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VI NHÂN GIỐNG CÂY MÔN KIỂNG 

(CALADIUM BICOLOR) 

Nguyễn Thị Mỹ Phương1, Nguyễn BảoToàn2 và Vũ Anh Pháp1  

ABSTRACT 

Micropropagation of elephant’s ear (Caladium bicolor) was carried out to establish a 

protocol for micropropagation of this plant. Experiments were conducted (1) surface 

sterilization, (2) shoot proliferation, (3) rooting and acclimatization. Results of 

experiments showed that tubers were sterilized twice with Clorox 20% for 15 minutes, 

then rinsed with sterilized distilled water and added HgCl2 0,050/00 for 30 minutes. 

Results obtained 91,67% completely clean explants. Shoots were multiplied on MS 

medium supplemented with 0,5 – 2,0 mg/l BA or 0,1 mg/l NAA (4,3 – 6,0 shoots/explant). 

Root ratio obtain highly (13.7 roots/shoot) on the medium supplemented 0,5 mg/l NAA. 

On MS medium added 0,5 – 1,0 mg/l BA or 0,1 mg/l NAA alone, plantlets obtained high 

number of leaves (12 - 16 leaves/explant). A substrate for acclimatization consisted of 

degraded rice straw + rice hull ash, degraded rice straw + coconut powder and fiber or 

degraded rice straw + rice hull ash + coconut powder and fiber with equal mixed ratio in 

nylon covered condition to maintain high relative humidity obtained highly survival ratio.  

Keywords: Caladium bicolor, surface sterilization, shoot proliferation, rooting, 

acclimatization  

Title: Micropropagation of elephant’s ear (Caladium bicolor) 

TÓM TẮT 

Vi nhân giống cây môn kiểng (Caladium bicolor) nhằm xác định thiết lập quy trình vi 

nhân giống của giống cây này. Các thí nghiệm được tiến hành bao gồm (1) Khử trùng bề 

mặt mẫu cấy, (2) nhân chồi, tạo rễ và (3) thuần dưỡng cây con. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy rằng, củ cây môn kiểng được khử trùng 2 lần bằng Clorox 20% trong 15 phút, sau 

đó khử trùng bằng HgCl2 0,050/00 trong 30 phút cho tỉ lệ đỉnh sinh trưởng sạch là 91,7%. 

Chồi cây môn kiểng nhân nhanh trong môi trường MS có bổ sung 0,5 - 2,0 mg/l BA hoặc 

chỉ bổ sung 0,1 mg/l NAA (4,3 - 6,0 chồi/mẫu cấy). Cây con ra nhiều rễ (13,7 rễ/chồi) khi 

bổ sung 0,5 mg/l NAA. Chồi có số lá cao (12 - 16 lá/mẫu cấy) khi bổ sung 0,5 - 1,0 mg/l 

BA hoặc chỉ bổ sung 0,1 mg/l NAA vào môi trường MS. Thuần dưỡng cây môn kiểng có 

thể sử dụng phân rơm hay phân rơm - tro trấu, phân rơm - xơ dừa hay phân rơm - tro 

trấu - xơ dừa với tỉ lệ bằng nhau trong điều kiện trùm nilon để duy trì ẩm độ tương đối 

cao đạt được tỉ lệ sống cao. 

Từ khóa: Caladium bicolor, khử trùng bề mặt, nhân chồi, tạo rễ và thuần dưỡng 

1 GIỚI THIỆU 

Môn kiểng (Caladium bicolor) còn gọi là môn đốm, là một loài kiểng được dùng 

làm cây cảnh, trang trí trong và quanh nhà (Võ Văn Chi, 1997). Môn kiểng là cây 

mọc tự nhiên có củ, nhưng củ không được sử dụng làm thực phẩm. Đây là cây thân 

thảo, một lá mầm và sinh sản vô tính. Lá có nhiều màu đỏ, trắng và xanh rất đẹp. 

