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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đẳng sâm, là loài cây leo thảo, sống nhiều năm. Đẳng sâm là loài cây dược liệu
có giá trị kinh tế. Theo sách đỏ Việt Nam thì Đẳng sâm là nguồn gen quý và là cây
thuốc quý, được sử dụng phổ biến trong y học dân tộc [1]. Đẳng sâm là cây thuốc quý,
có tác dụng bổ ngũ tạng, nâng cao thể lực, tăng sức dẻo dai, tăng cường khả năng
miễn dịch cho cơ thể; có tác dụng ích huyết, sinh tân dịch, chống mệt mỏi, giảm
stress. Bộ phận dùng làm thuốc duy nhất của Đẳng sâm là rễ. Rễ cây Đẳng sâm chứa
saponins, triterpenes và streroid. Các hoạt chất có trong Đẳng sâm giúp cho các hoạt
động trao đổi chất của cơ thể được tốt hơn. Về công dụng, Đẳng sâm được dùng thay
thế cho nhân sâm trong các bệnh thiếu máu, da vàng, bệnh bạch huyết, viêm thượng
thận, nước tiểu có anbumin, chân phù đau; dùng làm thuốc bổ dạ dày, chữa ho, tiêu
đờm, lợi tiểu. Do có giá trị dược lý và kinh tế nên hiện nay người dân đang tập trung
khai thác rễ cây Đẳng sâm trong rừng một cách triệt để; làm cạn kiệt và giảm khả
năng tái sinh nguồn cây trong tự nhiên. Vì vậy, để bảo vệ nguồn cây dược liệu mang
tính đặc hữu của các vùng cần có các nghiên cứu bảo tồn, nhân giống, phát triển
nguồn cây dược liệu này.
Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc có điều điều kiện khí hậu, đất đai có
nhiều thuận lợi để phát triển các loại cây dược liệu, hiện nay đã thống kê được 241
loại cây thuốc, trong đó hơn 100 loại cây thuốc đặc trưng của từng vùng và 12 loại
cây thuốc có trữ lượng lớn trong tự nhiên, gồm: bình vôi, cốt khí, cẩu tích, đẳng sâm,
hà thủ ô, hoàng tinh, hy thiêm, kê huyết đẳng, táo mèo, thảo quyết minh, thổ phục
linh, thiên niên kiện. Dân thường khai thác để bán cho các thương lái nước ngoài. Đặc
biệt, những năm trước đây, việc khai thác tràn lan không đi đôi với tái tạo, bảo tồn dẫn
đến tình trạng các loại cây dược liệu trong tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt. Có rất
nhiều các phương pháp để bảo tồn các loài cây dược liệu quý, trong đó có phương
pháp nuôi cấy invitro với mục đích tạo ra số lượng lớn các cây giống đồng đều, sạch
bệnh.
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Việc nhân giống cây Đẳng sâm ở Sơn La đã nghiên cứu nhân giống bằng hạt thành
công – 1977( Tài liệu toàn văn tra cứu tại Trung tâm thông tin – Thư viên VDL), chưa
có đề tại nào nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố sinh trưởng và ánh sáng đèn
LED trong nuôi cấy invitro cây Đẳng sâm. Vì vậy việc nghiên cứu hoàn thiện quy
trình nuôi cấy invitro cây Đẳng sâm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, nhân
rộng, phát triển và khai thác nguồn gen quý hiếm đem lại lợi ích kinh tế lớn cho tỉnh
Sơn La là một việc làm rất cần thiết.
Chính vì vậy, tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều
hòa sinh trưởng thực vật và ánh sáng đèn LED trong nuôi cấy in vitro cây Đẳng sâm

(Codonopsis javanica (Blum).Hook.f.) ở Sơn La.”
2. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAA và NAA, IBA và than hoạt tính
tới quá trình tạo chồi và rễ của cây Đẳng sâm.
Khảo sát ảnh hưởng ánh sáng LED trong quá trình nhân nhanh tạo đa chồi
của cây Đẳng sâm trong nuôi cấy invitro.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm được môi trường thích hợp nhất cho quá trình nhân nhanh tạo đa chồi
của cây Đẳng sâm.
Tìm được môi trường thích hợp nhất cho quá trình ra rễ cây Đẳng sâm.
Tìm được ánh sáng LED thích hợp nhất cho quá trình nhân nhanh tạo đa
chồi cây của cây Đẳng sâm.
Tìm được ánh sáng LED thích hợp nhất cho quá trình ra rễ của cây Đẳng
sâm.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu giống cây Đẳng sâm được thu thập trên địa bàn tỉnh Sơn La.
5. Ý nghĩa và những đóng góp mới của đề tài
8

Đề tài đã nghiên cứu được ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng
thực vật và ánh sáng đến LED trong nuôi cấy invitro cây Đẳng sâm mà các
nghiên cứu khác chưa đề cập tới.
Phát triển được quy trình nhân giống invitro cây Đẳng sâm (Codonopsis
javanica) tạo ra được những giống Đẳng sâm có năng suất và chất lượng cao phục vụ
bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu quý tại tỉnh Sơn La.
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CHƢƠNG I
TỔNG QUAN
1.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÂY ĐẲNG SÂM
1.1.1. Sơ lược về cây Đẳng sâm
Đẳng sâm (Codonopsis javanica.) là loài dây leo thảo, sống nhiều năm. Đẳng
sâm là loài cây dược liệu có giá trị kinh tế. Theo sách đỏ Việt Nam thì Đẳng sâm là
nguồn gen quý và là cây thuốc quý, được sử dụng phổ biến trong y học dân tộc[1].
Đẳng sâm là cây thuốc quý, có tác dụng bổ ngũ tạng, nâng cao thể lực, tăng sức dẻo
dai, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể; có tác dụng ích huyết, sinh tân dịch,
chống mệt mỏi, giảm stress. Bộ phận dùng làm thuốc duy nhất của Đẳng sâm là rễ. Rễ
cây Đẳng sâm chứa saponins, triterpenes và steroid. Các hoạt chất có trong Đẳng Sâm
giúp cho hoạt động trao đổi chất trong cơ thể tốt hơn. Về công dụng, Đẳng sâm được
dùng thay thế cho nhân sâm trong các bệnh thiếu máu, da vàng, bệnh bạch huyết,
viêm thượng thận, nước tiểu có anbumin, chân phù đau; dùng làm thuốc bổ dạ dày,
chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu.
Trên thế giới, cây Đẳng Sâm được nhắc đến như là cây thuốc, cây thực phẩm có
thể thay thế cho nhân sâm. Ở Trung Quốc, công dụng của Đẳng sâm đã được đề cập
trong các y thư, văn thư cổ như các sách “Bản thảo phùng nguyên”, “Bản thảo tùng
tân”, “ Bản thảo cương mục thập di”, “Bản thảo chính nghĩa”. Nhiều công trình
nghiên cứu hiện đại của nhiều tác giả trên thế giới tập trung nghiên cứu về thành phần
hóa học, tác dụng dược lý của cây Đẳng sâm.
Trong Đông y, vị thuốc Đẳng sâm được khai thác từ nhiều loài khác nhau, cùng
thuộc chi Codonopsis- thuộc họ hoa chuông (Campanulaceae).
Tại Việt Nam thường gặp loài có tên khoa học là Codonopsis javanica (Blume)
Hook.f. Loài này phân bố ở độ cao 900 – 2200m, có ở hầu hết các tỉnh miền núi. Tập
trung nhất ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La… Ở phía Nam, có ở núi Ngọc
Linh và vùng Đà Lạt. Cây ưa ẩm, ưa sáng và có thể hơi chịu bóng, thường mọc tương
đối tập trung ở các vùng nương rẫy cũ, ven rừng, nhất là loại hình rừng núi đá vôi sau
khi đã bị khai phá để lấy đất canh tác[26].
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1.1.2. Phân loại [6].
Giới

: Plantae

Phân giới : Tracheobionta
Nhóm lớn : Spermatophyta
Nhóm

: Magnoliophyta

Lớp

: Magnoliopsida

Phân lớp

: Asteridae

Bộ

: Campanulales

Họ

: Campanulaceae

Giống

: Codonopsis Wall.

Loài

: Codonopsis sp

(Nguồn: cơ sở tài nguyên của Viện dược liệu
(http://www.vienduoclieu.org.vn/)

Hình 1.1. Cây Đẳng sâm
1.1.3. Đặc điểm hình thái
Đẳng sâm là một loại cây thảo sống lâu năm. Mọc bò hay leo bằng thân quấn,
phân nhánh nhiều, phía dưới hơi có lông, phía ngọn nhẵn. Toàn cây có nhựa mủ trắng.
Lá mọc đối, ít khi mọc so le, gốc lá hình tim, đầu lá nhọn, phiến lá mỏng hình trứng
rộng, dài 3-8cm, rộng 2-4cm; mép nguyên lượn sóng hoặc hơi khía cưa; mặt trên màu
lục nhạt; mặt dưới màu trắng xám, nhẵn hoặc có lông rải rác. Hoa mọc riêng ở kẻ lá.
Có cuống dài 2-6cm. Đài có 5 phiến hẹp; tràng hình chuông, màu trắng hoặc hơi vàng,
có vân tím ở cọng; chia 5 thùy, nhị 5, chỉ nhị hơi dẹt; bao phấn đính gốc; bầu hình cầu
có 5 ô. Quả nang hình cầu, có 5 cạnh mờ, đầu bẹt, phía trên có một núm nhỏ hình nón,
đường kính 1- 2cm, có đài tồn tại; khi chín màu tím hoặc đỏ; hạt nhiều, màu vàng
nhạt, bóng. Rễ hình trụ dài, đường kính có thể đạt 1-1,7cm. Đầu rễ phình to, trên có
vết sẹo lồi của thân cũ, phía dưới thường phân nhánh, mặt ngoài màu vàng nhạt, khi
khô màu xám[ 2 ].
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(Nguồn: cơ sở tài nguyên của Viện dược liệu (http://www.vienduoclieu.org.vn/)

