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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, nano bạc (NS) được sử dụng làm chất khử trùng mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng,
đồng thời NS được bổ sung vào môi trường nuôi cấy in vitro. Kết quả đã xác định được: (i) Nồng độ dung
dịch nano bạc thích hợp nhất cho việc khử trùng mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng là 125 ppm, thời gian xử lí
45 phút, tỉ lệ mẫu sống sạch thu được là 72,13%; (ii) 27,56% mẫu lá in vitro lan Hồ điệp vàng tạo PLB
(protocorm-like body) trong môi trường có bổ sung 4 ppm NS; (iii) Bổ sung 4 ppm NS vào môi trường tạo
chồi lan Hồ điệp vàng từ PLB cho hiệu quả tạo chồi tốt nhất với tỉ lệ tạo chồi đạt 92,53%, hệ số nhân chồi là
2,97 lần và chiều cao chồi trung bình đạt 0,87 cm; (iv) Môi trường có bổ sung 2 - 4 ppm NS là thích hợp
nhất để nhân nhanh chồi lan Hồ điệp vàng từ chồi in vitro với tỉ lệ mẫu tạo chồi đạt từ 60,00 - 63,33%, hệ số
nhân chồi đạt từ 2,33 - 2,37 lần.
Từ khóa: Lan Hồ điệp, nano bạc, phát hoa, PLB.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lan Hồ điệp (Phalaenopsis sp.) là một trong
những giống hoa lan rất được yêu thích trên
thế giới (Griesbach, R. J., 2002). Với màu sắc
đa dạng, kiểu dáng sang trọng và tao nhã đã
làm cho nhu cầu chơi lan Hồ điệp ngày càng
lớn và trở thành cây trồng đem lại hiệu quả
kinh tế cao. Tuy nhiên, lan Hồ điệp là loài sinh
trưởng chậm và rất khó nhân giống, thường
cho hệ số nhân giống thấp trong điều kiện
vườn ươm và môi trường tự nhiên.
Biện pháp nhân giống lan Hồ điệp phổ biến
hiện nay là nuôi cấy in vitro từ mầm ngủ phát
hoa, phương pháp này có ưu điểm là không
làm tổn thương cây mẹ, so với việc nhân giống
từ đỉnh sinh trưởng. Hơn nữa, việc nhân giống
in vitro từ mầm ngủ phát hoa có thể tạo ra cây
con sạch bệnh và đồng nhất về di truyền, điều
mà phương pháp gieo hạt truyền thống không
thể đạt được (Nguyễn Thị Pha và cộng sự,
2011). Tuy nhiên, tình hình sản xuất cây giống
lan Hồ điệp ở nước ta hiện nay vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị
trường. Nguyên nhân là do các phòng nuôi cấy
mô thường chủ yếu tập trung vào việc lưu giữ
nguồn giống lan mà không sản xuất cây giống
đại trà, vì thế hầu hết các cơ sở sản xuất hoa
lan trong nước đều nhập cây con từ một số
nước như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
Bên cạnh đó, một vấn đề luôn gặp phải trong

