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TÓM TẮT
Trước hiện trạng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn lên tới 76.939 ha trên toàn quốc, nhân giống và phân phối 

các giống sắn kháng bệnh khảm lá tới người nông dân là công việc hết sức cần thiết để đảm bảo sản xuất sắn bền 
vững. Do đó, nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro giống sắn kháng bệnh khảm lá được tiến hành 
với mục đích tăng hệ số nhân giống, giúp đưa nhanh giống sắn này ra ngoài sản xuất. �í nghiệm được tiến hành 
trên dòng C83 là dòng đã được khảo nghiệm đánh giá khả năng kháng bệnh khảm lá sắn tại Tây Ninh. Kết quả 
cho thấy môi trường nhân giống phù hợp cho dòng sắn C83 là MS + GA3 0,05 mg/L + NAA 0,02 mg/L. Hệ số 
nhân giống đạt 4,3 sau 1 tháng nuôi cấy. Môi trường tạo cây hoàn chỉnh là 1/3 MS + GA3 0,005 mg/L + NAA 
0,01 mg/L với thời gian nuôi cấy 15 - 20 ngày tuổi là phù hợp để đưa cây ra ngoài vườn ươm. Giá thể phù hợp 
đưa cây in vitro ra thích nghi ngoài vườn ươm chính là 100% giá thể Klasman TS2. Tỉ lệ cây sống đạt 100%.

Từ khóa: Cây sắn (Manihot esculenta Crantz), in vitro, kháng bệnh khảm lá
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sắn (Manihot esculenta Crantz) được biết đến 
là cây trồng công nghiệp tại nhiều nước và là một 
trong ba cây trồng quan trọng của vùng nhiệt đới 
sau lúa và ngô. Mặc dù từng được biết đến như 
một loại cây trồng nông nghiệp tự cung tự cấp, sắn 
hiện nay đã đặt chân vững chắc trong nông nghiệp 
thương mại như thực phẩm tươi, tinh bột, thức ăn 
gia súc và công nghiệp, các sản phẩm từ tinh bột 
(James et al., 2021). Hiện cây trồng này đã bao phủ 
26,3 triệu ha trên toàn thế giới với năng suất trung 
bình là 11 tấn củ tươi/ha. Năng suất trung bình tại 
Việt Nam là 19,9 tấn/ha, tổng diện tích 524.500 ha 
(Tổng cục �ống kê, 2022). Để tăng năng suất, sắn 
đòi hỏi phải kiểm soát được cỏ dại, cải tiến chất 
lượng cây trồng, quản lý dịch bệnh và dịch hại cũng 
như quản lý đất đai và độ phì nhiêu. 

Tại Việt Nam hiện nay, canh tác sắn đang bị đe 
doạ bởi các tác nhân sinh học, trong đó yếu tố quan 
trọng nhất là bệnh khảm lá sắn. Bệnh khảm lá sắn 
được phát hiện gây hại lần đầu vào tháng 5/2017 do 
virus Sri Lanka Cassava Mosaic Virus gây ra, trên địa 
bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Uke et al., 2018), 
sau đó lây nhanh qua hom giống, côn trùng môi 
giới là bọ phấn trắng, gây hại trên 90% diện tích 
sản xuất. Triệu chứng điển hình của bệnh là vàng 
lá, biến dạng lá gây giảm diện tích lá ảnh hưởng đến 

hoạt tính quang hợp và gây hậu quả làm giảm sinh 
trưởng của cây, năng suất giảm hoặc mất toàn bộ sản 
lượng. Bệnh đang gây hại tại 23 tỉnh thành trong cả 
nước. Đến tháng 8/2021, tổng diện tích sắn nhiễm 
bệnh khảm lá sắn trên cả nước là 76.939 ha; trong đó 
diện tích nhiễm nặng 19.188 ha. 

Nuôi cấy mô sắn được khởi đầu từ năm 1973 
với mục tiêu loại bỏ virus thông qua nuôi cấy mô 
phân sinh (Berbee et al., 1974; Kartha and Gamborg, 
1975). Nuôi cấy in vitro từ đoạn chồi ngủ là một 
trong những phương pháp nhân nhanh đáp ứng 
được số lượng cây lớn trong thời gian ngắn và duy trì 
được nguồn gen của bố mẹ (Hussey, 1978). Môi trường 
nuôi cấy mô sắn đã được thiết lập bao gồm nền khoáng 
MS có bổ sung thêm các chất kích thích sinh trưởng 
0,02 mg/L NAA + 0,04 mg/L BAP + 0,05 mg/L GA3) 
(Roca et al., 1991). Các cytokinin được đánh giá là hiệu 
quả nhất đối với cây sắn bao gồm BAP, TDZ, zeatin và 
kinetin. Nghiên cứu của Konan và cộng tác viên (1997) 
đã chỉ ra môi trường MS có bổ sung BAP 10 mg/L giúp 
tạo đa chồi với 25 chồi/mẫu. Mặt khác, Mapayi và 
cộng tác viên (2013) đã công bố môi trường MS có 
bổ sung NAA 0,01 mg/L và BAP 0,05 mg/L cho khả 
năng tái sinh 100% ở cây con. Kinetin cũng được sử 
dụng ở nồng độ 0,75 mg/L giúp tạo đa chồi, trung 
bình 7,3 chồi/mẫu.