Hình 1.2. Hình thái cây Đẳng sâm
1.1.4. Tác dụng của Đẳng sâm
1.1.4.1. Các hoạt chất sinh học có trong Đẳng sâm
Từ xa xưa, trong y học cổ truyền, lang y đã biết dùng củ sâm phơi khô để dùng
trong các bài thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Ngày nay, với sự phát triển của khoa
học, con người đã biết tách chiết riêng những thành phần có tính chất dược trong củ
sâm tạo thành thuốc. Công nghệ tách chiết hoạt chất đã giúp cho việc không phải sử
dụng nguyên củ sâm cùng những thành phần không có công dụng chữa bệnh cũng như
bồi bổ sức khoẻ.
Các loài sâm nói chung cũng như Đẳng sâm nói riêng chứa rất nhiều hoạt chất
sinh học. Các hoạt chất này có nhiều tính chất dược và được sử dụng nhiều để làm
thuốc. Trong các loài sâm thường chứa các hoạt chất như: terpen, acid amin, hợp chất
glycosid, vitamin, các nguyên tố khoáng, alkaloid và hợp chất saponin. Thành phần
saponin, được hiểu như là hoạt chất chính tạo nên những công dụng của nhân sâm.
Sâm càng có nhiều thành phần này thì càng tốt.
Trong rễ cây Đẳng sâm chứa thành phần chủ yếu là saponin, ngoài ra còn có:
stigmasterol, α-spinasterol, inulin, fructose, choline, caproic acid, enanthic acid, pinen
và các alkanloid . Trong rễ cây Đẳng sâm chứa nhiều loại acid amin (khoảng 17 loại),
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tuy liều lượng không cao nhưng mang đầy đủ các loại acid amin cần thiết cho cơ thể.
Bảng 1.1. Hoạt chất có trong Đẳng sâm Việt Nam
STT

