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LỜI CẢM ƠN 

Khi tôi chập chững bước những bước chân đầu tiên vào con đường nghiên 

cứu khoa học, thì đó cũng chính là một chặng đường đầy khó khăn, gian nan và 

thách thức đối với tôi. Nhưng những bước chân chập chững này sẽ chẳng đi đến 

đâu nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ và dìu dắt từ quý thầy, cô, anh, chị, bạn bè, 

đồng nghiệp và gia đình.  

Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn và dành những lời tri ân sâu sắc nhất đến 

thầy GS.TS. Dương Tấn Nhựt. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho tôi 

trong suốt thời gian thực hiện luận án. Thầy không chỉ là một người thầy đơn thuần 

truyền thụ cho tôi những kiến thức chuyên môn quý báu, say mê công việc và đam 
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người, nhân cách sống. Thầy là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ của chúng tôi 

noi theo để trở thành những nhà khoa học thực thụ trong tương lai và giúp ích cho 

xã hội. 

Cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS. Cao Đăng Nguyên, giảng viên 

trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cùng phối hợp với thầy GS.TS. Dương Tấn 

Nhựt hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận án. 

Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Khoa 

học, phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, quý thầy 

cô khoa Sinh học đã tận tình dạy dỗ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại 

trường. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu Khoa học 

Tây Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện 

luận án. 

Xin cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và Ban 

Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận thuộc Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ 

Chí Minh, nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời 

gian học tập và thực hiện luận án.  
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Tiếp đến, tôi xin cảm ơn đến các anh, chị, em đang công tác cũng như đang 

thực tập tại Phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng đã giúp đỡ tôi 

trong suốt thời gian thực tập.  

Và cuối cùng, con xin dành những lời tri ân, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất và 

sâu sắc nhất đến Má và Cô Sáu. Má là người đã tần tảo chăm lo và nuôi nấng con 

lớn khôn cho đến ngày hôm nay. Má luôn ở bên cạnh con, động viên và ủng hộ con. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong gia đình mình cũng như các cháu 

đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho em để học tập và hoàn thành tốt luận án. 

Anh cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến vợ và con trai, đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ 

và giúp đỡ anh rất nhiều khi gặp khó khăn. Vợ luôn lo lắng, động viên khi anh chán 

nản trong công việc, buồn phiền trong cuộc sống. 

  

       Ninh Thuận, tháng 08 năm 2021 

         Tác giả 

         

 

               Trần Hiếu 
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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi cam đoan nghiên cứu “Nghiên cứu nhân giống cây chanh dây (Passiflora 

edulis) bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào và thử nghiệm tạo cây vi ghép” là 

công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Dương Tấn Nhựt và 

PGS.TS. Cao Đăng Nguyên. Những kết quả nghiên cứu của người khác và các số 

liệu được trích dẫn trong luận án đều được chú thích đầy đủ. Đề tài được hỗ trợ bởi 

Phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng - Viện Nghiên cứu Khoa học 

Tây Nguyên. Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả trong luận án là hoàn toàn 

trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. 

 

Ninh Thuận, tháng 08 năm 2021 

         Tác giả 

         

 

               Trần Hiếu 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT   

¼ MS : Môi trường MS giảm một phần tư khoáng đa lượng 

½ MS : Môi trường MS giảm một phần hai khoáng đa lượng 

½ MSM : Môi trường cải biên MSM giảm một phần hai khoáng đa 

lượng 

¾ MS : Môi trường MS giảm ba phần tư khoáng đa lượng 

B : Blue light; LED xanh dương 

BA : 6-benzyladenine 

CĐHST : Chất điều hòa sinh trưởng  

DNA : Deoxyribonucleic acid 

FL : Flourescent Lamp; ánh sáng đèn huỳnh quang 

IBA : Indole-3-butyric acid 

Kin : Kinetin 

LED : Light-Emitting Diode; ánh sáng LED 

lTCL : Longitudinal thin cell layer; lớp mỏng tế bào cắt theo 

chiều dọc  

lTCL-L : Mẫu lá cắt lớp mỏng theo chiều dọc 

lTCL-T : Mẫu đoạn thân cắt lớp mỏng theo chiều dọc 
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MS : Môi trường Murashige và Skoog, 1962 

MSM : Môi trường cải biên Monteri và cs, 2000 

NAA : α- Naphthalene acetic acid 

PGRs : Plant growth regulators, các chất điều hoà sinh trưởng 

thực vật 

R : Red light; LED đỏ  

RNA : Ribonucleic acid 

RT-PCR : Reverse transcriptase-PCR 

SPAD : Soil Plant Analysis Development; chỉ số chlorophyll 

TCL : Thin cell layer; lớp mỏng tế bào 

tTCL : Transverse thin cell layer; lớp mỏng tế bào cắt theo chiều 

ngang  

tTCL-L : Mẫu lá cắt lớp mỏng theo chiều ngang 

tTCL-T : Mẫu đoạn thân cắt lớp mỏng theo chiều ngang 
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MỞ ĐẦU  

Tính cấp thiết của đề tài 

Chanh dây (Passiflora spp.) là loại cây trồng có nguồn gốc từ Nam Mỹ 

(Brazil), được trồng chủ yếu ở các vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới trong đó có Việt 

Nam. Chanh dây có hoa đẹp, quả ăn được (giàu vitamin A, B5 và C) và chứa nhiều 

các hoạt chất có giá trị như flavonoid glycoside và các dẫn xuất của apigenin, 

luteolin [118]. Chính vì vậy, chúng được xem là cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ở 

nước ta, năm 2019 năng suất cây chanh dây bình quân cả nước đạt 20,32 tấn/ha, 

trong đó vùng Tây Nguyên đạt bình quân 26,1 tấn/ha. Cây chanh dây hiện đang giữ 

vị trí thứ 17 trong số các loại cây ăn quả có quy mô diện tích sản xuất lớn trên 

10.000 ha ở nước ta và được xếp hạng ở vị trí thứ 10 thế giới về loại trái cây xuất 

khẩu. Trong đó, 5 tỉnh có diện tích trồng cây chanh dây lớn nhất: Gia Lai, Sơn La, 

Đăk Nông, Lâm Đồng và Đăk Lăk với tổng diện tích 9.060 ha, chiếm hơn 86,3% 

diện tích trồng cây chanh dây cả nước. Tại Lâm Đồng, trong những năm gần đây, 

diện tích canh tác cây chanh dây đang ngày tăng cao và đã lên đến trên 1.200 ha 

năm 2019. Trong đó, khu vực trồng nhiều nhất là Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương 

và Lạc Dương [165], [170].   

Giống chanh dây trồng ở nước ta chủ yếu được nhập từ các giống Đài Loan 

với giá thành cao và nguồn cung không ổn định. Bên cạnh đó, người trồng thường 

sử dụng các phương pháp truyền thống với hệ số nhân thấp như gieo hạt, giâm hom, 

ghép,… khiến chất lượng cây giống và độ đồng đều giảm, mức độ thoái hóa và tỷ lệ 

nhiễm bệnh lại tăng lên. Giải pháp về giống chất lượng tốt, đáp ứng số lượng lớn 

luôn là mục tiêu cũng là thách thức cho các nhà khoa học. 

Các nghiên cứu nhân giống vô tính liên quan đến chi Passiflora đã khởi đầu 

từ những năm 1960, và kể từ đó, nhiều nghiên cứu đã được báo cáo [125], [160], 

[24]. Tuy nhiên, hiệu quả của sự tái sinh tương đối thấp trong hầu hết các nghiên 

cứu. Chính vì vậy, cần tìm ra một phương thức nuôi cấy in vitro phù hợp để ứng 

dụng cho đối tượng này. 
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Kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào (kỹ thuật nuôi cấy TCL) là kỹ thuật nuôi 

cấy những mẫu có kích thước nhỏ được cắt ra từ các cơ quan thực vật khác nhau. 

Khi mẫu được phân tách theo chiều dọc được gọi là lTCL (longitudinal TCL) hoặc 

khi mẫu được phân tách theo chiều ngang được gọi là tTCL (transverse TCL) [154]. 

Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm: mẫu tiếp xúc trực tiếp với môi trường và diện tích 

tiếp xúc lớn; lượng hormone nội sinh trong mẫu thấp; mẫu nuôi cấy đồng nhất và 

đáp ứng nhanh với điều kiện môi trường; phôi và các cơ quan sơ khởi được hình 

thành ở tần số cao, tiềm năng tái sinh cao; tạo ra giống cây trồng hoàn chỉnh, ít biến 

dị; nhanh chóng đạt kết quả trong thời gian ngắn,… Chính những ưu điểm trên mà 

kỹ thuật này được áp dụng thành công cho sự phát sinh phôi vô tính và tái sinh chồi 

ở nhiều loài cây hai lá mầm và cây một lá mầm, bao gồm một vài giống Lan và các 

giống cây trồng khác như Dendrobium aqueum [121], cây sâm Ngọc Linh [112]. Nó 

cũng được ứng dụng thành công trong tái sinh một số cây thân gỗ bao gồm cọ dầu, 

táo,… [137], [47]. Ngoài ra, kỹ thuật này còn đạt tỷ lệ thành công cao trên những 

đối tượng được xem là khó nuôi cấy như cây lúa mì, cây tre, cây thông [114], [115]. 

Vi ghép là một kỹ thuật được sử dụng trong vi nhân giống để cải thiện chất 

lượng, gia tăng năng suất cây giống và nhân nhanh giống đặc biệt là cây ăn quả. Bởi 

kỹ thuật này có tiềm năng kết hợp giữa đặc điểm di truyền của cành ghép với đặc 

tính kháng bệnh, khả năng thích nghi môi trường của gốc ghép; và với các ưu điểm 

của nhân nhanh trong ống nghiệm. Mặt khác, kỹ thuật vi ghép góp phần tạo ra 

những cây giống hoàn toàn sạch bệnh được ứng dụng cho sản xuất đại trà. Vì vậy, 

những quy trình vi ghép thành công đã được phát triển cho các loại cây ăn quả khác 

nhau bao gồm hạch nhân, táo, nho, dâu tằm, cam quýt,… [74]. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài: “Nghiên cứu nhân giống cây chanh 

dây (Passiflora edulis) bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào và thử nghiệm tạo 

cây vi ghép” được thực hiện. 

Mục tiêu của đề tài 

Xác định được điều kiện tối ưu trong nhân giống in vitro cây chanh dây tím 

và vàng bằng kỹ thuật nuôi cấy TCL. 
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Tạo được cây chanh dây vi ghép giữa cây chanh dây vàng (gốc ghép) và cây 

chanh dây tím (cành ghép) có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh kết hợp với 

kỹ thuật nuôi cấy TCL và vi ghép; bước đầu đánh giá sự sinh trưởng và phát triển 

của cây chanh dây vi ghép trong điều kiện vườn ươm và đồng ruộng.  

Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Kết quả của đề tài sẽ cung cấp dẫn liệu khoa học về kỹ thuật nuôi cấy TCL, 

nuôi cấy mô phân sinh đỉnh và vi ghép để nghiên cứu sự tái sinh chồi và nhân giống 

cây chanh dây dưới ảnh hưởng của các yếu tố và điều kiện nuôi cấy khác nhau. 

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Đề tài đã thiết lập được quy trình nhân giống cây chanh dây tím và vàng 

thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL và tạo giống chanh dây vi ghép sạch virus có 

nguồn gốc nuôi cấy mô phân sinh đỉnh. Đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng ứng 

dụng hiệu quả trong nhân giống cây trồng. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu 

Chanh dây tím (Passiflora edulis Sims.) và chanh dây vàng (Passiflora 

edulis f. flavicarpa). 

Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố và điều kiện nuôi cấy khác nhau lên 

khả năng tái sinh chồi và nhân giống cây chanh dây tím và vàng ở giai đoạn in vitro 

thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL; tạo được cây chanh dây vi ghép có nguồn gốc từ 

nuôi cấy mô phân sinh đỉnh và kỹ thuật nuôi cấy TCL. 

Trồng thử nghiệm ở vườn ươm và ngoài đồng ruộng để đánh giá khả năng 

thích nghi, sinh trưởng và phát triển của cây chanh dây vi ghép. 

Các thí nghiệm in vitro và ngoài vườn ươm được tiến hành tại phòng Sinh 

học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên); 

trồng ngoài đồng ruộng được tiến hành tại vườn của hộ ông Trần Tâm thuộc Xã Phi 

Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng. 
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Những đóng góp mới của luận án 

 Luận án đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống cây chanh dây tím 

và vàng từ các nguồn mẫu ban đầu thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL. 

 Luận án sử dụng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh để tạo vật liệu chanh 

dây tím và vàng sạch virus sử dụng trong vi ghép. 

Luận án đã xây dựng thành công phương pháp vi ghép trên 2 giống chanh 

dây tím (cành ghép) và vàng (gốc ghép) để tạo cây chanh dây vi ghép sạch virus. 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. SƠ LƢỢC VỀ CÂY CHANH DÂY 

1.1.1. Phân loại, nguồn gốc và phân bố 

Cây chanh dây thuộc giới Plantae, ngành Magnoliophyta, lớp Magnoliopsida, 

bộ Malpighiales, họ Passifloraceae, chi Passiflora và loài Passiflora spp.  

Phần lớn các loài Passiflora edulis (P. edulis) là loài bản địa có nguồn gốc từ 

vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Nam Mỹ, Brazil là trung tâm đa dạng của 

Passifloraceae. Trong số 450 loài của Passiflora đã biết thì có 50-60 loài cho quả ăn 

được. Một vài loài mang lại giá trị kinh tế quan trọng như chanh dây vàng (P. edulis 

f. flarvicapa), chanh dây tím (P. edulis Sims.) và chanh dây ngọt (P. alata Dryand); 

là những loài chính được trồng chủ yếu ở trên thế giới. Chanh dây tím bắt nguồn từ 

phía nam Brazil qua Paraguay đến phía bắc Argentina. Tuy nhiên giống vàng lại 

không rõ nguồn gốc, nó có thể bắt nguồn từ khu vực Amazon của Brazil hay là 

giống lai giữa P. edulis và một loài thân cận nào đó hoặc cũng có thể là giống đột 

biến của P. edulis [149].  

Cây chanh dây được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỷ XX nhưng 

đến những năm gần đây, nó mới xác định là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế 

cao [2]. Hiện nay, cây chanh dây được trồng khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, trong 

đó chủ yếu tập trung ở Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Kiên Giang, Cần Thơ với 

diện tích khá lớn và tập trung [171]. 

1.1.2. Hình thái và đặc tính sinh học cây chanh dây 

Cây chanh dây là cây lâu năm, dây leo gỗ nhỡ, có rễ nông, cây leo bằng các 

tua cuốn. Lá mọc xen kẽ, xanh tươi quanh năm, có 3 thùy sâu, khi trưởng thành lá 

có dạng khía răng, dài 7,5-20 cm, mặt trên xanh đậm và bóng nhẵn, mặt dưới có 

màu nhạt hơn và giống như thân non và tua cuốn, có nhuốm màu đỏ hay tím, đặc 

biệt là cây chanh dây vàng. Hoa đơn, thơm, rộng 5,0-7,5 cm, ra hoa tại mỗi đốt trên 

nhánh mới tăng trưởng. Hoa được ôm chặt bởi 3 lá bắc lớn màu xanh. Hoa gồm 5 

đài hoa trắng xanh, 5 tràng hoa trắng, một vành tua trắng xen kẽ các màu xanh, 

trắng, 5 chỉ nhị với các bao phấn to, noãn và vòi nhụy. Đặc biệt noãn và vòi nhụy có 
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3 nhánh tạo thành một cấu trúc trung tâm nổi bật. Hoa của cây chanh dây vàng có 

màu sặc sỡ và đậm hơn. Quả gần như tròn hay dạng trứng, đường kính 4,0-7,5 cm, 

có vỏ cứng, nhẵn, màu sắc từ tím đậm đến vàng nhạt. Vỏ dày 3 mm dính chặt vào 

lớp ruột trắng 6 mm. Bên trong là một khoang gồm các túi màu vàng, thơm chứa 

nước và có nhiều nhất là 250 túi như vậy, bên trong mỗi túi có chứa các hạt nhỏ, 

cứng, màu nâu đậm hay đen. Mùi hương quyến rũ, giống như mùi ổi [149]. 

Cây chanh dây vàng là cây sinh trưởng mạnh ở cả vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới; có khả năng chống lại những bệnh gây ra bởi Fusarium (F. oxysporum f. 

passiflorae) và tuyến trùng. Trong khi đó, cây chanh dây tím sinh trưởng ở vùng 

cận nhiệt đới và dễ bị tác động bởi các tác nhân gây bệnh trong đất; tuy nhiên, cây 

này lại cho năng suất cao và quả của nó được ưa chuộng trên thị trường. Dựa vào 

đặc tính sinh học này, người lai tạo giống thường sử dụng cây chanh dây tím làm 

cành ghép ghép vào gốc ghép là cây chanh dây vàng để tạo cây chanh dây ghép vừa 

sinh trưởng mạnh, có khả năng kháng nhiễm các bệnh và cho năng suất cao [48], 

[76]. 

1.1.3. Một số virus gây bệnh thƣờng gặp ở cây chanh dây 

Một số bệnh ở cây chanh dây liên quan đến virus thuộc chi Potyvirus đã 

được mô tả ở các vùng khác nhau trên thế giới. Potyvirus đầu tiên được phát hiện 

lây nhiễm trên cây chanh dây là Passion fruit woodiness virus (PWV). Potyvirus 

chủ yếu lây lan từ cây chanh dây này sang cây chanh dây khác do sự chích hút của 

rệp [57]. 

Một bệnh được xem là quan trọng nhất trên cây chanh dây có liên quan đến 

Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) gây ra. Cây chanh dây bị nhiễm virus 

CABMV có những triệu chứng như: gây ra hiện tượng khảm trên lá, lá nhăn nheo 

và biến dạng nghiêm trọng; giảm sự phát triển của cây, quả bị biến dạng [57].  

Cucumber mosaic virus (CMV) lần đầu tiên được báo cáo liên quan đến cây 

chanh dây ở Úc [147]. Cây chanh dây nhiễm virus CMV biểu hiện biểu hiện lốm 

đốm màu vàng tươi trên lá, bắt đầu từ các điểm ngẫu nhiên trên lá ở phần dưới của 

cây và giảm dần về phía ngọn, trở nên không có triệu chứng khi cây trưởng thành 

[57]. 
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Tomato ringspot virus (ToRSV) gây bệnh trên cây chanh dây được báo cáo 

lần đầu tiên ở Peru. Tác nhân truyền bệnh virus này được xác định bởi tuyến trùng 

Xiphinema americanum. Virus này gây ra chủ yếu là các đốm và vòng khi cây bị 

nhiễm trùng hoặc làm cây bị hoại tử [57]. 

1.1.4. Các thành phần dinh dƣỡng trong quả chanh dây 

Quả chanh dây vàng chứa ít ascorbic acid hơn so với quả chanh dây tím, 

nhưng có tổng acid (phần lớn là citric) và carotene nhiều hơn, chủ yếu là niacin và 

riboflavin so với quả chanh dây tím. Các amino acid tự do trong nước chanh dây 

tím gồm có: arginine, aspartic acid, glycine, leucine, lysine, proline, threonine, 

tyrosine và valine. Hàm lượng carotenoid ở quả chanh dây tím là 1,16%; quả chanh 

dây vàng là 0,058%; hàm lượng flavonoid ở quả chanh dây tím là 1,06%; quả chanh 

dây vàng là 1,0%; alkaloid ở quả chanh dây tím là 0,012%; quả chanh dây vàng là 

0,7%. Hàm lượng tinh bột của nước chanh dây tím là 0,74%; của chanh dây vàng là 

0,06%,... [84]. Ngoài ra thành phần giá trị dinh dưỡng trong 100g nước chanh dây 

tím được thể hiện trong bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Giá trị dinh dưỡng trong 100 g nước chanh dây tím [149]. 

Thành phần Giá trị Thành phần Giá trị 

Năng lượng 97 kcal Vitamin A 1274 IU 

Carbohydrate 23,38 g Vitamin C 30 mg 

Protein 2,20 g K 348 mg 

Chất béo tổng 0,7 g Ca 12 mg 

Chất xơ 10,4 g Fe 1,60 mg 

Folates 14 µg Mg 29 mg 

Niacin 1,5 mg P 68 mg 

Pyridoxine 0,1 mg Carotene 743 µg 

Riboflavin 0,130 mg Crypto-xanthene 41 µg 
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1.1.5. Giá trị kinh tế 

 Nước ép chanh dây là một loại nước ép có nguồn ascorbic acid (vitamin C) 

và carotenoid (vitamin A) tốt. Nó rất giàu hương vị và mùi thơm. Nên, nước ép 

chanh dây có thể làm ngọt hay pha loãng với nước hay các loại nước ép khác (đặc 

biệt là nước cam, nước thơm) để làm gia tăng hương vị và chất lượng. Vì vậy, cây 

chanh dây tím (P. edulis Sims.) và chanh dây vàng (P. edulis f. Flavicarpa) có giá 

trị để trồng thương mại [84]. 

Ngoài ra, ở Tây Ấn, Mexico và Nam Mỹ và ở Indonesia, rễ cây chanh dây đã 

được sử dụng làm thuốc gây nôn mữa và lợi tiểu. Ở Brazil, bột giấy của quả chanh 

dây được sử dụng như một chất kích thích tiêu hóa và thuốc bổ; trong khi ở Ý, cây 

chanh dây được sử dụng như một chất chống co thắt và an thần [84]. 

1.1.6. Tình hình trồng chanh dây ở Lâm Đồng 

Ở nước ta, cây chanh dây hay còn gọi là cây mác mác. Đây là giống cây rừng 

tự nhiên có mặt ở Đà Lạt từ rất lâu, thích hợp ở độ cao từ 800 m trở lên. Hiện nay, 

một vài công ty ở Lâm Đồng như Hoàng Long Foods, Trường Hoàng… nhập giống 

cây chanh dây từ Đài Loan về trồng, ký hợp đồng với nông dân gieo trồng và thu 

mua quả để chế biến, xuất khẩu. Ở một số hộ dân, việc thu mua chanh dây tại nhà 

với giá rất dao động có thể từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng/kg tùy theo từng 

thời điểm. Hiện nay, quả chanh dây đã được đưa về tiêu thụ tại các siêu thị Thành 

phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, một số tỉnh miền Trung và một số chợ lẻ. Gần đây, quả 

chanh dây Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung đã xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc, Châu Âu và Thái Lan nên giá tăng liên tục. Vì vậy, tại Lâm Đồng, 

diện tích canh tác cây chanh dây trên toàn tỉnh năm 2019 đã đạt trên 1.200 ha và 

khu vực được ghi nhận trồng nhiều nhất là Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương và Lạc 

Dương [170]. 

1.1.7. Các phƣơng pháp nhân giống chanh dây 

1.1.7.1. Phương pháp truyền trống 

Nhân giống bằng hạt 

Chanh dây thường được trồng từ hạt. Một vài nghiên cứu cho rằng quả nên 

được giữ trong 1 hay 2 tuần để chúng xoăn lại và sẽ chín tốt hơn trước khi hạt được 
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lấy. Nếu như trồng sớm sau khi lấy ra khỏi quả, hạt sẽ nảy mầm sau 2-3 tuần. Hạt 

được rửa sạch và cất giữ có tỷ lệ nảy mầm thấp hơn và chậm hơn. Sự nảy mầm có lẽ 

được đẩy nhanh nếu để phần thịt lên men trong một vài ngày trước khi tách hạt, hay 

nhờ chà xát hạt. Trước khi gieo, hạt thường được ngâm với nước ấm, tuy nhiên điều 

này mang lại hiệu quả không cao. Hạt được trồng sâu 1,25 cm, và cây mầm có thể 

chuyển khi cao 25 cm [84]. 

Nhân giống bằng giâm hom 

Giâm hom nên chọn những cành bánh tẻ (không già quá và không non quá) 

để cắt làm hom giống, dùng dao lam sắc cắt cành được chọn thành các đoạn hom, 

mỗi đoạn hom cắt khoảng 3-4 đốt (có 3 mắt lá), sau đó cắt sạch lá ở mắt lá phía gốc 

và cho ngay vào xô nước sạch để hom khỏi bị héo. Chú ý nên cắt gần sát mắt gốc để 

hom dễ ra rễ. Tiếp theo, nhúng ngập mắt hom gốc vào thuốc kích thích ra rễ đã 

được pha sẵn, sau đó dùng dớn đã được xé nhỏ quấn quanh mắt gốc rồi giâm vào vỉ 

xốp (loại vỉ 102 lỗ, giâm hom cách hom 01 hàng lỗ trên vỉ). Khi giâm hom giống 

vào vỉ xốp xong nên tưới sương nhẹ cho hom ngay để hom giống khỏi bị héo và để 

trong nhà lưới có mái che lưới đen 70% (cần che chắn xung quanh để tránh gió lùa 

vào làm cây héo), sau đó cần tưới từ 2-4 lần/ngày để đảm bảo cây không bị mất 

nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra rễ của hom giống [84]. 

 Nhân giống bằng ghép cành 

Phương pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì cây lai và làm 

giảm tổn hại do tuyến trùng và bệnh nhờ sử dụng thân rễ chanh dây vàng. Cành 

ghép từ cây non khoẻ mạnh được ưa chuộng hơn so với cành ghép từ cây trưởng 

thành. Đường kính của cành ghép nên thích hợp với đường kính của thân ghép. Nếu 

việc ghép đã được chuẩn bị xong, một hàng chậu cành ghép được đặt gần và dọc 

theo một hàng gốc ghép để thực hiện ghép ở ¾ chiều cao cây. Nên tiến hành cắt rễ 

trước khi ghép 2 tuần. Việc ghép thực hiện tốt nhất là vào lúc trời lạnh, có mây. Đất 

nên được chuẩn bị và bón phân trước một tháng [84]. 

Nhu cầu về giống chanh dây chất lượng tốt và năng suất cao là yêu cầu cấp 

thiết của người trồng chanh dây hiện nay. Để chủ động nguồn giống, người trồng 

cũng như các nhà sản xuất giống thường sử dụng các phương pháp nhân giống 
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truyền thống và thông dụng nhất vẫn là phương pháp ghép cành (ghép cành ghép là 

chanh dây tím với gốc ghép là chanh dây vàng). Tuy nhiên, những phương pháp này 

cho hệ số nhân thấp khiến chất lượng cây giống và độ đồng đều giảm, mức độ thoái 

hóa và tỷ lệ nhiễm bệnh lại tăng. 

1.1.7.2. Phương pháp vi nhân giống 

Những nghiên cứu đầu tiên về vi nhân giống của các loài Passiflora spp. đã 

được báo cáo vào những năm 1960 và 1970, mô tả sự cảm ứng phát sinh cơ quan ở 

P. caerulea, P. edulis f. flavicarpa và P. molissima [104]. Kể từ đó, các phương 

pháp nuôi cấy in vitro khác nhau đã được phát triển thành công cho các loài khác 

nhau của chi Passiflora thông qua quá trình phát sinh hình thái (phát sinh chồi, mô 

sẹo, phôi vô tính) dưới ảnh hưởng của nguồn mẫu (mẫu lá, đoạn thân, đốt thân, rễ, 

trụ dưới lá mầm, phôi hữu tính,…), chất điều hòa sinh trưởng (CĐHST) thực vật 

(BA, TDZ, KIN, 2,4-D, NAA, IAA,…) và môi trường nuôi cấy (MS, ½ MS, 

MSM,…) được tóm tắt ở Bảng 1.2.  

Bảng 1.2. Những nghiên cứu nhân giống in vitro của Passiflora spp. 

TT Giai đoạn Giống Nguồn mẫu Yếu tố ảnh 

hƣởng 

Nguồn 

1 Thiết lập 

nguồn mẫu 

P. edulis 

Sims. 

Chồi đỉnh NaOCl, HgCl2 [125], [28] 

P. 

cincinnata 

Hạt NaOCl [41] 

2 Tái sinh 

chồi trực 

tiếp hoặc 

gián tiếp 

thông qua 

mô sẹo 

P. edulis f. 

flavicarpa 

Chồi đỉnh MS + BA, IAA [53] 

Đốt thân MS + BA [32] 

Mẫu lá MS + BA/TDZ + 

AgNO3  

[158] 

Mẫu lá, trụ 

dưới lá mầm 

MS + BA [55] 
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P. alata  Đoạn thân, 

đốt thân, 

mẫu lá 

MSM + BA hoặc 

NAA 

MS + BA/TDZ + 

AgNO3 hoặc BA 

+ TDZ + AgNO3 

[119], 

[123] 

P. foetida Chồi đỉnh, 

đốt thân, 

đoạn thân, lá 

MS + BA + 

NAA/IBA/IA; 

MS + BA + KIN 

[86], [127] 

P. suberosa Đốt thân, 

đoạn thân, 

lá, mẫu rễ 

MS/MSM + BA; 

MS/MSM + BA + 

NAA 

[59], [133] 

P. edulis 

Sims. 

Mẫu rễ, mẫu 

lá hình đĩa, 

đốt thân 

MS + BA  [41], [132], 

[26] 

3 Sự hình 

thành rễ in 

vitro 

P. edulis 

Sims. 

Đỉnh sinh 

trưởng, mẫu 

lá, đốt thân 

MS + IBA; MS + 

IAA; IS + mTR + 

NAA 

[125], [73], 

[37]  

P. foetida Chồi đỉnh, 

đốt thân 

½ MS/MS + IBA; 

MS + 

IBA/NAA/IAA 

[127], [86]  

P. caerulea Chồi đỉnh, 

trụ dưới lá 

mầm 

MS + IBA [78] 

P. edulis f. 

flavicarpa 

Đốt thân MS ½ + IBA [139] 
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Ở các nghiên cứu vi nhân giống trước đây đối với loài Passiflora spp., chồi 

phải trải qua ba giai đoạn, bao gồm: (1) thiết lập nguồn mẫu; (2) tái sinh chồi và 

nhân nhanh chồi; (3) sự hình thành rễ. 

(1) thiết lập nguồn mẫu. Các loài Passiflora spp. đã được thiết lập in vitro từ 

một số nguồn mẫu khác nhau như đỉnh sinh trưởng, chồi đỉnh, đốt thân để nuôi cấy 

tái sinh chồi; mẫu lá, lá mầm, trụ dưới lá mầm, cuống lá, đoạn thân và bao phấn cho 

nuôi cấy mô sẹo và phát sinh cơ quan tiếp theo; phôi hữu tính cho nuôi cấy phát 

sinh phôi vô tính (Bảng 1.2). Hầu hết những nhà nghiên cứu thường sử dụng NaOCl 

(2,5-10%), HgCl2 (0,1%) để khử trùng nguồn mẫu [41], [125], [28]. Prammanee và 

cs (2011) đã khử trùng bề mặt chồi đỉnh của P. edulis Sims. với NaOCl (5% và 

10%) trong 10 phút [125]. Trong khi hạt của P. edulis Sims. và P. cincinnata được 

khử trùng bằng NaOCl (5%) trong 10 phút [41]. Tuy nhiên, phần lớn các chất khử 

trùng đang sử dụng hiện nay (HgCl2, Ca(ClO)2, NaOCl,…) là các chất mang tính 

tẩy rửa cao, cũng như kháng vi sinh vật theo cơ chế ăn mòn vách, thành tế bào vi 

khuẩn và nấm nên thường gây ảnh hưởng đến mẫu cấy (mẫu chết hoặc không thể tái 

sinh); bởi vì các mô tế bào thực vật rất dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với chất tẩy rửa 

này dẫn đến mẫu cấy sẽ khó tái sinh, thời gian tái sinh kéo dài [75]. Ngoài ra, hầu 

hết các chất sử dụng trong khử trùng mẫu cấy hiện nay đều có tác dụng xấu tới sức 

khỏe con người; tạo ra sự ô nhiễm đáng kể đối với môi trường [75]. Vì vậy trong 

nghiên cứu này, chất khử trùng thông dụng và nano bạc đã được sử dụng để khử 

trùng mẫu chanh dây tím và chanh dây vàng. 

(2) Tái sinh chồi và nhân nhanh chồi. Trong hầu hết các trường hợp, tái sinh 

thực vật bằng cách phát sinh cơ quan đã được tạo ra bằng cách sử dụng BA đạt 

được với một loạt nồng độ. Cytokinin này rất cần thiết cho sự tái sinh in vitro của 

loài Passiflora spp., bất kể loại mẫu, và phản ứng nó thay đổi theo loài và kiểu gen 

[41]. Cytokinin rất hiệu quả trong giai đoạn đầu của tái sinh chồi gián tiếp hoặc gián 

tiếp. Tùy thuộc vào con đường tái sinh khác nhau (trực tiếp hoặc gián tiếp), việc tái 

sinh chồi in vitro của loài Passiflora spp. có thể sử dụng cytokinin đơn lẻ hoặc kết 

hợp với auxin [119], [86]. Ngoài CĐHST thực vật, môi trường nuôi cấy và các hợp 

chất khác bổ sung vào môi trường nuôi cấy (AgNO3, nước dừa, than hoạt tính,…) 
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cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tái sinh chồi của Passiflora [118]. Các nghiên 

cứu trên cho thấy, mỗi giai đoạn khác nhau của vi nhân giống Passiflora không chỉ 

sử dụng môi trường MS mà môi trường MS cải biên hoặc ½ MS cũng được thực 

hiện trong các nghiên cứu [127], [59]. Trevisan và Mendes (2005) sử dụng AgNO3 

và bình nuôi cấy thoáng khí để giảm đến mức tối đa tác động của sự tích tụ ethylene 

trong bình nuôi cấy và họ cũng nghiên cứu tác động của BA và TDZ lên sự phát 

sinh cơ quan chanh dây in vitro từ các mảnh lá [157]. Pinto và cs (2010) đã quan sát 

thấy rằng sự phát sinh cơ quan trực tiếp xảy ra hiệu quả hơn khi những nguồn mẫu 

của P. alata được nuôi cấy trên môi trường bổ sung AgNO3 và cytokinin [123]. 

Đồng thời, AgNO3 được thêm vào môi trường để giảm thiểu các tác động bất lợi của 

phenol, có hiệu quả cho việc làm giảm sự hóa nâu của môi trường và mẫu chết đột 

ngột trên đối tượng P. edulis Sims. [73]. 

(3) Sự hình thành rễ in vitro. Một trong những vấn đề thường gặp ở giai đoạn 

này trên đối tượng Passiflora là thường xuất hiện khối mô sẹo ở phần gốc rễ của 

cây con in vitro; đồng thời, lá có hiện tượng vàng và rụng [78], [103], điều này có 

thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cây con in vitro ở ngoài vườn ươm.  

Nhằm khắc phục một số hiện tượng trên trong vi nhân giống Passiflora, gia 

tăng sinh trưởng, phát triển và nâng cao chất lượng cây giống, một số nghiên cứu đã 

sử dụng AgNO3 bổ sung vào môi trường nuôi cấy và sử dụng bình nuôi cấy thoáng 

khí [157], [123]; bên cạnh đó, môi trường MSM cũng được thay thế môi trường MS 

để khắc phục hiện tượng vàng lá ở cây chanh dây vàng [157].  

Ngoài những phương pháp mà một số nghiên cứu trên đã ứng dụng trong vi 

nhân giống Passiflora. Trong nghiên cứu này, với mục tiêu nâng cao chất lượng cây 

chanh dây in vitro như tạo độ đồng đều về mặt di truyền, nhân nhanh trong thời gian 

ngắn, tạo cây sạch bệnh và sinh trưởng, phát triển mạnh, một số kỹ thuật như kỹ 

thuật nuôi cấy TCL, nuôi cấy mô phân sinh đỉnh và vi ghép được sử dụng.   

1.1.8.  Nuôi cấy mô phân sinh đỉnh  

Nuôi cấy mô phân sinh đỉnh là phương thức nhân giống bằng cách dùng các 

phần rất nhỏ của đỉnh chồi bao gồm vòm mô phân sinh và các sơ khởi lá, nhưng 

không bao gồm bất kỳ mạch dẫn hoặc mô mạch khác. Những mẫu cấy mô phân sinh 
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đỉnh  thường nhỏ (thường <1 mm chiều dài) và được tách vô trùng dưới kính soi nổi 

[67]. 

Lợi thế của kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh là khả năng loại trừ sinh vật 

gây bệnh có thể đã có mặt trong thực vật. Lợi thế thứ hai của kỹ thuật này là đảm 

bảo sự ổn định di truyền vốn có trong thực vật. Chồi phát triển trực tiếp từ mô phân 

sinh mà không qua hình thành mô sẹo bảo đảm ổn định di truyền và giảm thiểu biến 

dị soma.  

Kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh có thể được sử dụng trong các trường 

hợp cây bị nhiễm virus, vi khuẩn, nấm. Cơ sở của kỹ thuật này là khu vực cuối cùng 

của mô phân sinh chồi, trên khu vực của các mạch dẫn, dường như không chứa các 

tác nhân gây bệnh. Nếu một mẫu cấy đủ nhỏ được lấy từ một cây bị nhiễm bệnh và 

lớn lên trong ống nghiệm, có khả năng cây thu được là cây sạch bệnh. Chìa khóa để 

thành công trong kỹ thuật này chính là kích thước của mẫu cấy. Mẫu cấy kích thước 

càng nhỏ thì khả năng sống thấp nhưng cây sống cho tỷ lệ sạch bệnh cao [67]. 

Đây là phương thức nhân giống hiệu quả trong nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Sau khi vô trùng, mẫu được nuôi cấy trên môi trường thích hợp chứa đầy đủ chất 

dinh dưỡng gồm các loại muối khoáng vô cơ hay hữu cơ hoặc môi trường muối 

khoáng có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thích hợp. Từ một mô phân sinh đỉnh, 

sau một khoảng thời gian nuôi cấy nhất định, mẫu sẽ phát triển thành một chồi hay 

nhiều chồi. Chồi tiếp tục phát triển ra thân, lá và rễ để trở thành một cây hoàn chỉnh. 

Sau đó cây con được chuyển dần ra giá thể ở giai đoạn vườn ươm để thích nghi và 

phát triển bình thường. 

Kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh đã ứng dụng thành công trong việc tạo 

giống cây trồng sạch bệnh trên nhiều đối tượng như tỏi, dâu tây, khoai tây, chanh 

dây,…[101], [163], [125], [146]. Quá trình nuôi cấy mô phân sinh đỉnh không phải 

lúc nào cũng tạo cây sạch virus; do đó, cây con được tạo ra từ kỹ thuật này cần phải 

được kiểm tra tình trạng sạch virus. Để kiểm tra tình trạng sạch virus của cây, các 

kỹ thuật phân tích như ELISA (một kỹ thuật huyết thanh học để xác định virus: xét 

nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme), DAS-ELISA (xét nghiệm miễn 
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dịch kháng thể liên kết với sandwich-kháng thể kép) và RT-PCR (phản ứng sao 

chép chuỗi polymerase ngược) được sử dụng [101]. 

1.1.9.  Kỹ thuật vi ghép 

Đối với các cây ăn quả lâu năm, kỹ thuật ghép đang chiếm vị trí hàng đầu 

trong nhân giống vì kết hợp được khả năng chống chịu của gốc cây hoang dã với ưu 

điểm năng suất và phẩm chất tốt của mắt ghép. Tuy nhiên, khi ghép theo kỹ thuật 

truyền thống, do thời gian trồng gốc ghép kéo dài và kích thước mắt ghép khá lớn, 

nên virus có thể lây truyền. 

Để khắc phục những đặc điểm trên, kỹ thuật ghép đỉnh sinh trưởng (shoot 

apex grafting) hay gọi tắt là vi ghép (micrografting) được thực nghiệm và đem lại 

kết quả tốt. Vùng mô phân sinh ở chồi ngọn và các phác thể lá ở chồi đang tăng 

trưởng thường chưa liên kết với các mô mạch của cây, do đó chúng thường không 

bị xâm nhiễm bởi virus, vốn đi vào cây thông qua hệ thống này. Một số nghiên cứu 

ứng dụng kỹ thuật vi ghép để loại trừ các bệnh do virus trên các loài cây khác nhau 

đã được tiến hành [107]. Từ đó đến nay kỹ thuật vi ghép đã được ứng dụng thành 

công trên nhiều loài khác nhau, nhất là trên cây thân gỗ, cây ăn quả bao gồm hạch 

nhân [168], bơ [142], cherry [22], nho [16], quả óc chó [161],… 

Về nguyên tắc, vi ghép là kỹ thuật phối hợp giữa ghép và nuôi cấy mô phân 

sinh đỉnh nhưng thông qua dinh dưỡng tự nhiên của gốc ghép. Mắt ghép là mô phân 

sinh đỉnh có kích thước nhỏ 0,2-0,5 mm được tách ra từ các chồi non tạo thành 

trong nuôi cấy in vitro từ cành cây mẹ trưởng thành [5]. Gốc ghép thường là những 

cây con mới nảy mầm, nhưng cũng có thể sử dụng các cành giâm có rễ hoặc các 

đoạn chồi thu được nhờ vi nhân giống [70].  

Khi tiến hành kỹ thuật vi ghép, trên gốc ghép và đỉnh sinh trưởng mắt ghép, 

người ta tạo vết ghép tại vùng tượng tầng, là nơi tế bào phân chia mạnh, để khi tiến 

hành ghép, áp 2 phần này lại với nhau sẽ có sự tiếp hợp và tạo ra cây ghép. 

Toàn bộ cây ghép được nuôi trong điều kiện vô trùng, những cây ghép thu 

được bằng phương pháp này hoàn toàn sạch bệnh và mang đặc điểm di truyền của 

cây mẹ cho mắt ghép; đồng thời tận dụng các đặc tính của gốc ghép hoang dại như 

tính kháng bệnh và khả năng thích ứng với môi trường địa phương. Kỹ thuật vi 
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ghép sẽ góp phần tạo ra những cây giống hoàn toàn sạch bệnh dùng làm nguyên liệu 

cho sản xuất đại trà. Vi ghép còn được dùng để nghiên cứu tính không tương hợp 

giữa chồi ghép và gốc ghép, và các khía cạnh về mô học và sinh lý học của kỹ thuật 

ghép. Xu hướng hiện nay thường áp dụng vi ghép chồi đỉnh để cải thiện và trẻ hóa 

một số loài cây ăn quả, loại bỏ virus. Ngoài ra, vi ghép có ứng dụng để phân tích 

sinh lý của quá trình trẻ hóa của cây ở giai đoạn trưởng thành. Có thể vi ghép vào 

bất kỳ thời điểm nào trong năm và cấy chuyền cây vi ghép khi cần [74].  

1.2. KỸ THUẬT NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO  

1.2.1. Giới thiệu chung 

 Hệ thống lớp mỏng tế bào (TCL) bao gồm các mẫu cấy có kích thước nhỏ 

được cắt ra từ các bộ phận khác nhau của thực vật (thân, lá, rễ, phát hoa, các bộ 

phận của hoa, lá mầm, phôi). Nếu mẫu cấy được cắt theo chiều dọc được gọi là 

lTCL, nếu được cắt theo chiều ngang gọi là tTCL. Các mẫu lTCL (1 mm×0,5 hay 

10 mm) chỉ chứa một loại mô như lớp đơn của tế bào biểu bì hoặc một vài lớp (3-6 

lớp) của tế bào vỏ, ngược lại các mẫu tTCL (dày khoảng 0,2 đến 0,5 mm hoặc vài 

mm) bao gồm một số tế bào thuộc các mô khác nhau (mô biểu bì, mô vỏ, tượng 

tầng, mô mạch hay tế bào nhu mô) [155]. Ngoài ra, còn có hệ thống TCL chỉ dày 

vài micrometer (µTCL) phải sử dụng máy vi phẫu để cắt, nhưng ở kích cỡ này mẫu 

dễ dàng bị chết hoặc bị nhiễm khuẩn [94]. 

 Khả năng tái sinh thực tế của các mẫu cấy TCL thường cao hơn nhiều so với 

các mẫu cấy dày hơn thông thường một phần do có tỷ lệ tế bào phát sinh hình thái 

cao hơn, vận chuyển tốt hơn giữa môi trường và các tế bào này [154].  

Đặc điểm chung của lTCL và tTCL là chúng rất mỏng, nghĩa là một mẫu cấy 

có càng ít tế bào càng tốt. Đặc điểm “mỏng” này là một trong những điều quan 

trọng vì các phân tử đánh dấu của quá trình biệt hóa có thể định vị in situ trong các 

tế bào mục tiêu hay trong các tế bào cảm ứng. Quá trình định vị này cho phép giới 

hạn các tế bào cảm ứng không mong muốn [154]. 

Khi cắt mẫu, mô thực vật bị thương, nhiều enzyme hoặc các polysaccharide 

sinh ra rất cần cho quá trình cảm ứng sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Lý 

do cơ bản của việc ứng dụng một vài tế bào trong hệ thống TCL là chúng có mối 
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liên hệ mật thiết với các tế bào bị tổn thương (nơi xảy ra tổng hợp cấu tạo vách tế 

bào mới và nơi phóng thích của oligosaccharide) và chất dinh dưỡng cùng với các 

yếu tố khác bên trong môi trường để “kiểm soát” sự phát sinh hình thái. Tuy nhiên, 

cũng bởi lý do đó có thể nói chúng khá phụ thuộc vào môi trường. Ngược lại, các 

mẫu cấy lớn hơn (như thân hoặc các mảnh lá) cho thấy sự phân cực mạnh trong 

phản ứng với môi trường và chúng có thể chứa các hợp chất nội sinh cao hơn, bao 

gồm các chất điều hòa sinh trưởng thực vật nên chúng không phụ thuộc nhiều vào 

môi trường [156]. 

Một hệ thống đa bào như hệ thống TCL được định nghĩa như trên mang 

những tổ chức không gian và thời gian cố hữu. Khác với khi sử dụng một tế bào 

tách ra hay tế bào trần, sau khi tách chúng tạo nên vách tế bào và hình thành nên 

cụm tế bào mới với tổ chức không gian và thời gian khác biệt với sự hỗ trợ trước 

khi tiến hành quá trình tách ra từ mô hay cơ quan cho. Hơn nữa, hầu hết các trường 

hợp trong quá trình phát triển của tế bào đơn hay tế bào trần có sự hình thành một 

lượng nhỏ mô sẹo, phôi soma trộn lẫn tế bào không phải là phôi như các tế bào ống 

và rễ. Ngược lại, hệ thống TCL có sự hình thành những thành phần đó với số lượng 

lớn hơn. Không những chúng được tiếp xúc trực tiếp với môi trường mà còn được 

chương trình hóa một cách riêng biệt hoặc kết hợp tương ứng với không gian và 

thời gian [150], [151], [152]. 

Việc giảm số lượng tế bào trong hệ thống TCL có ý nghĩa quan trọng vì ảnh 

hưởng đến quá trình phát triển hoặc các chương trình biệt hóa mô, cơ quan. Các 

chương trình biệt hóa có thể thay đổi từ việc thay đổi mối tương quan giữa cơ quan 

và mô nuôi cấy với kích thước của chúng khi nuôi trên môi trường có cùng tính 

chất. Lát cắt dọc được dùng phổ biến và các dạng phát sinh hình thái mong muốn có 

thể tạo được qua việc điều khiển mức độ tác động của các nhân tố ngoại sinh. 

Bên cạnh đó, khoảng thời gian để quá trình phát sinh hình thái xuất hiện 

tương đối ngắn (trung bình khoảng 14 ngày sau khi cấy). Tần số cũng khá cao, gần 

100% mẫu có phản ứng. Ví dụ như trên một mẫu lTCL của cây thuốc lá (Nicotiana 

tabacum) có kích cỡ 1×10 mm bao gồm 3-6 lớp tế bào biểu bì và được thu nhận từ 

cánh hoa, các cơ quan sau đây được biệt hóa trực tiếp trên bề mặt của TCL (mà 
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không trải qua quá trình mô sẹo trung gian): i) 50 hoa trong chương trình hoa, ii) 

500-700 chồi trong chương trình chồi, iii) 15-20 rễ trong chương trình rễ [155].  