Tại Việt Nam, nuôi cấy mô sắn đã được thực 
hiện đầu tiên bởi Nguyễn Văn Đồng và Lê �ị �uỷ 
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(2013) với nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ nuôi 
cấy mô tế bào trong việc nhân nhanh một số giống 
sắn sạch bệnh”. Nghiên cứu được thực hiện trên 20 
giống sắn nhập nội và thu thập tại Việt Nam. Hệ số 
nhân cụm chồi trung bình của các giống sắn đạt 
trung bình từ 3,47 - 3,86 sau 3 tuần nuôi cấy. Sau 
đó, các cụm chồi được chuyển sang môi trường kéo 
dài chồi 3 tuần trước khi chuyển sang môi trường 
tạo cây hoàn chỉnh. Giá thể đưa cây ra vườn ươm là 
đất : cát = 2 : 1 cho tỉ lệ sống đạt 86%.

Trước hệ quả do dịch bệnh khảm lá sắn gây ra, 
các giống sắn nhập nội đã được tuyển chọn và đánh 
giá, trong đó có dòng sắn C83 với năng suất đạt 
30 tấn/ha và tinh bột đạt ít nhất từ 29% khi canh 
tác tại Tây Ninh là dòng có hàm lượng tinh bột ổn 
định, điểm kháng bệnh khảm lá đạt 1,0 (Hahn et 
al., 1980). Để đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nguyên 
vật liệu phục vụ công tác đánh giá tuyển chọn các 
giống sắn phù hợp với từng vùng sinh thái khí hậu 
trên cả nước cũng như nguồn giống kháng bệnh 
khảm lá phục vụ sản xuất và công tác chọn tạo 
giống, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu 
“Hoàn thiện kĩ thuật nhân dòng sắn C83 kháng 
bệnh khảm lá sắn bằng kĩ thuật nuôi cấy mô”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Hom dòng sắn C83 được trồng tại Văn Giang 

- Hưng Yên được sử dụng cho thí nghiệm 1 và cây 
in vitro được lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Quốc 
tế chọn giống phân tử cây sắn, Phòng thí nghiệm 
Trọng điểm Công nghệ Tế bào thực vật, Viện Di 
truyền Nông nghiệp được sử dụng để khảo sát môi 
trường nhân giống.

Dòng sắn C83: Là con lai của tổ hợp lai C-243 × 
SM 1219-9 được nhập nội từ Trung tâm Nhiệt đới 
Quốc tế CIAT.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Bố trí thí nghiệm
a) �í nghiệm 1. Tạo vật liệu nuôi cấy vô trùng

Vật liệu nghiên cứu là các chồi nách của cây sắn 
đã ra bầu đất sinh trưởng khoẻ, không sâu bệnh. 
Cắt mẫu chồi nách thành các đoạn dài 2 - 3 cm. 
Rửa mẫu bằng nước sạch với dung dịch xà phòng 
loãng, sau đó cho mẫu vào bình thuỷ tinh tiến hành 
khử trùng mẫu trong box cấy. Mẫu được khử trùng 
sơ bộ bằng cồn 70° trong 1 phút, sau đó khử trùng 

theo các công thức thí nghiệm. Cấy mẫu vào bình 
tam giác chứa môi trường MS. Sau một tuần, tiến 
hành đánh giá hiệu quả khử trùng. Tiến hành thí 
nghiệm trên 3 công thức như sau: CT1: Dung dịch 
NaClO 0,5% trong 5, 10 và 15 phút; CT2: Dung 
dịch javen 1,0% trong 5, 10 và 15 phút và CT3: 
Dung dịch NaClO 1,5 % trong 5, 10 và 15 phút. 

Rửa sạch dung dịch NaClO 6 - 7 lần bằng nước 
cất vô trùng. Cấy mẫu đã khử trùng trong môi 
trường MS. Nuôi cấy ở điều kiện 28°C, 12 giờ chiếu 
sáng : 12 giờ tối. Sau một tuần tiến hành đánh giá tỉ 
lệ mẫu bật chồi, số mẫu nhiễm, số mẫu sống và chết.
b) �í nghiệm 2. Tối ưu hóa môi trường nhân chồi

Môi trường nhân chồi sắn dựa trên cuốn sổ tay 
hướng dẫn về phương pháp bảo tồn nguồn gen của 
giống sắn trong điều kiện nuôi cấy mô của Graciela 
và cộng tác viên (2014). �eo đó, môi trường nhân 
giống 4E (MS 2% sucrose) + 0,04 mg/L BAP + 0,05 
mg/L GA3 + 0,02 mg/L NAA + 0,7% agar là môi 
trường được sử dụng để nhân nhanh chồi. Do đó, 
dựa trên nghiên cứu này chúng tôi tiến hành khảo 
sát thêm ảnh hưởng của nồng độ cytokynin BAP 
và kinetin khi kết hợp với GA3 và NAA để tìm ra 
nồng độ tối ưu cho nhân dòng sắn C83.

