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TÓM TẮT 

Cây dành dành không những có giá trị làm thực phẩm mà còn là một cây thuốc có nhiều công dụng trong chữa 

bệnh. Ở nước ta, đã có các công trình nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng dược lý, tuy nhiên vẫn chưa có 

công trình nghiên cứu nhân giống in vitro cây dành dành được công bố. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục 

tiêu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây dành dành có hệ số nhân giống cao, cây in vitro sinh trưởng tốt. Quả 

dành dành bánh tẻ là phù hợp nhất để lấy hạt tạo nguồn vật liệu ban đầu. Khử trùng quả bằng dung dịch Presept 

0,5% trong 10 phút cho hiệu quả khử trùng và sinh trưởng của cây tốt nhất (mẫu sạch là 94,67% và tỷ lệ nảy mầm là 

90,59%). Môi trường phù hợp cho nhân nhanh in vitro cây dành dành là môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/l BA cho 

hệ số nhân chồi đạt 7,29 chồi/mẫu. Đối với các vi chồi dành dành, sử dụng môi trường MS có bổ sung 30 g/l đường 

sucrose và 150ml nước dừa/lít cho vi chồi sinh trưởng mạnh, chất lượng chồi tốt. Môi trường ra rễ phù hợp cho chồi 

cây dành dành là môi trường MS có bổ sung 0,5 mg/l IBA hoặc môi trường ½ MS cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, hình thái 

rễ bình thường, cây sinh trưởng tốt. 

Từ khoá: Cây dành dành, Gardenia jasminoides Ellis, in vitro, nuôi cấy mô. 

In vitro Propagation of Gardenia jasminoides Ellis 

ABSTRACT 

Gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) is not only valuable as a food but also a medicinal plant used in the 

treatment of illnesses including jaundice, headaches, fever, inflammation, hepatic disorders, and hypertension. The 

current study aimed to establish an efficient protocol for in vitro propagation of Gardenia jasminoides Ellis with high 

multiplication rate and healthy plants. The pre-mature Gardenia fruits were the most suitable plant parts for initiation 

of in vitro culture. Seeds sterilized using 0.5% Presept solution for 10 minutes gave the highest sterilization (94.67%) 

and germination rate (90.59%). MS medium supplemented with 1.5 mg/l benzyladenine gave multiplication rate of 

7.29 shoots/explant. MS medium supplemented with 30-40 g/l sucrose and 150ml of coconut water/l gave vigorous 

growth of microshoots and good shoot quality. MS medium supplemented with 0.5 mg/l IBA or half-strength of MS 

medium recorded 100% rooting rate, normal root morphology, and well growing plants. 

Keywords: Gardenia jasminoides Ellis, in vitro propagation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây dành dành (Gardenia jasminoides 

Ellis) là cây thuøc có ngu÷n gøc ở châu Á, 

thường mõc nhiều ở các nước như Trung Quøc, 

Đài Loan, Nhêt Bân, Myanmar, Ấn Đû, Việt 

Nam. Các bû phên cþa cåy như lá, thån, rễ, quâ, 

hoa, vó thån đều có thể sử dụng để làm thuøc. 

Lá có thể sử dụng tươi và được thu hái quanh 

nëm, rễ có thể được thái lát nhó, đem phơi hoặc 
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sçy khö để dùng dæn. Quâ chín được thu hoäch 

và sçy khö. Cho đến nay, có tới 162 hợp chçt đã 

được phân lêp và xác đðnh từ cây thuøc này 

(Wang & cs., 2016; Le & cs., 2018; Chen & cs., 

2020). Thêm vào đò, cåy dành dành được sử 

dụng như mût chçt täo màu tự nhiên ở nhiều 

quøc gia, bao g÷m Trung Quøc, Nhêt Bân, Hàn 

Quøc, Ấn Đû và Bíc Mỹ (Chen & cs., 2020). 

Chính vì vêy, cây dành dành không những có 

giá trð trong chế biến thực phèm trong các món 

ën (Giménez & cs., 2015; Le & cs., 2018) mà còn 

là mût vð thuøc có nhiều công dụng như chứng 

xuçt huyết, vàng da, vàng mít, viêm gan, lở loét 

miệng, đau hõng, nhức đæu, ù tai, chây máu 

mÿi... (Chen & cs., 2020).  