Các tính chất mong muốn khác có được trong phương pháp nuôi cấy lớp 

mỏng tế bào là sự đồng nhất về sinh lý, di truyền và có thể ứng dụng phương pháp 

này cho tất cả thực vật. Tuy nhiên, điều kiện môi trường lý tưởng phù hợp cho sự 

tồn tại của mẫu TCL phụ thuộc vào loài và đòi hỏi phải thử nghiệm lại tất cả các 

điều kiện nuôi cấy in vitro bao gồm CĐHST thực vật, chất dinh dưỡng, ánh sáng, sự 

thẩm thấu nhiệt độ [152]. 

1.2.2. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL 

1.2.2.1. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL trên cây ăn quả và cây thân gỗ 

Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.) 

 Măng cụt là một loại cây ăn quả cũng như là một cây dược liệu được sử dụng 

trong việc giảm cholesterol và kiểm soát sự thèm ăn. Goh và cs (1994) đã tiến hành 

nghiên cứu nâng cao hiệu quả tái sinh chồi trực tiếp thông qua tTCL lá (3 mm). Kết 

quả cho thấy, chồi được tái sinh và phát triển tại vùng ngoài của mỗi mẫu tTCL lá 

trên môi trường tái sinh có bổ sung 20 µM BA. Sự hình thành rễ và cây con sau khi 

chồi được chuyển sang môi trường bổ sung IBA. Số chồi trên mỗi mẫu tTCL lá cao 

hơn 50 lần so với trên ½ mẫu lá [64]. 

Cây cam ba lá (Ponicirus trifoliata L. Raf.) 

Một phương pháp cho hiệu quả tái sinh chồi cao của loài thân gỗ, cây cam ba 

lá (Poncirus trifoliata L. Raf) được thiết lập bởi nghiên cứu của Le và cs (1999). 

Những mẫu tTCL đoạn thân của cây P. trifoliata 1 năm tuổi được nuôi cấy trên môi 

trường tái sinh chồi trực tiếp, môi trường MS chứa BAP (1-50 µM) và TDZ (0,1-10 

µM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ BAP (25 µM ) và TDZ (1 µM) là tối ưu 

cho tái sinh chồi với tỷ lệ tái sinh (87% và 72%, tương ứng) và số chồi/mẫu tTCL 

(24 và 15 chồi/mẫu, tương ứng). Tuy nhiên kết quả này còn cho thấy, khi kết hợp 

giữa BAP và TDZ trong môi trường nuôi cấy cho tỷ lệ tái sinh và hiệu quả tái sinh 

chồi cao hơn khi bổ sung riêng lẻ BAP, TDZ; tỷ lệ tái sinh chồi (90%) và số 

chồi/mẫu (37 chồi) cao nhất thu được trên môi trường với sự kết hợp 10 µM BAP 

và 1 µM TDZ. Chồi được kéo dài sau khi cấy sang môi trường MS chứa 1 µM GA3. 
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Sự hình thành rễ từ chồi đơn khi được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 5 µM 

NAA. Cây con hoàn chỉnh cho 100% tỷ lệ sống ngoài vườn ươm và không có sự bất 

thường về kiểu hình xảy ra. Số lượng lớn cây con được hình thành thông qua sự tái 

sinh chồi trực tiếp không qua mô sẹo chỉ sau 9 tuần nuôi cấy [93]. 

Cây trà (Camellia sinensis) 

Trà là một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất. Giống như nhiều 

loài cây gỗ khác, nó được nhân giống một cách truyền thống phục vụ cho mục đích 

thương mại. Việc sử dụng nuôi cấy mô và cơ quan để nhân nhanh giống đại trà của 

những dòng trà vô tính và việc ứng dụng tiềm năng của công nghệ để nâng cao chất 

lượng và năng suất là cần thiết. Mặc dù có nhiều nghiên cứu đã được báo cáo về vi 

nhân giống của trà, tuy nhiên kết quả bị hạn chế. Một phương pháp mới và đơn giản 

đã được ứng dụng thành công cho việc nhân giống cây trà bằng cách sử dụng kỹ 

thuật TCL, trong đó các mẫu cấy ban đầu là các chồi mang 3-4 chồi ngủ. Những 

mẫu tTCL có nguồn gốc từ chồi in vitro được đặt trên cầu giấy lọc trong môi trường 

½ MS lỏng bổ sung BA, IBA và TDZ ở những nồng độ khác nhau. Sau 6 tuần nuôi 

cấy, những mẫu tTCL được cấy chuyền vào môi trường rắn và 15 chồi/mẫu tTCL 

đạt được trong khoảng 10 tuần. Như vậy, việc sử dụng hệ thống nuôi cấy TCL kết 

hợp với nuôi cấy lỏng đã được chứng minh là một phương pháp nuôi cấy đầy hứa 

hẹn đối với cây trà. Mặc dù sự tái sinh chồi không cao như những hệ thống nuôi cấy 

TCL của các loài khác, nó có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách thay đổi điều 

kiện nuôi cấy và môi trường nuôi cấy [111]. 

Cây chanh (Citrus limon) 

Sajeva và cs (2008) đã tiến hành nghiên cứu sự cảm ứng mô sẹo, phát sinh 

phôi vô tính và tái sinh cây thông qua nuôi cấy lớp mỏng tế bào nhụy hoa theo chiều 

ngang (tTCL) của cây chanh Citrus limon (L.) Burm. (cv. Femminello). Những mẫu 

tTCL được nuôi cấy trên 2 môi trường khác nhau, môi trường MS cơ bản và 

vitamin, có bổ sung 500 mg/L chiết xuất mạch nha (MSI) hoặc bổ sung 500 mg/L 

chiết xuất mạch nha và 13,3 µM BA (MSII). Sucrose (146 mM) được sử dụng như 

là nguồn carbon. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phôi vô tính đã xuất hiện trên bề mặt 

của mẫu sẹo tTCL có nguồn gốc từ tTCL đầu nhụy sau 3 tháng nuôi cấy. Trong khi, 
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những mẫu tTCL bầu nhụy cho tỷ lệ hình thành mô sẹo cao nhất, nhưng phôi vô 

tính không hình thành từ bất kỳ trên mẫu mô sẹo này. Kết quả còn cho thấy, tỷ lệ 

phôi vô tính được hình thành từ mẫu tTCL đầu nhụy trên môi trường MSI thấp hơn 

trên môi trường MSII (13% và 36%, tương ứng). Phôi vô tính có nguồn gốc từ 

tTCL đầu nhụy được phát triển thành cây con hoàn chỉnh sau 3 tháng nuôi cấy 

[135]. 

Cây cọ dầu (Elaeis guineensis Jacq.) 

Scherwinski-Pereira và cs (2010) nghiên cứu sự phát sinh phôi vô tính và tái 

sinh cây sử dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào ở cây cọ dầu (Elaeis guineensis 

Jacq.). Trong nghiên cứu này, những mẫu tTCL ở vị trí khác nhau từ chồi đỉnh và 

cuộn lá của cây cọ dầu được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung picloram và 2,4-

D (0-450 µM) với 3,0% sucrose, 500 mg/L glutamine, 0,3 g/L than hoạt tính và 2,5 

g/L phytagel. Kết quả cho thấy, phôi vô tính được hình thành từ mô sẹo có nguồn 

gốc từ những mẫu tTCL sau 12 tuần nuôi cấy và hiệu quả cảm ứng hình thành phôi 

vô tính là cao nhất (41,5%) khi mẫu tTCL được nuôi cấy trên môi trường bổ sung 

450 µM picloram. Sinh trưởng phôi vô tính được duy trì trên môi trường MS bổ 

sung 0,6 µM NAA, 12,30 µM 2iP, 0,3 g/L than hoạt tính và 500 mg/L glutamine 

sau 4 tuần cấy chuyền. Phôi vô tính được nuôi cấy trên môi trường MS ½ bổ sung 

2% sucrose, 1,0 g/L than hoạt tính và 2,5 g/L phytagel [137]. 

 Cây táo tây (Malus x domestica Borkh.) 

 DobrÁnszki và Teixeira da Silva (2013) đã thành công trong nghiên cứu ảnh 

hưởng của các yếu tố lên sự tái sinh chồi in vitro của cây táo tây thông qua nuôi cấy 

tTCL lá. Mẫu tTCL lá và mẫu lá cắt theo kiểu truyền thống (nguyên mẫu lá) của 2 

giống táo („Royal Gala‟ và „Freedom‟) được sử dụng để nghiên cứu tác động của 

TDZ, vị trí cắt của mẫu lá và thời gian tái sinh lên sự phát triển của mẫu. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, số chồi/mẫu tTCL lá (4,4 chồi/mẫu đối với giống „Royal Gala‟ 

và 2,1 chồi/mẫu đối với giống „Freedom‟) và số chồi/mẫu lá truyền thống (6,3 chồi 

đối với giống „Royal Gala‟ và 2,3 chồi đối với giống „Freedom‟) sau 7 tuần tái sinh 

là tương đương hoặc thấp hơn số chồi được tái sinh (6,3 chồi/mẫu tTCL lá, 10,2 

chồi/mẫu lá truyền thống) từ những vị trí đầu mẫu lá của giống „Royal Gala‟ sau 9 
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tuần tái sinh tại nồng độ tối ưu của TDZ. Trong khi đó đối với giống „Freedom‟, số 

chồi được tái sinh trên mẫu tTCL lá thì không tăng khi tăng thời gian tái sinh từ 7 

lên 9 tuần tại nồng độ tối ưu của TDZ (2,5 mg/L). Tuy nhiên, số chồi có thể được 

tái sinh từ một mẫu lá mà sử dụng tTCL là cao hơn gấp 6,5 đến 17,5 lần so với mẫu 

lá truyền thống và điều này phụ thuộc vào kiểu gen, vị trí của vị trí cắt trên mẫu lá 

và thời gian tái sinh [47].  

1.2.2.2. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL trên cây dược liệu 

Sâm Panax ginseng  

Ahn và cs (1996) nghiên cứu về sự phát sinh phôi vô tính trực tiếp thông qua 

kỹ thuật TCL, sử dụng tTCL từ lá mầm, lá, cuống lá, củ của Panax ginseng. Nghiên 

cứu này nhận thấy có sự phát sinh phôi vô tính trực tiếp từ  tTCL của lá mầm sau 9 

tuần nuôi cấy và từ tTCL của lá và cuống lá sau 13 tuần nuôi cấy. Khi dùng tTCL từ 

lá mầm tiến hành những thí nghiệm nhằm nâng cao tỷ lệ phát sinh phôi vô tính thì 

cũng nhận thấy trên những tTCL lá mầm của cây con từ hạt được xử lý với 2,4-D (5 

μM) kết hợp với BA và zeatin (BZ) 0,1 μM, phôi vô tính được quan sát thấy sau 6 

tuần nuôi cấy và tỷ lệ phôi vô tính là cao nhất (62%) so với sử dụng 2,4-D riêng lẻ 

(40%). Khi kết hợp 2,4-D (5 μM) và BZ (0,1 μM) sử dụng để xử lý hạt và nuôi cấy 

tTCL từ lá mầm, quan sát được cả rễ và phôi chỉ sau 3 tuần nuôi cấy. Dường như 

nồng độ BZ tăng lên thì tỷ phát sinh phôi vô tính giảm xuống nhưng tỷ lệ phát sinh 

cơ quan lại tăng lên. Kết quả tương tự cũng được quan sát thấy khi dùng 2,4-D (5 

μM) và TDZ (0,01 μM). Các phôi vô tính được cấy chuyền trên môi trường chứa cả 

NAA (0,3 μM) và BZ (1 μM), thì giai đoạn phôi hình tim và hình cầu sau 4 tuần 

nuôi cấy phát triển thành giai đoạn phôi lá mầm giữ nguyên trạng thái ngủ [20]. 

Cây Artichoke (Cynara scolymus) 

Artichoke (Cynara scolymus) được xem là cây dược liệu quan trọng ở nhiều 

quốc gia trên toàn thế giới. Nhut và cs (2006) cho thấy môi trường tối ưu cho sự 

nhân chồi từ nuôi cấy TCL ở cây Artichoke là môi trường MS cơ bản bổ sung TDZ 

và IAA ở cùng một nồng độ và tại nồng độ thấp. Đồng thời, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy, TCL có nguồn gốc từ mẫu in vitro cho khả năng tái sinh chồi cao 

hơn so với TCL có nguồn gốc từ mẫu ex vitro [111].  
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Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) 

Vũ Thị Hiền và cs (2015), sử dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào trong 

nghiên cứu quá trình phát sinh hình thái từ mẫu lá, cuống lá và thân rễ của cây sâm 

Ngọc Linh (P. vietnamensis Ha et Grushv.) in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

mẫu tTCL lá, mẫu lTCL cuống lá, mẫu tTCL thân rễ đều cho sự phát sinh phôi, mô 

sẹo, rễ; trong khi đó mẫu tTCL cuống lá chỉ cho phát sinh mô sẹo và rễ sau 10 tuần 

nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 30 g/L sucrose, 8 g/L agar, các chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật (NAA, 2,4-D, BA và TDZ riêng lẻ hoặc kết hợp) [1].  

Cây rau đắng biển (Bacopa monnieri L. Wettst.) 

Cây rau đắng biển (B. monnieri L. Wettst.) thuộc họ Scrophulariaceae là một 

loại cây dược liệu rất được ưa chuộng với đặc tính trị liệu như chất tăng cường nhận 

thức cũng như cho các chức năng khác của não và cơ thể. Theo Croom và cs (2016) 

đã sử dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL cho việc sản xuất sinh khối thảo dược và sự biến 

đổi gen của B. monnieri L. Wettst.. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cảm ứng chồi 

đạt tối ưu được quan sát trên môi trường MS bổ sung 10,0 µM BA ở cả tTCL của 

mẫu lá và đoạn thân; hơn nữa, số chồi trung bình ở tTCL mẫu lá đạt được 59 chồi, 

cao hơn số chồi trung bình ở tTCL mẫu đoạn thân (33 chồi). Ngoài ra, tTCL ở mẫu 

lá cho tần số chuyển gen là 83% cũng cao hơn so với tần số chuyển gen đạt được ở 

mẫu đoạn thân (76%) [40]. 

1.3. ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN KHẢ NĂNG TÁI SINH, 

SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT 

1.3.1. Ảnh hƣởng của mẫu cấy 

1.3.1.1. Kiểu gen 

Khả năng tái sinh trong giới thực vật rất đa dạng. Những cây hai lá mầm 

thông thường có khả năng tái sinh mạnh hơn cây một lá mầm, cây hạt trần rất khó 

tái sinh (trừ khi chúng còn non). Trong số các cây hai lá mầm, Solanaceae, 

Begoniaceae, Crassulaceae, Gesneriaceae, là những họ dễ tái sinh nhất. Nếu một 

loài dễ tái sinh trong môi trường tự nhiên (các giống lai Saintpaulia ionatha, 

Begonia rex, Streptocarpus) thì hầu như dễ tái sinh in vitro. Cũng có những trường 

hợp ngoại lệ như những đoạn cắt từ lá của Kalanchoe farinacea hầu như không có 
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khả năng hình thành chồi bất định in vivo nhưng có thể thực hiện trong điều kiện in 

vitro, điều này có thể do sự hấp thu các chất điều hoà sinh trưởng. 

1.3.1.2. Vị trí và loại của mẫu cấy 

Vị trí mẫu cấy trên cây có ảnh hưởng đến khả năng tái sinh chồi sau khi nuôi 

cấy in vitro. Theo nghiên cứu Hsia và Korban (1996) cho thấy, những đốt thân của 

cây Rosa hybrida L. và R. chinensis minima ở vị trí gần chồi đỉnh cho số chồi/mẫu 

cao hơn so với những mẫu đốt thân ở vị trí xa chồi đỉnh; tuy nhiên, những chồi tăng 

sinh có nguồn gốc từ những đốt thân gần chồi đỉnh có số lá/mẫu ít hơn và chiều cao 

chồi ngắn hơn so với những chồi khác có nguồn gốc xa chồi đỉnh [72]. Trong khi 

đó, nghiên cứu Chattopadhyaya và cs (2010) trên đối tượng Sesamum indicum L., 

những mẫu tTCL đoạn thân có nguồn gốc từ vị trí đốt thân thứ nhất (gần chồi đỉnh) 

và đốt thân thứ tư cho hiệu quả tái sinh chồi thấp nhất; hiệu quả tái sinh chồi cao 

nhất thu được ở những mẫu tTCL đoạn thân có nguồn gốc từ đốt thân thứ 3 [35]. 

Nhiều nghiên cứu in vitro đã được thực hiện trên các nguồn mẫu thực vật có 

nguồn gốc từ cây con được nảy mầm trong in vitro, nhưng trong vài trường hợp 

nguồn mẫu thí nghiệm được thu thập từ cây trưởng thành trong nhà kính. Hiện nay, 

nguồn mẫu thực vật rất đa dạng được sử dụng cho tái sinh cây in vitro thông qua sự 

phát sinh cơ quan như sử dụng đốt thân, đoạn thân, lá, trụ dưới lá mầm, chồi đỉnh,... 

ở các loài thực vật. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại mẫu phù hợp để mang lại sự thành 

công trong vi nhân giống lại còn phụ thuộc vào mỗi giống, loài khác nhau. Trên đối 

tượng Passiflora, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng mẫu lá của các cây in vitro 

thường được sử dụng phổ biến nhất cho quá trình cảm ứng phát sinh cơ quan. Điều 

quan trọng nữa là định hướng cách đặt mẫu lá trên môi trường nuôi cấy có thể ảnh 

hưởng đến phản ứng sinh lý và phát sinh hình thái của mẫu [118]. Theo nghiên cứu 

Pacheco và cs (2012), chồi tái sinh trực tiếp trên bề mặt lá khi mẫu lá được đặt ngửa 

lên môi trường nuôi cấy, trong khi mô sẹo được hình thành khi mẫu lá đặt theo 

hướng ngược lại [119]. Kết quả của các nghiên cứu khác cho rằng, sự phát sinh cơ 

quan xảy ra theo cả 2 hướng đặt của mẫu lá trên môi trường nuôi cấy của of P.alata 

[123] và P. cincinnata [98]. 
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1.3.2. Ảnh hƣởng của chất điều hòa sinh trƣởng thực vật 

Các hormone thực vật (phytohormone) và các CĐHST thực vật đóng vai trò 

then chốt trong kiểm soát sự sinh trưởng, biệt hoá, phát triển và sinh sản của thực 

vật, ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý ở các nồng độ khác nhau. Tế bào mô trong 

hệ thống lớp mỏng tế bào sẽ phụ thuộc vào môi trường nhiều hơn, nhạy cảm hơn 

với các CĐHST thực vật bên ngoài [9]. 

Cytokinin là phytohormone có vai trò tích cực trong sự phát sinh hình thái 

thực vật. Cytokinin được tổng hợp từ rễ, phôi đang tăng trưởng, ngoài ra một số cơ 

quan còn non đang sinh trưởng mạnh cũng có khả năng tổng hợp cytokinin như  

chồi, lá non, quả non,.... Vai trò đặc trưng của cytokinin là kích thích sự phân chia 

tế bào mạnh mẽ nguyên nhân là do cytokinin hoạt hóa quá trình tổng hợp acid 

nucleic và protein. Cytokinin ảnh hưởng rõ rệt lên sự hình thành và phân hóa cơ 

quan của thực vật, đặc biệt là sự phân hóa chồi, phân chia và phát sinh hình thái tế 

bào, sự trưởng thành của lục lạp, cản sự lão hóa. Cũng như các hormone khác, hoạt 

động của cytokinin trong cây được điều khiển bởi sự cân bằng trong quá trình sinh 

tổng hợp, biến dưỡng và sự liên kết làm bất hoạt [15].  

Cytokinin kích thích sự tăng trưởng tế bào trong điều kiện có auxin. Trong sự 

nuôi cấy các mô nghèo cytokinin, auxin kích thích sự nhân đôi nhiễm sắc thể, thậm 

chí tạo tế bào có hai nhân, nhưng không có sự phân vách. Sự phân vách chỉ xảy ra 

khi có sự hiện diện của cytokinin ngoại sinh [15]. Cytokinin còn ảnh hưởng lên các 

quá trình trao đổi chất như quá trình tổng hợp acid nucleic, protein, chlorophyll và 

ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý của cây. Sự cân bằng giữa auxin và cytokinin là 

một trong những yếu tố kiểm soát sự tăng trưởng [42], [116]. 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 in vitro cũng như trên cây nguyên vẹn. 

Nếu tỷ lệ auxin cao hơn cytokinin thì kích thích sự ra rễ, ngược lại tỷ lệ cytokinin 

cao hơn auxin thì kích thích ra chồi [15]. 

Auxin là phytohormone có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát 

sinh hình thái thực vật. Auxin nội sinh có trong thực vật bậc cao chủ yếu là indole-

3- acetic (IAA) với hàm lượng rất nhỏ 10-100 ng/g trọng lượng tươi. Một số thực 
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vật có tổng hợp thêm các auxin khác như acid 4-chloroindole-3-acetic, acid 

phenylacetic và indole-3-butyric acid (IBA). Ba auxin tổng hợp quan trọng là acid 

2,4- dichlorophenoxyacetic (2,4-D), acid 1- naphthalene acetic (NAA) và picloram 

[42]. 

Auxin được tổng hợp ở mô non đang phân chia nhanh, chủ yếu trong mô 

phân sinh ngọn chồi (SAM), sơ khởi lá, lá non và hạt non. Nồng độ auxin trong tế 

bào được điều khiển bởi tốc độ sinh tổng hợp, trạng thái hoạt động và sự vận 

chuyển của auxin, trong khi khả năng đáp ứng với auxin của tế bào được xác định 

bởi hàm lượng auxin và sự hoạt động của con đường truyền tín hiệu do auxin. 

Auxin có vai trò điều hòa hiện tượng ưu thế ngọn, sự hình thành rễ thứ cấp, lão suy 

của lá, phân hóa mô mạch, hình thành nụ hoa và tăng trưởng trái. Auxin kích thích 

rất mạnh sự phân chia tế bào tượng tầng, sự tăng trưởng theo đường kính, nhưng 

hầu như không tác động trên mô phân sinh cấp một. Auxin có thể được tạo ra từ các 

lá già hơn và di chuyển tới mô phân sinh ngọn. Sự di chuyển hữu cực của auxin từ 

mô phân sinh ngọn cần thiết cho quá trình phát triển của các sơ khởi lá. Trong sự 

tăng trưởng của thân non và diệp tiêu, auxin điều khiển sự kéo dài thân bằng cách 

gia tăng tính giãn vách tế bào [15], [42]. 

Ở mức tế bào, auxin kích thích sự trương giãn tế bào, đặc biệt theo chiều 

ngang làm tế bào lớn lên, kích thích sự tổng hợp các cấu tử cấu trúc nên thành tế 

bào như các chất cellulose, pectin, hemicellulose,… Auxin kích thích hoạt động 

bơm proton ở màng nguyên sinh chất, giúp tăng nồng độ H
+
 ở khoảng gian bào, làm 

giảm pH tại đây. Sự giảm pH của màng gây hoạt hóa enzyme phân hủy 

polysaccharide liên kết các sợi cellulose làm cho tế bào lỏng lẻo, tạo điều kiện cho 

thành tế bào giãn ra dưới tác dụng của áp suất thẩm thấu không bào trung tâm. 

Auxin cũng kích thích sự tổng hợp các mRNA liên quan trong sự tổng hợp các 

enzyme chuyên biệt, bao gồm các enzyme tạo tiền chất của cellulose và các hợp 

chất của chất nền của vách [15]. 

Trong nuôi cấy mô thực vật, auxin ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào. Tuy 

nhiên auxin không ảnh hưởng một cách trực tiếp mà thông qua quá trình giãn màng 

và phân chia tế bào trong mối tác động với các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 
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khác. Auxin có vai trò kích thích hình thành và tăng trưởng mô sẹo. Trong phát sinh 

cơ quan, auxin hầu như luôn cần thiết để thúc đẩy sự phát triển ban đầu của mô 

phân sinh ngọn chồi. Nồng độ thấp của auxin kết hợp cytokinin có lợi trong giai 

đoạn hình thành mô phân sinh trong quá trình hình thành chồi mới. Auxin kích 

thích phân chia tế bào tượng tầng, cản phát triển chồi nách. Auxin kích thích kéo dài 

tế bào dẫn xuất từ mô phân sinh ngọn (vùng dưới ngọn, vùng kéo dài) [83].  

Auxin kết hợp với cytokinin giúp sự tăng trưởng chồi non và khởi phát sự tạo 

mới mô phân sinh ngọn chồi từ nhu mô. Tuy nhiên auxin có tác dụng hai mặt, phụ 

thuộc vào nồng độ, ở nồng độ cao quá ngưỡng, thì nó có tác dụng ức chế sinh 

trưởng cụ thể auxin cản sự phát triển của sơ khởi chồi vừa được thành lập hay của 

chồi nách, khiến các chồi rơi vào trạng thái tiềm sinh [15]. 

1.3.3. Ảnh hƣởng của ánh sáng 

Cường độ ánh sáng là một nhân tố quan trọng trong quang hợp, ảnh hưởng 

đến khả năng nuôi cấy in vitro cây có lá xanh. Tuy nhiên, ảnh hưởng đầu tiên đến 

quang hợp là ảnh hưởng đến sinh lý. Ảnh hưởng của ánh sáng dường như có liên 

quan đến loài, có loài chịu ánh sáng cao, trung bình, thấp hay tối. Thời gian chiếu 

sáng cũng ảnh hưởng mạnh đến những đáp ứng sinh lý của cây trồng. Quang kỳ và 

chất lượng ánh sáng đã cho thấy có tác động mạnh mẽ lên sự sinh trưởng của mẫu 

cấy in vitro [50].  

 Thông thường điều kiện tốt nhất cho sinh trưởng của cây là 16-18 giờ chiếu 

sáng hay ít hơn. Mặc dù đòi hỏi về ánh sáng của cây nuôi cấy in vitro thấp hơn 

trong điều kiện in vivo, nhưng thời gian chiếu sáng, cường độ chiếu sáng và chất 

lượng quang phổ rất quan trọng cho sự điều hòa quang phát sinh hình thái của mẫu 

mô nuôi cấy. Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự sinh trưởng và phát sinh hình thái của 

cây được mô tả bởi Attridge (1990) [27]. Sự phân bố quang phổ của ánh sáng từ 

những nguồn sáng khác nhau thì khác nhau, cũng như cung cấp những dòng bức xạ 

khác nhau. 

1.3.4. Ảnh hƣởng của AgNO3 và nano bạc (AgNPs) 

1.3.4.1. AgNO3 
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AgNO3 là một chất ức chế sự hoạt động của ethylene [159]. Việc bổ sung 

AgNO3 vào môi trường nuôi cấy nhằm kiểm soát và cải thiện sự tái sinh và sinh 

trưởng của thực vật in vitro [91]. Bổ sung AgNO3 vào môi trường nuôi cấy làm 

tăng cường sự hình thành chồi bất định của mẫu cấy [117], [126]. Kotsias và 

Roussos (2001) cho rằng môi trường nuôi cấy cây Chanh có bổ sung 3,0 mg/L 

AgNO3 làm tăng khả năng kéo dài chồi [87]. Đối với cây chanh dây, Trevisan và 

Mendes (2005) sử dụng AgNO3 và bình nuôi cấy thoáng khí để giảm đến mức tối đa 

tác động của sự tích tụ ethylene trong bình nuôi cấy và tăng hiệu quả tái sinh chồi 

như tỷ lệ mẫu tái sinh chồi cao, chất lượng chồi được cải thiện (chồi khỏe, sinh 

trưởng mạnh) [157]. 

1.3.4.2. AgNPs 

AgNPs ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng bằng cách gây 

ra những biến đổi đáng kể ở mức độ sinh lý và phân tử theo hướng tích cực hoặc 

tiêu cực tùy theo loài thực vật, kích thước, cấu trúc và nồng độ AgNPs sử dụng. Khi 

nghiên cứu trên sự sinh trưởng, phát triển cây con, một số các nhà khoa học đã cho 

thấy, AgNPs không chỉ làm tăng cường khả năng sinh trưởng, phát triển mà còn có 

vai trò tăng cường các quá trình biến dưỡng trong cây như sinh tổng hợp 

chlorophyll, tổng hợp carbohydrate, protein và các enzyme chống oxi hóa của nhiều 

loài thực vật. Khi hấp thu hạt AgNPs, ngoài tác dụng kháng vi sinh vật rất mạnh, 

dựa vào tính chất vật lý của hạt nano bạc hấp thu ánh sáng trong dải sóng 390-420 

nm nên khi đó tại bước sóng này cường độ ánh sáng được thực vật hấp thu mạnh. 

Cây phát triển trên môi trường có bổ sung AgNPs sinh trưởng tốt hơn, giảm hiện 

tượng rụng lá gây ra bởi ethylene, duy trì được màu xanh lá cây đậm hơn do tích lũy 

chlorophyll mạnh hơn so với cây trên môi trường không bổ sung [136], [19]. 

Sarmast và cs (2011) đã ghi nhận hiệu quả tích cực của AgNPs trong vi nhân 

giống cây Araucaria excelsa. Kết quả cho thấy, cây sinh trưởng, phát triển mạnh 

trên môi trường MS có bổ sung AgNPs, cây sẽ tươi, tăng trưởng tốt, với sắc tố ổn 

định hơn so với đối chứng [136]. Tương tự như trong vi nhân giống Tecomella 

undulata (Roxb.) khi bổ sung AgNPs sẽ tăng tỷ lệ sống sót, giảm hiện tượng rụng lá 

gây ra bởi ethylene, tăng hệ số nhân chồi và chiều cao của thực vật [19]. Nhiều nhà 
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khoa học đã chứng minh được tác dụng của ion bạc là chất ức chế tổng hợp 

ethylene trong nuôi cấy mô bằng cách ức chế hoạt động S-adenosyl-L-methionine 

(SAM) – là một tiền chất để tạo thành ethylene, hoặc làm mất liên kết ethylene và 

ngăn ngừa các tín hiệu ức chế của ethylene lên thực vật bao gồm các tác động tiêu 

cực như rụng lá, giảm hàm lượng chlorophyll dẫn đến chết cây khi chuyển ra điều 

kiện tự nhiên [102]. Dương Tấn Nhựt và cs (2014) đã nghiên cứu ảnh hưởng của 

AgNPs trong khoảng nồng độ 0-20 mg/L lên sự tăng trưởng của một số loại cây 

trồng nuôi cấy in vitro có giá trị kinh tế cao của Việt Nam. Kết quả cho thấy AgNPs 

ở nồng độ 10 mg/L bổ sung vào môi trường nuôi cấy cho sự sinh trưởng tốt nhất với 

đối tượng cúc và dâu tây, trong khi đó đối với đồng tiền là 5 mg/L [13].  

AgNPs còn được sử dụng để khắc phục một số hiện tượng bất thường ở thực 

vật in vitro. Trong nghiên cứu của Hà Thị Mỹ Ngân và cs (2018), hạt AgNPs được 

bổ sung vào môi trường nuôi cấy nhằm hạn chế hiện tượng thủy tinh thể, gia tăng 

chất lượng chồi và tỉ lệ sống ở giai đoạn vườn ươm của cây hoa đồng tiền nuôi cấy 

in vitro [8].  

Với kích thước nhỏ (từ 1 nm đến 100 nm), các hạt nano giúp tăng diện tích 

tiếp xúc bề mặt, vì vậy khả năng các hạt nano bạc diệt khuẩn tốt hơn các muối chứa 

ion bạc là hoàn toàn cao, đã có báo cáo ghi nhận sự khử trùng của AgNPs trong 

nuôi cấy mô thực vật. Việc áp dụng các hạt AgNPs trong kỹ thuật nuôi cấy mô thực 

vật để ngăn chặn sự nhiễm các vi sinh vật ban đầu được báo cáo bởi Abdi và cs 

(2008) [18]. Nghiên cứu này đã được tiến hành trong giai đoạn khử trùng của quá 

trình nhân giống cây Nữ lang (Valeriana officinalis L.), nguyên nhân gây nhiễm chủ 

yếu là vi khuẩn Xanthomonas sp. nội sinh gây bạc lá. Các đốt thân của cây được 

ngâm trong dung dịch AgNPs (35nm) ở hai giai đoạn; trước và sau khi khử trùng bề 

mặt ở nồng độ 25, 50 và 100 µg/mL và thời gian xử lý là 30, 60, 180, 300, 600 và 

1.200 phút. Kết quả thu nhận được cho thấy sử dụng dung dịch AgNPs 100 µg/mL 

trong 180 phút sau khi khử trùng bề mặt có khả năng kiểm soát nhiễm khuẩn đến 

89% mà không có bất kỳ tác động bất lợi nào lên đặc tính sinh trưởng của cây con.  

Ngoài ra, hiệu quả kháng vi sinh vật gây nhiễm trong khử trùng cũng đã 

được chứng minh trên cây Araucaria excelsa R. Br. [136]. Ở đối tượng này, AgNPs 
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được bổ sung trực tiếp vào môi trường nuôi cấy in vitro và làm trì hoãn sự xuất hiện 

các vi sinh vật gây nhiễm cũng như giảm tỷ lệ nhiễm trong nuôi cấy mô. Bên cạnh 

đó, khả năng kháng nấm cũng đã được nghiên cứu và cho thấy hoạt động kháng 

nấm của nano bạc phụ thuộc vào kích cỡ, hạt nano càng nhỏ thì hiệu quả càng cao. 

Cơ chế chủ yếu cho hoạt tính kháng khuẩn của AgNPs là khả năng bám dính và khả 

năng xâm nhập vào bên trong màng tế bào vi khuẩn, bẻ gãy hoặc tương tác các liên 

kết nội phân tử DNA, protein của vi khuẩn. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của 

chúng với thành tế bào thực vật là không thể tránh khỏi khi xử lý ở nồng độ cao 

hoặc trong thời gian dài và những tác động tiêu cực đó vẫn chưa được làm rõ. 

Gharati và cs (2010) cũng đã nghiên cứu và kết luận rằng khi bổ sung 75 ppm 

AgNPs vào môi trường nuôi cấy óc chó Ba Tư sẽ giúp kiểm soát hiện tượng nhiễm 

khuẩn khi nuôi cấy [63]. Trong một thí nghiệm khác, Fakhrfeshani và cs (2012) đã 

nghiên cứu hoạt động kháng khuẩn của các nồng độ AgNPs khác nhau trong nuôi 

cấy mô hoa đồng tiền. Kết quả cho thấy, khi bổ sung AgNPs vào môi trường nuôi 

cấy ở nồng độ 100 mg/L thì an toàn cho mẫu cấy và giúp kiểm soát được vấn đề 

nhiễm khuẩn trong nuôi cấy [52]. Abdi (2012) đã thành công khi sử dụng AgNPs 

nồng độ 120 mg/L, kích thước 35 nm để khử trùng bề mặt mẫu Valeriana officinali 

L. trong nhân giống in vitro [17]. 

1.3.5. Ảnh hƣởng của giá thể 

Giá thể là một loại hay một hỗn hợp vật liệu được sử dụng làm vật nâng đỡ, 

môi trường cho rễ phát triển và bám vào trong suốt quá trình sinh trưởng và phát 

triển. Vật liệu làm giá thể không chỉ đơn thuần là chắc chắn và có đặc tính ổn định 

trong mọi điều kiện để có khả năng nâng đỡ, trao đổi khí,… Trong môi trường in 

vitro, yếu tố vô trùng là rất quan trọng, quyết định đến sự thành bại của quy trình, 

nên vật liệu làm giá thể phải chịu được nhiệt độ cao trong quá trình hấp, không bị 

biến tính. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại giá thể được sử dụng trong nuôi 

cấy. Mỗi loại đều có ưu thế và hạn chế nhất định nên chỉ phù hợp cho một vài đối 

tượng và mục đích sử dụng chuyên biệt. 

Agar là loại giá thể thường được sử dụng phổ biến trong nuôi cấy mô. Agar 

có phổ hoạt động rộng, nó thích hợp với hầu hết các quy trình nhân giống in vitro 
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như: kích thích hình thành và nhân chồi, cảm ứng và tạo mô sẹo, phát triển phôi, 

thực hiện chuyển gene,… Cho đến nay, mặc dù có rất nhiều loại giá thể khác với 

những ưu điểm mới nhưng agar vẫn được sử dụng phổ biến hơn hết. Qua quá trình 

sử dụng, giá thể agar vẫn còn nhiều hạn chế, nó tác động trực tiếp đến chất lượng 

cây giống. Do cấu trúc agar có độ thoáng khí thấp nên rễ phát triển không tốt trong 

in vitro và tỉ lệ sống sót không cao khi đưa ra ngoài vườn. Hơn nữa, lực khuếch tán 

của cation trong môi trường có agar thấp nên mẫu cấy chỉ có thể sử dụng một phần 

nhỏ chất dinh dưỡng đưa vào môi trường. 

Gelrite là các polymer sinh học tinh chiết từ nuôi cấy vi khuẩn 

Sphingomonas elodea, gelrite hay phytagel là chất tạo ra gel cứng ở nồng độ thấp 

hơn nhiều so với agar hoặc agarose. Dạng gel này rõ ràng chủ yếu chứa dung dịch 

của môi trường nuôi cấy, không chứa nhiều tạp chất như agar, nên gần như trong 

suốt và giúp dễ dàng quan sát sự phát triển của mẫu cấy. Tuy nhiên, những loại gel 

này có xu hướng bị lỏng sau một thời gian dài do sự thay đổi độ pH hoặc sự cạn kiệt 

các muối cần thiết cho các liên kết [3].  

Để có độ thoáng khí cao trong nuôi cấy mô một số nghiên cứu đã sử dụng giá 

thể bông gòn, có nguồn gốc từ cây bông (Gossypium herbaceum), trơ về mặt hóa 

học. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu quả của bông gòn trong nuôi cấy 

mô [6]. 

1.3.6. Ảnh hƣởng của môi trƣờng khoáng 

Trong nhân giống thực vật, người ta sử dụng rất nhiều loại môi trường có sự 

hiện diện của nhiều loại hóa chất với hàm lượng khác nhau. Khả năng phát sinh 

hình thái của thực vật phụ thuộc vào môi trường nuôi cấy. Các loại cây, mô, cơ 

quan khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Dựa vào nhu cầu tất yếu của cây 

ở các giai đoạn phát triển mà người ta đã tạo ra môi trường nuôi cấy, ví dụ như môi 

trường tạo rễ của White và môi trường hình thành mô sẹo của Gautheret. Từ môi 

trường nuôi cấy cơ bản trước người ta tìm ra môi trường cụ thể hơn cho từng loại 

cây ở các nghiên cứu sau đó. Môi trường White dựa vào môi trường nuôi cấy tảo 

của Uspenski và Uspenska, môi trường Gautheret cũng dựa vào dung dịch muối của 

môi trường Knop [61]. 
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Môi trường nuôi cấy là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nuôi cấy mô 

thực vật, chúng cung cấp các yếu tố cần thiết để cây phát triển. Trong quá trình phát 

triển của khoa học kỹ thuật, có nhiều loại môi trường nuôi cấy đã được tạo ra, tuy 

nhiên chỉ có một số loại môi trường thường xuyên được sử dụng trong nuôi cấy mô 

thực vật. Những môi trường này được mô tả bởi White, Murashige và Skoog (MS), 

Gamborg và cs (B5), Gautheret, Schenk và Hilderbrandt (SH), Nitsch và Nitsch, 

Loyd và Mc Cown. Môi trường MS, SH và B5 có hàm lượng khoáng đa lượng cao 

hơn còn các môi trường khác có lượng khoáng đa lượng thấp hơn [7]. 

Nhu cầu khoáng của mô, tế bào thực vật tách rời không khác nhiều so với 

cây trồng trong điều kiện tự nhiên. Thành phần thiết yếu trong môi trường nuôi cấy 

mô ngoài C, H, O còn có các yếu tố đa lượng như N, P, K, Ca, Mg và S… Các 

thành phần khoáng cung cấp cho cây trong nuôi cấy mô đều ở dạng các muối vô cơ. 

Khoáng cung cấp cho thực vật bao gồm: khoáng đa lượng và khoáng vi 

lượng trong đó thành phần khoáng vi lượng có thành phần ít và không bị thay đổi. 

Ngược lại, thành phần khoáng đa lượng thì chiếm một phần lớn và có thể thay đổi 

tùy theo thí nghiệm [61]. 

1.3.7. Sự thoáng khí và nồng độ CO2, O2 

Nồng độ CO2 cao có nhiều tác động có lợi lên sự kéo dài chồi và sự phát 

triển của lá dựa trên sự tháo gỡ của chồi ngủ và đốt cây Theobroma cacao, một loài 

rất khó nhân giống [56]. 

Fujiwara và cs (1987) cho rằng tốc độ quang hợp thấp và sự kém phát triển 

của cây in vitro là do nồng độ CO2 trong bình nuôi cấy thấp trong suốt quá trình 

quang hợp [58]. Nói cách khác, nồng độ CO2 thấp trong bình nuôi cấy trong gần hết 

quang kỳ sẽ ức chế khả năng quang hợp của cây, từ đó buộc cây phải sinh trưởng 

theo phương thức dị dưỡng hay tự-dị dưỡng nhờ vào sự hấp thu đường từ môi 

trường như nguồn carbon chủ yếu của cây. Khi cường độ quang hợp của cây in vitro 

được gia tăng sẽ làm gia tăng tỉ lệ sống sót của cây in vitro khi đưa ra ngoài vườn 

ươm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cây trồng chứa diệp lục có khả năng 

quang hợp tăng khi nuôi cấy trên môi trường chứa CO2 [88]. 
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Bình nuôi cấy được thiết kế để ngăn chặn vi khuẩn nhưng hạn chế sự trao đổi 

khí giữa bên trong và bên ngoài bình nuôi cấy, từ đó ảnh hưởng đến thành phần các 

khí bên trong bình nuôi cấy. Thông thường, việc đậy kín bình nuôi cấy ngăn ngừa 

sự xâm nhiễm của các vi sinh vật và sự thoát hơi nước quá mức từ môi trường và 

mẫu cấy. Cũng giống như ánh sáng, sự tích lũy các khí và nước quá mức ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và phát triển của mô cấy như sự kéo dài chồi, sự nhân nhanh 

chồi và khối lượng tươi của chồi. 

Một hệ thống bình nuôi cấy kín nhưng được làm thông thoáng để giảm hiện 

tượng thủy tinh thể và nâng cao sự sinh trưởng của cây dâu tây [89]. Tóm lại, việc 

tăng cường trao đổi khí giữa các bình nuôi cấy và môi trường bên ngoài nhằm tăng 

hàm lượng CO2 ở mức tối ưu trong bình nuôi cấy nhằm tăng cường quang hợp của 

cây in vitro, giảm hàm lượng O2 trong bình nuôi cấy xuống khoảng 10% [145].  

Việc cải thiện chế độ thoáng khí trong bình nuôi cấy có thể đạt được thông 

qua việc sử dụng màng lọc thoáng khí được gắn lên các lỗ của bình để ngăn bụi, vi 

khuẩn và nhờ sự khuếch tán mà CO2 từ bên ngoài sẽ di chuyển vào bên trong các hệ 

thống nuôi cấy, thành phần khí trong bình sẽ dần dần thay đổi bằng với thành phần 

khí bên ngoài bình [11]. 
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Chƣơng 2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. VẬT LIỆU 

2.1.1. Vật liệu thực vật 

Các mẫu chồi đỉnh, đốt thân mang chồi nách và đoạn thân của cây chanh dây 

tím (Passiflora edulis Sims.) và vàng (Passiflora edulis f. flavicarpa) 2 tháng tuổi 

thu nhận tại huyện Đam Rông và Đức Trọng (Lâm Đồng) được sử dụng làm nguồn 

mẫu ban đầu cho nghiên cứu tạo nguồn vật liệu in vitro và nuôi cấy mô phân sinh 

đỉnh trong nghiên cứu vi ghép tạo cây chanh dây sạch virus. 

2.1.2. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

Thiết bị và dụng cụ: cân điện tử, bếp điện, máy cất nước, máy đo pH, nồi hấp 

vô trùng, tủ cấy vô trùng, dao cấy, đĩa cấy, panh cấy, kéo, bình nuôi cấy 100 mL, 

250 mL và 500 mL, dây thun, nylon, găng tay; ống nhựa plyvinyl clorua (PVC) 

(đường kính 2 mm) chịu được nhiệt độ cao hơn 100C (công ty cổ phần thiết bị y tế 

VINAHANKOOK, Việt Nam). Dụng cụ và môi trường được khử trùng bằng 

autoclave ở 121C, 1 atm trong 30 phút. Máy đo hàm lượng chlorophyll SPAD-502 

(Minolta Co., Ltd., Osaka, Japan).  

Hóa chất: các CĐHST thực vật: Kinetin (Kin), benzyladenine (BA), 1-

naphthaleneacetic acid (NAA), indole-3-butyric acid (IBA). Dung dịch nano bạc 

(AgNPs) do Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ 

Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cung cấp với các hạt nano bạc 

có kích thước trung bình ≤ 20 nm với nồng độ của dung dịch là 500 ppm [36]. 

2.1.3. Thiết bị chiếu sáng 

Đèn huỳnh quang với bước sóng 320-800 nm và điện áp 220V được sử dụng 

trong thí nghiệm có kích thước 1,2 m (FL-40W/T10) có công suất 40W (Công ty 

bóng đèn phích nước Rạng Đông). Cường độ chiếu sáng là 45 µmol.m
-2

.s
-1

. 

Đèn Light-Emitting Diode (LED) sử dụng trong thí nghiệm theo tỷ lệ kết 

hợp của LED đỏ (R) và LED xanh (B) phụ thuộc vào số bóng kết hợp giữa chúng 

theo phương pháp của Nhut (2002) [110]. Cường độ chiếu sáng của đèn LED (45 
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µmol.m
-2

.s
-1

) được điều chỉnh sao cho cường độ giữa các điều kiện khác nhau là 

tương đương nhau. Các tỷ lệ kết hợp giữa LED đỏ và LED xanh bao gồm: 

 100% ánh sáng LED xanh (100B) 

 100% ánh sáng LED đỏ (100R) 

 90% ánh sáng LED đỏ + 10% ánh sáng LED xanh (90R:10B) 

 80% ánh sáng LED đỏ + 20% ánh sáng LED xanh (80R:20B) 

 70% ánh sáng LED đỏ + 30% ánh sáng LED xanh (70R:30B) 

 60% ánh sáng LED đỏ + 40% ánh sáng LED xanh (60R:40B) 

 50% ánh sáng LED đỏ + 50% ánh sáng LED xanh (50R:50B) 

2.1.4. Môi trƣờng nuôi cấy 

Các loại môi trường nuôi cấy được sử dụng trong nghiên cứu này là môi 

trường MS [108], môi trường cải biên MSM [103], ½ MS (Môi trường MS giảm 

một phần hai khoáng đa lượng), ¼ MS (Môi trường MS giảm một phần tư khoáng 

đa lượng), ¾ MS (Môi trường MS giảm ba phần tư khoáng đa lượng) có bổ sung 30 

g/L sucrose, 8 g/L agar. Tùy thuộc vào mục đích của thí nghiệm, CĐHST thực vật 

và các hợp chất hóa học khác được bổ sung vào môi trường nuôi cấy.  

Môi trường được điều chỉnh về pH 5,8 trước khi hấp khử trùng ở 12C, 1atm 

trong 30 phút. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Nghiên cứu vi nhân giống cây chanh dây tím và vàng thông qua kỹ thuật 

nuôi cấy TCL 

Tạo nguồn vật liệu in vitro 

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khử trùng (chất khử trùng, nồng độ và 

thời gian) và nguồn mẫu lên sự tái sinh chồi in vitro. 

