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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng các chồi lan Vân Hài (Paphiopedilum
callosum) in vitro được nuôi cấy tại Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện
Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên làm nguồn mẫu ban đầu. Các chồi lan Vân Hài có 3 lá và
chiều dài lá 2 cm được nuôi cấy trên các môi trường có bổ sung các chất bổ sung hữu cơ khác
nhau bao gồm nước dừa non, nước vo gạo, bột khoai tây, bột chuối và peptone nhằm tìm ra chất
bổ sung hữu cơ thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài đồng thời
tạo ra được cây giống khỏe mạnh và góp phần làm hạ giá thành cây giống. Kết quả cho thấy có
sự khác biệt trong quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài trên 5 môi trường.
Trong đó, môi trường có bổ sung 200 ml/l nước vo gạo là tốt nhất thể hiện qua quá trình sinh
trưởng và phát triển của chồi sau 90 ngày nuôi cấy. Mặt khác, thay thế các chất bổ sung hữu cơ
như, bột khoai tây (100 - 200 g/l), bột chuối 100 g/l hoặc peptone 1 g/l thay thế cho nước dừa
non trong môi trường nuôi cấy sẽ làm giảm được giá thành cây giống và vẫn đảm bảo chồi lan
Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt.
Từ khóa: chất bổ sung hữu cơ, bột khoai tây, lan Vân Hài, nước dừa non, nước vo gạo.
1. GIỚI THIỆU
Lan Vân Hài (Paphiopedilum) là một trong những loài hoa lan đẹp, phân bố từ Himalaya,
Indonesia, Philippine và quần đảo Bougainville; trong đó, khu vực biên giới Việt Nam - Trung
Quốc là một trong những cái nôi của lan Vân Hài. Lan Vân Hài rất đa dạng về kích cỡ, hình
dáng và màu sắc [1]. Chúng rất thích hợp để trang trí trong nhà cũng như những khu vực trồng
và trang trí cây cảnh. Với phương pháp nhân giống hiện nay, nước dừa thường được bổ sung vào
môi trường nuôi cấy nhằm làm tăng chất lượng của cây giống. Việc sử dụng nước dừa non
không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi vì phải phụ thuộc vào mùa và giá nước dừa non là 25.000
– 30.000 đ/l. Chính vì vậy, chi phí cho quá trình nuôi cấy để tạo được một cây con in vitro hoàn
chỉnh là rất cao. Trong các môi trường nuôi cấy phong lan, bên cạnh các thành phần muối,
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vitamin, nguồn carbon và chất điều hòa sinh trưởng, còn có một thành phần quan trọng được
thêm vào trong môi trường nuôi cấy là các chất phụ gia phức tạp như bột khoai tây, nước dừa,
bột chuối, nước ép cà chua, táo, mật ong, nước chiết thịt bò và peptone. Những chất hữu cơ này
có hiệu quả đáng kể đối với sự nảy mầm và vi nhân giống của nhiều loài phong lan [2 - 6]. Vì
vậy, nghiên cứu này thực hiện với các chất bổ sung hữu cơ sẵn có với giá thành thấp như: bột
khoai tây, bột chuối, peptone và nước vo gạo bổ sung vào môi trường nuôi cấy nhằm tìm ra chất
bổ sung hữu cơ thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của lan Vân Hài, đồng thời tạo
ra được cây giống khỏe mạnh, cũng như góp phần làm hạ giá thành cây giống.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
Nguồn mẫu ban đầu là những chồi non lan Vân Hài in vitro có 3 lá với chiều dài lá 2 cm
được nuôi cấy tại Phòng Sinh học Phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện Nghiên cứu Khoa
học Tây Nguyên.
Các chất bổ sung hữu cơ: nước dừa non khoảng 4 tháng tuổi (Cocos nucifera); chuối tây
xanh thương phẩm (Musa Rastali); khoai tây thương phẩm (Solanum tuberosum); peptone
(Himedia Laboratories); nước vo gạo (gạo thương phẩm).
Chỉ tiêu theo dõi: số lá, chiều dài lá, số rễ, chiều dài rễ, trọng lượng tươi, hình thái chồi.
2.2. Môi trường nuôi cấy
Môi trường nuôi cấy là môi trường SH [7] có bổ sung 0,5 mg/l BA, 0,5 mg/l NAA, 30 g/l
sucrose, 9 g/l agar, 1 g/l than hoạt tính, pH = 5,8 và: nước dừa, khoai tây, nước gạo, peptone và
chuối vào các nghiệm thức để đánh giá ảnh hưởng của các chất này tới khả năng sinh trưởng và
phát triển của lan Vân Hài.
2.3. Điều kiện nuôi cấy in vitro
Thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, cường độ chiếu sáng 2.500 - 3.000 lux, nhiệt độ 25 ± 3 ºC