Trên thế giới, đã cò mût sø nghiên cứu nhân 

giøng in vitro cây dành dành (Mosleh & 

Khetam, 2010; Salim & Hamza, 2017). Mặc dù 

vêy, cho đến nay vén chưa cò công bø nào về 

nhân giøng in vitro cåy dược liệu quý này ở nước 

ta. Mût sø nghiên cứu được thực hiện trong nước 

đã xác đðnh được thành phæn hóa hõc và tác 

dụng dược lý để sử dụng làm thuøc (Træn Trõng 

Biên & cs., 2017; Phäm Thð Nhêt Trinh & cs., 

2022) hay sử dụng làm thực phèm (Nguyễn Thð 

Thanh Thþy & Nguyễn Thð Hiển, 2016; Le & 

cs., 2018) hoặc kỹ thuêt nhân giøng cây dành 

dành bìng phương pháp giåm hom (Hoang Vu 

Tho & Hoang Bich Ngoc, 2019). Kỹ thuêt nhân 

giøng in vitro có thể nhân nhanh với sø lượng 

lớn cây giøng đ÷ng đều, säch bệnh, hệ sø nhân 

giøng cao và khíc phục được mût sø hän chế cþa 

các phương pháp nhån giøng bìng hät.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Quâ và hät cây dành dành (Gardenia 

jasminoides Ellis) ngay sau khi hái được sử 

dụng làm vêt liệu ban đæu. Ch÷i và cây in vitro 

sử dụng cho các nghiên cứu giai đoän nuôi cçy 

in vitro. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nuöi cçy 

mô tế bào thực vêt thông dụng. Các thí nghiệm 

đều sử dụng möi trường cơ bân MS (Murashige 

& Skoog, 1962), 7 g/l agar, pH möi trường là 5,8; 

30g đường/l; có hoặc không bù sung chçt điều 

tiết sinh trưởng như 6-Benzylaminopurine 

(BA); kinetin; indole butyric acid (IBA). Thể 

tích möi trường trong múi bình nuôi cçy là  

40-50ml. Möi trường nuôi cçy được hçp khử 

trùng ở 121C trong 20 phút. Méu cçy được 

nuöi trong phñng nuöi cò cường đû ánh sáng  

là 2.500-3.000Lux, thời gian chiếu sáng:  

16h sáng/8h tøi, đû èm phòng nuôi cçy: 60-

70%, nhiệt đû phòng nuôi: 25 ± 2C. Các thí 

nghiệm nếu cò điều chînh các nhân tø trên 

(n÷ng đû đường, hàm lượng möi trường MS) sẽ 

được mô tâ cụ thể ở từng thí nghiệm. 

Các thí nghiệm được thiết kế ngéu nhiên 

hoàn toàn (CRD), 3 læn lặp läi, múi læn lặp läi 

tøi thiểu 10 méu cçy. 

Phương pháp khử trùng quâ: Quâ dành 

dành được làm säch bề mặt bìng nước xà phòng 

loãng sau đò loäi bó phæn vó có vết bệnh màu 

đen, xám, dêp, rửa läi 4-5 læn với nước máy cho 

đến khi hết säch xà phñng và được khử trùng 

bìng Presept 0,5% (Presept là sân phèm cþa 

Johnson & Johnson, có chứa dichloroiso 

cyanurate) trong thời gian 10 phút. Sau khi khử 

trùng, quâ được rửa läi 3 læn bìng nước cçt vô 

trùng. Hät được tách và gieo lên trên möi trường. 

Giai đoän nhân nhanh: Méu cçy là đoän 

thân có hai mæm ngþ, có chiều cao từ 0,5-0,7cm 

được sử dụng làm vêt liệu cho nhân nhanh. 

Các vi ch÷i (< 1cm) được cçy vào möi trường 

có bù sung đường, nước dừa để xác đðnh n÷ng đû 

đường cÿng như lượng nước dừa phù hợp cho 

cåy sinh trưởng nhanh, chçt lượng ch÷i tøt. 

Giai đoän täo cây hoàn chînh: ch÷i dành 

dành có chiều cao từ 2,5-3,0cm được cçy vào môi 

trường có bù sung IBA hoặc cò hàm lượng môi 

trường MS khác nhau để xác đðnh möi trường 

täo cây hoàn chînh phù hợp nhçt. 

Phương pháp xử lý sø liệu: Các sø liệu được 

xử lý thøng kê theo chương trình Microsoft 

Excel và phæn mềm thøng kê InfoStat. Sø liệu 

được được phån tích phương sai (ANOVA) mût 

nhân tø và phân tích hêu kiểm Fisher’s PLSD 

với mức P ≤0,05. 
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Hình 1. Trạng thái quâ khi tạo nguồn vật liệu ban đầu  

Bâng 1. Ảnh hưởng của giai đoạn sinh trưởng  

của quâ tới kết quâ tạo nguồn vật liệu ban đầu 

Công thức 
Giai đoạn sinh trưởng 

của quả 
Tỷ lệ mẫu sạch vi sinh vật 

(%) 
Tỷ lệ mẫu nảy mầm  

%) 
Chiều cao cây 

(cm) 

CT1 Quả non 100 58,34 0,73 

CT2 Quả bánh tẻ 100 92,74 1,02 

CT3 Quả già 100 78,32 0,54 

P-value   0,39  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar. 