Các đoạn chồi nách 1 - 2 cm được cấy vào môi 
trường kích thích bật chồi nách có nền khoáng 
MS và bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng BAP 
ở các nồng độ khác nhau: 0 mg/L; 0,02 mg/L;  
0,04 mg/L và 0,06 mg/L hoặc kinetin ở các nồng độ 
0,25 mg/L; 0,5 mg/L; 0,75 mg/L và 1 mg/L kết hợp 
với GA3 0,05 mg/L và NAA 0,02 mg/L. Nuôi cấy ở 
28oC trong điều kiện 12 giờ sáng : 12 giờ tối. 
c) �í nghiệm 3. Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng 
khoáng MS đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh 
của các dòng kháng bệnh khảm lá sắn 

Sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường nhân 
nhanh, cắt lấy các đoạn chồi ngọn dài 2 - 3 cm 
và đoạn chồi nách chứa 1 mắt chồi, cấy trên môi 
trường tạo cây hoàn chỉnh có nền khoáng MS ở các 
hàm lượng khoáng đa lượng và vi lượng khác nhau: 
MS; ½ MS; 1/3 MS và ¼ MS. Nuôi cấy ở 28oC trong 
điều kiện 12 giờ sáng : 12 giờ tối.
d) �í nghiệm 4. Đánh giá ảnh hưởng của chất điều 
hòa sinh trưởng đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn 
chỉnh của dòng sắn kháng bệnh khảm lá sắn

Sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường nhân nhanh, 
cắt lấy các đoạn chồi ngọn dài 2 - 3 cm và đoạn chồi 
nách chứa 1 mắt chồi, cấy trên môi trường tạo cây 
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hoàn chỉnh có nền khoáng phù hợp đã thử nghiệm 
ở thí nghiệm 1, bổ sung tổ hợp các chất điều hòa 
sinh trưởng (ĐHST) khác nhau: NAA nồng độ 
0,005 mg/L; 0,01 mg/L và 0,02 mg/L với GA3 khác 
nhau 0,005 mg/L; 0,01 mg/L và 0,02 mg/L để tìm ra 
chất ĐHST phù hợp để tạo cây hoàn chỉnh dựa trên 
số lượng rễ và độ dài rễ tạo thành. Nuôi cấy ở nhiệt 
độ 28oC, trong điều kiện 12 giờ sáng : 12 giờ tối. 
e) �í nghiệm 5. �ử nghiệm thời gian đưa cây in 
vitro ra bầu đất phù hợp

Sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường nhân 
nhanh, cắt lấy các đoạn chồi ngọn dài 2 - 3 cm 
và đoạn chồi nách chứa 1 mắt chồi, cấy trên môi 
trường tạo cây hoàn chỉnh có nền khoáng phù hợp 
đã thử nghiệm ở thí nghiệm 1, bổ sung các chất 
ĐHST phù hợp. Nuôi cấy các đoạn thân theo các 
thời gian khác nhau 10 ngày, 20 ngày và 30 ngày 
tuổi thì bắt đầu đưa cây ra đất. Giá thể sử dụng là 
giá thể Klasman TS2 (Đức). Đánh giá ảnh hưởng 
của thời gian đưa cây ra đất phù hợp dựa trên tỉ lệ 
sống của cây ra đất.
g) �í nghiệm 6. Nghiên cứu tối ưu giá thể đưa cây in 
vitro ra ngoài vườn ươm

Sau khi thử nghiệm thời gian đưa cây ra bầu đất 
phù hợp. Tiến hành thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng 
của giá thể ra cây đến tỉ lệ sống của cây đưa ra vườn 
ươm. �í nghiệm được tiến hành trên 4 công thức 
giá thể: CT1: Giá thể đất TN1 - Viện �ổ nhưỡng 
Nông hóa, CT2: 1/3 giá thể đất TN1 + 2/3 giá thể 
Klasman TS2, CT3: 2/3 giá thể đất TN1 + 1/3 giá thể 
Klasman TS2 và CT4: 100% giá thể Klasman TS2.

Các quá trình đưa cây ra đất được tiến hành 
như thí nghiệm 1, thay giá thể đất bằng các công 
thức giá thể như trên. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi
- �eo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây 

dựa trên các chỉ tiêu: Số lá/cây; số đốt/cây; số rễ/cây; 
số chồi đỉnh/cây.

- Tỉ lệ mẫu bật chồi = Số lượng mẫu bật chồi/
Tổng số mẫu × 100

- Hệ số nhân = số mẫu cấy thu được/tổng số 
mẫu cấy ban đầu ×100

- Tỉ lệ sống = Số cây sống/Tống số cây đưa ra giá 
thế × 100

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Mức ý nghĩa thống kê được xác định bằng 

phương pháp phân tích phương sai một biến 
ANOVA ở mức ý nghĩa α < 0,05, sử dụng phần 
mềm Statgraphic 19.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7 năm 

2021 đến tháng 12 năm 2021 tại Phòng �í nghiệm 
Trọng điểm Công nghệ Tế bào thực vật - Viện Di 
truyền Nông nghiệp.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tạo mẫu 
vô trùng in vitro

Vật liệu ban đầu vào mẫu cần phải được khử 
khuẩn cẩn thận đề tránh các tác nhân xâm nhiễm 
như nấm và vi khuẩn. Đồng thời, thời gian và nồng 
độ chất khử trùng cũng cần phải phù hợp để tránh 
làm chết mẫu. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian khử trùng mẫu của dòng sắn C83

TT Công thức
Các chỉ tiêu đánh giá

Số cây nhiễm Số cây chết Số cây sống Tỉ lệ mẫu bật chồi (%)
1 0,5%/05 phút 15 3 12 40,0bcd