với độ ẩm phòng nuôi là 75 – 85 %.
2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của nước dừa non lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi
lan Vân Hài in vitro
Các chồi non của cây lan Vân Hài được cấy trên môi trường SH có bổ sung thêm nước dừa
non ở các tỉ lệ khác nhau: 0, 100, 200, 300, 400 và 500 ml/l.
2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nước vo gạo lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan
Vân Hài in vitro
Trong nghiên cứu này, nước gạo được lấy như sau: đổ 1 kg gạo mịn thơm vào một lít nước
cất, khuấy đều trong khoảng 10 giây, đem đổ nước để loại bỏ tạp chất. Sau đó, đổ 1 lít nước cất
vào và vo trong khoảng 5 phút và lọc lấy nước dùng cho các thí nghiệm.
Các chồi non của cây lan Vân Hài được cấy trên môi trường SH có bổ sung thêm nước vo
gạo ở các tỉ lệ khác nhau: 0, 100, 200, 300, 400 và 500 ml/l.
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2.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của bột khoai tây lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan
Vân Hài in vitro
Trong nghiên cứ này, bột khoai tây được lấy như sau: củ khoai tây được rửa sạch, gọt bỏ
vỏ, được cắt nhỏ và cân ở các tỉ lệ khác nhau và dùng máy xay sinh tố để xay thành bột. Sau đó,
bột khoai tây được nấu chín trước khi bổ sung vào môi trường nuôi cấy.
Các chồi non của cây lan Vân Hài được cấy trên môi trường SH có bổ sung thêm bột khoai
tây ở các tỉ lệ khác nhau: 0, 50, 100, 150, 200 và 250 (g/l).
2.3.4. Khảo sát ảnh hưởng của peptone lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân
Hài in vitro
Các chồi non của cây lan Vân Hài được cấy trên môi trường SH có bổ sung thêm peptone ở
các tỉ lệ khác nhau: 0, 1, 2, 3, 4 và 5 (g/l).
2.3.5. Khảo sát ảnh hưởng của bột chuối lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan
Vân Hài in vitro
Bột chuối được lấy như sau: chuối xanh được gọt bỏ vỏ, cắt nhỏ và cân ở các tỉ lệ khác
nhau và dùng máy xay sinh tố để say thành bột. Sau đó, bột chuối được nấu chín trước khi bổ
sung vào môi trường nuôi cấy.
Các chồi non của cây lan Vân Hài được cấy trên môi trường SH có bổ sung thêm bột chuối
ở các tỉ lệ khác nhau: 0, 50, 100, 150, 200 và 250 (g/l).
2.4. Xử lí số liệu
Các thí nghiệm được lặp lại 4 lần, mỗi thí nghiệm tiến hành trên 10 bình, mỗi bình 3 chồi.
Các số liệu được xử lí bằng cách sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 16.0 theo phương
pháp Duncan test với α = 0,05.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trên đối tượng lan Vân Hài, đã có một số tác giả sử dụng một số chất hữu cở bổ sung vào
môi trường nuôi cấy phục vụ cho quá trình nhân giống in vitro. Khi bổ sung vào môi trường nuôi
cấy các chất hữu cơ, bao gồm: nước dừa, bột chuối, bột khoai tây và peptone đã cho thấy tác
động của chúng lên quá trình nuôi cấy in vitro ít hay nhiều. Huang và cộng sự (2001) cho thấy
kết quả khi bổ sung 150 ml/l nước dừa phù hợp cho quá trình nhân chồi và rễ trên đối tượng lan
Vân Hài lai (Paphiopedilum philippinese x Paphiopedilum Susan Booth). Trong khi đó, bột
khoai tây thúc đẩy sự tăng trưởng chồi bất định khi bổ sung 10 g/l vào môi trường nuôi cấy,
nhưng không có tác dụng lên quá trình hình thành rễ. Bột chuối kích thích sự hình thành chồi bất
định nhưng ức chế quá trình hình thành rễ, đặc biệt là ở nồng độ cao (40 và 60 g/l) [8]. Chyuam
và Saleh (2011) đã bổ sung với các nồng độ khác nhau của bột chuối và khoai tây (15, 30, 45, 60
g/l) hoặc 50, 100, 150, 200 ml/l nước dừa vào môi trường ½ MS nhằm kích thích quá trình hình
thành PLB. Kết quả cho thấy 200 ml/l nước dừa là thích hợp nhất cho quá trình hình thành PLB
trên đối tượng lan Vân Hài (Paphiopedilum rothschildianum) và sự phát triển tiếp theo của cây
con [9]. Chyuam và cộng sự [10] báo cáo rằng có thể nhân nhanh chồi từ các đốt thân và chồi
đơn trên giống lan Vân Hài (Paphiopedilum rothschildianum) trên môi trường ½ MS không có
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chất điều hòa sinh trưởng và môi trường có bổ sung các chất hữu cơ. Số lượng chồi đã tăng lên
