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TÓM TẮT 

Với mục đích tạo cây giống sạch bệnh, đồng đều với số lượng lớn để cung cấp cho sản xuất trong thời gian 

ngắn, nghiên cứu này đánh giá sự ảnh hưởng của HgCl2 (mercuri chloride), BA (N
6
-benzyladenine), Pic (picloram), 

TDZ (thidiazuron), kinetin, IBA (indole-3-butanoic acid), -NAA (-naphthaleneacetic acid) ở các nồng độ khác nhau 

đến khả năng nhân nhanh in vitro của giống dây tây Sunkaru. Kết quả nghiên cứu cho thấy khử trùng bằng HgCl2 

0,1% trong 5 phút cho tỷ lệ mẫu sạch bệnh là 100% sau khi đưa vào nuôi cấy trên môi trường MS, môi trường MS có 

bổ sung 0,75 mg/l BA kết hợp 0,3 mg/l IBA cho hệ số nhân chồi cao nhất (23,1 chồi/mẫu) với chất lượng tốt. Môi 

trường ½ MS kết hợp với 0,3 mg/l -NAA là tốt nhất cho chồi ra rễ (18,6 rễ/chồi). Nghiên cứu cũng cho thấy cây in 

vitro có tỷ lệ sống cao nhất (đạt 100%) và phát triển tốt khi trồng trên hỗn hợp giá thể (1 đất : 2 trấu hun : 1 xơ dừa). 

Số lượng nhiễm sắc thể (2n = 8x = 56) của cây tái sinh tương tự cây mẹ.  

Từ khóa: Dâu tây, Sunraku, nhân nhanh, nhiễm sắc thể, tay bò. 

In Vitro Micropropagation of Strawberry CV. Sunraku Introduced from Japan 

ABSTRACT 

With the aim of creating disease-free, homogeneous seedlings for growers in large quantity in a short time, this 

study evaluates the effect of the HgCl2 (mercury chloride), BA (N
6
-benzyladenine), Pic (picloram), TDZ (thidiazuron), 

kinetin, IBA (indole-3-butanoic acid), and α-NAA (α-naphthaleneacetic acid) at different concentrations on in vitro 

propagation of strawberry cv. Sunraku. Research results showed that using 0.1% HgCl2 for five minutes gave 100% 

disease-free samples on the MS medium. MS medium supplemented with 0.75 mg/l BA and 0.3 mg/l IBA gave the 

highest shoot number (23.1 shoots per explant) and good quality. Half MS medium combined with 0.3 mg/l α-NAA was 

the best medium for rooting (18.6 roots per shoot). The research also showed that in vitro seedlings have the highest 

surviral rate (100%) and best development when they were grown on a mixed substrate (1 soil : 2 burn rice husks : 1 

coconut fiber). The number of chromosomes (2n = 8x = 56) of regenerated plants was similar to that of the mother plant. 

Keywords: Shromosome, micropropagation, runner, strawberry, cv. Sunraku. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây dâu tây (Fragaria  ananassa Duch) hay 

còn gõi là dåu đçt thuûc hõ Hoa h÷ng (Rosacea). 

Quâ dâu tây cung cçp nhiều chçt dinh dưỡng 

như canxi, sít, photpho, kali, và các loäi vitamin 

cæn thiết cho cơ thể con người như vitamin A, B1, 

B2 và đặc biệt là lượng vitamin C khá cao, hơn câ 

cam, dưa hçu (Nehra & cs., 1994). Ngoài ra, dâu 

tây còn chứa hai nhóm chçt oxy hóa rçt tøt là 

flavonoid và anthocyanine, do đò, quâ dâu tây có 

khâ nëng giýp tëng sức đề kháng, giâm stress, 

chøng nhiễm trùng, nhiễm đûc, câm cúm (Cocco 

& cs., 2015). 

Dâu tây có 2 loäi khác nhau, mût loäi phân 

ứng với ngày ngín (short day = SD, tức là cây 

chî ra hoa trong điều kiện ngày ngín), mût  

loäi phân ứng trung tính với ánh sáng  
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(neutral-day = ND, tức là cây ra hoa không 

phục thuûc vào thời gian chiếu sáng trong 

ngày). Do vêy những giøng dâu tây phân ứng 

với ngày ngín chî ra hoa được mût læn/nëm, 

ngược läi những giøng phân ứng trung tính với 

ánh sáng có thể ra hoa nhiều læn/nëm (Douglas 

& Thomas, 2005; Ruan & cs., 2009). Mût đặc 

điểm nùi trûi nữa là những giøng phân ứng 

trung tính với ánh sáng còn có thể sinh trưởng 

phát triển tøt ở nhiệt đû cao và èm. Việc du 

nhêp và nhân nhanh các giøng dâu tây có phân 

ứng trung tính với ánh sáng vào tr÷ng ở nước ta 

là điều cæn thiết, nhçt là ở những vùng có khí 

hêu nóng èm như đ÷ng bìng sông H÷ng.  

