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TẠO CÁC DÒNG LAI TỬ LA LAN (Sinningia speciose) 
BẰNG NUÔI CẤY IN VITRO LÁT CẮT BẦU NHỤY

Nguyễn Phương Lan1, Đỗ Thị Kim Trang1

Trần Bảo Trâm1, Phan Xuân Bình Minh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tạo ra các dòng lai Tử la lan có hình thái hoa khác biệt so với cây bố mẹ để chủ 

động về nguồn giống đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước. Phương pháp tạo các dòng lai Tử la lan được nghiên 
cứu từ 3 giống là hoa kép đỏ (S1), kép tím (S2) làm cây mẹ, đơn trắng (S3) cây bố. Trong phép lai S1 ˟  S3 có 7/30 mẫu 
có phôi, còn phép lai S2 ˟  S3 có 3/30 mẫu có phôi. Các mẫu này được thu hái sau 7, 14 và 21 ngày để tiến hành nuôi 
cấy in vitro lát cắt bầu nhụy. Kết quả cho thấy mẫu có số phôi nảy mầm cao nhất là mẫu của phép lai S1 ˟  S3 sau 
14 ngày thụ phấn, tỉ lệ phôi nảy mầm là 29/200. Với phép lai S2 ˟  S3 ở tất cả các mẫu thí nghiệm đều không thấy sự 
nảy mầm của phôi sau 2 tháng nuôi cấy. Các cây lai được hình thành từ phương pháp này có khả năng sinh trưởng 
tốt, có các đặc điểm hình thái hoa là sự pha trộn giữa bố và mẹ. 

Từ khóa: Tử la lan, dòng lai, lát cắt bầu nhụy, nuôi cấy in vitro
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Các nghiên cứu tạo giống lai bằng phương pháp 

nuôi cấy in vitro lát cắt bầu nhụy đã được thực hiện 
trên nhiều đối tượng, đặc biệt là đối với các loài hoa. 
Nghiên cứu của Van Gveij và cộng tác viên (1999) 
đã sử phương pháp này để tạo ra các giống Tulip lai, 
đã lựa chọn được độ tuổi thích hợp của bầu nhụy 
lai để khi đưa vào nuôi cấy bầu nhụy lai có tỉ lệ nảy 
mầm tương đương với tỉ lệ nẩy mầm của bầu nhụy 
thuần. Tác giả Liu và cộng tác viên (2006) đã nghiên 
cứu đánh giá khả năng lai giữa các loài trong chi 
Leucadendron bằng phương pháp này. Một nghiên 
cứu khác của Piña-Escutia1 và cộng tác viên (2013) 
đã thành công khi sử dụng phương pháp nuôi cấy 
lát cắt bầu nhụy để tạo loài lai giữa hai loài Tigridia 
pavonia và Tigridia augusta trong khi phép lai này 
đã không thể thực hiện thành công với tất cả các 
cây con lai thu được khi đưa ra trồng ở đất phát 
triển bình thường và được xác định là con lai dựa 
trên phân tích với các mồi RAPD Loài Lily Lilium 
brownii var. Colchesteri (BRO) mang một tính trạng 
đặc trưng là hoa chuyển từ vàng sang trắng chỉ sau 
một ngày nở, để sử dụng tính trạng này trong tạo 
giống Lily nhóm tác giả đã sử dụng phôi lai có bố 
là loài BRO và mẹ là các loài Lily khác làm nguyên 
liệu để nuôi cấy lát cắt bầu nhụy kết quả đã tạo ra 
được cây lai mang tính trạng đặc trưng của cây bố 
(Nguyễn Thị Lâm Hải và Hiroshi Okubo, 2013).

Tử la lan (Sinningia speciose) có nguồn gốc từ 
Brazil - là một trong những loại hoa nội thất rất 
được ưa chuộng trên thế giới đã được nhập nội vào 
Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 20. Cây 
có dạng thân củ, cây thấp (12 - 15 cm), lá hình thuôn 
hoặc oval, trải đều. Hoa Tử la lan khá to, rất đa dạng 