Bâng 2. Ảnh hưởng  

của thời gian khử trùng bằng Pesept tới kết quâ tạo nguồn vật liệu ban đầu 

Công thức Thời gian (phút) Tỷ lệ mẫu sạch (%) Tỷ lệ mẫu nảy mầm (%) Chiều cao cây (cm) 

1 5 89,45 71,42 0,95 

2 10 94,67 90,59 1,04 

3 15 98,15 78,69 0,76 

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tạo nguồn vật liệu ban đầu 

3.1.1. Ảnh hưởng của giai đoạn sinh trưởng 

của quả tới tạo nguồn vật liệu ban đầu 

Mût sø hät khi chín läi rơi vào träng thái 

ngþ nghî dén đến khó nây mæm. Chính vì vêy, 

việc xác đðnh được giai đoän sinh trưởng cþa hät 

cò ý nghïa quan trõng. Ở thí nghiệm này, chúng 

tôi sử dụng quâ ở các giai đoän quâ non, quâ 

bánh tẻ và quâ già (Hình 1) để tiến hành khử 

trùng bề mặt. Kết quâ gieo hät sau 5 tuæn được 

thể hiện ở bâng 1. 

Kết quâ trên bâng 1 cho thçy giai đoän sinh 

trưởng cþa quâ ânh hưởng rõ rệt tới khâ nëng 

nây mæm cþa hät. Quâ bánh tẻ cho tỷ lệ méu 

nây mæm cao nhçt và đät 92,74%. Ở CT1 (quâ 

non), tỷ lệ hät nây mæm chî đät 58,34%, chiều 

cao cåy đät 0,73cm. Trong khi đò hät thu được 

từ quâ già cho tỷ lệ nây mæm cao hơn và đät 

78,32% nhưng chiều cao cây läi thçp hơn so với 

hät non (đät 0,54cm). Như vêy quâ bánh tẻ là 

phù hợp cho gieo hät nhìm täo ngu÷n vêt liệu 

ban đæu. 
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3.1.2. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng 

bằng Presept tới giai đoạn tạo nguồn vật 

liệu ban đầu 

Mût sø tác nhån thường được sử dụng trong 

quá trình khử trùng méu như Presept, natri 

hypochloride (NaOCl), hydro peroxide (H2O2), 

thþy ngån clorua (HgCl2)… Sodium 

dichloroisocyanurate là hoät chçt khử trùng có 

trong Presept. Presept có thể được sử dụng ở 

n÷ng đû từ 0,5-2,0%, trong thời gian từ 5-90 phút 

(Mihaljević & cs., 2013; Kendon & cs., 2017; Đinh 

Trường Sơn & cs., 2021). Hiệu quâ khử trùng cþa 

hóa chçt phụ thuûc vào n÷ng đû và thời gian xử 

lý. Thời gian xử lý càng lâu, n÷ng đû chçt khử 

trùng càng cao thì tỷ lệ méu säch càng cao, tuy 

nhiên nếu n÷ng đû cao và thời gian quá lâu có thể 

làm chết méu. Ở thí nghiệm này chúng tôi tiến 

hành khử trùng quâ bánh tẻ bìng Presept với 

n÷ng đû là 0,5% ở 3 khoâng thời gian khác nhau 

là 5, 10 và 15 phút. Kết quâ sau 5 tuæn theo dõi 

được thể hiện ở bâng 2.  

Kết quâ trên bâng 2 cho thçy: Thời gian xử 

lý méu trong dung dðch Presept 0,5% ânh hưởng 

tới hiệu quâ täo ngu÷n vêt liệu säch vi sinh vêt. 

Thời gian khử trüng càng dài (tëng từ 5 phút 

đến 15 phút) thì tỷ lệ méu säch vi sinh vêt càng 

tëng, tëng từ 89,45% lên 98,15%. Khi xử lý quâ 

trong dung dðch Presept 0,5% ở thời gian 15 

phýt (CT3) đã cho tỷ lệ méu säch cao nhçt 

(98,15%) tuy nhiên tỷ lệ nây mæm và chiều cao 

cây läi thçp hơn so với hai công thức còn läi. 

Khử trùng quâ dành dành ở thời gian 5 phút 

(CT1) là cho tỷ lệ méu säch thçp nhçt. Trong 

khi đò thời gian khử trùng 10 phút cho tỷ lệ 

méu méu säch là 94,67% và tỷ lệ nây mæm đät 

cao nhçt, đät 90,59%. Như vêy chế đû khử trùng 

phù hợp là sử dụng dung dðch Presept 0,5% ở 

thời gian 10 phút cho tỷ lệ méu säch đät 94,67% 

và tỷ lệ méu nây mæm cao nhçt (90,59%). 

Presept là tác nhån đã được sử dụng khá phù 

biến để khử trùng méu cçy trong nuôi cçy mô. 