Nhóm chất

Kết

STT

Nhóm chất

Kết quả

quả
1

Đường khử

+

6

Glycosid

-

2

Chất béo

+

7

Flavonoid

-

3

Acid amin

+

8

Tanin

-

4

Saponin

+

9

Coumarin

-

5

Alkaloid

-

Tác giả Hoàng Minh Giám đã thực hiện thu thập mẫu cây Đẳng sâm tại Lào Cai.
Trải qua các thí nghiệm, tác giả đã xác định được thành phần hợp chất chủ yếu có
trong rễ Đẳng sâm. Trong rễ Đẳng sâm gồm các thành phần như: đường khử, chất
béo, acid amin và đặc biệt là saponin.
1.1.4.2. Tác dụng dược lý
Năm 1934, Kinh Lợi Bân và Thạch Nguyên Cao đã dùng Đẳng sâm mua ở hiệu
thuốc Đồng Nhân Đường và Trần Thọ Đường (ở Bắc Kinh, Trung Quốc) ngâm với
cồn 70° trong một tháng. Lọc lấy cồn, bã còn lại sắc với nước: 1kg Đảng sâm cho
200g cồn và 260g cao nước. Dùng cả 2 loại cao trên chế thành dung dịch 20%, một
phần sau khi hấp tiệt trùng thì đem tiêm, một phần cho lên men để loại hết các hợp
chất hydrat cacbon như đường rồi mới tiêm, đồng thời lại dùng đảng sâm chế thành
thuốc cho uống.[2]
Tiến hành thí nghiệm trên thỏ và chó đi tới một số kết quả sau đây:
 Ảnh hưởng đối với huyết đường:
Tiêm Đẳng sâm vào con thỏ bình thường thấy lượng huyết đường tăng lên. Các
ông cho rằng sở dĩ Đẳng sâm làm tăng lượng huyết đường là do thành phần hydrat
cacbon trong Đẳng sâm, vì khi tiêm hay cho uống thuốc Đẳng sâm đã cho lên men để
loại đường thì đều không làm cho lượng huyết đường tăng lên.
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Tiêm thuốc Đẳng sâm chưa lên men và đã lên men đều không thấy ức chế được
hiện tượng huyết đường tăng lên do tiêm dưới da dung dịch 10% diuretin (4ml/1kg
thể trọng). Căn cứ vào quan điểm của Richter, Rose, Nishi và Pollak cho rằng diuretin
gây cao huyết đường là do thần kinh giao cảm cho nên các ông Kinh Lợi Bân và
Thạch Nguyên Cao cho rằng Đẳng sâm không ức chế được cao huyết đường do nguồn
gốc thần kinh.
 Ảnh hưởng đối với huyết cầu:
Tiêm dưới da dung dịch Đẳng sâm 20% (4ml/1kg thể trọng) hoặc cho uống
(mỗi ngày 20g) đều thấy hồng cầu tăng lên, bạch cầu giảm xuống. Các tác giả cho
rằng trong Đẳng sâm có một hoặc hai chất ảnh hưởng tới huyết cầu.
 Ảnh hưởng đối với huyết áp:
Tiêm mạch máu dung tích Đẳng sâm 20% (chiết xuất bằng nước và bằng rượu)
cho thỏ và chó đã gây mê đều thấy hạ huyết áp. Tác giả có tiêm dung dịch 4%
Glucosa và đối chứng thì không thấy hạ huyết áp, do đó tác giả cho rằng hiện tượng
hạ huyết áp không liên quan đến thành phần đường trong Đẳng sâm. Tác giả cho rằng
hiện tượng hạ huyết áp là do dãn mạch ngoại vi. Đẳng sâm còn có tác dụng ức chế
hiện tượng cao huyết áp do Adrenalin gây ra: nếu lượng Adrenalin tiêm cao thì hiện
tượng ức chế kém, nếu lượng Adrenalin tiêm thấp thì hiện tượng ức chế càng
mạnh[2].
1.1.5. Tình hình nghiên cứu về Đẳng sâm
Các nghiên cứu trong nước
Trong nước, các nghiên cứu trên cây Đẳng sâm chủ yếu là về phân tích thành
phần hóa học và các tác dụng dược lý của vị thuốc quý này. Năm 2002, công trình
“Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của vị thuốc đảng sâm Việt Nam” của
Hoàng Minh Chung, Phạm Xuân Sinh và Nguyễn Mạnh Tuyển; được đăng trên tạp
chí dược liệu, tập 7 số 1/2002 [5]. Đây là nghiên cứu lần đầu tiên công bố các thành
phần hóa học của cây Đẳng sâm Việt Nam. Bằng một số phương pháp định tính và
định lượng trên các mẫu củ sâm sống và cao sâm, nhóm tác giả đã nhận thấy đặc điểm
thực vật của cây Đẳng sâm mọc ở Sapa; các thành phần có trong rễ Đẳng sâm khô và
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tươi: đường khử, acid amin, chất béo và saponin; thành phần và hàm lượng của các
loại acid amin có trong rễ Đẳng sâm.
Cũng chính hai tác giả Hoàng Minh Chung và Phạm Xuân Sinh cũng đã công
bố kết quả những nghiên cứu về hợp chất saponin có trong Đẳng sâm. Loại saponin
chủ yếu là saponin tritecpenoid, hàm lượng saponin vào khoảng 3.12 ± 0.08 %. Ngoài
ra, nhóm tác giả cũng đã công bố về hàm lượng đường khử khoảng 14.6 ± 11.2 % đối
với các mẫu cây sống, và 29.5 ± 0.9 % đối với các mẫu đã qua chế biến.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều đề tài nghiên cứu nuôi cấy invitro cây Đẳng sâm
Mặc dù cây Đẳng sâm invitro được tạo ra đều cho số lượng chồi và rễ nhiều nhưng
chất lượng chồi và rễ chưa cao.
Các nghiên cứu ngoài nước
Các nghiên cứu ngoài nước chủ yếu được thực hiện trên các loài họ hàng của
cây Đẳng sâm Việt Nam. Do điều kiện khoa học tiến bộ nên các khía cạnh nghiên cứu
cũng rất đa dạng.
Slupki và đtg (2011) đã công bố về quá trình vi nhân giống cây Codonopsis
pilosula. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra môi trường tối ưu cho sự phát sinh chồi từ chồi
nách là 0,1 mg/l BAP kết hợp với 0,1 mg/l NAA số lượng chồi có thể thu được lên tới
69 chồi/ nách. Tỉ lệ cây tạo rễ invitro là 98% trong môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l
IAA.
Peng Jin Huan và đtg (2010) đã công bố qui trình tạo mô sẹo từ lá là tốt nhất
trong các nguồn nguyên liệu đoạn thân, hạt ở Codonopsis lanceolata.
Bên cạnh đó còn rất nhiều nghiên cứu về xác định thành phần hóa học và công
dụng của chúng, các phương pháp chiết xuất hợp chất trong các loài Codonopsis
javanica ứng dụng trong lĩnh vực y dược.
1.2. Nguồn ánh sáng nhân tạo và vai trò của ánh sáng LED
1.2.1. Nguồn ánh sáng nhân tạo trong nhân giống cây trồng
Trong nhân giống invitro thực vật, ánh sáng khác nhau về chất lượng, cường độ
và thời gian chiếu sáng đều có ảnh hưởng lên sự phát triển của thực vật. Tổng lượng
ánh sáng mà cây thu nhận trong suốt quá trình chiếu sáng có tác động trực tiếp lên
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quang hợp, sự tăng trưởng và năng suất của cây. Sự tác động này có thể đo được dựa
trên kích thước cây, số lượng hoa và những thuộc tính khác.
Vi nhân giống thực vật hiện là ngành công nghiệp thu được hàng tỉ đô la được
thực hiện trong hàng trăm ngàn vườn ươm cây và phòng thí nghiệm công nghệ sinh
học lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nguồn sáng nhân tạo sử dụng phổ biến trong nhân
giống cho cây trồng bao gồm đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang và đèn phóng điện cao
áp, đèn LED. Gần đây nhất, đèn LED đã được nghiên cứu để chiếu sáng tăng trưởng
cho một số loại cây trồng, cả trong nước lẫn nước ngoài.
1.2.2. Đèn LED
LED là một loại đi-ốt bán dẫn đặc biệt mà có thể phát ra ánh sáng phổ hẹp, rời
rạc khi bị kích thích. Màu sắc của ánh sáng LED có thể là hồng ngoại, cận cực tím
hoặc ánh sáng nhìn thấy, phụ thuộc vào vật liệu bán dẫn sử dụng và điều kiện hoạt
động.
Đèn LED có các ưu điểm vượt trội so với các loại đèn truyền thống như tuổi thọ
cao, tiết kiệm năng lượng. Mặt khác khả năng tạo màu và tính uyển chuyển trong việc
tích hợp với các hệ thống chiếu sáng và hiển thị mới đem lại cho chúng những giá trị
độc đáo.
Để tiến hành nghiên cứu chế tạo các hệ thống đèn LED thích hợp trong nhân
giống cây trồng và kỹ thuật phá đêm, chúng ta sẽ phải lựa chọn các bước sóng thích
hợp với phổ hoạt động của các sắc tố thực vật. Ngoài ra, hệ thống đèn LED cũng phải
đảm bào cường độ sáng và có tuổi thọ trong điều kiện làm việc ngoài trời.
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Hình 1.3. Phổ phát xạ của một số LED màu sử dụng cho chiếu sáng thực vật
Một khía cạnh rất quan trọng nữa của hệ thống ánh sáng điều khiển quang chu
kỳ trên thực địa là bộ điều khiển điện tử, với tác dụng phát sáng đúng lúc, đúng độ dài,
điều biến và đúng công suất, tuổi thọ cao và giá thành hợp lý. Đó là một thách thức
với bất kỳ sản phẩm mới nào, vì đó là sự cạnh tranh không những với những sản phầm
cùng loại do các nhà sản xuất khác cung cấp, mà còn phải cạnh tranh với các giải pháp
truyền thống.
1.2.3. Ứng dụng của đèn LED trong nhân giống cây trồng
Phản ứng của cây con được nuôi cấy với tỷ lệ ánh sáng đỏ và xanh khác nhau đã
được nghiên cứu từ khi ứng dụng đèn LED trong vi nhân giống. Tùy thuộc vào từng
loại thực vật thì khả năng đáp ứng với từng loại ánh sáng sẽ khác nhau. Nhiều nghiên
cứu trước đây đã cố gắng khảo sát tỷ lệ kết hợp ánh sáng đỏ và xanh nhưng vẫn chưa
thành công trong việc nâng cao chất lượng chiếu sáng cho thực vật nuôi cấy invitro.
Wheeler và đồng tác giả (1991) [25] cho rằng cây Đậu nành sinh trưởng dưới đèn cao
áp natri bổ sung ánh sáng đèn huỳnh quang xanh ít có tác động lên sự tích lũy vật chất
khô của thân và sản lượng hạt so với ánh sáng đèn LED đỏ. Trong khi đó, việc bổ sung
10% ánh sáng đèn huỳnh quang xanh vào ánh sáng LED đỏ đã cho trọng lượng khô và
sản lượng hạt của cây Lúa mì gần với cây sinh trưởng và phát triển dưới điều kiện ánh
sáng trắng (Goins et al., 1997) [12]. Moreira da Silva và Debergh (1997) [14] đã đánh
giá ảnh hưởng của tỷ lệ ánh sáng xanh/đỏ cao (2,3), thấp (0,9) và tỷ lệ ánh sáng đỏ/đỏ
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xa cao (1,1), thấp (0,6) lên sự phát triển chồi cây Azorina valadii (Wats.) Feer trong
nuôi cấy in vitro. Chiều cao, chiều dài đốt thân, diện tích lá của cây Azorina valadii
(Wats) Feer đạt cao nhất khi nuôi cấy dưới tỷ lệ thấp ánh sáng đỏ/đỏ xa. Tuy nhiên, tỷ
lệ chồi bất định phát sinh trong điều kiện này lại rất thấp. Ánh sáng xanh khi phối hợp
với ánh sáng đỏ ở các tỷ lệ dù cao hay thấp cũng ức chế sự phát triển chiều cao, chiều
dài đốt thân cũng như diện tích lá (Moreira da Silva, Debergh, 1997) [14]. Mặc dù ánh
sáng xanh ức chế sự phát triển chiều cao cây nhưng nếu thiếu ánh sáng xanh trong quá
trình sinh trưởng thì thân và cuống lá của cây con kéo dài bất thường. Sự tăng trưởng
bình thường của cây rõ ràng có liên quan đến sự hiện diện của loại ánh sáng này. Ánh
sáng xanh dường như tương tác với hệ thống phytochrome hoặc thông qua một thụ
quan ánh sáng xanh, gây ra các phản ứng của thực vật (Rajapakse et al., 1992) [20].
Sung và cộng sự (1998) [21] đã cho rằng trọng lượng khô và chiều dài thân tăng đáng
kể dưới ánh sáng xanh ở cường độ thấp (30 mol.m-2.s-1). Hahn và cộng sự (2000) đã
báo cáo rằng ánh sáng LED xanh với mức trao đổi không khí 3,5 là có hiệu quả nhất đối
với việc thúc đẩy sự kéo dài thân invitro của cây Remannia glutinose, bất kể môi trường
có sucrose hay không. Từ khi đèn LED xanh được sản xuất, các công trình nghiên cứu
được tiến hành nhằm tìm ra tỷ lệ giữa ánh sáng LED đỏ và ánh sáng LED xanh phù hợp
với sinh trưởng và phát triển của từng loại cây trồng nhằm hướng tới việc nâng cao chất
lượng cây giống và giảm giá thành trong sản xuất thương mại. Báo cáo của Hahn và
cộng sự (2000) đã chỉ ra rằng tốc độ quang hợp của cây Rehmannia glutinose nuôi cấy
invitro rất cao dưới hệ thống LED hỗn hợp (50% LED đỏ và 50% LED xanh), trong khi
đó, dưới hệ thống chỉ có đèn LED xanh hay LED đỏ có tốc độ quang hợp rất thấp. Cây
Dâu tây tăng trưởng khỏe mạnh khi nuôi cấy dưới nhiều tỷ lệ đỏ/xanh khác nhau,
nhưng chúng tăng trưởng tốt nhất ở điều kiện 70% ánh sáng LED đỏ và 30% ánh sáng
LED xanh (Nhut et al., 2003a). Mặc khác, cây Chuối, Eucalyptus citriodora,
Phalaenopsis tăng trưởng tốt dưới điều kiện 80% ánh sáng LED đỏ và 20% ánh sáng
LED xanh (Nhut et al., 2000; 2002a; 2002b; 2003b) [15,16,17, 18].
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1.3. Ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống cây trồng
1.3.1. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
Cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
Tính toàn năng của tế bào
Gottlieb Haberlandt lần đầu tiên đưa ra giả thuyết về tính toàn năng của tế bào
trong cuốn sách “Thực nghiệm về nuôi cấy mô tế bào tách rời”[4]. Theo ông, mỗi tế
bào của bất kỳ cơ thể sinh vật nào cũng đều mang toàn bộ thông tin di truyền của cơ
thể đó và có khả năng phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh khi gặp điều kiện thuận lợi.
Ðó chính là tính toàn thể của tế bào.
Tính toàn năng của tế bào mà Haberlandt nêu ra chính là cơ sở lý luận của
phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật. Cho đến nay, người ta đã hoàn toàn chứng
minh được khả năng tái sinh một cơ thể hoàn chỉnh từ một tế bào riêng lẻ.
1.3.2. Sự phát sinh hình thái thực vật
Phát sinh hình thái là sự phát triển của tế bào, mô, cơ quan thực vật theo thời
gian, từ lúc khởi đầu cho đến lúc trưởng thành, để hoàn tất chu trình phát triển. Bao
gồm các quá trình:
- Phát sinh mô (histogenesis)
- Phát sinh cơ quan (organogensis)
- Phát sinh phôi (embryogenesis)
Quá trình phát sinh hình thái đã bắt đầu được nghiên cứu vào đầu những năm
1900 với lý thuyết của Haberlandt là có thểtái sinh thành cây hoàn chỉnh từ tế bào sinh
dưỡng. Những nghiên cứu đầu tiên trên mô sẹo Thuốc lá của Miller và Skoog cho
thấy auxin và cytokinin có thể dùng trong nuôi cấy phát sinh hình thái.
Với những bước tiến về vi nhân giống và kỹ thuật di truyền, đã có hàng trăm
loài thực vật được nuôi cấy thành công trên nhiều loại mô khác nhau với nhiều phát
sinh hình thái khác nhau. Có nhiều loài thực vật khó nuôi, không hình thành rễ, chồi
trong nhiều điều kiện nuôi cấy không giống nhau.Việc phát triển mô hình nuôi cấy tái
sinh thành công ở những loài thực vật khó tái sinh sẽ hữu ích trong việc nâng cao tầm
hiểu biết của chúng ta về những cơ chế cơ bản điều khiển phát sinh hình thái.
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Hầu hết những tế bào thực vật đều có tính toàn thể, hay khả năng tái sinh thành
cây hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sự thể hiện đặc tính này có giới hạn một cách tương đối ở
những tế bào, được xác định bởi Torrey (1966) như là những vùng mô phân sinh. Đây
là những vùng tế bào có đầy đủ khả năng phát sinh hình thái: có khả năng thích ứng
với môi trường nuôi cấy trong biệt hóa chồi, rễ hay phôi. Như vậy, để tái sinh cây, mô
nuôi cấy cần phải có những vùng mô phân sinh hay có những tế bào có khả năng
chuyển hóa thành những vùng mô phân sinh.
Vùng mô phân sinh được phát hiện trong khối mô sẹo khi nó được phát sinh
trực tiếp bằng cách phân bào là những cụm nhỏ có cấu trúc chặt, có hai cực, tế bào có
màng mỏng với nhân điển hình, tế bào chất đậm đặc và có không bào nhỏ.
Nhu mô đỉnh sinh trưởng và phôi chưa chín thuần thục có chứa nhiều tế bào với
hình dạng tương tự và những loài này có khả năng phản ứng với môi trường nuôi cấy
có hormone.
1.3.3.

