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Soudthedlath Khamsalath2, Chu Đức Hà3 

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, hạt nhân tạo cây khoai lang Hoàng Long (Ipomoea batatas) từ đốt thân đã được thực hiện. 

Kết quả cho thấy thành phần phù hợp nhất tạo nội nhũ cho đốt thân (1,5 ÷ 2,0 cm) là MS (Murashige và Skoog), 
1% sodium alginate và 50 mM calcium chloride. Hạt có màng bọc dày, trong suốt, mẫu đốt thân giữ được độ tươi, tỷ 
lệ nảy mầm đạt 23,63%. Bổ sung NAA (α-Naphthaleneacetic acid) và BAP (6-Benzylaminopurine) vào nội nhũ đã 
ghi nhận làm kích thích khả năng ra rễ và bật chồi của hạt nhân tạo cây khoai lang. Trong đó, bổ sung NAA 0,2 mg/l 
và BAP 0,2 mg/l là phù hợp nhất, tỷ lệ ra rễ và bật chồi lần lượt đạt 36,53 và 42,26%. Bên cạnh đó, hạt nhân tạo cây 
khoai lang bảo quản lạnh (4oC) trong 1 - 2 ngày vẫn giữ được khả năng nảy mầm khá (6,80 ÷ 7,76%). Kết quả của 
nghiên cứu này đã cung cấp những dẫn liệu khoa học cho việc hoàn thiện quy trình tạo hạt nhân tạo cây khoai lang. 

Từ khóa: Hạt nhân tạo, Hoàng Long, Ipomoea batatas, khoai lang, tỷ lệ nảy mầm

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây khoai lang (Ipomoea batatas), (2n = 6x = 90),

là một trong những loại cây trồng có giá trị dinh 
dưỡng cao (Mohanraj and Sivasankar, 2014), được 
canh tác rộng rãi trên thế giới (Katayama et al., 
2017). Đây được xem là một trong bốn loại cây 
trồng đảm bảo an ninh lương thực trên thế giới
(Iese et al., 2018). Tuy nhiên, canh tác khoai lang 
hiện nay đang gặp một số khó khăn nhất định về 
nguồn giống sạch bệnh (Lương Thị Ngọc Tú và ctv., 
2019). Vì vậy, ổn định nguồn cung cấp giống khoai 
lang được xem là một trong những mối quan tâm 
hiện nay.

Trong nhân giống vô tính truyền thống, dây 
khoai lang tẻ, có kích thước 30 ÷ 35 cm (với 7 ÷ 10 
chồi ngủ) thường được sử dụng làm nguồn vật liệu 
(Lương Thị Ngọc Tú và ctv., 2019). Đến nay, công 
nghệ bọc hạt nhân tạo được xem là một trong những 
giải pháp giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, khả năng 
lưu giữ dài hạn, dễ xử lý, đồng thời đảm bảo đồng 
đều về chất lượng cây giống. Hạt nhân tạo đã được 
áp dụng thành công trên một số cây trồng, như xà cừ 
Châu Phi (Khaya senegalensis) (Hung and Trueman, 
2011), tỏi (Allium sativum) (Đỗ Ngọc Thanh Mai và 
ctv., 2015) và cúc (Chrysanthemum ˟ grandiflorum 
(Ramat.) Kitam. cv. ‘Royal Purple’) (Hung and Dung, 
2015). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu được ghi nhận 
về hạt nhân tạo cây khoai lang.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định 
công thức môi trường tối ưu tạo nội nhũ cho hạt 
nhân tạo từ đốt thân cây khoai lang Hoàng Long. 