khi bổ sung vào môi trường nuôi cấy với nguồi nitơ hữu cơ (peptone và tryptone-peptone). Số
lượng chồi hình thành cao nhất (2,9 chồi/mẫu) thu được trên môi trường ½ MS có bổ sung 1,0
g/l peptone sau 16 tuần nuôi cấy trên mẫu đốt thân chính. Tuy nhiên, số lượng chồi hình thành
cao trên môi trường có bổ sung 2,0 g/l tryptone-peptone với số chồi trung bình 2,8 chồi/mẫu.
Ngược lại, peptone có thể không có hiệu quả kích thích sự hình thành nhiều chồi khi cấy mẫu
chồi đơn, ngoại trừ ở nồng độ thấp (0,5 g/l). Việc bổ sung vào môi trường nuôi cấy hàm lượng
cao của peptone 2,0 g/l đã ức chế sự hình thành nhiều chồi [10]. Trên đối tượng lan Vân Hài, đã
có một số nghiên cứu về tác động của chất điều hòa sinh trưởng lên quá thình nhân giống in
vitro [11, 12, 13]. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của chất hữu
cơ trên đối tượng lan Vân Hài in vitro, vì vậy nghiên cứu này đã được thực nhiện nhằm mục
đích đánh giá tác động của việc bổ sung các chất hữu cơ bao gồm: nước dừa, nước vo gạo, bột
khoai tây, peptone, bột chuối tây lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài in
vitro.
3.1. Ảnh hưởng của nước dừa non lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân
Hài in vitro
Nước dừa được sử dụng rộng rãi như một thành phần thúc đẩy tăng trưởng trong môi
trường nuôi cấy mô hơn một nửa thế kỉ trước, khi Overbeek và cộng sự [14] đầu tiên giới thiệu
nước dừa như một thành phần mới của môi trường dinh dưỡng cho các nuôi cấy mô sẹo [14].
Một số thành phần quan trọng có trong nước dừa là tập hợp của phytohormone; trong đó, quan
trọng và hữu ích nhất là cytokinin [15]. Theo George [16], nước dừa bao gồm nhiều axit amin,
hợp chất đạm, hợp chất vô cơ, các axit hữu cơ, nguồn carbon, vitamin và có khả năng điều chỉnh
sự phát triển như cytokinin và auxin [16]. Yong và cộng sự [17] cho thấy nước dừa chứa 94 % là
nước và là chất thúc đẩy tăng trưởng của chồi [17]. Trong một số loài thực vật, quá trình tái sinh
được gia tăng bằng cách bổ sung nước dừa vào môi trường nuôi cấy [18, 19, 20, 21, 22]. Ngoài
ra, nước dừa đã được báo cáo là có khả năng làm tăng quá trình sinh trưởng và phát triển của hoa
lan trong ống nghiệm do có sự liên quan đến sự hiện diện của một loại cytokinin [23]. Kết quả
này cũng phù hợp với các nghiên cứu của Shantz và cộng sự [24] khi bổ sung nước dừa có tác
dụng kích thích quá trình nhân nhanh tế bào và mô do nước dừa có chứa một số yếu tố tăng
trưởng [24]. Khi bổ sung nước dừa vào môi trường nuôi cấy, hiệu quả kích thích được nhận thấy
chỉ xảy ra khi hàm lượng nước dừa được thêm vào từ 10 – 15 % và hàm lượng 20 % là cần thiết
cho quá trình tăng trưởng của mô sẹo ở một số loài cây [25, 26]. Năm 2012, Saranjeet và cộng
sự nhận thấy bổ sung 10 % nước dừa đã thúc đẩy quá trình nhân nhanh protocorm và hình thành
chồi có từ 2 - 3 lá và 1 - 2 rễ, đạt 73,75 % [27].
Sau 90 ngày nuôi cấy, các chồi lan Vân Hài trên môi trường có bổ sung nước dừa non ở các
tỉ lệ khác nhau cho thấy có sự khác biệt đáng kể so với đối chứng (0 % nước dừa). Các chỉ tiêu
theo dõi đạt kết quả tối ưu khi bổ sung 200 ml/l nước dừa (bảng 1). Các chồi đang trong quá
trình sinh trưởng và phát triển mạnh thể hiện qua khối lượng tươi trung bình đạt 1,67 g/chồi,
chiều dài lá 5,10 cm và số lá 4,5 lá/chồi (hình 1C). Khi tăng hàm lượng nước dừa trên 300 ml/l
thì quá trình sinh trưởng của chồi có xu hướng giảm dần, thể hiện qua hình thái bên ngoài như
chồi sinh trưởng chậm, lá xanh nhạt, khằn và chiều dài lá cũng như trọng lượng tươi giảm dần
(hình 1D, E, F). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Abdullahil và cộng sự (2011)
nhận thấy khi hàm lượng nước dừa cao sẽ làm giảm sự tăng trưởng và gây ra sự bất thường về
hình thái học của chồi [28]. Như vậy, chồi non lan Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt nhất
trên môi trường SH có bổ sung 200 ml/l nước dừa non, 9 g/l agar, 30 g/l đường, 1 g/l than hoạt
tính.
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nước dừa non lên quá trình sinh trưởng và phát triển in vitro của chồi lan
Vân Hài.

