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ABSTRACT

The study was conducted to specify the optimal concentration of plant growth
regulators cytokinin (BA, kinetin), auxin (NAA), GA3 on shoot regeneration and
shoot multiplication of Japanese purple sweet potato (Ipomoea batatas Lam.) by
meristem. The study included two experiments arranged in completely randomly
Title:
two-factor-design. The results showed that MS medium supplemented with 1 mg/L
Examining influences of
Benzyladenine (BA), Kinetin,
kinetin was the best condition for shoot regeneration; and MS medium
Gibberelic acid (GA3),
supplenmented with 2 mg/L kinetin for shoot multiplication, induced increase the
Napthalene acetic acid (NAA) on highest number of shoots (0.91 shoot).
shoot regeneration and shoot
multiplication of Japanese purple
TÓM TẮT
sweet potato (ipomoea batatas
Lam.) by meristem
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng
cytokinin (BA, kinetin), auxin (NAA), GA3 thích hợp cho sự tái sinh chồi và nhân
chồi khoai lang tím Nhật in vitro từ đỉnh sinh trưởng. Nghiên cứu gồm 2 thí
nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, thừa số hai nhân tố. Kết
quả cho thấy môi trường thích hợp cho sự tái sinh chồi là MS bổ sung 1 mg/L
Keywords:
kinetin; môi trường MS bổ sung 2 mg/L kinetin ở giai đoạn nhân chồi, giúp số chồi
Meristem, Japanese purple sweet gia tăng cao nhất.
potato, in vitro, shoot
regeneration, shoot multiplication
Từ khóa:
Đỉnh sinh trưởng, khoai lang tím
Nhật in vitro, tái sinh chồi, nhân
chồi

pháp nhân giống vô tính. Vùng Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích trồng và năng
suất khoai lang thuộc loại cao nhất nhưng cũng
chỉ đạt khoảng 23,3 tấn/ha (Tổng cục thống kê,
2013), so với tiềm năng về đất đai và khí hậu thời
tiết thì năng suất này rất thấp.

1. GIỚI THIỆU
Ở Việt Nam, khoai lang là cây lương thực đứng
thứ ba sau lúa, ngô và đứng thứ hai về giá trị kinh
tế. Trên thế giới, Việt Nam được xếp thứ năm về
sản lượng khoai lang xuất khẩu. Tuy nhiên, năng
suất còn thấp và bấp bênh do sử dụng giống đã
thoái hóa, ít quan tâm đến biện pháp canh tác, sâu
bệnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng
làm giảm năng suất khoai lang tím là bệnh virus,
do cây giống chủ yếu được sản xuất bằng phương

Sự ra đời của kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực
vật giúp cho việc nhân giống và phục hồi giống
tốt hơn. Do đó việc ứng dụng kỹ thuật này vào
trong sản xuất khoai lang sẽ tạo ra nhiều triển
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vọng mới trong việc tăng năng suất khoai lang.
Phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng đã được
sử dụng rộng rãi trong vi nhân giống thực vật bậc
cao. Ứng dụng quan trọng nhất của phương pháp
này là dòng hóa cây giống từ ex vitro vào in vitro,
có ưu điểm sạch nhiều loại bệnh trên cây trồng
như: vi rút, vi khuẩn và nấm (Bhojwani &
Razdan, 1996; Dương Tấn Nhựt, 2007; Grout,
1999; Kartha, 1984; La Motte & Lersten, 1972;).
Trên thế giới, những hiệu quả của kỹ thuật nuôi
cấy đỉnh sinh trưởng đã được ứng dụng trên một
số loại cây như: khoai tây (Bittner và cs., 1989),
tỏi (Conci & Nome, 1991), đậu phộng (Morris và
cs., 1997), mía (Balamuralikrishnan và cs., 2002)
và cà chua (Alam và cs., 2004). Ở nước ta, kỹ
thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng cũng được ứng
dụng trên cây hoa cúc (Nguyễn Thị Diệu Hương
& Dương Tấn Nhựt, 2004), địa lan Cymbidium
cv. (Phan Xuân Huyên và cs., 2004), hành lá
(Phạm Thị Thu Trang và cs., 2012), tỏi (Nguyễn
Thị Thanh Phương & Nguyễn Thị Lý Anh, 2012),
hồ tiêu (Thái Xuân Du và cs., 2013), đặc biệt trên
một số giống khoai lang ở Bắc Bộ (Nguyễn Thị
Lý Anh & Nguyễn Quang Thạch, 2003).