về màu sắc (đỏ, tím, hồng, cam, trắng...), hình dáng 
(hoa kép hoặc hoa đơn). Đến nay, loài hoa này đã 
khá quen thuộc với người sản xuất, người tiêu dùng 
và bước đầu chiếm được vị trí trong thị trường hoa 
chậu nội địa. Tại Việt Nam, Tử la lan được trồng 
bằng hạt hoặc cây giống in vitro. Cây gieo hạt có ưu 
điểm phong phú và đa dạng về màu sắc, hình dáng 
hoa nhưng do tỉ lệ hao hụt cao và mất thời gian dài 
(khoảng 2 tháng) trong giai đoạn ươm nên không 
được người trồng ưa chuộng (Lê Nguyễn Lan Thanh 
và ctv., 2014). Trong nghiên cứu này, việc sử dụng 
phương pháp nuôi cấy in vitro lát cắt bầu nhụy nhằm 
tạo ra những cây giống in vitro lai có nhiều ưu điểm 
như đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và có độ bền cao 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Ba giống Tử la lan bố, mẹ được lựa chọn làm 

nguyên liệu trong nghiên cứu này là giống hoa kép 
màu đỏ tươi, giống hoa kép màu tím và giống hoa 
đơn màu trắng có ký hiệu lần lượt là S1, S2, S3 có 
nguồn gốc từ giống nhập ngoại được Trung tâm 
Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ chí Minh lưu 
giữ và phát triển.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Chọn giống: Lựa chọn những cây giống bố mẹ 

là những cây khỏe mạnh, phát triển tốt, không có 
sâu bệnh và dựa trên một số tiêu chí cụ thể: Số hoa 
trên cây, màu sắc, đường kính hoa, số cánh hoa trên 
bông và độ bền của hoa tương đồng nhau. S1, S2 là 
giống hoa kép, hoa màu đỏ và tím là những giống có 
ưu điểm: Số lượng hoa trên cây nhiều, hoa to, nhiều 
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cánh và thời gian hoa nở cũng dài được lựa chọn làm 
cây mẹ. S3 là cây hoa đơn màu trắng được lựa chọn 
là cây bố nhằm tạo ra những cây lai có kiểu dáng, 
màu sắc hoa đa dạng hơn. 

Thụ phấn: Khử đực cho giống S1, S2 bằng cánh 
loại bỏ các hoa đã nở, nụ nhỏ, chọn các hoa được 
định lượng sẽ nở sau 2 ngày, loại bỏ phần nhị, bọc 
cách ly nhụy bằng giấy nhôm để tránh sự lẫn tạp. Sự 
thụ phấn được tiến hành giữa hạt phấn của hoa đơn 
trắng nở sau 2 - 3 ngày sau khi hoa nở. 

Nuôi cấy lát cắt bầu nhụy: Bầu nhụy tại thời 
điểm 7, 14 và 21 ngày sau thụ phấn được thu hái, 
khử trùng và cắt thành lát mỏng 2 - 3 mm (có chứa 
khoảng 20 phôi). Những lát cắt này được đem cấy 
vào môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962) có 
bổ sung 20 g/l sucrose, 0,2 mg/l TDZ (thidiazuron), 
8 g/l A gar, pH = 5,8.

Điều kiện nuôi cấy: Các lắt cắt bầu nhụy được 
nuôi ở nhiệt độ 25oC trong điều kiện không chiếu 
sáng kéo dài trong 4 tuần, sau đó được nuôi ở nhiệt 
độ tương tự và điều kiện chiếu sáng 12 giờ/ngày, 
cường độ chiếu sáng 2500 lux. Sự nảy mầm của phôi 
được theo dõi 1 lần/ tháng, mẫu được theo dõi sau 
nuôi cấy 4 tháng.

Bốn tuần sau khi nảy mầm, các phôi được cấy 
chuyển sang môi trường MS có bổ sung 20 g/l 
sucrose, 0,3 mg/l TDZ (thidiazuron), 8 g/l A gar. 
Những cây có khối lượng từ 3,5 g trở lên, có 3 - 5 cặp 
lá và bộ rễ phát triển được đưa ra trồng trong nhà 
lưới có điều kiện nhiệt độ từ 20oC đến 32oC. Kiểm 
tra con lai dựa trên các tiêu chí: số hoa trên cây, màu 
sắc, đường kính hoa, số cánh hoa trên bông và độ 
bền của hoa.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 

10 năm 2020 tại Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, 
Viện Ứng dụng Công nghệ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả lai hữu tính giữa cây bố ( ) hoa đơn 
trắng và các giống cây mẹ ( ) hoa kép thuộc loài 
Tử la lan (Sinningia speciose)

Lựa chọn cây giống bố mẹ 30 cá thể/giống tiêu 
biểu từ những cây hoa Tử la lan thuộc 3 giống (hoa 
kép đỏ, hoa kép tím và hoa đơn trắng) có khả năng 
sinh trưởng tốt, không sâu bệnh và có những đặc 
điểm hình thái hoa cụ thể như bảng 1. 

