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TÓM TẮT 

Cây hông (Paulownia fortunei) nhập nội từ Canada là loại cây lấy gỗ có giá trị kinh tế cao do có tốc độ sinh 

trưởng vượt trội, chất lượng gỗ tốt, chống chịu sâu bệnh. Do là cây nhập nội nên việc chủ động nguồn giống là cần 

thiết để phát triển giống cây này tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, nhân nhanh cây hông nhập nội bằng nuôi cấy 

mô đã được tiến hành. Vật liệu để vào mẫu là chồi cây hông 03 tháng tuổi. Chồi cây được xử lý với KMnO4 0,1% 

trong 30 phút, sau đó khử trùng trong dung dịch Natri Troclosene 0,5% trong 20 phút và HgCl2 0,2% trong 10 phút, 

cuối cùng mẫu cấy được ngâm trong dung dịch Cefotaxim 100 mg/l trong 10 phút. Tỷ lệ tạo mẫu sống vô trùng đạt 

35,7%. Môi trường nhân nhanh tốt nhất cho chồi hông in vitro là môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l BAP với hệ số 

nhân chồi thu được là 5,43 chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 4,32 cm/chồi. Môi trường thích hợp nhất để tạo rễ cây hông 

in vitro là môi trường ½ MS trong thời gian 3 tuần. Giá thể ra ngôi cho tỷ lệ cây sống cao là Peatmoss cho tỷ lệ cây 

sống đạt 97,2% trong thời gian 3 tuần. 

Từ khóa: Cây hông, Paulownia fortunei, nhân nhanh in vitro, BAP, Peatmoss. 

Rapid In-vitro Propagation of Exotic Dragontree (Paulownia fortunei) 

ABSTRACT 

Dragon tree (Paulownia fortunei) introduced from Canada is a wooden plant with high economic value due to its 

outstanding growth rate, high timber quality, and tolerance to insect pests and diseases. Because of exoctic origin, 

rapid propagation by tissue culture to produce large quantity of planting materials is necessary and suitable for the 

development of this species in Vietnam. Explants were collected from three-month-old plants. They were treated with 

0.1% KMnO4 for 30 minutes, then sterilized in 0.5% troclosene sodium solution for 20 minutes, followed by 0.2% 

HgCl2 for 10 minutes. Finally, the explants were soaked in 100 mg/l cefotaxim solution in 10 minutes for innitial 

culture with survival rate of 35.7%. The best medium for in vitro shoot regeneration was MS medium supplemented 

with 0.5 mg/l BAP with the shoot multiplication rate of 5.43 shoots/explant and average shoot height of 4.32cm. The 

best medium for in vitro rooting was ½ MS medium for 3 weeks. Growth substrate for high survival rate was 

peatmoss (97.2%) after 3 weeks of acclimatization. 
Keywords: Dragontree, Paulownia fortunei, in vitro propagation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chi Paulownia là chi cây trồng bân địa cûa 

Trung Quốc, do sự phát triển nhanh chóng và 

giá trị cûa chúng trên thị trþờng gỗ, nhiều loài 

hông đþợc trồng ở một số vùng ôn đới và cên 

nhiệt đới trên toàn thế giới (Freeman & cs., 

2012). Trong điều kiện tự nhiên, cây hông 10 

nëm tuổi có đþờng kính ngang ngực tÿ 30-40cm, 

thể tích gỗ 0,3-0,5m3 (Zhu & cs., 1986). Gỗ hông 

nhẹ nhþng chíc, khô khá nhanh và có thớ gỗ 

sáng màu, đẹp mít, không dễ bị cong vênh, nứt 

nẻ hoặc biến däng. Ngoài ra, gỗ hông rçt dễ gia 

công, thích hợp để chäm khíc và có đặc tính 

cách nhiệt tốt (Zhu & cs., 1986). Do tốc độ tëng 

trþởng nhanh và hàm lþợng cellulose cao 

(440g·cellulose/kg), chçt độn tÿ gỗ hông đþợc sử 

dýng thành công để täo ra hỗn hợp sinh học có 
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thể phân hûy axit polylactic, hoặc täo ra vêt liệu 

tổng hợp có độ uốn và độ bền va đêp tþơng 

đþơng hoặc vþợt trội so với vêt liệu tổng hợp cûa 

chçt độn bột gỗ thông (Lopez & cs., 2012). Bột 

gỗ hông có thể đþợc sử dýng trong sân xuçt vêt 

liệu tổng hợp polypropylen (Tisserat & cs., 

2013). Hoa và lá cây hông là nguồn cung cçp 

chçt béo, đþờng và protein tốt, đþợc sử dýng 

làm thức ën cho lợn, cÿu và thỏ. Hàm lþợng nitơ 

trong lá cåy hông đþợc so sánh tþơng đþơng với 

một số cây họ đêu. Lá cåy hông đþợc nông dân ở 

Quâng Tây Trung Quốc sử dýng làm cây phân 

xanh, câi täo đçt, xử lý chçt thâi chën nuôi (Zhu 

& cs., 1986; Song, 1988). 

Cây hông đþợc nhân giống tÿ hät, giâm 

cành hoặc nhân nuôi cçy mô trong ống nghiệm. 

Hät cûa cây hông có tî lệ nây mæm thçp và cæn 

có chế độ xử lý đặc biệt, tî lệ nây mæm chî đät 

29% đối với P. fortunei, 13% với loài  

P. kawakami, 23% với loài P. taiwaniana 

(Venkateswarlu & cs., 2001). Cây trồng tÿ hät 

cüng có tốc độ sinh trþởng chêm hơn so với cây 

đþợc nhân giống bìng phþơng thức giâm cành 

hoặc cây nuôi cçy mô (Bergman & Moon, 1997). 