quá trình nuôi cấy mô là sự nhiễm nấm và vi
khuẩn của mẫu cấy, gây ảnh hưởng lớn tới hiệu
quả nuôi cấy và chất lượng cây con, việc sử
dụng các hóa chất khử trùng như HgCl2,
Ca(ClO)2 gây ô nhiễm môi trường, gây độc hại
cho người và các sinh vật khác (Kharrazi và
cộng sự, 2011).
Hiện nay, công nghệ nano là một lĩnh vực
mới nhưng mang lại nhiều hứa hẹn với những
ứng dụng to lớn trong rất nhiều lĩnh vực khác
nhau. Chế phẩm nano cũng được sử dụng có
hiệu quả trong khử trùng mẫu nuôi cấy mô tế
bào thực vật, bên cạnh đó nano bạc còn có tác
dụng tích cực tới sự phát sinh hình thái của cây
in vitro (Rostami A.A. và Shahsavar A., 2009;
Shokri và cộng sự, 2015; Đồng Huy Giới và
Ngô Thị Ánh, 2017). Chính vì vậy, nghiên cứu
này nhằm bước đầu sử dụng nano bạc để nâng
hiệu quả trong nuôi cấy mô lan Hồ điệp.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, hóa chất
Mẫu giống lan Hồ điệp vàng nhập khẩu từ
Đài Loan; dung dịch nano bạc với kích thước
hạt dao động 15 - 20 nm được điều chế tại Bộ
môn Sinh học, khoa Công nghệ sinh học, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp khử trùng mẫu
Phát hoa lan Hồ điệp vàng sau khi thu sẽ
được rửa dưới vòi nước, sau đó cắt thành từng
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đoạn có chứa mắt ngủ. Rửa lại mẫu bằng nước
cất rồi đưa mẫu vào trong box cấy vô trùng,
tiến hành lắc mẫu trong cồn 70o trong 1 phút,
sau đó lắc mẫu với dung dịch nano bạc với các
nồng độ khác nhau (75 ppm, 100 ppm, 125
ppm, 150 ppm) trong thời gian 45 phút hoặc
NaOCl 5% trong 15 phút (đối chứng). Rửa lại
mẫu bằng nước cất vô trùng (2 - 3 lần), thấm
khô mẫu bằng giấy thấm vô trùng và cấy vào
môi trường MS + 2 mg/l BA + 6 g/l agar. Sau
2 tuần nuôi cấy, theo dõi các chỉ tiêu tỉ lệ mẫu
sống và tỉ lệ mẫu sống sạch.
Sử dụng nồng độ nano bạc đạt hiệu quả khử
trùng tốt nhất để đánh giá ảnh hưởng của thời
gian xử lý đến khả năng khử trùng mẫu.
2.2.2. Phương pháp bổ sung dung dịch nano
bạc vào môi trường nuôi cấy
Tạo PLB từ mẫu lá in vitro: Mẫu lá in vitro
lan Hồ điệp vàng được nuôi cấy trên môi
trường MS + 10% nước dừa + 2,0 mg/l BA + 6
g/l agar (Nguyễn Thị Sơn và cộng sự, 2014) có
bổ sung nano bạc với nồng độ từ 2 đến 8 ppm.
Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu tỉ lệ mẫu
không bị nhiễm, tỉ lệ mẫu tạo PLB sau 6 tuần
nuôi cấy.
Tạo chồi từ PLB: Các PLB được nuôi cấy
trên môi trường MS + 10% nước dừa + 0,5 mg/l
BA + 0,5 mg/l α-NAA + 6 g/l agar (Nguyễn Thị
Sơn và cộng sự, 2014) có bổ sung nano bạc với
nồng độ từ 2 dến 8 ppm. Đánh giá khả năng tạo
chồi từ PLB sau 6 tuần nuôi cấy.

Nhân nhanh chồi từ chồi in vitro: Các chồi
in vitro được nuôi cấy trên môi trường MS +
10% nước dừa + 3 mg/l BA (Nguyễn Thị Sơn
và cộng sự, 2014) có bổ sung nano bạc với
nồng độ từ 2 đến 8 ppm. Sau 6 tuần nuôi cấy,
theo dõi các chỉ tiêu như tỉ lệ mẫu tạo chồi, hệ
số nhân chồi, số lá/chồi, chiều cao chồi.
2.2.3. Phương pháp bố trí và xử lý số liệu
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu
nhiên, mỗi công thức 3 lần nhắc lại, mỗi lần
nhắc lại 20 mẫu/công thức; các môi trường
nuôi cấy được điều chỉnh giá trị pH từ 5,7 –
5,8 và hấp khử trùng ở 1210C, áp suất 1,1 atm
trong 20 phút; các thí nghiệm được nuôi cấy
trong điều kiện ánh sáng 2000 lux, nhiệt độ
260C ± 2, thời gian chiếu sáng 16/24h.
Số liệu thu được trong các thí nghiệm được
xử lý bằng chương trình Excel 2010 và phần
mềm thống kê IRRISTAT 5.0.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá khả năng khử trùng mẫu phát
hoa lan Hồ điệp của dung dịch nano bạc
Theo kết quả nghiên cứu của Nasser Mahna
et al. (2013) khi sử dụng nano bạc để khử trùng
mẫu lá khoai tây, nồng độ 100 ppm nano bạc
cho tỉ lệ mẫu sống, sạch bệnh là 100%. Vì vậy,
trong thí nghiệm này chúng tôi sử dụng 4 nồng
độ nano bạc là 75 ppm, 100 ppm, 125 ppm và
150 ppm để khử trùng mẫu phát hoa lan Hồ
điệp vàng. Kết quả sau 2 tuần nuôi cấy được
thể hiện ở bảng 1 và hình 1.