Thành phần các chất cấu tạo, bao gồm sodium 
alginate (C6H9NaO7), calcium chloride (CaCl2), 
MS (Murashige và Skoog), và chất điều hòa sinh 
trưởng, bao gồm NAA (1-Naphthaleneacetic acid, 
C12H10O2), BAP (6-Benzylaminopurine, C12H11N5) 
đã được thăm dò nhằm xác định công thức tối ưu 
tạo hạt nhân tạo cây khoai lang. Bên cạnh đó, hạt 
nhân tạo cây khoai lang được đánh giá chất lượng 
trong điều kiện bảo quản lạnh ngắn hạn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Giống khoai lang Hoàng Long thu thập tại xã 

Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội, lưu giữ tại phòng 
thí nghiệm Sinh lý học thực vật, khoa Sinh - Kỹ thuật 
Nông nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
(Phúc Yên, Vĩnh Phúc) được sử dụng làm nguồn vật 
liệu cho nghiên cứu này.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chăm sóc: Đốt thân và hạt nhân 

tạo cây khoai lang trong các thí nghiệm được ươm 
trong giá thể TS1 (Klasmann, Đức) và chăm sóc 
trong điều kiện ngày dài (16 giờ sáng/ 8h tối) với 
cường độ ánh sáng 100 µmol m−2s−1, nhiệt độ 28oC 
(ban ngày) và 25oC (ban đêm), độ ẩm đất 70% 
(Meents et al., 2019).

- Phương pháp xử lý keo liền sẹo tại vết cắt đốt 
thân: Dây khoai lang sạch bệnh được cắt thành các 
đốt chứa chồi ngủ với kích thước 1,5 ÷ 2 cm. Vết 
thương vật lý được xử lý với keo liền sẹo Grow More 
(Hoa Kỳ), sau đó ươm giá thể TS1.
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- Phương pháp tạo nội nhũ nhân tạo: Quy trình 
tạo nội nhũ cho hạt nhân tạo được cải tiến nhỏ dựa 
theo nghiên cứu trước đây (Hung and Trueman, 
2011). Cụ thể, sodium alginate (1 ÷ 3%), calcium 
chloride (50 ÷ 200 mM) và MS (¼ ÷ 1) phối hợp 
được lựa chọn làm thành phần tạo nội nhũ nhân 
tạo. Các hạt nhân tạo chứa đốt thân của cây khoai 
lang sạch bệnh chứa chồi ngủ được ươm và chăm 
sóc trên giá thể TS1.

- Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của NAA 
đến hạt nhân tạo: NAA (0 ÷ 0,5 mg/l) được bổ sung 
vào công thức tạo nội nhũ nhân tạo đã tối ưu. Sau 
đó, các hạt nhân tạo được ươm và chăm sóc trên giá 
thể TS1 để theo dõi tỷ lệ nảy mầm (%) và tỷ lệ ra rễ 
(%) sau 14 ngày xử lý (Meents et al., 2019).

- Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của BAP đến 
hạt nhân tạo: BAP (0 ÷ 0,5 mg/l) được bổ sung vào 
công thức tạo nội nhũ có bổ sung NAA ở nồng độ tối 
ưu. Sau đó, các hạt nhân tạo được ươm và chăm sóc 
trên giá thể TS1 để theo dõi tỷ lệ nảy mầm (%) và tỷ 
lệ ra rễ (%) sau 14 ngày xử lý (Meents et al., 2019).

- Phương pháp đánh giá khả năng bảo quản ngắn 
hạn hạt nhân tạo: Hạt nhân tạo được bảo quản ở 
4oC, theo dõi đặc điểm hạt nhân tạo, đặc điểm mẫu 
thực vật và tỷ lệ nảy mầm (%) sau 1, 2, 3 và 4 ngày 
bảo quản.

- Phương pháp xử lý số liệu: Các thí nghiệm được 
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc 
lại. Số liệu về tỷ lệ nảy mầm (%) và tỷ lệ ra rễ (%) 
ở các thí nghiệm được phân tích theo các tham số 
thống kê, sự sai khác giữa các giá trị trung bình được 
thực hiện bằng thuật toán giới hạn sai khác nhỏ nhất 
LSD0,05 (Nguyễn Văn Mã và ctv., 2013) trên công cụ 
Excel 2010.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 11 năm 