thống nuôi cấy mô tế bào thực vật

Nuôi cấy mô tế bào thực vật thường được tiến hành theo ba kiểu hệ thống đó
là: nuôi cấy mô sẹo, nuôi cấy tế bào huyền phù và nuôi cấy tế bào trần.
Nuôi cấy mô sẹo: mô sẹo có thể thu được từ việc nuôi cấy in vitro các cơ quan
của thực vật như thân, lá, hoa,…trong môi trường chứa chất điều hòa sinh trưởng và
điều kiện nuôi cấy thích hợp. Nó là khối các tế bào mô mềm, chưa phân hóa, phân
chia một cách hỗn loạn và có tính biến động di truyền cao. Trong hệ thống nuôi cấy
này, thì cây hoàn chỉnh thường được tái sinh thông qua con đường tạo phôi vô tính từ
khối mô sẹo chưa phân hóa. Nuôi cấy mô sẹo yêu cầu số lần cấy chuyển nhiều, mặt
khác là do tính biến động di truyền cao của khối mô sẹo nên cây tạo ra từ hệ thống
nuôi cấy này thường mang những biến đổi di truyền phong phú hơn [7].
Nuôi cấy tế bào huyền phù: là quá trình nuôi cấy các tế bào đơn, hoặc cụm nhỏ
tế bào trong môi trường lỏng. Các tế bào này được tách ra bằng con đường cơ học
(trên máy lắc) từ khối mô sẹo. Môi trường dinh dưỡng chính là môi trường nuôi mô
sẹo và phải được lắc thường xuyên [10].
Nuôi cấy tế bào trần: tế bào trần (protoplast) là các tế bào được loại bỏ vách
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chỉ còn lại khối nguyên sinh chất được bao bọc bởi màng nguyên sinh. Trong quá
trình nuôi cấy các protoplast sẽ tái tạo lại thành tế bào, phát triển thành mô sẹo và tái
sinh cây hoàn chỉnh. Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là khả năng tái sinh cây
hoàn chỉnh thấp. Tuy nhiên hệ thống này có ý nghĩa rất lớn trong sinh lý học thực vật
để nghiên cứu vai trò sinh lý của vách tế bào, trong việc tạo cây soma, cây lai tế bào
chất thông qua dung hợp tế bào trần và sử dụng trong biến nạp gen [7,10].
1.3.4. Môi trường nuôi cấy
Việc chọn và tạo các loại môi trường thích hợp cho từng giai đoạn phát triển
của tế bào, mô nuôi cấy là yếu tố quyết định đến thành công của quy trình tái sinh cây
hoàn chỉnh. Những thử nghiệm đầu tiên được Haberland (1898) tiến hành nhưng chưa
thành công do những hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng khoáng cũng như vai trò của
các chất điều hòa sinh trưởng còn hạn chế. Phải đến những năm 30 của thế kỷ XX
người ta mới đạt được những tiến bộ thực sự. Trải qua những giai đoạn nghiên cứu
sinh lý (1930 - 1950), giai đoạn nghiên cứu phát sinh hình thái (1950 - 1960) trong
việc xây dựng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật các nhà khoa học đã dần khám
phá ra được vai trò của các chất dinh dưỡng và các chất điều hòa sinh trưởng trong
môi trường nuôi cấy. Đó chính là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành công
của hệ thống nuôi cấy mô tế bào thực vật.
Ngày nay, có hàng trăm loại môi trường dinh dưỡng nhân tạo đã được xây dựng
và thử nghiệm có kết quả. Hầu hết những loại môi trường đó đều bao gồm các nhóm
chất chính là: các loại muối khoáng, nguồn carbon, vitamin, các chất điều hòa sinh
trưởng, các nhóm chất bổ sung và chất độn. Trong đó thành phần quan trọng nhất
quyết định kết quả nuôi cấy là các chất điều hòa sinh trưởng [7].
Các chất điều hòa sinh trưởng đã được biết đến và sử dụng phổ biến trong các
môi trường nuôi cấy gồm các nhóm chất: auxin, cytokinin, gibberellic acid, abscisic
acid. Mỗi nhóm chất này có tác dụng sinh lý đặc trưng lên các giai đoạn phát triển của
cây trồng. Tuy nhiên, phản ứng của các loại mô của từng đối tượng cây trồng đối với
tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng là khác nhau [ 7,9,10]. Do đó trong nuôi cấy mô
tế bào thực vật thì sử dụng chất điều hòa sinh trưởng nào, với nồng độ bao nhiêu là
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yếu tố quyết định để tạo được cây hoàn chỉnh từ nuôi cấy mô tế bào.
1.3.5. Vai trò của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
1.3.5.1. Auxin
Auxin là một chất có nhân indole, có công thức nguyên là C 10H9O2N. Auxin
gồm có hai loại là auxin có nguồn gốc nội sinh được tổng hợp bởi thực vật và auxin
tổng hợp nhân tạo. Các loại auxin thông dụng thường dùng: IAA, IBA, NAA, 2,4-D.
Auxin can thiệp vào nhiều hiện tượng sinh lý, hoạt động của nó tùy thuộc vào
nồng độ và sự kết hợp của chúng với các chất điều hòa sinh trưởng khác [9]. Auxin
tác động lên sự kéo dài tế bào. Hiệu quả này là sự tiếp nối cho sự gia tăng tính đàn
hồi của thành tế bào và cho phép xâm nhập nước vào trong tế bào, sự đề kháng của
thành tế bào giảm đi và tế bào tự kéo dài ra.
Auxin thay đổi tính thẩm thấu của màng tế bào, sự thay đổi này thể hiện bằng
một sự phóng thích ion H+. Ion này gây ra một hoạt tính acid có tác dụng làm giảm
tính đề kháng của thành tế bào bởi sự hấp thụ ion K+.
Tác động lên sự chuyển hóa, đặc biệt nhất là trên sự tổng hợp RNAribosome.
Auxin kích thích sự phân chia tế bào một cách đặc biệt trong quá trình hình
thành mô sẹo và sự hình thành rễ bất định. Auxin cũng ức chế sự phát triển của
chồi nách và sự hình thành phôi soma trong môi trường nuôi cấy mô sẹo.
Tất cả cây trồng đều tổng hợp auxin tùy theo giai đoạn phát triển của chúng.
Chúng được tổng hợp ở lá non, trong các chồi đang hoạt động, ở phát hoa và trên các
quả còn non. Auxin lưu thông từ đỉnh xuống phần dưới các cơ quan với một sự phân
cực rõ ràng được nhìn thấy rõ trên các thực vật còn non. Nhưng trong quá trình vận
chuyển này, chúng bị oxy hóa do hoạt động của auxinoxydase, điều này cho thấy các
nồng độ auxin luôn cao hơn ở những vùng tổng hợp ra chúng. Như vậy, auxin hiện
diện với nồng độ vừa đủ ở các điểm tăng trưởng hoặc ở phát hoa để đảm bảo cho sự
nhân giống và kéo dài tế bào.[7,10].
1.3.5.2. Cytokinin
Việc phát hiện ra cytokinin gắn liền với kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.
Năm 1955, Miller và Skoog phát hiện và chiết xuất từ tinh dịch cá thu một hợp chất
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có khả năng kích thích sự phân chia tế bào rất mạnh mẽ, trong nuôi cấy mô gọi là
kinetin (6-furfuryl-aminopurin – C10H9N5O). Năm 1963, Letham lần đầu tiên đã
tách được cytokinin tự nhiên ở dạng kết tinh từ hạt ngô, gọi là zeatin và có hoạt tính
tương tự kinetin. Sau đó, người ta đã phát hiện cytokinin có ở trong tất cả các loại
thực vật khác nhau và là một nhóm phytohormone quan trọng ở trong cây.
Trong các loại cytokinin thì 3 loại sau đây là phổ biến nhất: kinetin (6-furfurylaminopurin), 6-benzyl-aminopurine và zeatin tự nhiên.
Vai trò đặc trưng của cytokinin là kích thích sự phân chia tế bào mạnh mẽ. Vì
vậy, người ta xem chúng như là các chất hoạt hóa sự phân chia tế bào, nguyên nhân là
do cytokinin hoạt hóa mạnh mẽ quá trình tổng hợp acid nucleic và protein dẫn đến
kích sự phân chia tế bào [27].
Cytokinin ảnh hưởng rõ rệt lên sự hình thành và phân hóa cơ quan của thực
vật, đặc biệt là sự phân hóa chồi. Người ta đã chứng minh rằng sự cân bằng giữa tỷ lệ
auxin (phân hóa rễ) và cytokinin (phân hóa chồi) có ý nghĩa quyết định trong quá
trình phát sinh hình thái của mô nuôi cấy invitro cũng như trên cây nguyên vẹn. Đối
với sự phát sinh phôi, để tạo mô sẹo và rễ cần có tỷ lệ auxin/cytokinin cao, trong khi ở
trường hợp ngược lại sẽ dẫn đến sự sản sinh chồi và chồi nách. Vấn đề quan trọng
không kém là nồng độ hai nhóm chất điều hòasinh trưởng này. Chẳng hạn, 2,4-D
cùng nồng độ với BA ở nồng độ 5,0ppm kích thích sự tạo thành mô sẹo ở Agrostis,
nhưng nếu dùng ở nồng độ 0,1ppm kích thích sự tạo chồi, mặc dù trong cả hai trường
hợp tỷ lệ auxin/cytokinin đều bằng 1. Ðể tăng hệ số nhân giống, người ta thường tăng
nồng độ cytokinin trong môi trường nuôi cấy ở giai đoạn tạo chồi.
Hiệu quả kìm hãm sự già hóa, kéo dài tuổi thọ của các cơ quan có thể chứng
minh khi cành dâm ra rễ thì rễ tổng hợp cytokinin nội sinh và kéo dài thời gian sống
của lá lâu hơn. Hàm lượng cytokinin nhiều làm cho lá xanh lâu do nó tăng quá trình
vận chuyển chất dinh dưỡng về nuôi lá. Trên cây nguyên vẹn khi bộ rễ sinh trưởng tốt
thì làm cho cây trẻ và sinh trưởng mạnh, nếu bộ rễ bị tổn thương thì cơ quan trên mặt
đất chóng già.[27]
Cytokinin còn ảnh hưởng lên các quá trình trao đổi chất như quá trình tổng hợp
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acid nucleic, protein, chlorophyll và vì vậy ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý của
cây[27].
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CHƢƠNG II
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, hóa chất và thiết bị
2.1.1. Vật li u thực vật
Sử dụng giống Đẳng sâm thu thập tại Sơn La và được giữ giống trong trại Thực
nghiệm sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam.
Các chồi sinh trưởng của Đẳng sâm bình thường có đầy đủ thân và lá (không bị
dị dạng), không bị nhiễm bệnh, để tiến hành tạo đa chồi và ra rễ.
2.1.2. Hóa chất và thiết bị
2.1.2.1. Thiết bị
Thiết bị sử dụng trong thí nhiệm gồm: nồi khử trùng, máy đo pH, pipet, máy
khuấy từ, buồng sấy, đèn cồn, kẹp, dao, bình tam giác,cân phân tích, hệ thống giàn
đèn, box cấy vô trùng,…
2.1.2.2. Hóa chất
Môi trường sử dụng trong thí nghiệm là môi trường MS. Thành phần của loại
môi trường này được trình bày ở bảng phụ lục (bảng 2).
Các chất điều hòa sinh trưởng như IBA, BAP, NAA,…
Ngoài ra còn sử dụng thêm một số hóa chất như: cồn 96°, phytagel, đường
saccharose, than hoạt tính.
2.1.3. Bố trí thí nghi m
Quá trình nuôi cấy invitro được tiến hành trong điều kiện nhân tạo, cho phép
thay đổi các chế độ chiếu sáng, nhiệt độ, ẩm độ.
 Ánh sáng: các mẫu đều được nuôi cấy dưới ánh đèn LED
 Nhiệt độ của phòng nuôi cấy là 25±2°C
 Cường độ chiếu sáng khoảng 2500 - 3000 lux
 Thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày
 Độ ẩm trung bình từ 75 – 80%.
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2.2. Địa điểm nghiên cứu
Phòng thí nghiệm của trại Thực nghiệm sinh học, Viện Công nghệ Sinh học,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Ký hiệu và thành phần môi trường của các loại môi trường sử dụng trong thí
nghiệm được chỉ ra ở trong phụ lục (bảng 1-phụ luc )
2.2.1. Ảnh hưởng của BAP và NAA đến khả năng tạo đa chồi của cây Đẳng
sâm
Môi trường nhân cây (D1)
Môi trường sử dụng trong thí nghiệm là môi trường MS có bổ sung các chất
kích thích sinh trưởng , 2,5g/l phytagel, 30g/l đường saccharose, chuẩn với pH= 5,8. (
Bảng 2.1)
Môi trường sau khi pha, được khử trùng ở 117oC trong thời gian 15 phút.
Thí nghiệm được tiến hành với các mẫu thân được cắt thành từng đoạn có chiều
dài từ 1-1,5 cm có chứa nách lá, được cấy vào môi trường trên.
Sau đó tiến hành theo dõi sự phát sinh chồi của các mẫu cấy. Thí nghiệm được
bố trí ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại.
Công thức thích hợp sẽ được chọn để áp dụng cho các lần tạo đa chồi tiếp theo.
Bảng 2.1: Ảnh hưởng nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo đa chồi của cây Đẳng
sâm
Công thức