Cây giống täo ra tÿ cách giâm cành có giá thành 

thçp nhþng số lþợng không đû nhiều để đáp ứng 

nhu cæu trồng rÿng quy mô lớn. Vi nhân giống 

cây hông đang trở thành phþơng pháp nhån 

giống phổ biến thay thế các phþơng pháp nhån 

giống truyền thống ở Trung Quốc, Úc, Canada 

và Mỹ với þu điểm täo ra cây giống đồng đều và 

số lþợng lớn. Nhiều loài thuộc chi Paulownia đã 

đþợc nhân giống thành công nhờ kỹ thuêt nuôi 

cçy mô với nguồn méu tÿ cây non hoặc tÿ cây 

trþởng thành (Burger & Wu, 1985; Song & cs., 

1989; Rao & cs., 1996). Các đoän thân mang 

chồi nách, đînh chồi non hoặc tÿ lá cüng đþợc sử 

dýng thành công làm vêt liệu nhân giống (Ho & 

cs., 1997; Chauhan & Emmannuel, 1998; Song 

& cs., 1989). 

Cây hông có nguồn gốc tÿ Úc, Canada, 

Trung Quốc đã đþợc nhêp nội về Việt Nam tÿ 

những nëm 2000 và đþợc trồng ở một số tînh 

phía Bíc và Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Việc 

nhân giống vô tính cây hông đã đþợc nghiên cứu 

ở Việt Nam với mýc đích cung cçp cây giống số 

lþợng lớn đáp ứng nhu cæu trồng rÿng cûa ngþời 

dân và täo giống kháng bệnh (Đoàn Thị Ái 

Thuyền & cs., 2001; Thái Xuån Du, 2001; Lþu 

Việt Düng, 2002; Lê Tçn Đức, 2003; Bùi Duy 

Ngọc & cs., 2007;). Cây hông đþợc nhân giống 

bìng công nghệ nuôi cçy mô cho nhiều þu điểm 

nhþ cåy giống sinh trþởng đồng đều, säch bệnh, 

chû động đþợc nguồn giống và khíc phýc đþợc 

nhþợc điểm tî lệ nây mæm thçp và tî lệ sống 

thçp, phý thuộc vào điều kiện ngoäi cânh cûa các 

phþơng pháp gieo hät và giâm cành (Đoàn Thị Ái 

Thuyền & cs., 2001). Cây hông nhêp nội tÿ 

Canada có þu điểm sinh trþởng nhanh, đồng đều, 

thích nghi tốt với điều kiện sinh thái và lêp địa 

cûa Việt Nam, tuy nhiên do là cây nhêp nội nên 

có giá thành cao và việc nghiên cứu nhân giống 

quy mô lớn chþa đþợc thiết lêp. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi tiến hành nhân giống in vitro 

cây hông nhêp nội tÿ Canada do Công ty Cổ 

phæn Têp đoàn Gỗ Toàn Cæu cung cçp nhìm chû 

động nguồn giống cây hông cung cçp cho diện 

tích trồng hàng ngàn hecta täi các tînh phía Bíc 

Việt Nam cûa công ty và các đơn vị đối tác. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nhân giống: Cây hông giống nhêp 

nội tÿ Canada đþợc cung cçp bởi Công ty Cổ 

phæn Têp đoàn Gỗ Toàn Cæu (Hà Nội). 

Vêt liệu khác: Các hoá chçt cơ bân dùng 

trong nuôi cçy mô tế bào thực vêt. Giá  

thể Peatmoss (rêu, than bùn) cûa công ty Nord 

Agri, Latvia. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Tạo nguồn vật liệu khởi đầu in vitro 

Chồi bánh tẻ cûa cåy hông kích thþớc trung 

bình 4cm có tÿ 2 đến 3 mít ngû đþợc thu thêp và 

xử lý với KMnO4 0,1% trong 30 phút rồi khử 

trùng trong buồng cçy vô trùng với các chế độ 

khử trùng kép khác nhau (Bâng 1). Chồi cây sau 

đó đþợc rửa säch bìng nþớc vô trùng và cçy vào 

môi trþờng khởi động 1/2 MS + 1,0 mg/l BAP 

(Murashige & Skoog, 1962; Venkateswarlu & cs., 

2001) trong 3 tuæn để theo dõi tî lệ täo chồi säch 

và tìm ra công thức khử trùng méu tối þu. 
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2.2.2. Nghiên cứu môi trường nhân nhanh 

chồi thích hợp 

Chồi cây hông tái sinh tÿ mít ngû có chiều 

cao 2,0-2,5cm, sinh trþởng khoẻ mänh, đþợc sử 

dýng để tiến hành nhân nhanh. Chồi đþợc nuôi 

cçy trên môi trþờng MS có bổ sung riêng rẽ 

Benzylaminopiurin (BAP: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 và 

2,0 mg/l), Kinetin (0,1; 0,5; 1,0; 1,5 và 2,0 mg/l), 

Thidiazuron (TDZ: 0,1; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0 mg/l) ở 

các nồng độ khác nhau để lựa chọn nồng độ chçt 

điều tiết sinh trþởng tối þu để nhân nhanh chồi. 

Sau đó môi trþờng nhân nhanh chồi thích hợp 

nhçt đþợc bổ sung kết hợp với  

-Naphthaleneacetic (-NAA: 0,2; 0,5; 0,7, và 

1,0 mg/l) hoặc axit Indole-3-acetic (IAA: 0,1; 0,2; 

0,5 và 0,7 mg/l) hoặc chçt hữu cơ tự nhiên 

(khoai lang 30 g/l; khoai tây 30 g/l; chuối chín  

30 g/l; nþớc dÿa 10% v/v) để nuôi cçy chồi cây 

hông nhìm tìm ra môi trþờng tối þu nhçt để 

nhân nhanh cây hông in vitro. 