và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.
Đỉnh sinh trưởng được tách dưới kính lúp, với
kích thước từ 0,5-0,7 mm.
2.1.2. Môi trường nuôi cấy
Khoáng đa lượng, vi lượng theo công thức MS
(Murashige and Skoog, 1962) có bổ sung thiamin,
pyridoxin, acid nicotinic với nồng độ 1 mg/L,
myo-inositol (100 mg/L), thạch (8,3 g/L), đường
sucrose (30 g/L). Trong đó, FeNaEDTA được
thay thế bằng 100 mg/L Fe-EDDHA. Tuỳ theo
các thí nghiệm có bổ sung các chất điều hoà sinh
trưởng thực vật là BA (Benzyl adenin), kinetin,
GA3 (Gibberellic acid), NAA (α-Naphthalene
Acetic Acid). Môi trường được điều chỉnh pH đến
5,8. Thể tích môi trường được rót vào bình thủy
tinh tương ứng là 15 mL (sử dụng ở thí nghiệm 1)
và 40 mL (sử dụng ở thí nghiệm 2) và được thanh
trùng ở nhiệt độ 121 oC, áp suất 1 atm trong 20
phút.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khử trùng bề mặt mẫu cấy
Các chồi (dài 2-3 cm) sau khi thu được làm sạch
bằng cách lắc với xà phòng (6 phút), cho chảy liên
tục dưới vòi nước (45 phút), tiếp theo, mẫu được
chuyển vào tủ cấy và lắc khử trùng với dung dịch
HgCl2 nồng độ 0,1% (6 phút), sau đó rửa sạch
bằng nước cất vô trùng (4-5 lần).

Khoai lang tím Nhật có nguồn gốc từ Nhật Bản,
sản lượng lớn với hàm lượng anthocyanin tương
đối cao (Krokida và cs., 1998), được trồng phổ
biến ở ĐBSCL, đặc biệt là tỉnh Vĩnh Long. Tuy
nhiên, những nghiên cứu nuôi cấy đỉnh sinh
trưởng trên khoai lang tím Nhật để gia tăng năng
suất giống khoai lang này vẫn còn hạn chế. Vì
vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra nồng
độ các chất điều hòa sinh trưởng cytokinin (BA,
kinetin), auxin (NAA), GA3 thích hợp cho sự tái
sinh chồi và nhân chồi khoai lang tím Nhật in
vitro từ đỉnh sinh trưởng, tạo tiền đề để phát triển
sản xuất khoai lang tím Nhật có năng suất cao,
phẩm chất tốt.

2.2.2. Bố trí thí nghiệm
Ảnh hưởng của cytokinin (BA, kinetin) và NAA
đến sự tạo chồi của đỉnh sinh trưởng khoai lang
tím Nhật in vitro.

2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu và nuôi cấy khởi đầu

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn
ngẫu nhiên thừa số hai nhân tố, nhân tố một là các
nồng độ cytokinin: 0; 0,5 mg/L BA; 1 mg/l
kinetin và nhân tố hai là 2 nồng độ NAA (0 và 0,1
mg/L); gồm 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 5
lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 6 bình thủy tinh, mỗi
bình thủy tinh cấy 1 mẫu. Đỉnh sinh trưởng được
cấy vào môi trường MS có bổ sung cytokinin
(BA, kinetin) và NAA.

Giống khoai lang tím Nhật được trồng tại nhà lưới
Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp

Ảnh hưởng của kinetin và GA3 đến sự nhân chồi
khoai lang tím Nhật in vitro.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn
ngẫu nhiên thừa số hai nhân tố, nhân tố một là 3
nồng độ kinetin (0,1 và 2 mg/L), nhân tố hai là 2
nồng độ GA3 (0 và 0,5 mg/L); gồm 6 nghiệm
thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp
lại 3 bình thủy tinh, mỗi bình thủy tinh cấy 3 mẫu.

3.1.1. Tỷ lệ tái sinh chồi
Trong giai đoạn tái sinh chồi, đỉnh sinh trưởng
của khoai lang tím Nhật khi nuôi cấy trên môi
trường bổ sung cytokinin (BA, kinetin) và NAA
có sự tái sinh chồi tối đa ở thời điểm 40 ngày sau
khi cấy. Ở Bảng 1 cho thấy, có sự tương tác giữa
nồng độ NAA và nồng độ cytokinin (BA, kinetin)
có ảnh hưởng đến tỷ lệ tái sinh chồi khoai lang
tím Nhật, cao nhất là 2 nghiệm thức chỉ bổ sung
0,5 mg/L BA và 1 mg/L kinetin cho tỷ lệ tái sinh
chồi lần lượt là 56,7% và 53,3%, khác biệt có ý
nghĩa thống kê 1% so với các nghiệm thức còn
lại. Tuy nhiên, môi trường MS có bổ sung 0,1
mg/l NAA (31,1%) không có hiệu quả tái sinh
chồi so với môi trường MS (40%).