BAP (mg/l)

NAA (mg/l)

S1

0,2

0,2

S2

0,5

0,2

S3

1

0,2

S4

2

0,2
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2.2.2. Ảnh hưởng của IBA và than hoạt tính đến khả năng tạo rễ của cây
Đẳng sâm
Đây là giai đoạn tạo cây con hoàn chỉnh có đầy đủ thân, lá, rễ để chuyển ra
ngoài tự nhiên. Cây con phải khỏe mạnh, sức đề kháng tốt nhằm nâng cao sức sống
khi ra môi trường bên ngoài. Các chất kích thích sinh trưởng có tác dụng tạo đa chồi
được loại bỏ và thay vào đó là chất kích thích sinh trưởng rễ như NAA, IBA…
Môi trường nuôi cấy (D2)
Mẫu nuôi cấy trong môi trường MS có bổ sung chất kích thích sinh trưởng IBA
với nồng độ khác nhau, than hoạt tính, 10g/l đường saccharose, 2,5g/l phytagel, pH =
5,8.
Môi trường sau khi pha, được khử trùng ở 117oC trong thời gian 15 phút.
Mẫu được cắt thành từng đoạn có chiều dài 1,5-2 cm có chứa đỉnh ngọn, và
được cấy vào môi trường trên.
Sau đó tiến hành theo dõi sự hình thành và phát triển của rễ và cây. Thí nghiệm
được nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại 3 bình.
Bảng 2.2: Ảnh hưởng của IBA và than hoạt tính đến khả năng tạo rễ của cây Đẳng
sâm
Công thức

IBA (mg/l)

AC (g/l)

R1

0,2

0,5

R2

0,5

0,5

R3

1

0,5

2.2.3. Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED tới sự sinh trưởng và phát triển của
Đẳng sâm
Thực hiện các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của các tỷ lệ ánh sáng đơn sắc
đến sự tái sinh chồi bất định từ các mẫu thân cây Đảng sâm invitro.
Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc lại.
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Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện chiếu sáng khác nhau với các tỷ lệ ánh
sáng đơn sắc của đèn LED như sau:
 Giàn A1: 20%xanh: 80% đỏ cam.
 Giàn A2: 20%xanh: 20% đỏ đậm : 60% trắng.
 Giàn A3: 20%xanh: 60% đỏ cam: 20% trắng.
 Giàn A4: 20% xanh: 80% đỏ đậm.
 Giàn A5: 100% trắng (ánh sáng đèn huỳnh quang).
Thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hƣởng của đèn LED tới sự tái sinh chồi từ mẫu
chồi cây Đẳng sâm invitro
Mẫu chồi là đoạn thân Đẳng sâm invitro được cấy vào môi trường đa chồi tối
ưu tìm được. Sau đó, mẫu cấy đặt vào các giàn đèn LED với tỷ lệ ánh sáng đơn sắc
khác nhau và đối chứng là đèn huỳnh quang.
Số lượng bình mẫu cho thí nghiệm là 15 bình, 3 bình/ 1 giàn đèn.
Thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hƣởng của ánh sáng đèn LED đến sự tạo rễ
cho chồi Đẳng sâm invitro
Mẫu cấy là ngọn Đẳng sâm invitro được cấy trong môi trường ra rễ tối ưu tìm
được. Sau đó, mẫu cấy được đặt vào dàn đèn LED với tỷ lệ ánh sáng đơn sắc khác
nhau và đối chứng là đèn huỳnh quang.
Số lượng mẫu là 15 bình, 3 bình/ 1 giàn đèn.
2.3. Các chỉ tiêu theo dõi
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2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu
Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mền Excel theo tham số thống kê. Các
giá trị được biểu diễn X   , trong đó:
X

: giá trị trung bình

: độ lệch chuẩn

29

CHƢƠNG III
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nuôi cấy invitro cây Đẳng sâm thu thập tại Sơn La
Trong môi trường nuôi cấy invitro, bên cạnh các chất đa lượng, vi lượng,
vitamin còn bổ sung nhiều loại kích thích sinh trưởng thuộc nhóm Auxin, Cytokinin,
Gibberellin là rất cần thiết để kích thích sự sinh trưởng, phát triển và phân hóa cơ
quan cung cấp dinh dưỡng cho mẫu phát triển. Tuy nhiên yêu cầu với những chất này
thay đổi tùy theo loài cây, loại mô, mục đích nghiên cứu. Đặc biệt, việc sử dụng tổ
hợp các chất kích thích sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy tỏ ra hiệu quả hơn so
với khi sử dụng từng chất riêng biệt.
Việc tìm ra công thức môi trường với nồng độ và tỉ lệ chất kích thích sinh
trưởng phù hợp cho từng loại cây, từng giai đoạn nuôi cấy là cơ sở cho từng giai đoạn
tiếp theo và quyết định sự thành công của quá trình nhân giống invitro.
3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo đa
chồi của cây Đẳng sâm
Nhân nhanh chồi là giai đoạn gia tăng số lượng chồi trong một thời gian ngắn.
Đây là giai đoạn quan trọng quyết định số lượng cây trong quá trình nuôi cấy invitro.
Hệ số nhân chồi càng cao thì khả năng nhân giống càng lớn. Hệ số nhân chồi chịu ảnh
hưởng lớn của yếu tố tác động là các chất kích thích sinh trưởng. Mục tiêu nghiên cứu
của giai đoạn này là tìm ra môi trường phù hợp để có hệ số nhân chồi và chất lượng
chồi là tốt nhất cho đối tượng nghiên cứu. Trong môi trường nền, chất kích thích sinh
trưởng BAP và NAA được bổ sung riêng rẽ hoặc bổ sung kết hợp với một số chất thuộc
nhóm auxin ở nồng độ thích hợp cho đối tượng nghiên cứu sẽ giúp thu được số
chồi/mẫu cao và chất lượng chồi tốt.
Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, BAP là một cytokinin tổng hợp có tác động
kích thích sự phân chia tế bào, phân hoá chồi và kích thích nảy mầm chồi nhũ, tạo nên
sự trẻ hoá của các bộ phận và toàn cây, nên được sử dụng rộng rãi. Trong nhiều
trường hợp BAP là hợp chất không thể thay thế được trong quá trình nuôi cấy invitro.
IBA (3-indolebutyric axit) là một chất kích thích thuộc nhóm auxin có tác dụng
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kích thích sự phát triển rễ thực vật.
Việc nhân nhanh chồi có thể xảy ra trên môi không có hoặc có các chất điều
hoà sinh trưởng. Nhưng các chất điều hoà sinh trưởng thường đóng vai trò quan trọng,
vì các mô tách rời không có khả năng tổng hợp các chất này. Giai đoạn này cần phải
cấy ở môi trường có nồng độ auxin thấp và tăng nồng độ cytokinin.
Trong quá trình thực hiện, tôi lần lượt nghiên cứu tác động của chất điều hòa
sinh trưởng ở các nồng độ khác nhau nhằm tạo ra tổ hợp tối ưu các chất điều hòa sinh
trưởng để cho hệ số nhân cao nhất.
Trong nghiên cứu này, tôi sử dụng phương pháp nhân nhanh thông qua chồi
bên. Phương pháp này dựa vào việc phát hiện cân bằng giữa auxin và cytokinin trong
thực vật mà kích hoạt khả năng tạo chồi bên của thực vật. Trong khi cytokinin có khả
năng hoạt hóa chồi bên thì auxin được vận chuyển từ chồi ngọn xuống làm ức chế quá
trình này, đây là hiện tượng ưu thế ngọn. Bằng việc điều chỉnh hàm lượng auxin và
cytokin trong môi trường nuôi cấy invitro mà có thể khử được hiện tượng ưu thế ngọn
và làm tăng số lượng chồi bên tạo thể nhân nhanh.
Môi trường được sử dụng trong các thì nghiệm này là: MS + 30 g/l đường
saccharose + 2,5 g/l phytagel và bổ sung thêm các chất kích thích sinh trưởng kết hợp
BAP (0.2 – 2 mg/l) với NAA 0.2 mg/l và có pH là 5,8.
Thí nghiệm được tiến hành với các mẫu thân được cắt thành từng đoạn có chiều
dài từ 1-1,5 cm có chứa nách lá, được cấy vào môi trường trên. Sau đó tiến hành theo
dõi sự phát sinh chồi của các mẫu cấy. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, 3 lần lặp
lại.
Sau 4 tuần theo dõi, kết quả được trình bày ở bảng 3.1 và biểu đồ 3.1
Bảng 3.1: Ảnh hưởng của nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo đa chồi của Đảng
sâm (sau 4 tuần theo dõi)
Nghiệm thức

Số chồi/cây

Chiều dài chồi(cm)

S1

3,1 ± 1,4

6,2 ± 0,3

S2

4,9 ± 0,5

9,4 ± 0,2
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S3

9,2 ± 1,6

10,6 ± 0,2

S4

4,1 ± 0,4

6,4 ± 0,3

10

số chồi/cây

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
S1

S2

S3

nghiệm
thức
S4

Biểu đồ 3.1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo đa chồi của
Đẳng sâm
Qua bảng 3.1 và biểu đồ 3.1 ta thấy khi bố sung các auxin vào môi trường nuôi
cấy, sự kết hợp của auxin và cytokinin có tác động tích cực đến sự phát sinh hình thái
của mẫu đến quá trình phát sinh, phát triển chồi. Các kết quả của các tác giả trước khi
tiến hành trên một số đối tượng thực vật với nồng độ NAA là 0,2mg/l, kết hợp với sự
thay đổi của nồng độ BAP, qua các công thức có sự thay đổi. Số chồi trung bình trên
cây dao động từ 3,1 đến 9,2 chồi/cây, trong đố thấp nhất ở công thức S1 ( trung bình
3,1 chồi/cây), số chồi đạt cao nhất là 9,2 chồi/cây ở nồng độ BAP 1mg/l. Khi tăng lên
2mg/l BAP thì số chồi lại giảm chỉ đạt 4,1 chồi trên cây. Chiều dài chồi thay đổi
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không nhiều, trung bình từ 6,2 đến 10,6 cm. Ở công thức S3 chiều dài chồi đạt cao
nhất trung bình 10,6cm. Khi bổ sung một lượng NAA cố định thì số chồi trung bình
tăng tỷ lệ thuận với sự tăng nồng độ BAP
Từ kết quả trên, tôi nhận thấy nồng độ BAP thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh
đa chồi Đảng sâm là 1mg/l.