Tái sinh chồi thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL 

Nghiên cứu ảnh hưởng của BA đơn lẻ, kết hợp NAA lên khả năng tái sinh 

chồi từ các nguồn mẫu TCL khác nhau (lá, đoạn thân). 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố (vị trí của mẫu; giá thể nuôi cấy; 

điều kiện chiếu sáng; AgNO3, AgNPs) lên khả năng tái sinh chồi từ các nguồn mẫu 

TCL khác nhau (lá, đoạn thân). 



35 

 

Nhân nhanh chồi in vitro 

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khoáng, cytokinin và điều kiện nuôi 

cấy (thoáng khí, không thoáng khí) lên quá trình nhân nhanh chồi có nguồn gốc từ 

các nguồn mẫu TCL. 

Sự hình thành rễ và cải thiện chất lƣợng cây con in vitro 

Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin (NAA, IBA) lên khả năng hình thành rễ 

của chồi in vitro có nguồn gốc từ mẫu TCL và sự sinh trưởng của chúng ở giai đoạn 

vườn ươm. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của LED lên chất lượng cây con in vitro có nguồn 

gốc từ mẫu TCL và sự sinh trưởng của chúng ở giai đoạn vườn ươm. 

2.2.2. Nghiên cứu tạo cây chanh dây lai sinh dƣỡng giữa giống chanh dây tím 

và vàng bằng kỹ thuật vi ghép  

Tạo nguồn vật liệu chồi in vitro thông qua nuôi cấy mô phân sinh đỉnh. 

Tái sinh và nhân nhanh chồi (có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh) 

thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL. 

Kiểm tra virus trong chồi (có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh) dựa 

trên kỹ thuật Reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). 

Vi ghép giống chanh dây tím và vàng có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh 

đỉnh. 

Trồng thử nghiệm cây chanh dây vi ghép ở giai đoạn vườn ươm và đồng 

ruộng. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 

2.3.1.1. Thí nghiệm 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng và nguồn mẫu 

lên sự tái sinh chồi in vitro giống chanh dây tím và vàng 

Nguồn mẫu (chồi đỉnh, đốt thân và đoạn thân) được thu nhận từ những cây 2 

tháng tuổi khỏe mạnh ngoài tự nhiên và rửa dưới vòi nước chảy trong 10 phút. 

Trước khi đưa mẫu vào tủ cấy, mẫu được rửa sạch bằng nước cất vô trùng. Trong tủ 

cấy, mẫu được rửa với nước cất vô trùng 3 lần (mỗi lần 5 phút). Tiếp theo, mẫu 

được khử trùng sơ bộ bằng cồn 70% trong 30 giây, rồi rửa lại bằng nước cất vô 
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trùng 3 lần. Tiếp đó, mẫu được khử trùng bằng HgCl2, NaOCl và AgNPs với nồng 

độ và thời gian khác nhau có bổ sung vài giọt Tween-80 (Bảng 2.1). Cuối cùng, 

mẫu được rửa lại 5 lần bằng nước cất vô trùng trước khi cấy mẫu vào môi trường.  

Mẫu sau khi khử trùng được chia thành 3 loại: đốt thân chứa chồi nách, đoạn 

thân và chồi đỉnh với kích thước 1 cm và cấy vào môi trường tái sinh chồi, môi 

trường MS cơ bản có bổ sung 2,0 mg/L BA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar [138]. 

Mẫu đốt thân chứa chồi nách và chồi đỉnh cấy nghiêng một góc 60º xuống môi 

trường; mẫu đoạn thân được đặt nằm ngang trên môi trường nuôi cấy. Mục đích của 

thí nghiệm này là nhằm đánh giá vai trò của các chất khử trùng và nguồn mẫu lên 

hiệu quả khử trùng và tái sinh chồi của giống chanh dây tím và vàng.  

Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 60 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 20 mẫu/nghiệm thức. Các chỉ tiêu: tỷ lệ nhiễm (%), tỷ lệ sống và không 

nhiễm (%) được ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy; trong khi đó, số chồi/mẫu, chiều cao 

chồi (cm) và hệ số tái sinh chồi được ghi nhận sau 4 tuần nuôi cấy tiếp theo. 

Bảng 2.1. Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng các loại chất khử trùng ở nồng độ và thời 

gian khác nhau. 

Chất khử trùng Nồng độ (mg/L) Thời gian (phút) Nghiệm thức 

NaOCl 

5.000 10, 15, 20 N1, N2, N3 

10.000 10, 15, 20 N4, N5, N6 

15.000 10, 15, 20 N7, N8, N9 

HgCl2 

500 2, 5, 8 N10, N11, N12 

1.000 2, 5, 8 N13, N14, N15 

1.500 2, 5, 8 N16, N17, N18 

AgNPs 

100 10, 15, 20 N19, N20, N21 

200 10, 15, 20 N22, N23, N24 

300 10, 15, 20 N25, N26, N27 

2.3.1.2. Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên 

khả năng tái sinh chồi từ TCL lá giống chanh dây tím và vàng 

Mẫu lá in vitro (10 mm×10 mm) được cắt thành những lớp mỏng theo chiều 

ngang (tTCL-L) và chiều dọc (lTCL-L) với kích thước 10 mm×2,5 mm (Hình 2.1b). 
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Những mẫu tTCL-L và lTCL-L này được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BA 

riêng lẻ (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L), kết hợp NAA (0; 0,5; 1,0 mg/L). Mục đích của 

thí nghiệm này là tìm ra nồng độ của BA riêng lẻ, kết hợp NAA thích hợp cho khả 

năng tái sinh chồi in vitro.  

Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 90 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 30 mẫu/nghiệm thức. Các chỉ tiêu: tỷ lệ tái sinh chồi (%), số chồi, chiều 

cao chồi (cm) được ghi nhận sau 8 tuần nuôi cấy. 

2.3.1.3. Thí nghiệm 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên 

khả năng tái sinh chồi từ TCL đoạn thân giống chanh dây tím và vàng 

Đoạn thân (1 mm×10 mm) thu được từ các chồi in vitro được cắt theo 2 kiểu 

khác nhau, (1) đoạn thân được cắt theo chiều dọc (lTCL-T) với kích thước (0,5 

mm×10 mm) và (2) đoạn thân được cắt theo chiều ngang (tTCL-T) với kích thước 1 

mm (Hình 2.1a). Những mẫu lTCL-T, tTCL-T này được nuôi cấy trên môi trường 

MS bổ sung BA riêng lẻ (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L), kết hợp NAA (0; 0,5; 1,0 

mg/L). Mục đích của thí nghiệm này là tìm ra nồng độ của BA riêng lẻ, kết hợp 

NAA thích hợp cho khả năng tái sinh chồi in vitro. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

và các chỉ tiêu được ghi nhận tương tự thí nghiệm 2.  

So sánh hiệu quả tái sinh chồi từ các nguồn mẫu TCL khác nhau giống 

chanh dây tím và vàng dưới ảnh hưởng của CĐHST thực vật 

Hiệu quả tái sinh chồi giữa các nguồn mẫu TCL được so sánh nhằm xác định 

loại mẫu TCL tương ứng với nồng độ tối ưu của CĐHST thực vật thích hợp cho 

hiệu quả tái sinh chồi cao nhất ở mỗi giống chanh dây. Từ đó, nguồn mẫu TCL 

thích hợp cho tái sinh của mỗi giống sẽ được sử dụng làm vật liệu thí nghiệm liên 

quan đến điều kiện nuôi cấy và các yếu tố khác nhằm chuẩn hóa giai đoạn đầu (giai 

đoạn kiến thiết mẫu) của vi nhân giống. 
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H nh  .1. Sơ đồ thiết lập nuôi cấy lớp mỏng tế bào mẫu lá (TCL-L), đoạn thân 

(TCL-L) in vitro cho tái sinh chồi P. edulis. 

a: (1): cắt lá thành hình vuông (10 mm×10 mm); (2): cắt lá theo chiều ngang 

(tTCL-L); (3): cắt lá theo chiều dọc (lTCL-L); (4): chuyển vào môi trường tái sinh 

chồi. 

b: (1): cắt đoạn thân với kích thước (1 mm×10 mm); (2): cắt đoạn thân theo chiều 

dọc (lTCL-T); (3): cắt đoạn thân theo chiều ngang (tTCL-T); (4): chuyển vào môi 

trường tái sinh chồi. 

2.3.1.4. Thí nghiệm 4. Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí của mẫu TCL lên khả năng tái 

sinh chồi giống chanh dây tím và vàng 

Nguồn mẫu TCL tốt nhất của giống chanh dây tím và vàng thu được từ các 

vị trí đốt (tính từ đốt thứ 2 trở xuống, bỏ chồi đỉnh) khác nhau được đánh số thứ tự: 

1; 2; 3; 4; 5 và được nuôi cấy trên môi trường tái sinh chồi tối ưu đã khảo sát ở thí 

nghiệm 2 và 3. Mục đích của thí nghiệm là xác định ảnh hưởng vị trí của nguồn 

mẫu lên khả năng tái sinh chồi in vitro. Phương pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ 

tiêu được ghi nhận tương tự thí nghiệm 2.  

2.3.1.5. Thí nghiệm 5. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể lên khả năng tái sinh 

chồi từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng 
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Nguồn mẫu TCL tốt nhất của giống chanh dây tím và vàng được nuôi cấy 

trên môi trường tái sinh chồi tối ưu đã khảo sát ở thí nghiệm 4 và sử dụng 3 loại giá 

thể khác nhau là agar (8 g/L), bông gòn (4×4 cm, khoảng 2 g) và gelrite (2 g/L) 

nhằm xác định giá thể phù hợp cho khả năng tái sinh chồi. Phương pháp bố trí thí 

nghiệm và các chỉ tiêu được ghi nhận tương tự thí nghiệm 2. 

2.3.1.6. Thí nghiệm 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng khác nhau 

lên khả năng tái sinh chồi từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng 

Nguồn mẫu TCL tốt nhất của giống chanh dây tím và vàng được nuôi cấy 

trên môi trường tái sinh chồi tối ưu đã khảo sát ở các thí nghiệm 5, và các bình nuôi 

cấy này được đặt dưới điều kiện chiếu sáng khác nhau (16 giờ/ngày và 0 giờ/ngày-

tối hoàn toàn). Mục đích của thí nghiệm là nghiên cứu khả năng phát sinh thái của 

mẫu cấy dưới 2 điều kiện chiếu sáng khác nhau.  

Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 90 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 30 mẫu/nghiệm thức. Các chỉ tiêu: tỷ lệ phát sinh hình thái (chồi, mô sẹo) 

(%), số chồi, chiều cao chồi (cm) được ghi nhận sau 8 tuần nuôi cấy. 

2.3.1.7. Thí nghiệm 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs lên khả năng tái 

sinh chồi từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng 

Nguồn mẫu TCL tốt nhất của giống chanh dây tím và vàng được nuôi cấy 

trên môi trường tái sinh chồi tối ưu đã khảo sát ở thí nghiệm 6 có bổ sung AgNO3 

(0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 mg/L), AgNPs (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 

mg/L). Mục đích của thí nghiệm là nghiên cứu khả năng phát sinh thái của mẫu cấy 

dưới ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs được bổ sung vào môi trường nuôi cấy. Phương 

pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu được ghi nhận tương tự thí nghiệm 6. 

2.3.1.8. Thí nghiệm 8. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự nhân 

nhanh chồi (có nguồn gốc TCL) giống chanh dây tím và vàng 

Những chồi in vitro có kích thước (1,0 cm) tách ra từ mẫu TCL thích hợp 

của giống chanh dây tím và vàng được cấy trên môi trường khoáng khác nhau (MS, 

½ MS, ¼ MS, ¾ MS, MSM, ½ MSM) tùy theo từng nghiệm thức và bổ sung 1,0 
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mg/L BA, 1,0 mg/L Kin, 30 g/L sucrose, 8 g/L agar [139]. Mục đích của thí nghiệm 

nhằm xác định môi trường khoáng thích hợp cho sự nhân nhanh chồi.  

Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 60 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 20 mẫu/nghiệm thức. Sau 8 tuần nuôi cấy, các chỉ tiêu: số chồi, chiều cao 

chồi (cm), số lá/chồi, chỉ số SPAD được ghi nhận. 

2.3.1.9. Thí nghiệm 9. Nghiên cứu ảnh hưởng của cytokinin (BA kết hợp Kin) lên 

sự nhân nhanh chồi (có nguồn gốc TCL) giống chanh dây tím và vàng 

 Những chồi in vitro có kích thước (1,0 cm) tách ra từ mẫu TCL thích hợp của 

giống chanh dây tím và vàng được cấy trên môi trường khoáng thích hợp ở thí 

nghiệm 8 có bổ sung BA (0; 0,5; 1,0; 1,5;  2,0 mg/L) kết hợp Kin (0; 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0 mg/L) nhằm xác định nồng độ của cytokinin thích hợp cho sự nhân nhanh chồi. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu được ghi nhận tương tự thí nghiệm 8. 

2.3.1.10. Thí nghiệm 10. Nghiên cứu ảnh hưởng của bình nuôi cấy thoáng khí và 

không thoáng khí lên sự nhân nhanh chồi (có nguồn gốc TCL) giống chanh dây tím 

và vàng  

 Những chồi in vitro có kích thước (1,0 cm) tách ra từ mẫu TCL thích hợp của 

giống chanh dây tím và vàng được cấy trên môi trường khoáng có bổ sung nồng độ 

CĐHST thực vật tối ưu được ghi nhận từ thí nghiệm 9 và nuôi cấy trong bình thủy 

tinh với nắp đậy có gắn 1 màng thoáng khí (đường kính màng 2 cm và kích thước lỗ 

thoáng khí 0,2 µm), không có màng thoáng khí (nắp thường không thoáng khí) 

(Hình 2.2). Mục đích của thí nghiệm nhằm gia tăng số chồi dưới điều kiện nuôi cấy 

khác nhau. Phương pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu được ghi nhận tương tự 

thí nghiệm 8. 

 

H nh 2.2. Thiết kế bình nuôi cấy không thoáng khí (a) và thoáng khí (b). 
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2.3.1.11. Thí nghiệm 11. Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin (NAA, IBA) lên khả năng 

hình thành rễ của chồi in vitro (có nguồn gốc TCL) và sinh trưởng ngoài vườn ươm 

của giống chanh dây tím và vàng 

 Chồi in vitro (kích thước 2,0 cm) có nguồn gốc từ mẫu TCL thích hợp của 

giống chanh dây tím và vàng thu được ở thí nghiệm trên nuôi cấy trên môi trường 

hình thành rễ. Môi trường hình thành rễ in vitro trong thí nghiệm này là môi trường 

MSM có bổ sung auxin riêng lẻ (IBA, NAA) với các nồng độ (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0 mg/L). Mục đích của thí nghiệm nhằm xác định nồng độ auxin thích hợp 

cho sự hình thành rễ in vitro và sinh trưởng tiếp theo ở giai đoạn ngoài vườn ươm. 

 Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 60 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 20 mẫu/nghiệm thức. Đối với cây in vitro, tỷ lệ hình thành rễ (%), số 

rễ/chồi, chiều dài rễ (cm), chiều cao chồi (cm), số lá/chồi, chỉ số SPAD (nmol/cm
2
) 

được ghi nhận sau 8 tuần nuôi cấy. Đối với cây ex vitro, tỷ lệ sống (%), chiều cao 

cây (cm) được ghi nhận sau 10 tuần ở điều kiện vườn ươm.  

2.3.1.12. Thí nghiệm 12. Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng LED lên chất lượng 

cây con in vitro (có nguồn gốc TCL) và sinh trưởng ngoài vườn ươm của giống 

chanh dây tím và vàng  

 Chồi in vitro (kích thước 2 cm) có nguồn gốc từ mẫu TCL thích hợp của 

giống chanh dây tím và vàng nuôi cấy trên môi trường MSM có bổ sung auxin với 

nồng độ tối ưu được ghi nhận ở thí nghiệm 11 và các bình nuôi cấy được đặt dưới 

điều kiện chiếu sáng LED bao gồm: 100B; 100R; (90R:10B); (80R:20B); 

(70R:30B); (60R:40B); (50R:50B). Ánh sáng đèn huỳnh quang (FL) được sử dụng 

làm nghiệm thức đối chứng. Mục đích của thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng 

cây con in vitro dưới ánh sáng LED và sinh trưởng tiếp theo ở giai đoạn ngoài vườn 

ươm. Phương pháp bố trí thí nghiệm và các chỉ tiêu theo dõi đối với cây in vitro và 

ex vitro được ghi nhận tương tự thí nghiệm 11.   

2.3.1.13. Thí nghiệm 13. Tạo nguồn vật liệu chồi thông qua nuôi cấy mô phân sinh 

đỉnh 
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Những chồi đỉnh giống chanh dây tím và vàng được thu nhận vào mùa khô 

(từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau) ở 2 khu vực huyện Đam Rông (T1 và 

V1) và Đức Trọng (T2 và V2) thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, chúng được cắt, rửa 

sạch với nước và được sử dụng trực tiếp để tách mô phân sinh đỉnh (không thông 

qua khử trùng bề mặt) dưới kính hiển vi soi nổi (tách bỏ các vảy lá chỉ còn mô phân 

sinh đỉnh); mô phân sinh đỉnh này được cắt đến chiều dài khoảng 0,2 mm và được 

cấy trên môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/L BA [125].  

 Sau đó, chồi thu nhận từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh sẽ tiếp tục cấy chuyền 

sang môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/L BA trong 4 tuần để gia tăng chất lượng 

chồi. Các nguồn mẫu khác nhau (lá, đoạn thân) của chồi có nguồn gốc từ nuôi cấy 

mô phân sinh đỉnh (giống chanh dây tím và vàng) được sử dụng làm vật liệu cho kỹ 

thuật nuôi cấy TCL để tái sinh chồi trên môi trường và điều kiện nuôi cấy tối ưu ở 

nội dung 1. 

 Chồi thu nhận từ kỹ thuật nuôi cấy TCL có nguồn gốc mô phân sinh đỉnh 

được nhân nhanh trên môi trường và điều kiện nuôi cấy tối ưu ở nội dung 1 nhằm 

nhân nhanh chồi để sử dụng chồi này cho thí nghiệm vi ghép. 

2.3.1.14. Thí nghiệm 14. Vi ghép giống chanh dây tím và vàng có nguồn gốc từ nuôi 

cấy mô phân sinh đỉnh 

Chồi đỉnh và đốt thân chứa chồi nách in vitro có kích thước (1,5 cm) của 

giống chanh dây tím (cành ghép) được vi ghép lên chồi in vitro giống chanh dây 

vàng có kích thước (1,5 cm) với đỉnh của chúng được cắt bỏ và cắt bỏ hết lá (gốc 

ghép). Những cành ghép được cắt thành hình chữ V (dài khoảng 5 mm) và gắn khít 

vào khe dọc (dài khoảng 5 mm) được tạo ra trên các gốc ghép. Sau đó, sử dụng ống 

nhựa PVC vô trùng (đường kính 2 mm, dài 5 mm) được cắt 1 nửa theo chiều dọc và 

bọc lại phần vi ghép để cố định cành ghép với gốc ghép. Những mẫu ghép này được 

nuôi cấy trên môi trường hình thành rễ tối ưu ở thí nghiệm 11. Mục đích của thí 

nghiệm nhằm bước đầu tạo cây vi ghép sạch bệnh và chất lượng. 

Phương pháp bố trí thí nghiệm: theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi 

nghiệm thức lặp lại 3 lần, mỗi nghiệm thức thí nghiệm 60 mẫu, số liệu được ghi 

nhận với 20 mẫu/nghiệm thức. Tỷ lệ vi ghép thành công (%) được ghi nhận sau 4 
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tuần, các chỉ tiêu khác: tỷ lệ hình thành rễ (%), số rễ, chiều dài rễ (cm), chiều cao 

cây (cm), số lá và chỉ số SPAD (nmol/cm
2
) được ghi nhận sau 6 tuần nuôi cấy tiếp 

theo. 

 

H nh 2.3. Mô tả vi ghép giữa cành ghép của chanh dây tím với gốc ghép của chanh 

dây vàng. 

2.3.1.15. Trồng thử nghiệm giống chanh dây vi ghép ngoài vườn ươm và đồng 

ruộng 

Những cây con vi ghép ở thí nghiệm 14 được trồng ngoài vườn ươm của 

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng tại 

hộ ông Trần Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng với diện tích 

1000 m
2
 (100 cây/1000 m

2
) bước đầu nhằm theo dõi khả năng thích nghi, sinh 

trưởng và phát triển của những cây chanh dây vi ghép.  

2.3.2. Một số công thức tính khi thu nhận số liệu 

Tỷ lệ nhiễm của mẫu được tính bằng công thức: 

Tỷ lệ nhiễm (%) = 
Số mẫu nhiễm 

× 100 
Số mẫu cấy ban đầu 
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 Tỷ lệ sống của mẫu hoặc tỷ lệ sống của cây được tính bằng công thức: 

Tỷ lệ sống (%) = 
Số mẫu sống (số cây sống) 

× 100 

Số mẫu cấy ban đầu (số cây trồng thí nghiệm) 

 Hệ số tái chồi được tính bằng công thức theo phương pháp của Dobránszki 

và Teixeira da Silva (2013) [47]: 

Hệ số tái sinh chồi = Rs (%) × S × N 

Trong đó: Rs: tỷ lệ tái sinh chồi (%); S: số mẫu; N: số chồi/mẫu  

Chỉ số SPAD-tổng hàm lượng chlorophyll của lá được đo bằng máy SPAD-

502 (Minolta Co., Ltd., Japan) ở lá thứ 3 đếm từ trên xuống của chồi hoặc cây con 

theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và phương pháp của Wang và cs (2012) 

[162]. 

2.3.3. Phƣơng pháp xử lý thống kê  

Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 theo phép thử 

Duncan và giá trị trung bình ± SE trong phép thử LSD với p < 0,05 [49]. Các giá trị 

của số liệu trong các nghiệm thức là các giá trị trung bình. 

2.3.4. Phƣơng pháp giải phẫu hình thái 

Mẫu sau khi giải phẫu được ngâm trong Javel 10% khoảng 15 phút đến khi 

mẫu trắng, nhưng tối đa không quá 30 phút. Tiếp đó, mẫu được rửa sạch bằng nước 

cất vô trùng và ngâm khoảng 15 phút trong dung dịch acid acetic 45% để cố định 

mẫu. Sau đó, lấy mẫu ra và rửa sạch bằng nước cất và ngâm vào thuốc nhuộm 

iodine carmine 5 phút. Cuối cùng, rửa lại mẫu bằng nước cất vô trùng, đặt mẫu lên 

lamen, đậy lam kính và tiến hành quan sát, chụp ảnh dưới kính hiển vi quang học 

Olympus CH30 với độ phóng đại ×10 và ×40 [4]. 

2.3.5. Phƣơng pháp kiểm tra virus dựa trên kỹ thuật Reverse transcriptase-

PCR (RT-PCR) 

2.3.5.1. Thu mẫu và tách chiếc ribonucleic acid (RNA) tổng số  

Mẫu lá thu nhận từ 20 chồi ở mỗi giống chanh dây (V1; V2; T1 và T2 có 

nguồn gốc nuôi cấy mô phân sinh đỉnh) được trộn lại với nhau để tạo thành mẫu 

gộp cho mỗi giống, sau đó cho vào ống ly tâm 2 ml. Mẫu lá mỗi giống chanh dây in 
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vitro trong các ống ly tâm được sử dụng để tiến hành tách chiết RNA tổng số. Một 

bộ kit “ExiPrep™ Plus Plant” (Bioneer, Hàn Quốc) được sử dụng cho tách chiết 

RNA tổng số. Đối với mẫu V1, tiến hành thêm các bước: tinh sạch DNA từ gel 

bằng bộ Kit AccuPrep 
® 

Gel Purification của hãng Bioneer (Hàn Quốc) theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất; tiến hành gửi mẫu đi giải trình tự theo phương pháp Sanger, 

sử dụng ngay chính cặp mồi khuếch đại PCR để làm mồi giải trình tự; từ kết quả 

giải trình tự có được, tiến hành sử dụng công cụ BLAST trên website 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ để tìm các trình tự có tính tương đồng cao, từ đó xác 

định loài virus của Potyvirus. 

2.3.5.2. Kiểm tra virus dựa trên kỹ thuật RT-PCR 

Bộ kit sử dụng để chạy One-step RT-PCR thuộc bộ Mytaq One-step RT-

PCR Kit (Bioline, Liên Hiệp Vương Quốc Anh). Thành phần phản ứng được sử 

dụng chung cho tất cả các loại virus như bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Thành phần và thể tích phản ứng. 

Thành phần phản ứng Thể tích cần cho phản ứng (50 µl) 

2x Mytaq Onestep Mix (1 x 625 µL) 25 µl 

Mồi xuôi (10 pmol/µl) 2 µl 

Mồi ngược (10 pmol/µl) 2 µl 

Reverse Transcriptase (1 x 12,5 µL) 0,5 µl 

Rnase inhibitor (10 u/µL) 1 µl 

Template (100 ng/µl) 2 µl 

dd H2O 17,5 µl 

Các mồi đặc hiệu và chu trình sử dụng cho từng loại virus được sử dụng như 

bảng 2.3. Sản phẩm của phản ứng RT-PCR được kiểm tra bằng phương pháp điện 

di trên gel agarose 2% ở hiệu điện thế 60V sau 2 giờ. Sau khi điện di, gel agarose 

được nhuộm bằng ethidium bromide và hiển thị dưới ánh sáng UV. 

2.4. ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY 

2.4.1. Điều kiện nuôi cấy in vitro 

Điều kiện tại phòng nuôi cấy mô của phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo 

giống cây trồng - Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên: nhiệt độ 25±2ºC, độ ẩm 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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55-60%, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày với cường độ chiếu sáng 40-45 µmol.m
-

2
.s

-1
 dưới ánh sáng huỳnh quang. 

Bảng 2.3. Mồi và chu trình nhiệt tương ứng với virus cần kiểm tra. 

STT Virus Mồi sử dụng Chu trình nhiệt Kích thƣớc 

sản phẩm 

RT-PCR 

đặc hiệu 

cho virus 

1 CMV (5’-

TATGATAAGAAGCTTGT

TTCGCG-3’) mồi xuôi 

(5’GCCGTAAGCTGGATG

GACAA-3’) mồi ngược 

45ºC-20 phút 

94ºC-5 phút 

94ºC-45 giây (1) 

52ºC-1 phút (2) 

72ºC-1 phút (3) 

72ºC-10 phút 

4ºC-trữ 

(1-3)-35 chu kỳ 

657 bp [90] 

2 ToRSV U1 (5’-GACGAAGTTATC 

AATGGCAGC-3’) mồi xuôi  

D1 (5’-

TCCGTCCAATCACGCGA

ATA-3’) mồi ngược  

45ºC-20 phút 

95ºC-5 phút 

95ºC-15 giây (1) 

55ºC-45 giây (2) 

72ºC-1 phút (3) 

72ºC-10 phút 

4ºC-trữ 

(1-3)-35 chu kỳ 

449 bp [66] 

3 Potyvirus MJ1(F); 5’- 

ATGGTHTGGTGYATHG

ARAAYGG-3’) mồi xuôi 

MJ2(R); 5’-

TGCTGCKGCYTTCATYT

G-3’) mồi ngược 

50ºC-15 phút 

94ºC-2 phút 

94ºC-30 giây (1) 

50ºC-1 phút (2) 

72ºC-1 phút (3) 

72ºC-10 phút 

4ºC-trữ 

(1-3)-35 chu kỳ 

327 bp 

[166] 

2.4.2. Điều kiện nuôi cấy ngoài vƣờn ƣơm 

Cây con in vitro (100 cây/nghiệm thức) được lấy ra khỏi các bình nuôi cấy 

và rửa lại nhiều lần bằng nước để loại bỏ agar trên bề mặt rễ. Sau đó, cây con được 

trồng vào chậu nhựa chứa hỗn hợp đất và xơ dừa (tỷ lệ 1:1) vô trùng. Trong 1 tuần 
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đầu, cây con được giữ ẩm bằng cách che phủ kín bởi màng nhựa polyethylen ở điều 

kiện tại vườn ươm thực nghiệm của phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây 

trồng - Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên: nhiệt độ ban ngày 27±2ºC; nhiệt 

độ ban đêm 14±2ºC, độ ẩm 65-70%, ánh sáng được che phủ 50%. 

2.4.3. Điều kiện trồng và chăm sóc ngoài đồng ruộng 

Trồng và chăm sóc cây chanh dây ngoài đồng ruộng được thực hiện tại hộ 

ông Trần Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, dưới sự hỗ trợ kỹ 

thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trường Hoàng, Lâm 

Đồng. 

2.4.3.1.  Chuẩn bị đất trồng 

Chanh dây được trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất có nhiều cát, xốp và 

thoát nước tốt là phù hợp nhất, và pH đất nên từ 6,5-7,5.  

Đất được dọn sạch cỏ dại trước khi trồng, đất phải được san bằng, nếu đất 

hơi dốc cần phải làm rãnh để tránh xói mòn, rửa trôi. 

Hố trồng chanh dây có kích thước 50x50x50 cm, trộn đều đất mặt với 20 kg 

phân chuồng hoai mục, 0,3-0,5 kg supe lân, 1 thìa canh chế phẩm nấm đối kháng 

Trichoderma và vôi bột (cần điều chỉnh độ pH của đất 6,5-7,5 cho phù hợp). Hỗn 

hợp sau khi trộn đều lấp đầy vào hố, ủ 1 tháng trước khi trồng. 

Mật độ trồng cây chanh dây khoảng 100 cây/1000 m
2
 với khoảng cách 3x3 m 

(giàn truyền thống) [84]. 

2.4.3.2. Kỹ thuật làm giàn  

Sử dụng cọc tre xen kẽ cọc bê tông để làm chân giàn, sau đó đan dây kẽm 

thành lưới ô vuông để các cành thứ cấp của chanh dây có thể leo lên và nằm dàn 

đều trên lưới ô vuông này. 

2.4.3.3. Kỹ thuật chăm sóc và bón phân 

Tưới nước 

Cây chanh dây là cây cần lượng nước nhiều và thường xuyên. Vì vậy, chúng 

được tưới nước 2 lần/ngày và nếu ở mùa khô thì cần tưới lượng nước nhiều hơn 

bình thường. Ở giai đoạn cây chanh dây sinh trưởng nếu tưới nước đầy đủ thì cây 
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sinh trưởng mạnh và ra hoa, kết trái. Ở giai đoạn phát triển, nếu cây thiếu nước sẽ 

làm rụng hoa, trái hoặc làm teo trái. 

Làm cỏ 

Làm cỏ thường xuyên ít nhất 4-5 lần 1 năm, thường xuyên giữ vườn thông 

thoáng, hạn chế được các loại côn trùng, sâu bệnh gây hại, tăng hiệu quả phân bón. 

Nên làm cỏ bằng tay, hạn chế làm tổn thương bộ rễ. 

Cắt tỉa và tạo tán cây 

Khi cây con đạt chiều cao từ 0,8-1,0 m tiến hành bấm ngọn để kích thích 

hình thành cành thứ cấp và chỉ giữ lại khoảng 3-5 cành khỏe mạnh tỏa đều các 

hướng trên giàn. Khi cây bắt đầu phủ giàn, thường xuyên cắt tỉa những cành yếu và 

có dấu hiệu bị sâu bệnh. Đặc biệt trong mùa mưa, cần cắt tỉa các lá già, lá sát gốc 

vừa tăng cường quá trình quang hợp, vừa gây ức chế giúp kích thích cây ra nhiều 

hoa đơn, ngoài ra còn hạn chế sâu và nấm gây bệnh. 

Kỹ thuật bón phân 

Bón lót: Tiến hành bón lót như đã trình bày ở phần chuẩn bị đất trồng 

Bón thúc: Ở giai đoạn cây con, cần bón thúc cho cây để kích thích cây phát 

triển bộ rễ, cành và lá. Sử dụng phân NPK có tỷ lệ đạm (N), lân (P) cao (16-16-8 

hoặc 20-20-10) cho bón thúc với lượng 0,1-0,2 kg/cây, bón cách nhau 10-15 

ngày/lần và bón liên tục trong 2 tháng đầu. 

Khi cây con sinh trưởng từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 6, tiếp tục bón phân 

NPK có tỷ lệ N, P cao và cần tăng lượng phân NPK lên 0,2-0,3 kg/cây, bón 2 

lần/tháng. Khi bón cần kết hợp tưới nước để tăng hiệu quả hấp thu và hạn chế thất 

thoát do bây hơi. 

Từ tháng thứ 6 trở đi, khi cây bắt đầu ra hoa và đậu quả, cần bón phân NPK 

tiếp tục nhưng có tỷ lệ K cao để tăng tỷ lệ đâu quả và tăng chất lượng quả. Bón với 

lượng phân 0,3-0,5 kg/cây với 2 lần/tháng. 

Bên cạnh đó, cần bón bổ sung phân hữu cơ (1 lần/năm) vào thời điểm đầu 

hoặc cuối mùa mưa ở phần rãnh đối xứng quanh gốc với lượng 5-10 kg phân 

chuồng hoai mục, kết hợp 0,3-0,5 kg supe lân và được trộn đều với lớp đất mặt rồi 

lấp xuống rãnh. Rãnh sâu 25-30 cm cách gốc 0,5-1,0 m.  
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Sâu bệnh gây hại và cách phòng trừ 

 Cây chanh dây có rất nhiều bệnh do virus, nhưng 3 bệnh phổ biến và gây hại 

nặng nhất là bệnh phấn trắng, bệnh xoăn lá,… chúng được phòng trừ bằng các loại 

thuốc bảo vệ thực vật nhóm: Confidon, Admire, Monocrotophos, Imidachlorid,… 

với nồng độ khuyến cáo in trên bao bì. Bệnh do vi khuẩn như bệnh đốm dầu, héo 

rũ,… các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa các hợp chất như: Copper hydroxide, 

Copper Oxychloride+Kasugamycin, Copper Oxychloride 50%+Metalaxyl 8%, 

Ningnanmycin được sử dụng phun định kỳ để phòng trừ bệnh. Bệnh do nấm như 

bệnh đốm nâu, đốm xám,… chúng được phun bởi các thuốc bảo vệ thực vật chứa 

các hợp chất như: Azoxystrobin, Difenoconazole, Azoxystrobin+Difenoconazole 

(Amistar top 325SC),… Tất cả các loại thuốc đều phun theo nồng độ đã được 

khuyến cáo in trên bao bì. 

2.5. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Các thí nghiệm trong điều kiện nuôi cấy in vitro và ngoài vườn ươm được 

tiến hành tại phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng - Viện Nghiên 

cứu Khoa học Tây Nguyên. 

Kiểm tra virus bằng kỹ thuật RT-PCR được tiến hành tại phòng Công nghệ 

giống cây trồng, Trường Đại học Đà Lạt. 

Trồng thử nghiệm ở giai đoạn đồng ruộng được thực hiện tại hộ ông Trần 

Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. 

Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 11/2016 đến 07/2020. 
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. VI NHÂN GIỐNG CHANH DÂY TÍM VÀ VÀNG THÔNG QUA KỸ 

THUẬT NUÔI CẤY TCL 

3.1.1. Tạo nguồn vật liệu in vitro dưới ảnh hưởng của điều kiện khử trùng và 

nguồn mẫu 

Sau 4 tuần nuôi cấy kết quả ghi nhận được cho thấy các chất khử trùng khác 

nhau ảnh hưởng lên hiệu quả khử trùng các nguồn mẫu khác nhau của hai giống 

chanh dây tím và vàng. Kết quả bảng 3.1 và 3.2 cho thấy, mẫu cấy được khử trùng 

với thời gian và nồng độ càng cao thì tỷ lệ mẫu nhiễm giảm đáng kể nhưng làm tăng 

tỷ lệ mẫu chết; do đó, hiệu quả khử trùng không cao.  

Các nguồn mẫu (đốt thân chứa chồi nách, chồi đỉnh và đoạn thân) của 2 

giống chanh dây này được khử trùng bằng 200 mg/L AgNPs trong 15 phút (N23) 

cho hiệu quả khử trùng cao hơn so với các nghiệm thức khác của AgNPs, NaOCl 

hay HgCl2 được thể hiện thông qua tỷ lệ sống của mẫu đốt thân, chồi đỉnh và đoạn 

thân giống tím (68,33%; 61,67%; 70,00%; tương ứng) và giống vàng (66,67%; 

63,33%; 65,00%; tương ứng) (Bảng 3.1 và 3.2).  

Kết quả của nghiên cứu này cũng tương tự như nghiên cứu trên cây Tử linh 

lan (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) được khử trùng bằng 0,05% AgNPs (15 phút) 

cho hiệu quả khử trùng tốt nhất so với các chất khử trùng thông dụng như HgCl2, 

Ca(ClO)2 [12]. Trong nghiên cứu El-Sharabasy và cs (2017), hiệu quả khử trùng 

của chất khử trùng thân thiện với môi trường (AgNPs) trên cây chà là (Barhhe) là 

cao hơn so với 2 chất khử trùng hóa học (HgCl2, NaOCl) [51]. Bên cạnh đó, một số 

nghiên cứu cũng khẳng định được vai trò của AgNPs trong việc ngăn chặn hiệu quả 

sự nhiễm khuẩn của mẫu trên nhiều đối tượng thực vật; các nghiên cứu cũng cho 

rằng kích thước nhỏ của các hạt nano giúp tăng hiệu quả tiếp xúc bề mặt, dễ dàng 

xâm nhập, tác động sâu bên trong tế bào và từ đó làm tăng hiệu quả khử trùng mẫu, 

tạo ra sự khác biệt trong cảm ứng và phát triển mẫu cấy [143], [83]. 
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Bảng 3.1. Khả năng khử trùng các nguồn mẫu giống chanh dây tím sau 4 tuần nuôi 

cấy. 

Nghiệm 

thức 

Đốt thân chứa chồi nách Chồi đỉnh Đoạn thân 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

N1 100,00a 0,00o 100,00a 0,00k 100,00a 0,00n 

N2 86,67b 13,33mn 88,33c 11,67i 81,67cd 18,33jk 

N3 80,00cd 20,00jkl 81,67e 18,33fgh 76,67e 23,33ghi 

N4 78,33d 21,67ijk 80,00ef 15,00hi 71,67f 28,33fg 

N5 55,00j 31,67fg 53,33ij 31,67c 51,67j 36,67e 

N6 55,00j 26,67gh 51,67j 26,67de 51,67j 31,67f 

N7 68,33f 20,00jkl 66,67g 21,67fg 65,00g 23,33ghi 

N8 60,00hi 18,33kl 56,67hi 18,33fgh 58,33hi 21,67hij 

N9 56,67ij 11,67n 53,33ij 13,33hi 51,67j 13,33lm 

N10 80,00cd 20,00jkl 83,33de 16,67gh 76,67e 23,33ghi 

N11 73,33e 26,67gh 76,67f 23,33ef 71,67f 28,33fg 

N12 63,33gh 25,00ghi 66,67g 21,67fg 63,33g 25,00gh 

N13 76,67de 23,33hij 80,00ef 20,00fg 71,67f 28,33fg 

N14 41,67k 51,67b 46,67k 45,00b 36,67k 56,67b 

N15 36,67l 36,67de 38,33l 33,33c 35,00kl 40,00de 

N16 73,33e 26,67gh 76,67f 23,33ef 71,67f 28,33fg 

N17 65,00fg 21,67ijk 70,00g 16,67gh 61,67gh 26,67g 

N18 55,00j 13,33mn 58,33h 11,67i 51,67j 15,00kl 

N19 100,00a 0,00o 100,00a 0,00k 90,00b 10,00m 

N20 100,00a 0,00o 95,00b 5,00j 85,00c 15,00kl 

N21 83,33bc 16,67lm 86,67cd 13,33hi 80,00de 20,00ij 

N22 61,67gh 38,33d 70,00g 23,33ef 56,67i 43,33cd 

N23 20,00n 68,33a 25,00n 61,67a 16,67m 70,00a 

N24 16,67n 43,33c 20,00o 43,33b 11,67n 46,67c 

N25 36,67l 33,33ef 41,67l 30,00cd 35,00kl 36,67e 

N26 33,33m 28,33gh 31,67m 26,67de 31,67l 28,33fg 

N27 20,00n 18,33kl 23,33no 18,33fgh 16,67m 26,67g 

Ghi chú: * Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

theo phép thử Duncan.  
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Bảng 3.2. Khả năng khử trùng các nguồn mẫu giống chanh dây vàng sau 4 tuần 

nuôi cấy. 

Nghiệm 

thức 

Đốt thân chứa chồi nách Chồi đỉnh Đoạn thân 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Tỷ lệ sống 

và không 

nhiễm (%) 

N1 100,00a 0,00l 100,00a 0,00n 100,00a 0,00m 

N2 83,33bc 13,33jk 90,00b 10,00m 85,00cd 15,00ijk 

N3 81,67c 18,33hi 83,33cd 16,67jkl 81,67de 18,33ghi 

N4 83,33bc 16,67ij 85,00c 10,00m 76,67fg 23,33fg 

N5 56,67gh 30,00de 55,00h 30,00cd 53,33jk 33,33d 

N6 50,00ij 26,67ef 50,00i 28,33cde 50,00k 30,00de 

N7 70,00e 20,00ghi 68,33f 21,67ghi 66,67h 20,00ghi 

N8 60,00g 20,00ghi 58,33gh 18,33ijk 61,67i 16,67hij 

N9 53,33hi 18,33hi 55,00h 10,00m 55,00j 10,00kl 

N10 83,33bc 16,67ij 85,00c 15,00kl 80,00ef 20,00ghi 

N11 76,67d 23,33fg 78,33e 21,67ghi 73,33g 26,67ef 

N12 65,00f 21,67gh 68,33f 18,33ijk 65,00hi 21,67fgh 

N13 80,00cd 20,00ghi 80,00de 20,00hij 76,67fg 18,33ghi 

N14 46,67j 46,67b 45,00j 45,00b 40,00l 48,33b 

N15 38,33k 33,33cd 38,33k 31,67c 36,67l 38,33c 

N16 68,33ef 31,67cd 78,33e 21,67ghi 75,00g 18,33ghi 

N17 66,67ef 20,00ghi 71,67f 13,33lm 63,33hi 23,33fg 

N18 60,00g 10,00k 60,00g 10,00m 55,00j 11,67jkl 

N19 100,00a 0,00l 100,00a 0,00n 93,33b 6,67l 

N20 100,00a 0,00l 100,00a 0,00n 88,33c 11,67jkl 

N21 86,67b 13,33jk 85,00c 15,00kl 81,67de 18,33ghi 

N22 66,67ef 33,33cd 70,00f 23,33fgh 61,67i 38,33c 

N23 21,67m 66,67a 25,00m 63,33a 21,67n 65,00a 

N24 18,33m 46,67b 21,67m 46,67b 11,67o 46,67b 

N25 35,00k 35,00c 46,67ij 26,67def 38,33l 31,67de 

N26 30,00l 31,67cd 31,67l 25,00efg 30,00m 30,00de 

N27 20,00m 16,67ij 23,33m 20,00hij 20,00n 23,33fg 

Ghi chú: * Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

theo phép thử Duncan.  
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Bảng 3.3. Ảnh hưởng của chất khử trùng và nguồn mẫu lên khả năng tái sinh chồi 

giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Nghiệm  

thức 

Đốt thân chứa chồi nách Chồi đỉnh 

Tỷ lệ 

tái sinh (%) 
Số chồi 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Tỷ lệ  

tái sinh (%) 
Số chồi 

Chiều cao 

chồi (cm) 

N1 0,00o 0,00h 0,00c 0,00k 0,00e 0,00i 

N2 13,33mn 1,00g 0,73bc 11,67i 1,00d 0,23fgh 

N3 20,00jkl 1,33fg 0,90bc 18,33fgh 1,33cd 0,23fgh 

N4 21,67ijk 1,67efg 0,83bc 15,00hi 1,00d 0,20gh 

N5 31,67fg 3,00bc 1,23bc 31,67c 2,00bc 0,30def 

N6 26,67gh 2,00def 1,07bc 26,67de 1,67bcd 0,20gh 

N7 20,00jkl 1,33fg 1,00bc 21,67fg 1,33cd 0,17h 

N8 18,33kl 2,33cde 1,03bc 18,33fgh 1,67bcd 0,23fgh 

N9 11,67n 1,67efg 3,27a 13,33hi 1,00d 0,17h 

N10 20,00jkl 2,33cde 0,67bc 16,67gh 1,00d 0,23fgh 

N11 26,67gh 3,00bc 0,60bc 23,33ef 1,67bcd 0,23fgh 

N12 25,00ghi 1,67efg 0,47bc 21,67fg 1,33cd 0,20gh 

N13 23,33hij 2,33cde 1,23bc 20,00fg 1,33cd 0,30def 

N14 51,67b 3,33ab 1,53bc 45,00b 2,33b 0,40b 

N15 36,67de 2,67bcd 1,27bc 33,33c 1,67bcd 0,33bcd 

N16 26,67gh 2,33cde 0,73bc 23,33ef 1,33cd 0,27efg 

N17 21,67ijk 3,00bc 0,63bc 16,67gh 1,67bcd 0,27efg 

N18 13,33mn 1,33fg 0,53bc 11,67i 1,00d 0,23fgh 

N19 0,00o 0,00h 0,00c 0,00k 0,00e 0,00i 

N20 0,00o 0,00h 0,00c 5,00j 1,00d 0,17h 

N21 16,67lm 2,33cde 1,13bc 13,33hi 1,00d 0,20gh 

N22 38,33d 2,67bcd 1,36bc 23,33ef 2,00bc 0,37bc 

N23 68,33a 4,00a 1,97b 61,67a 3,33a 0,50a 

N24 43,33c 3,00bc 1,53bc 43,33b 2,33b 0,40b 

N25 33,33ef 2,33cde 1,27bc 30,00cd 1,33cd 0,30def 

N26 28,33gh 2,00def 1,23bc 26,67de 1,00d 0,27efg 

N27 18,33kl 1,67efg 0,77bc 18,33fgh 1,00d 0,23fgh 

Ghi chú: * Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

theo phép thử Duncan. “-“: không tái sinh chồi. 
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Bảng 3.4. Ảnh hưởng của chất khử trùng và nguồn mẫu lên khả năng tái sinh chồi 

giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Nghiệm 

thức 

Đốt thân chứa chồi nách Chồi đỉnh Đoạn thân 

Tỷ lệ 

tái sinh 

(%) 

Số 

chồi 

Chiều 

cao 

chồi 

(cm) 

Tỷ lệ 

tái sinh 

(%) 

Số 

chồi 

Chiều 

cao 

chồi 

(cm) 

Tỷ lệ  

tái sinh 

(%) 

Số 

chồi 

Chiều 

cao 

chồi 

(cm) 

N1 0,00
l
 0,00

g
 0,00

k
 0,00

n
 0,00

f
 0,00

i
 0,00

m
 0,00

h
 0,00

l
 

N2 13,33
jk
 2,00

def
 1,13

gh
 10,00

m
 1,00

e
 0,20

gh
 15,00

ijk
 1,67

fg
 0,73

jk
 

N3 18,33
hi
 2,00

def
 1,23

efg
 16,67

jkl
 1,00

e
 0,20

gh
 18,33

ghi
 1,67

fg
 0,97

fg
 

N4 16,67
ij
 1,67

ef
 1,27

def
 10,00

m
 1,00

e
 0,20

gh
 23,33

fg
 1,33

g
 0,93

gh
 

N5 30,00
de

 2,67
bcd

 1,37
cd

 30,00
cd

 1,00
e
 0,27

efg
 33,33

d
 2,00

efg
 1,03

f
 

N6 26,67
ef
 2,00

def
 1,33

de
 28,33

cde
 1,00

e
 0,17

h
 30,00

de
 1,67

fg
 0,93

gh
 

N7 20,00
ghi

 1,67
ef
 1,13

gh
 21,67

ghi
 1,00

e
 0,17

h
 20,00

ghi
 1,33

g
 0,77

jkl
 

N8 20,00
ghi

 2,00
def

 1,07
h
 18,33

ijk
 1,00

e
 0,17

h
 16,67

hij
 1,67f

g
 0,80

ijk
 

N9 18,33
hi
 1,67

ef
 1,03

h
 10,00

m
 1,00

e
 0,20

gh
 10,00

kl
 1,33

g
 0,70

l
 

N10 16,67
ij
 1,67

ef
 1,07

h
 15,00

kl
 1,67

cde
 0,27

efg
 20,00

ghi
 2,00

efg
 1,00

fg
 

N11 23,33
fg

 2,33
cde

 1,27
def

 21,67
ghi

 2,00
cd

 0,20
gh

 26,67
ef
 2,33

def
 1,13

e
 

N12 21,67
gh

 2,00
def

 1,2
fg

 18,33
ijk

 1,67
cde

 0,23
fgh

 21,67
fgh

 2,33
def

 0,93
gh

 

N13 20,00
ghi

 2,67
bcd

 1,37
cd

 20,00
hij

 2,00
cd

 0,33
de

 18,33
ghi

 2,00
efg

 1,13
e
 

N14 46,67
b
 3,33

ab
 1,67

b
 45,00

b
 2,67

ab
 0,43

b
 48,33

b
 3,00

bcd
 1,27

bc
 

N15 33,33
cd

 3,00
bc

 1,27
def

 31,67
c
 2,33

bc
 0,30

ef
 38,33

c
 2,67

cde
 1,20

cde
 

N16 31,67
cd

 2,00
def

 1,13
gh

 21,67
ghi

 2,00
cd

 0,23
fgh

 18,33
ghi

 2,00
efg

 0,93
gh

 

N17 20,00
ghi

 1,67
ef
 1,13

gh
 13,33

lm
 1,67

cde
 0,23

fgh
 23,33

fg
 2,33

def
 1,00

fg
 

N18 10,00
k
 1,33

f
 1,07

h
 10,00

m
 1,33

de
 0,20

gh
 11,67

jkl
 1,33

g
 0,87

hi
 

N19 0,00
l
 0,00

g
 0,00

k
 0,00

n
 0,00

f
 0,00

i
 6,67

l
 1,33

g
 0,83

ij
 

N20 0,00
l
 0,00

g
 0,00

k
 0,00

n
 0,00

f
 0,00

i
 11,67

jkl
 1,67

fg
 1,03

f
 

N21 13,33
jk
 2,33

cde
 1,37

cd
 15,00

kl
 1,67

cde
 0,23

fgh
 18,33

ghi
 2,00

efg
 1,30

b
 

N22 33,33
cd

 3,00
bc

 1,47
c
 23,33

fgh
 2,00

cd
 0,33

de
 38,33

c
 3,33

abc
 1,47

a
 

N23 66,67
a
 4,00

a
 2,07

a
 63,33

a
 3,00

a
 0,53

a
 65,00

a
 4,00

a
 1,23

bcd
 

N24 46,67
b
 3,33

ab
 1,63

b
 46,67

b
 2,33

bc
 0,40

cd
 46,67

b
 3,67

ab
 1,17

de
 

N25 35,00
c
 2,67

bcd
 1,33

de
 26,67

def
 1,67

cde
 0,27

efg
 31,67

de
 2,33

def
 1,00

fg
 

N26 31,67
cd

 2,33
cde

 1,23
efg

 25,00
efg

 2,00
cd

 0,30
ef
 30,00

de
 2,67

cde
 1,17

de
 

N27 16,67
ij
 2,00

def
 1,13

gh
 20,00

hij
 1,33

de
 0,27

efg
 23,33

fg
 1,67

fg
 0,77

jkl
 

Ghi chú: * Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

theo phép thử Duncan.  
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Hình 3.1. Biểu đồ hệ số tái sinh chồi ở các nguồn mẫu giống chanh dây tím (A) và 

chanh dây vàng (B) sau 8 tuần nuôi cấy.  