                                              
1 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long 
2 Khoa NN & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ 
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Hiện nay, do vấn đề đô thị hóa, nhu cầu cây cảnh để trang trí sân vườn rất lớn; vì 

vậy, các cây cảnh có nguồn gốc tự nhiên đang bị khai thác quá mức và có nguy cơ 

tuyệt chủng, trong đó có cây môn kiểng. Trong tự nhiên, cây này sinh sản theo 

kiểu vô tính bằng củ nhờ vào lượng củ nhỏ (củ giáo) cấp 2 - 3 mọc từ củ cái. Môn 

kiểng rất khó ra hoa trong điều kiện tự nhiên. Số củ trung bình của một bụi của cây 

môn là 6 - 8 củ (Nguyễn Thị Ngọc Huệ và Đinh Thế Lộc, 2005). Thời gian sinh 

trưởng của cây môn kiểng thì khá dài, khoảng 6 tháng, cho nên số củ thu hoạch 

hàng năm khoảng 40 củ. Do thời gian sinh trưởng của cây môn dài, phụ thuộc 

nhiều vào mùa vụ nên hệ số nhân giống của cây này còn thấp (Juan et al., 2006). 

Việc tìm một kỹ thuật nhân nhanh cây này sẽ giải quyết được vấn đề khai thác tự 

nhiên và bảo tồn nguồn giống môn kiểng một cách bền vững. Trong các kỹ thuật 

nhân giống vô tính thì vi nhân giống là kỹ thuật nhân nhanh các giống cây trồng và 

có tính khả thi hơn do nó cung cấp một số lượng lớn cây giống sạch bệnh, đồng 

nhất và không lệ thuộc vào mùa vụ (Rachael et al., 1993). Vi nhân giống được 

Debergh và Zimmerman (1991) đã chia thành 4 giai đoạn khác nhau; trong đó, giai 

đoạn 0 là chuẩn bị vật liệu cây mẹ, giai đoạn 1 là khử trùng bề mặt mẫu vật để nuôi 

cấy, giai đoạn 2 là nhân mẫu cấy, giai đoạn 3 là giai đoạn kéo dài và tạo rễ, giai 

đoạn 4 là thuần dưỡng cây con. Mỗi giai đoạn có một chức năng riêng. Sự thành 

công của vi nhân giống phụ thuộc vào tất cả các giai đoạn. Nghiên cứu “Vi nhân 

giống cây môn kiểng (Caladium bicolor)” nhằm mục đích xác định một số giai 

đoạn trong quy trình vi nhân giống cây môn. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

Củ giống môn kiểng (Caladium bicolor) do Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng 

sông Cửu Long cung cấp. 

Môi trường nuôi cấy được sử dụng trong các thí nghiệm là môi trường cơ bản MS 

(Murashige and Skoog, 1962) bổ sung các thành phần như đường succrose 30 g/l, 

agar 8 g/l. Tùy thuộc vào các thí nghiệm mà có hoặc không bổ sung chất điều hòa 

sinh trưởng như NAA và BA ở các nồng độ khác nhau. Môi trường khi pha xong 

được chỉnh pH = 5,8 và rót vào keo có đường kính 8 cm, cao 12 cm. Mỗi keo chứa 

30 ml môi trường và được đậy lại bằng nắp nhựa. Môi trường được khử trùng ướt 

ở 121oC, áp suất 1 atm trong 20 phút. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu dựa trên các thí nghiệm. 

2.2.1 Thí nghiệm 1: Hiệu quả của BA và NAA lên sự nhân chồi môn kiểng 

Khử trùng mẫu vật nuôi cấy 

Phần đầu củ môn kiểng được vô trùng mẫu cấy bằng clorox 20% 15 phút, rửa lại 

bằng nước cất vô trùng 3 lần. Cho mẫu vật đã rửa vào HgCl2 0,50/00 30 phút. Rửa 

lại bằng nước cất vô trùng 3 lần. Mẫu vật được tách lấy đỉnh sinh trưởng và cấy 

vào môi trường MS. Chồi phát triển từ những đỉnh sinh trưởng này được sử dụng 

làm nguồn vật liệu trong thí nghiệm.  
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Chồi môn kiểng in vitro 50 ngày tuổi, cao khoảng 50 mm và có 2-3 lá. Chồi được 

cắt bỏ rễ, lá, còn lại đoạn thân khoảng 15 mm. Các chồi này được cấy vào môi 

trường cơ bản MS có bổ sung BA. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 

ngẫu nhiên, thừa số 2 nhân tố (BA ở nồng độ 0; 0,5; 1 và 2 mg/l và NAA 0; 0,1 và 

0,5 mg/l.), 12 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 3 mẫu.  