S1

S2
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S3

S4

Hình 3.1: Ảnh hưởng của nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo chồi của cây
sâm dây
S1, S2, S3, S4: các môi trường có BAP nồng độ thay đổi tương ứng với 0,2mg/l;
0,5mg/l; 1mg/l; 2mg/l
So sánh kết quả thí nghi m với kết quả của các đề tài nghiên cứu: “Nhân
giống cây Sâm dây (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
thực vật” của Tống Xuân Hoa năm 2016.
Đề tài đã sử dụng nền môi trường MS cơ bản có bổ sung sucrose 25 g/l + agar
8,5 g/l + nước dừa 50 ml/l và chất kích thích sinh trưởng có nồng độ thay đổi: Trong
môi trường nhân chồi bổ sung BAP với các nồng độ: 0,2 mg; 0,4 mg; 0,6 mg; 0,8 mg;
1 mg cho 1 lít môi trường hoặc kinetin với các nồng độ: 0,1 mg; 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4
mg; 0,5 mg cho 1 lít môi trường. Tiến hành thí nghiệm theo dõi tác giả đã tìm ra được
nồng độ bổ sung BAP 0,6mg, Kinetin 0,3mg cho số lượng chồi nhiều nhất .
Tiếp đó tác giả nghiên cứu sự ảnh hưởng kết hợp giữa BAP, kinetin và IBA
đến khả năng nhân chồi của cây Đẳng sâm với nồng độ các chất kết hợp của BAP
nồng độ thay đổi 0,4 mg/l; 0,6 mg/l; 0,8 mg/l với IBA nồng độ 0,6 mg/l và
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kinetin nồng độ 0,3 mg/l. Sau khi tiến hành thí nghiệm theo dõi thu được kết
quả môi trường có chứa tổ hợp chất kích thích sinh trưởng BAP 0,4 mg/l, IBA
0,6 mg/l, kinetin 0,3 mg/l bổ sung vào môi trường nền MS + đường 25 g/l +
agar 8,5 g/l + nước dừa 50ml/l là thích hợp với Đẳng sâm để đạt hiệu quả nhân
chồi và sự sinh trưởng của chồi tốt nhất.
Tuy nhiên so với kết quả mà tôi đã tiến hành bằng chách điều chỉnh lượng
BAP và NAA trên cây Đẳng sâm thì chất lượng chồi cao hơn rất nhiều: Các
chồi tạo ra to và khỏe hơn rất nhiều so với thí nghiệm khi bổ sung riêng BAP
và Kinetin trong tạo chồi được thể hiện rõ qua hình ảnh thu được:

S1

S2
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S3

S4

Ảnh hưởng của nồng độ BAP và NAA đến khả năng tạo chồi của cây Đảng sâm
S1, S2, S3, S4: các môi trường có BAP nồng độ thay đổi tương ứng với 0,2mg/l;
0,5mg/l; 1mg/l; 2mg/l

BAP 0,2 mg/l

BAP 0,6 mg/l

BAP 0,1 mg/l

Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tạo chồi của cây Đẳng sâm
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Kinetin 0,1 mg/l

Kinetin 0,3 mg/l

Kinetin 0,5 mg/l

Ảnh hưởng của Kinetin đến khả năng tạo chồi của cây Đẳng sâm
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA và than hoạt tính đến sự phát triển của
rễ Đẳng sâm
Trong nuôi cấy mô tế bào thực vât, IBA là một auxin có vai trò kích thích phân
chia tế bào và phân hóa rễ.
Than hoạt tính (Activated charcoal – AC) được sản xuất bằng cách chưng cất
gỗ và các vật liệu chứa cacbon; từ cacbon cơ bản, bằng cách loại hết tạp chất và oxy
hóa bề mặt thu được than hoạt tính. Than hoạt tính xốp, không vị, bao gồm các
nguyên tử cacbon sắp xếp theo dạng quasi-graphitic trong dạng hạt nhỏ, có đặc tính
hấp phụ cao đối với chất rắn keo, khí và hơi nhờ mạng lưới lỗ và diện tích bề mặt lớn.
Các chất tiếp xúc với than hoạt tính được hấp phụ đến khi cân bằng sự hấp thu và
phân hủy.
Tính chất và đặc điểm của than hoạt tính thay đổi theo các mục đích khác nhau.
Ví dụ như than để hấp thu các chất khí khó hơn và dày hơn than được sử dụng để làm
sạch nước. Bề mặt AC chứa các vùng cụ thể, dao động từ khoảng 600 đến 2000 m2gl37

1 thay đổi từ 10 μm đến 500 μm. Khi thêm vào môi trường, than hoạt tính ưu tiên hấp
thu các phân cực chứ không phải các chất hữu cơ. Tương tự, khả năng hấp phụ lớn
hơn đối với các sản phẩm thơm như phenol và các chất oxy hóa, auxins (acid indolo3-acetic (IAA), axit naphthaleneacetic (NAA), acid indoel-3-butyric (IBA), cytokinin
bao gồm BA kinetin (Kn), zeatin …) và các hoocmon khác so với các sản phẩm
olefinic chưa bão hòa. Hơn nữa các sản phẩm tan trong nước như đường như glucose,
sorbitol, mannitol và inositol … sẽ không bị hấp phụ khỏi môi trường hoặc dung dịch.
Mật độ, độ tinh khiết và pH ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ của than. Ngoài ra các
muối vô cơ (KCl, KI, NaCl) ảnh hưởng đẳng điện hấp phụ phenol.
Qua một số tài liệu ta thấy vai trò quan trọng của than hoạt tính trong nuôi cấy
mô tế bào thực vật chủ yếu là tạo điều kiện “tối” cho môi trường nuôi cấy, hấp thụ các
chất độc và các chất ức chế sinh trưởng thực vật như các phenolic, dịch rỉ nâu sinh ra
từ mẫu môi trường nuôi cấy. Ngoài ra, than hoạt tính cũng có thể hấp thụ các vitamin,
cytokinin và auxin, làm thay đổi tỉ lệ thành phần các chất có trong môi trường nuôi
cấy cũng như pH môi trường. Trong nuôi cấy mô than hoạt tính đóng vai trò trong
việc cải tiến môi trường nuôi cấy, tăng cường khả năng tái sinh cây, phát sinh phôi,
tăng sinh tế bào trần, ngăn cản sự phát triển bất thường của cây con, kích thích quá
trình hình thành và phát triển chồi, thúc đẩy hay ức chế sự tăng trưởng và hình thành
rễ, ngoài ra, than hoạt tính còn có khả năng làm giảm hiện tượng thủy tinh thể ở một
số loài thực vật.
Trong vi nhân giống, than hoạt tính có thể giúp hạn chế vấn đề mẫu tiết phenol
và hóa nâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả nhờ khả năng hấp phụ các chất có
hại và làm tối môi trường nuôi cấy. Ánh sáng làm tăng hoạt động của enzyme liên
quan đến quá trình oxy hóa của phenol gây nên hiện tượng hóa nâu. Một số báo cáo
cũng cho thấy khả năng kích thích hình thành củ và tăng kích thước củ của than hoạt
tính trên Lilium sp., Allium sativum, Nerine sarniensis, Muscari armeniacum,
Narcissus tazetta. Ngoài ra, một số thí nghiệm cho thấy hiệu quả tạo chồi và rễ
(Gossypium hirsutum, Vitis vinifera, Salix caprea), tăng chiều cao chồi(Acacia
mearnsii), tăng khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo (Acacia sinuate), hỗ trợ trong biệt hóa
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mô sẹo (Triticale sp., Cynodon dactylon), tạo và kéo dài chồi(G. hirsutum, Exacum
sp., Eucalyptus sp). Than hoạt tính giúp hình thành phôi soma, trưởng thành và phát
triển trên nhiều loài (Schisandra chinensis, Castanea dentata, Glycine max, Senecio).
Phôi của Rosa hybrida chuyển gen từ Agrobacterium đáp ứng tốt hơn trên môi trường
có than hoạt tính. Tương tự cho phôi soma các cây mía, nho, cọ lùn, vải, nhân sâm,
dừa…
Trong nuôi cấy protoplast, than hoạt tính hỗ trợ quá trình tách tế bào trần, ngăn ngừa
sự hóa nâu, thúc đẩy quá trình tái tạo protoplast từ mô sẹo.
Để nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ IBA đến sự phát triển rễ của cây Đảng
sâm, chúng tôi tiên hành thí nghiệm cấy các chồi đỉnh của cây Đẳng sâm trong môi
trường có chứa IBA ở các nồng độ khác nhau: 0,2; 0,5; 1(mg/l). Qua quá trình thí
nghiệm, ta thu được kết quả:
Bảng 3.2: Ảnh hưởng của IBA và than hoạt tính đến khả năng tạo rễ của Đảng sâm
(sau 4 tuần theo dõi)
Nghiệm

Ngày bắt

Tỷ lệ ra

thức

đầu ra rễ

rễ (%)