Bảng 1. Đặc điểm hình thái của 3 giống hoa Tử la lan (Sinningia speciose)
 sử dụng làm nguyên liệu trong phép lai

Giống Số hoa TB 
trên cây (bông)

Đường kính 
hoa TB (cm)

Màu sắc hoa, 
dạng cánh

Số cánh hoa 
TB/bông

Độ bền TB 
của hoa (ngày)

( ) (S1) 7,8 8,4 Đỏ nhung, cánh tròn 25,2 6,8
CV (%) 5,56 8,57 10,72 7,34
( ) (S2) 7,5 8,2 Tím nhung, cánh tròn 19,3 6,5
CV (%) 6,24 9,87 11,17 6,57
( ) (S3) 6,4 7,4 Trắng, cánh tròn 8,2 4,6
CV (%) 5,83 7,21 8,37 7,16
Ghi chú: TB: Trung bình; CV: Hệ số biến thiên; cây mẹ ( ); cây bố ( ).

Hình 1. Hình thái cây Tử la lan bố mẹ 
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Hai giống (S1, S2) được lựa chọn làm cây mẹ vì 
cây có những ưu điểm: Cây có khả năng sinh trưởng 
tốt, số lượng hoa/cây nhiều và độ bền của hoa cũng 
dài hơn. Giống S3 được lựa chọn là cây bố vì là hoa 
có màu trắng, cánh đơn khác biệt so với hoa kép 
màu đỏ và tím.

Kết quả của phép lai đã đánh giá được khả năng 
lai hữu tính giữa các giống hoa Tử la lan dựa trên 
các chỉ tiêu như số phép lai, mẫu chết, mẫu không có 
phôi và mẫu có phôi được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả lai giữa cây đơn trắng ( ) 
với các cây mẹ ( ) giống kép 

thuộc loài Tử la lan (Sinningia speciose)

Cây mẹ
Số 

phép 
lai

Số mẫu

Chết Không 
có phôi

Có 
phôi

S1 (Hoa kép đỏ) 30 13 10 7
S2 (Hoa kép tím) 30 17 11 3

Từ kết quả bảng 2 cho thấy kết quả phép lai giữa 
giống đơn trắng (cây bố) với các giống hoa kép cùng 
loài Tử la lan (Sinningia speciose) là rất thấp, các hạt 
lai không phát triển thành thục dẫn đến mẫu lai bị 
lép hoặc bị chết trong các phép lai. Kết quả phép lai 
giữa đơn trắng và hoa kép đỏ có 7 mẫu có phôi được 
hình thành nhiều hơn phép lai giữa đơn trắng và 
hoa kép tím chỉ có 3 mẫu có phôi đây chính là rào 
cản trong việc lai tạo giống hữu tính của loài này. 
Nghiên cứu ở mức độ tế bào của các hạt lai qua các 
giai đoạn khác nhau sau khi thụ phấn đã chỉ ra rằng 
sự đứt gãy của nhiễm sắc thể là nguyên nhân chính 
gây nên các hiện tượng bất thụ trên (Dowrick and 
Brandram, 1970).

3.2. Kết quả nuôi cấy lát cắt bầu nhụy phôi lai
Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo ra các tổ hợp 

lai hoa Tử la lan mới có màu sắc hoặc hình dạng 
khác biệt, tạo đà phát triển cho sản xuất trong nước. 
Trong điều kiện nuôi trồng các cây lai đều có khả 
năng sinh trưởng tốt, biểu hiện ở sự sinh trưởng và 
phát triển tốt, cây ra hoa đúng thời điểm.

Để khắc phục hiện tượng phôi bị chết trong các 
phép lai, phương pháp lai phôi, cụ thể là phương 
pháp nuôi cấy lát cắt bầu nhụy sau khi thụ phấn 
được áp dụng để tạo cây lai in vitro trong loài Tử la 
lan (Sinningia speciose). Kết quả nuôi cấy phôi được 
lấy từ cây mẹ sau thụ phấn 7, 14 và 21 ngày được 
thể hiện trong bảng 3. Kết quả nảy mầm của phôi 
in vitro thể hiện rõ sự ảnh hưởng của giống cây mẹ 
lên khả năng nảy mầm của phôi lai. Trong số 2 tổ 

hợp phôi được nuôi cấy chỉ có duy nhất 1 phôi thuộc 
phép lai giữa cây đơn trắng và cây kép đỏ nảy mầm 
thành cây. Kết quả được thể hiện  ở bảng 3.