Nước
dừa
non
(ml/l)

Chiều
dài
lá/chồi
(cm)

Số
rễ/chồi

Chiều
dài
rễ/chồi
(cm)

Số
lá/chồi

Khối
lượng
tươi/chồi
(g)

Hình thái chồi

0

3,40c*

3,75ab

3,92a

3,22b

1,10d

Chồi xanh, nhỏ

100

4,37b

4,50a

4,10a

3,32b

1,42ab

Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

200

5,10a

4,50a

3,90a

3,67a

1,67a

Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

300

b

a

a

a

1,45

ab

Chồi xanh nhạt, lá cứng, khằn

1,30

bc

Chồi xanh nhạt, lá cứng, khằn

4,42

c

400

3,57

500

2,55d

4,50
3,50

b

3,25b

3,80
2,92

b

1,85c

3,72
3,12

b

1,55c

0,77d

Chồi xanh nhạt, lá cứng,
khằn, phát triển chậm

Chú thích: * Những chữ cái khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa
với α = 0,05 trong Duncan’s test.

Hình 1. Chồi lan Vân Hài nuôi cấy trên môi trường có bổ sung nước dừa. A: 0 ml/l, B: 100 ml/l,
C: 200 ml/l, D: 300 ml/l, E: 400 ml/l, F: 500 ml/l.

3.2. Ảnh hưởng của nước vo gạo lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân
Hài in vitro
Nước vo gạo thường được biết đến với rất nhiều tác dụng trong đời sống con người. Chúng
còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, cao huyết áp, phòng bệnh Alzheimer, giảm
thân nhiệt cơ thể, và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nước vo gạo còn được ứng dụng trong rất
nhiều lĩnh vực như: làm trắng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước tẩy trang, mượt tóc, trắng răng.
Trong nước vo gạo có hơn 12 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm các chất chống oxi hóa,
anthocyannins, vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, lignans, mangan, magnesium, kali, selen, kẽm.
Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, nước vo gạo đã được sử dụng trong quá trình nhân nhanh
phôi vô tính lan Hồ Điệp (Phalaenopsis spp.), kết quả cho thấy khi bổ sung 350 ml/l nước vo
gạo cho kết quả tốt nhất cho quá trình chuyển cấu trúc từ phôi sang PLB của lan Hồ Điệp. Trong
các thí nghiệm khi bổ sung nước vo gạo thì thời gian giữ mẫu tăng lên 24 tuần, trong khi các
nghiệm thức khác thì mẫu cấy chỉ duy trì sau 8 tuần nuôi cấy [29].
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Kết quả thu được sau 90 ngày nuôi cấy, môi trường bổ sung 200 ml/l nước vo gạo cho kết
quả tối ưu về các chỉ tiêu theo dõi so với đối chứng, các chồi có màu xanh đậm, khối lượng tươi
trung bình của chồi là 2,10 g/chồi, chiều dài lá là 6,10 cm, số lá là 5,25 lá/chồi, chiều dài rễ là
5,92 cm (hình 2C) (bảng 2). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Trịnh Thị Hương và cộng
sự (2009) khi sử dụng nước vo gạo 150 ml/l để giữ phôi lan Hồ Điệp [29]. Khi tăng tỉ lệ nước vo
gạo lên 300 ml/l, sinh trưởng và phát triển của chồi giảm dần về tất cả các chỉ tiêu theo dõi, khối
lượng tươi trung bình của chồi là 1,42 g/chồi, chiều dài lá là 4,85 cm, số lá là 4,75 lá/chồi, chiều
dài rễ là 4,87 cm, đặc biệt, các lá non có sự chuyển màu từ xanh đậm sang xanh nhạt (hình 2D).
Khi tăng tỉ lệ nước vo gạo lên cao từ 400 tới 500 ml/l, các chỉ tiệu theo dõi như: khối lượng tươi
và chiều dài lá có sự khác biệt so với đối chứng (bảng 2). Tuy nhiên, các chỉ tiêu về số lá và số
rễ/chồi thấp hơn so với đối chứng, sắc tố lá non có sự biến đổi sang màu vàng nhạt và trắng
(hình E, F). Việc tăng cao tỉ lệ nước vo gạo có thể đã làm biến đổi thành phần dinh dưỡng của
môi trường cũng như là thay đổi pH làm cho cây con không thể hấp thu một số chất khoáng đa
vi lượng cần thiết dẫn đến sự biến đổi màu sắc lá non. Như vậy, chồi non lan Vân Hài sinh
trưởng và phát triển tốt nhất trên môi trường SH có bổ sung 200 ml/l nước vo gạo, 9 g/l agar, 30
g/l đường, 1 g/l than hoạt tính.
Bảng 2. Ảnh hưởng của nước vo gạo lên quá trình sinh trưởng và phát triển in vitro của chồi lan Vân Hài.