2 0,5%/10 phút 8 1 21 70,0a

3 0,5%/15 phút 6 7 17 56,7ab

4 1,0%/05 phút 6 9 15 50,0bc

5 1,0%/10 phút 3 14 13 43,3bcd

6 1,0%/15 phút 3 16 11 36,7cde

7 1,5%/05 phút 5 16 9 30,0de

8 1,5%/10 phút 1 20 9 30,0de

9 1,5%/15 phút 0 24 6 20,0e

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa (α < 0,05). 
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Kết quả bảng 1 thể hiện ảnh hưởng của nồng 
độ chất khử trùng và thời gian khử trùng khi vào 
mẫu dòng C83. Như vậy, kết quả ban đầu cho thấy 
khi khử trùng mẫu với NaOCl 0,5% trong 10 phút 
cho tỉ lệ mẫu sống của dòng C83 đạt cao nhất 70% 
(21/30 cây.) Với việc tăng nồng độ chất khử trùng 
NaClO giúp giảm mẫu bị nhiễm nấm và khuẩn, tuy 
nhiên số lượng mẫu bị chết sẽ tăng khi nồng độ 
tăng từ 0,5% tới 1,5%. Do đó, khi vào mẫu từ hom 
đối với dòng sắn C83, sử dụng NaClO 0,5% trong 
10 phút là phù hợp nhất. 

3.2. Tối ưu hóa môi trường nhân chồi
Các chất điều hòa sinh trưởng có vai trò khác 

nhau trong quá trình hình thành các bộ phận của 
cây, với mỗi dòng, hàm lượng các chất kích thích 
khác nhau sẽ gây các phản ứng khác nhau lên khả 
năng sinh trưởng cho dòng/giống đó. Môi trường 
nuôi cấy mô phân sinh có bổ sung thêm cytokinin 
kích thích tạo ra các đa chồi. Demeke và cộng tác 
viên (2014) đã nghiên cứu ảnh hưởng của Kinetin 
ở nồng độ 0,75 mg/L giúp tạo đa chồi, trung bình 
7,3 chồi/mẫu. 

Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác 
nhau lên môi trường nhân chồi, môi trường nuôi 
cấy được bổ sung thêm tổ hợp các chất kích thích 
sinh trưởng khác nhau. Bảng 2 thể hiện một số chỉ 
tiêu sinh trưởng của dòng sắn kháng bệnh khảm lá 
C83 trong các loại môi trường nuôi cấy khác nhau 
sau 1 tháng. 

Hệ số nhân là chỉ tiêu quan trọng nhất để so 
sánh giữa các công thức. Kết quả trên bảng 2 cho 
thấy không có sự khác biệt đáng kể về hệ số nhân 
giữa các công thức CT1 - CT9. Tuy nhiên, có sự khác 
biệt đáng kể về hệ số nhân của các công thức so với 
công thức đối chứng CT10 không bổ sung chất điều 
hoà sinh trưởng, hệ số nhân đạt 2,41 lần/tháng. CT6, 
CT7, CT8 và CT9 sử dụng Kinetin với nồng độ 
khác nhau, kết quả cũng cho thấy không có sự khác 
biệt về hệ số nhân giữa các công thức thí nghiệm, 
nhưng khác biệt đáng kể so với công thức đối 
chứng CT10. Do đó, để giảm thiểu chi phí nhân 
giống, môi trường MS + GA3 0,05 mg/L + NAA 
0,02 mg/L là môi trường phù hợp cho nhân nhanh 
dòng sắn C83. Hệ số nhân giống đạt trung bình 4,3 
sau 1 tháng nuôi cấy.

Bảng 2. Ảnh hưởng của môi trường nhân chồi lên chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển
của dòng C83

TT Công thức Số rễ/cây Số lá/cây Số đốt/cây Số chồi đỉnh/cây Hệ số nhân trong 1 tháng

A Môi trường sử dụng tổ hợp GA3 và NAA không sử dụng BAP và Kinetin

1 CT1 5,87b 6,12bc 6,97a 1,08bc 4,46a

B Môi trường sử dụng chất điều hòa sinh trưởng BAP kết hợp GA3 và NAA

2 CT2 4,60b 5,52bc 5,78bc 1,16bc 3,46ab

3 CT3 5,61b 5,77abc 6,54abc 1,42bc 4,23ab

4 CT4 5,12b 6,74a 6,54abc 2,04a 4,38a

5 CT5 4,88b 5,37bc 5,54c 1,20bc 3,45ab

C Môi trường sử dụng chất điều hòa sinh trưởng Kinetin kết hợp GA3 và NAA

6 CT6 4,75b 5,39bc 7,35a 1,03c 4,61a

7 CT7 4,90b 5,00bc 6,86ab 1,06bc 4,60a

8 CT8 4,56b 4,84c 6,24abc 1,26bc 4,40a

9 CT9 7,94a 4,58c 6,41abc 1,50b 4,76a

D Môi trường MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng

10 MS (Đ/c) 5,75b 4,75c 5,67c 1,00c 2,41c

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa (α < 0,05). 
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3.3. Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng khoáng 
MS đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh của 
dòng kháng bệnh khảm lá sắn

Để khảo sát môi trường tạo cây hoàn chỉnh, 
chồi đỉnh của dòng C83 sẽ được nuôi cấy trên môi 

trường tạo cây hoàn chỉnh có nền khoáng MS ở các 
hàm lượng khoáng đa lượng và vi lượng khác nhau: 
MS; ½ MS; 1/3 MS và ¼ MS. Kết quả được thể hiện 
trên bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của hàm lượng khoáng MS đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh
của dòng kháng bệnh khảm lá sắn C83