Mẫu cấy gồm những chồi có chiều cao 1,2-1,5
cm, cấy sang môi trường MS có bổ sung các nồng
độ kinetin và GA3 khác nhau.
2.2.3. Chỉ tiêu theo dõi
Các chỉ tiêu theo dõi được ghi nhận ở thời điểm
30, 40 ngày sau khi cấy: số chồi hình thành, số
chồi gia tăng, chiều cao chồi đo từ gốc đến chóp
lá cao nhất, chiều cao chồi gia tăng, tỷ lệ tạo chồi
(%) (số chồi hình thành/tổng số mẫu cấy), số lá
gia tăng.

Các nồng độ cytokinin (BA, kinetin) có tác động
đến sự tái sinh chồi, nồng độ 1 mg/L kinetin cho
tỷ lệ tái sinh chồi cao nhất khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với nồng độ còn lại. Theo George và
cs. (2008), cytokinin có khả năng phân chia tế bào
trong các tế bào mô phân sinh (đỉnh sinh trưởng).
Thí nghiệm cho thấy, kinetin là cytokinin có hiệu
quả tái sinh chồi khoai lang tím Nhật từ đỉnh sinh
trưởng.

Các số liệu là số chồi gia tăng, chiều cao chồi gia
tăng, số lá gia tăng được tính theo công thức: Giá
trị gia tăng = giá trị sau - giá trị đầu.
2.3. Xử lý số liệu
Số liệu thí nghiệm được phân tích bằng chương
trình SPSS 21.0.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của cytokinin (BA, kinetin) và
NAA đến sự tái sinh chồi từ đỉnh sinh
trưởng khoai lang tím Nhật in vitro

Bảng 1. Tỷ lệ tái sinh chồi (%) từ đỉnh sinh trưởng khoai lang tím Nhật theo nồng độ cytokinin và nồng độ NAA ở
40 ngày sau khi cấy
NAA (mg/L) (A)
Cytokinin (mg/L) (B)
Trung bình (B)
0
0,1
10,0c
33,3b
21,7c
0
0,5 BA
1 Kinetin
Trung bình (A)
F (A)
F (B)
F (AxB)
CV (%)

56,7a
53,3a
40,0a

20,0c
39,9b
31,1b

38,4b
46,7a

**
**
**
21,8

Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử uncan; **:
khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%.

điểm 40 NSKC. Bên cạnh đó, có sự tương tác
giữa nồng độ cytokinin (BA, kinetin) và nồng độ
NAA đến chiều cao chồi ở thời điểm này, cao
nhất là chiều cao chồi ở nghiệm thức 1 mg/L

3.1.2. Chiều cao chồi
Chiều cao chồi ở giai đoạn tái sinh chồi từ đỉnh
sinh trưởng có chiều cao cao nhất (0,80 cm) ở
nồng độ 1 mg/L kinetin, khác biệt có ý nghĩa
thống kê 1% so với các nồng độ còn lại ở thời
3
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kinetin, đạt 0,92 cm, khác biệt có ý nghĩa thống kê
1% so với các nghiệm thức còn lại (Bảng 2).

sinh ảnh hưởng tích cực trong quá trình tái sinh
chồi khoai lang tím Nhật in vitro, bên ca ̣nh cho tỷ
lệ tái sinh chồi cao, kinetin còn giúp gia tăng
chiề u cao, chồ i sinh trưởng tố t.

Điều này cho thấy kinetin là loại cytokinin ngoại

Bảng 2. Chiều cao chồi (cm) tái sinh từ đỉnh sinh trưởng khoai lang tím Nhật theo các nồng độ cytokinin và NAA ở
40 ngày sau khi cấy
NAA (mg/L) (A)
Cytokinin (mg/L) (B)

Trung bình (B)
0

0,1

0

0,02d

0,21c

0,12c

0,5 BA

0,26c

0,24c

0,25b

1 Kinetin

0,92a

0,68b

0,80a

Trung bình (A)

0,40

0,38

F (A)

Ns

F (B)

**

F (AxB)

**

CV (%)

11,5

Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; **: khác biệt có ý
nghĩa thống kê 1%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Hình 1. Chồi tái sinh từ đỉnh sinh trưởng trên môi trường MS (A), môi trường MS bổ sung 0,1 mg/L NAA (B); 0,5
mg/L BA (C); 0,5 mg/L BA + 0,1 mg/l NAA (D); 1 mg/L Kinetin (E); 1 mg/L Kinetin + 0,1 mg/L NAA (F).
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kinetin cho hiệu quả gia tăng số chồi cao nhất
(0,91 chồi) và khác biệt có ý nghĩa thống kê ở
mức 5% so với các nồng độ còn lại (Hình 2).
Theo Nguyễn Đức Lượng và Lê Thị Thủy Tiên
(2002), khi được bổ sung vào môi trường nuôi cấy
chồi thì cytokinin sẽ phá vỡ trạng thái hưu miên
của chồi ngọn và kích thích sự hoạt động của chồi
bên. Điều này cho thấy kinetin là loại cytokinin
ngoại sinh ảnh hưởng tích cực trong quá trình
nhân chồi khoai lang tím Nhật in vitro.