Thời gian khử trùng hät hoàng cæm với dung 

dðch Presept n÷ng đû 0,5% tøi ưu là 10 phýt 

(Đinh Trường Sơn & cs., 2021). Như vêy, kết quâ 

nghiên cứu cþa chýng töi là tương đ÷ng với kết 

quâ nghiên cứu khử trùng hät hoàng cæm. Tuy 

nhiên, đøi với hät cà chua Montavi thì khi khử 

trùng hät bìng dung dðch Presept 0,5% với thời 

gian khử trùng là 5, 10 hoặc 15 phýt đều cho tỷ 

lệ méu säch vi sinh vêt và tỷ lệ nây mæm đät rçt 

cao (89,7-93,3%) (Nguyễn Minh Chiến & cs., 

2019). Như vêy, rõ ràng hiệu quâ khử trùng phụ 

thuûc vào thời gian, n÷ng đû chçt khử trùng. 

3.2. Giai đoạn nhân nhanh 

3.2.1. Ảnh hưởng của kinetin tới khả năng 

nhân nhanh cây dành dành 

Các hormone thực vêt auxin và cytokinin 

rçt quan trõng đøi với quá trình tái sinh thực 

vêt trong nuôi cçy mö. Cytokinin như benzyl 

adenine (BA) hoặc kinetin tham gia vào quá 

trình điều hòa phân chia tế bào, hình thành ch÷i 

bçt đðnh. Bù sung cytokinins phù hợp sẽ tøi ưu 

quá trình hình thành ch÷i trong giai đoän nhân 

nhanh. Tuy nhiên, nếu lượng BA và kinetin quá 

nhiều sẽ gây bçt lợi tới méu cçy (Hill & 

Schaller, 2013; Mangena, 2020). 

Kết quâ ở bâng 3 và hình 2 cho thçy: Bù 

sung kinetin không ânh hưởng đến hệ sø nhân 

ch÷i mà chî ânh hưởng đến chiều cao ch÷i. Tçt 

câ các công thức đều cho hệ sø nhân ch÷i bìng 

2. Như vêy, các ch÷i tái sinh đều từ hai mæm 

ngþ cþa méu cçy chứ không phâi do tác đûng 

cþa kinetin.  

3.2.2. Ảnh hưởng của BA tới khả năng nhân 

nhanh cây dành dành 

Thí nghiệm được thực hiện trên möi trường 

MS có bù sung BA ở các n÷ng đû khác nhau. Kết 

quâ sau 2 tháng theo dôi được thể hiện ở bâng 4 

và hình 3. 

Kết quâ trên bâng 4 và hình 3 cho thçy: BA 

có ânh hưởng lớn đến hệ sø nhân ch÷i và chiều 

cao ch÷i ở cây dành dành. N÷ng đû BA càng cao 

thì hệ sø nhân ch÷i càng tëng nhưng chiều cao 

ch÷i läi giâm dæn, do hình thành các cụm ch÷i 

nhó. Bù sung BA n÷ng đû từ 1,5 mg/l đến  

2,5 mg/l BA đều cho hệ sø nhân ch÷i cao nhçt, 

dao đûng từ 7,29-7,67 ch÷i/méu cçy. Trong khi 

đò bù sung BA ở n÷ng đû 0,5 mg/l läi cho chiều 

cao ch÷i là cao nhçt (3,82cm). Ở n÷ng đû này 

ch÷i phát triển tøt, ch÷i to khoẻ, thân nhiều đøt. 

Như vêy dựa trên chî tiêu hệ sø nhân ch÷i, môi 

trường nhân nhanh ch÷i tøt nhçt ở thí nghiệm 

này là möi trường MS có bù sung 1,5 mg/l BA, 

30 g/l đường, 7 g/l agar, pH = 5,8. 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của kinetin tới khâ năng nhân nhanh cây dành dành (sau cçy 2 tháng) 

Công thức 
Nồng độ kinetin 

(mg/l) 
Hệ số nhân chồi/mẫu 

(chồi) 
Chiều cao chồi 

(cm) 
Quan sát 

hình thái chồi 

CT1 0,0 2,00 1,70
a 
 ++ 

CT2 0,5 2,00 1,50
a
  + 

CT3 1,0 2,00 1,30
a
  + 

CT4 1,5 2,00 1,75
a
  ++ 

CT5 2,0 2,00 1,75
a
  ++ 

CT6 2,5 2,00 2,50
b
 ++ 

P-value   0,006  

LSD (0,05)   0,52  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar. +: Chồi nhỏ, sinh trưởng tốt. ++: Chồi to, sinh trưởng 

tốt. Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, P = 0,05). 