TT Công thức Số lá Số rễ Chiều cao cây 
(cm)

Chiều dài rễ 
(cm)

Tỉ lệ sống sau 4 tuần ra đất 
(%)

1 Nền khoáng MS 5,53 ± 0,51a 4,50 ± 0,52b 4,95 ± 1,15c 7,98 ± 1,05a 64,28

2 Nền khoáng 1/2 MS 4,38 ± 0,51b 4,52 ± 0,51b 7,46 ± 1,77a 7,14 ± 2,04a 80,0

3 Nền khoáng 1/3 MS 3,69 ± 0,48c 4,69 ± 0,48b 6,63 ± 1,89ab 4,26 ± 1,31b 90,9

4 Nền khoáng 1/4 MS 3,52 ± 0,51c 5,33 ± 0,48a 5,72 ± 1,44bc 2,82 ± 1,02c 71,4

Ghi chú : Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa (α < 0,05). 

Trong số 4 nền khoáng được thử nghiệm, tỉ lệ 
sống sau 4 tuần đưa cây ra giá thể ngoài vườn ươm 
có sự khác biệt lớn. Nền khoáng 1/3 MS cho tỉ lệ 
sống cao nhất đạt 90,9%. Nền khoáng MS cho tỉ lệ 
sống thấp nhất (64,28%). Như vậy, có thể thấy sự 
tương quan giữa chiều dài rễ với tỉ lệ sống của cây ra 
vườn ươm, nền khoáng MS cho chiều dài rễ trung 
bình dài nhất, tỉ lệ cây sống thấp nhất. Tuy nhiên, 

tại công thức ¼ MS chiều dài rễ trung bình đạt  
2,82 cm cho tỉ lệ sống giảm đạt 71,4%. Công thức 
nền khoáng 1/3 MS cho chiều dài rễ trung bình đạt 
4,26 cm cho tỉ lệ sống cao nhất 90,9%. Như vậy, lựa 
chọn nền khoáng 1/3 MS là nền khoáng thích hợp 
nhất khi tạo cây hoàn chỉnh trước khi chuyển cây 
ra ngoài vườn ươm.

Hình 1. Ảnh hưởng của hàm lượng khoáng đa lượng MS đến môi trường tạo cây hoàn chỉnh

3.4. Đánh giá ảnh hưởng của chất điều hòa sinh 
trưởng đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh của 
dòng sắn kháng bệnh khảm lá sắn

�í nghiệm được tiến hành với 9 công thức có 

bổ sung các chất điều hoà sinh trưởng NAA và GA3 
ở các nồng độ khác nhau, sử dụng nền khoáng 1/3 
MS cho các công thức môi trường. Kết quả nghiên 
cứu được trình bày tại bảng 4.
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3.4.1. Ảnh hưởng của tổ hợp NAA ở các nồng độ 
khác nhau kết hợp với GA3

Các chỉ tiêu sinh trưởng như số lá, số rễ, chiều 
dài rễ không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các công thức CT1 - CT3. Tuy nhiên, chỉ số về số lá 
và chiều dài rễ này lại có sự khác biệt đáng kể so với 
công thức CT9 (không bổ sung tổ hợp chất ĐHST). 
Ở công thức không bổ sung ĐHST số lá đạt cao nhất 
5,78 lá/cây. Đáng chú ý là chiều cao cây tại công thức 
CT9 lại thấp hơn nhiều so với các công thức CT1-
CT3 trung bình đạt 5,35 cm. Chiều cao cây cũng có 
sự khác biệt giữa các công thức CT1-CT3, trong đó 
công thức CT2 cho chiều cao cây trung bình đạt cao 
nhất 6,80 cm/cây so với với công thức còn lại. 

Như vậy, so sánh giữa 3 công thức CT1 - CT3 về 
các chỉ số, công thức CT2 cho chỉ số về số lá và chiều 
cao cây cao hơn có ý nghĩa thống kê so với công thức 
CT1, CT3, các chỉ số còn lại không khác biệt giữa 
các công thức. Khi so sánh 3 công thức trên với công 
thức CT9, CT9 cho chỉ số về số lá và chiều dài rễ cao, 
tuy nhiên theo kết quả đánh giá ảnh hưởng của hàm 
lượng khoáng, chiều dài rễ trung bình đạt hơn 4 cm 
cho tỉ lệ cây sống sau khi ra đất cao, chiều dài rễ dài 
giảm tỉ lệ sống. Do đó, tổ hợp CT2-0,01 mg/L GA3 + 

0,01 mg/L NAA là phù hợp cho môi trường tạo cây 
hoàn chỉnh dòng sắn C83.

3.4.2. Ảnh hưởng của tổ hợp GA3 ở các nồng độ 
khác nhau kết hợp NAA

Các chỉ tiêu sinh trưởng như số lá, số rễ, chiều dài 
rễ, chiều cao cây đều không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các công thức CT4 và CT5 và có các chỉ 
tiêu sinh trưởng gần tương đương với tổ hợp công thức 
CT2 ở trên. Do đó, nồng độ GA3 từ 0,005 - 0,02 mg/L 
kết hợp với NAA ở nồng độ 0,01 mg/L đều có thể sử 
dụng cho môi trường tạo cây hoàn chỉnh.

