng 2. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ than hoạt tính lên khả năng tạo chồi cây hoa 
hồng tỷ muội in vitro sau 15 ngày nuôi cấy 

Nồng độ than hoạt 
tính (g/L) Chiều cao (cm) Số chồi Số lá Hình thái chồi 

0 1,17 ± 0,06b 2,00 ± 0,81a 3,00 ± 0,50b Chồi yếu, nhỏ, lá màu xanh 
nhạt hoặc hơi vàng 

0,5 1,87 ± 0,11a 1 ± 0,00b 5,33 ± 0,57a Chồi khỏe, lá xanh đậm 

1 2,00 ± 0,10a 1 ± 0,00b 4,83 ± 0,76a Chồi khỏe, lá xanh đậm 
a, b: thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan. 

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ đường lên khả năng bật chồi của đốt thân hoa hồng tỷ muội  
Trong nuôi cấy in vitro, mô và tế bào thực vật sống chủ yếu theo phương thức dị dưỡng nên 

việc bổ sung đường vào môi trường nuôi cấy làm nguồn chất hữu cơ là điều bắt buộc [8]. Nghiên 
cứu của Lâm Ngọc Phương và ctv cũng cho thấy, đường với vai trò là nguồn cung cấp 
cacbohydrate có ảnh hưởng quan trọng lên khả năng bật chồi và phát triển chồi in vitro [9].  

Trong nghiên cứu này, ở môi trường không bổ sung đường hoặc nồng độ đường quá thấp 
(10 g/L), đoạn thân sau khi bật chồi từ mắt ngủ không thể tiếp tục sinh trưởng (Hình 1A, B). Ở 
nghiệm thức môi trường có bổ sung nồng độ đường cao (40 và 50 g/L), chồi tạo thành nhanh 
chóng bị vàng, rụng lá, mép lá hóa nâu và héo úa (Hình 1E, F). Khi môi trường nuôi cấy có bổ 
sung 20 g/L và 30 g/L đường, chồi không bị các hiện tượng trên, phát triển bình thường. So 
sánh giữa 2 nghiệm thức này cho thấy, các chỉ tiêu chiều cao chồi và số lá của chồi ở nồng độ 
đường 30 g/L cao hơn so với nghiệm thức 20 g/L đường (Bảng 3, Hình 1C, D). Kết quả trong 
nghiên cứu này cũng tương tự với nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Thảo và ctv thực hiện 
năm 2015, môi trường với nồng độ đường 30 g/L cũng là môi trường dùng để nuôi cấy bật chồi 
từ đoạn thân cây hoa hồng cơm nhằm tạo vật liệu khởi đầu [10]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ đường lên khả năng tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỷ muội  
sau 21 ngày nuôi cấy 

Nồng độ đường 
(g/L) 

Chiều cao chồi 
(cm) Số lá Hình thái 

0 0,16 ± 0,06d 0,00 Chồi không phát triển 
10 0,95 ± 0,28c 2,50 ± 0,35c Chồi không phát triển hoặc nhỏ yếu 
20 1,24 ± 0,34b 2,93 ± 0,72c Chồi phát triển bình thường, lá màu xanh  
30 2,03 ± 0,22a 4,23 ± 0,80b Chồi phát triển bình thường, lá xanh đậm, tốt 
40 1,87 ± 0,24a 4,83 ± 1,07ab Chồi phát triển bình thường, lá bị vàng 
50 1,91 ± 0,70a 5,73 ± 0,85a Chồi phát triển bình thường, lá bị vàng nâu dần. 
a, b,...: thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan. 
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Nghiên cứu tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỷ muội (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh)  
 

 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ đường bổ sung vào môi trường nuôi cấy  

lên khả năng tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỷ muội.  
Các ký hiệu A, B, C, D, E, F tương ứng với các nồng độ đường là: 0, 10, 20, 30, 40, 50 (g/L). 

3.4. Ảnh hưởng của nồng độ BA lên khả năng bật chồi in vitro của cây hoa hồng tỷ muội 

BA là chất điều hoà sinh trưởng thuộc nhóm cytokinin, đóng vai quan trọng trong các 
quá trình nuôi cấy tạo chồi hoa hồng [11]. Trong nghiên cứu này, kết quả thu được lại một 
lần nữa khẳng định vai trò thiết yếu của BA trong cảm ứng tạo chồi bên cây hoa hồng tỷ 
muội từ nuôi cấy đốt thân. Các chồi thu nhận được ở các nghiệm thức có bổ sung BA vào 
môi trường nuôi cấy đều sinh trưởng tốt hơn hẳn so với nghiệm thức đối chứng (0 mg/L BA) 
(Bảng 4, Hình 2). 