Dâu tây có thể được nhân giøng bìng tay bò 

hoặc nuôi cçy mô. Cây giøng nhân bìng tay bò có 

giá thành thçp, nhưng hệ sø nhân thçp và tiềm 

èn nhiều rþ ro về bệnh (Dijkstra, 1993; Quiroz & 

cs., 2017). Ứng dụng kỹ thuêt nuôi cçy mô trong 

nhån nhanh dåu tåy đã đem läi cuûc cách mäng 

về sân xuçt dâu tây trên toàn cæu ở quy mô công 

nghiệp (Boxus, 1989; Martinelli, 1992; Kikas & 

cs., 2006; Palei & cs., 2015). Tuy nhiên, khi cây 

nuôi cçy mö được đưa ra ngoài tr÷ng cÿng cò mût 

sø biểu hiện khöng bình thường như chiều cao 

cây thçp, cuøng lá ngín, lá không mở, hoa ra 

sớm, hät phçn không nèy mæm, quâ méo mó 

(Larkin & Scowcroft, 1981; Patnaik & cs., 1999; 

Kaushal & cs., 2004). Nhiều nghiên cứu chî ra 

rìng trong quá trình nuôi cçy mô tế bào thực vêt, 

cây tái sinh có sự thay đùi về sø lượng và cçu trúc 

cþa nhiễm síc thế (Larkin & Scowcroft, 1981; 

Kaeppler & cs., 2000; Neelakandan & Wang, 

2012; Kovarik & cs., 2012). Cây tái sinh có thể 

thay đùi đûi bûi so với cây mẹ, hoặc nhiễm síc thể 

bð mçt đoän, thêm đoän (Hang & Bregitzer, 

1993; Al-Zahim & cs., 1999; Joachimiak & 

Ilnicki, 2003; Arora & cs., 2006; Gernand & cs., 

2007). Nguyên nhân có thể là do möi trường nuôi 

cçy, n÷ng đû chçt điều tiết sinh trưởng, tuùi cþa 

méu cçy, loäi mö đưa vào nuöi cçy (Peschke & 

Phillips, 1992; Truong & cs., 2012; Kim & cs., 

2019; Kim & cs., 2020). 

Giøng dâu tây Sunraku có ngu÷n gøc từ 

Nhêt Bân thuûc loäi phân ứng trung tính với 

ánh sáng, giøng có sức sinh trưởng khóe, chøng 

chðu nçm phçn tríng, quâ có mæu đó tươi, thðt 

quâ chíc và ngõt. Vì vêy, nghiên cứu này têp 

trung vào đánh giá ânh hưởng cþa các chçt điều 

tiết sinh trưởng đến khâ nëng nhån nhanh in 

vitro cÿng như sự đ÷ng nhçt cþa cây tái sinh so 

với cây mẹ thöng qua đếm nhiễm síc thể. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Giøng dåu tåy Sunraku được trang träi 

Nông Trang Xanh (Vân H÷, Mûc Chåu, Sơn La) 

nhêp nûi từ Nhêt Bân nëm 2017 và tr÷ng trong 

nhà có mái che täi Mûc Chåu, Sơn La.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tạo vật liệu khởi đầu 

Tay bñ được lçy từ cây mẹ 2 nëm tuùi tr÷ng 

trong nhà màn cò mái che, sau đò được rửa säch 

dưới vñi nước và làm khô bìng giçy thçm trước 

khi đưa méu vào khử trùng. Méu có chứa ch÷i 

được rửa bìng nước xà phòng, sau đò rửa säch 

bìng nước cçt vô trùng, tiếp theo méu được 

ngâm trong c÷n 70 đû trong thời gian 1 phút, 

sau đò rửa bìng nước cçt vô trùng 3 læn. Méu 

tiếp tục được khử trùng bìng dung dðch HgCl2 

0,1% ở các thời gian khác nhau (2 phút, 3 phút, 

4 phút, 5 phút và 7 phýt), sau đò rửa säch méu 

bìng nước cçt vô trùng 3 læn. Méu được thçm 

khô bìng giçy thçm vö trüng, sau đò méu được 

tách bó phæn lá bao bên ngoài bìng dao trước 

khi cçy vào möi trường MS (Murashige & 

Skoog, 1962) bù sung 2% surcrose (được sân 

xuçt bởi cöng ty mía đường Miền Bíc) và 0,45% 

agar (được sân xuçt bởi Công ty TNHH Sân 

xuçt Thương mäi Dðch vụ Phan Træn), pH 5,7. 

2.2.2. Tái sinh và nhân nhanh chồi 

Lựa chõn các ch÷i đơn cò chiều cao trung 

bình 2-3cm, sinh trưởng khóe, lá xanh đêm sau 

đò cçy trên möi trường MS + 2% surcrose + 4,5% 

agar và các chçt điều tiết sinh trưởng khác nhau 

(BA, Pic, TDZ, kinetin, BA, IBA), ở các n÷ng đû 

khác nhau (0,0 mg/l; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0).  

2.2.3. Tạo cây hoàn chỉnh 

Sau 4 tuæn nuôi, các ch÷i đơn cò chiều cao 

trung bình 2,5-3 cm, có từ 3-4 lá, lá xanh đêm 
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được tách riêng rẽ và cçy vào möi trường MS ở 

các n÷ng đû khác nhau (1 MS; ½ MS; ¼ MS) 

cÿng như bù sung -NAA ở các n÷ng đû khác 

nhau (0,0; 0,1; 0,3, 0,5 mg/l).  

2.2.4. Thích nghi cây ở vườn ươm 

Cây cçy mô cao từ 3-4cm, có 3-5 lá và có từ 

3-5 rễ được lựa chõn để đưa ra ngoài vườn ươm 

từ 2-3 ngày (giữ cây trong bình) nhìm mục đích 

täo sự thích nghi cþa cây với điều kiện bên 

ngoài. Sau đò cåy in vitro được lçy ra khói bình 

và được rửa säch möi trường nuôi cçy dưới vòi 

nước chây, tiếp theo cåy được xử lý bìng thuøc 

Ridomil Gold 68WG (được sân xuçt bởi Công ty 

Syngenta) để phòng nçm khuèn. Cåy được tr÷ng 

trên các loäi giá thể khác nhau (đçt phü sa; xơ 

dừa; trçu hun) với tỷ lệ phøi trûn khác. Thí 

nghiệm được tiến hành vào đæu tháng 10, cây 

được che níng và tưới nước 3 læn/ngày đến khi 

cây xuçt hiện lá mới. 