Nước
vo gạo
(ml/l)
0

Chiều
dài
lá/chồi
(cm)
3,40c*
b

Số
lá/chồi

Số
rễ/chồi

3,75ab

3,92ab

a

ab

4,50

4,,10

Chiều
dài
rễ/chồi
(cm)
3,22e
4,35

c

Khối
lượng
tươi/chồi
(g)
1,10c
1,50

b

Hình thái chồi
Chồi xanh, nhỏ
Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

100

4,85

200

6,10a

5,25a

4,25a

5,92a

2,10a

Chồi xanh đậm, khỏe
mạnh

300

4,85b

4,75a

3,75b

4,87b

1,42b

Chồi xanh nhạt

400

4,75b

4,25b

3,37c

3,85d

1,40b

Chồi xanh nhạt

500

4,70b

4,50b

2,97d

3,30e

1,40b

Chồi xanh nhạt

Chú thích: * Những chữ cái khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa
với α = 0,05 trong Duncan’s test.

Hình 2. Nuôi cấy có bổ sung nước vo gạo. A: 0 ml/l, B: 100 ml/l, C: 200 ml/l, D: 300 ml/l,
E: 400 ml/l, F: 500 ml/l.
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3.3. Ảnh hưởng của bột khoai tây lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân
Hài in vitro
Mohamed và cộng sự [30] sử dụng bột khoai tây như một chất làm đông thay cho agar,
khi bổ sung vào môi trường nuôi cấy 50 hoặc 60 g/l bột khoai tây + 1 g/l agar đã làm tăng số
lượng chồi/mẫu cao nhất (6,8 chồi) trên đối tượng khoai tây (Solanum tuberosum). Khi bổ sung
60 g/l bột khoai tây vào môi trường nuôi cấy đã làm pH môi trường giảm đáng kể sau 4 tuần
nuôi cấy từ 5,31 xuống 4,0 so với môi trường đối chứng có bổ sung 7 g/l agar giảm xuống 4,93.
Trong khi đó, môi trường không bổ sung agar đã làm thay đổi EC của môi trường cao hơn đáng
kể (172 - 214 µmhos/cm) so với với môi trường đối chứng EC (129 µmhos/cm) [30].
Khi bổ sung bột khoai tây vào môi trường nuôi cấy các chồi sinh trưởng mạnh và có sự
khác biệt so với đối chứng (bảng 3).
Bảng 3. Ảnh hưởng của bột khoai tây lên quá trình sinh trưởng và phát triển in vitro của chồi lan Vân Hài.

Bột
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tây
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0
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dài
lá/chồi
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3,40c*

3,92bc

Chiều dài
rễ trung
bình/chồi
(cm)
3,22d
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lượng
tươi/chồi
(g)
1,10d

50

4,75ab

4,22ab

4,02bc

1,30bcd

Chồi xanh nhạt, khỏe
mạnh

5,05a

4,75ab

4,20ab

4,10b

1,45abc

Chồi xanh nhạt, khỏe
mạnh

150

5,10a

5,00ab

3,97abc

4,00bc

1,52ab

Chồi xanh nhạt, mỗi chồi
hình thành thêm từ 1 - 2
chồi bên mới

200

5,45a

5,50a

4,32a

4,60a

1,65a

Chồi xanh nhạt, chồi
hình thành thêm từ 1 - 2
chồi bên mới

250

4,02b

4,25bc

3,77c

3,75c

1,27cd

Chồi xanh nhợt, khằn, phát
triển chậm, chồi hình thành
thêm từ 1 - 2 chồi bên mới

Số
lá/chồi

Số
rễ/chồi

3,75c

4,42b

100

Hình thái chồi
Chồi xanh, nhỏ

Chú thích: * Những chữ cái khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa
với α = 0,05 trong Duncan’s test.