3.4.3. Ảnh hưởng của NAA ở các nồng độ khác nhau
Kết quả cho thấy, nồng độ NAA 0,01 mg/L cho 

chỉ số về số rễ nhiều nhất. Nồng độ NAA 0,5 mg/L 
cho chỉ số về số lá đạt cao nhất và chiều cao cây đạt 
cao nhất ở nồng độ 0,1 mg/L. Tăng nồng độ NAA 
lên 0,5 mg/L chiều cao cây giảm. Kết quả cũng cho 
thấy, khi tăng nồng độ NAA, chiều dài rễ tăng lên. 
So với chiều cao cây trung bình của nhóm các công 
thức ĐHST còn lại, nhóm công thức CT6 - CT8 
cho chiều cao cây trung bình cao vượt trội, CT8 cho 
chiều cao cây TB cao nhất đạt 8,2 cm. Tuy nhiên, 
theo quan sát bằng mắt thường, khi nuôi cấy tạo cây 

Bảng 4. Đánh giá ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng ra rễ tạo cây hoàn chỉnh
của dòng C83 

TT Công thức Số lá Số rễ Chiều cao cây 
(cm)

Chiều dài rễ 
(cm)

A Môi trường bổ sung NAA ở các nồng độ khác nhau kết hợp GA3

1 CT1: 0,01 mg/L GA3 + 0,005 mg/L NAA 4,76 ± 0,66bcd 4,30 ± 0,99b 6,01 ± 1,13cd 4,74 ± 1,16b

2 CT2: 0,01 mg/L GA3 + 0,01 mg/L NAA 5,17 ± 0,86c 4,11 ± 0,89b 6,80 ± 1,58bc 4,70 ± 1,11b

3 CT3: 0,01 mg/L GA3 + 0,02 mg/L NAA 4,31 ± 1,54d 4,00 ± 0,77bc 6,73 ± 0,85c 4,95 ± 0,88b

B Môi trường bổ sung GA3 ở các nồng độ khác nhau kết hợp NAA

4 CT4: 0,005 mg/L GA3 + 0,01 mg/L NAA 5,75 ± 0,68ab 3,46 ± 0,95cd 6,24 ± 1,39c 4,94 ± 0,97b

5 CT5: 0,02 mg/L GA3 + 0,01 mg/L NAA 4,73 ± 0,70bcd 3,13 ± 1,13d 6,27 ± 1,19cd 4,84 ± 0,60b

C Môi trường bổ sung NAA ở các nồng độ khác nhau

6 CT6: 0,01 mg/L NAA 4,47 ± 0,96cd 5,67 ± 0,89a 7,70 ± 2,30ab 3,37 ± 0,77c

7 CT7: 0,1 mg/L NAA 4,20 ± 0,92d 4,40 ± 0,97b 8,20 ± 1,25a 3,82 ± 0,74c

8 CT8: 0,5 mg/L NAA 5,13 ± 1,19abc 4,46 ± 1,05b 5,53 ± 1,07bc 4,81 ± 0,73b

D Môi trường không bổ sung thêm chất kích thích sinh trưởng

9 CT9 5,78 ± 1,16a 4,50 ± 0,52b 5,35 ± 1,65d 8,57 ± 1,66a

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa (α < 0,05). 
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hoàn chỉnh trên các công thức CT6 - CT8, có hiện 
tượng rễ sùi gốc, rễ to, chiều dài rễ ngắn, chiều cao 
cây tăng nhưng khoảng cách giữa các đốt khá dài, 
khó khăn cho công việc chuyển cây ra bầu đất do cây 
dễ bị gãy khi thao tác mạnh.

Khả năng sống của cây ở các công thức khác nhau 
từ CT1 - CT9 đều cho tỉ lệ cây sống sau khi ra vườn 
ươm đạt 100% sau 4 tuần, riêng công thức không bổ 
sung kích thích sinh trưởng, tỉ lệ sống chỉ đạt 70,24%.

Môi trường có bổ sung thêm NAA ở nồng độ  
0,01 mg/L kết hợp với GA3 0,005 mg/L là phù hợp để 

tạo cây hoàn chỉnh trước khi chuyển ra vườn ươm.

3.5. �ử nghiệm thời gian phù hợp đưa cây in 
vitro ra bầu đất 

�ời gian đưa cây in vitro ra giá thể là yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến khả năng sống của cây in vitro 
khi chuyển từ điều kiện nuôi cấy dị dưỡng sang tự 
dưỡng. Để đánh giá thời gian đưa cây in vitro ra 
vườn ươm phù hợp. Tiến hành đưa cây có các độ 
tuổi khác nhau: 15, 20 và 30 ngày sau khi nuôi cấy 
trên môi trường tạo cây hoàn chỉnh. Kết quả sau 15, 
20 và 30 ngày theo dõi được trình bày ở bảng 5.

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời gian đưa cây ra giá thể đến khả năng sinh trưởng
và tỉ lệ sống của dòng C83

TT Công thức Số lá Số rễ Chiều cao cây 
(cm)

Chiều dài rễ 
(cm)

Tỉ lệ sống sau 4 tuần ra giá thể 
(%)

1 Cây 15 ngày 3,13 ± 0,52b 4,00 ± 0,77c 3,77 ± 1,10b 3,85 ± 0,68a 100
2 Cây 20 ngày 3,50 ± 0,52ab 4,82 ± 0,40b 4,48 ± 1,52b 4,62 ± 1,29b 100
3 Cây 30 ngày 4,30 ± 1,54a 5,60 ± 1,17a 6,15 ± 1,93a 4,95 ± 0,88b 80

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự sai khác có ý nghĩa (α < 0,05). 