 

0mg 0,5mg 1,0mg 1,5mg 2,0mg 2,5mg 

Hình 2. Cây dành dành sau 2 tháng nuôi cấy với các nồng độ kinetin khác nhau 

Bâng 4. Ảnh hưởng của BA tới khâ năng nhân nhanh cây dành dành (sau cçy 2 tháng) 

Công thức 
Nồng độ BA 

(mg/l) 
Hệ số nhân chồi 

(chồi/mẫu) 
Chiều cao chồi 

(cm) 
Quan sát hình thái chồi 

CT1 0,0 2,00
a
 1,40

a
 + 

CT2 0,5 3,95
ab

 3,82
c
 +++ 

CT3 1,0 4,60
b
 2,83

bc
 ++ 

CT4 1,5 7,29
c
 2,48

ab
 ++ 

CT5 2,0 7,60
c
 2,15

ab
 ++ 

CT6 2,5 7,67
c
 1,92

ab
 ++ 

P-value  < 0,0001 0,02  

LSD (0,05)  2,12 1,31  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar; +: Chồi chậm phát triển, ít chồi, chồi thấp bé, ++: Chồi 

phát triển tốt, hình thành nhiều chồi và cụm chồi nhỏ, +++: Chồi phát triển tốt, chồi to khoẻ; 

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, P = 0,05). 



Đinh Thị Thu Lê, Bùi Thị Hải Hoà, Nguyễn Thị Mỹ Uyên, Đoàn Thị Thúy Hằng,  
Ninh Thị Phíp, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Cường, Đinh Trường Sơn 

231 

 

0BA 0,5BA 1BA 1,5BA 2BA 2,5BA 

Hình 3. Cây dành dành sau 2 tháng nuôi cấy với các nồng độ BA khác nhau 

Bâng 5. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến khâ năng sinh trưởng  

và phát triển của vi chồi dành dành (sau cấy 2 tháng) 

Công 
thức 

Hàm lượng đường 
(g/l) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá 
(lá) 

Số rễ 
(rễ) 

Khối lượng tươi 
(mg) 

Khối lượng khô 
(mg) 

Hình 
thái 

CT1 0 0,86
a
 6,29

a
 0

a
 50,44

a
 17,59

a
 + 

CT2 10 1,71
b
 8,71

b
 0

a
 81,06

b
 23,24

b
 ++ 

CT3 20 1,76
b
 9,29

b
 2,19

b
 154,31

c
 33,80

c
 +++ 

CT4 30 2,24
b
 9,71

b
 2,58

b
 195,44

d
 40,04

d
 ++++ 

CT5 40 2,68
c
 9,29

b
 2,81

b
 214,63

d
 42,60

d
 ++++ 

P-value < 0,0001 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  

LSD (0,05) 0,38 1,37 1,01 29,01 4,39  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 7 g/l agar; (+): Chồi phát triển kém, lá cây bị thối dần, (++): Chồi phát triển bình 

thường, (+++): Chồi phát triển bình thường, có rễ, (++++): Chồi phát triển tốt, lá to, có rễ.  

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, P = 0,05). 

 

0g 10g 20g 30g 40g 

Hình 4. Hình ânh cây dành dành nuôi cấy  

ở các lượng đường khác nhau sau 2 tháng theo dõi 

Các nghiên cứu vi nhân giøng về cây dành 

dành (Gardenia jasminoides) đã được thực hiện 

trước đò. Mosleh & Khetam (2010) xác đðnh được 

möi trường MS có bù sung 5 mg/l BA là cho hệ sø 

nhân ch÷i cao nhçt và đät 2,2 ch÷i/méu. Như vêy, 

kết quâ nghiên cứu cþa chúng tôi khi bù sung bù 

sung BA trong khoâng 1,5-2,5 mg/l đều cho hệ sø 

nhân ch÷i dao đûng từ 7,29-7,67 ch÷i/méu cçy, 

gçp khoâng 3,3 læn so với kết quâ cþa Mosleh & 

Khetam (2010). Salim & Hamza (2017) xác đðnh 
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được möi trường cho hệ sø nhân ch÷i cao nhçt 

(3,8 ch÷i/méu) là möi trường MS có bù sung 3,0 

mg/l TDZ, 0,3 mg/l IAA. Như vêy, rõ ràng là có 

sự khác biệt khá lớn về hệ sø nhân ch÷i cây 

dành dành in vitro ở các công bø. 

Từ các kết quâ thí nghiệm trên cho thçy: 

môi trường MS có bù sung 1,5 mg/l BA, 30 g/l 

đường, 7 g/l agar, pH = 5,8 là phù hợp cho giai 

đoän nhân nhanh và cho hệ sø nhån đät  

7,29 ch÷i/méu, chiều cao ch÷i đät 2,48cm. 

3.3. Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến 

khả năng sinh trưởng và phát triển của các 

cụm vi chồi 

Đường sucrose là mût trong những yếu tø 

kiểm soát sự câm ứng và tëng trưởng cþa ch÷i in 

vitro. N÷ng đû đường tøi ưu cho sự phát triển 

cþa ch÷i có thể khác nhau giữa các loài và kiểu 

gen. N÷ng đû đường cò tác đûng lớn đến khâ 

nëng quang hợp cþa cây con và ânh hưởng lớn 

tới sự thành công cþa quá trình thích nghi cþa 

cây cçy mö giai đoän vườn ươm (Jo & cs., 2009; 

Ndagijimana & cs., 2014; Đinh Trường Sơn & 

cs., 2021). Thí nghiệm này được tiến hành nhìm 

đánh giá ânh hưởng cþa hàm lượng đường tới 

khâ nëng sinh trưởng cþa cụm vi ch÷i (cao 

khoâng 0,5-1cm) ở các n÷ng đû khác nhau để 

tìm ra hàm lượng đường phù hợp nhçt. Kết quâ 

theo dôi sau 2 tháng được thể hiện ở bâng 5 và 

hình 4. 