Chỉ tiêu theo dõi bao gồm (1)- chiều cao thân: đo từ mặt môi trường đến rốn lá cao 

nhất, số chồi mới hình thành, (2)- Số lá: đếm lá hình thành và đã mở hoàn toàn và 

(3)- Sự hình thành rễ được tính khi rễ dài từ 5 mm. 

2.2.2 Thí nghiệm 2: Hiệu quả của các loại giá thể và điều kiện thuần dưỡng lên sự 

phát triển của cây con môn kiểng sau giai đoạn in vitro 

Vật liệu: cây con môn kiểng được chọn thuần dưỡng có chiều cao trung bình từ 60-

65 mm, có từ 2-3 lá và 5-7 rễ. Các cây con được cho vào các ly nhựa có kích thước 

(4 cm x 4 cm x 3 cm), bên trong chứa các giá thể trồng cây gồm:   

Nghiệm thức 1: 100% phân rơm + không trùm nylon 

Nghiệm thức 2: 50% phân rơm + 50% tro trấu + không trùm nylon 

Nghiệm thức 3: 50% phân rơm + 50% mụn dừa + không trùm nylon 

Nghiệm thức 4: 40% phân rơm + 30% mụn dừa + 30% tro trấu + không trùm 

nylon 

Nghiệm thức 5: 100% phân rơm + có trùm nylon 

Nghiệm thức 6: 50% phân rơm + 50% tro trấu + có trùm nylon 

Nghiệm thức 7: 50% phân rơm + 50% mụn dừa + có trùm nylon 

Nghiệm thức 8: 40% phân rơm + 30% mụn dừa + 30% tro trấu + có trùm nylon 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố, 8 

nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp 12 chồi, trong nhà lưới, với hai điều kiện có 

và không trùm nylon.  

Chỉ tiêu theo dõi:  

Quan sát trong 4 tuần liên tiếp: 

Tỉ lệ cây sống (%) = (Số cây sống/tổng số cây thuần dưỡng) x 100 

Chiều cao thân gia tăng: đo từ gốc đến rốn lá cao nhất của cây và được tính theo 

công thức. 

Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý bằng chương trình Microsoft Excel và phần mềm thống kê 

MSTATC, kiểm định F và Duncan. 
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3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hiệu quả của BA và NAA lên sự nhân chồi môn kiểng  

3.1.1  Sự gia tăng chiều cao chồi môn kiểng  

Kết quả bảng 1 cho thấy sự gia tăng chiều cao chồi trong từ 15-55 ngày chịu sự tác 

động đơn và tương tác của BA và NAA. Chồi phát triển tốt nhất 88,7 mm khi chỉ 

bổ sung NAA hay kết hợp 0,5 mg/l BA và 0,1 mg/l NAA vào môi trường nuôi cấy. 

Việc sử dụng đơn BA hay kết hợp BA ở nồng độ cao với NAA không thích hợp 

cho sự phát triển chiều cao môn Kiểng.  

Ở nghiệm thức đối chứng, chiều cao cây luôn thấp hơn (32,4 mm) có ý nghĩa so 

với các nghiệm thức khác (Bảng 1). Như vậy, sự không bổ sung chất điều hòa sinh 

trưởng cũng không thích hợp cho sự phát triển của môn Kiểng.  