2019 đến tháng 11 năm 2020 tại khoa Sinh - Kỹ thuật 
Nông nghiệp, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xây dựng công thức tạo nội nhũ cho hạt nhân 
tạo cây khoai lang Hoàng Long

Trong nghiên cứu này, sodium alginate, calcium 

chloride và MS được sử dụng để phối hợp làm thành 
phần tạo nội nhũ cho hạt nhân tạo cây khoai lang. 
Trong đó, thạch agar thông thường được thay thế 
bằng sodium alginate kết hợp với calcium chloride 
để tạo chất gel hóa của hạt và MS là thành phần 
dinh dưỡng chính của hạt nhân tạo cây khoai lang 
(Hung and Trueman, 2011). Tổng số 36 công thức 
thí nghiệm [3 liều lượng môi trường MS (¼; ½; 1) 
kết hợp với 3 nồng độ sodium alginate (1; 2; 3%), sau 
đó tạo phức với 4 nồng độ calcium chloride (50; 100; 
150; 200 mM)] đã được xây dựng. 

Hình 1. Hạt nhân tạo từ đốt thân cây khoai lang 
ở các công thức thí nghiệm

Kết quả cho thấy tạo hạt nhân tạo cây khoai lang 
bằng công thức ¼ MS và ½ MS không thể hiện tính 
hiệu quả, khó quan sát/không có nội nhũ, màng bọc 
mỏng so với việc sử dụng 1 MS (Bảng 1, Hình 1). 
Như vậy, 12 công thức sử dụng môi trường dinh 
dưỡng 1 MS (từ D7-M7.1 đến D9-M9.4) tiếp tục 
được lựa chọn để đánh giá đặc điểm màng bọc và tỷ 
lệ bật chồi sau 7 ngày bảo quản (Bảng 2).
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Bảng 1. Đặc điểm của hạt nhân tạo cây khoai lang ở các công thức thí nghiệm

Công 
thức

Thành phần nội nhũ Đặc điểm nội nhũ Đặc điểm hạt nhân 
tạo cây khoai langMS C6H9 NaO7 (%) CaCl2 (mM) Mô tả Mức độ

D1-M1.1

¼ 1

50 Không có - Mẫu tươi

D1-M1.2 100 Không có - Mẫu tươi

D1-M1.3 150 Không có - Mẫu tươi

D1-M1.4 200 Không có - Mẫu tươi

D2-M2.1

¼ 2

50 Không có - Mẫu tươi

D2-M2.2 100 Không có - Mẫu tươi

D2-M2.3 150 Không có - Mẫu tươi

D2-M2.4 200 Không có - Mẫu tươi

D3-M3.1

¼ 3

50 Không có - Mẫu tươi

D3-M3.2 100 Không có - Mẫu tươi

D3-M3.3 150 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D3-M3.4 200 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D4-M4.1

½ 1

50 Không có - Mẫu tươi, chồi xanh

D4-M4.2 100 Không có - Mẫu tươi, chồi xanh

D4-M4.3 150 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D4-M4.4 200 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D5-M5.1

½
2

50 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D5-M5.2 100 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D5-M5.3 150 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D5-M5.4 200 Màng bọc mỏng, trong suốt + Mẫu tươi, chồi xanh

D6-M6.1

½
3

50 Màng bọc mỏng, trong suốt ++ Mẫu tươi, chồi xanh

D6-M6.2 100 Màng bọc mỏng, trong suốt ++ Mẫu tươi, chồi xanh

D6-M6.3 150 Màng bọc mỏng, trong suốt ++ Mẫu tươi, chồi xanh

D6-M6.4 200 Màng bọc mỏng, trong suốt ++ Mẫu tươi, chồi xanh

D7-M7.1

1 1

50 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D7-M7.2 100 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D7-M7.3 150 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D7-M7.4 200 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D8-M8.1

1 2

50 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D8-M8.2 100 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D8-M8.3 150 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D8-M8.4 200 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D9-M9.1

1 3

50 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D9-M9.2 100 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D9-M9.3 150 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