Hình 3. Nuôi cấy bổ sung bột khoai tây. A: 0 g/l, B: 50 g/l, C: 100 g/l, D: 150 g/l, E: 200 g/l, F: 250 g/l.
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Khi tăng hàm lượng bột khoai tây từ 50 đến 200 g/l thì có sự gia tăng rõ rệt về các chỉ tiêu
theo dõi và đạt cao nhất ở nghiệm thức có bổ sung 200 g/l bột khoai tây, khối lượng tươi đạt
1,65 g/chồi, số lá đạt 5,50 lá/chồi và chiều dài lá đạt 5,45 cm (hình 3E). Khi bổ sung 250 g/l bột
khoai tây vào môi trường nuôi cấy, quá trình sinh trưởng của chồi chậm lại, lá chuyển sang màu
vàng nhạt, các chỉ tiêu theo dõi đều giảm. Điều này có thể là do bột khoai tây bổ sung vào môi
trường cao làm đặc môi trường nuôi cấy nên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của chồi.
Riêng ở hàm lượng từ 150 - 250 g/l trong quá trình sinh trưởng của chồi có hiện tượng các chồi
hình thành thêm chồi bên, đây là một hiện tượng rất hiếm gặp trong quá trình nuôi cấy lan Hài
và đây cũng là một hướng mới cho các nghiên cứu tiếp theo lên quá trình gia tăng hệ số nhân
của chồi bên trên đối tượng lan Hài. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Norhayati và
cộng sự [31] khi bổ sung 100 g/l bột khoai tây đã gia tăng hệ số nhân lên gấp 3 lần trên đối
tượng Celosia sp. [31] và nghiên cứu của Phùng Văn Phê và cộng sự (2010) khi bổ sung 100 g/l
bột khoai tây vào môi trường nuôi cấy lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii), kết quả hệ số
nhân nhanh chồi in vitro sau 8 tuần nuôi cấy đã tăng gấp 5,5 lần [32]. Như vậy, sau 90 ngày nuôi
cấy, chồi non lan Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt nhất trên môi trường SH có bổ sung 100 200 g/l bột khoai tây, 9 g/l agar, 30 g/l đường, 1 g/l than hoạt tính.
3.4. Ảnh hưởng của peptone lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài
in vitro
Peptone thường được bổ sung vào môi trường nuôi cấy ở rất nhiều đối tượng cây trồng,
chúng được sử dụng như là một nguồn carbon và nitơ trong nuôi cấy mô thực vật và thúc đẩy sự
tăng trưởng của mẫu cấy [33]. Vai trò của peptone là yếu tố tăng cường sự sinh trưởng và phát
triển của các mô thực vật. Khi bổ sung peptone vào môi trường nuôi cấy, chức năng của peptone
như một elicitor hình thành rễ tơ của nhân sâm [34], sản xuất phôi của Oncidium [33]. Seyring
[35] cho rằng 2,5 g/l peptone là thích hợp cho sự nảy mầm của hoa Anh Thảo [35]. Nhut và cộng
sự [36] đã bổ sung peptone vào môi trường nuôi cấy chồi cây bơ và thu được kết quả tốt nhất khi
thêm vào môi trường 2 g/l peptone [36].
Sau 90 ngày nuôi cấy, trên môi trường có bổ sung 1 g/l peptone chồi lan Vân Hài sinh
trưởng và phát triển tốt nhất về các chỉ tiêu theo dõi so với đối chứng, các chồi to, khỏe, lá xanh
đậm, khối lượng tươi trung bình là 1,52 g/l, chiều dài lá là 4,97 cm, số lá là 4,75 lá/chồi và chiều
dài rễ là 4,5 cm (hình 4B). Khi tăng hàm lượng peptone lên 2 g/l các chỉ tiêu theo dõi không có
sự khác biệt về mặt thống kê, trừ trọng lượng tươi có giảm nhưng không đáng kể (bảng 4). Kết
quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Chyuam và cộng sự [9,10] khi bổ sung 1 g/l peptone
cho quá trình sinh trưởng và tạo chồi bên của giống lan Vân Hài Paphiopedilum
rothschildianum và Hossain và cộng sự (2008) cũng đã bổ sung 2 g/l peptone vào môi trường
nuôi cấy và nhận thấy có hiệu quả cho quá trình nảy mầm và tăng trưởng mạnh mẽ của
protocorm [9, 10, 37]. Trong số các chất bổ sung tăng trưởng hữu cơ thử nghiệm, peptone (2 g/l)
chứng tỏ có lợi cho tái sinh chồi và hình thành chồi cao nhất [27]. Khi tăng hàm lượng peptone
từ 3 - 5 g/l thì quá trình sinh trưởng của chồi chậm dần. Ở hàm lượng 3 g/l chồi phát triển chậm,
các lá xanh cứng, khằn và khi tăng từ 4 đến 5 g/l các chồi ngừng hẳn sự phát triển và có biểu
hiện chết lá từ trong ra ngoài sau 45 ngày và chết hoàn toàn sau 90 ngày nuôi cấy. Kết quả này
cũng phù hợp với nghiên cứu trên chồi hoa của cây Dianthus bị thủy tinh thể là do nồng độ
peptone cao hơn 3 g/l [38]. Như vậy, chồi non lan Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt nhất trên
môi trường SH có bổ sung 1 g/l peptone, 9 g/l agar, 30 g/l đường, 1 g/l than hoạt tính.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của peptone lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài in vitro.
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3,75b