Nồng độ BA khác nhau bổ sung vào môi trường nuôi cấy cũng có ảnh hưởng khác 
nhau đến sự sinh trưởng của chồi. Khi nồng độ BA bổ sung vào môi trường nuôi cấy tăng 
dần 0,5-2,0 mg/L, các chỉ tiêu sinh trưởng của chồi cũng tăng dần. Ở các nghiệm thức bổ 
sung BA cao hơn 2 mg/L không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu chiều cao 
chồi và số lá. Tuy nhiên, quan sát hình thái chồi cho thấy, ở nghiệm thức môi trường nuôi 
cấy có bổ sung BA ở nồng độ 3-4 mg/L có hiện tượng nhanh bị vàng lá (Hình 2). Do vậy, 
môi trường nuôi cấy có bổ sung 2 mg/L BA thích hợp cho quá trình bật chồi in vitro từ nuôi 
cấy đốt thân cây hoa hồng tỷ muội. Kết quả này tương tự với kết quả của Zeng et al. khi thực 
hiện trên loài Rosa hybrida cv. Fairy Dance, môi trường MS bổ sung 2 mg/L BA cho khả 
năng bật chồi tốt nhất [12]. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ BA bổ sung vào môi trường nuôi cấy lên khả năng  
tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỷ muội sau 21 ngày nuôi cấy 

Nồng độ BA (mg/L) Chiều cao chồi (cm) Số lá Hình thái chồi 
0 1,30 ± 0,14c 2,67 ± 0,52d Có 1/3 Chồi chậm phát triển 

0,5 1,41 ± 0,17c 3,67 ± 0,52c Chồi xanh, ốm 
1,0 1,65 ± 0,05b 4,33 ± 0,52bc Chồi xanh, ốm 
1,5 1,67 ± 0,12b 5,00 ± 0,89ab Chồi xanh, tốt 
2,0 1,96 ± 0,08a 5,50 ± 0,84 a Chồi xanh, tốt 
2,5 1,88 ± 0,10a 5,33 ± 0,52a Chồi xanh, tốt 
3,0 1,87 ± 0,08a 5,67 ± 0,82a Chồi xanh, tốt 
3,5 1,90 ± 0,09a 5,50 ± 0,84a Chồi xanh, nhanh bị vàng lá 
4,0 1,72 ± 0,25a 5,50 ± 0,55a Chồi xanh, nhanh bị vàng lá 

     a, b,...: thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan.
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Hình 2. Ảnh hưởng của BA lên khả năng bật chồi cây hoa hồng tỷ muội in vitro.  
A, B, C, D, E, F, G, H, I: lần lượt là môi trường bổ sung BA các nồng độ 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 (mg/L) 

3.5. Ảnh hưởng của Kinetin lên khả năng bật chồi in vitro của hoa cây hồng tỷ muội 

Ảnh hưởng tích cực của Kinetin (Kin) đối với tác động tái sinh chồi lên mẫu đoạn thân 
hoa hồng đã được nhắc đến trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Thảo và ctv, môi trường 
MS bổ sung 3 mg/L BA, 1 mg/L Kin, 3 mg/L Adenin sunphate cho kết quả tái sinh chồi trên 
đoạn thân cây hoa hồng cơm Phú Thọ đạt 99,78% [10]. 

Trong thí nghiệm này, các đốt thân được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 2 mg/L 
BA kết hợp với Kin ở các nồng độ khác nhau. Kết quả thu được cho thấy, môi trường có bổ 
sung 0,5 mg/L Kin thu được số lượng chồi bật lên từ mắt ngủ của đốt thân cao nhất 
(3,6 chồi/mẫu). Ngược lại, môi trường chỉ bổ sung 2,0 mg/L BA và không bổ sung Kin chỉ 
hình thành 1 chồi/mẫu (Bảng 5, Hình 3A, B). Kết quả này chứng tỏ, bổ sung Kin vào môi 
trường nuôi cấy đã kích thích gia tăng số lượng chồi tạo thành, từ đó có thể giúp gia tăng hệ số 
nhân chồi. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong vi nhân giống thực vật, đặc biệt là đối với 
những loài cây thuộc nhóm thân gỗ, luôn có nhược điểm là khó nhân giống như cây hoa hồng. 

Tuy nhiên, khi bổ sung Kin vào môi trường nuôi cấy ở các nồng độ 0,75-1,0 mg/L, số 
chồi và chiều cao chồi thu được có khuynh hướng giảm dần. Ngoài ra, quan sát hình thái của 
chồi cũng nhận thấy, ở 2 nghiệm thức này, lá có hiện tượng hơi mọng nước và hơi thu nhỏ 
đầu mép lá (Hình 3D, E). Vì vậy, môi trường nuôi cấy có bổ sung 2 mg/L BA kết hợp với 
0,5 mg/L Kin thích hợp nhất cho quá trình tạo chồi in vitro từ nuôi cấy đốt thân cây hoa 
hồng tỷ muội (Hình 3C). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Hameed et al. trên 
đối tượng Rosa indica L., nhóm tác giả này cũng đề cập đến ảnh hưởng của Kin lên hệ số 
nhân, sự sinh trưởng, phát triển của chồi, cụ thể là với nồng độ 0,5 mg/L Kin thì chồi phát 
triển tốt nhất [13]. 
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3.5. Ảnh hưởng của Kinetin lên khả năng bật chồi in vitro của hoa cây hồng tỷ muội 

Ảnh hưởng tích cực của Kinetin (Kin) đối với tác động tái sinh chồi lên mẫu đoạn thân 
hoa hồng đã được nhắc đến trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Thảo và ctv, môi trường 
MS bổ sung 3 mg/L BA, 1 mg/L Kin, 3 mg/L Adenin sunphate cho kết quả tái sinh chồi trên 
đoạn thân cây hoa hồng cơm Phú Thọ đạt 99,78% [10]. 