D9-M9.4 200 Màng bọc dày, trong suốt +++ Mẫu tươi, chồi xanh

Ghi chú: Dấu (-) thể hiện không có/rất ít, khó để quan sát nội nhũ , (+), (++), (+++) : Độ dày, mức độ bao bọc của 
nội nhũ.
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Bảng 2. Đánh giá đặc điểm màng bọc và tỷ lệ nảy mầm của hạt nhân tạo cây khoai lang

Công thức
Thành phần bổ sung

Đặc điểm màng bọc Tỷ lệ bật chồi 
(%)MS C6H9 NaO7 (%) CaCl2 (mM)

D7-M7.1

MS 1

50 Bị phân hủy 23,63a

D7-M7.2 100 Bị phân hủy 1 phần 8,63c

D7-M7.3 150 Hầu như không phân hủy 0,00d

D7-M7.4 200 Hầu như không phân hủy 0,00d

D8-M8.1

MS 2

50 Bị phân hủy 15,90b

D8-M8.2 100 Bị phân hủy 1 phần 7,83c

D8-M8.3 150 Hầu như không phân hủy 0,00d

D8-M8.4 200 Hầu như không phân hủy 0,00d

D9-M9.1

MS 3

50 Bị phân hủy 1 phần 8,53c

D9-M9.2 100 Hầu như không phân hủy 0,00d

D9-M9.3 150 Hầu như không phân hủy 0,00d

D9-M1.4 200 Hầu như không phân hủy 0,00d

LSD0,05 0,93
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p = 0,05. 

Tỷ lệ bật chồi của hạt nhân tạo là một trong 
những chỉ tiêu quan trọng, mức độ bền vững của 
nội nhũ bao bọc ảnh hưởng đến tỷ lệ này. Kết quả 
quan sát cho thấy calcium chloride (tác nhân gel hóa 
na alginate) ảnh hưởng đến độ bền của lớp nội nhũ 
của hạt nhân tạo cây khoai lang (Bảng 2). Cụ thể, 
tăng nồng độ calcium chloride làm lớp màng bọc 
cứng, khó bị phân hủy sau 7 ngày ươm hạt, trong khi 
bổ sung calcium chloride ở nồng độ 50 mM làm lớp 
màng bọc mềm, dễ bị phân hủy, tạo điều kiện cho 
quá trình bật chồi của hạt. Đáng chú ý, công thức 
D7-M7.1 được ghi nhận có tỷ lệ bật chồi tốt nhất và 
có ý nghĩa, đạt 23,63%. 

Trước đây, một số nhóm tác giả đã báo cáo về các 
công thức bọc hạt nhân tạo của những đối tượng cây 
trồng khác. Cụ thể, sử dụng môi trường ½ MS có bổ 
sung 3% sodium alginate và kết hợp 100 mM calcium
chloride được ghi nhận là thích hợp nhất cho hạt 
nhân tạo cây tỏi (Đỗ Ngọc Thanh Mai và ctv., 2015). 
Trong khi đó, hạt nhân tạo cây cúc được tạo bằng 
cách phối trộn môi trường MS có bổ sung 2,5% 
sodium alginate và keo hóa bằng 100 mM calcium 
chloride (Hung and Dung, 2015). Các kết quả này 
cho thấy việc bổ sung sodium alginate giúp hạt nhân 
tạo định hình rõ ràng, đẹp và ổn định. Hơn nữa, 
tùy từng đối tượng cây trồng, việc bổ sung sodium 
alginate ở nồng độ cao có thể làm hạt nhân tạo cứng 
hơn, giảm khả năng nảy mầm, trong khi phối trộn 
sodium alginate ở nồng độ thấp dẫn đến nội nhũ dễ 
biến dạng và mất nước.