Bảng 3. Phôi nảy mầm bằng phương pháp 
nuôi cấy lát cắt bầu nhụy trong phép lai 

giữa các giống thuộc loài Tử la lan

Mẫu

Ngày 
sau 
thụ 

phấn

Số lát 
cắt

Số phôi

Nuôi 
cấy

Nảy 
mầm

Đơn trắng ˟  kép đỏ
7

10 200 16
Đơn trắng ˟  kép tím 5 100 0
Đơn trắng ˟  kép đỏ

14
10 200 29

Đơn trắng ˟  kép tím 5 100 0
Đơn trắng ˟  kép đỏ

21
15 300 11

Đơn trắng ˟  kép tím 5 100 0

Từ thí nghiệm trên ta thấy rằng trong số 2 phép 
lai được nuôi cấy, chỉ có phép lai đơn trắng ˟ kép 
đỏ cho kết quả nảy mầm với số phôi nảy mầm cao 
nhất là 29 phôi nảy mầm trong mẫu 14 ngày sau thụ 
phấn. Tuy nhiên với phép lai hoa đơn trắng ˟ hoa 
kép đỏ cũng cho kết quả phôi nảy mầm ở các thời 
gian sau thụ phấn khác nhau lần lượt là: 7 ngày sau 
thụ phấn cho kết quả 16 phôi nảy mầm, 21 ngày sau 
thụ phấn cho kết quả 11 phôi nảy mầm. Với phép lai 
đơn trắng ˟  kép tím ở 7 ngày sau thụ phấn; 14 ngày 
sau thụ phấn; 21 ngày sau thụ phấn đều không có 
biểu hiện của phôi nảy mầm sau 2 tháng nuôi cấy, 
phôi lai bị chết dần. Điều này chứng tỏ thời điểm 
thu phôi (tính theo số ngày sau thụ phấn) có ảnh 
hưởng rất lớn đến kết quả của sự nảy mầm đối với 
các phôi lai khi nuôi cấy bằng phương pháp cắt lát 
mỏng. Nghiên cứu của tác giả Van Tuyl và cộng 
tác viên (1991) cũng chỉ rằng thời điểm 20 ngày và 
40 ngày sau thụ phấn là thích hợp nhất khi nuôi cất 
lát cắt bầu nhụy của các tổ hợp lai trong chi Lilium, 
kết quả nghiên cứu của Liu và cộng tác viên (2006) 
cũng cho thấy thời điểm 40 đến 80 ngày sau thụ phấn 
là thích hợp nhất khi nuôi cắt lát cắt bầu nhụy của 
các tổ hợp lai trong chi Leucadendron. Tuy nhiên, 
trong nghiên cứu này do hạn chế về về số lượng tổ 
hợp lai thu được, do đó mỗi công thức thí nghiệm 
chỉ được thực hiện một lần lấy mẫu, do đó chưa 
thể khẳng định được thời điểm thu mẫu thích hợp 
nhất để các phôi lai có tỉ lện nảy mầm cao nhất. Với 
những phôi nảy mầm thành cây sẽ được cấy chuyển 
sang môi trường nuôi cấy nhân nhanh để cây sinh 
trưởng và phát triển tốt. 
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Hình 2. Các phôi trong phép lai (đơn Trắng (  ˟  kép Đỏ ( )) sau 30 ngày nuôi cấy in vitro lát cất bầu nhụy. 
A. Bầu nhụy sau 7 ngày thụ phấn, B. Bầu nhụy sau 7 ngày thụ phấn, C. Bầu nhụy sau 21 ngày thụ phấn.

Khi cây in vitro có 3 cặp lá trở lên, chiều cao 
cây là 3 - 4 cm tiến hành đưa cây ra nuôi trồng tại 
vườn ươm. Các cây giống in vitro đều sinh trưởng và 
phát triển tốt trong điều kiện vườn ươm. Sau khi ra 

vườn ươm 32- 35 ngày cây lai bắt đầu có nụ và sau 
49 - 53 ngày cây lai nở hoa. Đặc điểm hình thái hoa 
của cây lai được đánh giá trên 36 cây có hoa kết qua 
thu được thể hiện ở bảng 4.

Bảng 4. Đặc điểm hình thái hoa của cây giống nuôi cấy lát mỏng bầu nhụy 
là kết quả của phép lai (đơn Trắng ( ) ˟  kép Đỏ ( )) 

Giống Số hoa TB/ 
cây (hoa)

Đường kính 
hoa (cm) Màu sắc hoa, dạng cánh Số cánh hoa /

bông (cánh)
Độ bền của 
hoa (ngày)

S1 x S3 7,2 6,7 Hoa màu đỏ trắng, cánh tròn 17,8 5,3
CV (%) 6,17 7,21 7,67 8,42
Ghi chú: CV: Hệ số biến thiên.