2.2.3. Nghiên cứu môi trường tạo rễ thích hợp 

Các chồi có chiều cao 2,5-3,0cm, có tÿ 2 đến 3 

cặp lá đþợc cçy vào môi trþờng ra rễ để täo cây 

hoàn chînh. Môi trþờng ra rễ là môi trþờng 1/2 MS 

có bổ sung chçt điều tiết sinh trþởng -NAA 

(0,2; 0,5; 1,0 mg/l) hoặc axit Indole-3-butyric 

(IBA: 0,2; 0,5; 1,0 mg/l) để lựa chọn nồng độ tối 

þu để kích thích ra rễ. 

2.2.4. Ra ngôi cây in vitro 

Cây con có chiều cao 3-4cm, 4-5 rễ và có tÿ 

3 lá trở lên đþợc sử dýng để ra ngôi. Cây con 

đþợc đþa ra nhà lþới có mái che trong 5 ngày, 

sau đó rửa säch môi trþờng bám ở rễ và trồng 

vào giá thể có chứa Peatmoss với tî lệ phối trộn 

khác nhau trong 3 tuæn.  

2.2.5. Điều kiện thí nghiệm 

Các thí nghiệm đþợc tiến hành trong  

điều kiện nhân täo: cþờng độ ánh sáng: 2.000-

2.500 Lux; thời gian chiếu sáng: 16h sáng/8h tối; 

độ èm: 70-80%; nhiệt độ: 25 ± 2C. 

Tçt câ các môi trþờng nuôi cçy đþợc bổ sung 

6,0 g/l agar và 30 g/l sucrose, pH = 5,8. Môi 

trþờng đþợc hçp khử trùng ở 121C trong 20 

phút, áp suçt 1atm. Thể tích mỗi bình cçy là 

50ml môi trþờng. Mỗi bình cçy 10 méu. 

2.2.6. Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu 

Các thí nghiệm đþợc bố trí ngéu nhiên hoàn 

toàn (CRD) với 3 læn lặp läi, mỗi læn lặp läi 50 

méu. Số liệu đþợc phån tích phþơng sai (ANOVA) 

một nhân tố và phân tích hêu kiểm Fisher’s PLSD 

với mức P 0,05 bìng phæn mềm SPSS (ver. 16). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tạo vật liệu khởi đầu 

3.1.1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng đến 

việc tạo vật liệu khởi đầu cho nuôi cấy in 

vitro chồi cây hông 

Chồi cåy Hông sau khi đþợc khử trùng theo 

các chế độ khác nhau (Bâng 1) đþợc cçy trên 

môi trþờng tái sinh chồi 1/2 MS + 1,0 mg/l BAP 

(Venkateswarlu & cs., 2001) trong 3 tuæn để 

theo dõi tỷ lệ méu vô trùng phát chồi và tìm ra 

chế độ khử trùng tối þu nhçt. 

Kết quâ trình bày ở bâng 1 cho thçy, chế độ 

khử trùng ở công thức 4 (CT4) với việc ngâm xử 

lý méu cçy læn lþợt trong các dung dịch Natri 

Troclosene 0,5% (20 phút), HgCl2 0,2% (10 phút) 

và Ceofotaxim 100 mg/l (10 phút) cho tî lệ méu 

sống bêt chồi cao nhçt đät 35,7% sau 3 tuæn 

nuôi cçy tái sinh chồi. 

Bâng 1. Ảnh hưởng của các chế độ khử trùng đến việc tạo vật liệu khởi đầu  

cho quá trình nuôi cấy in vitro chồi cây hông (sau 3 tuần) 

Công 
thức 

Chế độ khử trùng 
Tỷ lệ mẫu  

vô trùng phát chồi (%) 
Tỷ lệ mẫu nhiễm chết 

(%) 

CT1 Natri Troclosene 0,5% (15 phút); HgCl2 0,1% (5 phút) 14,3  2,1 85,7  3,5 

CT2 Natri Troclosene 0,5% (15 phút), HgCl2 0,2% (10 phút) 0,0 100,0 

CT3 HgCl2 0,1% (5 phút); HgCl2 0,1% (10 phút); Ceofotaxim 100 mg/l (10 phút) 0,0 100,0 

CT4 Natri Troclosene 0,5% (20 phút); HgCl2 0,2% (10 phút);  
Ceofotaxim 100 mg/l (10 phút) 

35,7  2,8 64,3  2,6 
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Tî lệ méu nhiễm 100% cüng đþợc mô tâ 

trong nghiên cứu cûa Corredoira & cs. (2008) 

khi tiến hành khử trùng méu đoän thân chồi 

hông P. tomentosa cít trực tiếp tÿ cây hông 

sinh trþởng ngoài môi trþờng. Coredoira & cs. 

(2008) chî thu đþợc chồi hông vô trùng ở giai 

đoän nuôi cçy khởi động khi khử trùng đoän 

chồi thứ cçp dài 4 đến 10cm - mọc ra trong quá 

trình giåm cành các đoän thân cây hông trong 

nhà có mái che. Khử trùng đoän thân mang 

mít ngû cûa chồi hông bìng dung dịch 

Chlorine 5% hoặc HgCl2 0,1% cüng đþợc nhiều 

tác giâ thực hiện trong các nghiên cứu đã công 

bố cûa mình (Rout & cs., 2001; Clapa & cs., 

2014), tuy nhiên các tác giâ này thþờng không 

công bố tî lệ méu nhiễm hoặc tî lệ méu sống 

sau khi khử trùng nên không có nhiều thông 

tin để so sánh. Trong nghiên cứu cûa chúng tôi, 

lý do chính cûa việc phâi sử dýng chế độ khử 

trùng với nhiều loäi chçt khử trùng khác nhau 

do chồi cây hông P. fortunei có một lớp lông tơ 

mềm rçt khó khử trùng bề mặt, ngoài ra chồi 

cåy trþớc khi nuôi cçy có kích thþớc nhỏ  

và thþờng dính đçt nên cæn khử trùng nhiều 

bþớc hơn. 