Kết quâ ở bâng 5 và hình 4 cho thçy: N÷ng 

đû đường có ânh hưởng lớn đến khâ nëng sinh 

trưởng và phát triển cþa các cụm ch÷i nhó ở cây 

dành dành. N÷ng đû đường càng cao thì chiều 

cao ch÷i càng tëng. Bù sung đường với hàm 

lượng 30-40 g/l cho hæu hết các chî tiêu quan sát 

như chiều cao ch÷i, khøi lượng tươi và khøi 

lượng khö là vượt trûi so với các công thức khác. 

Đøi với cây Alocasia amazonica, bù sung 

đường sucrose ở n÷ng đû 3% là tøi ưu nhçt cho 

sinh trưởng ở giai đoän in vitro cÿng như giai 

đoän thích nghi ngoài vườn ươm (Jo & cs., 

2009). Như vêy, có thể nói, kết quâ nghiên cứu 

cþa chúng tôi về ânh hưởng cþa n÷ng đû đường 

sucrose tới sinh trưởng phát triển cþa cây dành 

dành in vitro là tương đ÷ng với công trình 

nghiên cứu trên cây A. amazonica. Kết quâ 

nghiên cứu ânh hưởng cþa n÷ng đû đường tới 

sinh trưởng cþa cụm vi ch÷i cây hoàng cæm in 

vitro cho thçy ở n÷ng đû đường 40 hoặc 50 g/l đã 

làm giâm sinh trưởng phát triển và thêm chí 

gây chết cụm vi ch÷i. Mặc dù vêy, đøi với cụm vi 

ch÷i hoàng cæm, bù sung 20-30 g/l sucrose là 

n÷ng đû đường cho cụm vi ch÷i sinh trưởng phát 

triển tøi ưu (Đinh Trường Sơn & cs., 2021).  

3.3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng nước dừa 

đến khả năng sinh trưởng và phát triển 

của các cụm chồi nhỏ 

Trong nuôi cçy mö, nước dừa được sử dụng 

như mût thành phæn quan trõng bù sung đường, 

vitamin, khoáng chçt, axit amin và 

phytohormone (Yong & cs., 2009). Thí nghiệm 

này được tiến hành nhìm đánh giá ânh hưởng 

cþa hàm lượng nước dừa tới sự sinh trưởng phát 

triển cþa vi ch÷i dành dành (cao khoâng  

0,5-1cm) nhìm tìm ra hàm lượng nước dừa phù 

hợp nhçt. Kết quâ theo dôi sau 2 tháng được thể 

hiện ở bâng 6 và hình 5. 

Kết quâ ở bâng 6 và hình 5 cho thçy: Hàm 

lượng nước dừa có ânh hưởng đến sự sinh 

trưởng và phát triển cþa các cụm vi ch÷i dành 

dành. Hàm lượng nước dừa càng cao thì chiều 

cao ch÷i càng tëng. Bù sung 150 ml/l nước dừa 

cho chiều cao ch÷i, sø lá, sø rễ, khøi lượng tươi 

và khøi lượng khô là cao nhçt (chiều cao 3,44cm, 

9,75 lá/cây, 2,69 rễ/cây, khøi lượng tươi là 

430,08mg, khøi lượng khô là 68,71mg). 

Đøi với cây hoàng cæm, việc bù sung nước 

dừa đã làm giâm sinh trưởng phát triển và chçt 

lượng ch÷i Hoàng cæm in vitro. Thêm chí khi bù 

sung nước dừa với hàm lượng 150-200 ml/lít môi 

trường có thể gây chết cụm vi ch÷i hoàng cæm 

(Đinh Trường Sơn & cs., 2021). Kết quâ nghiên 

cứu nhân giøng in vitro cây trà hoa vàng cho 

thçy khi bù sung nước dừa với hàm lượng tëng 

dæn từ 5-40% đã làm tëng hệ sø nhân, chiều cao 

ch÷i đ÷ng thời chçt lượng ch÷i cÿng được câi 

thiện hơn (Đặng Quang Bích & cs., 2017).  