Kết quả bảng 4 cho thấy tất cả các chỉ tiêu của cây 
lai đều thể hiện sự khác biệt rõ ràng với các cây bố 
và mẹ. Hoa của cây lai có kiểu hình phối trộn của cả 
hai bố mẹ, cây lai có hoa màu trắng và đỏ, số lượng 
cánh hoa trung bình/bông là 17,8 cánh thấp hơn so 
với số cánh hoa của cây mẹ 25,2, nhưng cao hơn so 
với cây bố 8,2, các chỉ tiêu khác như số hoa trung 
bình trên cây lai là 7,2 hoa thấp hơn so với cây mẹ 
7,8 và cao hơn so với cây bố là 6,4. Độ bền hoa của 
cây lai là 5,3 ngày so với cây mẹ thấp hơn là 6,8 ngày, 
tuy nhiên cao hơn so với cây bố là 4,8 ngày. Cánh 
hoa có màu đỏ trắng, cánh tròn trong khi bố mẹ có 
màu đỏ nhung và trắng. Kết quả nhận thấy cây lai 

thể hiện sự khác biệt rõ ràng với cây bố mẹ, màu sắc 
hoa là sự pha trộn giữ màu trắng của cây bố và màu 
đỏ của cây mẹ. Thành công trong việc tạo ra cây lai 
F1 có tính trạng hoa có hai màu đỏ và trắng, điều đó 
cho thấy tính trạng quy định màu sắc của hoa có thể 
là tính trạng trội. Điều này mở ra một hướng mới 
cho lai tạo và sản xuất giống hoa Tử la lan là sử dụng 
phương pháp nuôi cấy lát cắt bầu nhụy in vitro nhằm 
tạo ra những giống lai có màu sắc, kiểu dáng và độ 
bền hoa đa dạng và phong phú. Chủ động trong việc 
lai tạo và sản xuất giống hoa Tử la lan đáp ứng nhu 
cầu của người trồng hoa cảnh trong nước. 

Hình 3. Hình thái cây F1 của phép lai đơn Trắng ( ) ˟  kép Đỏ ( )

A B C
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IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã lai tạo thành công hoa Tử la lan 

(Sinningia speciose) bằng nuôi cấy in vitro lát cắt bầu 
nhụy giữa hoa đơn Trắng ( ) và hoa kép Đỏ ( ). 
Giống lai mới có khả năng sinh trưởng tốt, có các 
đặc điểm tính trạng khác biệt với cây bố mẹ. Hoa của 
cây lai có kiểu hình phối trộn của cả hai bố mẹ như 
hoa màu đỏ trắng, cánh tròn, với số hoa trung bình 
trên cây là 7,2 hoa, đường kính hoa 6,7 cm, số cánh 
hoa 17,8 cánh/bông, độ bền của hoa 5,3 ngày. 

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu này được hoàn thành với sự tài trợ 

kinh phí thức hiện nhiệm vụ đề tài: “Nghiên cứu 
sử dụng bầu nhụy hoa Tử la lan (Sinningia speciose) 
làm nguyên liệu nuôi cấy in vitro nhằm tạo ra những 
giống lai có giá trị”.
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Creating hybrid lines of Sinningia speciosa by ovary slice culture technique
Nguyen Phuong Lan, Do Thi Kim Trang

Tran Bao Tram, Phan Xuan Binh Minh
Abstract
The research was carried out with the aim of creating hybrid lines of Sinningia speciosa with different flower 
morphology compared to the parent plants for available seedling sources meeting the development requirement 
in the country. Sinningia speciosa hybridization method was studied on 3 varieties: double, red flower (S1) and 
purple flower (S2) as female parent plants; single, white flower (S3) as male parent plants. In the S1 ˟ S3 and 
S2 ˟  S3 hybridization, 7/30 and 3/30 sample with embryos were obtained respectively. These samples were collected 
after 7, 14 and 21 days for in vitro cultivation of ovary slides. The results showed that the samples with the highest 
number of germinated embryos were obtained from the S1 ˟  S3 hybridization after 14 days of pollination; the rate of 
germination was 29/200. After 2 months of culture, there was no embryo germination of all experimental samples 
from S2 ˟  S3 hybridization. The hybrids formed from this method grew well and had flowers similar to both parents. 
Keywords: Sinningia speciose, hybrid lines, ovary slide, in vitro culture
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