3.2. Nhân nhanh chồi 

3.2.1. Ảnh hưởng của BAP, Kinetin, TDZ 

đến nhân nhanh chồi hông 

Trong thí nghiệm này, chồi cây hông in 

vitro thu đþợc tÿ quá trình cçy khởi động đþợc 

cçy vào môi trþờng nhân nhanh có bổ sung 

BAP, Kinetin, TDZ với các nồng độ khác nhau 

(Bâng 2) để theo dõi sự hình thành chồi và sự 

nhân nhanh cây hông in vitro. Kết quâ theo dõi 

sau 4 tuæn nuôi cçy đþợc trình bày ở bâng 2 và 

hình 2. 

Kết quâ đþợc trình bày ở bâng 2 cho thçy 

việc bổ sung BAP có ânh hþởng tích cực đến 

quá trình phát sinh chồi. Môi trþờng có bổ 

sung BAP cho chçt lþợng chồi tốt, chồi xanh, 

mêp, các chồi bên phát triển tốt. Môi trþờng bổ 

sung BAP ở nồng độ 0,5 mg/l cho số chồi trung 

bình cao nhçt đät 5,43 chồi/méu với chiều cao 

trung bình 4,32cm và số lá trung bình 5,15 

lá/chồi (Hình 2A). Kinetin và TDZ đều ânh 

hþởng đến sự hình thành chồi hông in vitro ở 

những khía cänh khác nhau. Hệ số nhân chồi 

cao nhçt là 2,0 chồi/méu đþợc quan sát ở các 

công thức môi trþờng có bổ sung 1,0 mg/l 

Kinetin và 4,0 chồi/méu trên môi trþờng bổ 

sung 0,5 mg/l TDZ. Tuy nhiên chçt lþợng chồi ở 

các môi trþờng có bổ sung các chçt này có sự 

khác biệt rõ rệt. Ở các môi trþờng có bổ sung 

Kinetin thì chồi thþờng nhỏ, màu xanh nhät, 

chiều cao thçp, khó quan sát (Hình 2B), nếu 

tiếp týc nuôi cçy thêm 2 tuæn trong điều kiện 

in vitro thì các chồi này thþờng bị thûy tinh 

hóa hoặc héo lá, lýi chồi. Ngþợc läi ở môi 

trþờng có bổ sung TDZ chồi thþờng có màu 

xanh đêm, chồi mêp, cao, sinh trþởng phát 

triển tốt và dễ đo đếm (Hình 2C). Nhþ vêy, 

ngoäi trÿ Kinetin, việc sử dýng BAP và TDZ 

một cách đơn lẻ đều có tác dýng tốt trong việc 

nhân nhanh chồi hông trong điều kiện in vitro. 

Tuy nhiên BAP nên đþợc lựa chọn để đþa vào 

môi trþờng nhân nhanh chồi do đåy là một 

chçt điều tiết sinh trþởng thực vêt phổ biến và 

có giá thành rẻ hơn so với TDZ. Các nhóm 

nghiên cứu cûa Song & cs. (1989), Đoàn Thị Ái 

Thuyền & cs. (2001), Shtereva & cs. (2014) khi 

sử dýng BAP ở nồng độ 1,0 mg/l hoặc 1,5 mg/l 

để nhân nhanh chồi hông in vitro đều thu đþợc 

tî lệ bêt chồi và täo cým chồi cao hơn hîn so với 

các công thức bổ sung BAP ở nồng độ thçp hơn 

hoặc cao hơn. Tuy nhiên, hệ số nhân tối þu 

nhçt trong nghiên cứu cûa chúng tôi thu đþợc 

täi công thức môi trþờng chî bổ sung 0,5 mg/l 

BAP, tþơng tự nhþ kết quâ nghiên cứu do 

Pozoga & cs. (2019) thực hiện trên giống lai  

P. tomentosa × P. fortunei. Kết quâ này đã 

khîng định bổ sung BAP nồng độ 0,5 mg/l vào 

môi trþờng nhân nhanh in vitro chồi hông 

nhêp nội cho hiệu quâ rõ rệt trong việc nhân 

nhanh chồi và täo cým chồi. 

3.2.2. Ảnh hưởng kết hợp của BAP với  

-NAA và IAA tới sự nhân nhanh chồi hông 

Trong nghiên cứu này, chồi cây hông in 

vitro đþợc cçy vào môi trþờng BAP kết hợp với 

-NAA hoặc IAA (Bâng 3) để tìm ra công thức 

môi trþờng cho hệ số nhân chồi cao và chçt 

lþợng chồi tốt. 
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Hình 1. Chồi cây hông sau 3 tuần nuôi cấy khởi động  

trên môi trường 1/2 MS + 1mg/l BAP 

Bâng 2. Ảnh hưởng của BAP, Kinetin,  

TDZ lên nhân nhanh chồi hông sau 4 tuần nuôi cấy 

Công 
thức 

BAP 
(mg/l) 

Kinetin 
(mg/l) 

TDZ 
(mg/l) 

Số chồi/mẫu  
(chồi) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá/chồi 
(lá) 