Như vêy, tác đûng cþa nước dừa lên sinh trưởng 

cþa ch÷i dành dành và trà hoa vàng là khá 

tương đ÷ng. 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của hàm lượng nước dừa đến sinh trưởng  

và phát triển của chồi cây dành dành (sau cçy 2 tháng) 

Công 
thức 

Hàm lượng nước dừa 
(ml/l) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá 
(lá/ chồi) 

Số rễ 
(rễ/cây) 

Khối lượng tươi 
(mg/cây) 

Khối lượng khô 
(mg/cây) 

Hình 
thái 

CT1 0 1,68
a
 8,25 1,65 208,51

a
 39,38

a
 + 

CT2 50 2,11
b
 8,75 1,91 240,79

a
 44,78

a
 + 

CT3 100 2,53
c
 9,00 2,28 256,63

a
 45,83

a
 ++ 

CT4 150 3,44
d
 9,75 2,69 430,08

b
 68,71

b
 ++ 

P-value < 0,0001 0,18 0,20 0,0001 0,0004  

LSD (0,05) 0,41   91,77 12,95  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar; (+): Chồi phát triển bình thường, (++): Chồi phát triển tốt.  

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, P = 0,05). 

 

Đ/C 50ml 100ml 150ml 

Hình 5. Cây dành dành nuôi cấy ở các hàm lượng nước dừa khác nhau (sau cçy 2 tháng) 

3.3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng môi 

trường MS đến khả năng tạo rễ dành dành 

Möi trường Murashige & Skoog (1962) là 

möi trường có chứa đæy đþ các loäi khoáng đa 

lượng, vi lượng, vitamins, rçt giàu chçt dinh 

dưỡng, được ứng dụng phù biến trong môi 

trường nuôi cçy mô tế bào thực vêt (Murashige 

& Skoog, 1962). Kết quâ nghiên cứu ở các thí 

nghiệm trên cho thçy mût tỷ lệ không nhó ch÷i 

dành dành có khâ nëng ra rễ trên möi trường 

MS mà không bù sung chçt điều hoà sinh 

trưởng thuûc nhóm auxin. Tuy nhiên, việc giâm 

hàm lượng khoáng có thể làm tëng tỷ lệ ra rễ 

cþa mût sø cây tr÷ng trong đò cþa ch÷i cây trà 

hoa vàng in vitro (Đặng Quang Bích & cs., 

2017). Chính vì vêy, ở thí nghiệm này chúng tôi 

cÿng thực hiện khâo sát ânh hưởng cþa các hàm 

lượng möi trường MS (giâm tçt câ các thành 

phæn cò trong möi trường MS) đến khâ nëng täo 

rễ cây dành dành. Kết quâ theo dõi sau 2 tháng 

được thể hiện ở bâng 7 và hình 6. 

Kết quâ ở bâng 7 và hình 6 cho thçy: việc 

giâm hàm lượng möi trường MS đã làm tëng tỷ 

lệ ch÷i ra rễ nhưng läi không ânh hưởng hưởng 

đến chî tiêu sø rễ/cây và có ânh hưởng tøt đến 

chiều cao và sø lá cþa cây dành dành. Ch÷i cho 

tỷ lệ ra rễ cao nhçt (đät tî lệ 100%), hình thái rễ 

mêp và phát triển tøt khi được nuôi cçy trên 

möi trường 1/2 MS. Mặc dù vêy, sø rễ/cây ở công 

thức 1/2 MS và 1/4 MS là tương đương nhau 

(khác nhau khöng cò ý nghïa thøng kê). Như 

vêy, có thể dùng môi trường 1/2 hoặc 1/4 MS ở 

giai đoän täo cây hoàn chînh. Việc giâm hàm 

lượng möi trường xuøng còn 1/2 MS nguyên bân 

đã cho tỷ lệ ra rễ cþa ch÷i trà hoa vàng in vitro 
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đät 62,5% trong khi đò tỷ lệ này là 0% trên môi 

trường MS. Khi giâm chî còn 1/4 MS nguyên 

bân, tỷ lệ ra rễ cþa ch÷i cây trà hoa vàng in 

vitro đät 100% (Đặng Quang Bích & cs., 2017). 

Như vêy, so với ch÷i trà hoa vàng, ch÷i dành 

dành có khâ nëng ra rễ trên möi trường MS cao 

hơn nhiều (đät 75%) và đät 100% khi giâm hàm 

lượng möi trường MS còn 1/2 MS. 

Bâng 7. Ảnh hưởng của hàm lượng môi trường MS  

đến khâ năng tạo cây dành dành hoàn chỉnh (sau cçy 2 tháng) 

Công thức 
Hàm lượng  

môi trường MS 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 
Số rễ/cây 

(rễ) 
Chiều cao cây 

(cm) 
Số lá/cây 

(lá) 
Hình thái 

CT1 1 MS 75% 2,42 2,25 ab 5,3 b ++ 

CT2 ½ MS 100% 3,36 3,00 c 6,5 bc ++ 

CT3 ¼ MS 95% 3,58 2,75 bc 6,8 c ++ 

CT4 0 MS 100% 2,04 1,75 a 2,7 a + 

P-value  0,06 0,004 <0,0001  

LSD (0,05)   0,66 1,5  

Ghi chú: Môi trường có bổ sung 30 g/l sucrose, 7 g/l agar; (+): Rễ nhỏ và dài, có nhiều rễ phụ, lá màu vàng nhạt, 

(++): Cây có rễ cây mập; lá cây xanh; rễ phát triển tốt. 