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về số lá, số rễ, chiều 
cao cây, chiều dài rễ ở các cây có độ tuổi ra giá thể 
khác nhau cho thấy: Đánh giá tỉ lệ sống sau 4 tuần 
ra giá thể của các cây có độ tuổi 15, 20 và 30 ngày 
cho thấy tỉ lệ sống của các cây ở độ tuổi 15, 20 ngày 
tuổi đạt 100%, cây có độ tuổi 30 ngày tuổi đạt 80%. 

Các cây ở độ tuổi khác nhau sau khi đưa ra giá 
thể đều sinh trưởng, phát triển tốt. Do đó, lựa chọn 
thời gian đưa cây ra giá thể phù hợp là cây có độ 
tuổi 15 ngày tuổi - 20 ngày tuổi.

3.6. Nghiên cứu tối ưu giá thể đưa cây in vitro ra 
ngoài vườn ươm

Giá thể đưa cây in vitro ra ngoài vườn ươm là 
một trong những yếu tố tạo điều kiện thích nghi 
cho cây ngoài vườn ươm. Cây in vitro nuôi cấy trên 
môi trường tạo cây hoàn chỉnh sau 4 tuần tuổi bắt 
đầu chuyển cây ra các loại giá thể khác nhau. Kết 
quả theo dõi sau 4 tuần đưa cây ra giá thể được 
trình bày tại bảng 6.

Bảng 6. Ảnh hưởng của giá thể đưa cây ra ngoài đất tới khả năng sống

TT Công thức Tỷ lệ sống (%) sau 4 tuần 
1 CT1: 100 % đất giá thể TN1 45,0
2 CT2: 1/3 đất giá thể + 2/3 giá thể Klasman TS2 75,0
3 CT3: 2/3 đất giá thể TN1 + 1/3 giá thể Klasman TS2 71,1
4 CT4: 100% giá thể Klasman TS2 100,0

Trong số 4 công thức giá thể nghiên cứu, công 
thức CT4 100% giá thể Klasman TS2 cho tỉ lệ sống 
của cây in vitro ra đất đạt 100%, tỉ lệ sống giảm 
khi tăng tỉ lệ đất giá thể TN1. Như vậy, giá thể phù 
hợp đưa cây in vitro ra thích nghi ngoài vườn ươm 
chính là giá thể 100% giá thể Klasman TS2.

IV. KẾT LUẬN
Quy trình nhân giống sắn C83 kháng bệnh 

khảm lá được thực hiện như sau: 

- Giâm hom của cây sắn ít nhất 6 tháng tuổi, thu 
đoạn chồi mới bật sau 2-3 tuần làm vật liệu đưa 
mẫu vào nuôi cấy in vitro.

- Đưa mẫu vào nuôi cấy in vitro: Khử trùng 
bằng cồn 75% trong 1 phút, sau đó bằng NaClO 
0,5% trong 10 phút. 

- Nuôi cấy trên môi trường nhân nhanh MS + 
GA3 0,05 mg/L và NAA 0,02 mg/L.

- Môi trường tạo cây hoàn chỉnh trước khi 
chuyển cây ra vườn ươm: 1/3 MS + 0,005 mg/L 
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GA3 + 0,01 mg/L NAA với thời gian nuôi cấy 15 
- 20 ngày tuổi.

 - Giá thể phù hợp đưa cây in vitro ra thích nghi 
ngoài vườn ươm : Giá thể Klasman TS2.
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Completing shoot multiplication protocol of cassava mosaic disease-resistant clone C83 
in Vietnam

Pham �i Huong, Le Ngoc Tuan, Nguyen Hung, 
Nguyen �i Hanh, Do �i Trang, Vu Hong Van, Pham Xuan Hoi

Abstract
Propagation and distribution of cassava mosaic disease-resistant cultivars to farmers is a crucial step in ensuring 
sustainable cassava production particularly in the case of 76,939 ha infected with cassava leaf mosaic disease in 
Vietnam. �erefore, this study aims to complete in vitro propagation process of CMD resistant varieties, increasing 
the multiplication coe�cient and helping, helping to quickly bring this variety out into production. �e experiment 
was conducted on the cassava clone C83, which has been tested for resistance to cassava leaf mosaic disease in Tay 
Ninh. �e results showed that the suitable multiplication medium for cassava clone C83 was MS + GA3 0.05 mg/L + 
NAA 0.02 mg/L. �e propagation coe�cient reached 4.3 a�er one month of culture. �e medium forming complete 
plantlets was 1/3 MS + GA3 0.005 mg/L + NAA 0.01 mg/L with a culture duration of 15 - 20 days, which is suitable 
for releasing the plants out of the nursery. In this study, Klasman TS2 at 100% was the best substrate for in vitro 
adaptation in the nursery. With that substrate, the survival rate was 100%. 
Keywords: Cassava (Manihot esculenta Cr antz), in vitro, cassava mosaic resistance
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO MÁY GIEO HẠT ĐA NĂNG 
PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Nguyễn Ngọc Hoàng1*, Đặng Minh Tâm1, Trần Tấn Hậu1, 
Lê Văn Bảnh2, Dương �ị Tú Anh1