Ngoài ra, kết quả ghi nhận ở bảng 3.1 và 3.2 cho thấy hiệu quả khử trùng 

mẫu không chỉ bị ảnh hưởng bởi nồng độ, thời gian của chất khử trùng mà còn phụ 

thuộc vào nguồn mẫu và giống. Trong số 3 nguồn mẫu của 2 giống, mẫu đoạn thân 

cho tỷ lệ sống cao hơn so với mẫu đốt thân chứa chồi nách và chồi đỉnh sau 4 tuần 

nuôi cấy; đối với giống chanh dây tím và vàng thì không có sự khác biệt về mặt 

thống kê. Điều này có thể giải thích rằng, bởi mẫu chồi đỉnh và mẫu đốt thân chứa 

chồi nách có mang các phác thể lá, nên việc loại bỏ tác nhân gây nhiễm gặp khó 

khăn hơn so với đoạn thân. 
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Hình 3.2.  Các nguồn mẫu giống chanh dây tím, vàng khử trùng bằng NaOCl, 

AgNPs và HgCl2 trong giai đoạn tái sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy.  

a1, a2, a3 (bar: 1cm) (d1, d2, d3; bar: 1,5 cm):  đốt thân chứa chồi nách giống tím 

(giống vàng) lần lượt khử trùng bằng NaOCl, AgNPs, HgCl2; 

b1, b2, b3 (bar: 2 cm) (e1, e2, e3; bar: 2,2 cm):  chồi đỉnh giống tím (giống vàng) 

lần lượt khử trùng bằng NaOCl, AgNPs, HgCl2;  

c1, c2, c3 (bar: 2 cm) (f1, f2, f3; bar: 2,2 cm): đoạn thân giống tím (giống vàng) lần 

lượt khử trùng bằng NaOCl, AgNPs, HgCl2.  

Sau 4 tuần nuôi cấy tiếp theo từ giai đoạn khử trùng mẫu, kết quả cho thấy 

nguồn mẫu (đốt thân chứa chồi nách, chồi đỉnh) của 2 giống đều cảm ứng tái sinh 

chồi. Tuy nhiên, đối với mẫu đoạn thân giống chanh dây tím và vàng có sự khác 

biệt về cảm ứng tái sinh (chồi, sẹo): 100,00% mẫu đoạn thân giống chanh dây vàng 

cảm ứng tái sinh chồi, trong khi mẫu đoạn thân giống chanh dây tím lại cảm ứng tái 

sinh mô sẹo. Điều này có thể chỉ ra rằng giống là một trong những yếu tố làm ảnh 

hưởng lên quá trình phát sinh hình thái của mẫu (Bảng 3.3, 3.4 và Hình 3.2). 

So sánh khả năng tái sinh chồi giữa các nguồn mẫu ở 2 giống chanh dây sau 

8 tuần nuôi cấy cho thấy, mẫu đốt thân chứa chồi nách cho khả năng tái sinh chồi 

tốt hơn so với chồi đỉnh và đoạn thân ở tất cả các nghiệm thức. Đặc biệt, mẫu đốt 

thân chứa chồi nách ở nghiệm thức N23 cho khả năng tái sinh chồi cao hơn so với ở 

nghiệm thức N14 và N5, cụ thể đối với giống tím: tỷ lệ tái sinh (68,33%), số 

chồi/mẫu (4,00 chồi), chiều cao chồi (1,97 cm) và giống vàng: tỷ lệ tái sinh 
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(66,67%), số chồi/mẫu (4,00 chồi), chiều cao chồi (2,07 cm). Ngoài ra, mẫu đốt 

thân chứa chồi nách ở giống tím cho hệ số tái sinh chồi cao hơn so với các nguồn 

mẫu khác; trong khi đó hệ số tái sinh chồi ở mẫu đốt thân chứa chồi nách và đoạn 

thân giống vàng thì không có sự khác biệt về mặt thống kê, nhưng chồi ở mẫu đốt 

thân chứa chồi nách sinh trưởng tốt hơn so với chồi ở mẫu đoạn thân (chồi có kích 

thước cao, lá phát triển) (Hình 3.1, 3.2). 

Nhiều nghiên cứu trước đây trên đối tượng chanh dây (P. edulis Sims. f. 

flavicarpa Deg.) cho thấy việc sử dụng chồi đỉnh và đốt thân cũng cho kết quả tái 

sinh chồi in vitro là hiệu quả nhất [103], [130]. Sujana và cs (2011) nghiên cứu về 

hiệu quả tái sinh cây bạc hà Âu (Mentha piperita L.) in vitro từ chồi đỉnh và đốt 

thân chứa chồi nách; Ghanbar và cs (2016) nghiên cứu về hiệu quả tái sinh chồi trực 

tiếp ở cây Salvia sclarea L. từ chồi đỉnh và đốt thân cho thấy, tỷ lệ tái sinh và số 

chồi/mẫu thu được từ mẫu đốt thân cao hơn so với chồi đỉnh [144], [62]. 

Như vậy, các chất khử trùng (NaOCl, HgCl2, AgNPs) tác động lên quá trình 

khử trùng mẫu và tái sinh chồi từ các nguồn mẫu khác nhau (đốt thân chứa chồi 

nách, chồi đỉnh, đoạn thân). Kết quả của nghiên cứu này cho thấy mẫu đốt thân 

chứa chồi nách được khử trùng bằng AgNPs (200 mg/L) trong thời gian 15 phút cho 

hiệu quả hơn so với NaOCl (10.000 mg/L) trong 15 phút và HgCl2 (1.000 mg/L) 

trong 5 phút. Điều này cho thấy mẫu đốt thân chứa chồi nách là thích hợp cho sự tái 

sinh chồi in vitro giống chanh dây tím và giống chanh dây vàng để làm nguồn vật 

liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2. Tái sinh chồi in vitro 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ 

tTCL-L và lTCL-L 

 Đối với giống chanh dây tím, BA riêng lẻ có hiệu quả cảm ứng tái sinh chồi 

từ mẫu tTCL-L và lTCL-L tốt hơn so với kết hợp giữa BA với NAA (Bảng 3.5 và 

Hình 3.3, 3.4). Sau 8 tuần nuôi cấy kết quả cho thấy, mẫu tTCL-L ở tất cả các 

nghiệm thức bổ sung BA cho tỷ lệ tái sinh chồi cao (lớn hơn 50,00%) và tỷ lệ tái 

sinh chồi đạt cao nhất (100,00%) tại nồng độ 1,0 mg/L BA và số chồi/mẫu đạt cao 

nhất là 4,00 chồi tương ứng với chiều cao trung bình chồi là 1,53 cm; ngược lại, 
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mẫu lTCL-L nuôi cấy trên môi trường bổ sung BA riêng lẻ cho tỷ lệ tái sinh chồi 

thấp và chỉ đạt cao nhất là 56,67% tại 1,5 mg/L BA (Bảng 3.5 và Hình 3.3). Khi bổ 

sung BA kết hợp NAA ở các nồng độ, mẫu tTCL-L và lTCL-L không cảm ứng tái 

sinh chồi và chết sau 8 tuần nuôi cấy (Hình 3.4).  

 Đối với giống chanh dây vàng, việc bổ sung BA riêng lẻ, kết hợp NAA vào 

môi trường nuôi cấy không thích hợp cho cảm ứng tái sinh chồi ở cả mẫu tTCL-L 

và lTCL-L, tất cả mẫu tTCL-L và lTCL-L chết sau 8 tuần nuôi cấy (Hình 3.3 và 

3.4). 

 

Hình 3.3.  Ảnh hưởng của BA riêng lẻ lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L và 

lTCL-L giống chanh dây tím và vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

a: tTCL-L giống chanh dây tím; b: tTCL-L giống chanh dây vàng; c: lTCL-L giống 

chanh dây tím; d: lTCL-L giống chanh dây vàng. 

 Theo Da Silva và cs (2011), trong hầu hết các trường hợp tái sinh thực vật 

thông qua con đường phát sinh cơ quan đều được gây ra bởi sự tác động của BA với 

một loạt nồng độ khác nhau. Cytokinin rất cần thiết cho sự tái sinh in vitro các loài 

của Passiflora, bất kể các loại nguồn mẫu và những phản ứng của nó thay đổi theo 

loài và kiểu gen. Cytokinin rất hiệu quả trong việc cảm ứng tái sinh chồi trực tiếp 
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hoặc gián tiếp. Hơn nữa, kích thích sự sinh trưởng của chồi bất định thường phụ 

thuộc vào sự kết hợp giữa auxin với cytokinin [41]. 

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của BA riêng lẻ lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L và 

lTCL-L giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

CĐHST 

thực vật 
tTCL-L lTCL-L 

BA (mg/L) 

Tỷ lệ tái 

sinh chồi 

(%) 

Số chồi 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Tỷ lệ tái 

sinh chồi 

(%) 

Số 

chồi 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

0,0 0,00
e
*

 
0,00

e 
0,00

e 
0,00

c 
0,00

c 
0,00

d 

0,5 73,33
c 

2,67
c 

0,23
c 

31,67
b 

1,33
b 

0,10
c 

1,0 100,00
a 

4,00
a 

1,53
a 

53,33
a 

2,00
ab 

0,33
b 

1,5 81,67
b 

3,33
b 

0,73
b 

56,67
a 

2,33
a 

0,77
a 

2,0 58,33
d 

2,00
d 

0,13
d 

38,33
b 

2,00
ab 

0,17
c 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan.  

  Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng, nồng độ cao của cytokinin không 

phải lúc nào cũng thích hợp trong nuôi cấy mô thực vật [61]. Trong các nghiên cứu 

về vi nhân giống các loài của Passiflora, cytokinin được sử dụng trong phạm vi 

rộng từ 0,5 đến 10,0 mg/L BA, có hoặc không có sự kết hợp của auxin [118]. Hơn 

nữa, các nghiên cứu trước đây về sự tái sinh chồi từ nguồn mẫu lá ở Passiflora thì 

chủ yếu sử dụng mẫu lá dạng hình đĩa với đường kính khác nhau (2 mm, 8 mm) 

[98], [48]. Lombardi và cs (2007) nghiên cứu quá trình tái sinh chồi từ mẫu lá hình 

đĩa (5 mm) trên đối tượng P. cincinnata Mast., kết quả cho thấy mẫu lá nuôi cấy 

trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA cho tỷ lệ tái sinh chồi gián tiếp thông qua 

mô sẹo chỉ đạt 41,33% và số chồi/mẫu là 2,32 chồi [98]. Tương tự, ở giống chanh 

dây vàng, sự tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu lá hình đĩa (8 mm) trên môi trường MS 

bổ sung 1,0 mg/L BA cho tỷ lệ tái sinh chồi cũng chỉ đạt 41,7% (tương đối thấp) 

sau 28 ngày nuôi cấy [48]. Như vậy, sự khác nhau biệt về khả năng cảm ứng tái sinh 

chồi trực tiếp hoặc gián tiếp trong nghiên cứu này và các nghiên cứu ghi nhận trước 

đây trên các loài của Passiflora có thể bị ảnh hưởng bởi kiểu cắt của mẫu, kiểu gen 

(giống) cũng như tác động bởi sự thay đổi nồng độ của BA riêng lẻ, kết hợp NAA.  
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Hình 3.4.  Ảnh hưởng của BA kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L 

và lTCL-L giống chanh dây tím và vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

a: tTCL-L giống chanh dây tím; b: tTCL-L giống chanh dây vàng; c: lTCL-L giống 

chanh dây tím; d: lTCL-L giống chanh dây vàng. 

Như vậy, môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA là môi trường phù hợp nhất 

cho cảm ứng tái sinh chồi từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím; trong khi, đối với 

mẫu tTCL-L và lTCL-L giống chanh dây vàng, BA riêng lẻ, kết hợp NAA lại không 

thích hợp cho cảm ứng tái sinh chồi. 

3.1.2.2. Ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ 

tTCL-T và lTCL-T 

 Chồi bất định được cảm ứng từ mẫu lTCL-T và tTCL-T giống chanh dây 

tím, vàng trên môi trường MS có bổ sung BA riêng lẻ, kết hợp NAA được ghi nhận 

sau 8 tuần nuôi cấy (Bảng 3.6 và 3.7). Đối với mẫu lTCL-T giống chanh dây tím, sự 

có mặt của BA riêng lẻ, kết hợp NAA là cần thiết cho cảm ứng tái sinh chồi. Tỷ lệ 

tái sinh chồi cao nhất (78,33%) thu được từ mẫu lTCL-T nuôi cấy trên môi trường 
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bổ sung 1,5 mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA, số chồi/mẫu (3,00 chồi) và chiều cao 

chồi (1,83 cm) cũng đạt được cao nhất ở nồng độ này (Bảng 3.6). 

Bảng 3.6. Ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ 

lTCL-T và tTCL-T giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

CĐHST thực vật lTCL-T tTCL-T 

BA 

(mg/L) 

NAA 

(mg/L) 

Tỷ lệ tái 

sinh chồi 

(%) 

Số 

chồi 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Tỷ lệ tái 

sinh chồi 

(%) 

Số 

chồi  

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

0,0 - 0,00
i*

 0,00
e
 0,00

f
 0,00

g
 0,00 0,00 

0,5 - 11,67
g
 -

1 
- 0,00

g
 0,00 0,00 

1,0 - 51,67
c
 2,67

ab
 0,57

d
 0,00

g
 0,00 0,00 

1,5 - 38,33
d
 2,00

c
 0,53

d
 0,00

g
 0,00 0,00 

2,0 - 25,00
e
 -

1
 - 0,00

g
 0,00 0,00 

0,5 0,5 0,00
i
 0,00

e
 0,00

f
 13,33

e
 -

1
 - 

1,0 0,5 18,33
f 

2,67
ab

 0,53
d
 18,33

d 
-

1
 - 

1,5 0,5 48,33
c 

3,00
a 

1,16
bc

 48,33
a 

-
1 

- 

2,0 0,5 16,67
f 

-
1 

- 6,67
f 

-
1 

- 

0,5 1,0 5,00
h 

0,67
d 

0,30
e
 0,00

g 
0,00

 
0,00 

1,0 1,0 58,33
b 

2,33
bc

 1,27
b
 51,67

a 
-

1
 - 

1,5 1,0 78,33
a 

3,00
a
 1,83

a
 36,67

b 
-

1
 - 

2,0 1,0 36,67
d 

1,00
d
 1,03

c
 23,33

c 
-

1
 - 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

là cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 

1 mm). 

Quan sát mẫu lTCL-T trên môi trường không bổ sung BA, NAA (đối chứng) 

và môi trường bổ sung 0,5 mg/L BA kết hợp 0,5 mg/L NAA thì không có sự cảm 

ứng tái sinh chồi (Hình 3.5). Đối với mẫu tTCL-T giống chanh dây tím, kết quả cho 

thấy, bổ sung BA kết hợp NAA ở các nồng độ khác nhau cho hiệu quả cảm ứng tái 

sinh chồi tốt hơn so với bổ sung BA riêng lẻ (Hình 3.5 và 3.6). Tỷ lệ tái sinh chồi 

đạt cao nhất là 51,67% khi mẫu tTCL-T được nuôi cấy trên môi trường bổ sung 1,0 

mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA; tuy nhiên, ở nghiệm thức này cũng như các 

nghiệm thức khác của BA kết hợp 0,5 mg/L NAA, mẫu tTCL-T cảm ứng tái sinh 

cụm chồi với kích thước chồi nhỏ hơn 1 mm (Bảng 3.6 và Hình 3.5). 
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 Bảng 3.7. Ảnh hưởng của BA riêng lẻ, kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ 

lTCL-T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

CĐHST thự vật lTCL-T 

BA (mg/L) NAA (mg/L) Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%) 

Số chồi Chiều cao 

chồi (cm) 

0,0 - 0,00
j*

 0,00
f
 0,00

e
 

0,5 - 0,00
j
 0,00

f
 0,00

e
 

1,0 - 58,33
c
 -

1
 - 

1,5 - 66,67
b
 2,33

bc
 0,43

c
 

2,0 - 33,33
f
 -

1
 - 

0,5 0,5 10,00
i
 1,00

e
 0,23

d
 

1,0 0,5 35,00
ef 

2,67
ab

 0,47
c
 

1,5 0,5 26,67
g 

1,67
d 

0,43
c
 

2,0 0,5 20,00
h 

-
1 

- 

0,5 1,0 13,33
i 

-
1 

- 

1,0 1,0 43,33
d 

2,00
cd

 0,77
b
 

1,5 1,0 71,67
a 

3,00
a
 1,13

a
 

2,0 1,0 38,33
e 

1,67
d
 0,83

b
 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

là cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 

1 mm).  

Đối với giống chanh dây vàng, mẫu lTCL-T được nuôi cấy trên môi trường 

MS bổ sung 1,5 mg/L BA cho tỷ lệ tái sinh chồi (66,67%), số chồi/mẫu (2,33 chồi) 

và chiều cao chồi (0,43 cm) cao hơn so với môi trường MS bổ sung BA ở các nồng 

độ khác (Bảng 3.7 và Hình 3.5). Ở nồng độ 0,5 mg/L BA, 100,00% mẫu lTCL-T 

cảm ứng tái sinh mô sẹo, mô sẹo màu trắng xanh, chắc được cảm ứng từ phía hai 

đầu của mẫu lTCL-T. So với bổ sung BA riêng lẻ, BA kết hợp NAA bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy lại cho hiệu quả tái sinh chồi cao hơn. Đặc biệt, khi kết hợp 1,5 

mg/L BA với 1,0 mg/L NAA cho tỷ lệ tái sinh chồi (71,67%), số chồi/mẫu (3,00 

chồi) và chiều cao chồi (1,13 cm) là cao nhất; trong khi, kết hợp 0,5 mg/L BA với 

0,5 mg/L NAA lại cho tỷ lệ tái sinh chồi (10,00%), số chồi/mẫu (1,00 chồi) và chiều 

cao chồi (0,23 cm) là thấp nhất (Bảng 3.7). 
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Khác với mẫu lTCL-T, mẫu tTCL-T không cảm ứng tái sinh chồi ở bất kỳ 

nồng độ của BA riêng lẻ, kết hợp NAA. Tại các nồng độ BA riêng lẻ, kết hợp 1,0 

mg/L NAA, mẫu tTCL-T chết sau 8 tuần nuôi cấy; tuy nhiên, khi kết hợp các nồng 

độ của BA với 0,5 mg/L NAA, 100,00% mẫu tTCL-T cảm ứng tái sinh mô sẹo, mô 

sẹo màu trắng xanh, chắc và mô sẹo được cảm ứng xung quanh mẫu tTCL-T (Hình 

3.5 và 3.7). 

So sánh hiệu quả tái sinh chồi từ mẫu lTCL-T và tTCL-T giống chanh dây 

tím và vàng nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung BA riêng lẻ, kết hợp NAA. Kết 

quả thu được cho thấy, lTCL-T cho hiệu quả tái sinh chồi cao hơn so với tTCL-T và 

môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA là môi trường thích 

hợp nhất cho sự cảm ứng tái sinh chồi từ mẫu lTCL-T của cả giống chanh dây tím 

và vàng (Bảng 3.6 và 3.7). 

Nguồn mẫu là một trong những yếu tố quan trọng trong một quy trình nhân 

giống in vitro. Một số yếu tố sinh học bao gồm kiểu gen (loài và giống), mô hoặc cơ 

quan được sử dụng làm nguồn mẫu cũng như tuổi của mẫu, kích thước và hình dạng 

của mẫu, tất cả các yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến sự phát sinh hình thái in 

vitro. Ở mẫu lá, sự phát sinh hình thái khác nhau của mẫu xảy ra chủ yếu tại vị trí 

vết cắt ở vùng gân chính của lá với sự tham gia của tế bào nhu mô và biểu bì. Trong 

khi ở mẫu thân, quá trình này xảy ra khắp vùng cắt của mẫu với sự tham gia của tế 

bào nhu mô và biểu bì gần vùng bó mạch. Quá trình đáp ứng của mô do sự tạo vết 

thương với sự hiện diện của các chất điều hòa sinh trưởng đã kích thích tế bào phân 

chia liên tục từ đó có thể hình thành nên các hình thái khác nhau [44], [73]. 

Hơn nữa, sử dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL trong nhân giống in vitro cho thấy, 

hình dáng cũng như kích thước của mẫu TCL phụ thuộc vào cơ quan được sử dụng 

làm nguồn mẫu và cách cắt mẫu (tTCL hay lTCL) [148]. Mẫu tTCL-T, lTCL-T 

thường được sử dụng để nghiên cứu khả năng cảm ứng và tái sinh chồi trong quá 

trình nhân giống in vitro trên nhiều đối tượng như Sesamum indicum L., Vanilla 

planifolia,… [35], [80]. 
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Hình 3.5.  Ảnh hưởng của BA riêng lẻ lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-T, lTCL-

T giống chanh dây tím và vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

a, b: tTCL-T và lTCL-T giống chanh dây tím; c, d: tTCL-T và lTCL-T giống chanh 

dây vàng. 

Chattopadhyaya và cs (2010) cho thấy, trong số các nguồn mẫu tTCL có 

nguồn gốc từ rễ, đoạn thân, đốt thân của Sesamum indicum L. nuôi cấy trên môi 

trường MS có bổ sung riêng lẻ, kết hợp của CĐHST thực vật ở các nồng độ khác 

nhau trong nghiên cứu cảm ứng tái sinh chồi, chỉ có mẫu tTCL đoạn thân cảm ứng 

tái sinh chồi và sự tái sinh chồi không ghi nhận ở mẫu tTCL rễ và đốt thân. Ngoài 

ra, khi quan sát sự cảm ứng tái sinh chồi ở các nghiệm thức bổ sung BA, Kin riêng 

lẻ, kết hợp NAA, IAA, TDZ vào môi trường nuôi cấy mẫu tTCL đoạn thân, kết quả 

cho thấy, không có sự cảm ứng tái sinh chồi được ghi nhận ở bất kỳ các nghiệm 

thức đã khảo sát ngoại trừ nghiệm thức bổ sung BA kết hợp NAA. Đặc biệt, trong 

số các nồng độ kết hợp giữa BA với NAA, bổ sung 2,0 mg/L BA kết hợp 0,5 mg/L 

NAA vào môi trường MS cho hiệu quả tái sinh chồi tốt nhất với 15 chồi/mẫu và 

chồi được tái sinh trực tiếp không thông qua sự hình thành mô sẹo sau 3 tuần nuôi 

cấy [35]. Kết quả nghiên cứu Jing và cs (2014) cho thấy, mẫu lTCL đoạn thân của 

Vanilla planifolia nuôi cấy trên môi trường ½ MS bổ sung 1,0 mg/L BA cho số 
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chồi/mẫu đạt cao nhất (2,54 chồi). Trong khi đó, đối với mẫu tTCL đoạn thân, ở tất 

cả nồng độ của BA cũng như TDZ, số chồi/mẫu thu được không có sự khác biệt 

đáng kể và chỉ đạt cao nhất là 1,63 chồi tại 4,0 mg/L BA. Vì vậy, mẫu lTCL đoạn 

thân được lựa chọn làm vật liệu phù hợp cho quy trình nhân giống Vanilla 

planifolia L. [80]. 

 

Hình 3.6.  Ảnh hưởng của BA kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-T 

và lTCL-T giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy.  

a, c:  tTCL-T và lTCL-T (0,5 mg/L; 1,0 mg/L; 1,5 mg/L và 2,0 mg/L BA kết hợp 

0,5 mg/L NAA theo thứ tự từ trái sang phải); b, d: tTCL-T và lTCL-T (0,5 mg/L; 

1,0 mg/L; 1,5 mg/L và 2,0 mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA theo thứ tự từ trái sang 

phải). 

 Trong thí nghiệm này, kết quả cũng được ghi nhận tương tự như kết quả của 

Jing và cs (2014) ở cả giống chanh dây tím và vàng, mẫu lTCL-T cho hiệu quả tái 

sinh chồi cao hơn so với tTCL-T và môi trường thích hợp nhất cho sự cảm ứng tái 
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sinh chồi là môi trường MS bổ sung kết hợp 1,5 mg/L BA với 1,0 mg/L NAA. 

Trong khi, Anand và cs (2012) cho rằng, mẫu đoạn thân P. foetida L. nuôi cấy trên 

môi trường MS bổ sung kết hợp 1,5 mg/L BA với 0,5 mg/L NAA cho hiệu quả tái 

sinh chồi cao nhất [23]. 

 

Hình 3.7.  Ảnh hưởng của BA kết hợp NAA lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-T 

và lTCL-T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

a, c:  tTCL-T và lTCL-T (0,5 mg/L; 1,0 mg/L; 1,5 mg/L và 2,0 mg/L BA kết hợp 

0,5 mg/L NAA theo thứ tự từ trái sang phải); b, d: tTCL-T và lTCL-T (0,5 mg/L; 

1,0 mg/L; 1,5 mg/L và 2,0 mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA theo thứ tự từ trái sang 

phải). 

 Từ những kết quả của các nghiên cứu trên đã chứng minh rằng, giống khác 

nhau cũng như kiểu mẫu (truyền thống hay TCL) hoặc kiểu cắt khác nhau (tTCL, 

lTCL), mẫu sẽ cảm ứng không giống nhau trên môi trường bổ sung BA kết hợp 

NAA ở các nồng độ khác nhau. Kết quả ghi nhận sự khác biệt về khả năng phản 

ứng với môi trường và điều kiện nuôi cấy ở các giống khác nhau trong chi 
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Passiflora đã được báo cáo [118]; cụ thể nghiên cứu của Mukasa và cs (2016) cho 

thấy, sự tái sinh chồi của giống chanh dây tím cho hiệu quả tốt hơn so với giống 

chanh dây vàng trong cùng môi trường và điều kiện nuôi cấy [105]. Trong khi ở giai 

đoạn hình thành rễ in vitro, giống chanh dây tím khó hình thành rễ hơn so với chanh 

dây vàng [76].  

Tái sinh chồi bất định là một trong những kỹ thuật quan trọng trong nuôi cấy 

mô thực vật vì những chồi bất định có thể được tách rời khỏi nguồn mẫu ban đầu và 

mỗi chồi có thể được nuôi cấy riêng biệt để nhân nhanh chồi. Hơn nữa, tái sinh chồi 

là một quá trình phức tạp chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố định tính và định lượng 

như kiểu gen, môi trường nuôi cấy, CĐHST thực vật (cytokinin và auxin), agar, 

loại, kích thước, tuổi, vị trí của mẫu cấy và thời gian chiếu sáng [60]. CĐHST thực 

vật ngoại sinh có thể kích thích sự phân chia tế bào, sinh trưởng và biệt hóa tế bào 

trong môi trường nuôi cấy. Sự cân bằng giữa auxin và cytokinin là một yếu tố quan 

trọng cho sự phát triển hình thái ban đầu của chồi. Quá trình biệt hóa cũng được xác 

định bởi nồng độ tương đối của auxin và cytokinin trong môi trường sinh trưởng 

[106]. Pasternak và cs (2000) đã báo cáo rằng, auxin có liên quan đến sự sao chép 

DNA, cytokinin là cần thiết cho sự phân chia tế bào thực vật [122]. Cytokinin đóng 

nhiều vai trò trong việc kiểm soát sự phát triển của thực vật như chu kỳ phân chia tế 

bào thực vật, hoạt động cảm ứng và tái sinh mô phân sinh bên, tổng hợp RNA và 

protein, kích thích và kích hoạt các enzyme liên quan đến sự phát triển của thực vật 

[45]. BA có thể thay đổi ưu thế ngọn để phát triển chồi bên, từ đó dẫn đến sự phân 

chia tế bào trong các tế bào mô phân sinh và tăng số lượng nhánh cũng như tăng tỷ 

lệ phân chia tế bào ở chồi bên [65]. 

3.1.2.3. So sánh hiệu quả tái sinh chồi từ các nguồn mẫu TCL  

Sau khi xác định được nồng độ tối ưu của CĐHST thực vật thích hợp cho 

khả năng tái sinh chồi từ các nguồn mẫu TCL (tTCL-L; lTCL-L; tTCL-T và lTCL-

T) giống chanh dây tím và vàng, hiệu quả tái sinh chồi giữa các nguồn mẫu TCL 

được so sánh nhằm xác định loại mẫu TCL thích hợp ở mỗi giống chanh dây thông 

qua hệ số tái sinh chồi.  
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Việc lựa chọn đúng nguồn mẫu ban đầu là rất quan trọng cho hiệu quả tái 

sinh chồi khi sử dụng kỹ thuật nuôi cấy TCL trong nhân giống in vitro [35]. Hiện 

nay, nguồn mẫu thực vật được sử dụng cho tái sinh cây in vitro ở các loài thực vật 

thông qua sự phát sinh cơ quan là rất đa dạng như sử dụng đốt thân, đoạn thân, lá, 

trụ dưới lá mầm, chồi đỉnh,... Tuy nhiên, việc lựa chọn loại mẫu phù hợp cho sự 

thành công trong vi nhân giống lại còn phụ thuộc vào mỗi giống, loài khác nhau 

[118]. Hơn nữa, phát sinh cơ quan (chồi, rễ hoặc phôi) là con đường phát sinh hình 

thái chính được quan sát thấy trong các quy trình nuôi cấy mô cho Passiflora, và đã 

được mô tả từ các loại mẫu cấy khác nhau. Việc xác định hình thái dường như bị 

ảnh hưởng bởi kiểu gen hơn là kiểu và nồng độ của chất điều hòa sinh trưởng và sự 

lựa chọn của mẫu ban đầu, vì một số cơ quan như lá, trụ dưới lá mầm, đoạn thân, rễ 

và mô phân sinh được sử dụng làm vật liệu nuôi cấy tạo cơ quan trực tiếp và gián 

tiếp [120]. 

 

Hình 3.8.  Biểu đồ hệ số tái sinh chồi từ tTCL-L, lTCL-T giống chanh dây tím và 

vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

Trong nghiên cứu này, mẫu lá (10 mmx10 mm) cắt theo chiều ngang tạo 

thành 4 mẫu tTCL-L (10 mmx2,5 mm) và mẫu đoạn thân (đường kính 1 mm, chiều 

dài 10 mm) được cắt theo chiều dọc tạo thành 2 mẫu lTCL-T (đường kính 0,5 mm, 

chiều dài 10 mm). Khi so sánh hệ số tái sinh chồi giữa mẫu lá với mẫu đoạn thân 

được sử dụng làm vật liệu để nuôi cấy TCL trên môi trường tái sinh chồi thích hợp. 
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Kết quả thu được cho thấy đối với giống chanh dây tím, mẫu tTCL-L cho hệ số tái 

sinh chồi (16,00) cao gấp 3,40 lần so với mẫu lTCL-T (4,70); đối với giống chanh 

dây vàng, mẫu lTCL-T lại cho hệ số tái sinh chồi (4,30) cao gấp 4,30 lần so với mẫu 

tTCL-L, mẫu lTCL-L (0,00) (Hình 3.8). Như vậy, mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

và mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng được lựa chọn để sử dụng làm nguồn vật liệu 

cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.1.2.4. Ảnh hưởng vị trí của mẫu  

Vị trí mẫu trên cây có ảnh hưởng đến hiệu quả tái sinh chồi từ mẫu tTCL-L 

giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy (Bảng 

3.8 và 3.9). Kết quả thu được cho thấy, mẫu tTCL-L tại vị trí đốt thân thứ 3 của 

chanh dây tím nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA cho tỷ lệ tái sinh 

chồi (100,00%), số chồi (4,67 chồi/mẫu) và chiều cao chồi (1,17 cm) là cao nhất; 

Ngược lại, hiệu quả tái sinh chồi thấp thu nhận được từ những mẫu tTCL-L ở vị trí 

đốt thân thứ 1, thứ 5 (Bảng 3.8 và Hình 3.9). 

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của vị trí mẫu tTCL-L giống chanh dây tím lên khả năng tái 

sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy. 

Vị trí mẫu Tỷ lệ tái sinh chồi (%) Số chồi Chiều cao chồi (cm) 

1 31,67
c*

 2,67
b 

0,20
c 

2 83,33
b
 4,00

a 
0,47

b 

3 100,00
a
 4,67

a 
1,17

a
 

4 68,33
c
 3,00

b 
0,23

c 

5 21,67
d
 1,33

c 
0,20

c
 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

 Tương tự đối với giống chanh dây vàng, mẫu lTCL-T tại vị trí đốt thân thứ 3 

nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,5 mg/L BA kết hợp 1,0 mg/L NAA cũng 

cho hiệu quả tái sinh chồi cao nhất thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ tái sinh chồi 

(86,67%), số chồi (3,67 chồi/mẫu) và chiều cao chồi (1,17 cm). Trong khi tỷ lệ tái 

sinh chồi được ghi nhận ở mẫu lTCL-T tại vị trí đốt thân thứ 1 là thấp và có sự cảm 

ứng hình thành cụm chồi với kích thước nhỏ hơn 1 mm (Bảng 3.9); mặt khác, quan 

sát mẫu lTCL-T thu nhận từ vị trí đốt thân thứ 4 và 5 sau 8 tuần nuôi cấy cho thấy, 
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mẫu lTCL-T không có sự cảm ứng tái sinh chồi mà hình thành mô sẹo với đặc điểm 

như mô sẹo có màu trắng xanh và chắc (Hình 3.10). Như vậy, mẫu tTCL-L giống 

chanh dây tím và mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng ở vị trí đốt thân thứ 3 của chồi 

in vitro là thích hợp cho tái sinh chồi. 

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của vị trí mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng lên khả năng tái 

sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy. 

Vị trí mẫu Tỷ lệ tái sinh chồi (%) Số chồi Chiều cao chồi (cm) 

1 41,67
c*

 -
1 

-
 

2 68,33
b
 2,67

b 
0,93

b 

3 86,67
a
 3,67

a 
1,17

a
 

4 0,00
d
 0,00

c 
0,00

c 

5 0,00
d
 0,00

c 
0,00

c
 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

là cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 

1 mm). 

 

Hình 3.9.  Ảnh hưởng vị trí của mẫu tTCL-L giống chanh dây tím lên khả năng tái 

sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy. 

 

Hình 3.10. Ảnh hưởng vị trí của mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng lên khả năng 

tái sinh chồi sau 8 tuần nuôi cấy. 

 Vị trí mẫu cấy trên cây có ảnh hưởng đến khả năng tái sinh chồi khi nuôi cấy 

in vitro. Những mẫu đốt thân nằm phần giữa thân đã được báo cáo là cho khả năng 

tái sinh chồi cao [33], [100], [38]. Bressan và cs (1982), Choudhary (1991) báo cáo 

rằng khi những đốt thân ở giữa thân cây được nuôi cấy in vitro, chúng sẽ tái sinh 

chồi sớm hơn những đốt thân gần với đỉnh hoặc phần gốc của thân thân cây [33], 

[38]. Medero và Rodriguez-Enriquez (1987) cũng cho rằng, những đốt từ phần giữa 
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của thân (vị trí đốt thân thứ 3 và 4) tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với những vị trí đốt 

thân gần nhất với đỉnh sinh trưởng (vị trí đốt thân 1 và 2) [100]. Chattopadhyaya và 

cs (2010) cũng nhận định rằng, tuổi của mẫu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

hiệu quả tái sinh chồi vì mẫu non hơn hoặc già hơn 4-6 tuần tuổi có tần suất tái sinh 

chồi giảm và chồi phát triển chậm [35]. Tương tự như kết quả nghiên cứu của 

Becerra và cs (2004), hiệu quả tái sinh chồi theo một khuynh hướng tuyến tính 

nghịch đảo liên quan đến tuổi của mẫu [29]. Hơn nữa, nghiên cứu của 

Chattopadhyaya và cs (2010) trên đối tượng Sesamum indicum L., khi các mẫu 

tTCL đoạn thân ở các vị trí đốt thân khác nhau (từ vị trí 1 đến 4) được nuôi cấy trên 

môi trường MS bổ sung 2,0 mg/L BA kết hợp 0,5 mg/L NAA kết quả cho thấy, 

những mẫu tTCL đoạn thân có nguồn gốc từ vị trí đốt thân thứ 1 (gần chồi đỉnh) và 

đốt thân thứ 4 cho hiệu quả tái sinh chồi thấp nhất; hiệu quả tái sinh chồi cao nhất 

thu được ở những mẫu tTCL đoạn thân có nguồn gốc từ đốt thân thứ 3 [35]. Kết quả 

thu được trong thí nghiệm này cũng ghi nhận tương tự như các nghiên cứu trước 

đây; mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng được 

thu nhận từ vị trí đốt thân thứ 3 (vị trí phần giữa) cho hiệu quả tái sinh chồi cao 

nhất; trong khi, các vị trí đốt thân thứ 1 (gần chồi đỉnh) và vị trí đốt thân thứ 5 (xa vị 

trí chồi đỉnh) cho hiệu quả tái sinh chồi thấp nhất thể hiện thông qua chỉ tiêu như tỷ 

lệ tái sinh chồi (%), số chồi/mẫu và chiều cao chồi (cm).  

3.1.2.5. Ảnh hưởng của giá thể 

Sau 8 tuần nuôi cấy, kết quả cho thấy hiệu quả tái sinh chồi khác nhau khi sử 

dụng giá thể nuôi cấy khác nhau (agar; bông gòn; gelrite) ở cả giống chanh dây tím 

và vàng (Bảng 3.10 và Bảng 3.11). So với giá thể gelrite và bông gòn, agar là giá 

thể nuôi cấy thích hợp nhất cho khả năng cảm ứng tái sinh chồi từ mẫu tTCL-L 

giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây vàng.  

Đối với giống chanh dây tím, mẫu tTCL-L được nuôi cấy trên giá thể agar 

cho tỷ lệ tái sinh chồi (100%), số chồi (4,33 chồi/mẫu) và chiều cao chồi (1,57 cm) 

là cao nhất; trong khi đó, trên giá thể gelrite cho thấy tTCL-L chết sau 8 tuần nuôi 

cấy (Bảng 3.10 và Hình 3.11). 
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Bảng 3.10. Ảnh hưởng của giá thể lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L giống 

chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Giá thể  Tỷ lệ tái sinh chồi (%) Số chồi Chiều cao chồi (cm) 

Gelrite 0,00
c*

 0,00
b 

0,00
c 

Bông gòn 46,67
b
 1,67

b 
0,37

b 

Agar 100,00
a
 4,33

a 
1,57

a
 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

Bảng 3.11. Ảnh hưởng của giá thể lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-T giống 

chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Giá thể Tỷ lệ tái sinh chồi (%) Số chồi Chiều cao chồi (cm) 

Gelrite 31,67
c*

 -
1 

-
 

Bông gòn 48,33
b
 2,33

b 
0,27

b 

Agar 88,33
a
 3,33

a 
1,43

a
 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

là cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 

1 mm). 

 

Hình 3.11. Ảnh hưởng của giá thể lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L giống 

chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

 

Hình 3.12. Ảnh hưởng của giá thể lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-T giống 

chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Đối với giống chanh dây vàng, mẫu lTCL-T được nuôi cấy trên 3 giá thể 

(agar; bông gòn; gelrite) đều tái sinh chồi; tuy nhiên, so với giá thể bông gòn và 

gelrite, giá thể agar là thích hợp hơn với tỷ lệ tái sinh chồi (88,33%), số chồi (3,33 
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chồi/mẫu) và chiều cao chồi (1,43 cm) đạt cao nhất (Bảng 3.11). Mặt khác, trên giá 

thể agar, mẫu lTCL-T không xuất hiện hiện tượng cảm ứng hình thành mô sẹo sau 8 

tuần nuôi cấy; trong khi đó, sự hình thành mô sẹo lại xuất hiện trên giá thể bông gòn 

và gelrite (Hình 3.12). 

Giá thể nuôi cấy thường sử dụng các chất làm đông (agar, gelrite,…) là các 

chất trơ về mặt hóa học, sinh học và có đặc tính ổn định trong mọi điều kiện để giúp 

nâng đỡ mẫu, hấp thụ dinh dưỡng trong môi trường của mẫu. Agar, một 

polysaccharide thu được từ các loại rong biển, được sử dụng phổ biến như là một 

chất tạo đông trong môi trường nuôi cấy mô thực vật vì nó trơ về mặt sinh học, có 

độ ổn định cao, không phản ứng với các thành phần của môi trường và không bị 

phân hủy bởi các enzym thực vật [128]. So với agar, gelrite là polymer sinh học tinh 

chiết từ nuôi cấy vi khuẩn Sphingomonas elodea, không chứa tạp chất như agar nên 

gần như trong suốt và là chất tạo ra gel cứng ở nồng độ thấp hơn nhiều so với agar. 

Trong khi đó, bông gòn là giá thể có độ thoáng khí, độ trơ về mặt hóa học cao, có 

nguồn gốc từ cây bông vải Gossypium herbaceum và đã được sử dụng làm giá thể 

trong một số nghiên cứu; tuy nhiên chưa có nghiên nào cho thấy hiệu quả của nó 

trong nuôi cấy mô [6]. Nên việc lựa chọn chất làm đông trong môi trường nuôi cấy 

cũng rất quan trọng và tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của cây trong quá 

trình nhân giống in vitro, cũng như phụ thuộc vào loài khác nhau [43], [124]. Môi 

trường phải đủ cứng, chắc để hỗ trợ cho mẫu cấy, nhưng nếu độ cứng quá cao nó có 

thể ngăn chặn sự hấp thu các chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy [43]. 

Nghiên cứu này cho thấy, chất làm đông trong môi trường đã thay đổi quá trình phát 

sinh hình thái từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây 

vàng sau 8 tuần nuôi cấy. Hiệu quả tái sinh chồi cao nhất được ghi nhận trên giá thể 

agar; trong khi đó, giá thể gelrite lại không mang lại hiệu quả tái sinh chồi trong thí 

nghiệm này. Tương tự với kết quả của Lim và cs (2012) trên đối tượng cây cúc 

(Chrysanthemum) với giống Moon Light, mô sẹo có thể hình thành 2,17 chồi/mẫu 

mô sẹo trên môi trường rắn với giá thể agar; trong khi mô sẹo không thể cảm ứng 

hình thành chồi trên môi trường rắn với giá thể agarose, gelrite [97]. 
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3.1.2.6. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng  

Điều kiện chiếu sáng (16 giờ/ngày; tối hoàn toàn) không chỉ ảnh hưởng đến 

sự phát sinh hình thái chồi mà còn ảnh hưởng đến sự cảm ứng tái sinh chồi trực tiếp 

hoặc gián tiếp thông qua phát sinh mô sẹo từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và 

lTCL-T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy (Bảng 3.12, 3.13 và Hình 3.13, 

3.14). 

Sau 8 tuần nuôi cấy, dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày, mẫu tTCL-L 

giống chanh dây tím nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA, 30 g/L 

sucrose và 8,0 g/L agar cho tỷ lệ tái sinh chồi trực tiếp cao (100,00%). Chiều cao 

trung bình của chồi (1,13 cm) cao hơn so với trong điều kiện tối hoàn toàn (0,47 

cm). Hơn nữa, dưới điều kiện này, mẫu tTCL-L vừa phát sinh hình thái chồi và vừa 

phát sinh mô sẹo; tuy nhiên, tỷ lệ phát sinh mô sẹo thu được là rất thấp và không 

đáng kể, chỉ đạt 4,44% (Bảng 3.12 và Hình 3.13). Ngược lại, trong điều kiện tối 

hoàn toàn, mẫu tTCL-L cho cảm ứng phát sinh hình thái mô sẹo (100,00%) sau 2 

tuần nuôi cấy. Sau 6 tuần nuôi cấy tiếp theo kết quả cho thấy, trong số 100,00% mẫu 

phát sinh mô sẹo thì chỉ có 71,11% mẫu phát sinh hình thái chồi gián tiếp thông qua 

mô sẹo (Bảng 3.12). Trong khi đó, số chồi trung bình của mẫu ở 2 điều kiện chiếu 

sáng khác nhau thì không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 trong 

phép thử LSD (Bảng 3.12). 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-

L giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Điều kiện 

chiếu sáng 

Tỷ lệ phát sinh hình thái (%) Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) Chồi Mô sẹo 

16 giờ/ngày 100,00 ± 0,00
 *

 4,44 ± 1,11 4,33 ± 0,33 1,13 ± 0,33 

Tối hoàn toàn 71,11 ± 2,22 100,00 ± 0,00 3,33 ± 0,33 0,47 ± 0,33 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD.  