4,75

3,00

3,20

1,30

Hình thái chồi

Chồi xanh đậm, lá cứng, khằn

Chú thích: * Những chữ cái khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa
với α = 0,05 trong Duncan’s test.

Hình 4. Nuôi cấy có bổ sung peptone. A: 0 g/l, B: 1 g/l, C: 2 g/l, D: 3 g/l, E: 4 g/l, F: 5 g/l.

3.5. Ảnh hưởng của bột chuối lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài
in vitro
Bột chuối có hàm lượng fructose, glucose và nitrat cao, khi được bổ sung vào môi trường
nuôi cấy làm tăng hàm lượng đường cũng như hàm lượng khoáng của môi trường [39]. Tác dụng
kích thích của bột chuối hiệu quả do khả năng ổn định pH của môi trường nuôi cấy [40]. Bổ
sung bột chuối vào môi trường đóng vai trò như một chất kháng acid và trung hòa nồng độ acid.
Ngoài ra, bột chuối có chứa một hàm lượng lớn như sắt, kali, vitamin B6, B12 và trypthophan
thúc đẩy PLBs tăng trưởng [41].
Sau 90 ngày nuôi cấy, kết quả thu được cho thấy có sự gia tăng đáng kể khi hàm lượng bột
chuối tăng từ 50 - 100 g/l (Bảng 5) và đạt cao nhất khi bổ sung 100 g/l bột chuối thể hiện qua
các chỉ tiêu theo dõi như khối lượng tươi (1,50 g/chồi), chiều dài lá (4,60 cm), chiều dài rễ (4,37
cm) (hình 5C). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Minea và cộng sự [42] khi bổ sung
100 g/l bột chuối vào môi trường nuôi cấy lan Vanda đã kích thích làm tăng chiều dài chồi và
tăng kích thước lá của loài Spathoglottis kimbal-lianai [42]. Bột chuối bổ sung vào môi trường
nuôi cấy đã kích thích làm tăng số lượng lá trong nuôi cấy Dendrobium Nobile [43]. Bột chuối
của các giống chuối khác nhau bổ sung vào môi trường nuôi cấy có sự kích thích đáng kể lên
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quá trình tăng trưởng của PLB, bột chiết chuối Rastali, Rastali và Grand naine khi bổ sung vào
môi trường nuôi cấy đã kích thích nhân nhanh PLB và tối ưu tại 100 g/l, trừ Grand naine có hiệu
quả tối ưu ở 200 g/l [41]. Trong thí nghiệm của Saranjeet và cộng sự [27], 50 g/l bột chuối
chứng tỏ có lợi cho sự phát triển mạnh của chồi Cymbidium pendulum [27]. Các kết quả hiện
nay cũng phù hợp với báo cáo của Aktar và cộng sự (2008) cho thấy sự tương tác giữa môi
trường ½MS và bột chuối Sabri cho thấy hiệu quả vượt trội về trọng lượng tươi của PLBs
Dendrobium [39].
Khi hàm lượng bột chuối tăng trên 150 g/l tất cả các chỉ tiêu theo dõi đều có xu hướng giảm
dần, các lá non hầu như không phát triển, lá khằn và đặc biệt có sự hình thành của các chồi bên.
Khi hàm lượng bột chuối trong môi trường nuôi cấy quá cao làm ức chế sự phát triển của chồi,
có thể do áp lực thẩm thấu của môi trường cao và ngăn chặn sự hấp thu nước và các chất cần
thiết cho sự phát triển của chồi. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Saranjeet và cộng
sự [27] khi hàm lượng bột chuối bổ sung vào môi trường cao hơn (75 g/l) đã chứng minh là bất
lợi cho sự sống còn của mẫu cấy, các cơ quan như protocorm bị hoại tử và chết ngay sau đó
[27]. Tuy nhiên, hàm lượng cao hơn của bột chiết chuối (200 - 300 g/l) có thể ức chế sự tăng
trưởng các PLBs Phalaenopsis violacea. Ở hàm lượng cao hơn (200 - 300 g/l) bột chiết chuối
Mas làm giảm sự gia tăng tỉ lệ hình thành PLB từ 80 % xuống 70 % và 60 % [41]. Như vậy, chồi
non lan Vân Hài sinh trưởng và phát triển tốt nhất trên môi trường SH có bổ sung 100 g/l bột
chuối tây, 9 g/l agar, 30 g/l đường, 1 g/l than hoạt tính.
Bảng 5. Ảnh hưởng của bột chuối lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài in vitro.