Bảng 1. Hiệu quả khử trùng mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng của các nồng độ nano bạc khác nhau
Nồng độ NS
Tỉ lệ mẫu sống
Tỉ lệ mẫu sống sạch
Công thức
(ppm)
(%)
(%)
b
CT1
NaOCl 5%
64,44
56,11a
cd
CT2
75
71,53
60,56b
cd
CT3
100
72,22
66,67c
CT4
125
74,44d
72,22d
a
CT5
150
61,11
60,13b
LSD0.05
3,13
3,84
CV%
2,40
3,10
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05.

Từ kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy, tất
cả các công thức sử dụng nano bạc đều có tỉ lệ
mẫu sống sạch lớn hơn so với công thức đối
chứng (sử dụng NaOCl 5%). Trong các công
20

thức sử dụng nano bạc, công thức xử lí 125
ppm cho tỉ lệ mẫu sống và tỉ lệ mẫu sống sạch
đạt cao nhất (tương ứng là 74,44% và 72,22%),
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các công
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thức còn lại; công thức có tỉ lệ mẫu sống và
mẫu sống sạch thấp nhất là công thức 150 ppm
(tương ứng là 61,11% và 60,13%). Sở dĩ có kết
quả này là do khi nồng độ nano bạc quá cao đã
ảnh hưởng tới khả năng tái sinh của mẫu nuôi
cấy, kết quả này của chúng tôi phù hợp với
công bố của Rostami A. A. và Shahsavar
(2009) khi sử dụng nano bạc để khử trùng mẫu
cành cây Ô liu. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh

NaOCl 5%

NS 75 ppm

Trang và cộng sự (2013) đã sử dụng HgCl2
0,1% và NaOCl 5% để khử trùng mẫu lan Hồ
điệp tím, kết quả thu được tỉ lệ mẫu sống sạch
cao nhất là 60% khi sử dụng NaOCl 5% trong
thời gian 15 phút. Từ những kết quả nghiên
cứu trên có thể nhận thấy, sử dụng nano bạc ở
nồng độ 125 ppm để khử trùng mẫu phát hoa
lan Hồ điệp cho hiệu quả khử trùng cao hơn so
với sử dụng HgCl2 và NaOCl.

NS 100 ppm

NS 125 ppm

NS 150 ppm

Hình 1. Mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng được khử trùng bằng các nồng độ nano bạc khác nhau
sau 2 tuần nuôi cấy

Từ kết quả thu được, chúng tôi lựa chọn
nồng độ nano bạc 125 ppm để xử lí phát hoa
Hồ điệp ở 4 mốc thời gian khác nhau (15 phút,

30 phút, 45 phút và 60 phút) nhằm tìm ra thời
gian xử lí phù hợp nhất. Kết quả thu được ở
bảng 2.

Bảng 2. Hiệu quả khử trùng mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng của nano bạc ở các thời gian nhau
Thời gian xử lí
Tỉ lệ mẫu sống
Tỉ lệ mẫu sống sạch
Công thức
(phút)
(%)
(%)
a
CT1
15
72,22
46,67a
CT2
30
75,56a
51,11b
a
CT3
45
74,90
72,13d
CT4
60
74,11a
72,56d
LSD0.05
2,50
6,42
CV%
2,32
6,13
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05.

Từ kết quả ở bảng 2 cho thấy, không có sự
sai khác về tỉ lệ mẫu sống của các công thức
thí nghiệm, tuy nhiên lại có sự khác biệt rõ rệt
về tỉ lệ mẫu sống sạch của các công thức. Cụ
thể, khi xử lý nano bạc 125 ppm với thời gian
15 phút thu được tỉ lệ mẫu sống sạch là
46,67%, khi tăng thời gian xử lý lên 30 phút, tỉ
lệ mẫu sống sạch thu được là 51,11%, công
thức xử lí 45 phút và 60 phút cho tỉ lệ mẫu
sống sạch đạt lần lượt là 72,13% và 72,56%,
cao hơn rất nhiều so với 2 công thức còn lại và
không có sự khác biệt về tỉ lệ sống sạch ở 2
công thức này ở độ tin cậy 95%. Từ kết quả
thu được có thể thấy, công thức xử lí mẫu phát