Trong khi đó, mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng tái sinh chồi trực tiếp dưới 

điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày với tỷ lệ tái sinh chồi là 87,78% sau 8 tuần nuôi 

cấy, và quan sát không có mẫu cho cảm ứng phát sinh hình thái mô sẹo. Thế nhưng, 

dưới điều kiện tối hoàn toàn kết quả cho thấy, 54,44% mẫu lTCL-T cảm ứng tái 

sinh chồi trực tiếp và 12,22% mẫu cảm ứng hình thành mô sẹo. Ngoài ra, chiều cao 
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trung bình của chồi trong điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày (1,37 cm) cao hơn so 

với điều kiện tối hoàn toàn (0,33 cm); trong khi, số chồi trung bình của mẫu ở 2 

điều kiện chiếu sáng thì không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

trong phép thử LSD (Bảng 3.13 và Hình 3.14). 

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-

T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Điều kiện 

chiếu sáng 

Tỷ lệ phát sinh hình thái (%) Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) Chồi Mô sẹo 

16 giờ/ngày 87,78 ± 2,22
 *

 0,00 ± 0,00 3,67 ± 0,33 1,37 ± 0,33 

Tối hoàn toàn 54,44 ± 1,11 12,22 ± 1,11 2,67 ± 0,33 0,33 ± 0,33 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

Quan sát hình thái giải phẫu từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T 

giống chanh dây vàng dưới 2 điều kiện chiếu sáng khác nhau (16 giờ/ngày và tối 

hoàn toàn) cho thấy, chồi được tái sinh trực tiếp từ mẫu tTCL-L giống chanh dây 

tím và lTCL-T giống chanh dây vàng dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày là chủ 

yếu (Hình 3.13c1, c2 và 3.14c1, c2). Trong khi đó, dưới điều kiện tối hoàn toàn, 

chồi được tái sinh gián tiếp thông qua mô sẹo sau 8 tuần nuôi cấy được thể hiện 

thông qua các giai đoạn: sau 2 tuần, mô sẹo được cảm ứng (Hình 3.13d1 và 3.14d1); 

hình thái cấu trúc sơ khai của chồi được hình thành từ mô sẹo sau 4 tuần (Hình 

3.13d2 và 3.14d2); chồi hoàn chỉnh được hình thành sau 6 tuần và 8 tuần (Hình 

3.13d3, d4 và 3.14d3, d4).  

Ảnh hưởng của ánh sáng có liên quan đến loài, có loài thích hợp với thời 

gian chiếu sáng dài, trung bình, thấp hay tối hoàn toàn. Thời gian chiếu sáng cũng 

ảnh hưởng sâu sắc đến những đáp ứng sinh lý của cây trồng [50]. Hơn nữa, ánh 

sáng cũng ảnh hưởng lên sự phát sinh cơ quan, tái sinh chồi cũng như sự hình thành 

mô sẹo và phôi. Ánh sáng đóng một vai trò quan trọng trong con đường quang hợp 

của thực vật thông qua ảnh hưởng đến các thụ thể cảm quang [82]. Kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy rằng, cả mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T 

giống chanh dây vàng được nuôi cấy trên môi trường tái sinh chồi dường như ít 

nhạy cảm hơn với các điều kiện chiếu sáng. Sự cảm ứng tái sinh chồi xuất hiện dưới 

cả điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày và điều kiện tối hoàn toàn, mặc dù tỷ lệ tái sinh 
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chồi, chiều cao trung bình của chồi dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày đều cao 

hơn so với dưới điều kiện tối hoàn toàn. Kết quả này phù hợp với nhận định của 

Lercari và cs (2002); Bhatia và Ashwath (2005) trên cây cà chua, mẫu lá mầm có 

thể cảm ứng tái sinh chồi trong điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày và tối hoàn toàn 

[95], [31] . Điều này có thể thuyết phục rằng chất điều hòa sinh trưởng thực vật điều 

khiển thay thế tín hiệu trung gian của ánh sáng. Các quá trình điều tiết ánh sáng có 

thể được thay thế bởi sự tác động các cytokinin ngoại sinh. Cytokinin đã điều chỉnh 

gene AtpC, một gene quy định ánh sáng [31]. Điều ngược lại cũng đúng, cơ chế 

điều hòa phản ứng ARR4 của Arabidopsis, một gen phản ứng cytokinin sớm, cũng 

được cảm ứng để phản ứng với ánh sáng đỏ theo cách phụ thuộc phytochrome B. 

Tuy nhiên, cơ chế chính xác của cytokinin thúc đẩy phản ứng không có có sự kích 

thích của ánh sáng (trong tối hoàn toàn) vẫn chưa hiểu đầy đủ [31].  

Hơn nữa, trong điều kiện tối hoàn toàn, mẫu có sự hình thành chồi thông qua 

mô sẹo; trong khi đó, ở điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày, mẫu chủ yếu được cảm 

ứng tái sinh chồi trực tiếp không thông qua mô sẹo, mô sẹo hình thành với tỷ lệ thấp 

(4,44%). Kết quả của nghiên cứu này tương tự như nghiên cứu Vieira và cs (2014) 

trên đối tượng P. setacea D.C [160]. Ở Passiflora, các con đường phát sinh hình 

thái chồi, mô sẹo ghi nhận được bằng cách điều chỉnh các điều kiện chế độ ánh sáng 

và chất điều hòa sinh trưởng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, chồi bất định 

thường không được hình thành trong điều kiện tối hoàn toàn [25], [122], [60].  

Trong khi, đối với giống táo “Freedom”, mẫu tTCL đoạn thân được nuôi cấy trên 

môi trường tái sinh chồi và đặt dưới điều kiện ánh sáng huỳnh quang với thời gian 

chiếu sáng 16 giờ/ngày sau 4 tuần đầu cho thấy, những chồi đầu tiên bắt đầu hình 

thành và tiếp tục đặt dưới điều kiện ánh sáng huỳnh quang sau 3 tuần tiếp theo cho 

tỷ lệ tái sinh chồi tăng cao hơn so với mẫu tTCL đoạn thân được đặt dưới điều kiện 

tối hoàn toàn trong suốt 3 tuần đầu tiên và 4 tuần tiếp theo trong điều kiện ánh sáng 

huỳnh quang [46]. 

Như vậy, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày dưới ánh sáng đèn huỳnh quang là 

điều kiện thích hợp cho cảm ứng tái sinh chồi của mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

và lTCL-T giống chanh dây vàng. 
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Hình 3.13. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-

L giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. bar: 1 cm (a, a1, b, b1); bar: 100 µm (c1, 

c2); bar: 65 µm (d1, d2, d3, d4). 

a, a1: tái sinh chồi trực tiếp dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày; b, b1: tái sinh 

chồi gián tiếp dưới điều kiện tối hoàn toàn; c1, c2: cấu trúc ban đầu và hoàn chỉnh 

của chồi; d1: mô sẹo hình thành sau 2 tuần; d2, d3, d4: chồi hình thành sau 4, 6 và 8 

tuần.  
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Hình 3.14. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-

T giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. bar: 1 cm (a, a1, b, b1); bar: 100 µm 

(c1, c2); bar: 65 µm (d1, d2, d3, d4). 

a, a1: tái sinh chồi trực tiếp dưới điều kiện chiếu sáng 16 giờ/ngày; b, b1: tái sinh 

chồi gián tiếp dưới điều kiện tối hoàn toàn; c1, c2: cấu trúc ban đầu và hoàn chỉnh 

của chồi; d1: mô sẹo hình thành sau 2 tuần; d2, d3, d4: chồi hình thành sau 4, 6 và 8 

tuần.    
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3.1.2.7. Ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs  

Kết quả sau 8 tuần nuôi cấy cho thấy, hiệu quả tái sinh chồi từ mẫu tTCL-L 

giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây vàng được cải thiện khi nuôi cấy 

trên môi trường có bổ sung AgNO3, AgNPs (Bảng 3.14, 3.15 và Hình 3.15, 3.16).  

Bảng 3.14. Ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L 

giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Nghiệm thức Tỷ lệ phát sinh hình thái (%) 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) AgNO3 

(mg/L) 

AgNPs 

(mg/L) 
Chồi Mô sẹo 

0,0 0,0 100,00
a*

 7,78
e 

3,67
bc 

1,47
b 

1,0 - 8,89
k 

100,00
a
 1,33

g
 0,53

f 

2,0 - 20,56
i 

100,00
a
 1,67

fg
 0,47

fg
 

3,0 - 100,00
a 

0,00
f 

6,00
a
 1,13

d 

4,0 - 84,44
b 

0,00
f
 4,33

b 
1,23

c 

5,0 - 67,78
c 

31,11
b 

2,67
de 

1,57
a 

6,0 - 7,78
k 

100,00
a
 1,33

g 
0,23

h 

- 0,5 37,22
f 

16,67
c 

1,33
g 

0,27
h 

- 1,0 25,56
h 

12,22
d 

2,33
ef 

0,47
fg

 

- 1,5 51,11
d 

11,67
d 

3,33
cd 

0,73
e 

- 2,0 100,00
a 

0,00
f 

6,67
a 

1,63
a 

- 2,5 28,89
g 

6,67
e 

1,67
fg 

0,47
fg 

- 3,0 36,67
f 

0,00
f 

2,00
efg 

0,40
g 

- 3,5 47,78
e 

0,00
f
 -

1 
- 

- 4,0 16,11
j 

0,00
f 

-
1 

- 

Ghi chú: 
* 

Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

cụm chồi gồm các chồi có kích thước nhỏ (< 1 

mm). 
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Bảng 3.15. Ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-T 

giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Nghiệm thức Tỷ lệ phát sinh hình thái (%) 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 
AgNO3 

(mg/L) 

AgNPs 

(mg/L) 
Chồi Mô sẹo 

0,0 0,0 86,11
b* 

0,00
i
 3,33

b 
1,30

a
    

1,0 - 83,89
bc 

0,00
i 

-
1 

-  

2,0 - 85,00
b 

0,00
i 

1,67
cd

 0,37
e
  

3,0 - 100,00
a 

0,00
i 

3,00
b
 0,57

c
  

4,0 - 82,22
c 

5,00
h 

1,33
d 

0,47
d
  

5,0 - 58,89
f 

33,33
c 

-
1 

-  

6,0 - 0,00
j
 100,00

a 
0,00

e 
0,00

f
 

- 0,5 48,89
g 

0,00
i 

-
1 

-  

- 1,0 67,78
e 

7,22
gf 

2,00
c 

0,43
d
 

- 1,5 72,22
d 

6,11
gh 

3,00
b 

0,67
b
 

- 2,0 100,00
a 

0,00
i 

5,00
a 

1,27
a
 

- 2,5 60,00
f 

8,33
ef 

1,33
d 

0,33
e
 

- 3,0 44,44
h 

8,89
e 

-
1 

-
 

- 3,5 38,33
i 

13,89
d 

-
1 

- 

- 4,0 0,00
j 

76,11
b 

0,00
e 

0,00
f 

Ghi chú: 
* 

Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
1 

cụm chồi gồm các chồi có kích thước nhỏ (< 1 

mm). 

 Đối với mẫu tTCL-L giống chanh dây tím, khi bổ sung 3,0 mg/L AgNO3 vào 

môi trường nuôi cấy cho thấy tỷ lệ tái sinh chồi (100,00%), số chồi/mẫu (6,00 

chồi/mẫu) cao hơn so với các nghiệm thức bổ sung AgNO3 ở các nồng độ khác và 

mẫu không hình thành thành mô sẹo; trong khi đó, mô sẹo hình thành ở nồng độ 
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thấp hoặc cao hơn 3,0 mg/L AgNO3. So với AgNO3, bổ sung AgNPs vào môi 

trường nuôi cấy làm gia tăng khả năng tái sinh chồi từ mẫu tTCL-L giống chanh 

dây tím với hiệu quả tái sinh đạt cao nhất tại 2,0 mg/L AgNPs thể hiện ở các chỉ 

tiêu như tỷ lệ tái sinh chồi (100,00%), số chồi/mẫu (6,67 chồi/mẫu) và chiều cao 

trung bình chồi (1,63 cm). 

 

Hình 3.15. Ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs lên khả năng tái sinh chồi từ tTCL-L 

giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy.  
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Hình 3.16. Ảnh hưởng của AgNO3, AgNPs lên khả năng tái sinh chồi từ lTCL-T 

giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

Tương tự đối với mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng, kết quả sau 8 tuần nuôi 

cấy cho thấy, bổ sung 3,0 mg/L AgNO3 cho hiệu quả tái sinh chồi cao hơn so với 

các nồng độ khác của AgNO3; trong khi ở các nghiệm thức bổ sung AgNPs, hiệu 

quả tái sinh chồi đạt cao nhất tại 2,0 mg/L AgNPs với tỷ lệ tái sinh chồi (100,00%), 

số chồi/mẫu (5,00 chồi/mẫu) và chiều cao chồi trung bình (1,27 cm) (Bảng 3.15). 
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Tuy nhiên, khi tăng nồng độ AgNPs cao hơn 2,0 mg/L thì hiệu quả tái sinh chồi 

giảm và mẫu cảm ứng hình thành mô sẹo (Bảng 3.15 và Hình 3.16). 

Đồng thời trong nghiên cứu này, mẫu tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-

T giống chanh dây vàng nuôi cấy trên môi trường bổ sung AgNPs kết quả cho thấy, 

tất cả mẫu đều cảm ứng sớm sau 2 tuần; trong khi ở môi trường không bổ sung 

AgNPs, mẫu bắt đầu cảm ứng sau 4 tuần. Đặc biệt, tại nồng độ 2,0 mg/L AgNPs, 

mẫu cảm ứng hình thành chồi trực tiếp không thông qua mô sẹo, chồi hình thành rõ 

rệt và sinh trưởng tốt, lá xanh. 

Nghiên cứu trước đây cho thấy, bổ sung AgNO3 vào môi trường nuôi cấy 

kích thích sự hình thành chồi bất định từ mẫu cấy [117], [126]. Kotsias và Roussos 

(2001) cho rằng, môi trường có bổ sung 3,0 mg/L AgNO3 làm tăng khả năng kéo 

dài chồi của cây chanh (Citrus limon (L.) Burm, f. cv. Interdonato) [87]. Đối với 

giống chanh dây, Trevisan và Mendes (2005) sử dụng AgNO3 và bình nuôi cấy 

thoáng khí để giảm tác động tối đa của sự tích tụ ethylene trong bình nuôi cấy và 

tăng hiệu quả tái sinh chồi như tỷ lệ mẫu tái sinh chồi cao, chất lượng chồi được cải 

thiện (chồi khỏe, sinh trưởng mạnh) [157]. Trong nhiều nghiên cứu trước đây, 

AgNPs thường được sử dụng trong nuôi cấy mô như là một tác nhân kháng khuẩn 

[63], [52], thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây in vitro, giảm hiện 

tượng rụng lá gây ra bởi ethylene, duy trì được màu xanh lá cây đậm hơn do tích lũy 

chlorophyll mạnh hơn so với cây trên môi trường không bổ sung AgNPs [136], 

[19]. Trong khi đó, ảnh hưởng của AgNPs lên khả năng tái sinh chồi từ các nguồn 

mẫu trong vi nhân giống thực vật nói chung và từ nguồn mẫu giống chanh dây nói 

riêng chưa được nghiên cứu. Như vậy kết quả của nghiên cứu này bước đầu cho 

thấy, AgNPs có hiệu quả trong việc kích thích cảm ứng chồi và gia tăng chất lượng 

chồi; đặc biệt, hiệu quả tái sinh chồi cao nhất từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

và lTCL-T giống chanh dây vàng trên môi trường nuôi cấy bổ sung 2,0 mg/L 

AgNPs. Những chồi tốt nhất thu được trong thí nghiệm được chọn làm vật liệu cho 

giai đoạn nhân nhanh chồi tiếp theo. 

3.1.3. Nhân nhanh chồi 

3.1.3.1. Ảnh hưởng của môi trường khoáng  
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Kết quả thu nhận của thí nghiệm này cho thấy, hàm lượng khoáng đa lượng 

trong môi trường nuôi cấy có ảnh hưởng rõ rệt đến sự nhân nhanh chồi sau 8 tuần 

nuôi cấy (Bảng 3.16 và 3.17). Đối với giống chanh dây tím, số chồi/mẫu (6,67 

chồi/mẫu) đạt cao nhất khi chồi được nuôi cấy trên môi trường khoáng ¾ MS; tuy 

nhiên, so với các chỉ tiêu khác như chiều cao chồi (2,13 cm), chỉ số SPAD lá (8,60 

nmol/cm
2
) thấp hơn so với chiều cao chồi (2,93 cm), chỉ số SPAD lá (24,27 

nmol/cm
2
) trên môi trường khoáng MSM. Đặc biệt, chỉ số SPAD lá trên môi trường 

MSM cao gấp 2,8 lần so với môi trường ¾ MS và gấp 1,4 lần so với môi trường MS 

(17,40 nmol/cm
2
) (Bảng 3.16). Hơn nữa, hình thái chồi trên môi trường MSM sinh 

trưởng mạnh, lá xanh đậm; trong khi đó, sinh trưởng chồi trên các môi trường 

khoáng khác yếu ớt, lá xanh nhạt hoặc úa vàng (Hình 3.17).  

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự nhân chồi (có nguồn gốc 

tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Môi trường khoáng 
Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

MS 3,67
c* 

1,93
b 

4,00
b 

17,40
c 

¼ MS 3,00
c 

1,33
d 

3,00
c 

7,30
e 

½ MS 3,33
c 

1,63
c 

3,67
bc 

5,97
f 

¾ MS 6,67
a 

2,13
b 

5,67
a 

8,60
d 

MSM 5,00
b 

2,93
a 

5,33
a 

24,27
a 

½ MSM 3,00
c 

1,43
cd 

3,67
bc 

21,30
b 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

So với chồi giống chanh dây tím, chồi giống chanh dây vàng sinh trưởng 

chậm hơn và chiều cao chồi không có sự khác biệt giữa các môi trường khoáng 

được khảo sát. Tuy nhiên, số chồi/mẫu (4,67 chồi/mẫu), số lá/chồi (4,67) và chỉ số 

SPAD lá (26,83 nmol/cm
2
) đạt cao nhất trên môi trường khoáng MSM sau 8 tuần 

nuôi cấy (Bảng 3.17). Mặt khác, khi quan sát hình thái chồi trên môi trường MSM 

cho thấy, chồi sinh trưởng khỏe, lá nhiều với màu xanh đậm; trong khi trên các môi 

trường khoáng khác, chồi sinh trưởng yếu, lá vàng và rụng (Hình 3.18). 



85 

 

Bảng 3.17. Ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự nhân chồi (có nguồn gốc 

lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Môi trường khoáng Số chồi/mẫu 
Chiều cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
)

 

MS 3,00
bc* 

1,87
a 

4,33
a 

17,73
c 

¼ MS 3,67
b 

1,43
b 

3,33
b 

18,73
b 

½ MS 2,67
cd 

1,30
c 

3,00
b 

5,37
e 

¾ MS 2,00
d 

1,20
c 

2,67
b 

4,77
e 

MSM 4,67
a 

1,47
b 

4,67
a 

26,83
a 

½ MSM 3,33
bc 

1,23
c 

3,33
b 

16,00
d 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

 

Hình 3.17. Ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự nhân chồi (có nguồn gốc 

tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

 

Hình 3.18. Ảnh hưởng của môi trường khoáng lên sự nhân chồi (có nguồn gốc 

lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Sự xuất hiện triệu chứng thiếu dinh dưỡng khoáng trong hệ thống vi nhân 

giống chanh dây như vàng lá, cây sinh trưởng bị gián đoạn hoặc bị ngừng đã được 

báo cáo [821]. Để giải quyết vấn đề này, Monteiro và cs (2000) đã đề xuất điều 

chỉnh công thức môi trường khoáng MS thành môi trường MSM dựa trên thành 

phần của lá chanh dây trưởng thành [103]. Tác dụng tích cực của môi trường MSM 

so với MS là có ý nghĩa trong quá trình kéo dài chồi trong nuôi cấy P. alata [123].  

Chlorophyll, sắc tố màu xanh lá cây là cần thiết cho quang hợp ở thực vật. 

Việc giảm tổng hàm lượng chlorophyll-SPAD sẽ làm giảm quá trình quang hợp 

bằng cách giảm sự hấp thụ ánh sáng, gây ra hiện tượng lá úa vàng có thể ảnh hưởng 
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đến sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của cây trong giai đoạn hình thành rễ và quá trình 

thích nghi. Do đó, cây con in vitro có chỉ số SPAD cao có thể gia tăng tỷ lệ sống 

sót, sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở giai đoạn thích nghi do dự trữ carbohydrate 

và năng lượng quang hợp cao [39]. Theo nghiên cứu Monteiro và cs (2000) trên đối 

tượng P. edulis f. flavicarpa, khi cây con in vitro nuôi cấy trên một trong hai môi 

trường MS, MSM cho thấy, cây con trên môi trường MS có triệu chứng lá úa vàng 

và giảm sự sinh trưởng; ngược lại trên môi trường MSM, lá màu xanh đậm và dài 

hơn; hơn nữa, cây con chuyển từ môi trường MS sang môi trường MSM, lá phục 

hồi và chuyển sang màu xanh đậm sau 2-4 tuần. Kết quả nghiên cứu cũng cho rằng, 

môi trường MSM không chỉ khắc phục hiện tượng vàng lá mà còn giải quyết được 

vấn đề làm chậm sự kéo dài chồi và nhân chồi với tỷ lệ thấp trên môi trường MS ở 

các loài Passiflora spp. khác [103]. Nhận định trên cũng phù hợp với kết quả thu 

được trong nghiên cứu này, môi trường MSM là môi trường khoáng phù hợp cho sự 

nhân chồi (chồi có nguồn gốc từ tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T giống 

chanh dây vàng) với chồi khỏe, lá xanh đậm.  

3.1.3.2. Ảnh hưởng của BA kết hợp Kin  

Trong thí nghiệm này, BA kết hợp Kin có ảnh hưởng đến sự nhân chồi sau 8 

tuần nuôi cấy. Đối với giống chanh dây tím, kết quả cho thấy sự kết hợp 1,5 mg/L 

Kin với các nồng độ khác của BA (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) là thích hợp cho sự nhân 

chồi. Trong khi đó, sự kết hợp của Kin (0,5; 1,0; 2,0 mg/L) với bất kỳ nồng độ nào 

của BA (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) đều cho hiệu quả nhân chồi thấp (Bảng 3.18 và 

Hình 3.19). Tuy nhiên, sự kết hợp 1,5 mg/L Kin với 0,5 mg/L BA lại cho hiệu quả 

nhân chồi cao nhất thông qua các chỉ tiêu theo dõi như: số chồi (5,67 chồi/mẫu), 

chiều cao chồi (2,50 cm), số lá (7,33) và chỉ số SPAD (30,80 nmol/cm
2
). Hơn nữa, 

chồi sinh trưởng mạnh, lá xanh và to hơn so với các nghiệm thức còn lại (Hình 

3.19). 

Đối với giống chanh dây vàng, sự kết hợp BA với Kin ở các nồng độ khác 

nhau có tác động khác nhau lên sự nhân chồi sau 8 tuần nuôi cấy được ghi nhận ở 

bảng 3.19. Số chồi/mẫu (6,30 chồi/mẫu), chiều cao chồi (2,33 cm) thu được cao 

nhất trên môi trường có sự kết hợp 1,5 mg/L Kin với 1,0 mg/L BA; số chồi nhiều 
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gấp 6,3 lần và chiều cao chồi gấp 1,89 lần so với nghiệm thức đối chứng (Bảng 3.19 

và Hình 3.20). Tuy nhiên ở chỉ tiêu về số lá và chỉ số SPAD lá, nghiệm thức này 

cho kết quả thấp hơn so với nghiệm thức kết hợp 2,0 mg/L Kin với 1,5 mg/L BA, 

nhưng thấp hơn không đáng kể. 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của BA kết hợp Kin lên sự nhân chồi (có nguồn gốc tTCL-

L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

BA 

(mg/L) 

Kin 

(mg/L) 
Số chồi 

Chiều cao chồi 

(cm) 
Số lá 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

0,0 0,0   1,00
g*

 1,37
jk 

3,67
g
 21,13

hi
 

0,5 0,5  2,00
f
 2,33

ab 
6,33

bc
 25,60

ef
 

0,5 1,0   2,67
ef

 2,43
a 

6,67
ab

 26,63
bc

 

0,5 1,5   5,67
a 

2,50
a 

7,33
a 

30,80
a 

0,5 2,0   3,67
cd

 2,23
bc 

4,67
defg

 24,70
f
 

1,0 0,5   2,67
ef

 2,13
cd 

4,67
defg

 25,17
fg

 

1,0 1,0   3,67
cd

 1,33
k
 5,33

de
 26,03

de
 

1,0 1,5   5,00
ab

 1,87
ef 

6,67
ab 

26,63
bc 

1,0 2,0   3,67
cd

 1,67
gh 

4,67
defg

 26,53
cd

 

1,5 0,5   3,67
cd

 1,57
hi 

5,00
def

 21,47
hi

 

1,5 1,0   4,33
bc 

1,83
fg 

5,67
cd

 21,03
i
 

1,5 1,5   5,00
ab 

2,03
de

 6,33
bc

 27,10
b 

1,5 2,0   2,00
f 

1,53
hij 

4,00
fg

 21,63
h
 

2,0 0,5   3,00
de 

1,47
ijk

 4,33
efg

 23,53
g 

2,0 1,0   2,67
ef

 1,43
ijk

 3,67
g 

23,70
g 

2,0 1,5   3,67
cd 

1,87
ef

 4,67
defg

 24,03
g
 

2,0 2,0   2,67
ef 

1,43
ijk

 4,33
efg

 23,80
g 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Hình 3.19. Ảnh hưởng của BA kết hợp Kin lên sự nhân chồi (có nguồn gốc tTCL-

L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy.  

a: 0,5 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

b: 1,0 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

c: 1,5 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

d: 2,0 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải. 

ĐC: Đối chứng (0 mg/L BA + 0 mg/L Kin). 

Quá trình nhân nhanh chồi trong vi nhân giống Passiflora đã được báo cáo 

bởi nhiều nhà nghiên cứu. Dornelas và Vieira (1994), chồi P.edulis được nhân 

nhanh trên môi trường MS bổ sung BA riêng lẻ, BA kết hợp NAA [48]. Hall và cs 

(2000) đã sử dụng BA kết hợp nước dừa để nhân nhanh chồi chanh dây [69]. Ngoài 

ra, sự nhân nhanh và kéo dài chồi ở Passiflora đã được khảo sát đối với mẫu lá hình 

đĩa và mẫu trụ dưới lá mầm của P. alata nuôi cấy trên môi trường bổ sung BA kết 

hợp TDZ, nhưng kết quả thu được cho thấy, không có sự khác biệt về số lượng chồi 

giữa các nghiệm thức [123]. Trong khi đó, Shekhawat và cs (2015a) cho thấy hiệu 

quả của sự nhân chồi P. foetida trên môi trường MS bổ sung kết hợp BA với Kin; 
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số chồi đạt cao nhất thu được trên môi trường có sự kết hợp 0,5 mg/L BA với 0,5 

mg/L Kin [138].  

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của BA kết hợp Kin lên sự nhân chồi (có nguồn gốc lTCL-

T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

BA 

(mg/L) 

Kin 

(mg/L) 
Số chồi 

Chiều cao chồi 

(cm) 
Số lá 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

0,0 0,0  1,00
i*

 1,23
g 

4,00
gh

 21,60
i 

0,5 0,5 2,00
h
 1,50

ef 
3,67

h 
21,10

j 

0,5 1,0  3,00
fg

 1,53
e
 6,00

cd
 23,63

g
 

0,5 1,5  4,33
cd 

1,83
cd 

6,67
abc

 25,63
e 

0,5 2,0  4,67
bcd 

1,93
c 

6,33
bcd

 26,07
d 

1,0 0,5  5,00
bc

 2,23
ab

 6,67
abc 

27,17
bc 

1,0 1,0  5,30
b 

1,87
c 

7,33
a 

20,50
k
 

1,0 1,5  6,30
a 

2,33
a
 7,00

ab 26,87
c 

1,0 2,0  3,00
fg 

1,57
e 

5,00
ef 

25,43
e 

1,5 0,5  2,67
fgh 

1,53
e
 4,67

fg
 21,57

i 

1,5 1,0  4,00
de 

1,57
e 

6,00
cd 

21,37
ij 

1,5 1,5  4,33
cd

 2,13
b 

5,67
de 

27,37
b 

1,5 2,0  5,00
bc 

1,73
d 

7,33
a
 27,77

a 

2,0 0,5  2,00
h 

1,17
g 

4,00
gh

 21,63
i 

2,0 1,0  2,67
fgh

 1,27
g 

4,00
gh 

22,27
h 

2,0 1,5 3,33
ef 

1,40
f 

4,67
fg 

24,83
f 

2,0 2,0  2,33
gh 

1,17
g 

4.33
fgh 

23,63
g 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Hình 3.20. Ảnh hưởng của BA kết hợp Kin lên sự nhân chồi (có nguồn gốc lTCL-

T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

a: 0,5 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

b: 1,0 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

c: 1,5 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải;  

d: 2,0 mg/L BA kết hợp (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/L) Kin theo thứ tự từ trái sang phải. 

ĐC: đối chứng (0 mg/L BA + 0 mg/L Kin). 

Như vậy kết quả của nghiên cứu này cho thấy, chồi có nguồn gốc từ tTCL-L 

giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây vàng được nhân nhanh hiệu quả 

trên môi trường bổ sung kết hợp BA với Kin. Tuy nhiên, nồng độ kết hợp BA với 

Kin có sự khác nhau giữa 2 giống, kết hợp 0,5 mg/L BA với 1,5 mg/L Kin là hiệu 

quả nhất cho sự nhân chồi giống chanh dây tím; trong khi, hiệu quả cho sự nhân 

chồi giống chanh dây vàng đạt cao nhất khi kết hợp 1,0 mg/L BA với 1,5 mg/L Kin. 

3.1.3.3. Ảnh hưởng của bình nuôi cấy thoáng khí và không thoáng khí  

Bình nuôi cấy khác nhau (thoáng khí và không thoáng khí) có ảnh hưởng 

không giống nhau lên sự nhân chồi sau 8 tuần nuôi cấy. Thông qua các chỉ tiêu theo 
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dõi ở cả giống chanh dây tím và vàng, chất lượng chồi cải thiện rõ rệt khi chồi nuôi 

cấy trong bình nuôi cấy thoáng khí (Bảng 3.20 và 3.21).  

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của bình nuôi cấy thoáng khí và không thoáng khí lên sự 

nhân chồi (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

Bình nuôi cấy Số chồi 
Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

Không thoáng khí 6,67±0,33
* 

2,77±0,03 8,33±0,33 30,00±0,12 

Thoáng khí 8,00±0,00 3,07±0,07 11,67±0,33 35,70±0,15 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của bình nuôi cấy thoáng khí và không thoáng khí lên sự 

nhân chồi (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Bình nuôi cấy Số chồi 
Chiều cao 

chồi (cm) 
Số lá 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

Không thoáng khí 6,00±0,00
* 

2,27±0,07 6,33±0,33 27,80±0,12 

Thoáng khí 7,33±0,33 2,77±0,03 9,33±0,33 31,40±0,21 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

 Đối với giống chanh dây tím, số chồi/mẫu (8,00 chồi/mẫu), chiều cao chồi 

(3,07 cm), số lá (11,67 lá) và chỉ số SPAD lá (35,70 nmol/cm
2
) ở bình nuôi cấy 

thoáng khí cao hơn so với so với bình nuôi cấy không thoáng khí (6,67 chồi/mẫu; 

2,77 cm; 83,33 lá; 30,00 nmol/cm
2
; tương ứng) (Bảng 3.20); tương tự với giống 

chanh dây vàng, bình nuôi cấy thoáng khí cho hiệu quả nhân chồi cao hơn so với 

bình nuôi cấy không thoáng khí thể hiện ở các chỉ tiêu như số chồi/mẫu (7,33 

chồi/mẫu), chiều cao chồi (2,77 cm), số lá (9,33 lá) và chỉ số SPAD lá (31,40 

nmol/cm
2
) (Bảng 3.21). Ngoài ra, khi quan sát về hình thái chồi giống chanh dây 

tím và vàng đều cho thấy, chồi được nuôi cấy trong bình thoáng khí sinh trưởng 

mạnh, lá xanh hơn so với trong bình nuôi cấy không thoáng khí (Hình 3.21 và 3.22). 

Tương tự với kết quả nghiên cứu của Hassankhah và cs (2014) trên cây óc chó, chỉ 

số SPAD của lá trong bình nuôi cấy thoáng khí cao hơn và lá xanh hơn so với 

không thoáng khí [71]. 
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Hình 3.21. Ảnh hưởng của bình nuôi cấy không thoáng khí (a) và thoáng khí (b) 

lên sự nhân chồi (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy.  

 

Hình 3.22. Ảnh hưởng của bình nuôi cấy không thoáng khí (a) và thoáng khí (b) 

lên sự nhân chồi (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy.  

 Sự tích tụ ethylene xảy ra trong nuôi cấy mô thực vật có thể giới hạn khả 

năng phát sinh hình thái in vitro của mẫu. Chanh dây là cây ăn quả có đỉnh climac 

(tức là cây sản sinh nhiều ethylene trong quá trình chín quả); do đó, nó cho thấy khả 

năng sản sinh tỷ lệ ethylene cao trong bình nuôi cấy và vì vậy, vấn đề này cần được 

quan tâm [99]. Nên việc sử dụng CĐHST thực vật kết hợp chất ức chế ethylene để 

cải thiện sự phát sinh hình thái của mẫu đã được báo cáo đối với chanh dây. Faria 

và Segura (1997b) đã tìm thấy sự gia tăng tần số của chồi bằng cách sử dụng bạc 

thiosulfate (Ag2S2O3) bổ sung vào môi trường nuôi cấy [54]; trong khi đó, Trevisan 

và cs (2005) đã sử dụng AgNO3 thêm vào môi trường cảm ứng để giảm thiểu tác 

động bất lợi của sự tích lũy ethylene đối với sự phát triển chồi [157]. Bên cạnh 

những phương pháp hóa học, một phương pháp được sử dụng thay thế trong thí 

nghiệm này để việc cải thiện chế độ thoáng khí trong bình nuôi cấy có thể đạt được 
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thông qua việc sử dụng màng lọc thoáng khí gắn lên các lỗ của bình để ngăn bụi, vi 

khuẩn; và nhờ sự khuếch tán mà CO2 từ bên ngoài sẽ di chuyển vào bên trong các 

hệ thống nuôi cấy, thành phần khí trong bình sẽ dần dần thay đổi bằng với thành 

phần khí bên ngoài bình [11]. Từ đó, nhằm tăng cường khả năng quang hợp của cây 

in vitro, giảm hàm lượng O2 trong bình nuôi cấy xuống khoảng 10% [145]. Trong 

nghiên cứu Trevisan và cs (2005) cho thấy, chồi nuôi cấy trên môi trường MSM bổ 

sung nước dừa phối hợp với nuôi cấy trong bình thoáng khí cho số lượng chồi và 

chồi được kéo dài nhiều hơn so với bình nuôi cấy không thoáng khí [157]. Kết quả 

của nghiên cứu này cũng phù hợp với nhận định của những nghiên cứu trên, chồi có 

nguồn gốc từ tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T giống chanh dây vàng được 

nuôi cấy trong bình thoáng khí cho hiệu quả nhân chồi cao hơn, chồi sinh trưởng 

mạnh hơn so với bình không thoáng khí. 

3.1.4. Sự hình thành rễ và cải thiện chất lượng cây con in vitro 

3.1.4.1. Ảnh hưởng của NAA, IBA lên khả năng hình thành rễ in vitro  

 Loại và nồng độ của auxin có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành rễ. 

Auxin không chỉ cần thiết cho giai đoạn sớm của sự hình thành rễ mà còn có hiệu 

quả cho sự phát triển của rễ mới [45]. Vì vậy, auxin thường được bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy để kích thích sự hình thành rễ. Kết quả ghi nhận ở bảng 3.22 và 

bảng 3.23 cho thấy ảnh hưởng của NAA và IBA lên khả năng hình thành rễ in vitro 

của những chồi có nguồn gốc từ tTCL-L giống chanh dây tím và lTCL-T giống 

chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. Đối với giống chanh dây tím, khi tăng nồng độ 

của NAA, IBA từ 0,5 mg/L lên đến 2,0 mg/L thì có sự gia tăng tỷ lệ hình thành rễ, 

số rễ, chiều dài rễ, chiều cao chồi và số lá; tuy nhiên, chỉ số SPAD lá lại giảm (Bảng 

3.22). Tại nồng độ 2,5 mg/L NAA, IBA, tỷ lệ hình thành rễ in vitro (68,33%; 

78,33%; tương ứng), số rễ (4,67; 4,00; tương ứng) và chỉ số SPAD của lá (35,83 

nmol/cm
2
; 34,78 nmol/cm

2
; tương ứng) thu được là cao nhất. Khi tăng nồng độ của 

NAA, IBA cao hơn 2,5 mg/L, tỷ lệ hình thành rễ in vitro cũng như các chỉ tiêu theo 

dõi khác giảm (trừ chỉ tiêu chiều dài rễ, chiều cao chồi và số lá ở nồng độ 3,0 mg/L 

NAA) (Bảng 3.22).  
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Bảng 3.22. Ảnh hưởng auxin (NAA, IBA) lên khả năng hình thành rễ của chồi in 

vitro (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 

NAA 

(mg/L) 

IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ 

hình 

thành 

rễ (%)  

Số 

rễ/chồi 

Chiều 

dài rễ 

(cm) 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

0,0 0,0   0,00
j* 

0,00
h
 0,00

i 
3,00

i
 3,00

g 
31,80

c 

0,5 -  23,33
h 

1,33
fg 

0,30
gh 

3,57
h 

4,33
f
 26,63

ef 

1,0 -  28,33
g 

2,00
ef

 0,43
fgh 

3,63
h
 4,00

f 
24,87

h 

1,5 - 40,00
ef 

3,00
cd 

0,83
ef

 3,93
g 

4,67
ef 

23,40
i 

2,0 - 51,67
d 

3,67
bc

 1,77
d 

5,50
de 

6,00
cd 

20,83
j 

2,5 - 68,33
b 

4,67
a 

3,00
b 

5,80
c 

6,33
c 

35,83
a 

3,0 - 56,67
c 

2,33
de 

3,50
a 

8,33
a 

7,33
b
 30,40

d 

- 0,5  15,00
i 

1,00
g
 0,20

gh 
3,63

h 
3,00

g 
27,17

e 

- 1,0  36,67
f 

2,67
de 

0,63
fg 

3,73
gh 

4,33
f 

26,90
ef 

- 1,5  43,33
e 

3,00
cd 

2,33
c 

5,10
f 

6,67
bc 

26,40
f 

- 2,0  56,67
c 

3,67
bc

 1,30
e 

5,67
cd 

7,33
b 

25,67
g 

- 2,5  78,33
a 

4,00
ab 

3,73
a 

7,53
b 

9,33
a 

34,73
b 

- 3,0 60,00
c 

3,67
bc 

0,87
ef 

5,33
ef 

5,33
de 

32,23
c 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

Tương tự như kết quả của Isutsa và cs (2004) nghiên cứu sự hình thành rễ 

của chồi (có nguồn gốc từ chồi đỉnh) giống chanh dây tím cho thấy, tỷ lệ hình thành 

rễ (47,00%), số rễ/chồi (1 rễ) thu được ở nồng độ 4,0 mg/L NAA [77]. Trong khi 

đó, Mukasa và cs (2016) cho rằng, sự hình thành rễ của chồi (có nguồn gốc từ mẫu 

đốt thân) thu được số rễ/chồi (2,5 rễ) tại nồng độ 3,0 mg/L NAA [105]. Hơn nữa, 

khi quan sát hình thái rễ ở nồng độ 2,5 mg/L NAA cũng như nồng độ khác của 

NAA cho thấy, tại phần gốc của cây con có xuất hiện khối mô sẹo; trong khi đó, 

hiện tượng này không xuất hiện ở nồng độ 2,5 mg/L IBA (Hình 3.23). 
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Hình 3.23. Ảnh hưởng của NAA (a), IBA (b) lên khả năng hình thành rễ của chồi 

in vitro (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy. 



96 

 

Đối với giống chanh dây vàng, kết quả ghi nhận ở bảng 3.23 cho thấy, bổ 

sung IBA vào môi trường nuôi cấy cho hiệu quả hình thành rễ in vitro cao hơn so 

với NAA và đạt cao nhất tại nồng độ 2,5 mg/L IBA, với tỷ lệ hình thành rễ 

(75,00%), số rễ (4,67), chiều cao chồi (8,10 cm), số lá (8,67) và chỉ số SPAD của lá 

(31,73 nmol/cm
2
). Khi tăng nồng độ IBA cao hơn 2,5 mg/L, hiệu quả hình thành rễ 

in vitro giảm thể hiện ở tất cả các chỉ tiêu theo dõi (Bảng 3.23). Quan sát hình thái 

rễ ở các nghiệm thức bổ sung NAA, IBA đều cho thấy có xuất hiện khối mô sẹo ở 

phần gốc của cây con (Hình 3.24), điều này có thể tác động tiêu cực đến rễ và ảnh 

hưởng đến khả năng sống của cây con ở giai đoạn thích nghi ngoài vườn ươm. 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng auxin (NAA, IBA) lên khả năng hình thành rễ của chồi in 

vitro (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

NAA 

(mg/L) 

IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ hình 

thành rễ 

(%)  

Số 

rễ/chồi 

Chiều 

dài rễ 

(cm) 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

0,0 0,0 0,00
j* 

0,00
g 

0,00
i 

3,47
i 

4,00
fg

 28,73
c 

0,5 -  28,33
h 

1,33
f 

0,97
bcd 

5,53
de 

4,67
ef 

27,17
d 

1,0 -  33,33
g 

1,67
ef 

0,63
efg

 3,00
j 

2,67
i 

25,17
f 

1,5 - 40,00
f 

2,67
cd

 0,43
gh 

6,07
c 

4,00
fg 

24,20
g 

2,0 - 68,33
b 

3,67
b 

1,50
a 

6,57
b 

6,67
b 

26,27
e 

2,5 - 60,00
c 

2,67
cd

 0,77
def 

4,87
gh 

7,00
b 

27,07
d 

3,0 - 48,33
e
 2,33

de 
1,10

bc 
6,73

b 
6,33

bc 
25,67

f 

- 0,5 18,33
i 

1,00
f 

0,23
hi 

4,57
hi 

3,67
gh 

25,60
f 

- 1,0  38,33
f 

2,67
cd 

1,00
bcd 

4,77
hi 

3,00
hi 

26,96
d 

- 1,5  48,33
e 

3,00
bcd 

1,27
ab

 5,33
ef 

5,33
de 

30,10
b 

- 2,0 53,33
d 

3,33
bc

 0,63
efg 

5,80
cd 

5,67
cd

 30,27
b 

- 2,5  75,00
a 

4,67
a 

0,93
cde 

8,10
a 

8,67
a 

31,73
a 

- 3,0  56,67
cd 

3,33
bc 

0,50
fgh 

5,13
fg 

5,67
cd 

32,10
a 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Hình 3.24. Ảnh hưởng của NAA (a), IBA (b) lên khả năng hình thành rễ của chồi 

in vitro (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Auxin thường được bổ sung vào môi trường nuôi cấy để kích thích sự hình 

thành rễ. Sự hình thành rễ là một giai đoạn rất quan trọng trong vi nhân giống, do sự 

tham gia của rễ vào việc hấp thu nước, chất dinh dưỡng và các chất khác trong môi 
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trường nuôi cấy [134]. Phân tích gần đây từ các nghiên cứu khác nhau trên những 

loài của Passiflora đã chỉ ra rằng, hiệu quả của sự hình thành rễ được quan sát trên 

môi trường MS có bổ sung NAA [76], [105], IBA [125], [127]. Ragavendran và cs 

(2012), Anand và cs (2012) đã ghi nhận rằng, 0,5 mg/L và 1,0 mg/L IBA là nồng độ 

thích hợp cho sự hình thành rễ của P. foetida [127], [23]. Hơn nữa, Bellamine và cs 

(1998) cũng đã báo cáo rằng, trong giai đoạn hình thành rễ in vitro, bổ sung IBA 

vào môi trường nuôi cấy cho hiệu quả hơn so với IAA, NAA [30]. IBA ổn định hơn 

và ít nhạy cảm hơn với các enzyme phân giải auxin và sẽ dần dần được chuyển hóa 

bởi enzyme peroxidase; mà có thể đó là một trong những nguyên nhân làm cho hiệu 

quả của IBA tốt hơn so với những auxin khác [45]. 

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của NAA, IBA lên khả năng sinh trưởng của cây chanh dây 

tím ngoài vườn ươm sau 10 tuần. 

NAA 

(mg/L) 

IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

0,0 0,0 0,00
g* 

0,00
h 

0,00
f
 0,00

g 
0,00

g* 

0,5 -  26,67
f 

10,00
g 

5,67
de 

5,17
f 

26,67
f 

1,0 -  36,67
e 

11,43
f 

6,33
d 

5,23
f 

36,67
e 

1,5 - 50,00
d 

12,33
e 

6,67
d
 6,30

d 
50,00

d 

2,0 - 56,67
cd

 14,00
d 

8,33
c
 7,37

c 
56,67

cd
 

2,5 - 66,67
b 

18,17
b 

11,67
a 

8,73
a 66,67

b 

3,0 - 53,33
cd 

16,17
c 

10,33
b
 8,17

b 
53,33

cd 

- 0,5 23,33
f 

10,13
g 

5,33
e 

5,33
f 

23,33
f 

- 1,0  40,00
e 

11,53
f 

6,67
d
 5,73

e 
40,00

e 

- 1,5  56,67
cd 

12,07
e 

6,67
d 

5,76
e 

56,67
cd 

- 2,0 66,67
b 

16,17
c 

8,33
c 

8,17
b 

66,67
b 

- 2,5  80,00
a 

22,33
a 9,33

c 
8,37

ab 
80,00

a 

- 3,0  60,00
bc 

18,17
b 

8,67
c 

8,53
ab 

60,00
bc 

Ghi chú: 
*
Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Bảng 3.25. Ảnh hưởng của NAA, IBA lên khả năng sinh trưởng của cây chanh dây 

vàng ngoài vườn ươm sau 10 tuần. 