3.2. Ảnh hưởng của Kinetin và GA3 đến sự
nhân chồi khoai lang tím Nhật in vitro.
3.2.1. Số chồi gia tăng
Theo kết quả Bảng 3, ở thời điểm 30 NSKC, sự
tương tác giữa nồng độ GA3 và nồng độ cytokinin
không ảnh hưởng đến số chồi gia tăng trong giai
đoạn nhân chồi khoai lang tím Nhật in vitro, số
chồi dao dộng từ 0,22-1,52 chồi. Môi trường bổ
sung 0,5 mg/L GA3 (0,27 chồi) không có hiệu quả
gia tăng số chồi so với môi trường không có GA3
(0,91 chồi). Tuy nhiên, môi trường MS bổ sung 2
mg/L

Bảng 3. Số chồi gia tăng của chồi khoai lang tím Nhật in vitro theo nồng độ Kinetin và nồng độ GA3 ở 30 NSKC
GA3 (mg/L) (A)
Cytokinin (mg/L) (B)

Trung bình (B)
0

0,5

0

0,63

0,30

0,46 b

1 Kinetin

0,59

0,22

0,41 b

2 Kinetin

1,52

0,23

0,91 a

0,91 a

0,27 b

Trung bình (A)
F (A)

**

F (B)

**

F (AxB)

Ns

CV (%)

53,6

Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; **: khác biệt có ý nghĩa
thống kê 1%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Hình 2. Chồi khoai lang tím Nhật in vitro trong môi trường nuôi cấy sau 30 ngày:
không có Kinetin (A); (B); 2 mg/L Kinetin.
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nồng độ còn lại. Môi trường bổ sung 0,5 mg/L
GA3 (1,3 lá) không có hiệu quả gia tăng số lá so
với môi trường không có GA3 (1,9 lá).

3.2.2 Số lá gia tăng
Bảng 4 cho thấy ở thời điểm 30 NSKC, môi
trường không bổ sung kinetin cho số lá cao nhất
(2,2 lá), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các

Bảng 4. Số lá gia tăng và chiều cao gia tăng (cm) của chồi khoai lang tím Nhật in vitro theo nồng độ kinetin và nồng
độ GA3 ở 30 NSKC
Nhân tố
GA3 (mg/L) (A)
0
0,5
Kinetin (mg/L) (B)
0
1 Kinetin
2 Kinetin
F (A)
F (B)
F (AxB)
CV (%)

Số lá

Chiều cao

1,9a
1,3b

3,40
3,29

2,2a
1,6b
1,0c
**
**
Ns
26,6

3,63a
3,38a
3,03b
ns
**
ns
7,26

Trong cùng một cột các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan; **:
khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

tím Nhật in vitro. Ở giai đoạn nhân chồi, môi
trường MS bổ sung 2 mg/L kinetin giúp gia tăng
số chồi bên, chồi sinh trưởng tốt.

3.2.3 Chiều cao gia tăng
Ở thời điểm 30 NSKC, nồng độ kinetin có ảnh
hưởng đến chiều cao gia tăng, trong đó ở nồng độ
0-1 mg/L có chiều cao gia tăng cao nhất và tương
đương nhau, dao động 3,38-3,63 cm, khác biệt có
ý nghĩa thống kê 1% so với nồng độ 2 mg/L
kinetin, cho chiều cao gia tăng thấp nhất (3,03
cm) (Bảng 4). Kết quả thí nghiệm cho thấy môi
trường bổ sung 2 mg/L kinetin giúp gia tăng số
chồi thì chiều cao chồi sẽ giảm so với các nồng độ
thấp hơn. Theo George (1993), khi sử dụng
cytokinin ở nồng độ cao để kích thích tạo chồi
bên có thể làm cản trở sự gia tăng chiều cao của
chồi. Điều này có thể giải thích, là do cytokinin có
tác dụng kích thích phát sinh chồi nhờ vào đặc
tính thúc đẩy sự tăng sinh tế bào. Khi tế bào phân
chia nhanh sẽ bỏ qua giai đoạn kéo dài của nó.

4.2. Khuyến nghị
Trong giai đoạn nhân chồi cần tiếp tục nghiên cứu
môi trường bổ sung kinetin ở nồng độ cao hơn
giúp tăng hiệu quả nhân chồi.
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