2.2.5. Kiểm tra nhiễm sắc thể của cây  

tái sinh 

Xác đðnh sø lượng nhiễm síc thể cþa cây tái 

sinh được tiến hành theo phương pháp cþa 

Nguyen & cs. (2015). Đæu rễ cþa cây tái sinh ở 

vườn ươm được lçy vào lúc 5 giờ chiều. Đæu rễ 

được ngâm vào dung dðch 8-hydroxyquinoline 2 

mMol trong 60 phút ở nhiệt đû phñng, sau được 

tiếp tục giữ ở nhiệt đû 4C trong 15 tiếng. Đæu 

rễ được rửa säch bìng nước cçt từ 4-5 læn, sau 

đò được ngâm trong dung dðch etanol + acetic 

acid (tỷ lệ 3:1 theo thể tích) ở nhiệt đû phòng 

trong thời gian 40 phút. Tiếp theo, đæu rễ được 

ngâm trong HCl 1N trong 60 phút ở nhiệt đû 

phñng, sau đò ngåm trong bể ùn nhiệt 60C 

trong 10 phýt, sau đò rửa bìng nước cçt từ 2 

đến 3 læn. Tiếp đæu rễ (dài 2-3mm) được ngâm 

trong dung dðch enzyme (0,3% cellulose + 0,2% 

macerozyme + 0,1% pectolyase + 1mM ethylene 

diamine tetra-acetic acid; pH 4,0) ở 42C trong 

40 phýt. Sau đò đæu rễ được rửa bìng nước cçt 

và tiếp tục được ngâm trong dung dðch c÷n - 

acetic acid (tỷ lệ 3:1 theo thể tích) ở nhiệt đû âm 

20C trong 5 phút. Tiếp theo đæu rễ được đặt lên 

lam kính và được tán nhó bìng panh cùng với 

dung dðch etanol + acetic acid (tỷ lệ 3:1 theo thể 

tích), sau đò để khô ở nhiệt đû phòng trong 5 

phút. Lam kính có chứa méu được nhuûm trong 

dung dðch giemsa 4% + dung dðch đệm 

phosphate 1/15 M (tỷ lệ 1:1 theo thể tích) từ 3 

đến 5 phýt, sau đò tráng nhanh qua nước cçt và 

để khô ở nhiệt đû phòng. Sø lượng nhiễm síc thể 

cþa ít nhçt 10 tế bào được quan sát và đếm dưới 

kính hiển vi phân pha ở đû phòng đäi 60X 

(Eclipse E400, Nikon, Japan). Nhiễm síc thể 

cþa tế bào rễ được chụp ânh bìng máy ânh có 

kết nøi với máy tính. 

2.3. Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu 

- Điều kiện nuôi cçy: Möi trường nuôi cçy cơ 

bân: MS + 2% surcrose + 4,5% agar. Möi trường 

nuôi cçy chuèn về pH 5,7 trước khi hçp khử 

trùng ở nhiệt đû 120C trong 20 phút. Méu được 

nuôi ở nhiệt đû từ 22-25C dưới 16 giờ chiếu 

sáng/8 giờ tøi, cường đû ánh sáng 2.500-3.000lux. 

- Các thí nghiệm trong phòng, múi công 

thức được nhíc läi 3 læn, múi læn 10 méu, các 

chî tiêu theo dôi được quan sát và đo đếm sau 4 

tuæn nuôi cçy. Các thí nghiệm ở vườn ươm được 

bø trí theo khøi ngéu nhiên, múi công thức nhíc 

läi 3 læn, múi læn 30 cây. Sø lượng nhiễm síc thể 

cþa cây tái sinh xác đðnh bìng cách lçy ngéu 

nhiên 10 cây, múi cây lçy 10 đæu rễ, múi đæu rễ 

đếm sø lượng nhiễm síc thể cþa 10 tế bào.  

- Xử lý sø liệu: Sø liệu được phân tích 

phương sai (ANOVA) mût nhân tø bìng phæn 

mềm thøng kê SAS 9.3 (2013). Kiểm tra sự sai 

khác giữa các giá trð trung bình bìng phép ước 

lượng và sử dụng tiêu chuèn LSD (Least 

Significant Difference) ở đû tin cêy 95%. Kiểm 

tra đû biến đûng cþa thí nghiệm được biểu hiện 

qua chî sø CV% (coefficient of variation). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tạo vật liệu khởi đầu 

Để tiến hành xây dựng quy trình nhân 

nhanh in vitro thì giai đoän täo vêt liệu khởi 

đæu là tiền đề quan trõng để quyết đðnh sự 

thành công cþa nghiên cứu, vì vêy tay bñ được 

xử lý trong dung dðch HgCl2 0,1% ở các thời gian 

khác nhau. Kết quâ quan sát được thể hiện ở 

bâng 1. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng mẫu bằng HgCl2 0,1% 

Công thức thí nghiệm Thời gian khử trùng (phút) Tỷ lệ mẫu sống (%) Tỷ lệ mẫu sạch bệnh (%) 

CT1 2 100,0 0,0 

CT2 3 100,0 20,0 

CT3 4 100,0 26,6 

CT4 5 80,0 100,0 

CT5 7 13,3 100,0 

 