Trong thí nghiệm này, các đốt thân được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 2 mg/L 
BA kết hợp với Kin ở các nồng độ khác nhau. Kết quả thu được cho thấy, môi trường có bổ 
sung 0,5 mg/L Kin thu được số lượng chồi bật lên từ mắt ngủ của đốt thân cao nhất 
(3,6 chồi/mẫu). Ngược lại, môi trường chỉ bổ sung 2,0 mg/L BA và không bổ sung Kin chỉ 
hình thành 1 chồi/mẫu (Bảng 5, Hình 3A, B). Kết quả này chứng tỏ, bổ sung Kin vào môi 
trường nuôi cấy đã kích thích gia tăng số lượng chồi tạo thành, từ đó có thể giúp gia tăng hệ số 
nhân chồi. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong vi nhân giống thực vật, đặc biệt là đối với 
những loài cây thuộc nhóm thân gỗ, luôn có nhược điểm là khó nhân giống như cây hoa hồng. 

Tuy nhiên, khi bổ sung Kin vào môi trường nuôi cấy ở các nồng độ 0,75-1,0 mg/L, số 
chồi và chiều cao chồi thu được có khuynh hướng giảm dần. Ngoài ra, quan sát hình thái của 
chồi cũng nhận thấy, ở 2 nghiệm thức này, lá có hiện tượng hơi mọng nước và hơi thu nhỏ 
đầu mép lá (Hình 3D, E). Vì vậy, môi trường nuôi cấy có bổ sung 2 mg/L BA kết hợp với 
0,5 mg/L Kin thích hợp nhất cho quá trình tạo chồi in vitro từ nuôi cấy đốt thân cây hoa 
hồng tỷ muội (Hình 3C). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Hameed et al. trên 
đối tượng Rosa indica L., nhóm tác giả này cũng đề cập đến ảnh hưởng của Kin lên hệ số 
nhân, sự sinh trưởng, phát triển của chồi, cụ thể là với nồng độ 0,5 mg/L Kin thì chồi phát 
triển tốt nhất [13]. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của Kin lên khả năng tạo chồi của đoạn thân cây hoa hồng tỷ muội 
sau 21 ngày nuôi cấy 

Nồng độ Kinetin (mg/L) Số chồi Chiều cao chồi 
0,00 1,00 ± 0,00c 1,70 ± 0,10b 
0,25 1,20 ± 0,45c 1,82 ± 0,84b 
0,50 3,60 ± 0,55a 2,20 ± 0,21a 
0,75 2,40 ± 0,89b 2,06 ± 0,09a 
1,00 2,20 ± 0,83b 2,04 ± 0,11a 

a, b,…: thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức tin cậy p ≤ 0,05 trong phép thử Duncan. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của nồng độ Kinetin lên khả năng tạo chồi ở đốt thân cây hoa hồng tỷ muội.  
A, B, C, D, E: Môi trường có bổ sung Kinetin lần lượt ở các nồng độ: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 (mg/L). 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được chế độ khử trùng mẫu và môi trường nuôi cấy 
thích hợp cho quá trình tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỷ muội từ nuôi cấy mẫu đốt thân. 
Trong đó, chất khử trùng thích hợp là sử dụng dung dịch HgCl2 0,2% trong 10 phút. Môi 
trường nuôi cấy tạo chồi thích hợp là: môi trường MS có bổ sung 2 mg/L BA, 0,5 mg/L 
Kinetin, 0,5 g/L than hoạt tính, 30 g/L sucrose. Chồi thu nhận được sẽ là nguồn vật liệu cho 
các nghiên cứu tiếp theo. 

Lời cảm ơn: Trân trọng cảm ơn trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã hỗ trợ 
kinh phí giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này. 
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ABSTRACT 

STUDY ON IN VITRO SHOOT INDUCTION OF MINIATURE ROSE 
(Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh) 
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Roses are beautiful and popular species. However, the propagation of roses is difficult 
because they are woody plants. This study investigates some factors impacting the in vitro 
shoot induction from the node of Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh. The results show 
that the percentage of uninfected samples was 71.67% when the nodes were sterilized with 
0.2% HgCl2 solution for 10 min. MS medium supplemented with 2.0 mg/L BA, 0.5 mg/L 
Kinetin, 0.5 g/L activated charcoal, 30.0 g/L sucrose, pH 5.8 was suitable for induction of in 
vitro shoots. After 21 days of culture, the shoot formation rate was 100% with 3.6 shoots per 
sample, the shoots’ average height was 2.2 cm. The study results can be used as a reference 
for establishing a process of propagating Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh. 

Keywords: BA, miniature rose, in vitro, shoot induction, propagation. 