R1

10

100

R2

8

R3

10

Số rễ/ chồi

Chiều dài

Chất

rễ (cm)

lượng rễ

2,6 ± 0, 3

1,13 ± 0,05

++

100

6,3 ± 0,4

1,52 ± 0,04

+++

100

2,4 ± 0,3

1,34 ± 0,06

+

Ghi chú: (+++): rễ trắng, to và có nhiều rễ thứ cấp
(++): rễ có màu trắng, ít rễ thứ cấp
(+): rễ mảnh, có màu trắng, rất ít rễ thứ cấp
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7

6

số rễ/chồi

5

4

3

2

1

0
R1

R2

Nghiệm
thức
R3

Biểu đồ 3.2 Ảnh hưởng của IBA và than hoạt tính đến khả năng tạo rễ của cây Đẳng
sâm
Căn cứ vào kết quả ở bảng 3.2 và biểu đồ 3.2 nhận thấy khả năng tạo rễ của
chồi cây Đẳng sâm tốt, tỉ lệ chồi tạo rễ thu được trong tất cả các môi trường đều đạt
100%. Thời gian bắt đầu xuất hiện rễ của cây Đẳng sâm sớm: 8 ngày trong công thức
R2 (0,5 mg/l IBA), công thức R1 và R3 đều ra rễ sau 10 ngày nuôi cấy.
Số rễ trung bình thu được trong các công thức dao động từ 2,4 đến 6,3 rễ trên
một chồi. Số lượng rễ thu được cao nhất là khi tăng nồng độ IBA lên 0,5 mg/l trong
công thức R2, quan sát thấy rễ ra thành chùm xung quanh phần gốc thân. Còn ở công
thức R3, số lượng rễ thu được là thấp nhất với 2,4 rễ/chồi.
Bên cạnh số lượng rễ thì chất lượng rễ được coi là yếu tố quyết định đến khả
năng sống của cây khi đưa ra trồng trong môi trường tự nhiên. Với kết quả thu được
trong bảng 3.2 cho thấy, chất lượng rễ tốt nhất quan sát được ở công thức có bổ sung
0,5 mg/l IBA và 0,5 g/l than hoạt tính, rễ có màu trắng, to, dài, nhiều rễ thứ cấp và
40

xuất hiện đều xung quanh gốc cấy. Rễ sinh trưởng kém ở hai công thức R1 và R3,
hình thái rễ quan sát được trong 2 môi trường này khá giống nhau: rễ mảnh, có màu
trắng, rất ít rễ thứ cấp (Hình 3.2).
Do đó, chúng tôi đi đến kết luận môi trường tạo rễ tối ưu của cây Đẳng sâm là
R2 với 0,5mg/l IBA và 0,5g/l than hoạt tính.

Hình 3.2: Ảnh hưởng của IBA đến khả năng tạo rễ của Đẳng sâm
R1,R2,R3: các môi trường có nồng độ IBA thay đổi tương ứng 0,2mg/l;
0,5mg//; 1mg/l.
So sánh ảnh hưởng của nồng độ IBA và BAP đến sự hình thành rễ trong đề tài
“Nhân giống cây Sâm dây (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) bằng kỹ thuật nuôi
cấy mô thực vật” của Tống Xuân Hoa năm 2016.
Tác giả đã tiến hành Điều chỉnh lượng IBA với các nồng độ khác nhau được
cấy trên môi trường MS cơ bản có bổ sung 25g đường, 8,5g thạch aga và IBA
(0,2mg/l; 0,4mg/l; 0,6mg/l; 0,8mg/l) thu được kết quả môi trường thích hợp nhất cho
sự tạo rễ của chồi Sâm dây là MS + 25g đường + 8,5g aga + IBA 0,6mg/ + nước dừa
50ml/l.
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Không bổ sung IBA

Bổ sung IBA 0,4 mg/l

Bổ sung IBA 0,6 mg/l

Tuy nhiên so với kết quả điều chỉnh tổ hợp lượng IBA và lượng than hoạt tính
cố định là 0,2 mg/l mà tôi đã thực hiện cho thấy khi điều chỉnh lượng IBA kết hợp với
than hoạt tính cho chất lượng rễ tốt hơn: rễ trắng, to và có nhiều rễ thứ cấp.
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3.2. Khảo sát sự sinh trƣởng và phát triển của sâm dây dƣới ánh
sáng đèn LED
Ánh sáng có vai trò quyết định tác động đến quá trình sinh trưởng của
cây giống. Với mỗi phương pháp nuôi cấy mô, mỗi loại đối tượng cây, mỗi
giai đoạn sinh trưởng lại cần mức độ chiếu sáng khác nhau nhằm cung cấp đủ
lượng ánh sáng cho cây quang hợp. Trái với mắt người có phổ nhạy cảm tối
đa ở bước sóng 555nm, phổ hấp thụ diệp lục của cây chủ yếu tập trung ở 2
vùng ánh sáng màu đỏ có phổ (600 nm ÷ 700 nm) và vùng ánh sáng màu
xanh có phổ (400 nm ÷ 500 nm). Ở những bước sóng này quang phổ của đèn
Led tạo ra có bước sóng gần trùng với quang phổ hấp thụ của diệp lục tố
trong cây trồng. Do vậy việc sử dụng nguồn sáng thông thường trong chiếu
sáng phòng nuôi cấy mô hiện nay không phải là giải pháp tối ưu giúp cây sinh
trưởng tốt.
Mặt khác, vấn đề bức xúc của lĩnh vực nhân giống bằng nuôi cấy mô là
chi phí về năng lượng phục vụ cho quá trình thắp sáng và làm mát chiếm phần
lớn tổng năng lượng của một quy trình nhân giống. Đặc điểm chiếu sáng
trong phòng nuôi cấy mô là sử dụng 100% ánh sáng nhân tạo, thời gian chiếu
sáng liên tục 24/24 giờ. Hiện nay ánh sáng nhân tạo sử dụng trong nuôi cấy
mô chủ yếu là cung cấp bởi đèn huỳnh quang với chấn lưu sắt từ nên tỏa nhiệt
nóng và hao tốn điện năng... Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu xây dựng những
giải pháp chiếu sáng khoa học, hiệu quả, vừa đảm bảo yêu cầu tiết kiệm điện
vừa đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển và hệ số nhân của cây nhân giống giúp
nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Và đèn Led đã góp tên mình vào danh
sách sản phẩm chiếu sáng hữu hiệu trong nuôi cấy mô, nuôi cấy tế bào. Đèn
LED có ưu điểm là có bước sóng xác định, phát ra ánh sáng màu đơn sắc,
hiệu quả cao, sinh nhiệt thấp, tuổi thọ lâu dài và tiết kiệm năng lượng.
Công nghệ chế tạo đèn LED đã phát triển một cách nhanh chóng trong
thời gian gần đây. Từ đó, chúng trở thành công cụ hữu ích cho những nghiên
cứu tìm hiểu tác động của quang phổ đến sự sinh trưởng, phát triển của thực
vật và có khả năng ứng dụng trong canh tác thương mại. Lợi thế lớn nhất khi
sử dụng đèn LED là có thể chọn lựa bước sóng phù hợp với sự sinh trưởng và
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phát triển cho từng đối tượng cây trồng, qua đó giúp gia tăng năng suất tối đa
của sản phẩm nông nghiệp, trong đó, chú ý nhất là ánh sáng từ LED xanh,
LED đỏ và LED trắng.
Trong nghiên cứu này chúng tôi lựa chọn đèn LED với sự phối trộn với
các tỉ lệ lần lượt:
+ Giàn A1: 20% LED xanh + 80% LED đỏ cam.
+ Giàn A2: 20% LED xanh 20%LED đỏ: 60% LED trắng.
+ Giàn A3: 20% LED xanh + 60% LED đỏ cam + 20% LED trắng.
+ Giàn A4: 20% LED xanh + 80% LED đỏ đậm.
+ Giàn A5: 100% trắng (ánh sáng đèn huỳnh quang- Đối chứng) ( Hình
3.3).
Sử dụng các công thức đã tối ưu trong tạo đa chồi ( BAP 1mg/l ) và
công thức tạo rễ ( 0,5mg/l IBA) để làm các thí nghiệm đèn LED. Thu được
kết quả cụ thể như sau:
Giàn A1

Giàn A2

2

Giàn A4

Giàn A3

Giàn A5

Hình 3.3: Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED đến sự sinh trưởng của cây
Đẳng sâm
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3.2.1. Kết quả nhân nhanh tạo đa chồi Đẳng sâm invitro trong các
điều ki n chiếu sáng LED
Thân cây Đẳng sâm được cắt thành các đoạn nhỏ có kích thước từ 1,52 cm, có chứa chồi nách được cấy vào môi trường S3( MS + 30g/l đường +
0,2 mg/l NAA + 1mg/l BAP +2,5g/l phytagel). Sau đó, mẫu cấy được nuôi
cấy trên giàn đèn LED với 5 tỷ lệ ánh sáng khác nhau.
Sau 15 ngày và 30 ngày nuôi cấy, tôi tiến hành quan sát, thu thập và xử
lý số liệu, kết quả thu được thể hiện qua biểu đồ 3.1 và bảng 3.3
Bảng 3.3. Ảnh hưởng phối hợp của ánh sáng đèn LED với các tỷ lệ khác đến
khả năng tạo đa chồi của cây Đẳng sâm
(sau 15 ngày và 30 ngày theo dõi)
Chiều dài thân (cm)