hoa Hồ điệp vàng phù hợp nhất là nao bạc 125
ppm với thời gian 45 phút.
3.2. Ảnh hưởng của nano bạc tới quá trình
phát sinh hình thái của lan Hồ điệp vàng
3.2.1. Ảnh hưởng của nano bạc tới khả năng
tạo PLB của mẫu lá lan Hồ điệp vàng in vitro
Trong thí nghiệm này, mẫu lá in vitro lan
Hồ điệp vàng được sử dụng làm vật liệu để tạo
PLB, môi trường nuôi cấy được bổ sung nano
bạc với 4 nồng độ là 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm và 8
ppm (dựa trên kết quả của Nabeel K.Al-Ani
khi làm thí nghiệm trên cây lá máu). Kết quả
thu được trình bày ở bảng 3. Từ kết quả bảng 3
cho thấy, nano bạc có ảnh hưởng tích cực đến
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sự hình thành PLB từ mẫu lá in vitro lan Hồ
điệp vàng, khi bổ sung NS nồng độ từ 2 - 4
ppm sẽ làm tăng tỉ lệ mẫu tạo PLB, nhưng khi
tiếp tục tăng nồng độ NS lên 6 ppm và 8 ppm
thì lại có xu hướng ức chế sự hình thành PLB
từ mẫu lá in vitro. Điều này có thể là do nồng

độ cao của NS đã tác động tiêu cực lên màng tế
bào của mẫu lá in vitro (Rostami A. A. và
Shahsava A., 2009). Ở CT3 (4 ppm) cho tỉ lệ
tạo PLB cao nhất (27,56%), khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với các công thức còn lại.

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ nano bạc tới khả năng tạo PLB từ mẫu lá lan Hồ điệp vàng
Công thức

Nồng độ NS (ppm)

Tỉ lệ tạo PLB (%)

CT1
0
20,00a
CT2
2
24,44c
CT3
4
27,56d
CT4
6
22,22b
CT5
8
21,92b
LSD0.05
1,00
CV%
3,13
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05.

3.2.2. Ảnh hưởng của nano bạc đến sự hình
thành chồi từ PLB
Sau khi tạo được PLB từ mẫu lá in vitro,
Công thức

các PLB được tách rời và cấy vào môi trường
tạo chồi. Kết quả được trình bày ở bảng 4 và
hình 2.

Bảng 4. Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng tạo chồi từ PLB
Chiều cao TB
Nồng độ
Tỉ lệ tạo chồi
Hệ số nhân
chồi (cm)
(ppm)
(%)
(lần)
0,53a
0
70,00a
1,70a
0,67b
2
86,35b
2,56b
0,87c
4
92,53c
2,97c
0,71b
6
86,67b
2,45b
0,68b
8
83,31b
2,41b

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
0,09
LSD0.05
4,7
0,13
0,7
CV%
3,00
0,11
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05.

Từ kết quả bảng 4 cho thấy, nano bạc có
ảnh hưởng tích cực đến việc tạo chồi từ PLB
lan Hồ điệp vàng. Trong các công thức bổ sung
NS, công thức bổ sung 8 ppm cho tỉ lệ tạo chồi
thấp nhất (83,31%), tuy nhiên vẫn cao hơn so
với công thức đối chứng không bổ sung NS

(70,00%). Công thức bổ sung 4 ppm NS cho
hiệu quả tạo chồi tốt nhất, tỉ lệ tạo chồi đạt
92,53%, hệ số nhân chồi là 2,97 lần và chiều
cao chồi trung bình đạt 0,87 cm, cao hơn có
ý nghĩa thống kê so với tất cả các công thức
còn lại.