3.2. Đánh giá ảnh hưởng của NAA và BAP bổ sung 
vào nội nhũ đến sinh trưởng của hạt nhân tạo

Trong nghiên cứu này, bổ sung NAA ngoại sinh 
vào nội nhũ nhằm kích thích đốt thân chứa mắt ngủ 
ra rễ để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, phá vỡ 
lớp nội nhũ nhân tạo, tạo điều kiện cho mắt ngủ bật 
chồi. Kết quả cho thấy bổ sung NAA kích thích khả 
năng ra rễ (15,03 ÷ 35,50%) và khả năng bật chồi 
(19,16 ÷ 26,60%) của hạt nhân tạo cây khoai lang 
(Hình 2, Bảng 3). Tuy nhiên, bổ sung NAA quá mức, 
0,5 mg/l, có thể làm kìm hãm khả năng bật chồi của 
hạt nhân tạo cây khoai tây. Trong đó, bổ sung NAA 
ở nồng độ 0,2 mg/l được ghi nhận làm tăng khả năng 
ra rễ của mẫu hạt nhân tạo tốt nhất. Như vậy, công 
thức bổ sung NAA 0,2 mg/l được lựa chọn để đánh 
giá ảnh hưởng của BAP ở các nồng độ khác nhau 
đến sinh trưởng của hạt nhân tạo cây khoai lang. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của NAA đến sinh trưởng
của hạt nhân tạo cây khoai lang

NAA 
(mg/l)

Tỷ lệ bật chồi 
mầm (%)

Tỷ lệ ra rễ 
(%)

0,0 20,33b 15,03e

0,1 21,90b 16,53d

0,2 26,60a 35,50a

0,3 21,86b 26,26b

0,4 20,40b 19,20c

0,5 19,16b 18,53c

LSD0,05 4,51 1,14
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự 

sai khác có ý nghĩa thống kê với p = 0,05. 
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Hình 2. Ảnh hưởng của NAA ở các nồng độ (A) 0; (B) 0,1; (C) 0,2; (D) 0,3; (E) 0,4; (F) 0,5 mg/l và BAP 
ở các nồng độ (H) 0; (I) 0,1; (J) 0,2; (K) 0,3; (L) 0,4; (M) 0,5 mg/l đến sinh trưởng của hạt nhân tạo cây khoai lang. 

Hình thái hạt nhân tạo cây khoai lang có bổ sung (G) NAA và (N) BAP sau 14 ngày

Bảng 4. Ảnh hưởng của BAP đến sinh trưởng 
của hạt nhân tạo cây khoai lang

BAP (mg/l) Tỷ lệ bật chồi (%) Tỷ lệ ra rễ (%)
0,0 25,80c 32,20b

0,1 32,10b 35,23b

0,2 42,26a 36,53a

0,3 32,26b 26,16c

0,4 31,20b 25,50cd

0,5 33,00b 22,60d

LSD0,05 4,54 2,02
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự 

sai khác có ý nghĩa thống kê với p = 0,05. 

Tiếp theo, bổ sung NAA 0,2 mg/l và BAP (0 ÷ 0,5 mg/l) 
được ghi nhận làm ảnh hưởng đến tỷ lệ bật chồi và 
ra rễ của hạt nhân tạo cây khoai lang. Trong đó, bổ 
sung NAA 0,2 mg/l và BAP 0,2 mg/l đã kích thích 
khả năng bật chồi và ra rễ của hạt nhân tạo cây khoai 

lang tốt nhất, đạt lần lượt là 42,26 và 36,53% (Bảng 4).
Bên cạnh đó, việc tăng nồng độ BAP có thể làm kìm 
hãm sinh trưởng của hạt nhân tạo cây khoai lang.

3.3. Đánh giá khả năng bảo quản lạnh ngắn hạn 
hạt nhân tạo cây khoai lang Hoàng Long

Trong nghiên cứu này, các hạt nhân tạo cây khoai 
lang được xử lý 4oC nhằm đánh giá khả năng bảo 
quản lạnh ngắn hạn trong quá trình vận chuyển và 
cung ứng hạt. Kết quả xử lý được thể hiện ở hình 3 
và bảng 5.