Kết quâ ở bâng 1 cho thçy, thời gian khử 

trùng bìng HgCl2 0,1% có tác dụng trong quá 

trình khử trùng méu cçy trước khi đưa vào 

nuôi cçy in vitro. Công thức cho méu säch bệnh 

cao nhçt là chế đû khử trùng trong 5 phút với 

tỷ lệ méu säch bệnh là 100%, trong khi ở thời 

gian 2 hoặc 3 phút méu bð nçm và khuèn với tỷ 

lệ rçt cao (> 80%), ở thời gian khử trùng 4 phút 

tỷ lệ méu säch bệnh cÿng chî đät 26,6%. Khi 

tëng thời gian lên 7 phút thì tỷ lệ méu säch 

bệnh đät 100% nhưng tỷ lệ méu søng läi rçt 

thçp (13,3%). Vì vêy chúng tôi cho rìng, với 

méu tay bò thu thêp từ Trang Träi Xanh (Vân 

H÷, Mûc Chåu, Sơn La) thì chế đû khử trùng 

bìng HgCl2 0,1% trong thời gian 5 phút là hợp 

lý nhçt, tỷ lệ méu søng đät 80,0% và tỷ lệ méu 

säch bệnh là 100,0%.  

Täo méu säch bệnh và có tỷ lệ søng cao hay 

thçp phụ thuûc nhiều vào ngu÷n lçy méu ban 

đæu, chế đû tr÷ng trõt cþa cây mẹ, cÿng như 

chçt khử trùng và thời gian khử trùng. La Việt 

H÷ng & cs. (2019) cho rìng xử lý tay bò bìng 

nước Javen 10% trong thời gian 5 phút cho tỷ lệ 

méu säch bệnh đät 28,0%, tuy nhiên các tác giâ 

không nói rõ cây mẹ được tr÷ng theo phương 

thức nào. Đú Mänh Cường & cs. (2018) đã düng 

lá cþa cây dâu tây tr÷ng trong nhà lưới để täo 

vêt liệu khởi đæu cho nhân nhanh in vitro, kết 

quâ cho thçy tỷ lệ méu säch đät 77,7% khi khử 

trùng lá trong dung dðch nano bäc 0,5 g/lít trong 

thời gian 20 phút. Các nghiên cứu cþa 

Anuradha & cs. (2016); Sunita & cs. (2018) cho 

thçy sử dụng tay bò là tøt nhçt để täo vêt liệu 

khởi đæu trong nhân nhanh in vitro cây dâu tây. 

Thời gian khử trüng cÿng như chçt khử trùng 

và n÷ng đû khử trüng tương tự với các kết quâ 

nghiên cứu cþa chúng tôi.  

3.2. Nghiên cứu nhân nhanh 

Sự phát sinh hình thái cþa méu nuôi cçy in 

vitro phụ thuûc vào nhiều yếu tø khác nhau 

như: ánh sáng; nhiệt đû; đû èm; möi trường nuôi 

cçy; chçt điều hña sinh trưởng; hàm lượng 

đường, trong đò, chçt điều tiết sinh trưởng là 

nhân tø quyết đðnh đến kết quâ nuôi cçy, nó có 

vai trò quan trõng trong việc điều khiển đường 

hướng tái sinh cþa méu cçy cÿng như sự sinh 

trưởng, phát triển cþa ch÷i hay mô sẹo täo 

thành. Chính vì vêy, việc nghiên cứu sự ânh 

hưởng cþa BA, Pic, TDZ, kinetin, IBA đến sự 

phát sinh hình thái và nhân nhanh ch÷i dâu tây 

là rçt cæn thiết. 

3.2.1. Ảnh hưởng của BA đến khả năng 

phát sinh hình thái mẫu nuôi cấy. 

Trong nhân giøng in vitro, BA là mût trong 

những chçt điều hña sinh trưởng thực vêt thuûc 

nhóm cytokinin, có vai trò trong việc kích thích 

sự hình thành ch÷i non, quyết đðnh hệ sø nhân 

và chçt lượng ch÷i. Kết quâ đánh giá ânh hưởng 

cþa BA ở các n÷ng đû khác nhau đến hệ sø nhân 

và chçt lượng cþa ch÷i được thể hiện ở bâng 2. 

Kết quâ trình bày ở bâng 2 và hình 1 cho 

thçy, BA có tác dụng tích cực trong việc nhân 

nhanh dâu tây trong nuôi cçy in vitro. Với việc bù 

sung BA vào möi trường nuôi cçy cho hệ sø nhân 

ch÷i dåu tåy cao hơn so với đøi chứng không bù 

sung BA (Hình 1A), công thức cho hệ sø nhân cao 

nhçt là 0,75 mg/l BA với hệ sø nhån đät 20,4 

ch÷i/méu (Hình 1D) và có sự sai khác cò ý nghïa 

thøng kê ở mức xác suçt 95% so với các công thức 

khác. Hệ sø nhân cÿng như chçt lượng ch÷i bð 

giâm khi tëng n÷ng đû BA lên 1 mg/l (Hình 1E), ở 

công thức này ch÷i phát triển dð däng, lá xoën läi, 

các ch÷i dính kết läi với nhau. 
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Bâng 2. Ảnh hưởng của nồng độ BA khác nhau  

đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu nuôi cấy (sau 6 tuæn) 

Công thứcthí nghiệm Nồng độ BA (mg/l) Chiều cao chồi (cm/mẫu) Hệ số nhân TB (chồi/mẫu) Chất lượng chồi 

CT1 (đ/c) 0,00 3,24 1,40 + 

CT2 0,25 2,04 11,60 ++ 

CT3 0,50 2,36 16,20 ++ 

CT4 0,75 2,44 20,40 +++ 

CT5 1,00 1,54 10,40 ++ 

CV (%)  2,4 3,7  

LSD0.05  0,75 0,60  

Ghi chú: đ/c: đối chứng; (+) Chồi có hệ số nhân thấp, chủ yếu phát triển về chiều cao; (++) Chồi có hệ số nhân 

chồi cao, chiều cao trung bình; (+++) Chồi có hệ số nhân chồi cao, chồi phân tách rõ, chiều cao trung bình. 