Số chồi/cây

Giàn A1

Sau 15 ngày
3,0  0,2

5,4  1,1

Giàn A2

2,9  0,3

5,8 1,2

Giàn A3

2,5  0,2

5.3 1,2

Giàn A4

3,3  0,3

6,7 1,3

Giàn A5

2,2  0,3

5,2  1,2

Giàn A1

Sau 30 ngày
6,5 ± 0,2

9,4 ± 1,3

Giàn A2

6,8 ± 0,3

9,2 ± 1,2

Giàn A3

6,4 ± 0,3

9,5 ± 1,4

Giàn A4

7,6 ± 0,2

11,8 ± 1,3

Giàn A5

6,5 ± 0,2

9,1 ± 1,2

4

số chồi/ cây

14

12

10
sau 15 ngày theo dõi

8

sau 30 ngày theo dõi

6

4

2

0
Giàn A1

Giàn A2

Giàn A3

Giàn A4

Giàn A5

Biểu đồ 3.3: Ảnh hưởng của đèn LED đến khả năng tạo đa chồi
của cây Đẳng sâm
Qua bảng 3.3, biểu đồ 3.3 và hình 3.4 ta thấy sự sinh trưởng của Đẳng
sâm ở các tỉ lệ đèn khác nhau đều có sự sinh trưởng và tạo đa chồi tăng lên
một cách rõ rệt theo từng ngày. Ở 15 ngày đầu, sự sinh trưởng của Đẳng sâm
ở các tỉ lệ đèn khác nhau trung bình dao động từ 5,2 đến 6,7 chồi/cụm, trong
đó ở tỉ lệ đèn 20% xanh: 80% đỏ đậm ( Giàn A4) trung bình 6,7 chồi/1 cụm
đạt giá trị cao nhất và tỉ lệ huỳnh quang trung bình 5,2 chồi/1 cụm đạt giá trị
thấp nhất. Ở 30 ngày sau, sinh trưởng cây Đẳng sâm có sự thay đổi giữa các tỉ
lệ đèn và khác so với 15 ngày đầu dao động từ 9,1 đến 11,4 chồi/cụm, trong
đó tỉ lệ đèn 20% xanh : 80% đỏ đậm ( giàn A4) trung bình 11,4 chồi/1 cụm
đạt giá trị cao nhất và đạt giá trị thấp nhất ở tỉ lệ đèn là 100% trắng ( giàn A5)
(trung bình 9,1 chồi/1 cụm). Những số liệu thu được sau 15 ngày và 30 ngày
nuôi cấy phản ánh chất lượng ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng và phát
triển chồi của cây Đẳng sâm invitro.
Do đó, chúng tôi lựa chọn ánh sáng thích hợp tạo đa chồi Đẳng sâm
5

trong thí nghiệm này là ánh sáng giàn A4 có tỷ lệ 80% đỏ đậm và 20% xanh).
Sau 15 ngày

Sau 30 ngày

Hình 3.4: Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED đến khả năng tạo
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chồi của Đẳng sâm
3.2.2. Kết quả nhân nhanh tạo rễ Đẳng sâm invitro trong các điều
ki n chiếu sáng LED
Ánh sáng đơn sắc từ đèn LED (đi – ốt phát quang) đã và đang được
nghiên cứu làm nguồn sáng trong nhân giống thực vật. Sử dụng ánh sáng đơn
sắc đỏ (600 – 700 nm) hoặc đỏ xa (700 – 800 nm) hoặc kết hợp với xanh lam
của đèn LED làm cây tăng trưởng rất tốt và tiết kiệm điện năng hơn so với
dùng đèn huỳnh quang. Một trong những yếu tố của môi trường ảnh hưởng
lên quá trình tạo rễ của mẫu cấy là ánh sáng. Ánh sáng góp phần vào việc tạo
rễ và chồi bất định của đoạn cắt. Chỉ cần cường độ ánh sáng thấp cho quá
trình tạo rễ, vì cường độ ánh sáng cao quá sẽ ngăn cản sự tạo rễ. Đối với một
số loài, quang kỳ có thể ảnh hưởng đến sự tạo rễ. Chất lượng ánh sáng cũng
ảnh hưởng đến sự ra rễ.
Sử dụng chồi ngọn cây con từ môi trường nhân đa chồi co chiều dài từ
2 – 2,5cm cấy vào môi trường R2 (MS + 10g/l đường + 0,5mg/l IBA + 0,5g/l
AC + 2,5g/l phytagel). Sau đó đặt các mẫu cấy trên 5 giàn đèn LED có tỷ lệ
ánh sáng khác nhau.
Sau 15 ngày và 30 ngày nuôi cấy, chúng tôi tiến hành quan sát, thu thập
và xử lý số liệu, kết quả thu được thể hiện qua bảng 3.4 biểu đồ 3.4
Bảng 3.4: Ảnh hưởng phối hợp của ánh sáng đèn LED với các tỷ lệ khác đến
khả năng tạo rễ của cây Đẳng sâm (sau 15 ngày và 30 ngày theo dõi)
Tỷ lệ ra rễ (%)

Số rễ/cây

Chiều dài rễ (cm)

Sau 15 ngày
Giàn A1

100

3,4 ± 1,2

0,5 ± 0,05

Giàn A2

100

3,2 ± 1,3

0,4 ± 0,05

Giàn A3

100

3,1 ± 1,2

0,2 ± 0,05

Giàn A4

100

3,2 ± 1,0

0,2 ± 0,05

Giàn A5

100

2,9 ± 1,2

0,5 ± 0,05

Sau 30 ngày
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Giàn A1

100

6,8 ± 1,5

2,6 ± 0,2

Giàn A2

100

6,2 ± 1,3

2,5 ± 0,2

Giàn A3

100

6,4 ± 1,3

2,3 ± 0,3

Giàn A4

100

6,5 ± 1,4

2, 4 ± 0,2

Giàn A5

100

5,8 ± 1,3

2,5 ± 0,2

8

số rễ/cây

7
6
5
15 ngày

4

30 ngày
3

2
1
0
Giàn A1

Giàn A2

Giàn A3

Giàn A4

Giàn A5

Biểu đồ 3.4: Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến khả năng ra rễ của
cây Đẳng sâm
Những số liệu thu được sau 15 ngày và 30 ngày nuôi cấy phản ánh chất
lượng ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng và phát triển rễ của cây Đẳng
sâm invitro.
Kết quả cho thấy, chất lượng ánh sáng khác nhau sẽ tác động khác nhau
lên sự sinh trưởng và phát triển của Đẳng sâm invitro. Ở 15 ngày đầu, sự phát
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triển rễ của Đẳng sâm ở ở tỉ lệ khác nhau trung bình dao động từ 2,9 đến 3,4
rễ/cây, trong đó ở đèn A1 (20% xanh :80% đỏ cam) có trung bình 3,4 rễ/cây
đạt giá trị cao nhất và ở giàn đèn A5 đèn huỳnh quang có số rễ trung bình là
2,9 rễ/ cây đạt giá trị thấp nhất. Ở 30 ngày sau, sinh trưởng phát triển rễ của
cây Đẳng sâm có sự thay đổi giữa các giàn đèn. Số rễ trung bình dao động từ
5,8 đến 6,8 rễ/cây, trong đó ở giàn đèn A1 số rễ trung bình là 6,8 rễ/cây đạt
giá trị cao nhất và ở giàn đèn A5 đèn huỳnh quang có trung bình 5,8 rễ/ cây
đạt giá trị thấp nhất. Do đó, tôi đi đến kết luận ánh sáng thích hợp nhất cho
việc kích thích, phát triển rễ của cây Đẳng sâm là ánh sáng ở giàn đèn A1 có
tỉ lệ 20% ánh sáng xanh và 80% ánh sáng đỏ cam.

Sau 15 ngày
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Sau 30 ngày
Hình 3.5. Ảnh hưởng của ánh sáng LED đến khả năng tạo rễ của cây Đẳng
sâm

CHƢƠNG IV
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
Dựa vào những kết quả thu được từ những thí nghiệm trên, tôi rút ra
một số kết luận sau:
1. Môi trường thích hợp nhất cho quá trình nhân nhanh chồi Đảng sâm
là môi trường MS cơ bản có bổ sung 1mg/l BAP; 0,5mg/l NAA và 30g/l
đường saccharose, 2,5g/l phytagel, chuẩn độ pH = 5,8. Hệ số nhân chồi đạt
cao nhất sau 2 tuần là 5,2 lần.
2. Môi trường thích hợp nhất cho quá trình ra rễ của cây Đảng sâm là
môi trường MS cơ bản có bổ sung 0,5mg/l IBA; 0,5g/l than hoạt tính và 10g/l
đường succharose, 2,5g/l phytagel, chuẩn pH = 5,8. Số rễ tạo thành đạt cao
nhất là 6 rễ/ cây.
10

3. Tỷ lệ ánh sáng đèn LED ở giàn đèn A4( 20% xanh: 80% đỏ đậm) là
thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển đa chồi của cây Đảng sâm.
4. Tỷ lệ ánh sáng đèn led ở giàn đèn A1 (20% xanh : 80% đỏ cam) là
thích hợp nhất cho sự hình thành rễ ở cây Đẳng sâm.
4.2. Đề nghị
Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và
đèn LED đến sự sinh trưởng và phát triển của cây Đẳng sâm khi theo dõi ra
cây trong nhà lưới.
Tiếp tục đưa cây Đẳng sâm invitro ra ngoài tự nhiên để khảo sát sự sinh
trưởng, phát triển đạt hiệu quả về năng suất.
Triển khai kĩ thuật nhân giống invitro cây Đẳng sâm dưới tác động của
ánh sáng đèn LED cho một số cơ sở tạo giống trên địa bàn tỉnh Sơn La để tạo
ra được giống Đẳng sâm có chất lượng tốt nhất.
Tiếp tục nghiên cứu và triển khai ảnh hưởng của một số chất điều hòa
sinh trưởng khác nhằm tạo ra được những giống Đẳng sâm tối ưu có giá trị
kinh tế cao.
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PHỤ LỤC
Bảng 1: Thành phần các loại môi trƣờng nuôi cấy
Loại môi trƣờng

Kí

Thành phần

hiệu
MS +30g/l đườngsaccharose +2,5g/l
Môi trường đa chồi

D1

phytagel+ chất điều hòa sinh trưởng. pH =5,8
MS + 10g/l đường saccharose +2,5g/l

Môi trường ra rễ

D2

phytagel+ AC + chất điều hòa sinh trưởng.
pH=5,8

Bảng 2: Thành phần môi trƣờng MS_(Murashige&Skoog, 1962)
Thànhphần
Thành

Potasium nitrate (KNO3)

Nồngđộ (mg/l)
1900

phần đa Amonium nitrate (NH4NO3)

1650

lượng

Magnesium sulfate (MgSO4.7H2O)

370

Calcium chloride (CaCl2.H2O)

440

Potassium phosphate (KH2PO4)

170

Manganese sulfate (MnSO4. 4H2O)

22,3

Boric Acid (H3BO3)

6,2

Thành

phần vi Zinc Sulfate (ZnSO4.7H2O)

8,6

lượng

Potassium Iodine (KI)

0,83

Colbalt chloride (CoCl2.6H2O)

0,025

Cupric Sulfate (CuSO4.5H2O)

0,025

Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O)

27,8

Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O)

0,25

Na2EDTA.2H2O

37,2

Các

Myo-inositol

100

chất

Pyridoxine HCl

0,5

hữu cơ

Nicotinic aAcid

0,5

Thiamine HCl

0,1

IAA

1-30

Kinetin

0,04- 10

Glycine (recrytallized)

2,0g/l

Edamine

1,0g/l

Sucrose

30g/l

Agar

10g/l