NAA 

(mg/L) 

IBA 

(mg/L) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

0,0 0,0 0,00
g* 

0,00
j 

0,00
g 

0,00
f 

0,00
h 

0,5 -  30,00
f 

11,50
i 

6,33
e
 5,50

e 
2,37

g
 

1,0 -  43,33
e 

11,83
hi 

6,67
de 

5,10
e
 2,50

fg
 

1,5 - 56,67
cd 

16,33
d 

7,33
bcd

 7,33
c
 3,40

a 

2,0 - 66,67
b
 18,07

b 
7,33

bcd
 6,97

c 
2,87

cd 

2,5 - 60,00
bc 

20,33
a 

7,00
cde 

6,87
cd 

2,93
bc 

3,0 - 50,00
de 

15,23
e 

6,33
e 

6,43
d 

2,73
de 

- 0,5 26,67
f 

12, 07
h 

4,67
f 

5,47
e
 2,37

g 

- 1,0  46,67
e 

13,47
g
 7,33

bcd 
5,23

e 
2,50

fg 

- 1,5  56,67
cd 

14,33
f 

7,67
bc

 5,47
e
 2,57

ef 

- 2,0 66,67
b 

16,33
d 

7,67
bc 

7,17
c 

3,37
a 

- 2,5  76,67
a 

20,23
a 

9,00
a 

8,33
a 

3,43
a 

- 3,0  66,67
b 

16,83
c 

8,00
b 

7,80
b 

3,07
b 

Ghi chú: 
*
Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan.  

 Sau 8 tuần nuôi cấy, các cây con in vitro giống chanh dây tím và vàng ở tất 

cả các nghiệm thức bổ sung NAA, IBA được chuyển sang vườn ươm, giai đoạn này 

được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây chanh 

dây ở điều kiện ngoài vườn ươm. Kết quả sau 10 tuần trồng ngoài vườn ươm cho 

thấy, những cây con ở các nghiệm thức bổ sung IBA của cả giống chanh dây tím và 

vàng đều thích nghi và sinh trưởng tốt hơn so với cây con ở các nghiệm thức bổ 

sung NAA (Bảng 3.24, 3.25 và Hình 3.25, 3.26, 3.27 và 3.28). Đặc biệt, ở nghiệm 

thức bổ sung 2,5 mg/L IBA, cây con có khả năng sinh trưởng mạnh với tỷ lệ sống, 
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chiều cao chồi, số lá, chiều dài lá và chiều rộng lá là cao nhất đối với giống chanh 

dây vàng; trong khi ở giống chanh dây tím, tỷ lệ sống và chiều cao cây và chiều 

rộng lá thu được cao nhất ở nghiệm thức này nhưng số lá và chiều dài lá đạt cao 

nhất ở nghiệm thức bổ sung 2,5 mg/L NAA (Bảng 3.24 và 3.25).  

 

Hình 3.25. Cây chanh dây vàng in vitro có nguồn gốc từ NAA sau 10 tuần trồng 

ngoài vườn ươm. 
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Hơn nữa, kết quả trong nghiên cứu này cho thấy sự hình thành mô sẹo ở 

phần gốc của cây con làm giảm khả năng sống sót khi trồng ở giai đoạn ngoài vườn 

ươm (do giảm sự kết nối các mạch dẫn giữa rễ và chồi, ngăn chặn sự hấp thụ nước 

và chất dinh dưỡng trong môi trường) và điều này phù hợp với nghiên cứu 

Kollmeier và cs (2000) về sự hình thành rễ và kéo dài rễ của cây ngô (Zea mays L.) 

[85]. Như vậy, môi trường MSM có bổ sung 2,5 mg/L IBA là môi trường thích hợp 

cho sự hình thành rễ in vitro cũng như khả năng thích nghi và sinh trưởng giai đoạn 

vườn ươm của cây chanh dây tím và vàng. 

 

Hình 3.26. Cây chanh dây vàng in vitro có nguồn gốc từ IBA sau 10 tuần trồng 

ngoài vườn ươm. 
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Hình 3.27. Cây chanh dây tím in vitro có nguồn gốc từ NAA sau 10 tuần trồng 

ngoài vườn ươm.  
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Hình 3.28. Cây chanh dây tím in vitro có nguồn gốc từ IBA sau 10 tuần trồng ngoài 

vườn ươm. 

3.1.4.2. Ảnh hưởng của ánh sáng LED lên chất lượng cây con in vitro 

Chất lượng cây con in vitro có nguồn gốc từ tTCL-L giống chanh dây tím và 

lTCL-T giống chanh dây vàng được cải thiện dưới các điều kiện ánh sáng LED 

khác nhau sau 8 tuần nuôi cấy.  
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Bảng 3.26. Sinh trưởng của cây con (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím 

nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng LED sau 8 tuần. 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ hình 

thành rễ 

(%)  

Số 

rễ/chồi 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

FL  80,00
d 

2,33
de*

 0,57
g 

5,40
e
 7,33

e 
33,80

d 

100B  76,67
e 

2,33
de 

0,83
f 

7,17
d 

7,67
de 

36,77
c 

100R  86,67
c 

3,00
cd

 1,17
e 

8,60
c
 9,33

ab 
37,50

a 

90R:10B  90,00
b 

3,67
bc 

2,70
c
 7,50

d 
8,33

cd 
37,27

b 

80R:20B  100,00
a 

4,33
b
 3,17

b 
9,40

b 
8,67

bc 
37,17

b 

70R:30B  100,00
a
 7,33

a 
5,40

a 
10,60

a 
9,67

a
 37,57

a 

60R:40B  73,33
f 

2,33
de 

1,23
e 

4,27
f 

4,67
f 

32,73
e 

50R:50B  70,00
g 

1,67
e
 1,77

d 
3,93

f 
4,00

f 
29,63

f 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

Bảng 3.27. Sinh trưởng của cây con (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng 

nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng LED sau 8 tuần. 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ hình 

thành rễ 

(%)  

Số 

rễ/chồi 

Chiều dài 

rễ (cm) 

Chiều 

cao chồi 

(cm) 

Số 

lá/chồi 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

FL  70,00
f 

2,33
cd* 

0,63
e 

7,17
e 

7,00
e 

33,13
h 

100B  80,00
d 

2,67
cd

 0,90
d 

8,17
d 

7,67
de 

35,27
f 

100R  80,00
d
 2,67

cd 
1,10

c 
9,33

c 
9,33

c 
37,07

e 

90R:10B  86,67
c 

3,00
c 

0,93
d 

8,50
d 

10,33
b 

37,37
d 

80R:20B  90,00
b 

4,00
b 

1,27
b 

10,40
b 

7,33
de 

37,47
c 

70R:30B  100,00
a 

6,33
a 

3,00
a 

11,50
a 

11,33
a 

38,47
a 

60R:40B  80,00
d
 2,00

de 
0,57

e 
10,17

b 
11,00

ab 
37,60

b 

50R:50B  75,00
e 

1,33
e 

0,37
f 

5,83
f
 8,00

d 
33,97

g 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Kết quả ghi nhận ở bảng 3.26 và bảng 3.27 cho thấy, ở các điều kiện chiếu 

sáng khác nhau đều cho tỷ lệ hình thành rễ cao (trên 70,00%) và tỷ lệ này đạt cao 

nhất (100,00%) ở nghiệm thức 70R:30B; trong khi ở các chỉ tiêu theo dõi khác thì 

có sự khác biệt đáng kể giữa các nghiệm thức. Ở nghiệm thức 100R; 90R:10B; 

80R:20B và 70R:30B cho số rễ/chồi, chiều dài rễ, chiều cao chồi, số lá/chồi và chỉ 

số SPAD cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Chen và cs (2020) cho rằng, ánh 

sáng LED đỏ làm tăng chỉ số SPAD cao hơn so với các ánh sáng LED khác và cải 

thiện chất lượng cây con chanh dây tím „Tainung No. 1‟ [38].  

 

Hình 3.29. Sinh trưởng của cây con (có nguồn gốc tTCL-L) giống chanh dây tím 

nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng LED sau 8 tuần. 
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Đặc biệt, ở nghiệm thức 70R:30B, chất lượng cây con in vitro cải thiện rõ 

rệt, với số rễ/chồi (7,33), chiều dài rễ (5,40 cm), chiều cao chồi (10,60 cm), số 

lá/chồi (9,67) và chỉ số SPAD lá (37,57 nmo/cm
2
) của chanh dây tím (Bảng 3.26 và 

Hình 3.29) hoặc số rễ/chồi (6,33), chiều dài rễ (3,00 cm), chiều cao chồi (11,50 cm), 

số lá/chồi (11,33) và chỉ số SPAD lá (38,47 nmo/cm
2
) của giống chanh dây vàng đạt 

cao nhất (Bảng 3.27 và Hình 3.30).  

 

Hình 3.30. Sinh trưởng của cây con (có nguồn gốc lTCL-T) giống chanh dây vàng 

nuôi cấy in vitro dưới ánh sáng LED sau 8 tuần. 
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Hơn nữa, ở nghiệm thức 70R:30B, đối với giống chanh dây tím, số rễ gấp 

3,15 lần, chiều dài rễ gấp 9,47 lần và chiều cao chồi gấp 1,96 lần so với ánh sáng 

đèn huỳnh quang; tương tự đối với giống chanh dây vàng, số rễ gấp 2,72 lần, chiều 

dài rễ gấp 4,76 lần và chiều cao chồi gấp 1,60 lần so với ánh sáng đèn huỳnh quang. 

Điều này có thể là do chất lượng ánh sáng LED tạo ra môi trường stress oxy hóa cao 

cho lá, làm tăng sự tác dụng hợp lực của quá trình chuyển hóa hàm lượng đường 

hòa tan, protein hòa tan và tăng hệ thống enzyme chống oxy hóa làm cho môi 

trường bên trong cơ thể thực vật ở trạng thái tương đối ổn định, thúc đẩy sự quang 

hợp của lá và sự phân bố các sản phẩm quang hợp đến rễ, do đó thúc đẩy sự phát 

triển của rễ, cây sinh trưởng và phát triển hơn so với ánh sáng đèn huỳnh quang 

[167]. Ngoài ra, khi quan sát sự hình thành rễ ở tất cả các nghiệm thức dưới các 

điều kiện ánh sáng LED khác nhau đều cho thấy, không có sự hình thành khối mô 

sẹo ở phần gốc của rễ cây chanh dây tím và chanh dây vàng (Hình 3.29 và 3.30). 

Sau 10 tuần tiếp tục sinh trưởng ở điều kiện ngoài vườn ươm, các cây con in 

vitro chanh dây tím và vàng ở các điều kiện ánh sáng LED khác nhau đều cho tỷ lệ 

sống cao (trên 70,00%) và đạt cao nhất (100,00%) ở nghiệm thức 70R:30B (Bảng 

3.28 và 3.29).  

Bảng 3.28. Sinh trưởng của cây con in vitro giống chanh dây tím dưới ánh sáng 

LED sau 10 tuần ở giai đoạn vườn ươm. 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

Chiều dài lá 

(cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

FL  80,00
d 

12,37
f 

7,00
e 

5,63
e 

2,40
e 

100B  88,33
c 

15,40
e 

8,00
cd 

6,30
d 

2,73
cd 

100R  93,33
b 

17,60
d 

7,67
cde 

6,37
cd 

2,77
c 

90R:10B  100,00
a 

19,00
c 

7,33
de 

6,50
cd 

2,53
de 

80R:20B  100,00
a
 21,40

b 
9,00

ab 
6,83

b 
2,90

bc 

70R:30B  100,00
a
 31,17

a 
9,33

a 
7,17

a
 3,13

a 

60R:40B  76,67
d 

15,27
e 

8,33
bc 

6,67
bc 

3,03
ab 

50R:50B  70,00
e 

10,17
g 

5,67
f 

5,83
e 

2,43
e 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 
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Bảng 3.29. Sinh trưởng của cây con in vitro giống chanh dây vàng dưới ánh sáng 

LED sau 10 tuần ở giai đoạn vườn ươm. 

Nghiệm 

thức 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

Chiều dài lá 

(cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

FL  76,67
cd 

14,07
g 

5,00
e 

5,63
e 

2,57
cd

 

100B  81,67
c 

18,07
d 

6,33
d 

6,20
cd 

2,87
b 

100R  93,33
b 

19,63
c 

6,67
cd 

6,37
cd 

2,83
b 

90R:10B  100,00
a 

16,60
f 

9,33
b 

6,30
cd 

2,57
cd 

80R:20B  100,00
a
 21,33

b 
9,67

b
 6,80

b 
2,97

ab 

70R:30B  100,00
a
 32,67

a 
10,67

a 
7,23

a 
3,03

a 

60R:40B  76,67
cd

 17,37
e 

7,33
c 

6,47
c 

2,67
c 

50R:50B  73,33
d 

11,40
h 

9,67
b 

6,13
d 

2,47
d 

Ghi chú: 
*
 Những chữ cái khác nhau trên cùng 1 cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 theo phép thử Duncan. 

Đặc biệt, cây con in vitro ở nghiệm thức 70R:30B sinh trưởng tốt hơn so với 

các nghiệm thức còn lại ở giai đoạn ngoài vườn ươm với các chỉ tiêu sinh trưởng 

như chiều cao cây, số lá, chiều dài lá và chiều rộng lá thu được cao nhất ở cả giống 

chanh dây tím và chanh dây vàng (Bảng 3.28, 3.29 và Hình 3.31, 3.32). Sử dụng 

ánh sáng LED làm nguồn ánh sáng được phát hiện là có tác động tích cực đến sự 

phát triển của chồi và rễ in vitro của các loài thực vật khác nhau, dẫn đến cải thiện 

khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây ở giai đoạn vườn ươm [70]. 

Như vậy, kết quả của nghiên cứu này cho thấy ánh sáng LED không chỉ góp 

phần nâng cao chất lượng cây con in vitro mà còn tăng khả năng thích nghi và sinh 

trưởng của cây con ở giai đoạn ngoài vườn ươm đối với giống chanh dây tím và 

vàng; và nhận định này cũng phù hợp với kết quả của Dương Tấn Nhựt (2010), 

những cây trồng nuôi cấy dưới hệ thống đèn LED không những sinh trưởng và phát 

triển tốt ở điều kiện in vitro, mà còn cả ở điều kiện ex vitro [10].  
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Hình 3.31. Cây chanh dây tím in vitro có nguồn gốc từ ánh sáng LED sau 10 tuần 

trồng ngoài vườn ươm.  

Kết quả nghiên cứu này tương tự như nghiên cứu trước đây, Nguyễn Thanh 

Sang và cs (2014) đã nghiên cứu tác động của các điều kiện chiếu sáng khác nhau 

đến sự sinh trưởng, phát triển và tổng hợp chlorophyll a và b của cây cúc in vitro. 

Sau 6 tuần nuôi cấy trên môi trường tạo cây cho thấy, khối lượng tươi, khối lượng 
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khô, chiều dài lá và chiều rộng lá của cây đạt tốt nhất ở 70R:30B. Bên cạnh đó, hàm 

lượng chlorophyll a (29,20 µg/cm
2
) và chlorophyll b (14,57 µg/cm

2
) của cây đạt cao 

nhất ở 70R:30B [14]. Điều đó tương tự như cây Dâu tây in vitro sinh trưởng tốt 

dưới điều kiện 70R:30B [113]. 

 

Hình 3.32. Cây chanh dây vàng in vitro có nguồn gốc từ ánh sáng LED sau 10 tuần 

trồng ngoài vườn ươm. 
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Ánh sáng là một tín hiệu quan trọng điều chỉnh hình thái thực vật, sinh lý và 

sự phát triển trong chu kỳ sinh trưởng của cây. Các tín hiệu ánh sáng được cảm 

nhận bởi các hệ thống thụ quan phức tạp. Những tế bào thuộc hệ thống thụ quan 

cảm nhận ánh sáng chủ yếu tồn tại trong lá. Hệ thống thụ quan này phối hợp với 

protein, ion, hormone và các yếu tố khác để điều chỉnh các kiểu biểu hiện gen, phản 

ứng trao đổi chất và những thay đổi kèm theo trong hình thái thực vật. Ánh sáng đỏ 

đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lục lạp, phát triển thân, cuống lá và 

chức năng hệ thống sinh sản, trong khi ánh sáng xanh chủ yếu điều hòa sự phát triển 

của thực vật, mở rộng lá, phát quang, mở khí khổng, quang hợp và tích lũy sắc tố 

[77], [68]. 

Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá sự hiệu quả của LED đỏ, 

LED xanh, LED đỏ và xanh kết hợp ở các tỷ lệ khác nhau [109]. Các nghiên cứu 

trước đây đã chỉ ra rằng ánh sáng LED có thể thúc đẩy sự phát triển và chuyển hóa 

sinh lý của rễ, và nó thay đổi tùy vào loài thực vật khác nhau. LED đỏ ngăn chặn sự 

phát triển của rễ của cây Doritaenopsis [140], trong khi LED xanh lại thúc đẩy sự 

hình thành rễ của cây cúc [92] và tăng tỷ lệ hình thành rễ và số rễ của cây con 

Achillea millefolium [21] và Vanilla planifolia in vitro [129]. Shin và cs (2008) đã 

chỉ ra rằng sự kết hợp giữa LED đỏ với LED xanh đã thúc đẩy sự phát triển của rễ 

và tăng diện tích lá của cây Doritaenopsis nuôi cấy in vitro và sinh tổng hợp 

carbohydrate dưới ánh sáng này đạt chất lượng cao hơn đáng kể so với LED đỏ, 

LED xanh và ánh sáng huỳnh quang [140]. Ngoài ra, Li và cs (2010) cũng đã ghi 

nhận trên cây bông vải (Gossypium hirsutum L.), khi kết hợp LED đỏ với tỷ lệ cao 

hơn LED xanh có thể làm tăng chiều cao cây, cây khỏe mạnh hơn và sinh khối lớn 

hơn [96]. Phản ứng của các loại cây khác nhau đối với sự kết hợp của LED đỏ và 

LED xanh là khác nhau, và sự kết hợp hiệu quả giữa tỷ lệ khác nhau của LED đỏ và 

LED xanh đối với thực vật cũng khác nhau [167]. 

Từ kết quả ghi nhận được, sơ đồ quy trình nhân giống chanh dây tím và 

chanh dây vàng thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL được đề xuất ở hình 3.33 như sau:  

 



112 

 

 

Hình 3.33. Sơ đồ quy trình nhân giống chanh dây tím và vàng thông qua kỹ thuật 

nuôi cấy TCL. 

Mô tả quy trình: 

(1) Tạo nguồn mẫu in vitro: mẫu đốt thân chứa chồi nách (kích thước 1 cm) 

của giống chanh dây tím và vàng (2 tháng tuổi, ngoài đồng ruộng) được khử trùng 

bằng AgNPs (200 mg/L) trong thời gian 15 phút và nuôi cấy trên môi trường MS bổ 

sung 2,0 mg/L BA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar để tạo số lượng chồi in vitro lớn và 

đồng nhất, làm vật liệu cho nuôi cấy TCL. 

(2a, 2b) Tái sinh chồi: mẫu tTCL-L từ đốt thân thứ 3 của chồi in vitro giống 

chanh dây tím được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA, 2,0 mg/L 

AgNPs, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar, dưới ánh sáng huỳnh quang (16 giờ/ngày); 

giống chanh dây vàng, mẫu lTCL-T từ đốt thân thứ 3 được nuôi cấy trên môi trường 



113 

 

MS bổ sung 1,0 mg/L BA, 1,0 mg/L NAA, 2,0 mg/L AgNPs, 30 g/L sucrose và 8 

g/L agar, dưới ánh sáng huỳnh quang (16 giờ/ngày).  

(3a, 3b) Nhân nhanh chồi: chồi in vitro (kích thước 1 cm) giống chanh dây 

tím được nuôi cấy trên môi trường MSM bổ sung 0,5 mg/L BA, 1,5 mg/L Kin, 30 

g/L sucrose và 8 g/L agar trong bình nuôi cấy thoáng khí sau 8 tuần để nhân nhanh 

chồi; trong khi, chồi in vitro (kích thước 1 cm) giống chanh dây vàng được nhân 

nhanh trên môi trường MSM có bổ sung 1,0 mg/L BA, 1,5 mg/L Kin, 30 g/L 

sucrose và 8 g/L agar trong bình nuôi cấy thoáng khí. 

(4) Tạo cây hoàn chỉnh và thích nghi ngoài vườn ươm: chồi in vitro (kích 

thước 2 cm) giống chanh dây tím và vàng được nuôi cấy trên môi trường MSM bổ 

sung 2,5 mg/L IBA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar, dưới ánh sáng LED (70R:30B) 

sau 8 tuần để tạo cây con hoàn chỉnh. Sau đó, những cây con này được chuyển ra 

ngoài vườn ươm để thích nghi sau 10 tuần. 

3.2. TẠO CÂY CHANH DÂY LAI SINH DƯỠNG GIỮA GIỐNG CHANH 

DÂY TÍM VÀ VÀNG BẰNG KỸ THUẬT VI GHÉP 

3.2.1. Tạo nguồn vật liệu in vitro thông qua nuôi cấy mô phân sinh đỉnh 

Kết quả sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy, tỷ lệ nhiễm của mẫu ở tất cả các 

nghiệm thức giống chanh dây tím và vàng (T1, T2, V1 và V2) đều cho tỷ lệ khá cao 

(trên 50,00%), vì các chồi đỉnh được lấy trực tiếp từ các cây chanh dây trồng ngoài 

đồng ruộng và không thông qua khử trùng bề mặt, kết quả này đã được dự kiến và 

cũng đã được báo cáo cho nhiều loài thực vật. Tương tự như kết quả nghiên cứu 

Reyl và Mroginski (2003) trên cây Arachis pintoi, mẫu nhiễm ghi nhận với tỷ lệ cao 

(trên 60,00%) khi những chồi đỉnh được thu nhận trực tiếp từ những cây trồng ngoài 

đồng ruộng mà không thông qua khử trùng bằng các hóa chất [131]. Khi so sánh 

giữa 2 nghiệm thức T1 và T2 của giống chanh dây tím và giữa V1 với V2 của giống 

chanh dây vàng về các chỉ tiêu theo dõi như tỷ lệ sống, tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ tái sinh 

chồi, số chồi và chiều cao chồi, sau 4 tuần và 10 tuần nuôi cấy kết quả cho thấy 

không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 trong phép thử LSD 

(Bảng 3.30 và 3.31). Kết quả này cũng được ghi nhận tương tự đối với hệ số tái sinh 

chồi giữa 2 nghiệm thức ở cả 2 giống chanh dây (Hình 3.35). Đặc biệt ở tuần thứ 4, 
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quan sát những mẫu sống không nhiễm cho thấy tất cả mô phân sinh đỉnh đều cảm 

ứng tái sinh cụm chồi với các chồi có kích thước rất nhỏ (< 1 mm) và cụm chồi bắt 

đầu sinh trưởng mạnh thành các chồi đơn sau 6 tuần nuôi cấy tiếp theo (Hình 3.34). 

Như vậy, khu vực thu mẫu ở cả 2 giống chanh dây (huyện Đam Rông và Đức 

Trọng) trong thí nghiệm này đều không ảnh hưởng đến khả năng tạo nguồn vật liệu 

chồi in vitro thông qua nuôi cấy mô phân sinh đỉnh. 

Bảng 3.30. Nuôi cấy mô phân sinh đỉnh giống chanh dây tím sau 4, 10 tuần nuôi 

cấy. 

NT 

4 tuần 10 tuần 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Tỷ lệ 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ tái 

sinh chồi 

(%) 

Số chồi 
Chiều cao 

chồi (cm) 

Đặc 

điểm 

T1 50,00±0,00
* 

50,00±0,00 50,00±0,00 4,33±0,33 1,53±0,33 -
1 

T2 48,33±1,67 51,67±1,67 48,33±1,67 4,00±0,00 1,43±0,33 -
1
 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 
1 

là 

cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 1 mm). 

 

Hình 3.34. Nuôi cấy mô phân sinh đỉnh giống chanh dây tím và vàng.  

a, c: chồi giống chanh dây tím cảm ứng sau 4, 10 tuần nuôi cấy; b, d: chồi giống 

chanh dây vàng cảm ứng sau 4, 10 tuần nuôi cấy. 
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Bảng 3.31. Nuôi cấy mô phân sinh đỉnh giống chanh dây vàng sau 4, 10 tuần nuôi 

cấy. 

NT 

4 tuần 10 tuần 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Tỷ lệ 

nhiễm (%) 

Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%) 
Số chồi 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Đặc 

điểm 

V1 48,33±1,67
* 

51,67±1,67 48,33±1,67 3,67±0,33 1,37±0,33 -
1 

V2 46,67±1,67 53,33±1,67 46,67±1,67 3,33±0,33 1,47±0,33 -
1
 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 
1 

là 

cụm chồi gồm các chồi có kích thước rất nhỏ (< 1 mm). 

 

Hình 3.35. Biểu đồ hệ số tái sinh chồi thông qua nuôi cấy mô phân sinh đỉnh giống 

chanh dây tím và chanh dây vàng ở Đam Rông (T1, V1), Đức Trọng (T2, V2) sau 

10 tuần.  

Sau đó, các chồi được tái sinh từ mô phân sinh đỉnh của tất cả nghiệm thức 

T1, T2, V1 và V2 được cấy chuyền sang môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/L BA 

sau 4 tuần để nhân chồi, những chồi của mỗi giống (V1; V2; T1 và T2) được trộn 

lại tạo thành 4 mẫu gộp (V1; V2; T1 và T2; tương ứng). Lá thu nhận từ 4 mẫu gộp 

được sử dụng để đánh giá 3 loại virus: CMV, ToRSV và Potyvirus gây bệnh trên 

cây chanh dây bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả điện di trên gel agarose của các 

mẫu đối với 3 loại virus gây bệnh cho thấy, cả 3 mẫu thử nghiệm: V2, T1 và T2 đều 

không phát hiện band đặc hiệu của 3 loại virus khảo sát; duy nhất chỉ có mẫu V1 

xuất hiện band có kích thước tương đương 327 bp của Potyvirus, không phát hiện 
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các band đặc hiệu của CMV, ToRSV. Hơn nữa, chứng âm trên kết quả điện di đều 

không hiển thị các band đặc hiệu của các virus CMV, ToRSV và Potyvirus; chứng 

dương đều hiển thị band đúng kích thước với các band đặc hiệu của các virus CMV, 

ToRSV (657 bp; 449 bp; tương ứng) (Hình 3.37, 3.38 và 3.39).  

Đối với Potyvirus, vì không có chứng dương (sử dụng mồi tổng quát để kiểm 

tra các loại Potyvirus) nên đối với mẫu V1 tiến hành tinh sạch DNA từ gel bằng bộ 

Kit AccuPrep 
® 

Gel Purification của hãng Bioneer (Hàn Quốc) và tiến hành gửi mẫu 

đi giải trình tự theo phương pháp Sanger. Kết quả giải trình tự thu được đoạn DNA 

có độ dài 344 nucleotide, trong đó xác định rõ 326 nucleotide (Phụ lục). Đoạn DNA 

xác định rõ trình tự được tiến hành BLAST trên NCBI (ngân hàng gene) và cho kết 

quả như hình 3.36.  

 

Hình 3.36. Kết quả đoạn DNA xác định rõ trình tự được tiến hành BLAST trên 

NCBI (ngân hàng gene). BLAST: Basic Local Alignment Search Tool. 

Từ kết quả hình 3.36 cho thấy trình tự Potyvirus trong mẫu V1 tương đồng 

hoàn toàn (100,00%) với trình tự dòng virus có mã truy cập trên ngân hàng gene 

FR694183, tương đồng 99,08% với các dòng MK110656, FR694182, FR694181, 

FJ896002. Xem xét các trình tự với mã truy cập như trên, kết quả như sau: các trình 

tự FR694183, FR694182 và FR694181 được xác định thuộc về passion fruit 

woodiness virus (PWV) thuộc nhóm Potyvirus; các trình tự MK110656 và 
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FJ896002 thuộc về Potyvirus gây bệnh trên chanh dây ở Ugandan chưa xác định 

được loài (unclassified Potyvirus). Như vậy chỉ có mẫu V1 bị nhiễm Potyvirus, khả 

năng cao thuộc về passion fruit woodiness virus (PWV).  

 

Hình 3.37. Kết quả điện di trên gel agarose của các mẫu giống chanh dây tím và 

vàng đối với virus CMV.  

M: thang HyperLadder 100 bp (hãng Bioline); “-”: đối chứng âm; “+”: đối chứng 

dương; 657 bp: kích thước band đặc trưng của virus CMV; V1, V2: giống chanh 

dây vàng; T1, T2: giống chanh dây tím. 



118 

 

 

Hình 3.38. Kết quả điện di trên gel agarose của các mẫu giống chanh dây tím và 

vàng đối với virus ToRSV. 

M: thang HyperLadder 100 bp (hãng Bioline); “-”: đối chứng âm; “+”: đối chứng 

dương; 449 bp: kích thước band đặc trưng cho virus ToRSV; V1, V2: giống chanh 

dây vàng; T1, T2: giống chanh dây tím. 

Một số bệnh virus đã được báo cáo trên cây chanh dây toàn thế giới. Chúng 

bao gồm, passion fruit woodiness virus (PWV), passiflora ringspot virus (PRV), 

passiflora latent virus (PLV), passion fruit yellow mosaic virus (PaYMV), 

cucumber mosaic virus (CMV), cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), 

tomato ringspot virus (ToRSV), passion fruit mottle virus (PaMV), purple 

granadilla mosaic virus (PGMV), passion fruit vein clearing virus và một potyvirus 

liên quan đến bệnh khảm trên quả chanh dây đã được báo cáo từ Puerto Rico và 

Cộng hòa Dominica [34]. 
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Hình 3.39. Kết quả điện di trên gel agarose của các mẫu giống chanh dây tím và 

vàng đối với Potyvirus.  

M: thang HyperLadder 100 bp (hãng Bioline); “-”: đối chứng âm; 327 bp: kích 

thước band đặc trưng cho Potyvirus; V1, V2: giống chanh dây vàng; T1, T2: giống 

chanh dây tím. 

3.2.2. Tái sinh và nhân nhanh chồi (chồi có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân 

sinh đỉnh) thông qua kỹ thuật nuôi cấy TCL 

Sau 8 tuần nuôi cấy, khả năng tái sinh chồi của các nguồn mẫu TCL có 

nguồn gốc từ mô phân sinh đỉnh giống chanh dây tím và vàng có sự khác biệt, với 

tỷ lệ tái sinh chồi ghi nhận ở nguồn mẫu tTCL-L giống chanh dây tím (100,00%) 
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cao hơn so với mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng (87,78%), nhưng số chồi/mẫu và 

chiều cao chồi thu nhận từ mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng so sánh với mẫu 

tTCL-L giống chanh dây tím thì không có sự sai khác về mặt ý nghĩa thống kê với p 

< 0,05 trong phép thử LSD (Bảng 3.32). Hình thái chồi hình thành từ mẫu lTCL-T 

giống chanh dây vàng và tTCL-L giống chanh dây tím khỏe mạnh, lá xanh và rõ rệt 

(Hình 3.40). 

Bảng 3.32. Tái sinh chồi từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng sau 8 tuần nuôi 

cấy. 

Nguồn mẫu Tỷ lệ tái sinh (%) Số chồi/mẫu Chiều cao 

chồi (cm) 

tTCL-L giống chanh dây tím 100±0,00
* 

3,67±0,33 1,37±0,33 

lTCL-T giống chanh dây vàng 87,78±1,11 4,33±0,33 1,40±0,58 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

 

Hình 3.40. Chồi tái sinh từ tTCL-L giống chanh dây tím (a) và lTCL-T giống chanh 

dây vàng (b) (có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh) sau 8 tuần nuôi cấy.  

Bảng 3.33. Nhân nhanh chồi (chồi có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh kết 

hợp kỹ thuật nuôi cấy TCL) giống chanh dây tím và vàng sau 8 tuần nuôi cấy. 

Nguồn mẫu Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Số lá SPAD 

(nmol/cm
2
) 

tTCL-L giống chanh dây tím 8,00±0,00* 3,27±0,07 10,67±0,33 31,10±0,15 

lTCL-T giống chanh dây vàng 6,67±0,33 3,00±0,06 8,33±0,33 31,00±0,25 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

Ở giai đoạn nhân chồi, chồi có nguồn gốc từ tTCL-L chanh dây tím có khả 

năng sinh trưởng tốt hơn so với chồi có nguồn gốc từ lTCL-T chanh dây vàng sau 8 
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tuần nuôi cấy thể hiện ở các chỉ tiêu như số chồi/mẫu (8,00 chồi), chiều cao chồi 

(3,27 cm) và số lá (10,67) (Bảng 3.33 và Hình 3.41). Trong khi, chỉ số SPAD lá của 

chồi thu nhận từ nguồn mẫu tTCL-L chanh dây tím so với lTCL-T chanh dây vàng 

được ghi nhận là không có sự khác biệt về mặt ý nghĩa thống kê với p < 0,05 trong 

phép thử LSD (Bảng 3.33). 

 

Hình 3.41. Nhân nhanh chồi (chồi có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh kết 

hợp nuôi cấy TCL) giống chanh dây tím (a) và vàng (b) sau 8 tuần nuôi cấy.  

3.2.3. Vi ghép 

Loại cành ghép được sử dụng để vi ghép là một trong những yếu chính quyết 

định đến sự thành công trong vi ghép. Trong nghiên cứu này, chồi đỉnh và đốt thân 

chứa chồi nách giống chanh dây tím được sử dụng làm cành ghép, ghép với gốc 

ghép là các chồi giống chanh dây vàng để đánh giá tỷ lệ thành công vi ghép 2 giống 

chanh dây này. Sau 1 tuần vi ghép, hầu hết các mẫu cành ghép vẫn còn xanh mặc dù 

một số mẫu trở nên vàng sau 1 tuần tiếp theo và sẽ chết trong vài tuần sau đó. Vi 

ghép thành công được đánh giá sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường MSM bổ sung 

2,5 mg/L IBA, 30 g/L sucrose, 8 g/L agar. Kết quả cho thấy, mẫu đốt thân chứa 

chồi nách sử dụng làm cành ghép cho tỷ lệ thành công (73,33%) cao hơn so với 

chồi đỉnh (46,67%) (Hình 3.42). Quan sát mẫu vi ghép sau 4 tuần cho thấy, vùng 

tượng tầng tại vị trí ghép giữa cành và gốc ghép đã có sự tiếp hợp, mô sẹo bắt đầu 

hình thành và tạo ra cây ghép, với 3-5 lá mới được hình thành (Hình 3.43). Jeffree 

và Yeoman (1983) đã báo cáo rằng, mô sẹo bắt đầu phát triển từ vùng mạch của 
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cành ghép và gốc ghép nhưng sau đó mạch phát triển để nối liền giữa cành ghép với 

gốc ghép [79].  

 

Hình 3.42. Biểu đồ tỷ lệ vi ghép từ các loại cành ghép sau 4 tuần nuôi cấy. 

 

Hình 3.43. Chanh dây vi ghép (có nguồn gốc từ các loại cành ghép) sau 4 tuần nuôi 

cấy. Mũi tên chỉ vị trí ghép (a, b: chỉ ống PVC; c, d: chỉ mô sẹo hình thành). 

a, c: cành ghép là chồi đỉnh; b, d: cành ghép là đốt thân chứa chồi nách. 
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Hình 3.44. Sinh trưởng của cây chanh dây vi ghép (có nguồn gốc từ các loại cành 

ghép) sau 10 tuần nuôi cấy.  

a: cành ghép là chồi đỉnh; b: cành ghép là đốt thân chứa chồi nách. 

Bảng 3.34. Sinh trưởng của cây chanh dây vi ghép (có nguồn gốc từ các loại cành 

ghép) sau 10 tuần nuôi cấy. 

Loại cành 

ghép 

Tỷ lệ hình 

thành rễ 

(%) 

Số rễ 
Chiều dài 

rễ (cm) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

SPAD 

(nmol/cm
2
) 

Chồi đỉnh 67,78±1,11
* 

3,00±0,00 1,87±0,07 5,90±0,06 5,00±0,00 30,60±0,10 

Đốt thân 

chứa chồi 

nách 

79,52±0,48 3,33±0,33 1,23±0,15 8,43±0,03 5,33±0,33 31,20±0,12 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 
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Tỷ lệ hình thành rễ cao (> 60,00%) được ghi nhận ở cây vi ghép sau 6 tuần 

nuôi cấy tiếp theo với cả chồi đỉnh và đốt thân chứa chồi nách được sử dụng làm 

cành ghép. Trong đó, với loại cành ghép là đốt thân chứa chồi nách cho tỷ lệ hình 

thành rễ (79,52%) cao hơn so với loại cành ghép là chồi đỉnh (67,78%); hơn nữa, 

cây vi ghép với cành ghép là đốt thân chứa chồi nách sinh trưởng mạnh hơn so với 

với cành ghép là chồi đỉnh thể hiện ở các chỉ tiêu như chiều cao cây (8,43 cm) và 

chỉ số SPAD lá (31,20 nmol/cm
2
) (Bảng 3.34 và Hình 3.44).  

3.2.4. Thích nghi, sinh trưởng của cây chanh dây vi ghép ở điều kiện vườn 

ươm và trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng 

Những cây chanh dây vi ghép hình thành sau 10 tuần nuôi cấy được chuyển 

sang điều kiện vườn ươm, giai đoạn này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng 

thích nghi và sinh trưởng của cây chanh dây vi ghép ở điều kiện vườn ươm. 

Cây chanh dây vi ghép đã bắt đầu thích thích nghi tốt sau 1 tuần đầu tiên ở 

giai đoạn vườn ươm. Sau 9 tuần tiếp theo, kết quả cho thấy tỷ lệ sống của cây vi 

ghép khá cao (> 65,00%), cây ghép mang cành ghép là đốt thân chứa chồi nách cho 

tỷ lệ sống (83,33%) cao hơn so với cây ghép mang cành ghép là chồi đỉnh 

(66,67%). Ngoài ra, cây vi ghép mang cành ghép là đốt thân chứa chồi nách cũng 

sinh trưởng mạnh hơn so với cây vi ghép mang cành ghép là chồi đỉnh ở điều kiện 

vườn ươm thông qua chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây (35,23 cm; 23,57 cm; 

tương ứng), số lá (11,67; 9,67; tương ứng), chiều dài lá (7,37 cm; 6,93 cm) và chiều 

rộng lá (3,57 cm; 3,13 cm; tương ứng (Bảng 3.35 và Hình 4.45).  

Hơn nữa, để có thể ứng dụng ở quy mô thương mại cũng như áp dụng cho 

sản xuất, những cây chanh dây vi ghép ở vườn ươm sẽ được trồng thử nghiệm trên 

quy mô lớn ở đồng ruộng nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây 

chanh dây vi ghép trên đồng ruộng. Sau 6 tuần, 12 tuần cây chanh dây vi ghép thích 

nghi và sinh trưởng tốt ở ngoài đồng ruộng, cây chanh dây đã bắt đầu leo giàn, phát 

triển cành thứ cấp và phủ đầy giàn sau 16 tuần, ra hoa sau 20 tuần với hình thái hoa 

bình thường. Hoa bắt đầu đậu trái sau 1 tuần nở hoa và trái phát triển đến khi chín 

và thu hoạch 2 tuần sau đó (Hình 3.46). 
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Bảng 3.35. Sinh trưởng của cây chanh dây vi ghép (có nguồn gốc từ các loại cành 

ghép) sau 10 tuần ở giai đoạn vườn ươm. 

Loại cành 

ghép 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Chiều cao 

cây (cm) 
Số lá 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

Chồi đỉnh 66,67±1,67* 23,57±0,23 9,67±0,33 6,93±0,07 3,13±0,07 

Đốt thân chứa 

chồi nách 

83,33±1,67 35,23±0,15 11,67±0,33 7,37±0,07 3,57±0,07 

Ghi chú: 
* 

Giá trị trung bình ± SE có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 theo phép thử LSD. 

 

Hình 3.45. Cây chanh dây vi ghép có nguồn gốc từ các loại cành ghép sau 10 tuần 

trồng ngoài vườn ươm.  

a: cành ghép là đốt thân chứa chồi nách; b: cành ghép là chồi đỉnh. 
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Hình 3.46. Cây chanh dây vi ghép trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng tại hộ ông 

Trần Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.  

a, b: cây chanh dây vi ghép chuẩn bị và trồng ở vườn ươm; c, d, e, f: cây chanh dây 

vi ghép sau 6, 12 và 16 tuần; ra hoa sau 20 tuần ở đồng ruộng; g, h: quả của cây 

chanh dây vi ghép. 
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 Kết quả thực nghiệm ngoài đồng ruộng cho thấy, sinh trưởng và phát triển 

của chanh dây vi ghép với cành ghép là đốt thân chứa chồi nách và chanh dây vi 

ghép với cành ghép là chồi đỉnh không có sự khác biệt. Tuy nhiên trong nghiên cứu 

này, chanh dây vi ghép với cành ghép là đốt thân chứa chồi nách được lựa chọn sử 

dụng cho mục đích nhân giống chanh dây vi ghép sạch virus. 

Từ kết quả ghi nhận được ở nội dung 2, quy trình nhân giống cây chanh dây 

vi ghép sạch virus thông qua kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh, nuôi cấy TCL và 

vi ghép được đề xuất ở hình 3.47 như sau: 

 

Hình 3.47. Sơ đồ quy trình nhân giống chanh dây vi ghép sạch virus thông qua kỹ 

thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh, nuôi cấy TCL và vi ghép. 
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Mô tả quy trình: 

(1) Tạo nguồn mẫu chồi in vitro từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh: mô phân 

sinh đỉnh (0,2 mm) được tách từ đỉnh sinh trưởng của giống chanh dây tím và vàng 

(2 tháng tuổi) ngoài đồng ruộng, không khử trùng bề mặt và được nuôi cấy trên môi 

trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar trong 10 tuần để tạo 

chồi. Sau đó, chồi này được cấy chuyền sang môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA 

sau 4 tuần để gia tăng chất lượng chồi và tiến hành kiểm tra virus. 

(2a, 2b) Tái sinh chồi: mẫu tTCL-L (giống chanh dây tím) và mẫu lTCL-T 

(giống chanh dây vàng) từ đốt thân thứ 3 của chồi in vitro sạch virus ở 2 giống 

chanh dây được nuôi cấy trên môi trường tái sinh chồi (giống phần 2a, 2b đã mô tả 

ở quy trình trên hình 3.33) sau 8 tuần. 

 (3a, 3b) Nhân nhanh chồi: chồi in vitro (kích thước 1 cm) sạch virus của 

giống chanh dây tím và vàng thu nhận ở trên được nuôi cấy trên môi trường nhân 

nhanh chồi (giống phần 3a, 3b đã mô tả ở quy trình trên hình 3.33) sau 8 tuần để 

tạo số lượng lớn chồi sạch virus, đồng nhất và làm vật liệu cho kỹ thuật vi ghép. 

 (4) Vi ghép: cành ghép là đốt thân chứa chồi nách (kích thước 1,5 cm) của 

giống chanh dây tím ghép vào gốc ghép là chồi đã cắt bỏ đỉnh và lá (kích thước 1,5 

cm) của giống chanh dây vàng và được cố định bởi ống nhựa PVC vô trùng (đường 

kính 2 mm, dài 5 mm). Những mẫu vi ghép này được nuôi cấy trên môi trường 

MSM bổ sung 2,5 mg/L IBA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar sau 10 tuần để tạo cây vi 

ghép hoàn chỉnh. Những cây vi ghép này sẽ được trồng thích nghi ở vườn ươm (10 

tuần) và trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng sau 23 tuần. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Từ những kết quả thu được, một số kết luận được rút ra như sau: 

Kết luận 1: Vi nhân giống chanh dây tím và vàng từ đốt thân chứa chồi nách 

đã được thực hiện thành công bằng kỹ thuật nuôi cấy TCL 

Khử trùng mẫu bằng AgNPs (200 mg/L) trong thời gian 15 phút thích hợp 

cho tạo nguồn mẫu in vitro từ đốt thân chứa chồi nách. 

Mẫu tTCL-L (giống chanh dây tím) và mẫu lTCL-T (giống chanh dây vàng) 

thu được ở đốt thân thứ 3 cho hiệu quả tái sinh cao nhất trên môi trường MS bổ 

sung 1,0 mg/L BA (giống chanh dây tím) hoặc 1,5 mg/L BA, 1,0 mg/L NAA (giống 

chanh dây vàng), 2,0 mg/L AgNPs, 30 g/L sucrose, 8 g/L agar dưới ánh sáng huỳnh 

quang (16 giờ/ngày). 

Chồi được nhân nhanh hiệu quả trên môi trường MSM bổ sung 0,5 mg/L BA 

(giống chanh dây tím) hoặc 1,0 mg/L BA (giống chanh dây vàng), 1,5 mg/L Kin, 30 

g/L sucrose, 8 g/L agar trong bình nuôi cấy thoáng khí. 

Hình thành rễ của chồi in vitro thích hợp trên môi trường MSM bổ sung 2,5 

mg/L IBA, 30 g/L sucrose, 8 g/L agar dưới ánh sáng LED với tỷ lệ 70R:30B. 

Cây con thích nghi và sinh trưởng tốt sau 10 tuần ở điều kiện vườn ươm. 

Kết luận 2: Cây chanh dây lai sinh dưỡng giữa giống chanh dây tím và vàng 

bằng kỹ thuật vi ghép. 

Chồi in vitro sạch virus (CMV, ToRSV và Potyvirus) của 2 giống chanh dây 

có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh và được tái sinh hiệu quả bằng kỹ thuật 

nuôi cấy TCL. 

Cây chanh dây vi ghép được ghép từ cành ghép là đốt thân chứa chồi nách có 

kích thước 1,5 cm của giống chanh dây tím với gốc ghép là chồi cắt bỏ đỉnh, lá với 

kích thước 1,5 cm của giống chanh dây vàng và được nuôi cấy trên môi trường 

MSM bổ sung 2,5 mg/L IBA, 30 g/L sucrose và 8 g/L agar để tạo cây vi ghép. 

Cây chanh dây vi ghép thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt khi trồng thử 

nghiệm ở giai đoạn vườn ươm và đồng ruộng. 
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KIẾN NGHỊ 

Trong khuôn khổ giới hạn về kinh phí và thời gian nghiên cứu, nên luận án chỉ thực 

hiện ở các nội dung như đã trình bày. Do vậy, để nghiên cứu sâu, hoàn chỉnh và có 

khả năng ứng dụng cao hơn, một số kiến nghị được đề xuất như sau:  

 Kiểm tra nhiều hơn các loại virus gây bệnh trên cây chanh dây hiện nay đối 

với những mẫu chanh dây có nguồn gốc từ nuôi cấy mô phân sinh đỉnh. 

Tiếp tục nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của cây 

chanh dây vi ghép như nồng độ đường, chất điều hòa sinh trưởng thực vật bổ sung 

vào môi trường nuôi cấy; điều kiện chiếu sáng; kích thước của cành ghép; tiền xử lý 

cành ghép... 