 

Ghi chú: A: 0,0 mg/l BA; B: 0,25 mg/l BA; C: 0,5 mg/l BA; D: 0,75 mg/l BA; E: 1,0 mg/l BA. 

Hình 1. Nhân nhanh chồi dâu tây trên môi trường  

có bổ sung BA ở các nồng độ khác nhau (sau 6 tuæn nuôi cçy) 

Ảnh hưởng cþa BA đến hệ sø nhân cþa cây 

dåu tåy đã được các nghiên cứu trước đåy khâo 

sát ở nhiều n÷ng đû khác nhau cÿng như méu 

giøng khác nhau. Ashrafuzzaman & cs. (2013) 

cho biết n÷ng đû 0,5 mg/l BA là tøi ưu cho nhån 

nhanh ch÷i dâu tây từ tay bò, ở n÷ng đû này hệ 

sø nhån đät 7 ch÷i/méu. Nông Thð Huệ & cs. 

(2018) cÿng chî ra rìng sử dụng BA ở n÷ng đû 

0,4 mg/l cho hệ sø nhân cao nhçt (7,3 ch÷i/méu) 

từ ngu÷n méu là hät. Những kết quâ này thçp 

hơn nhiều so với nghiên cứu cþa chúng tôi khi 

dùng cùng n÷ng đû (hệ sø nhån đät 16,2 

ch÷i/méu). Điều này cho thçy, hệ sø nhân giøng 

in vitro cþa cây dâu tây không những phụ thuûc 

vào n÷ng đû cþa BA mà còn phụ thuûc vào giøng 

và cơ quan đưa vào nuöi cçy. Nghiên cứu cþa 

Kim & cs. (2019; 2020) cho thçy tỷ lệ cây biến dð 

tëng khi n÷ng đû BA vượt ngưỡng 1 mg/l, các tác 

giâ cÿng kết luên rìng n÷ng đû BA tøi thích cho 

nhân nhanh in vitro là từ 0,5-0,75 mg/l. 
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3.2.2. So sánh ảnh hưởng của BA, Pic, TDZ, 

kinetin cùng nồng độ (0,75 mg/l) đối với sự 

phát sinh hình thái mẫu nuôi cấy 

Các cytokinin được biết đến là nhóm chçt 

điều tiết sinh trưởng có tác dụng quyết đðnh đến 

sự phát sinh ch÷i cþa các méu nuôi cçy. Ngoài 

các cytokinin thường được sử dụng như BA, 

kinetin, thì mût sø cytokinin tự nhiên cÿng được 

sử dụng nhiều như TDZ, Pic, 2-ip, các chçt điều 

tiết sinh trưởng này được tùng hợp từ tự nhiên 

nên có giá thành cao, tuy nhiên hiệu quâ cþa 

chúng trong việc phát sinh ch÷i rçt lớn. Kết quâ 

thí nghiệm được thể hiện ở bâng 3. 

Kết quâ ở bâng 3 cho thçy, các cytokinin có 

tác đûng tøt trong việc phát sinh ch÷i méu nuôi 

cçy, nhưng đøi với Pic läi tó ra không có tác 

dụng đến phát sinh ch÷i cþa dâu tây, ch÷i dâu 

tây nuôi cçy ban đæu từ xanh chuyển thành 

tríng, sau đò chuyển dæn sang màu nâu vàng 

(Hình 2B). Đøi với TDZ, méu dâu tây cho hệ sø 

nhån đät 15,9 ch÷i/méu, ch÷i phát triển tøt và 

dễ dàng tách, lá ngín (Hình 2C). Ngược läi, ch÷i 

và lá cþa dâu tây ở công thức xử lý kinetin phát 

triển dài hơn, lá mânh hơn (Hình 2D). Tuy 

nhiên, hệ sø nhân ch÷i khi sử dụng TDZ và 

kinetin đều thçp hơn ở mức cò ý nghïa thöng kê 

(95%) so với BA. Các chî tiêu (sø ch÷i, chçt lượng 

ch÷i, chiều cao ch÷i) ở công thức 0,75 mg/l BA 

đều tøt hơn các cöng thức khác (Hình 2A). 

Nhiều tác giâ đã đánh giá ânh hưởng cþa các 

loäi cytokinin khác nhau đến sự phát sinh hình 

thái cþa cây dâu tây trong nuôi cçy mô. Nehra & 

cs. (1989) đã thu được 100% méu tái sinh từ đïa 

lá khi sử dụng BA ở n÷ng đû 0,5 ml/l, trong khi 

đò Passey & cs. (2003) cho biết sử dụng kinetin ở 

n÷ng đû 0,5 mg/l đã làm tëng tỷ lệ cþa méu täo 

ch÷i lên 88,5% trên giøng Chandler. Kết quâ 

nghiên cứu cþa chýng töi cÿng cho thçy BA có 

tác dụng thýc đèy tái sinh ch÷i và hệ sø nhân 

ch÷i hơn kinetin ở cùng n÷ng đû. 