Chất lượng chồi 

CT1 0,0 - - 1,60 ± 0,35 3,60 ± 0,07 5,64 ± 0,11 ++ 

CT2 0,1 - - 2,17 ± 0,94 4,15 ± 0,05 5,35 ± 0,07 +++ 

CT3 0,5 - - 5,43 ± 0,68 4,32 ± 0,03 5,15 ± 0,09 +++ 

CT4 1,0 - - 4,77 ± 0,54 3,51 ± 0,07 5,11 ± 0,09 ++ 

CT5 1,5 - - 2,87 ± 0,69 3,54 ± 0,05 5,28 ± 0,14 +++ 

CT6 2,0 - - 2,93 ± 0,59 3,93 ± 0,07 5,47 ± 0,12 +++ 

CT7 - 0,1 - 1,63 ± 0,33 2,98 ± 0,05 5,54 ± 0,16 ++ 

CT8 - 0,5 - 1,23 ± 0,73 3,83 ± 0,10 5,27 ± 0,08 + 

CT9 - 1,0 - 2,00 ± 0,51 3,40 ± 0,03 5,35 ± 0,12 + 

CT10 - 1,5 - 1,30 ± 0,40 2,40 ± 0,07 5,46 ± 0,11 + 

CT11 - 2,0 - 1,67 ± 0,40 3,06 ± 0,05 5,28 ± 0,09 + 

CT12 - - 0,1 1,87 ± 0,19 1,06 ± 0,07 5,61 ± 0,07 +++ 

CT13 - - 0,2 2,79 ± 0,32 2,15 ± 0,19 5,63 ± 0,09 +++ 

CT14 - - 0,5 4,00 ± 0,41 2,24 ± 0,27 5,50 ± 0,10 +++ 

CT15 - - 0,7 3,32 ± 0,24 3,32 ± 0,29 5,25 ± 0,18 + 

CT16 - - 1,0 3,50 ± 0,12 3,75 ± 0.23 5,02 ± 0,20 + 

Ghi chú: (+): Chồi nhỏ, màu xanh; (++): Chồi to trung bình, màu xanh đậm (+++): Chồi to, xanh đậm; Số liệu 

được thể hiện dưới dạng Giá trị trung bình cộng/trừ độ lệch chuẩn. 

   

(A) (B) (C) 

Hình 2. Chồi in vitro cây hông trên môi trường MS 

có bổ sung 0,5 mg/l BAP (Hình A); 1,0 mg/l Kinetin (Hình B); 0,5 mg/l TDZ (Hình C) 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của BAP  

với -NAA và IAA đến sự nhân nhanh in vitro chồi hông sau 4 tuần nuôi cấy 

Công thức 
BAP 

(mg/l) 
-NAA 
(mg/l) 

IAA 
(mg/l) 

Số chồi/mẫu 
(chồi) 

Chiều cao 
(cm) 

Chất lượng chồi 

CT1 0,5 0,0 - 5,70 ± 0,26 5,55 ± 0,06 +++ 

CT2 0,5 0,2 - 4,20 ± 0,46 4,43 ± 0,06 ++ 

CT3 0,5 0,5 - 4,05 ± 0,38 4,41 ± 0,13 ++ 

CT4 0,5 0,7 - 4,57 ± 0,36 4,69 ± 0,11 ++ 

CT5 0,5 1,0 - 3,50 ± 0,24 3,47 ± 0,21 ++ 

CT6 0,5 - 0,1 3,43 ± 0,12 3,35 ± 0,13 + 

CT7 0,5 - 0,2 3,70 ± 0,14 3,72 ± 0,16 ++ 

CT8 0,5 - 0,5 3,43 ± 0,22 3,71 ± 0,18 ++ 

CT9 0,5 - 0,7 3,47 ± 0,16 3,49 ± 0,21 ++ 

Ghi chú: (+): Chồi nhỏ, màu xanh; (++): Chồi to trung bình, màu xanh đậm (+++): Chồi to, xanh đậm; Số liệu 

được thể hiện dưới dạng Giá trị trung bình cộng/trừ độ lệch chuẩn 

Kết quâ trình bày ở bâng 3 cho thçy, việc 

bổ sung -NAA hoặc IAA kết hợp với BAP vào 

môi trþờng nuôi cçy không làm tëng đáng kể 

hệ số nhân chồi so với việc bổ sung BAP đơn lẻ. 

Hệ số nhân chồi thu đþợc ở các công thức thí 

nghiệm có bổ sung thêm -NAA hoặc IAA đều 

thçp hơn so với môi trþờng chî có BAP ở nồng 

độ 0,5 mg/l. Hệ số nhân chồi cao nhçt chî đät 

đþợc là 4,57 chồi/méu với môi trþờng MS bổ 

sung 0,5 mg/l BAP và 0,7 mg/l -NAA hoặc chî 

đät đþợc trung bình 3,70 chồi/méu với môi 

trþờng MS bổ sung 0,5 mg/l BAP và 0,2 mg/l 

IAA. Tuy nhiên việc bổ sung -NAA và IAA ở 

nồng độ cao khiến việc täo rễ và phát triển lá 

cûa các chồi hông có xu hþớng tëng lên rõ rệt 

(Hình 3B, 3C). Hai môi trþờng bổ sung 0,7 mg/l 

-NAA và 0,2 mg/l IAA trở lên đều có tî lệ ra rễ 

cao, trong đó công thức bổ sung 0,7 mg/l  

-NAA täo rễ mêp, dài (Hình 3B). Việc chồi in 

vitro xuçt hiện rễ trong quá trình nhân nhanh 

cüng đþợc Lþu Việt Düng (2002) quan sát đþợc 

khi nhân nhanh 4 giống cây hông bân địa, cây 

hông in vitro có bộ rễ chçt lþợng tốt, mọc khoẻ 

trên môi trþờng MS có bổ sung 1,0 mg/l -NAA 

và 0,5 mg/l BAP. Việc täo rễ sớm trong quá 

trình nhân nhanh chồi khiến cho cým chồi 

không phát triển mà chî phát triển chồi đơn, 

điều này không có lợi cho giai đoän nhân 

nhanh täo cým chồi ở cây hông. 