Triển khai, nhân rộng quy trình nhân giống chanh dây vi ghép sạch bệnh với 

số lượng lớn được tạo ra bằng kỹ thuật nuôi cấy mô phân sinh đỉnh kết hợp với nuôi 

cấy TCL và vi ghép. Tiến hành so sánh năng suất của giống chanh dây vi ghép với 

giống trồng đại trà hiện nay. 
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PHỤ LỤC 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích thống kê khả năng khử trùng các nguồn mẫu của chanh dây tím sau 4 tuần 

nuôi cấy 

Đốt thân chứa chồi nách 

TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 16.6667       

23.00 3 20.0000       

27.00 3 20.0000       

26.00 3  33.3333      

15.00 3  36.6667      

25.00 3  36.6667      

14.00 3   41.6667     

5.00 3    55.0000    

6.00 3    55.0000    

18.00 3    55.0000    

9.00 3    56.6667 56.6667   

8.00 3     60.0000 60.0000  

22.00 3      61.6667 61.6667 
12.00 3      63.3333 63.3333 
17.00 3       65.0000 
Sig.  .078 .078 1.000 .395 .063 .078 .078 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

17.00 65.0000      

7.00 68.3333      

11.00  73.3333     

16.00  73.3333     

13.00  76.6667 76.6667    

4.00   78.3333    

3.00   80.0000 80.0000   

10.00   80.0000 80.0000   

21.00    83.3333 83.3333  

2.00     86.6667  

1.00      100.0000 
19.00      100.0000 
20.00      100.0000 
Sig. .063 .078 .088 .078 .063 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TLS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

9.00 3  11.6667      

2.00 3  13.3333 13.3333     

18.00 3  13.3333 13.3333     

21.00 3   16.6667 16.6667    

8.00 3    18.3333 18.3333   

27.00 3    18.3333 18.3333   

3.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

7.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

10.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

4.00 3     21.6667 21.6667 21.6667 
17.00 3     21.6667 21.6667 21.6667 
13.00 3      23.3333 23.3333 
12.00 3       25.0000 
Sig.  1.000 .444 .126 .157 .163 .157 .140 

NT Subset  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13.00 23.3333         

12.00 25.0000 25.0000        

6.00 26.6667 26.6667        

11.00 26.6667 26.6667        

16.00 26.6667 26.6667        

26.00  28.3333 28.3333       

5.00   31.6667 31.6667      

25.00    33.3333 33.3333     

15.00     36.6667 36.6667    

22.00      38.3333    

24.00       43.3333   

14.00        51.6667  
23.00         68.3333 
Sig. .150 .150 .106 .415 .106 .415 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha =0.05. 

 

Chồi đỉnh 
TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 20.0000       
27.00 3 23.3333 23.3333      
23.00 3  25.0000      
26.00 3   31.6667     
15.00 3    38.3333    
25.00 3    41.6667    
14.00 3     46.6667   
6.00 3      51.6667  
5.00 3      53.3333 53.3333 
9.00 3      53.3333 53.3333 
8.00 3       56.6667 
Sig.  .089 .390 1.000 .089 1.000 .420 .107 

 

 

 

 

 

 



 

Duncan 

 Subset 

8 9 10 11 12 13 14 15 

8.00 56.6667        
18.00 58.3333        
7.00  66.6667       
12.00  66.6667       
17.00  70.0000       
22.00  70.0000       
11.00   76.6667      
16.00   76.6667      
4.00   80.0000 80.0000     
13.00   80.0000 80.0000     
3.00    81.6667     
10.00    83.3333 83.3333    
21.00     86.6667 86.6667   
2.00      88.3333   
20.00       95.0000  
1.00        100.0000 
19.00        100.0000 

Sig. .390 .120 .120 .120 .089 .390 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.  
c. Alpha = 0.05 

TLS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       
19.00 3 .0000       
20.00 3  5.0000      
2.00 3   11.6667     
18.00 3   11.6667     
9.00 3   13.3333 13.3333    
21.00 3   13.3333 13.3333    
4.00 3   15.0000 15.0000    
10.00 3    16.6667 16.6667   
17.00 3    16.6667 16.6667   
3.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  
8.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  
27.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  
13.00 3     20.0000 20.0000  
7.00 3     21.6667 21.6667  
12.00 3     21.6667 21.6667  
11.00 3      23.3333 23.3333 
16.00 3      23.3333 23.3333 
22.00 3      23.3333 23.3333 
6.00 3       26.6667 
26.00 3       26.6667 
Sig.  1.000 1.000 .179 .052 .052 .054 .179 

NT Subset 

8 9 10 11 

6.00 26.6667    
26.00 26.6667    
25.00 30.0000 30.0000   
5.00  31.6667   
15.00  33.3333   
24.00   43.3333  
14.00   45.0000  
23.00    61.6667 
Sig. .154 .154 .447 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

c. Alpha = 0.05. 

 



 

Đoạn thân 
TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 11.6667       

23.00 3  16.6667      

27.00 3  16.6667      

26.00 3   31.6667     

15.00 3   35.0000 35.0000    

25.00 3   35.0000 35.0000    

14.00 3    36.6667    

5.00 3     51.6667   

6.00 3     51.6667   

9.00 3     51.6667   

18.00 3     51.6667   

22.00 3      56.6667  

8.00 3      58.3333 58.3333 
17.00 3       61.6667 
Sig.  1.000 1.000 .126 .444 1.000 .415 .106 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 14 

17.00 61.6667       

12.00 63.3333       

7.00 65.0000       

4.00  71.6667      

11.00  71.6667      

13.00  71.6667      

16.00  71.6667      

3.00   76.6667     

10.00   76.6667     

21.00   80.0000 80.0000    

2.00    81.6667 81.6667   

20.00     85.0000   

19.00      90.0000  

1.00       100.0000 

Sig. .126 1.000 .126 .415 .106 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

c. Alpha = 0.05. 

TLS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3  10.0000      

9.00 3  13.3333 13.3333     

18.00 3   15.0000 15.0000    

20.00 3   15.0000 15.0000    

2.00 3    18.3333 18.3333   

21.00 3     20.0000 20.0000  

8.00 3     21.6667 21.6667 21.6667 
3.00 3      23.3333 23.3333 
7.00 3      23.3333 23.3333 
10.00 3      23.3333 23.3333 
12.00 3       25.0000 
Sig.  1.000 .123 .466 .145 .145 .170 .170 

 
 
 
 



 

Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 14 

3.00 23.3333       

7.00 23.3333       

10.00 23.3333       

12.00 25.0000       

17.00 26.6667       

27.00 26.6667       

4.00 28.3333 28.3333      

11.00 28.3333 28.3333      

13.00 28.3333 28.3333      

16.00 28.3333 28.3333      

26.00 28.3333 28.3333      

6.00  31.6667      

5.00   36.6667     

25.00   36.6667     

15.00   40.0000 40.0000    

22.00    43.3333 43.3333   

24.00     46.6667   

14.00      56.6667  

23.00       70.0000 
Sig. .052 .177 .145 .123 .123 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích thống kê khả năng khử trùng các nguồn mẫu của chanh dây vàng sau 4 

tuần nuôi cấy 

 
Đốt thân chứa chồi nách 

TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 18.3333       

27.00 3 20.0000       

23.00 3 21.6667       

26.00 3  30.0000      

25.00 3   35.0000     

15.00 3   38.3333     

14.00 3    46.6667    

6.00 3    50.0000 50.0000   

9.00 3     53.3333 53.3333  

5.00 3      56.6667 56.6667 
8.00 3       60.0000 
18.00 3       60.0000 
Sig.  .107 1.000 .089 .089 .089 .089 .107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

12.00 65.0000      

17.00 66.6667 66.6667     

22.00 66.6667 66.6667     

16.00 68.3333 68.3333     

7.00  70.0000     

11.00   76.6667    

13.00   80.0000 80.0000   

3.00    81.6667   

2.00    83.3333 83.3333  

4.00    83.3333 83.3333  

10.00    83.3333 83.3333  

21.00     86.6667  

1.00      100.0000 
19.00      100.0000 
20.00      100.0000 
Sig. .120 .120 .089 .129 .120 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

TLS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

18.00 3  10.0000      

2.00 3  13.3333 13.3333     

21.00 3  13.3333 13.3333     

4.00 3   16.6667 16.6667    

10.00 3   16.6667 16.6667    

27.00 3   16.6667 16.6667    

3.00 3    18.3333 18.3333   

9.00 3    18.3333 18.3333   

7.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

8.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

13.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

17.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

12.00 3     21.6667 21.6667  

11.00 3      23.3333 23.3333 
6.00 3       26.6667 
Sig.  1.000 .097 .118 .137 .130 .124 .080 

 
Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 12 

6.00 26.6667     

5.00 30.0000 30.0000    

16.00  31.6667 31.6667   

26.00  31.6667 31.6667   

15.00  33.3333 33.3333   

22.00  33.3333 33.3333   

25.00   35.0000   

14.00    46.6667  

24.00    46.6667  

23.00     66.6667 
Sig. .080 .118 .118 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 
 
 



 

Chồi đỉnh 
TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 21.6667       

27.00 3 23.3333       

23.00 3 25.0000       

26.00 3  31.6667      

15.00 3   38.3333     

14.00 3    45.0000    

25.00 3    46.6667 46.6667   

6.00 3     50.0000   

5.00 3      55.0000  

9.00 3      55.0000  

8.00 3      58.3333 58.3333 
18.00 3       60.0000 
Sig.  .078 1.000 1.000 .347 .063 .078 .347 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

7.00 68.3333      

12.00 68.3333      

22.00 70.0000      

17.00 71.6667      

11.00  78.3333     

16.00  78.3333     

13.00  80.0000 80.0000    

3.00   83.3333 83.3333   

4.00    85.0000   

10.00    85.0000   

21.00    85.0000   

2.00     90.0000  

1.00      100.0000 
19.00      100.0000 
20.00      100.0000 
Sig. .088 .377 .063 .395 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

LS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

2.00 3  10.0000      

4.00 3  10.0000      

9.00 3  10.0000      

18.00 3  10.0000      

17.00 3  13.3333 13.3333     

10.00 3   15.0000 15.0000    

21.00 3   15.0000 15.0000    

3.00 3   16.6667 16.6667 16.6667   

8.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

12.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

13.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
27.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
7.00 3      21.6667 21.6667 
11.00 3      21.6667 21.6667 
16.00 3      21.6667 21.6667 
22.00 3       23.3333 
Sig.  1.000 .107 .099 .107 .107 .118 .113 

 
 



 

Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 14 

7.00 21.6667       

11.00 21.6667       

16.00 21.6667       

22.00 23.3333 23.3333      

26.00 25.0000 25.0000 25.0000     

25.00  26.6667 26.6667 26.6667    

6.00   28.3333 28.3333 28.3333   

5.00    30.0000 30.0000   

15.00     31.6667   

14.00      45.0000  

24.00      46.6667  

23.00       63.3333 
Sig. .107 .087 .087 .087 .087 .362 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
Đoạn Thân 

TLN 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

24.00 3 11.6667       

27.00 3  20.0000      

23.00 3  21.6667      

26.00 3   30.0000     

15.00 3    36.6667    

25.00 3    38.3333    

14.00 3    40.0000    

6.00 3     50.0000   

5.00 3     53.3333 53.3333  

9.00 3      55.0000  

18.00 3      55.0000  

8.00 3       61.6667 
22.00 3       61.6667 
17.00 3       63.3333 
12.00 3       65.0000 
Sig.  1.000 .362 1.000 .087 .072 .393 .099 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 14 15 

17.00 63.3333        

12.00 65.0000        

7.00 66.6667        

11.00  73.3333       

16.00  75.0000       

4.00  76.6667 76.6667      

13.00  76.6667 76.6667      

10.00   80.0000 80.0000     

3.00    81.6667 81.6667    

21.00    81.6667 81.6667    

2.00     85.0000 85.0000   

20.00      88.3333   

19.00       93.3333  

1.00        100.0000 
Sig. .087 .099 .087 .393 .087 .072 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 

 



 

TLS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3  6.6667      

9.00 3  10.0000 10.0000     

18.00 3   11.6667 11.6667    

20.00 3   11.6667 11.6667    

2.00 3    15.0000 15.0000   

8.00 3     16.6667 16.6667  

3.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
13.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
16.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
21.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
7.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
10.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
12.00 3      21.6667 21.6667 
4.00 3       23.3333 
17.00 3       23.3333 
27.00 3       23.3333 
Sig.  1.000 .147 .494 .171 .063 .063 .067 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

12.00 21.6667      

4.00 23.3333      

17.00 23.3333      

27.00 23.3333      

11.00 26.6667 26.6667     

6.00  30.0000 30.0000    

26.00  30.0000 30.0000    

25.00   31.6667    

5.00   33.3333    

15.00    38.3333   

22.00    38.3333   

24.00     46.6667  

14.00     48.3333  

23.00      65.0000 
Sig. .052 .171 .187 1.000 .466 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha =0.05. 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích thống kê ảnh hưởng của chất khử trùng và nguồn mẫu lên khả năng tái 
sinh chồi giống chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy 
Đốt thân chứa chồi nách 

TLTS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

9.00 3  11.6667      

2.00 3  13.3333 13.3333     

18.00 3  13.3333 13.3333     

21.00 3   16.6667 16.6667    

8.00 3    18.3333 18.3333   

27.00 3    18.3333 18.3333   

3.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

7.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

10.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

4.00 3     21.6667 21.6667 21.6667 
17.00 3     21.6667 21.6667 21.6667 
13.00 3      23.3333 23.3333 
12.00 3       25.0000 
Sig.  1.000 .444 .126 .157 .163 .157 .140 



 

Duncan 

NT Subset  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13.00 23.3333         

12.00 25.0000 25.0000        

6.00 26.6667 26.6667        

11.00 26.6667 26.6667        

16.00 26.6667 26.6667        

26.00  28.3333 28.3333       

5.00   31.6667 31.6667      

25.00    33.3333 33.3333     

15.00     36.6667 36.6667    

22.00      38.3333    

24.00       43.3333   

14.00        51.6667  
23.00         68.3333 

Sig. .150 .150 .106 .415 .106 .415 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

c. Alpha = 0.05. 

SC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.00 3 .0000        

19.00 3 .0000        

20.00 3 .0000        

2.00 3  1.0000       

3.00 3  1.3333 1.3333      

7.00 3  1.3333 1.3333      

18.00 3  1.3333 1.3333      

4.00 3  1.6667 1.6667 1.6667     

9.00 3  1.6667 1.6667 1.6667     

12.00 3  1.6667 1.6667 1.6667     

27.00 3  1.6667 1.6667 1.6667     

6.00 3   2.0000 2.0000 2.0000    

26.00 3   2.0000 2.0000 2.0000    

8.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

10.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

13.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

16.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

21.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

25.00 3    2.3333 2.3333 2.3333   

15.00 3     2.6667 2.6667 2.6667  
22.00 3     2.6667 2.6667 2.6667  
5.00 3      3.0000 3.0000  
11.00 3      3.0000 3.0000  
17.00 3      3.0000 3.0000  
24.00 3      3.0000 3.0000  
14.00 3       3.3333 3.3333 
23.00 3        4.0000 
Sig.  1.000 .122 .126 .132 .128 .132 .118 .072 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             CCC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 

1.00 3 .0000   

19.00 3 .0000   

20.00 3 .0000   

12.00 3 .4667 .4667  

18.00 3 .5333 .5333  

11.00 3 .6000 .6000  

17.00 3 .6333 .6333  

10.00 3 .6667 .6667  

2.00 3 .7333 .7333  

16.00 3 .7333 .7333  

27.00 3 .7667 .7667  

4.00 3 .8333 .8333  

3.00 3 .9000 .9000  

7.00 3 1.0000 1.0000  

8.00 3 1.0333 1.0333  

6.00 3 1.0667 1.0667  

21.00 3 1.1333 1.1333  

5.00 3 1.2333 1.2333  

13.00 3 1.2333 1.2333  

26.00 3 1.2333 1.2333  

15.00 3 1.2667 1.2667  

25.00 3 1.2667 1.2667  

22.00 3 1.3667 1.3667  

14.00 3 1.5333 1.5333  

24.00 3 1.5333 1.5333  

23.00 3  1.9667  

9.00 3   3.2667 

Sig.  .060 .064 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
b. Alpha = 0.05. 

Chồi đỉnh 
TLTS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3  5.0000      

2.00 3   11.6667     

18.00 3   11.6667     

9.00 3   13.3333 13.3333    

21.00 3   13.3333 13.3333    

4.00 3   15.0000 15.0000    

10.00 3    16.6667 16.6667   

17.00 3    16.6667 16.6667   

3.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

8.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

27.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

13.00 3     20.0000 20.0000  

7.00 3     21.6667 21.6667  

12.00 3     21.6667 21.6667  

11.00 3      23.3333 23.3333 
16.00 3      23.3333 23.3333 
22.00 3      23.3333 23.3333 
6.00 3       26.6667 
26.00 3       26.6667 
Sig.  1.000 1.000 .179 .052 .052 .054 .179 



 

 
Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 

6.00 26.6667    

26.00 26.6667    

25.00 30.0000 30.0000   

5.00  31.6667   

15.00  33.3333   

24.00   43.3333  

14.00   45.0000  

23.00    61.6667 
Sig. .154 .154 .447 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

SC 

Duncan 
 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 

1.00 3 .0000     

19.00 3 .0000     

2.00 3  1.0000    

4.00 3  1.0000    

9.00 3  1.0000    

10.00 3  1.0000    

18.00 3  1.0000    

20.00 3  1.0000    

21.00 3  1.0000    

26.00 3  1.0000    

27.00 3  1.0000    

3.00 3  1.3333 1.3333   

7.00 3  1.3333 1.3333   

12.00 3  1.3333 1.3333   

13.00 3  1.3333 1.3333   

16.00 3  1.3333 1.3333   

25.00 3  1.3333 1.3333   

6.00 3  1.6667 1.6667 1.6667  

8.00 3  1.6667 1.6667 1.6667  

11.00 3  1.6667 1.6667 1.6667  

15.00 3  1.6667 1.6667 1.6667  

17.00 3  1.6667 1.6667 1.6667  

5.00 3   2.0000 2.0000  

22.00 3   2.0000 2.0000  

14.00 3    2.3333  

24.00 3    2.3333  

23.00 3     3.3333 
Sig.  1.000 .115 .109 .101 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.00 3 .0000        

19.00 3 .0000        

7.00 3  .1667       

9.00 3  .1667       

20.00 3  .1667       

4.00 3  .2000 .2000      

6.00 3  .2000 .2000      

12.00 3  .2000 .2000      

21.00 3  .2000 .2000      

2.00 3  .2333 .2333 .2333     

3.00 3  .2333 .2333 .2333     

8.00 3  .2333 .2333 .2333     

10.00 3  .2333 .2333 .2333     

11.00 3  .2333 .2333 .2333     

18.00 3  .2333 .2333 .2333     

27.00 3  .2333 .2333 .2333     

16.00 3   .2667 .2667 .2667    

17.00 3   .2667 .2667 .2667    

26.00 3   .2667 .2667 .2667    

5.00 3    .3000 .3000 .3000   

13.00 3    .3000 .3000 .3000   

25.00 3    .3000 .3000 .3000   

15.00 3     .3333 .3333 .3333  

22.00 3      .3667 .3667  

14.00 3       .4000  

24.00 3       .4000  

23.00 3        .5000 

Sig.  1.000 .123 .123 .122 .106 .096 .088 1.000 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 c. Alpha = 0.05. 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích thống kê ảnh hưởng của chất khử trùng và nguồn mẫu lên khả năng tái 

sinh chồi giống chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy 

 
Đốt thân chứa chồi nách 

TLTS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

18.00 3  10.0000      

2.00 3  13.3333 13.3333     

21.00 3  13.3333 13.3333     

4.00 3   16.6667 16.6667    

10.00 3   16.6667 16.6667    

27.00 3   16.6667 16.6667    

3.00 3    18.3333 18.3333   

9.00 3    18.3333 18.3333   

7.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

8.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

13.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

17.00 3    20.0000 20.0000 20.0000  

12.00 3     21.6667 21.6667  

11.00 3      23.3333 23.3333 
6.00 3       26.6667 
Sig.  1.000 .097 .118 .137 .130 .124 .080 

NT Subset 

8 9 10 11 12 

6.00 26.6667     

5.00 30.0000 30.0000    

16.00  31.6667 31.6667   

26.00  31.6667 31.6667   

15.00  33.3333 33.3333   

22.00  33.3333 33.3333   

25.00   35.0000   

14.00    46.6667  

24.00    46.6667  

23.00     66.6667 
Sig. .080 .118 .118 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

18.00 3  1.3333      

4.00 3  1.6667 1.6667     

7.00 3  1.6667 1.6667     

9.00 3  1.6667 1.6667     

10.00 3  1.6667 1.6667     

17.00 3  1.6667 1.6667     

2.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

3.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

6.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

8.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

12.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

16.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

27.00 3  2.0000 2.0000 2.0000    

11.00 3   2.3333 2.3333 2.3333   

21.00 3   2.3333 2.3333 2.3333   

26.00 3   2.3333 2.3333 2.3333   

5.00 3    2.6667 2.6667 2.6667  

13.00 3    2.6667 2.6667 2.6667  

25.00 3    2.6667 2.6667 2.6667  

15.00 3     3.0000 3.0000  

22.00 3     3.0000 3.0000  

14.00 3      3.3333 3.3333 
24.00 3      3.3333 3.3333 
23.00 3       4.0000 
Sig.  1.000 .109 .112 .109 .098 .095 .068 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

CCC 
Dunccan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.00 3 .0000         

19.00 3 .0000         

20.00 3 .0000         

9.00 3  1.0333        

8.00 3  1.0667        

10.00 3  1.0667        

18.00 3  1.0667        

2.00 3  1.1333 1.1333       

7.00 3  1.1333 1.1333       

16.00 3  1.1333 1.1333       

17.00 3  1.1333 1.1333       

27.00 3  1.1333 1.1333       

12.00 3   1.2000 1.2000      

3.00 3   1.2333 1.2333 1.2333     

26.00 3   1.2333 1.2333 1.2333     

4.00 3    1.2667 1.2667 1.2667    

11.00 3    1.2667 1.2667 1.2667    

15.00 3    1.2667 1.2667 1.2667    

6.00 3     1.3333 1.3333    

25.00 3     1.3333 1.3333    

5.00 3      1.3667 1.3667   
13.00 3      1.3667 1.3667   
21.00 3      1.3667 1.3667   
22.00 3       1.4667   
24.00 3        1.6333  

14.00 3        1.6667  

23.00 3         2.0667 
Sig.  1.000 .136 .133 .306 .128 .133 .108 .554 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. c. Alpha = 0.05. 



 

 

Chồi đỉnh 
TLTS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3 .0000       

20.00 3 .0000       

2.00 3  10.0000      

4.00 3  10.0000      

9.00 3  10.0000      

18.00 3  10.0000      

17.00 3  13.3333 13.3333     

10.00 3   15.0000 15.0000    

21.00 3   15.0000 15.0000    

3.00 3   16.6667 16.6667 16.6667   

8.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

12.00 3    18.3333 18.3333 18.3333  

13.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
27.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
7.00 3      21.6667 21.6667 
11.00 3      21.6667 21.6667 
16.00 3      21.6667 21.6667 
22.00 3       23.3333 
Sig.  1.000 .107 .099 .107 .107 .118 .113 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 14 

7.00 21.6667       

11.00 21.6667       

16.00 21.6667       

22.00 23.3333 23.3333      

26.00 25.0000 25.0000 25.0000     

25.00  26.6667 26.6667 26.6667    

6.00   28.3333 28.3333 28.3333   

5.00    30.0000 30.0000   

15.00     31.6667   

14.00      45.0000  

24.00      46.6667  

23.00       63.3333 
Sig. .107 .087 .087 .087 .087 .362 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 

1.00 3 .0000      

19.00 3 .0000      

20.00 3 .0000      

2.00 3  1.0000     

3.00 3  1.0000     

4.00 3  1.0000     

5.00 3  1.0000     

6.00 3  1.0000     

7.00 3  1.0000     

8.00 3  1.0000     

9.00 3  1.0000     

18.00 3  1.3333 1.3333    

27.00 3  1.3333 1.3333    

10.00 3  1.6667 1.6667 1.6667   

12.00 3  1.6667 1.6667 1.6667   

17.00 3  1.6667 1.6667 1.6667   

21.00 3  1.6667 1.6667 1.6667   

25.00 3  1.6667 1.6667 1.6667   

11.00 3   2.0000 2.0000   

13.00 3   2.0000 2.0000   

16.00 3   2.0000 2.0000   

22.00 3   2.0000 2.0000   

26.00 3   2.0000 2.0000   

15.00 3    2.3333 2.3333  

24.00 3    2.3333 2.3333  

14.00 3     2.6667 2.6667 
23.00 3      3.0000 
Sig.  1.000 .060 .057 .057 .279 .250 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.00 3 .0000        

19.00 3 .0000        

20.00 3 .0000        

6.00 3  .1667       

7.00 3  .1667       

8.00 3  .1667       

2.00 3  .2000 .2000      

3.00 3  .2000 .2000      

4.00 3  .2000 .2000      

9.00 3  .2000 .2000      

11.00 3  .2000 .2000      

18.00 3  .2000 .2000      

12.00 3  .2333 .2333 .2333     

16.00 3  .2333 .2333 .2333     

17.00 3  .2333 .2333 .2333     

21.00 3  .2333 .2333 .2333     

5.00 3   .2667 .2667 .2667    

10.00 3   .2667 .2667 .2667    

25.00 3   .2667 .2667 .2667    

27.00 3   .2667 .2667 .2667    

15.00 3    .3000 .3000    

26.00 3    .3000 .3000    

13.00 3     .3333 .3333   

22.00 3     .3333 .3333   

24.00 3 

     

.4000 .4000 

 

14.00 3       .4333  
23.00 3        .5333 
Sig.  1.000 .122 .123 .116 .110 .078 .347 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
Đoạn Thân 

TLTS 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

19.00 3  6.6667      

9.00 3  10.0000 10.0000     

18.00 3   11.6667 11.6667    

20.00 3   11.6667 11.6667    

2.00 3    15.0000 15.0000   

8.00 3     16.6667 16.6667  

3.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
13.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
16.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
21.00 3     18.3333 18.3333 18.3333 
7.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
10.00 3     20.0000 20.0000 20.0000 
12.00 3      21.6667 21.6667 
4.00 3       23.3333 
17.00 3       23.3333 
27.00 3       23.3333 
Sig.  1.000 .147 .494 .171 .063 .063 .067 

 
 
 
 
 



 

Duncan 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

12.00 21.6667      

4.00 23.3333      

17.00 23.3333      

27.00 23.3333      

11.00 26.6667 26.6667     

6.00  30.0000 30.0000    

26.00  30.0000 30.0000    

25.00   31.6667    

5.00   33.3333    

15.00    38.3333   

22.00    38.3333   

24.00     46.6667  

14.00     48.3333  

23.00      65.0000 
Sig. .052 .171 .187 1.000 .466 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
SC 

Duncan 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.00 3 .0000        

4.00 3  1.3333       

7.00 3  1.3333       

9.00 3  1.3333       

18.00 3  1.3333       

19.00 3  1.3333       

2.00 3  1.6667 1.6667      

3.00 3  1.6667 1.6667      

6.00 3  1.6667 1.6667      

8.00 3  1.6667 1.6667      

20.00 3  1.6667 1.6667      

27.00 3  1.6667 1.6667      

5.00 3  2.0000 2.0000 2.0000     

10.00 3  2.0000 2.0000 2.0000     

13.00 3  2.0000 2.0000 2.0000     

16.00 3  2.0000 2.0000 2.0000     

21.00 3  2.0000 2.0000 2.0000     

11.00 3   2.3333 2.3333 2.3333    

12.00 3   2.3333 2.3333 2.3333    

17.00 3   2.3333 2.3333 2.3333    

25.00 3   2.3333 2.3333 2.3333    

15.00 3    2.6667 2.6667 2.6667   

26.00 3    2.6667 2.6667 2.6667   

14.00 3     3.0000 3.0000 3.0000  
22.00 3      3.3333 3.3333 3.3333 
24.00 3       3.6667 3.6667 
23.00 3        4.0000 
Sig.  1.000 .173 .172 .165 .152 .130 .117 .117 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
c. Alpha = 0.05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Duncan       CCC 

NT N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

1.00 3 .0000       

9.00 3  .7000      

2.00 3  .7333 .7333     

7.00 3  .7667 .7667 .7667    

27.00 3  .7667 .7667 .7667    

8.00 3   .8000 .8000 .8000   

19.00 3    .8333 .8333   

18.00 3     .8667 .8667  

4.00 3      .9333 .9333 
6.00 3      .9333 .9333 
12.00 3      .9333 .9333 
16.00 3      .9333 .9333 
3.00 3       .9667 
10.00 3       1.0000 
17.00 3       1.0000 
25.00 3       1.0000 
Sig.  1.000 .130 .130 .130 .117 .139 .156 

NT Subset 

8 9 10 11 12 13 

3.00 .9667      

10.00 1.0000      

17.00 1.0000      

25.00 1.0000      

5.00 1.0333      

20.00 1.0333      

11.00  1.1333     

13.00  1.1333     

26.00  1.1667 1.1667    

24.00  1.1667 1.1667    

15.00  1.2000 1.2000 1.2000   

23.00   1.2333 1.2333 1.2333  

14.00    1.2667 1.2667  

21.00     1.3000  

22.00      1.4667 

Sig. .146 .139 .130 .117 .117 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.  
c. Alpha = 0.05. 



Bảng 3.5. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ tTCL-L, lTCL-L giống chanh dây 

tím dưới ảnh hưởng của BA riêng lẻ hoặc kết hợp NAA sau 8 tuần nuôi cấy 

tTCL-L 

TLTS 

Duncan 

NT N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

1.00 3 .0000     

5.00 3  58.3333    

2.00 3   73.3333   

4.00 3    81.6667  

3.00 3     100.0000 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

Duncan 

NT N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

1.00 3 .0000     

5.00 3  2.0000    

2.00 3   2.6667   

4.00 3    3.3333  

3.00 3     4.0000 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

Duncan 

NT N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

1.00 3 .0000     

5.00 3  .1333    

2.00 3   .2333   

4.00 3    .7333  

3.00 3     1.5333 
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

lTCL-L 

                                             TLTS 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

1.00 3 .0000   

2.00 3  31.6667  

5.00 3  38.3333  

3.00 3   53.3333 

4.00 3   56.6667 

Sig.  1.000 .073 .341 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

              

 

                               



  SC 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

1.00 3 .0000   

2.00 3  1.3333  

3.00 3  2.0000 2.0000 
5.00 3  2.0000 2.0000 

4.00 3   2.3333 

Sig.  1.000 .058 .311 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

                                                            CCC 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

1.00 3 .0000    

2.00 3  .1000   

5.00 3  .1667   

3.00 3   .3333  

4.00 3    .7667 

Sig.  1.000 .098 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.6. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ lTCL-T, tTCL-T giống chanh dây 

tím dưới ảnh hưởng của BA riêng lẻ hoặc kết hợp NAA sau 8 tuần nuôi cấy 

lTCL-T 

TLTS 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.00 3 .0000         

6.00 3 .0000         

10.00 3  5.0000        

2.00 3   11.6667       

9.00 3    16.6667      

7.00 3    18.3333      

5.00 3     25.0000     

13.00 3      36.6667    

4.00 3      38.3333    

8.00 3       48.3333   
3.00 3       51.6667   
11.00 3        58.3333  

12.00 3         78.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 .403 1.000 .403 .101 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 

 



SC 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

1.00 3 .0000     

2.00 3 .0000     

5.00 3 .0000     

6.00 3 .0000     

9.00 3 .0000     

10.00 3  .6667    

13.00 3  1.0000    

4.00 3   2.0000   

11.00 3   2.3333 2.3333  

3.00 3    2.6667 2.6667 
7.00 3    2.6667 2.6667 
8.00 3     3.0000 
12.00 3     3.0000 

Sig.  1.000 .214 .214 .240 .255 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

Duncan 

NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

1.00 3 .0000      

2.00 3 .0000      

5.00 3 .0000      

6.00 3 .0000      

9.00 3 .0000      

10.00 3  .3000     

4.00 3   .5333    

7.00 3   .5333    

3.00 3   .5667    

13.00 3    1.0333   

8.00 3    1.1667 1.1667  

11.00 3     1.2667  

12.00 3      1.8333 

Sig.  1.000 1.000 .654 .065 .160 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tTCL-T 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 1.00 3 .0000       

2.00 3 .0000       

3.00 3 .0000       

4.00 3 .0000       

5.00 3 .0000       

10.00 3 .0000       

9.00 3  6.6667      

6.00 3   13.3333     

7.00 3    18.3333    

13.00 3     23.3333   

12.00 3      36.6667  

8.00 3       48.3333 

11.00 3       51.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ lTCL-T, tTCL-T giống chanh dây  

vàng dưới ảnh hưởng của BA riêng lẻ hoặc kết hợp NAA sau 8 tuần nuôi cấy 

lTCL-T 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 1.00 3 .0000      

2.00 3 .0000      

6.00 3  10.0000     

10.00 3  13.3333     

9.00 3   20.0000    

8.00 3    26.6667   

5.00 3     33.3333  

7.00 3     35.0000 35.0000 

13.00 3      38.3333 

11.00 3       

3.00 3       

4.00 3       

12.00 3       

Sig.  1.000 .083 1.000 1.000 .376 .083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncana 1.00     

2.00     

6.00     

10.00     

9.00     

8.00     

5.00     

7.00     

13.00     

11.00 43.3333    

3.00  58.3333   

4.00   66.6667  

12.00    71.6667 

Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 1.00 3 .0000      

2.00 3 .0000      

3.00 3 .0000      

5.00 3 .0000      

9.00 3 .0000      

10.00 3 .0000      

6.00 3  1.0000     

8.00 3   1.6667    

13.00 3   1.6667    

11.00 3   2.0000 2.0000   

4.00 3    2.3333 2.3333  

7.00 3     2.6667 2.6667 

12.00 3      3.0000 

Sig.  1.000 1.000 .240 .214 .214 .214 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana 1.00 3 .0000     

2.00 3 .0000     

3.00 3 .0000     

5.00 3 .0000     

9.00 3 .0000     

10.00 3 .0000     

6.00 3  .2333    

4.00 3   .4333   

8.00 3   .4333   

7.00 3   .4667   

11.00 3    .7667  

13.00 3    .8333  

12.00 3     1.1333 

Sig.  1.000 1.000 .455 .119 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



Bảng 3.8. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ các vị trí mẫu tTCL-L giống chanh 

dây tím sau 8 tuần nuôi cấy 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana 5.00 3 21.6667     

1.00 3  31.6667    

4.00 3   68.3333   

2.00 3    83.3333  

3.00 3     100.0000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 5.00 3 1.3333   

1.00 3  2.6667  

4.00 3  3.0000  

2.00 3   4.0000 

3.00 3   4.6667 

Sig.  1.000 .383 .098 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 .2000   

5.00 3 .2000   

4.00 3 .2333   

2.00 3  .4667  

3.00 3   1.1667 

Sig.  .552 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ các vị trí mẫu lTCL-T giống chanh 

dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Duncan
a
 4.00 3 .0000    

5.00 3 .0000    
1.00 3  41.6667   
2.00 3   68.3333  
3.00 3    86.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 



SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 .0000   

4.00 3 .0000   

5.00 3 .0000   

2.00 3  2.6667  

3.00 3   3.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 .0000   

4.00 3 .0000   

5.00 3 .0000   

2.00 3  .9333  

3.00 3   1.1667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.10. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

sau 8 tuần nuôi cấy trên giá thể khác nhau 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 .0000   

2.00 3  46.6667  

3.00 3   100.0000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 .0000   

2.00 3  1.6667  

3.00 3   4.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncan
a
 1.00 3 .0000   

2.00 3  .3667  
3.00 3   1.5667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 



Bảng 3.11. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng 

sau 8 tuần nuôi cấy trên giá thể khác nhau 

TLTS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 1.00 3 31.6667   

2.00 3  48.3333  

3.00 3   88.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncan
a
 1.00 3 .0000   

2.00 3  2.3333  
3.00 3   3.3333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncan
a
 1.00 3 .0000   

2.00 3  .2667  
3.00 3   1.4333 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.12. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

sau 8 tuần nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng khác nhau 
ONEWAY TLPSSEO TLPSC SC CCC BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLPSSEO 

1.00 3 4.4433 1.92835 1.11333 -.3470 9.2336 3.33 6.67 

2.00 3 100.0000 .00000 .00000 100.0000 100.0000 100.00 100.00 

Total 6 52.2217 52.35275 21.37292 -2.7192 107.1625 3.33 100.00 

TLPSC 
1.00 3 100.0000 .00000 .00000 100.0000 100.0000 100.00 100.00 
2.00 3 71.1100 3.84515 2.22000 61.5581 80.6619 66.67 73.33 
Total 6 85.5550 16.00949 6.53585 68.7541 102.3559 66.67 100.00 

SC 
1.00 3 4.3333 .57735 .33333 2.8991 5.7676 4.00 5.00 
2.00 3 3.3333 .57735 .33333 1.8991 4.7676 3.00 4.00 
Total 6 3.8333 .75277 .30732 3.0433 4.6233 3.00 5.00 

CCC 

1.00 3 1.1333 .05774 .03333 .9899 1.2768 1.10 1.20 

2.00 3 .4667 .05774 .03333 .3232 .6101 .40 .50 

Total 6 .8000 .36878 .15055 .4130 1.1870 .40 1.20 

 



 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SEO 

Between Groups 13696.615 1 13696.615 7366.676 .000 

Within Groups 7.437 4 1.859   

Total 13704.052 5    

CHOI 

Between Groups 1251.948 1 1251.948 169.352 .000 

Within Groups 29.570 4 7.393   
Total 1281.519 5    

SC 

Between Groups 1.500 1 1.500 4.500 .101 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 2.833 5    

CCC 

Between Groups .667 1 .667 200.000 .000 

Within Groups .013 4 .003   

Total .680 5    
Bảng 3.13. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu lTCL-T giống chanh dây vàng 
sau 8 tuần nuôi cấy dưới điều kiện chiếu sáng khác nhau 
ONEWAY TLPSSEO TLPSC SC CCC BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLPSSEO 1.00 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

2.00 3 12.2200 1.92258 1.11000 7.4441 16.9959 10.00 13.33 

Total 6 6.1100 6.80272 2.77720 -1.0290 13.2490 .00 13.33 

TLPSC 1.00 3 87.7767 3.85093 2.22333 78.2104 97.3429 83.33 90.00 

2.00 3 54.4433 1.92835 1.11333 49.6530 59.2336 53.33 56.67 

Total 6 71.1100 18.45949 7.53605 51.7380 90.4820 53.33 90.00 

SC 1.00 3 3.6667 .57735 .33333 2.2324 5.1009 3.00 4.00 

2.00 3 2.6667 .57735 .33333 1.2324 4.1009 2.00 3.00 

Total 6 3.1667 .75277 .30732 2.3767 3.9567 2.00 4.00 

CCC 1.00 3 1.3667 .05774 .03333 1.2232 1.5101 1.30 1.40 

2.00 3 .3333 .05774 .03333 .1899 .4768 .30 .40 

Total 6 .8500 .56833 .23202 .2536 1.4464 .30 1.40 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLPSSEO Between Groups 223.993 1 223.993 121.198 .000 

Within Groups 7.393 4 1.848   
Total 231.385 5    

TLPSC Between Groups 1666.667 1 1666.667 179.712 .000 

Within Groups 37.096 4 9.274   
Total 1703.763 5    

SC Between Groups 1.500 1 1.500 4.500 .101 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 2.833 5    

CCC Between Groups 1.602 1 1.602 480.500 .000 

Within Groups .013 4 .003   
Total 1.615 5    



Bảng 3.14.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu tTCL-L giống chanh dây tím 

sau 8 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ sung  AgNO3, AgNPs 
TLPSSEO 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 4.00 3 .0000       

5.00 3 .0000       
13.00 3 .0000       
14.00 3 .0000       
15.00 3 .0000       
12.00 3  6.6700      
1.00 3  7.7767 7.7767     
11.00 3   8.8867     
10.00 3    11.6700    
9.00 3    12.2200    
8.00 3     16.6700   
6.00 3      31.1100  

2.00 3       100.0000 

3.00 3       100.0000 

7.00 3       100.0000 

Sig.  1.000 .094 .094 .398 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

TLPSC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 7.00 3 7.7800      

2.00 3 8.8867      
15.00 3  16.1133     
3.00 3   20.5567    
9.00 3    25.5567   
12.00 3     28.8867  
13.00 3      36.6700 

8.00 3      37.2233 

14.00 3       
10.00 3       
6.00 3       
4.00 3       
5.00 3       
1.00 3       
11.00 3       
Sig.  .302 1.000 1.000 1.000 1.000 .603 

 
 



 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 11 12 

Duncan
a
 7.00       

2.00       
15.00       
3.00       
9.00       
12.00       
13.00       
8.00       
14.00 47.7800      
10.00  51.1133     
6.00   67.7800    
4.00    82.2200   
5.00     84.4433  
1.00      100.0000 

11.00      100.0000 

Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncan
a
 14.00 3 .0000         

15.00 3 .0000         
2.00 3  1.3333        
7.00 3  1.3333        
8.00 3  1.3333        
3.00 3  1.6667 1.6667       
12.00 3  1.6667 1.6667       
13.00 3  2.0000 2.0000 2.0000      
9.00 3   2.3333 2.3333      
6.00 3    2.6667 2.6667     
10.00 3     3.3333 3.3333    

1.00 3      3.6667 3.6667   
5.00 3       4.3333 4.3333  
11.00 3        4.6667  
4.00 3         6.3333 

Sig.  1.000 .174 .159 .145 .124 .435 .124 .435 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 



CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncan
a
 14.00 3 .0000         

15.00 3 .0000         
7.00 3  .2333        
8.00 3  .2667        
4.00 3   .3667       
13.00 3   .4000 .4000      
3.00 3    .4667 .4667     
9.00 3    .4667 .4667     
12.00 3    .4667 .4667     
2.00 3     .5333     
10.00 3      .7333    

5.00 3       1.2333   
1.00 3        1.4667  
6.00 3         1.5667 

11.00 3         1.5667 

Sig.  1.000 .435 .435 .159 .159 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.15.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi tái sinh từ mẫu lTCL-T giống chanh dây 

vàng sau 8 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ sung  AgNO3, AgNPs 

TLPSSEO 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 .0000       

2.00 3 .0000       
8.00 3 .0000       
11.00 3 .0000       
12.00 3 .0000       
13.00 3 .0000       
5.00 3  5.0000      
4.00 3  5.5567      
10.00 3  6.1133 6.1133     
3.00 3   7.2233     
9.00 3   7.2233     
14.00 3    9.4433    
6.00 3     33.3300   
15.00 3      76.1100  

7.00 3       100.0000 

Sig.  1.000 .093 .094 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



TLPSC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 7.00 3 .0000      

15.00 3 .0000      
14.00 3  38.3300     
13.00 3   44.4433    
8.00 3    48.8900   
6.00 3     58.8867  
12.00 3     59.9967  
9.00 3      67.7800 

10.00 3       
5.00 3       
2.00 3       
3.00 3       
1.00 3       
4.00 3       
11.00 3       
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 .334 1.000 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 11 

Duncan
a
 7.00      

15.00      
14.00      
13.00      
8.00      
6.00      
12.00      
9.00      
10.00 72.2200     
5.00  82.2233    
2.00  83.8867 83.8867   
3.00   85.0000 85.0000  
1.00   86.1133 86.1133  
4.00    87.2233 87.2233 

11.00     88.8867 

Sig. 1.000 .151 .071 .071 .151 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 



SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 2.00 3 .0000     

6.00 3 .0000     
7.00 3 .0000     
8.00 3 .0000     
13.00 3 .0000     
14.00 3 .0000     
15.00 3 .0000     
5.00 3  1.3333    
12.00 3  1.3333    
3.00 3  1.6667 1.6667   
9.00 3   2.0000   
4.00 3    3.0000  
10.00 3    3.0000  
1.00 3    3.3333  
11.00 3     4.0000 

Sig.  1.000 .206 .181 .206 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 2.00 3 .0000      

6.00 3 .0000      
7.00 3 .0000      
8.00 3 .0000      
13.00 3 .0000      
14.00 3 .0000      
15.00 3 .0000      
12.00 3  .3333     
3.00 3  .3667     
9.00 3   .4333    
5.00 3   .4667    
4.00 3    .5667   
10.00 3     .6667  
11.00 3      1.2667 

1.00 3      1.3000 

Sig.  1.000 .309 .309 1.000 1.000 .309 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 



Bảng 3.16.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây tím được nhân nhanh trên 

môi trường khoáng khác nhau sau 8 tuần nuôi cấy   

                                                                SC 

 
MTK N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 2.00 3 3.0000   

6.00 3 3.0000   

3.00 3 3.3333   

1.00 3 3.6667   

5.00 3  5.0000  

4.00 3   6.6667 

Sig.  .088 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
MTK N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Duncana 2.00 3 1.3333    

6.00 3 1.4333 1.4333   

3.00 3  1.6333   

1.00 3   1.9333  

4.00 3   2.1333  

5.00 3    2.9333 

Sig.  .422 .122 .122 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SL 

 
MTK N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 2.00 3 3.0000   

3.00 3 3.6667 3.6667  

6.00 3 3.6667 3.6667  

1.00 3  4.0000  

5.00 3   5.3333 

4.00 3   5.6667 

Sig.  .125 .426 .403 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SPAD 

 
MTK N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 3.00 3 5.9667      

2.00 3  7.3000     
4.00 3   8.6000    
1.00 3    17.4000   
6.00 3     21.3000  
5.00 3      24.2667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 



Bảng 3.17.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây vàng được nhân nhanh 

trên môi trường khoáng khác nhau sau 8 tuần nuôi cấy   

SC 

 
MTK N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Duncana 4.00 3 2.0000    

3.00 3 2.6667 2.6667   

1.00 3  3.0000 3.0000  

6.00 3  3.3333 3.3333  

2.00 3   3.6667  

5.00 3    4.6667 

Sig.  .109 .125 .125 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Duncana 4.00 3 1.2000   

6.00 3 1.2333   

3.00 3 1.3000   

2.00 3  1.4333  

5.00 3  1.4667  

1.00 3   1.8667 

Sig.  .086 .525 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Duncan
a
 4.00 3 2.6667  

3.00 3 3.0000  
2.00 3 3.3333  
6.00 3 3.3333  
1.00 3  4.3333 

5.00 3  4.6667 

Sig.  .176 .454 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 4.00 3 4.7667     

3.00 3 5.3667     
6.00 3  16.0000    
1.00 3   17.7333   
2.00 3    18.7333  
5.00 3     26.8333 

Sig.  .137 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



Bảng 3.18.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây tím được nhân nhanh trên 

môi trường bổ sung BA kết hợp Kin sau 8 tuần nuôi cấy   

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 1.0000       

2.00 3  2.0000      
13.00 3  2.0000      
3.00 3  2.6667 2.6667     
6.00 3  2.6667 2.6667     
15.00 3  2.6667 2.6667     
17.00 3  2.6667 2.6667     
14.00 3   3.0000 3.0000    
5.00 3    3.6667 3.6667   
7.00 3    3.6667 3.6667   
9.00 3    3.6667 3.6667   
10.00 3    3.6667 3.6667   
16.00 3    3.6667 3.6667   
11.00 3     4.3333 4.3333  

8.00 3      5.0000 5.0000 

12.00 3      5.0000 5.0000 

4.00 3       5.6667 

Sig.  1.000 .131 .441 .131 .131 .105 .105 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 7.00 3 1.3333      

1.00 3 1.3667 1.3667     

15.00 3 1.4333 1.4333 1.4333    

17.00 3 1.4333 1.4333 1.4333    

14.00 3 1.4667 1.4667 1.4667    

13.00 3  1.5333 1.5333 1.5333   

10.00 3   1.5667 1.5667   

9.00 3    1.6667 1.6667  

11.00 3     1.8333 1.8333 

8.00 3      1.8667 

16.00 3      1.8667 

12.00 3       

6.00 3       

5.00 3       

2.00 3       

3.00 3       

4.00 3       

Sig.  .158 .078 .158 .135 .051 .707 

 

 



 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 11 

Duncan
a
 7.00      

1.00      
15.00      
17.00      
14.00      
13.00      
10.00      
9.00      
11.00      
8.00 1.8667     
16.00 1.8667     
12.00 2.0333 2.0333    
6.00  2.1333 2.1333   
5.00   2.2333 2.2333  
2.00    2.3333 2.3333 

3.00     2.4333 

4.00     2.5000 

Sig. .063 .234 .234 .234 .063 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 3.6667       