Bâng 3. Ảnh hưởng riêng rẽ của các chất điều tiết sinh trưởng  

đến khâ năng phát sinh hình thái mẫu nuôi cấy 

Công thứcthí nghiệm Chất điều tiết sinh trưởng Chiều cao chồi (cm/mẫu) Hệ số nhân (chồi/mẫu) Chất lượng chồi 

CT1 (đ/c) BA 2,44 20,4 +++ 

CT2 Pic 1,26 0,0 - 

CT3 TDZ 1,34 15,9 ++ 

CT4 kinetin 2,48 9,2 ++ 

CV (%)  3,0 4,5  

LSD0.05  0,77 0,56  

Ghi chú: (-) Không phát sinh chồi; (++) Chồi phát triển bình thường, hệ số nhân và chiều cao trung bình; (+++) 

Chồi có hệ số nhân chồi cao, chồi phân tách rõ, chiều cao trung bình. 

 

Ghi chú: A: BA; B: Pic; C: TDZ; D: Kinetin.  

Hình 2: Ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng đến hệ số nhân của cây dâu tây 

(sau 6 tuæn nuôi cçy) 
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Việc sử dụng các chçt điều tiết sinh trưởng 

có ngu÷n gøc tự nhiên như TDZ và Pic nhìm 

thýc đèy quá trình tái sinh ch÷i, tëng hệ sø 

nhân ch÷i cþa cåy dåu tåy cÿng đã được Oosumi 

& cs. (2006) và Landi & Mezzett (2006) nghiên 

cứu. Kết quâ cho thçy có thể sử dụng TDZ ở 

n÷ng đû 1 mg/l để kích thích tái sinh ch÷i từ mô 

lá với tỷ lệ từ 23,1 đến 25,8% tùy thuûc vào 

giøng, hay sử dụng Pic ở n÷ng đû từ 1-2 mg/l đã 

làm tëng sự täo phôi vô tính từ 21,0% đến 37,7% 

tùy vào méu nuôi cçy ban đæu (Karimi & 

Karami, 2008; Mohammad & MaJid, 2013; 

Roberto & cs., 2016). Azmi & Hossein (2010) cho 

biết có thể dùng kết hợp TDZ với BA để tái sinh 

ch÷i dâu tây từ ch÷i đînh, trong khi đò nghiên 

cứu cþa chúng tôi chî thành cöng đøi với TDZ, 

đøi với Pic, méu cçy hoàn toàn không phát sinh 

hình thái. Sự khác biệt này rçt có thể là do 

ngu÷n méu đưa vào nghiên cứu cþa chúng tôi 

chî duy nhçt là ch÷i đînh. Kết quâ này cÿng 

tương tự như báo cáo cþa Debnath (2005). 

Từ kết quâ nghiên cứu trên cho thçy có thể 

sử dụng TDZ hoặc kinetin cho mục đích nhân 

nhanh in vitro cây dâu tây giøng Suraku. Tuy 

nhiên, cæn đánh giá chi tiết hơn về n÷ng đû sử 

dụng, cách sử dụng (riêng rẽ hay phøi hợp với 

các chçt điều tiết sinh trưởng khác) để khîng 

đðnh hiệu quâ cþa TDZ và kinetin. Chúng tôi sẽ 

tiến hành ở các nghiên cứu tiếp theo.  

3.2.3. Ảnh hưởng của tổ hợp BA với IBA đến 

khả năng nhân nhanh mẫu nuôi cấy 

BA là mût chçt điều tiết sinh trưởng thuûc 

nhòm cytokinin thường được sử dụng nhiều 

trong nuôi cçy mô. IBA là chçt điều tiết sinh 

trưởng thuûc nhóm auxin và cụ thể là auxin 

nhân täo, có hoät tính mänh trong việc phân 

chia tế bào. Việc nghiên cứu kết hợp giữa chúng 

với nhau để thýc đèy sự nhân nhanh ch÷i được 

thể hiện ở bâng 4. 

Kết quâ ở bâng 4 cho thçy, hệ sø nhân tøt 

nhçt khi kết hợp BA 0,75 mg/l với IBA ở n÷ng đû 

0,3 mg/l, hệ sø nhån đät 23,6 ch÷i/méu và chiều 

cao trung bình đät 2,76 cm/méu, ch÷i khóe, phát 

triển tøt. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của tổ hợp BA và IBA đến khâ năng nhân nhanh của mẫu nuôi cấy 

Công thức  
thí nghiệm 

Chất điều tiết sinh trưởng (mg/l) Chiều cao chồi 
(cm/mẫu) 

Hệ số nhân 
(chồi/mẫu) 

Chất lượng chồi 
BA IBA 

CT1 0,75 0,0 2,44 20,4 + 

CT2 0,1 2,5 20,8 + 

CT3 0,3 2,76 23,1 ++ 

CT4 0,5 2,84 21,6 ++ 

CV (%)   1,7 2,5  

LSD0.05   0,60 0,75  

Ghi chú: (+) Chồi phát triển tốt, hệ số nhân cao, chiều cao trung bình; (++) Chồi mập, cao, hệ số nhân cao. 

 

Ghi chú: A: 0,75 mg/l BA + 0,0 mg/l IBA; B: 0,75 mg/l BA + 0,1 mg/l IBA; C: 0,75 mg/l BA + 0,3 mg/l IBA;  

D: 0,75 mg/l BA + 0,5 mg/l IBA. 

Hình 3. Ảnh hưởng của BA và IBA đến hệ số nhân của mẫu nuôi cấy (sau 6 tuæn) 
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Bâng 5. Ảnh hưởng của nồng độ môi trường MS đến khâ năng ra rễ của mẫu nuôi cấy 

Công thức thí nghiệm Nồng độ môi trường Số rễ TB (rễ/mẫu) Chiều dài rễ TB (cm/mẫu) Nhận xét 

CT1 1 13,6 4,06 ++ 

CT2 ½ 16,4 3,84 +++ 

CT3 ¼ 10,6 6,08 + 

CV (%)  3,6 1,3  

LSD0.05  0,70 0,88  

Ghi chú: (+) Rễ ít, dài, mảnh và yếu; (++) Rễ phát triển bình thường; (+++) Rễ phát triển tốt, nhiều rễ phụ, mập; 

chiều dài trung bình. 