Nhiều nhóm tác giâ khi nghiên cứu sự kết 

hợp bổ sung giữa các nhóm chçt hormone thực 

vêt để nâng cao hiệu quâ nhân nhanh in vitro 

cåy hông đều cho thçy việc kết hợp giữa các 

nhóm chçt này ở nồng độ khác nhau ânh hþởng 

nhiều đến hệ số nhân chồi và chçt lþợng cým 

chồi cåy hông trong điều kiện in vitro. Đoàn Thị 

Ái Thuyền & cs. (2001) kết luên rìng môi 

trþờng thích hợp cho việc nhân chồi hông là môi 

trþờng MS bổ sung 2 tổ hợp chçt kích thích sinh 

trþởng, tổ hợp 0,1 mg/l -NAA và 1,0-1,5 mg/l 

BAP; tổ hợp 0,1 mg/l -NAA và 2,0 mg/l 

Kinetin, câ hai công thức này đều cho hệ số 

nhân chồi cao và chçt lþợng chồi tốt. Pozoga & 

cs. (2019) cüng khîng định môi trþờng MS bổ 

sung 1,0 mg/l Kinetin và 1,0 mg/l -NAA thích 

hợp cho việc nhân nhanh chồi hông in vitro. Lê 

Tçn Đức (2003) cho rìng tổ hợp môi trþờng MS 

bổ sung BAP 10 mg/l + IBA 0,6 mg/l thích hợp 

cho việc nhân nhanh chồi hông in vitro. Lþu 

Việt Düng (2002) kết luên hệ số nhån đät 4,5 

læn sau 4 tuæn nuôi cçy với bốn giống hông thu 

thêp tÿ Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên và 

Sơn La trong môi trþờng MS bổ sung 0,1 mg/l  

-NAA và tÿ 2,5-3,0 mg/l BAP. Trong nghiên 

cứu cûa chúng tôi, việc kết hợp 0,5 mg/l BAP + 

0,7 mg/l -NAA trong môi trþờng MS để nhân 

nhanh chồi hông cüng cho hiệu quâ tþơng tự với 

các nghiên cứu đã công bố cûa các tác giâ này, 
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tuy nhiên hệ số nhån vþợt trội nhçt vén chî đät 

đþợc khi sử dýng BAP đơn lẻ ở nồng độ 0,5 mg/l. 

Điều đó cho thçy khi nhân nhanh cây hông 

nhêp nội, việc sử dýng đơn lẻ BAP cho hiệu quâ 

nhân chồi cao hơn việc kết hợp BAP với các 

hocmone thực vêt khác. 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất hữu cơ tự nhiên 

đến sự nhân nhanh chồi cây hông 

Chçt hữu cơ tự nhiên cüng có những tác 

động không nhỏ đến khâ nëng nhån nhanh chồi. 

Một số chçt hữu cơ đã đþợc sử dýng hiệu quâ 

trong nuôi cçy mô cây hông bao gồm nþớc dÿa, 

chuối tiêu chín, khoai tây (Burger & cs., 1985; 

Song & cs., 1989; Rao & cs., 1996). Thí nghiệm 

này đþợc thực hiện nhìm so sánh tác dýng cûa 

các chçt hữu cơ tự nhiên tới nhân nhanh chồi 

hông trên môi trþờng nền là MS có bổ sung  

0,5 mg/l BAP. Thí nghiệm đþợc theo dõi trong 4 

tuæn và thu đþợc kết quâ đþợc trình bày trong 

bâng 4. 

Kết quâ trình bày ở bâng 4 cho thçy các 

chçt hữu cơ tự nhiên nhþ nþớc dÿa, chuối chín, 

khoai tåy, khoai lang không làm tëng khâ nëng 

täo chồi cûa cây hông trong điều kiện nuôi cçy 

in vitro so với công thức đối chứng không bổ 

sung chçt hữu cơ. Chồi cây hông nhân nhanh 

trên các môi trþờng có bổ sung các chçt hữu cơ 

tự nhiên khác nhau này đều cho kết quâ khá 

tþơng đồng với kết quâ nhân nhanh chồi ở công 

thức đối chứng không bổ sung chçt hữu cơ tự 

nhiên về hệ số nhân và hình thái cây in vitro. 

Nhþ vêy để tiết kiệm chi phí và thao tác trong 

quá trình nhân giống cây hông in vitro, việc bổ 

sung các chçt hữu cơ tự nhiên vào môi trþờng là 

không cæn thiết. 

   

(A) (B) (C) 

Hình 3. Chồi hông sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MS + 0,5mg/l BAP  

không bổ sung -NAA (Hình A); bổ sung 0,7 mg/l -NAA (Hình B);  

bổ sung 0,2 mg/l IAA (Hình C) 

Bâng 4. Ảnh hưởng của chất hữu cơ tự nhiên  

đến sự nhân nhanh chồi cây hông sau 4 tuần nuôi cấy 

Công thức Chất hữu cơ Nồng độ 
Hệ số nhân 
(chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi  
cm/mẫu) 

Hình thái chồi 

CT1 Đối chứng 0 5,80 6,72 ++ 

CT2 Khoai lang 30 g/l 5,03 5,05 + 

CT3 Khoai tây 30 g/l 5,77 6,70 + 

CT4 Chuối chín 30 g/l 5,23 5,38 + 

CT5 Nước dừa 10% 5,90 6,41 + 

LSD0,05 0,67 0,22  

CV% 6,5 4,4  

Ghi chú: Môi trường nền: MS + 0,5 mg/l BAP + 30 g/l sucrose + 6 g/l agar; ++: Chồi to, cao, lá màu 

xanh đậm, lá to; + : Chồi trung bình, thấp, lá màu xanh nhạt, lá nhỏ. 
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Bâng 5. Ảnh hưởng của -NAA đến sự ra rễ cây hông in vitro sau 3 tuần nuôi cấy 