Kết quả cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt nhân tạo 
trong điều kiện lạnh tương đối thấp và giảm dần theo 
thời gian. Cụ thể, tỷ lệ nảy mầm của hạt nhân tạo cây 
khoai lang đạt giá trị cao nhất ở thời điểm 1 ngày bảo 
quản (7,76%), sau đó giảm dần sau 2 ngày bảo quản 
(6,80%) và không nảy mầm nếu bảo quản từ 3 ngày 
trở lên (Bảng 5). Hình thức màng bọc vỏ hạt vẫn giữ 
nguyên đặc tính sau 4 ngày xử lý, tuy nhiên, chồi có 
hiện tượng hóa nâu từ ngày thứ 3 xử lý lạnh.

Bảng 5. Đặc điểm của đốt thân và vỏ nội nhũ nhân tạo được bảo quản 4oC

Thời gian
bảo quản

Đặc điểm
hạt nhân tạo

Đặc điểm
mẫu thực vật

Tỷ lệ
nảy mầm (%)

1 ngày Trong suốt, bao đều xung quanh hạt Mẫu tươi, chồi xanh 7,76a

2 ngày Trong suốt, bao đều xung quanh hạt Mẫu tươi, chồi xanh 6,80b

3 ngày Trong suốt, bao đều xung quanh hạt Chồi bị hóa nâu 0,00c

4 ngày Trong suốt, bao đều xung quanh hạt Chồi bị hóa nâu 0,00c

LSD0,05 0,84
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p = 0,05.
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Hình 3. Hạt nhân tạo cây khoai lang bảo quản lạnh 
trong (A) 1; (B) 2; (C) 3 và (D) 4 ngày. 

Khả năng nảy mầm của hạt nhân tạo sau (E) 1 
và (F) 2 ngày bảo quản lạnh

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Đã xác định được công thức MS bổ sung 1% 

sodium alginate, keo hóa với 50 mM calcium 
chloride là thích hợp nhất để tạo nội nhũ cho hạt 
nhân tạo từ đốt thân cây khoai lang.

Bổ sung NAA 0,2 mg/l và BAP 0,2 mg/l vào công 
thức làm hạt nhân tạo cây khoai lang Hoàng Long 
có tỷ lệ ra rễ (36,53%) và bật chồi (42,26%) tốt nhất.

Hạt nhân tạo cây khoai lang có thể bảo quản 
lạnh 4oC trong 1 - 2 ngày, cho tỷ lệ nảy mầm đạt 
6,80 - 7,76%.

4.2. Đề nghị
Nghiên cứu này sẽ được tiếp tục nhằm phân tích 

áp suất thẩm thấu và độ bền của nội nhũ để thuận lợi 
cho quá trình bảo quản và tăng khả năng nảy mầm 
của hạt nhân tạo sau bảo quản.
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lang Nhật bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào. 
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Study on the artificial seed production from the shoot segment 
of ‘Hoang Long’ sweet potato cultivar

La Viet Hong, Dinh Thi Ngoc Ly, Pham Thi Thi, 
Soudthedlath Khamsalath, Chu Duc Ha

Abstract
In this study, the production of artificial seed from the shoot segment of ‘Hoang Long’ sweet potato cultivar 
(Ipomoea batatas) has been performed and optimized. The result showed that the favourable mixture for the forming 
of the endosperm of artificial seed was a combination of MS (Murashige and Skoog), 1% sodium alginate and 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TẬP ĐOÀN DÒNG THUẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC 
CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN

Nguyễn Xuân Thắng1, Bùi Mạnh Cường1, Trần Quang Diệu1, 
Đoàn Thị Bích Thảo1, Tạ Thị Thùy Dung1, Nguyễn Chí Thành1

TÓM TẮT
Thông qua đánh giá tập đoàn ngô thuần về khả năng chịu hạn nhân tạo ở giai đoạn cây con trong điều kiện nhà 

lưới, bước đầu xác định được 17 dòng có khả năng chịu hạn tốt hoặc khá (điểm 1 - 2), trong đó có 9 dòng có khả năng 
chịu hạn tốt, 8 dòng có khả năng chịu hạn khá. Về khả năng chịu mặn, xác định được 14 dòng biểu hiện chịu mặn 
(ở mức độ 1 - 2), trong đó: 9 dòng có khả năng chịu mặn tốt; 5 dòng có khả năng chịu mặn khá. Đây là các dòng ưu 
tú có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận (hạn, mặn) phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, 
chất lượng tốt, chịu hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới của Viện Nghiên cứu Ngô.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, chịu hạn, chịu mặn, dòng thuần, giống ngô lai