  

Ghi chú: A: MS; B: 1/2 MS; C: 1/4 MS. 

Hình 5. Sự ra rễ của cây dâu tây ở nồng độ dinh dưỡng MS khác nhau (sau 4 tuæn) 

3.3. Tạo cây hoàn chỉnh 

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ môi trường 

nuôi cấy đến khả năng ra rễ của mẫu cấy 

Möi trường MS là khởi đæu cho mõi quá 

trình nuôi cçy mô do giàu và cân bìng về chçt 

dinh dưỡng. Möi trường MS cung cçp đæy đþ các 

thành phæn khoáng đa lượng, vi lượng cho cây 

sinh trưởng và phát triển. Kết quâ đánh giá ânh 

hưởng cþa n÷ng đû MS đến khâ nëng ra rễ cþa 

dåu tåy được thể hiện ở bâng 5. Ở công thức 1/2 

MS có sø lượng rễ 16,4 rễ/ch÷i cao hơn hîn công 

thức đøi chứng MS 13,6 rễ/méu, tuy rễ ngín hơn 

nhưng ch÷i mêp, khóe và có nhiều rễ phụ. Khi 

giâm n÷ng đû MS xuøng thçp hơn thì việc täo rễ 

cþa méu giâm, rễ dài hơn nhưng mânh và yếu. 

Do đò, việc áp dụng công thức 1/2 MS trong täo 

cây hoàn chînh dåu tåy để tiết kiệm chi phí, thời 

gian và công sức mà vén đâm bâo rễ khóe mänh, 

phát triển tøt khi đưa ra vườn ươm. 

3.3.2. Ảnh hưởng của tổ hợp 1/2 MS kết hợp 

-NAA đến khả năng ra rễ của mẫu cấy 

Trong nuôi cçy, nếu sử dụng auxin với hàm 

lượng thích hợp có tác dụng kích thích méu cçy 

hình thành rễ. Kết quâ đánh giá khâ nëng ra rễ 
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cþa -NAA ở các n÷ng đû khác nhau trên nên 

möi trường 1/2 MS được thể hiện ở bâng 6. 

Kết quâ thu được từ bâng 6 cho thçy, ở các 

công thức thí nghiệm ch÷i đều täo rễ sau 4 tuæn 

nuôi cçy. Đøi với n÷ng đû 0,3 mg/l -NAA cho sø 

rễ/ch÷i nhiều nhçt (18,6 rễ/ch÷i) cao hơn so với 

công thức đøi chứng 1/2 MS (16,4 rễ/ch÷i), tuy 

mức đû xuçt hiện rễ phụ khöng đ÷ng đều như ở 

công thức 1/2 MS nhưng rễ dài, mêp, to, khóe và 

sø lượng rễ täo ra nhiều. Khi bù sung -NAA với 

n÷ng đû cao hơn thì tỷ lệ täo rễ cþa ch÷i giâm 

dæn, rễ mânh, ít rễ phụ, giâm khâ nëng søng 

khi đưa ra vườn ươm. 

Theo nghiên cứu cþa Đú Trí Trung (2013), ở 

n÷ng đû 0,25 mg/l -NAA tỷ lệ ra rễ 100%, sø rễ 

trung bình täo ra 15,4 rễ/ch÷i thçp hơn so với 

nghiên cứu cþa chúng tôi ở n÷ng đû 0,1 mg/l  

-NAA täo ra 16,6 rễ/ch÷i và tỷ lệ ra rễ là 100%. 

3.4. Thích ứng cây ở vườn ươm và kiểm tra 

số lượng nhiễm sắc thể của cây tái sinh 

Trước khi tiến hành đưa dåu tåy ra tr÷ng 

ngoài nhà lưới, bình cåy được để ở nơi cò nhiệt 

đû cao hơn so với phòng nuôi cçy mô khoâng  

5-7C trong thời gian từ 3-5 ngày, sau đò cåy 

dåu tåy được lçy ra khói bình và tr÷ng trên giá 

thể (đçt phü sa, xơ dừa và trçu hun) với các tỷ lệ 

khác nhau để khâo sát sự phát triển cþa cây. 

Kết quâ theo dõi sau 6 tuæn được thể hiện ở 

bâng 7. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của -NAA đến khâ năng ra rễ của mẫu nuôi cấy 

Công thức -NAA (mg/l) Số rễ trung bình (rễ/mẫu) Chiều dài rễ trung bình (cm/mẫu) Nhận xét 

CT1 (đ/c) 0,0 16,4 3,8 + 

CT2 0,1 16,6 3,8 + 

CT3 0,3 18,6 4,3 ++ 

CT4 0,5 17,0 5,0 + 

CV (%)  3,4 1,3  

LSD0.05  0,80 0,76  

Ghi chú: (+) Rễ phát triển tốt, chiều dài trung bình; (++) Rễ phát triển tốt, mập, nhiều rễ phụ, dài rễ tốt. 

 

Ghi chú: A: 0,0 mg/l (đối chứng); B: 0,1 mg/l; C: 0,3 mg/l; D: 0,5 mg/l. 