TÓM TẮT 
Nghiên cứu và chế tạo máy gieo hạt đa năng nhằm đẩy nhanh và mở rộng đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang. Máy gieo hạt đa năng GHĐN-HG4 có thể hoạt động trên đất chuyên màu và trên nền đất lúa để 
trồng đậu nành và bắp. Máy GHĐN-HG4 có công suất là 16HP với chức năng phay đất - rạch hàng - gieo hạt - lấp 
đất. Máy có năng suất 0,1 - 0,2 ha/h, độ sâu phay từ 30 đến 100 mm, bề rộng mỗi luống phay 120 - 170 mm. Số 
lượng hàng trên máy có thể điều chỉnh từ 2 đến 4 hàng, với khoảng cách hàng từ 300 - 800 mm. Tỷ lệ sót hạt 
dưới 3%, tỉ lệ hạt bị tổn thương không có. Số hạt trên mỗi hốc và khoảng cách giữa các hốc có thể được điều 
chỉnh bằng cách thay các đĩa gieo hạt. Tỷ lệ nảy mầm của hạt từ bằng đến cao hơn so với phương pháp gieo thủ 
công. Máy được thiết kế đơn giản, dễ vận hành và bảo dưỡng.

Từ khóa: Máy gieo hạt, máy gieo bắp, máy gieo đậu

��Viện�Lúa�Đồng�bằng�sông�Cửu�Long
��Nguyên�Cục�trưởng�Cục�Chế�biến�Nông�lâm�sản�và�Nghề�muối,�nguyên�Viện�trưởng�Viện�Lúa�ĐBSCL
*�Tác�giả�liên�hệ,�e-mail:�ngochoang32@gmail.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hậu Giang là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL) có tổng diện tích tự nhiên là 
160.058 ha, chiếm khoảng 4% diện tích ĐBSCL. 
Tổng diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh Hậu Giang 
năm 2021 đạt 189.001 ha, năng suất sơ bộ đạt  
67,48 tạ/ha (Cục �ống kê tỉnh Hậu Giang, 2021). 
Tuy nhiên, năng suất lúa vụ 3 còn thấp và người 
trồng lúa có thu nhập không tương xứng với công 
sức làm ra. Để tăng thu nhập cho người dân, tỉnh 
Hậu Giang đã định hướng phát triển nông nghiệp 
bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng cơ giới hóa trong 
nông nghiệp hướng tới công nghệ cao, nâng cao giá 
trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa để tăng 
hiệu quả kinh tế thì đậu nành (đậu tương) và bắp 
(ngô) là những cây trồng được lựa chọn phù hợp ở  
Hậu Giang.

Ở ĐBSCL đã có một số công trình nghiên cứu 
ứng dụng cơ giới hóa trong gieo hạt bắp và đậu, 
như máy gieo hạt khí động MG-6 do Trường Đại 
học Cần �ơ chế tạo; máy gieo ngô (bắp) không xới 
đất tại An Giang; thiết bị gieo bắp đẩy tay của nhà 
sáng chế Hoàng �anh Liêm, Cần �ơ; máy gieo 
ngô, bón phân GBPVN-02 của Viện Cơ điện Nông 
nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Nhìn chung, 
các mẫu máy này làm việc đơn chức năng, chỉ gieo 
được một loại hạt nhất định hoặc phải liên hợp với 
máy kéo có công suất lớn nên chưa đáp ứng được 

yêu cầu trong sản xuất ở ĐBSCL nói chung và Hậu 
Giang nói riêng.

Sản xuất bắp, đậu ở Hậu Giang còn manh mún, 
không tập trung; ứng dụng cơ giới hóa các khâu 
trong canh tác bắp, đậu chủ yếu thực hiện bằng thủ 
công với các công cụ đơn giản (tạo hốc - gieo hạt - 
phủ tro), thậm chí nông dân sạ lan đậu nành trên 
nền ruộng rồi phủ rơm rạ. Do đó, việc nghiên cứu, 
chế tạo một mẫu máy gieo hạt để nông dân chấp 
nhận thì cần mẫu máy có kích cỡ vừa phải, hoạt 
động được trên nền đất yếu, máy gieo được nhiều 
loại hạt với các mật độ gieo khác nhau, máy cần đa 
chức năng (phay đất - rạch hàng - gieo hạt - lấp đất) 
để giảm các khâu canh tác và rút ngắn thời gian 
xuống giống. Đồng thời, đáp ứng được định hướng 
ứng dụng cơ giới hóa phục vụ tái cơ cấu cây trồng 
trên nền đất lúa của tỉnh Hậu Giang.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vật liệu chế tạo: thép các loại, thép không rỉ, 

thép hộp, nhựa Polypropylen (PP), nhựa trong, 
mica, bulong, que hàn, dầu bôi trơn (nhớt),… để 
hoàn thiện máy gieo hạt; dầu diesel phục vụ thử 
nghiệm và trình diễn máy ở mô hình.

Vật liệu thử nghiệm bao gồm giống bắp nếp 
�ái Lan - Fancy 39 và Đậu nành rau (giống đậu 
nành rau Đài Loan), các dụng cụ phục vụ nghiên 
cứu thí nghiệm và xây dựng mô hình ở ngoài đồng.