50mM calcium chloride. The artificial seeds were observed with thick and transparent shells that kept the shoot 
segment fresh and the germination rate was 23.63%. We also found that NAA (α-Naphthaleneacetic acid) and BAP 
(6-Benzylaminopurine, C12H11N5) added into synthesized endosperm could increase the root induction and shoot 
formation rates of the artificial seeds. Significantly, NAA 0.2 mg/l and BAP 0.2 mg/l were recorded as the most suitable 
concentration for the artificial seeds, that elicited the highest shoot formation rate (36.53%) and root induction rate 
(42.26%). Additionally, the artificial seeds of sweet potato stored for 1 - 2 days under the cold condition (4oC) have 
still kept the germinated ability (6.80 - 7.76%). These results provide scientific basis for further complement of 
artificial seed production protocol of the sweet potato. 
Keywords: Artificial seed, Hoang Long, Ipomoea batatas, sweet potato, germination rate
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1 Viện Nghiên cứu Ngô

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngô (Zea mays L.) là cây lương thực quan trọng 

của Việt Nam với diện tích 0,99 triệu ha, năng suất 
4,8 tấn/ha và sản lượng đạt 4,75 triệu tấn (Tổng cục 
Thống kê, 2019). Cây ngô đã góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và làm nguyên 
liệu cho ngành công nghiệp chế biến, dược phẩm, 
công nghiệp nhẹ và thức ăn chăn nuôi. Mặc dù cây 
ngô đã có những bước tiến về giống và kỹ thuật canh 
tác, nhưng sản xuất ngô không đáp ứng được nhu 
cầu tiêu dùng trong nước với chủ yếu sử dụng làm 
nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, Việt 
Nam đã nhập khẩu 11,5 triệu tấn ngô hạt trong niên 
vụ 2019 - 2020 (USDA, 4/2020). Việt Nam là một 
trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
do biến đổi khí hậu gây ra (ADB, 2013). Hạn hán và 
xâm nhập mặn ngày càng trở nên nghiêm trọng do 
khoảng 80% diện tích ngô của Việt Nam hiện nay 
canh tác chủ yếu nhờ nước trời (không có hệ thống 
tưới tiêu chủ động), dẫn tới năng suất ngô trung bình 

chỉ đạt 4,8 tấn/ha, tương đương khoảng 80% so với 
năng suất ngô trung bình của thế giới (5,79 tấn/ha)
(USDA, 7/2020). Như vậy, hạn và mặn có thể được 
xem như là thách thức lớn nhất trong sản xuất 
ngô ở Việt Nam. Để nâng cao năng suất, hiệu quả 
và phát triển sản xuất ngô ở Việt Nam, một trong 
các giải pháp đó là nghiên cứu chọn tạo giống ngô 
lai năng suất cao, chất lượng tốt, chịu hạn và mặn, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Để chọn tạo giống 
ngô chịu hạn, mặn cần có nguồn vật liệu sơ cấp có 
khả năng chịu hạn, mặn và có nền di truyền rộng 
do tính chống chịu quy định bởi đa gen, hệ số di 
truyền thấp. Vì vậy, công tác đánh giá, chọn lọc vật 
liệu có thể được xem là bước đầu quan trọng nhất để 
tạo giống ngô chống chịu điều kiện bất thuận, năng 
suất cao, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu Ngô đã thực hiện 
nội dung “Đánh giá, sàng lọc tập đoàn dòng thuần 
phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chống chịu 
điều kiện bất thuận (hạn, mặn), thích ứng với biến 
đổi khí hậu”. 