Hình 6. Sự ra rễ của cây dây tây ở các nồng độ -NAA khác nhau 
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Bâng 7. Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng của cây ngoài vườn ươm 

Công thức 
thí nghiệm 

Giá thể Tỷ lệ sống  
(%) 

Cao cây 
(cm) 

Số lá  
(lá/cây) 

Nhận 
xét Thành phần Tỷ lệ (%) 

CT1 Đất phù sa 100 91,6 4,5 4,1 + 

CT2 Đất : xơ dừa : trấu hun 50:25:25 100,0 4,4 4,7 + 

CT3 Đất : xơ dừa : trấu hun 25:25:50 90,0 6,4 5,7 ++ 

CT4 Đất : xơ dừa : trấu hun 25:50:25 83,3 5,6 6,1 + 

Ghi chú:(+) Cây phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng bình thường; (++) Cây sinh trưởng, phát triển tốt; phát triển 

tay bò sớm. 

 

Ghi chú: A: Cây trồng trên giá thể khác nhau (sau 30 ngày); B: Cây ra hoa tạo quả (sau trồng 60 ngày). 

Hình 7. Cây dâu tây cấy mô ngoài vườn ươm 

 

Ghi chú: A: cây mẹ; B: cây tái sinh. 

Hình 8. Nhiễm sắc thể (2n = 8x = 56) của cây dâu tây 

Kết quâ ở bâng 7 và hình 7 cho ta thçy, ở 

công thức 3 với đçt : xơ dừa : trçu hun (1:1:2) là 

giá thể thích hợp nhçt cho cây dâu tây tr÷ng 

ngoài nhà lưới với tỷ lệ søng đät 90%, tuy tỷ lệ 

søng thçp hơn cöng thức 2 (2 đçt : 1 xơ dừa : 1 

trçu hun) là 100% nhưng läi cho chçt lượng cây 

tøt hơn nhiều, chiều cao cåy trung bình đät  

6,4 cm/cây, với sø lá trung bình đät 5,7 lá/cây, 

và xuçt hiện tay bò sau tr÷ng 18 ngày. Cây tái 

sinh được tr÷ng ở vườn sân xuçt (sau 2 tháng) 

đã ra hoa và lứa quâ đæu tiên cho thu hoäch sau 

tr÷ng 80 ngày (Hình 7B). 
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Theo Dương Tçn Nhựt (2004), khi chuyển 

các cây nuôi cçy mö ra ngoài vườn ươm, giá thể 

thích hợp nhçt là xơ dừa với tỷ lệ søng trên 

88,3%, nhưng phâi sau 2 tuæn thì cây bít đæu 

phát triển rễ mới, cứng cáp hơn. Trong khi đò, 

các tác giâ (Nông Thð Huệ & cs., 2018; La H÷ng 

Việt & cs., 2019) cho biết giá thể (xơ dừa + đçt 

phù sa) theo tỷ lệ 1:1 là tøt nhçt khi ra cây dâu 

tây in vitro. 

Sø lượng nhiễm síc thể cþa cây mẹ và cây 

tái sinh ở vườn ươm (sau tr÷ng 30 ngày) được 

thể hiện ở hình 8. Kết quâ cho thçy sø lượng 

nhiễm síc thể cþa cåy tái sinh tương tự như cåy 

mẹ (2n = 8x = 56), điều này chứng tó rìng không 

có sự khác biệt về di truyền cþa cây tái sinh khi 

được nhân giøng bìng nuôi cçy mô. Bimal & cs. 

(2016) cho biết không có sự sai khác về sø lượng 

nhiễm síc thể cþa cây tái sinh và cây mẹ trên 

đøi tượng nghiên cứu cþa mình (cây hoa sim-

Melastoma malabatricum Linn). Tương tự, sø 

lượng nhiễm síc thể cþa cây hành hoa (Allium 

fistulosum) tái sinh và cây mẹ không có sự sai 

khác (Patryk & cs., 2014). Tuy nhiên, 

Fluminhan & cs. (1960) cho biết nhiễm síc thể 

sø 7 bð gãy trên cây ngô tái sinh từ nuôi cçy 

callus. Kiểm tra 75 cây tói (Allium sativum L) 

tái sinh từ callus, Al-Zahim & cs. (1999) cho 

biết có 9,3% là cây tứ bûi, 4% là cây lệch bûi. 

Chính vì vêy, việc kiểm đến sø lượng nhiễm síc 

thể cþa cåy tái sinh cÿng là mût trong các 

phương pháp hữu hiệu để sàng lõc những cá thể 

biến dð xuçt hiện trong quá trình nuôi cçy mô.  

4. KẾT LUẬN 

Đøi với giøng dâu tây Sunraku, sử dụng 

HgCl2 0,1% trong 5 phýt để khử trùng méu đưa 

vào nuôi cçy là tøt nhçt. Sử dụng möi trường 

MS có bù sung 0,75 mg/l BA + 0,3 mg/l IBA cho 

hệ sø nhân cao nhçt (đät 23,6 ch÷i/ méu). Môi 

trường ra rễ thích hợp nhçt cþa méu in vitro là 

1/2 MS kết hợp 0,3 mg/l -NAA, tỷ lệ ra rễ đät 

100% và sø rễ trung bình đät 18,6 rễ/méu sau 2 

tuæn nuôi cçy. Tî lệ thành phæn giá thể thích 

hợp nhçt cho cåy dåu tåy ra ngoài vườn ươm là 

1 đçt : 2 trçu hun : 1 xơ dừa cho tî lệ søng 90%, 

cåy sinh trưởng, phát triển tøt. Kiểm tra sø 

lượng nhiễm síc thể cþa cåy tái sinh cÿng tương 

tự như cåy mẹ. Cây ra hoa và cho thu hoäch quâ 

sau tr÷ng 80 ngày. 
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