15.00 3 3.6667       
13.00 3 4.0000 4.0000      
14.00 3 4.3333 4.3333 4.3333     
17.00 3 4.3333 4.3333 4.3333     
5.00 3 4.6667 4.6667 4.6667 4.6667    
6.00 3 4.6667 4.6667 4.6667 4.6667    
9.00 3 4.6667 4.6667 4.6667 4.6667    
16.00 3 4.6667 4.6667 4.6667 4.6667    
10.00 3  5.0000 5.0000 5.0000    
7.00 3   5.3333 5.3333    
11.00 3    5.6667 5.6667   
2.00 3     6.3333 6.3333  

12.00 3     6.3333 6.3333  

3.00 3      6.6667 6.6667 

8.00 3      6.6667 6.6667 

4.00 3       7.3333 

Sig.  .061 .059 .059 .056 .164 .500 .164 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



 

SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 11.00 3 21.0333      

1.00 3 21.1333 21.1333     
10.00 3 21.4667 21.4667     
13.00 3  21.6333     
14.00 3   23.5333    
15.00 3   23.7000    
17.00 3   23.8000    
16.00 3   24.0333    
5.00 3    24.7000   
6.00 3    25.1667 25.1667  
2.00 3     25.6000 25.6000 

7.00 3      26.0333 

9.00 3       
3.00 3       
8.00 3       
12.00 3       
4.00 3       
Sig.  .117 .071 .080 .076 .098 .098 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncan
a
 11.00     

1.00     
10.00     
13.00     
14.00     
15.00     
17.00     
16.00     
5.00     
6.00     
2.00     
7.00 26.0333    
9.00 26.5333 26.5333   
3.00  26.6333 26.6333  
8.00  26.6333 26.6333  
12.00   27.1000  
4.00    30.8000 

Sig. .058 .715 .092 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



Bảng 3.19.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây vàng được nhân nhanh 

trên môi trường bổ sung BA kết hợp Kin sau 8 tuần nuôi cấy 

SC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncan
a
 1.00 3 1.0000         

2.00 3  2.0000        
14.00 3  2.0000        
17.00 3  2.3333 2.3333       
10.00 3  2.6667 2.6667 2.6667      
15.00 3  2.6667 2.6667 2.6667      
3.00 3   3.0000 3.0000      
9.00 3   3.0000 3.0000      
16.00 3    3.3333 3.3333     
11.00 3     4.0000 4.0000    

4.00 3      4.3333 4.3333   
12.00 3      4.3333 4.3333   
5.00 3      4.6667 4.6667 4.6667  
6.00 3       5.0000 5.0000  
13.00 3       5.0000 5.0000  
7.00 3        5.3333  
8.00 3         6.3333 

Sig.  1.000 .090 .090 .090 .060 .083 .090 .083 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 14.00 3 1.1667       

17.00 3 1.1667       

1.00 3 1.2333       

15.00 3 1.2667       

16.00 3  1.4000      

2.00 3  1.5000 1.5000     

3.00 3   1.5333     

10.00 3   1.5333     

9.00 3   1.5667     

11.00 3   1.5667     

13.00 3    1.7333    

4.00 3    1.8333 1.8333   

7.00 3     1.8667   

5.00 3     1.9333   

12.00 3      2.1333  

6.00 3      2.2333 2.2333 

8.00 3       2.3333 

Sig.  .089 .065 .266 .065 .079 .065 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 



SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 2.00 3 3.6667        

1.00 3 4.0000 4.0000       
14.00 3 4.0000 4.0000       
15.00 3 4.0000 4.0000       
17.00 3 4.3333 4.3333 4.3333      
10.00 3  4.6667 4.6667      
16.00 3  4.6667 4.6667      
9.00 3   5.0000 5.0000     
12.00 3    5.6667 5.6667    
3.00 3     6.0000 6.0000   

11.00 3     6.0000 6.0000   

5.00 3     6.3333 6.3333 6.3333  
4.00 3      6.6667 6.6667 6.6667 

6.00 3      6.6667 6.6667 6.6667 

8.00 3       7.0000 7.0000 

7.00 3        7.3333 

13.00 3        7.3333 

Sig.  .108 .114 .100 .074 .100 .108 .100 .108 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 7.00 3 20.5000      

2.00 3  21.1000     

11.00 3  21.3667 21.3667    

10.00 3   21.5667    

1.00 3   21.6000    

14.00 3   21.6333    

15.00 3    22.2667   

3.00 3     23.6333  

17.00 3     23.6333  

16.00 3      24.8333 

9.00 3       

4.00 3       

5.00 3       

8.00 3       

6.00 3       

12.00 3       

13.00 3       

Sig.  1.000 .113 .147 1.000 1.000 1.000 

 

 

 

 



 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 11 

Duncan
a
 7.00      

2.00      
11.00      
10.00      
1.00      
14.00      
15.00      
3.00      
17.00      
16.00      
9.00 25.4333     
4.00 25.6333     
5.00  26.0667    
8.00   26.8667   
6.00   27.1667 27.1667  
12.00    27.3667  
13.00     27.7667 

Sig. .231 1.000 .076 .231 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.20.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây tím được nhân nhanh 

trong bình nuôi cấy thoáng khí và không thoáng khí sau 8 tuần nuôi cấy 
ONEWAY SC CCC SL SPAD BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05.) 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

SC 

1.00 3 6.6667 .57735 .33333 5.2324 8.1009 6.00 7.00 

2.00 3 8.0000 .00000 .00000 8.0000 8.0000 8.00 8.00 

Total 6 7.3333 .81650 .33333 6.4765 8.1902 6.00 8.00 

CCC 
1.00 3 2.7667 .05774 .03333 2.6232 2.9101 2.70 2.80 
2.00 3 3.0667 .11547 .06667 2.7798 3.3535 3.00 3.20 
Total 6 2.9167 .18348 .07491 2.7241 3.1092 2.70 3.20 

SL 
1.00 3 8.3333 .57735 .33333 6.8991 9.7676 8.00 9.00 
2.00 3 11.6667 .57735 .33333 10.2324 13.1009 11.00 12.00 
Total 6 10.0000 1.89737 .77460 8.0088 11.9912 8.00 12.00 

SPAD 

1.00 3 30.0000 .20000 .11547 29.5032 30.4968 29.80 30.20 

2.00 3 35.7000 .26458 .15275 35.0428 36.3572 35.50 36.00 

Total 6 32.8500 3.12906 1.27743 29.5663 36.1337 29.80 36.00 

 

 

 

 

 



ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SC 

Between Groups 2.667 1 2.667 16.000 .016 

Within Groups .667 4 .167   

Total 3.333 5    

CCC 

Between Groups .135 1 .135 16.200 .016 

Within Groups .033 4 .008   
Total .168 5    

SL 

Between Groups 16.667 1 16.667 50.000 .002 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 18.000 5    

SPAD 

Between Groups 48.735 1 48.735 886.091 .000 

Within Groups .220 4 .055   

Total 48.955 5    

 

Bảng 3.21  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi giống chanh dây vàng được nhân nhanh 

trong bình nuôi cấy thoáng khí và không thoáng khí sau 8 tuần nuôi cấy 
ONEWAY SC CCC SL SPAD BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05.) 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

SC 

1.00 3 6.0000 .00000 .00000 6.0000 6.0000 6.00 6.00 

2.00 3 7.3333 .57735 .33333 5.8991 8.7676 7.00 8.00 

Total 6 6.6667 .81650 .33333 5.8098 7.5235 6.00 8.00 

CCC 
1.00 3 2.2667 .11547 .06667 1.9798 2.5535 2.20 2.40 
2.00 3 2.7667 .05774 .03333 2.6232 2.9101 2.70 2.80 
Total 6 2.5167 .28577 .11667 2.2168 2.8166 2.20 2.80 

SL 
1.00 3 6.3333 .57735 .33333 4.8991 7.7676 6.00 7.00 
2.00 3 9.3333 .57735 .33333 7.8991 10.7676 9.00 10.00 
Total 6 7.8333 1.72240 .70317 6.0258 9.6409 6.00 10.00 

SPAD 

1.00 3 27.8000 .20000 .11547 27.3032 28.2968 27.60 28.00 

2.00 3 31.4000 .36056 .20817 30.5043 32.2957 31.00 31.70 

Total 6 29.6000 1.98897 .81199 27.5127 31.6873 27.60 31.70 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SC 

Between Groups 2.667 1 2.667 16.000 .016 

Within Groups .667 4 .167   

Total 3.333 5    

CCC 

Between Groups .375 1 .375 45.000 .003 

Within Groups .033 4 .008   
Total .408 5    

SL 

Between Groups 13.500 1 13.500 40.500 .003 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 14.833 5    

SPAD 

Between Groups 19.440 1 19.440 228.706 .000 

Within Groups .340 4 .085   

Total 19.780 5    

 



Bảng 3.22.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của cây con chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy trên 

môi trường bổ sung IBA, NAA 

TLRR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 1.00 3 .0000      

8.00 3  15.0000     
2.00 3   23.3333    
3.00 3    28.3333   
9.00 3     36.6667  
4.00 3     40.0000 40.0000 

10.00 3      43.3333 

5.00 3       
7.00 3       
11.00 3       
13.00 3       
6.00 3       
12.00 3       
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 .101 .101 

 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncan
a
 1.00     

8.00     
2.00     
3.00     
9.00     
4.00     
10.00     
5.00 51.6667    
7.00  56.6667   
11.00  56.6667   
13.00  60.0000   
6.00   68.3333  
12.00    78.3333 

Sig. 1.000 .119 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 



SR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 1.00 3 .0000        

8.00 3  1.0000       
2.00 3  1.3333 1.3333      
3.00 3   2.0000 2.0000     
7.00 3    2.3333 2.3333    
9.00 3    2.6667 2.6667    
4.00 3     3.0000 3.0000   

10.00 3     3.0000 3.0000   

5.00 3      3.6667 3.6667  
11.00 3      3.6667 3.6667  
13.00 3      3.6667 3.6667  
12.00 3       4.0000 4.0000 

6.00 3        4.6667 

Sig.  1.000 .344 .065 .079 .088 .095 .388 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CDR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 1.00 3 .0000        

8.00 3 .2000 .2000       
2.00 3 .3000 .3000       
3.00 3 .4333 .4333 .4333      
9.00 3  .6333 .6333      
4.00 3   .8667 .8667     
13.00 3   .8667 .8667     
11.00 3    1.3000     
5.00 3     1.7667    
10.00 3      2.3333   

6.00 3       3.0000  
7.00 3        3.5000 

12.00 3        3.7333 

Sig.  .061 .061 .061 .054 1.000 1.000 1.000 .264 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 

 



CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncan
a
 1.00 3 3.0000         

2.00 3  3.5667        
3.00 3  3.6333        
8.00 3  3.6333        
9.00 3  3.7333 3.7333       
4.00 3   3.9333       
10.00 3    5.1000      
13.00 3    5.3333 5.3333     
5.00 3     5.5000 5.5000    

11.00 3      5.6667 5.6667   
6.00 3       5.8000   
12.00 3        7.5333  
7.00 3         8.3333 

Sig.  1.000 .231 .119 .071 .191 .191 .292 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 3.0000       

8.00 3 3.0000       
3.00 3  4.0000      
2.00 3  4.3333      
9.00 3  4.3333      
4.00 3  4.6667 4.6667     
13.00 3   5.3333 5.3333    
5.00 3    6.0000 6.0000   
6.00 3     6.3333   
10.00 3     6.6667 6.6667  

7.00 3      7.3333  

11.00 3      7.3333  

12.00 3       9.3333 

Sig.  1.000 .131 .101 .101 .119 .119 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 



SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 5.00 3 20.8333      

4.00 3  23.4000     
3.00 3   24.8667    
11.00 3    25.6667   
10.00 3     26.4000  
2.00 3     26.6333 26.6333 

9.00 3     26.9000 26.9000 

8.00 3      27.1667 

7.00 3       
1.00 3       
13.00 3       
12.00 3       
6.00 3       
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 .159 .134 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncan
a
 5.00     

4.00     
3.00     
11.00     
10.00     
2.00     
9.00     
8.00     
7.00 30.4000    
1.00  31.8000   
13.00  32.2333   
12.00   34.7333  
6.00    35.8333 

Sig. 1.000 .196 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 3.23.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của cây con chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy trên 

môi trường bổ sung IBA, NAA 

 

TLRR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 1.00 3 .0000      

8.00 3  18.3333     
2.00 3   28.3333    
3.00 3    33.3333   
9.00 3     38.3333  
4.00 3     40.0000  
7.00 3      48.3333 

10.00 3      48.3333 

11.00 3       
13.00 3       
6.00 3       
5.00 3       
12.00 3       
Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 .403 1.000 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncan
a
 1.00     

8.00     
2.00     
3.00     
9.00     
4.00     
7.00     
10.00     
11.00 53.3333    
13.00 56.6667 56.6667   
6.00  60.0000   
5.00   68.3333  
12.00    75.0000 

Sig. .101 .101 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 

 



SR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 .0000       

8.00 3  1.0000      
2.00 3  1.3333      
3.00 3  1.6667 1.6667     
7.00 3   2.3333 2.3333    
4.00 3    2.6667 2.6667   
6.00 3    2.6667 2.6667   
9.00 3    2.6667 2.6667   
10.00 3    3.0000 3.0000 3.0000  

11.00 3     3.3333 3.3333  

13.00 3     3.3333 3.3333  

5.00 3      3.6667  

12.00 3       4.6667 

Sig.  1.000 .139 .119 .160 .167 .152 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

CDR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncan
a
 1.00 3 .0000         

8.00 3 .2333 .2333        
4.00 3  .4333 .4333       
13.00 3  .5000 .5000 .5000      
3.00 3   .6333 .6333 .6333     
11.00 3   .6333 .6333 .6333     
6.00 3    .7667 .7667 .7667    

12.00 3     .9333 .9333 .9333   
2.00 3      .9667 .9667 .9667  
9.00 3      1.0000 1.0000 1.0000  
7.00 3       1.1000 1.1000  
10.00 3        1.2667 1.2667 

5.00 3         1.5000 

Sig.  .118 .091 .217 .102 .067 .151 .302 .067 .118 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 



CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 3.00 3 3.0000      

1.00 3  4.4667     

8.00 3  4.5667 4.5667    

9.00 3  4.7667 4.7667    

6.00 3   4.8667 4.8667   

13.00 3    5.1333 5.1333  

10.00 3     5.3333 5.3333 

2.00 3      5.5333 

11.00 3       

4.00 3       

5.00 3       

7.00 3       

12.00 3       

Sig.  1.000 .064 .064 .082 .186 .186 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncana 3.00     

1.00     

8.00     

9.00     

6.00     

13.00     

10.00     

2.00 5.5333    

11.00 5.8000 5.8000   

4.00  6.0667   

5.00   6.5667  

7.00   6.7333  

12.00    8.1000 

Sig. .082 .082 .268 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Duncana 3.00 3 2.6667         

9.00 3 3.0000 3.0000        

8.00 3  3.6667 3.6667       

1.00 3   4.0000 4.0000      

4.00 3   4.0000 4.0000      

2.00 3    4.6667 4.6667     

10.00 3     5.3333 5.3333    

11.00 3      5.6667 5.6667   

13.00 3      5.6667 5.6667   

7.00 3       6.3333 6.3333  

5.00 3        6.6667  

6.00 3        7.0000  

12.00 3         8.6667 

Sig.  .403 .101 .431 .119 .101 .431 .119 .119 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 



SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 4.00 3 24.2000       

3.00 3  25.1667      
8.00 3  25.6000      
7.00 3  25.6667      
5.00 3   26.2667     
9.00 3    26.9667    
6.00 3    27.0667    
2.00 3    27.1667    
1.00 3     28.7333   
10.00 3      30.1000  

11.00 3      30.2667  

12.00 3       31.7333 

13.00 3       32.1000 

Sig.  1.000 .114 1.000 .522 1.000 .570 .217 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.24. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm sinh trưởng của cây chanh dây tím ngoài vườn ươn 

sau 10 tuần có nguồn gốc NAA, IBA 

TLS  

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 .0000       

8.00 3  23.3333      
2.00 3  26.6667      
3.00 3   36.6667     
9.00 3   40.0000     
4.00 3    50.0000    
7.00 3    53.3333 53.3333   
5.00 3    56.6667 56.6667   
10.00 3    56.6667 56.6667   
13.00 3     60.0000 60.0000  

6.00 3      66.6667  

11.00 3      66.6667  

12.00 3       80.0000 

Sig.  1.000 .376 .376 .110 .110 .099 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 



CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncana 1.00 3 .0000        

2.00 3  10.0000       

8.00 3  10.1333       

3.00 3   11.4333      

9.00 3   11.5333      

10.00 3    12.0667     

4.00 3    12.3333     

5.00 3     14.0000    

7.00 3      16.1667   

11.00 3      16.1667   

6.00 3       18.1667  

13.00 3       18.1667  

12.00 3        22.3333 

Sig.  1.000 .400 .527 .099 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 1.00 3 .0000      

8.00 3  5.3333     

2.00 3  5.6667 5.6667    

3.00 3   6.3333    

4.00 3   6.6667    

9.00 3   6.6667    

10.00 3   6.6667    

5.00 3    8.3333   

11.00 3    8.3333   

13.00 3    8.6667   

12.00 3    9.3333   

7.00 3     10.3333  

6.00 3      11.6667 

Sig.  1.000 .468 .057 .052 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CDL  

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncana 1.00 3 .0000       

2.00 3  5.1667      

3.00 3  5.2333      

8.00 3  5.3333      

9.00 3   5.7333     

10.00 3   5.7667     

4.00 3    6.3000    

5.00 3     7.3667   

7.00 3      8.1667  

11.00 3      8.1667  

12.00 3      8.3667 8.3667 

13.00 3      8.5333 8.5333 

6.00 3       8.7333 

Sig.  1.000 .414 .861 1.000 1.000 .086 .077 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



 

CRL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 1.00 3 .0000      

2.00 3  2.3333     

4.00 3  2.3667     

8.00 3  2.4000     

3.00 3  2.4333     

10.00 3  2.4667     

9.00 3  2.5667 2.5667    

5.00 3   2.8667 2.8667   

7.00 3    3.0667 3.0667  

6.00 3    3.1667 3.1667  

11.00 3    3.2000 3.2000  

13.00 3     3.3667 3.3667 

12.00 3      3.5667 

Sig.  1.000 .184 .057 .052 .079 .196 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.25. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm sinh trưởng của cây chanh dây vàng ngoài vườn ươn 
sau 10 tuần có nguồn gốc NAA, IBA 

TLS   

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncana 1.00 3 .0000        

8.00 3  26.6667       

2.00 3  30.0000       

3.00 3   43.3333      

9.00 3   46.6667      

7.00 3   50.0000 50.0000     

4.00 3    56.6667 56.6667    

10.00 3    56.6667 56.6667    

6.00 3     60.0000 60.0000   

11.00 3      66.6667 66.6667  

13.00 3      66.6667 66.6667  

5.00 3       70.0000 70.0000 

12.00 3        76.6667 

Sig.  1.000 .376 .099 .099 .404 .099 .404 .083 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 1.00 3 .0000      

2.00 3  11.5000     

3.00 3  11.8333 11.8333    

8.00 3   12.0667    

9.00 3    13.4667   

10.00 3     14.3333  

7.00 3      15.2333 

4.00 3       

11.00 3       

13.00 3       

5.00 3       

12.00 3       

6.00 3       

Sig.  1.000 .134 .289 1.000 1.000 1.000 



 

CCC 

 
NT 

Subset for alpha = 0.05 

7 8 9 10 

Duncan
a
 1.00     

2.00     

3.00     

8.00     

9.00     

10.00     

7.00     

4.00 16.3333    

11.00 16.3333    

13.00  16.8333   

5.00   18.0667  

12.00    20.2333 

6.00    20.3333 

Sig. 1.000 1.000 1.000 .647 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

SL  

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 .0000       

8.00 3  4.6667      

2.00 3   6.3333     

7.00 3   6.3333     

3.00 3   6.6667 6.6667    

6.00 3   7.0000 7.0000 7.0000   

4.00 3    7.3333 7.3333 7.3333  

5.00 3    7.3333 7.3333 7.3333  

9.00 3    7.3333 7.3333 7.3333  

10.00 3     7.6667 7.6667  

11.00 3     7.6667 7.6667  

13.00 3      8.0000  

12.00 3       9.0000 

Sig.  1.000 1.000 .131 .139 .145 .145 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 

 

 

 



CDL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 1.00 3 .0000      

3.00 3  5.1000     

9.00 3  5.2333     

8.00 3  5.4667     

10.00 3  5.4667     

2.00 3  5.5000     

7.00 3   6.4333    

6.00 3   6.8667 6.8667   

5.00 3    6.9667   

11.00 3    7.1667   

4.00 3    7.3333   

13.00 3     7.8000  

12.00 3      8.3333 

Sig.  1.000 .110 .057 .058 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CRL   

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 1.00 3 .0000        

2.00 3  2.3667       

8.00 3  2.3667       

3.00 3  2.5000 2.5000      

9.00 3  2.5000 2.5000      

10.00 3   2.5667 2.5667     

7.00 3    2.7333 2.7333    

5.00 3     2.8667 2.8667   

6.00 3      2.9333 2.9333  

13.00 3       3.0667  

11.00 3        3.3667 

4.00 3        3.4000 

12.00 3        3.4333 

Sig.  1.000 .176 .481 .069 .141 .454 .141 .481 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bảng 3.26.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của cây con chanh dây tím sau 8 tuần nuôi cấy dưới LED 

TLRR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 8.00 3 70.0000       

7.00 3  73.3333      

2.00 3   76.6667     

1.00 3    80.0000    

3.00 3     86.6667   

4.00 3      90.0000  

5.00 3       100.0000 

6.00 3       100.0000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 8.00 3 1.6667     

1.00 3 2.3333 2.3333    

2.00 3 2.3333 2.3333    

7.00 3 2.3333 2.3333    

3.00 3  3.0000 3.0000   

4.00 3   3.6667 3.6667  

5.00 3    4.3333  

6.00 3     7.3333 

Sig.  .183 .183 .150 .150 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CDR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 1.00 3 .5667       

2.00 3  .8333      

3.00 3   1.1667     

7.00 3   1.2333     

8.00 3    1.7667    

4.00 3     2.7000   

5.00 3      3.1667  

6.00 3       5.4000 

Sig.  1.000 1.000 .201 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 8.00 3 3.9333      

7.00 3 4.2667      

1.00 3  5.4000     

2.00 3   7.1667    

4.00 3   7.5000    

3.00 3    8.6000   

5.00 3     9.4000  

6.00 3      10.6000 

Sig.  .051 1.000 .051 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 



 
SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 8.00 3 4.0000      

7.00 3 4.6667      

1.00 3  7.3333     

2.00 3  7.6667 7.6667    

4.00 3   8.3333 8.3333   

5.00 3    8.6667 8.6667  

3.00 3     9.3333 9.3333 

6.00 3      9.6667 

Sig.  .150 .461 .150 .461 .150 .461 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncana 8.00 3 29.6333      

7.00 3  32.7333     

1.00 3   33.8000    

2.00 3    36.7667   

5.00 3     37.1667  

4.00 3     37.2667  

3.00 3      37.5000 

6.00 3      37.5667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 .176 .360 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.27.  Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của cây con chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy dưới LED 

TLRR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 8.00 3 70.0000      

1.00 3  75.0000     

2.00 3   80.0000    

3.00 3   80.0000    

7.00 3   80.0000    

4.00 3    86.6667   

5.00 3     90.0000  

6.00 3      100.0000 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

SR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 8.00 3 1.3333     

7.00 3 2.0000 2.0000    

1.00 3  2.3333 2.3333   

2.00 3  2.6667 2.6667   

3.00 3  2.6667 2.6667   

4.00 3   3.0000   

5.00 3    4.0000  

6.00 3     6.3333 

Sig.  .093 .118 .118 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



CDR 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 8.00 3 .3667      

7.00 3  .5667     
1.00 3  .6333     
2.00 3   .9000    
4.00 3   .9333    
3.00 3    1.1000   
5.00 3     1.2667  
6.00 3      3.0000 

Sig.  1.000 .093 .384 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

CCC 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 8.00 3 5.8333      

1.00 3  7.1667     
2.00 3   8.1667    
4.00 3   8.5000    
3.00 3    9.3333   
7.00 3     10.1667  
5.00 3     10.4000  
6.00 3      11.5000 

Sig.  1.000 1.000 .096 1.000 .234 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 1.00 3 7.0000     

5.00 3 7.3333 7.3333    
2.00 3 7.6667 7.6667    
8.00 3  8.0000    
3.00 3   9.3333   
4.00 3    10.3333  
7.00 3    11.0000 11.0000 

6.00 3     11.3333 

Sig.  .108 .108 1.000 .093 .384 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 



SPAD 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 1.00 3 33.1333        

8.00 3  33.9667       
2.00 3   35.2667      
3.00 3    37.0667     
4.00 3     37.3667    
5.00 3      37.4667   

7.00 3       37.6000  
6.00 3        38.4667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Bảng 3.28. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm sinh trưởng của cây chanh dây tím có nguồn gốc từ 

ánh sáng LED sau 10 tuần ngoài vườn ươm 

TLS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana 8.00 3 70.0000     

7.00 3  76.6667    

1.00 3  80.0000    

2.00 3   88.3333   

3.00 3    93.3333  

4.00 3     100.0000 

5.00 3     100.0000 

6.00 3     100.0000 

Sig.  1.000 .122 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CCC  

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Duncan
a
 8.00 3 10.1667       

1.00 3  12.3667      

7.00 3   15.2667     

2.00 3   15.4000     

3.00 3    17.6000    

4.00 3     19.0000   

5.00 3      21.4000  

6.00 3       31.1667 

Sig.  1.000 1.000 .528 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

Duncan
a
 8.00 3 5.6667      

1.00 3  7.0000     

4.00 3  7.3333 7.3333    

3.00 3  7.6667 7.6667 7.6667   

2.00 3   8.0000 8.0000   

7.00 3    8.3333 8.3333  

5.00 3     9.0000 9.0000 

6.00 3      9.3333 

Sig.  1.000 .108 .108 .108 .093 .384 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CDL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 1.00 3 5.6333     

8.00 3 5.8333     

2.00 3  6.3000    

3.00 3  6.3667 6.3667   

4.00 3  6.5000 6.5000   

7.00 3   6.6667 6.6667  

5.00 3    6.8333  

6.00 3     7.1667 

Sig.  .168 .189 .055 .246 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CRL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana 1.00 3 2.4000     

8.00 3 2.4333     

4.00 3 2.5333 2.5333    

2.00 3  2.7333 2.7333   

3.00 3   2.7667   

5.00 3   2.9000 2.9000  

7.00 3    3.0333 3.0333 

6.00 3     3.1333 

Sig.  .205 .053 .117 .183 .312 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

 

 



Bảng 3.29. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm sinh trưởng của cây chanh dây vàng có nguồn gốc từ 
ánh sáng LED sau 10 tuần ngoài vườn ươm 

TLS 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Duncan
a
 8.00 3 73.3333    

1.00 3 76.6667 76.6667   
7.00 3 76.6667 76.6667   
2.00 3  81.6667   
3.00 3   93.3333  
4.00 3    100.0000 

5.00 3    100.0000 

6.00 3    100.0000 

Sig.  .198 .060 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

CCC   

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Duncan
a
 8.00 3 11.4000        

1.00 3  14.0667       
4.00 3   16.6000      
7.00 3    17.3667     
2.00 3     18.0667    
3.00 3      19.6333   

5.00 3       21.3333  
6.00 3        32.6667 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

SL 

 
NT N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncan
a
 1.00 3 5.0000     

2.00 3  6.3333    
3.00 3  6.6667 6.6667   
7.00 3   7.3333   
4.00 3    9.3333  
5.00 3    9.6667  
8.00 3    9.6667  
6.00 3     10.6667 

Sig.  1.000 .461 .150 .485 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 



Bảng 3.30. Kết quả phân tích thống kê nuôi cấy mô phân sinh đỉnh giống chanh dây tím sau 4, 10 tuần 

nuôi cấy 

ONEWAY TLN TLS TLTS SC CCC HSTS BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLN 1.00 3 50.0000 .00000 .00000 50.00 50.00 50.00 50.00 

2.00 3 51.6667 2.88675 1.66667 50.00 55.00 50.00 55.00 

Total 6 50.8333 2.04124 .83333 50.00 55.00 50.00 55.00 

TLS 1.00 3 50.0000 .00000 .00000 50.00 50.00 50.00 50.00 

2.00 3 48.3333 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

Total 6 49.1667 2.04124 .83333 45.00 50.00 45.00 50.00 

TLTS 1.00 3 50.0000 .00000 .00000 50.00 50.00 50.00 50.00 

2.00 3 48.3333 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

Total 6 49.1667 2.04124 .83333 45.00 50.00 45.00 50.00 

SC 1.00 3 4.3333 .57735 .33333 4.00 5.00 4.00 5.00 

2.00 3 4.0000 .00000 .00000 4.00 4.00 4.00 4.00 

Total 6 4.1667 .40825 .16667 4.00 5.00 4.00 5.00 

CCC 1.00 3 1.5333 .05774 .03333 1.50 1.60 1.50 1.60 

2.00 3 1.4333 .05774 .03333 1.40 1.50 1.40 1.50 

Total 6 1.4833 .07528 .03073 1.40 1.60 1.40 1.60 

HSTS 1.00 3 2.1667 .28868 .16667 2.00 2.50 2.00 2.50 

2.00 3 1.9333 .11547 .06667 1.80 2.00 1.80 2.00 

Total 6 2.0500 .23452 .09574 1.80 2.50 1.80 2.50 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLN Between Groups 4.167 1 4.167 1.000 .374 

Within Groups 16.667 4 4.167   
Total 20.833 5    

TLS Between Groups 4.167 1 4.167 1.000 .374 

Within Groups 16.667 4 4.167   
Total 20.833 5    

TLTS Between Groups 4.167 1 4.167 1.000 .374 

Within Groups 16.667 4 4.167   
Total 20.833 5    

SC Between Groups .167 1 .167 1.000 .374 

Within Groups .667 4 .167   
Total .833 5    

CCC Between Groups .015 1 .015 4.500 .101 

Within Groups .013 4 .003   
Total .028 5    

HSTS Between Groups .082 1 .082 1.690 .263 

Within Groups .193 4 .048   
Total .275 5    

 



Bảng 3.31. Kết quả phân tích thống kê nuôi cấy mô phân sinh đỉnh sinh giống chanh dây vàng sau 4, 

10 tuần nuôi cấy 

ONEWAY TLN TLS TLTS SC CCC HSTS BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLN 1.00 3 51.6667 2.88675 1.66667 50.00 55.00 50.00 55.00 

2.00 3 53.3333 2.88675 1.66667 50.00 55.00 50.00 55.00 

Total 6 52.5000 2.73861 1.11803 50.00 55.00 50.00 55.00 

TLS 1.00 3 48.3333 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

2.00 3 46.6667 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

Total 6 47.5000 2.73861 1.11803 45.00 50.00 45.00 50.00 

TLTS 1.00 3 48.3333 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

2.00 3 46.6667 2.88675 1.66667 45.00 50.00 45.00 50.00 

Total 6 47.5000 2.73861 1.11803 45.00 50.00 45.00 50.00 

SC 1.00 3 3.6667 .57735 .33333 3.00 4.00 3.00 4.00 

2.00 3 3.3333 .57735 .33333 3.00 4.00 3.00 4.00 

Total 6 3.5000 .54772 .22361 3.00 4.00 3.00 4.00 

CCC 1.00 3 1.3667 .05774 .03333 1.30 1.40 1.30 1.40 

2.00 3 1.4667 .05774 .03333 1.40 1.50 1.40 1.50 

Total 6 1.4167 .07528 .03073 1.30 1.50 1.30 1.50 

HSTS 1.00 3 1.7667 .25166 .14530 1.50 2.00 1.50 2.00 

2.00 3 1.5500 .22913 .13229 1.35 1.80 1.35 1.80 

Total 6 1.6583 .24580 .10035 1.35 2.00 1.35 2.00 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLN Between Groups 4.167 1 4.167 .500 .519 

Within Groups 33.333 4 8.333   
Total 37.500 5    

TLS Between Groups 4.167 1 4.167 .500 .519 

Within Groups 33.333 4 8.333   
Total 37.500 5    

TLTS Between Groups 4.167 1 4.167 .500 .519 

Within Groups 33.333 4 8.333   
Total 37.500 5    

SC Between Groups .167 1 .167 .500 .519 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 1.500 5    

CCC Between Groups .015 1 .015 4.500 .101 

Within Groups .013 4 .003   
Total .028 5    

HSTS Between Groups .070 1 .070 1.216 .332 

Within Groups .232 4 .058   
Total .302 5    

 

 



Bảng 3.32. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng có 

nguồn gốc mô phân sinh đỉnh sau 8 tuần nuôi cấy 

ONEWAY TLTS SC CCC BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper 
Bound 

TLTS 

1.00 3 100.0000 .00000 .00000 100.0000 100.0000 100.00 100.00 

2.00 3 87.7800 1.92258 1.11000 83.0041 92.5559 86.67 90.00 

Total 6 93.8900 6.80272 2.77720 86.7510 101.0290 86.67 100.00 

SC 
1.00 3 3.6667 .57735 .33333 2.2324 5.1009 3.00 4.00 
2.00 3 4.3333 .57735 .33333 2.8991 5.7676 4.00 5.00 
Total 6 4.0000 .63246 .25820 3.3363 4.6637 3.00 5.00 

CCC 

1.00 3 1.3667 .05774 .03333 1.2232 1.5101 1.30 1.40 

2.00 3 1.4000 .10000 .05774 1.1516 1.6484 1.30 1.50 

Total 6 1.3833 .07528 .03073 1.3043 1.4623 1.30 1.50 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLTS 

Between Groups 223.993 1 223.993 121.198 .000 

Within Groups 7.393 4 1.848   

Total 231.385 5    

SC 

Between Groups .667 1 .667 2.000 .230 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 2.000 5    

CCC 

Between Groups .002 1 .002 .250 .643 

Within Groups .027 4 .007   

Total .028 5    

 

Bảng 3.33. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm của chồi (từ mẫu TCL giống chanh dây tím và vàng) 

được nhân nhanh có nguồn gốc mô phân sinh đỉnh sau 8 tuần nuôi cấy 

ONEWAY SC CCC SL SPAD BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

SC 

1.00 3 8.0000 .00000 .00000 8.0000 8.0000 8.00 8.00 

2.00 3 6.6667 .57735 .33333 5.2324 8.1009 6.00 7.00 

Total 6 7.3333 .81650 .33333 6.4765 8.1902 6.00 8.00 

CCC 
1.00 3 3.2667 .11547 .06667 2.9798 3.5535 3.20 3.40 
2.00 3 3.0000 .10000 .05774 2.7516 3.2484 2.90 3.10 
Total 6 3.1333 .17512 .07149 2.9496 3.3171 2.90 3.40 

SL 
1.00 3 10.6667 .57735 .33333 9.2324 12.1009 10.00 11.00 
2.00 3 8.3333 .57735 .33333 6.8991 9.7676 8.00 9.00 
Total 6 9.5000 1.37840 .56273 8.0535 10.9465 8.00 11.00 

SPAD 

1.00 3 31.1000 .26458 .15275 30.4428 31.7572 30.90 31.40 

2.00 3 31.0000 .43589 .25166 29.9172 32.0828 30.50 31.30 

Total 6 31.0500 .32711 .13354 30.7067 31.3933 30.50 31.40 



ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

SC 

Between Groups 2.667 1 2.667 16.000 .016 

Within Groups .667 4 .167   

Total 3.333 5    

CCC 

Between Groups .107 1 .107 9.143 .039 

Within Groups .047 4 .012   
Total .153 5    

SL 

Between Groups 8.167 1 8.167 24.500 .008 

Within Groups 1.333 4 .333   
Total 9.500 5    

SPAD 

Between Groups .015 1 .015 .115 .751 

Within Groups .520 4 .130   

Total .535 5    

Bảng 3.34. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm chanh dây vi ghép sau 10 tuần nuôi cấy 
ONEWAY TLTC TLRR SR CDR CCC SL SPAD BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

 
Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLTC 1.00 3 46.6667 2.88675 1.66667 39.4956 53.8378 45.00 50.00 

2.00 3 73.3333 2.88675 1.66667 66.1622 80.5044 70.00 75.00 

Total 6 60.0000 14.83240 6.05530 44.4344 75.5656 45.00 75.00 

TLRR 1.00 3 67.7800 1.92258 1.11000 63.0041 72.5559 66.67 70.00 

2.00 3 79.5233 .82561 .47667 77.4724 81.5743 78.57 80.00 

Total 6 73.6517 6.56681 2.68089 66.7602 80.5431 66.67 80.00 

SR 1.00 3 3.0000 .00000 .00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 

2.00 3 3.3333 .57735 .33333 1.8991 4.7676 3.00 4.00 

Total 6 3.1667 .40825 .16667 2.7382 3.5951 3.00 4.00 

CDR 1.00 3 1.8667 .11547 .06667 1.5798 2.1535 1.80 2.00 

2.00 3 1.2333 .25166 .14530 .6082 1.8585 1.00 1.50 

Total 6 1.5500 .38859 .15864 1.1422 1.9578 1.00 2.00 

CCC 1.00 3 5.9000 .10000 .05774 5.6516 6.1484 5.80 6.00 

2.00 3 8.4333 .05774 .03333 8.2899 8.5768 8.40 8.50 

Total 6 7.1667 1.38948 .56725 5.7085 8.6248 5.80 8.50 

SL 1.00 3 5.0000 .00000 .00000 5.0000 5.0000 5.00 5.00 

2.00 3 5.3333 .57735 .33333 3.8991 6.7676 5.00 6.00 

Total 6 5.1667 .40825 .16667 4.7382 5.5951 5.00 6.00 

SPAD 1.00 3 30.6000 .17321 .10000 30.1697 31.0303 30.50 30.80 

2.00 3 31.2000 .20000 .11547 30.7032 31.6968 31.00 31.40 

Total 6 30.9000 .36878 .15055 30.5130 31.2870 30.50 31.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLTC Between Groups 1066.667 1 1066.667 128.000 .000 

Within Groups 33.333 4 8.333   
Total 1100.000 5    

TLRR Between Groups 206.859 1 206.859 94.501 .001 

Within Groups 8.756 4 2.189   
Total 215.615 5    

SR Between Groups .167 1 .167 1.000 .374 

Within Groups .667 4 .167   
Total .833 5    

CDR Between Groups .602 1 .602 15.696 .017 

Within Groups .153 4 .038   
Total .755 5    

CCC Between Groups 9.627 1 9.627 1444.000 .000 

Within Groups .027 4 .007   
Total 9.653 5    

SL Between Groups .167 1 .167 1.000 .374 

Within Groups .667 4 .167   
Total .833 5    

SPAD Between Groups .540 1 .540 15.429 .017 

Within Groups .140 4 .035   
Total .680 5    

Bảng 3.35. Kết quả phân tích thống kê đặc điểm sinh trưởng của cây vi ghép sau 10 tuần ngoài vườn 

ươm 

ONEWAY TLS CCC SL CDL CRL BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

   /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

  

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

TLS 

1.00 3 66.6667 2.88675 1.66667 59.4956 73.8378 65.00 70.00 

2.00 3 83.3333 2.88675 1.66667 76.1622 90.5044 80.00 85.00 

Total 6 75.0000 9.48683 3.87298 65.0442 84.9558 65.00 85.00 

CCC 

1.00 3 23.5667 .40415 .23333 22.5627 24.5706 23.20 24.00 

2.00 3 35.2333 .25166 .14530 34.6082 35.8585 35.00 35.50 

Total 6 29.4000 6.39719 2.61164 22.6866 36.1134 23.20 35.50 

SL 

1.00 3 9.6667 .57735 .33333 8.2324 11.1009 9.00 10.00 

2.00 3 11.6667 .57735 .33333 10.2324 13.1009 11.00 12.00 

Total 6 10.6667 1.21106 .49441 9.3957 11.9376 9.00 12.00 

CDL 

1.00 3 6.9333 .11547 .06667 6.6465 7.2202 6.80 7.00 

2.00 3 7.3667 .11547 .06667 7.0798 7.6535 7.30 7.50 

Total 6 7.1500 .25884 .10567 6.8784 7.4216 6.80 7.50 

CRL 

1.00 3 3.1333 .11547 .06667 2.8465 3.4202 3.00 3.20 

2.00 3 3.5667 .11547 .06667 3.2798 3.8535 3.50 3.70 

Total 6 3.3500 .25884 .10567 3.0784 3.6216 3.00 3.70 



ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLS 

Between Groups 416.667 1 416.667 50.000 .002 

Within Groups 33.333 4 8.333   

Total 450.000 5    

CCC 

Between Groups 204.167 1 204.167 1801.471 .000 

Within Groups .453 4 .113   

Total 204.620 5    

SL 

Between Groups 6.000 1 6.000 18.000 .013 

Within Groups 1.333 4 .333   

Total 7.333 5    

CDL 

Between Groups .282 1 .282 21.125 .010 

Within Groups .053 4 .013   

Total .335 5    

CRL 

Between Groups .282 1 .282 21.125 .010 

Within Groups .053 4 .013   

Total .335 5    

 



 

Hình 3.1. Kết quả phân tích thống kê biểu đồ hệ số tái sinh chồi ở các nguồn mẫu giống chanh dây tím  

và chanh dây vàng sau 8 tuần nuôi cấy 

Giống chanh dây tím 

HSTS 

Duncan 

NT N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

7.00 3 .0000      

8.00 3 .0000      

9.00 3 .0000      

4.00 3  .6333     

1.00 3  .9500 .9500    

5.00 3   1.0500    

2.00 3    1.7167   

6.00 3     2.0667  

3.00 3      2.7333 
Sig.  1.000 .072 .554 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

 

Giống chanh dây vàng 

HSTS 

Duncan 

NT N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 

4.00 3 .3000      

7.00 3  .6667     

1.00 3  .8000     

5.00 3   1.2000    

8.00 3   1.4500 1.4500   

2.00 3    1.5667   

6.00 3     1.9000  

9.00 3      2.6000 
3.00 3      2.6667 
Sig.  1.000 .367 .100 .428 1.000 .649 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 

Hình 3.8. Kết quả phân tích thống kê biểu đồ hệ số tái sinh chồi từ tTCL-L, lTCL-T giống chanh dây tím 

và vàng sau 8 tuần nuôi cấy 

Giống chanh dây tím 
ONEWAY TLTS SC HSNC BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLTS 1.00 3 100.0000 .00000 .00000 100.0000 100.0000 100.00 100.00 

2.00 3 78.3333 2.88675 1.66667 71.1622 85.5044 75.00 80.00 

Total 6 89.1667 12.00694 4.90181 76.5662 101.7672 75.00 100.00 

SC 1.00 3 4.0000 .00000 .00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 

2.00 3 3.0000 .00000 .00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 

Total 6 3.5000 .54772 .22361 2.9252 4.0748 3.00 4.00 

HSTS 1.00 3 16.0000 .00000 .00000 16.0000 16.0000 16.00 16.00 

2.00 3 4.7000 .17321 .10000 4.2697 5.1303 4.50 4.80 

Total 6 10.3500 6.19023 2.52715 3.8537 16.8463 4.50 16.00 



 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLTS Between Groups 704.167 1 704.167 169.000 .000 

Within Groups 16.667 4 4.167   
Total 720.833 5    

SC Between Groups 1.500 1 1.500 . . 

Within Groups .000 4 .000   
Total 1.500 5    

HSTS Between Groups 191.535 1 191.535 12769.000 .000 

Within Groups .060 4 .015   
Total 191.595 5    

Giống chanh dây vàng 
ONEWAY TLTS SC HSNC BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /POSTHOC=DUNCAN LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TLTS 1.00 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

2.00 3 71.6667 2.88675 1.66667 64.4956 78.8378 70.00 75.00 

Total 6 35.8333 39.29589 16.04248 -5.4052 77.0718 .00 75.00 

SC 1.00 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

2.00 3 3.0000 .00000 .00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 

Total 6 1.5000 1.64317 .67082 -.2244 3.2244 .00 3.00 

HSTS 1.00 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

2.00 3 4.3000 .17321 .10000 3.8697 4.7303 4.20 4.50 

Total 6 2.1500 2.35775 .96255 -.3243 4.6243 .00 4.50 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TLTS Between Groups 7704.167 1 7704.167 1849.000 .000 

Within Groups 16.667 4 4.167   
Total 7720.833 5    

SC Between Groups 13.500 1 13.500 . . 

Within Groups .000 4 .000   
Total 13.500 5    

HSTS Between Groups 27.735 1 27.735 1849.000 .000 

Within Groups .060 4 .015   
Total 27.795 5    

 
 
 
Hình 3.35. Kết quả phân tích thống kê biểu đồ hệ số tái sinh chồi thông qua nuôi cấy mô phân sinh đỉnh 
giống chanh dây tím và chanh dây vàng ở Đam Rông (T1, V1), Đức Trọng (T2, V2) sau 10 tuần 
Giống chanh dây tím 
ONEWAY HSTS BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

    /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 
 
 
 



 

 
 
 

Descriptives 
HSTS 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper Bound 

1.00 3 1.7667 .25166 .14530 1.1415 2.3918 1.50 2.00 
2.00 3 1.5500 .22913 .13229 .9808 2.1192 1.35 1.80 
Total 6 1.6583 .24580 .10035 1.4004 1.9163 1.35 2.00 

 
ANOVA 

HSTS 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .070 1 .070 1.216 .332 
Within Groups .232 4 .058   

Total .302 5    

Giống chanh dây vàng 
ONEWAY HSTS BY NT 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

    /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Descriptives 
HSTS 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper 
Bound 

1.00 3 1.7667 .25166 .14530 1.1415 2.3918 1.50 2.00 
2.00 3 1.5500 .22913 .13229 .9808 2.1192 1.35 1.80 
Total 6 1.6583 .24580 .10035 1.4004 1.9163 1.35 2.00 

 
ANOVA 

HSTS 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .070 1 .070 1.216 .332 
Within Groups .232 4 .058   

Total .302 5    

Kết quả giải trình tự thu được đoạn DNA có độ dài 344 nucleotid, trong đó xác định rõ 326 nucleotid  

Trình tự virus có trong mẫu v1 

> v1 Pos 

NNNNGTACGCATTTGATTTTTATGAAGTCAACTCAAAGACTCCTGAGAGAGCCAGAGAAGCGGTTGCACAGATG

AAAGCAGCAGCCCTCGCCAACGTTAACACTAGGATGTTTGGCCTAGATGGTAACGTGGCAACCACCAGCGAAA

ATACTGAAAGGCATACTGCACGTGATGTAAATCAGAACATGCATACTCTTTTGGGTATGGGACCAGTCCAGTAAA

GGATTGGTAAACTCTCCACAGTTAGCATTTCGCAACGCTAGTATCTACGTATAGTAAATAGTACTTTAAGGTTCAA

TCAGTGTGGTTATACCACCTCGCATTATCTTANNNNN 

Trình tự xác định rõ thành phần nucleotide 

>v1Pos 

GTACGCATTTGATTTTTATGAAGTCAACTCAAAGACTCCTGAGAGAGCCAGAGAAGCGGTTGCACAGATGAAAG

CAGCAGCCCTCGCCAACGTTAACACTAGGATGTTTGGCCTAGATGGTAACGTGGCAACCACCAGCGAAAATACT

GAAAGGCATACTGCACGTGATGTAAATCAGAACATGCATACTCTTTTGGGTATGGGACCAGTCCAGTAAAGGAT

TGGTAAACTCTCCACAGTTAGCATTTCGCAACGCTAGTATCTACGTATAGTAAATAGTACTTTAAGGTTCAATCAG

TGTGGTTATACCACCTCGCATTATCTTA 