Trong cùng một chỉ tiêu theo dõi, các giá trị trung bình theo sau bởi cùng một chữ cái là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% (LSD, P = 0,05). 

 

1 MS 1/2 MS 1/4 MS 0 MS 

Hình 6. Hình ânh cây dành dành  

sau 2 tháng nuôi cấy ở các hàm lượng môi trường MS khác nhau 

Bâng 8. Ảnh hưởng của IBA tới sự hình thành rễ của chồi dành dành (sau cçy 5 tuæn) 

Công thức 
Nồng độ IBA 

(mg/l) 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 
Số rễ TB 
(rễ/cây) 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Quan sát 
hình thái rễ 

CT1 0 60 2,12 0,24 + 

CT2 0,25 100 4,80 0,58 + 

CT3 0,50 100 10,59 1,01 +++ 

CT4 0,75 100 6,90 1,08 ++ 

P-value   0,37 0,96  

Ghi chú: Môi trường nền là MS, 30 g/l sucrose, 7 g/l agar; (+): Rễ ít, (++): Rễ phát triển bình thường, (+++): Rễ 

mập, phát triển tốt. 
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Hình 7. Ảnh hưởng của IBA tới sự hình thành rễ của cây dành dành (sau cçy 5 tuæn) 

3.3.4. Ảnh hưởng của IBA tới sự hình thành 

rễ của cây dành dành 

Indole-3-butyric acid (IBA) là hormone điều 

hña sinh trưởng thực vêt thuûc nhóm auxin. 

Đåy là auxin cò tác đûng tích cực lên sự hình 

thành rễ và hay được sử dụng trong giai đoän 

täo cây hoàn chînh. Chính vì vêy, ở thí nghiệm 

này chúng tôi tiến hành nghiên cứu ânh hưởng 

cþa IBA lên sự hình thành rễ. Kết quâ theo dõi 

sau 5 tuæn nuôi cçy được thể hiện ở bâng 8. 

Từ kết quâ trên bâng 8 và hình 7 cho thçy: 

N÷ng đû IBA ânh hưởng đến khâ nëng ra rễ cþa 

cây dành dành in vitro. Sø rễ và chiều dài rễ 

tëng tỷ lệ thuên với n÷ng đû IBA bù sung vào 

möi trường. Khi bù sung IBA với n÷ng đû từ 0,25 

lên 0,75 mg/l IBA thì sø rễ trung bình tëng từ 

4,8 lên 10,59 còn chiều dài rễ trung bình läi 

tëng từ 0,58 lên 1,08cm. Tuy nhiên, rễ trên môi 

trường có bù sung 0,5 mg/l IBA có hình thái tøt 

nhçt. Như vêy môi trường MS có bù sung 

0,5 mg/l IBA là möi trường tøt nhçt để ra rễ cây 

dành dành, cho tỷ lệ ra rễ đät 100% và sø rễ lớn 

nhçt (10,59 rễ/cây). Kết quâ nghiên cứu cþa 

chýng töi khá tương đ÷ng với kết quâ nghiên 

cứu trên cây thâo quâ khi tác giâ (Nguyễn 

Thanh Hâi & cs., 2019) cÿng kết luên môi 

trường ra rễ phù hợp cho ch÷i thâo quâ là MS có 

bù sung 0,5 mg/l IBA. 

Từ hai thí nghiệm trên cho thçy có thể sử 

dụng möi trường MS, 30 g/l sucrose, có bù sung 

0,5 mg/l IBA hoặc möi trường 1/2 MS cho giai 

đoän täo cây hoàn chînh. 

4. KẾT LUẬN 

Quâ dành dành bánh tẻ là phù hợp nhçt để 

lçy hät täo ngu÷n vêt liệu ban đæu. Khử trùng 

quâ bìng dung dðch Presept 0,5% trong 10 phút 

cho hiệu quâ khử trüng và sinh trưởng cþa cây 

tøt nhçt (méu säch là 94,67% và tỷ lệ nây mæm 

là 90,59%). Möi trường phù hợp cho nhân nhanh 

in vitro cåy dành dành là möi trường MS có bù 

sung 1,5 mg/l BA cho hệ sø nhân ch÷i đät  

7,29 ch÷i/méu. Đøi với các vi ch÷i dành dành, sử 

dụng möi trường MS có bù sung đường với hàm 

lượng 30-40 g/l và 150ml nước dừa/lít cho vi ch÷i 

sinh trưởng mänh, chçt lượng ch÷i tøt. Môi 

trường ra rễ phù hợp cho ch÷i cây dành dành là 

möi trường MS bù sung 0,5 mg/l IBA hoặc môi 

trường 1/2 MS cho tỷ lệ ra rễ đät 100%, rễ mêp, 

cåy sinh trưởng tøt. 
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