Bột
chuối
(g/l)

Chiều
dài
lá/chồi
(cm)

Số
lá/chồi

Số
rễ/chồi

0

3,40c*

3,75ab

3,92a

3,22b

1,10c

b

a

a

a

ab

4,50

4,20

Chiều dài
Khối
rễ trung
lượng
bình/chồi tươi/chồi
(cm)
(g)

4,15

1,35

Hình thái chồi

Chồi xanh, nhỏ
Chồi xanh đậm, khỏe mạnh

50

3,67

100

4,60a

4,25ab

4,10a

4,37a

1,50a

Chồi xanh đậm, khỏe
mạnh

150

3,22b

4,00abc

2,70a

3,12b

1,22bc

Chồi xanh nhợt, lá cứng,
khằn

200

3,22c

3,50bc

2,47b

2,52c

1,17bc

Chồi xanh nhợt, lá cứng,
khằn

250

2,37d

3,25c

1,75d

1,62d

0,75d

Chồi xanh nhợt, lá cứng,
khằn

Chú thích: * Những chữ cái khác nhau (a, b, c…) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa
với α = 0,05 trong Duncan’s test.
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Hình 5. Nuôi cấy có bổ sung bột chuối. A: 0 g/l, B: 50 g/l, C: 100 g/l, D: 150 g/l, E: 200 g/l, F: 250 g/l.

4. KẾT LUẬN
Trong 5 chất hữu cơ bổ sung vào môi trường nuôi cấy, chồi non lan Vân Hài in vitro sinh
trưởng và phát triển tốt nhất thu được trên môi trường SH có bổ sung 200 ml/l nước vo gạo, 0,5
mg/l BA, 0,5 mg/l NAA, 9 g/l agar, 30 g/l sucrose, 1 g/l than hoạt tính. Hàm lượng các chất bổ
sung hữu cơ như: bột khoai tây (100 - 200 g/l), bột chuối 100 g/l hoặc peptone 1 g/l bổ sung vào
môi trường SH với 0,5 mg/l BA, 0,5 mg/l NAA, 9 g/l agar, 30 g/l sucrose, 1 g/l than hoạt tính,
có thể thay thế cho nước dừa non nhằm mục đích hạ giá thành mà chất lượng cây giống luôn ổn
định.
Lời cảm ơn: Các tác giả xin chân thành cảm ơn Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã hỗ trợ kinh
phí cho nghiên cứu này.
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ABSTRACT
EFFECTS OF ORGANIC ADDITIVES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF
IN VITRO PAPHIOPEDILUM CALLOSUM SHOOT
Vu Quoc Luan1, Trinh Thi Huong1, Nguyen Phuc Huy1, Do Khac Thinh2, Duong Tan Nhut1, *
1

Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology
2

Institute of Agricultural Science for Southern Vietnam,
Vietnam Academy of Agricultural Sciences
*

E-mail: duongtannhut@gmail.com

In this study, in vitro Paphiopedilum callosum shoots cultured at Department of Plant
Molecular Biology and Plant Breeding Biology (Tay Nguyen Institute for Scientific Research)
were used as source material. P. Callosum shoots with three 2 cm long leaves were cultured on
media supplemented with different organic additives in order to find out the most suitable
extract for shoot growth and development, to obtain healthy plantlet and to decrease consumer
price of seedlings. The supplementation of young coconut water, rice-wash water, potato starch,
banana extract, and peptone were investigated. Results showed that kind of organic additive had
a great influence on the shoot growth and development. Media supplemented with 200 ml/l ricewash water resulted in the best growth and development after 90 days of culture. Moreover,
these organic additives used as replacements to young coconut water could be applied to reduce
costs for media preparation and price of seedlings while vigorous P. Callosum shoot growth and
development is achieved.
Keywords: coconut water, organic, Paphiopedilum callosum, potato starch, rice-wash water.
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