Công thức 
Nồng độ -NAA 

(mg/l) 

Thời gian bắt đầu 
xuất hiện rễ 

Số rễ trung bình 
(rễ/ chồi) 

Chiều dài rễ 
(cm/ rễ) 

Tỉ lệ chồi tạo rễ  
(%) 

CT1 0,0 4 ngày 4,30 7,65 100 

CT2 0,2 5 ngày 6,60 4,82 100 

CT3 0,5 5 ngày 11,20 5,81 100 

CT4 1,0 5 ngày 16,00 4,65 100 

LSD0,05   0,39 0,26  

CV%   2,1 2,3  

  

(A) (B) 

Hình 4. Chồi hông sau 3 tuần nuôi cấy trên môi trường 1/2MS (Hình A)  

và môi trường 1/2MS + 0,2 mg/l -NAA (Hình B)  

Bâng 5. Ảnh hưởng của IBA đến sự tạo rễ chồi hông in vitro sau 3 tuần nuôi cấy 

Công 
thức 

Nồng độ IBA 
(mg/l) 

Thời gian bắt đầu 
hình thành rễ 

Số rễ 
(rễ/ mẫu) 

Chiều dài rễ 
(cm/rễ) 

Tỉ lệ hình thành rễ 
(%) 

CT1 0 4 ngày 4,23 5,46 100 

CT2 0,2 6 ngày 5,60 5,42 100 

CT3 0,5 6 ngày 5,80 5,30 100 

CT4 1,0 6 ngày 6,07 6,77 100 

LSD0,05   0,34 0,26  

CV%   3,30 2,20  

  

(A) (B) 

Hình 5. Chồi hông sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường 1/2MS (Hình A)  

và môi trường 1/2 MS + 0,2 mg/l IBA (Hình B) 
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3.3. Tạo cây hoàn chỉnh 

Giai đoän täo cây hoàn chînh chính là giai 

đoän täo rễ cho các chồi in vitro thu đþợc sau quá 

trình nhån nhanh, giai đoän này cæn đâm bâo 

vÿa giúp cây ra rễ và vÿa tëng sinh về kích thþớc 

để täo ra cây có thể tự hçp thý nþớc và quang 

hợp ở môi trþờng tự nhiên. IBA và -NAA là hai 

chçt điều tiết sinh trþởng thực vêt thþờng hay 

đþợc bổ sung vào môi trþờng nuôi cçy mô tế bào 

cåy hông trong giai đoän ra rễ (Rout & cs., 2001, 

Corredoira & cs., 2008). Một số nghiên cứu cûa 

các nhóm tác giâ khác trên đối tþợng cây hông 

cüng chî ra rìng việc cçy chuyển chồi cây hông in 

vitro sang môi trþờng không có chçt điều tiết 

sinh trþởng cüng làm kích thích sự lớn lên cûa 

chồi và hình thành rễ cho chồi cây (Ipekci & 

Gozukirmizi, 2004; Rao & cs., 1996). Trong 

nghiên cứu này, IBA và -NAA cüng đþợc sử 

dýng để kích thích sự ra rễ in vitro tÿ chồi cây 

hông, với đối chứng là môi trþờng không bổ sung 

chçt điều tiết sinh trþởng nhóm này. 

3.3.1. Ảnh hưởng của -NAA đến sự ra rễ 

chồi cây hông in vitro 

Để khâo sát ânh hþởng cûa -NAA đến sự 

ra rễ và chçt lþợng rễ chồi cây hông in vitro, -

NAA ở các nồng độ 0,2 mg/l, 0,5 mg/l và 1,0 mg/l 

đþợc bổ sung vào môi trþờng nền 1/2MS và tiến 

hành nuôi cçy chồi trong 3 tuæn. Kết quâ thí 

nghiệm đþợc trình bày ở bâng 5. 

Kết quâ trình bày ở bâng 5 cho thçy việc bổ 

sung -NAA vào môi trþờng nuôi cçy kích thích 

sự hình thành rễ in vitro và làm tëng số lþợng 

rễ trung bình ở mỗi cây so với môi trþờng không 

bổ sung -NAA. Tuy nhiên rễ cây ở các môi 

trþờng có bổ sung -NAA có xu hþớng mọc ngín 

và mêp hơn so với môi trþờng không bổ sung 

auxin này (Hình 4). Täi môi trþờng không bổ 

sung -NAA chồi cây hông bít đæu hình thành 

rễ 4 ngày sau khi cçy, nhanh hơn khoâng 1 

ngày so với các công thức môi trþờng có bổ sung 

-NAA. Rao & cs. (1996), Ipekci & Gozukirmizi 

(2004) cüng thành công trong việc täo rễ cho 

chồi in vitro các giống P. tomentosa, P. fortunei 

× P. tomentosa và P. kawakamii bìng việc cçy 

chuyển sang môi trþờng không bổ sung chçt 

điều tiết sinh trþởng thực vêt. Nhþ vêy, việc bổ 

sung -NAA vào môi trþờng nuôi cçy không 

thực sự cæn thiết để kích thích täo rễ cho chồi 

cây hông in vitro, chồi cây hông có thể dễ dàng 

ra rễ và đät số rễ với chçt lþợng tốt trên môi 

trþờng nền 1/2 MS không bổ sung chçt điều tiết 

sinh trþởng. 