0 ppm NS
8 ppm NS
4 ppm NS
6 ppm NS
2 ppm NS
Hình 2. Hình ảnh chồi lan Hồ điệp vàng hình thành từ PLB sau 6 tuần nuôi cấy
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3.2.3. Ảnh hưởng của nano bạc đến quá trình
nhân chồi từ chồi in vitro
Từ kết quả thu được ở bảng 5 cho thấy, ở 2
chỉ tiêu là tỉ lệ bật chồi và hệ số nhân chồi, tất
cả các công thức bổ sung NS đều cho kết quả
cao hơn ở mức có ý nghĩa thống kê so với công
thức đối chứng không bổ sung NS. Ở chỉ tiêu tỉ
lệ bật chồi, các công thức bổ sung 2 ppm, 4
ppm, 6 ppm cho kết quả tương tự nhau và tốt
hơn so với 2 công thức còn lại; ở chỉ tiêu hệ số

nhân chồi, không có sự khác biệt giữa các công
thức bổ sung NS, tuy nhiên qua quan sát chúng
tôi nhận thấy chất lượng chồi ở công thức bổ
sung 4 ppm NS là tốt nhất; ở chỉ tiêu chiều cao
chồi, công thức bổ sung 2 ppm và 4 ppm cho
chiều cao chồi tốt nhất, tốt hơn có ý nghĩa
thống kê so với các công thức còn lại. Như vậy
có thể sơ bộ kết luận, nồng độ NS bổ sung vào
môi trường nhân nhanh chồi in vitro lan Hồ
điệp vàng thích hợp nhất là từ 2 - 4 ppm.

Bảng 5. Ảnh hưởng của nano bạc đến khả năng nhân chồi từ chồi in vitro
Nồng độ NS
Tỉ lệ bật chồi Hệ số nhân
Chiều cao
(ppm)
(%)
chồi (lần)
chồi (cm)
CT1
0
51,67a
1,87a
1,23a
b
b
CT2
2
60,00
2,33
1,37b
CT3
4
63,33b
2,37b
1,39b
b
b
CT4
6
61,67
2,33
1,33ab
CT5
8
56,67ab
2,30b
1,25a
LSD0.05
6,20
0,08
0,09
CV%
4,90
0,11
0,38
Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05.
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Hình 3. Hình ảnh chồi lan Hồ điệp vàng hình thành từ chồi in vitro sau 6 tuần nuôi cấy

4. KẾT LUẬN
Nồng độ NS thích hợp nhất cho việc khử
trùng mẫu phát hoa lan Hồ điệp vàng là 125
ppm, thời gian xử lí 45 phút, tỉ lệ mẫu sống
sạch thu được là 72,13%.
Bổ sung 4 ppm NS vào môi trường tạo PLB
từ mẫu lá in vitro lan Hồ điệp vàng cho tỉ lệ tạo
PLB cao nhất (27,56%).
Bổ sung 4 ppm NS vào môi trường tạo chồi
lan Hồ điệp vàng cho hiệu quả tạo chồi tốt nhất
với tỉ lệ tạo chồi đạt 92,53%, hệ số nhân chồi
là 2,97 lần và chiều cao chồi trung bình đạt
0,87 cm.
Bổ sung 2 - 4 ppm NS vào môi trường nhân
nhanh chồi lan Hồ điệp vàng từ chồi in vitro
cho hệ số nhân chồi tốt nhất với tỉ lệ tạo chồi

đạt từ 60,00 - 63,33%, hệ số nhân chồi đạt từ
2,33 - 2,37 lần.
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STUDY ON USE OF SILVER NANOPARTICLES
IN PHALAENOPSIS ORCHID (Phalaenopsis Sp.) TISSUE CULTURE
Dong Huy Gioi1, Bui Thi Thu Huong2
1,2

Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY
In this study, silver nanoparticles (NS) were not only used for sterilization of flower stalks of phalaenopsis
orchid, but olso added to the in vitro culture medium. The results identified that: (i) 125 ppm of silvernano
solution was the best treatment in 45 minutes for sterilization the flower stalks of phalaenopsis orchid explants
that made 72.13% samples clean and survival; (ii) 27.56% of in vitro leaf piece of phalaenopsis orchid explants
formed protocorm-like body on the medium supplemented with 4 ppm silvernano; (iii) The optimal medium for
formation of shoots from the PLB of phalaenopsis orchid was culture medium containing 4 ppm of silvernano,
the rate of shoot formation was 92.53%, shoot of the coefficient was 2.97 times and shoot height was 0.87 cm;
(iv) On the medium supplemented with 2 - 4 ppm silvernano, the rate of shoot formation from in vitro shoot
was from 60.00 to 63.33%, shoot of the coefficient was from 233 to 237 times.
Keywords: Flower stalks, phalaenopsis orchid, protocorm-like body, silvernano.
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