3.3.2. Ảnh hưởng của IBA đến sự tạo rễ cây 

hông in vitro 

Để khâo sát ânh hþởng cûa IBA đến sự ra 

rễ và chçt lþợng rễ chồi cây hông in vitro, IBA ở 

các nồng độ 0,2 mg/l; 0,5 mg/l và 1,0 mg/l đþợc 

bổ sung vào môi trþờng nền 1/2 MS và tiến 

hành nuôi cçy chồi trong 3 tuæn. 

Kết quâ trình bày ở bâng 5 cho thçy việc bổ 

sung IBA vào môi trþờng nuôi cçy không kích 

thích sự hình thành rễ in vitro và làm tëng số 

lþợng rễ trung bình ở mỗi cây so với môi trþờng 

không bổ sung IBA. Täi môi trþờng không bổ 

sung IBA chồi cây hông bít đæu hình thành rễ 4 

ngày sau khi cçy, nhanh hơn khoâng 2 ngày so 

với các công thức môi trþờng có bổ sung IBA. Ở 

tçt câ các công thức thí nghiệm đều quan sát 

đþợc rễ cây có chçt lþợng tốt, rễ có nhiều lông 

hút và không bị đứt gãy khi nhçc cây ra khỏi 

môi trþờng (Hình 5). Kết quâ nghiên cứu cûa 

chúng tôi cüng tþơng tự nhþ kết quâ cûa 

Shtereva & cs. công bố nëm 2014 khi tiến hành 

nuôi cçy chồi cây P. elongata × P. fortunei và  

P. tomentosa trên môi trþờng 1/2 MS bổ sung 

1,0 mg/l IBA sau 4 tuæn nuôi cçy rễ dài trung 

bình 4,9cm và 4,7cm hình thành 2-3 rễ/chồi. 

Nhþ vêy, việc bổ sung IBA vào môi trþờng nuôi 

cçy là không thực sự cæn thiết để kích thích täo 

rễ cho chồi cây hông in vitro, chồi cây hông có 

thể dễ dàng ra rễ và đät số rễ với chçt lþợng tốt 

trên môi trþờng nền 1/2MS không bổ sung chçt 

điều tiết sinh trþởng. 

3.4. Ra ngôi cây hông in vitro 

Cây hông có chiều cao 3-4cm, có tÿ 3-4 rễ 

và 2-3 lá đþợc täo ra tÿ quá trình nhân nhanh 

đþợc trồng ra ngôi theo cách thức ra ngôi cây in 

vitro thông dýng. Bình chứa cåy hông đþợc đặt 

trong nhà lþới dþới ánh sáng tán xä trong thời 

gian 5 ngày để luyện cây. Cây hông in vitro đþợc 

rửa säch môi trþờng bám quanh rễ trþớc khi 

đem trồng vào giá thể. Các giá thể đþợc thử 

nghiệm bao gồm Peatmoss; Peatmoss: xơ dÿa (tî 

lệ 1:1); Peatmoss: xơ dÿa: đçt (tî lệ 1:1:1). 
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 Bâng 6. Ảnh hưởng của các loại giá thể đến chất lượng cây hông ra ngôi trong vườn ươm 

(sau 3 tuæn theo dõi) 

Giá thể 
Tỉ lệ sống 

(%) 
Chiều cao chồi 

(cm) 
Số lá trung bình 

Tốc độ ra lá mới 
(lá/tuần) 

Đường kính thân 
(cm) 

Peatmoss 97,2 5,24 3,93 1,82 0,45 

Peatmoss: xơ dừa tỉ lệ 1:1 96,2 6,78 3,53 1,92 0,53 

Peatmoss: xơ dừa: đất tỉ lệ 1:1:1 80,3 5,05 3,73 1,95 0,52 

LSD0,05 0,39 0,21 0,25 0,26 0,25 

CV% 3,2 2,2 2,3 4,8 3,7 

 

Hình 6. Cây hông ra ngôi sau 3 tuần trên giá thể Peatmoss 

Kết quâ nghiên cứu trình bày ở bâng 6 và 

hình 6 cho thçy, cây hông nuôi cçy mô thích 

nghi rçt tốt với các loäi giá thể khác nhau ngoài 

vþờn þơm. Khi đþợc trồng trong các loäi giá thể 

khác nhau tî lệ sống cûa cây vén rçt cao trong 

đó giá thể Peatmoss và Peatmoss trộn với xơ 

dÿa tî lệ 1:1 cho tî lệ sống đät tới trên 90%, là tî 

lệ đþợc chçp nhên khi ra ngôi cây in vitro. Do 

hiện nay việc sử dýng xơ dÿa tþơng đối phức täp 

do phâi xử lý khử chát mçt 1 tháng trþớc khi 

dùng, do đó trong sân xuçt cây khi ra ngôi với số 

lþợng lớn, chúng tôi đề xuçt chî sử dýng giá thể 

Peatmoss không pha trộn để ra cây. 

4. KẾT LUẬN  

Chế độ khử trùng với Natri Troclosene 0,5% 

(20 phút); HgCl2 0,2% (10 phút); Ceofotaxim  

100 mg/l (10 phút) cho tî lệ méu vô trùng đät 

35,7% trong giai đoän nuôi cçy tái sinh chồi. Môi 

trþờng MS + 0,5 mg/l BAP + 6,0 g/l agar + 30 g/l 

sucrose, pH = 5,8 là môi trþờng thích hợp để 

nhân nhanh in vitro chồi hông. Môi trþờng  

1/2 MS + 6,0 g/l agar + 30 g/l sucrose, pH = 5,8 

thích hợp để ra rễ täo cây hoàn chînh đối với chồi 

hông täo ra trong điều kiện in vitro trong 3 tuæn. 

Cây hông hoàn chînh đþợc ra ngôi trên giá thể 

Peatmoss trong thời gian 3 tuæn đû điều kiện để 

đóng sang bæu lớn và trồng trên đồng ruộng. 
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