Bảng 1: Sự gia tăng chiều cao trung bình (mm) của thân cây môn kiểng theo thời gian nuôi 

cấy 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, những số có chữ theo sau giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi dùng phép 

kiểm định Duncan, (*): Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, (**): Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, (1) Sự gia tăng chiều cao 

(mm) = Chiều cao sau - chiều cao ban đầu 

3.1.2 Sự gia tăng số chồi môn kiểng  

Kết quả bảng 2 cho thấy sự gia tăng số chồi chịu ảnh hưởng của BA và NAA. Ở 

giai đoạn 15 ngày sau khi cấy, sự nhân chồi chỉ chịu ảnh hưởng nhân tố của NAA 

nhưng số chồi hình thành trên mẫu cấy không khác biệt giữa 12 nghiệm thức. Từ 

Hóa chất 
Nồng độ 

(mg/l) 

Thời gian nuôi cấy (ngày) 

15 25 35 45 55 

BA 

 

0 14,6 b 25,6 ab 43,8 a       56,4 a      69,0 a      

0,5 20,5 a 28,2 a      37,6 b      56,0 a      67,6 a      

1,0 19,1 a 22,2 b     28,4 c     39,8 b     49,1 b     

2,0 15,8 b 20,8 b     24,7 c     37,9 b     44,1 b     

NAA 

0 13,7 b 19,4 b     29,3 b     41,1 b     53,0 b     

0,1 18,2 a 27,8 a      37,5 a      50,6 a      62,1 a      

0,5 20,6 a 25,3 a      34,2 ab     50,8 a      57,3 ab     

BA + NAA 

 

0 + 0 13,1 de 18,8 bc     22,8 ef     27,6 cd     32,4 ef     

0 + 0,1 19,7 a-c 37,0 a       59,5 a          75,6 a        91,7 a          

0 + 0,5 11,2 e 20,9 bc     49,3 b         66,1 a        83,0 a          

0,5 + 0 12,6 de 21,8 bc     37,5 cd       51,7 b       65,8 b         

0,5 + 0,1 23,7 ab 34,8 a       44,6 bc        70,2 a        88,7 a          

0,5 + 0,5 25,3 a 28,1 ab      30,8 d-f     46,2 b   48,3 cd       

1,0 + 0 17,3 cd 20,3 bc     32,1 de      50,1 b       68,2 b         

1,0 + 0,1 19,1 bc 22,3 bc     26,0 d-f     33,9 cd     41,8 de      

1,0 + 0,5 20,9 a-c 24,0 bc     27,2 d-f     35,4 c      37,3 d-f     

2,0 + 0 12,0 de 16,8 c 24,8 ef     35,1 c      45,4 de      

2,0 + 0,1 10,5 e 17,3 bc 19,8 f     22,9 d 26,3 f     

2,0 + 0,5 24,9 a 28,2 ab      29,6 d-f     55,7 b      60,8 bc        

FBA ** * ** ** ** 

FNAA ** ** ** ** * 

FBA x FNAA  ** * ** ** ** 

CV (%) 20,6 27,9 21,2 15,3 15,7 
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ngày thứ 25-55, sự gia tăng số chồi chịu ảnh hưởng đơn của BA (35 ngày sau khi 

cấy) hay NAA (45 và 55 ngày sau khi cấy) và có ảnh hưởng tương tác của 2 chất 

điều hòa sinh trưởng này (25-55 ngày sau khi cấy). Ở 55 ngày nuôi cấy, sự gia 

tăng số lượng chồi cao nhất là ở các nghiệm thức chỉ bổ sung đơn 0,5-2,0 mg/l BA 

và cao hơn các nghiệm thức còn lại ở mức ý nghĩa 0,5%. Tại thời điểm 55 ngày 

sau khi cấy, số chồi/mẫu cấy ở nghiệm thức 0,1 mg/l NAA cũng cao tương đương 

với 3 nghiệm thức 0,5-1,0- 2,0 mg/l BA.  

Bảng 2: Số lượng chồi hình thành (chồi) từ mỗi chồi đơn môn kiểng trong điều kiện in vitro 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, những số có chữ theo sau giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép kiểm 

định Duncan, (*): Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, (**): Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%  

3.1.3 Sự hình thành rễ môn kiểng ở điều kiện in vitro 

Kết quả bảng 3 cho thấy có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 1% về số rễ hình thành 

giữa 12 nghiệm thức ở giai đoạn 55 ngày sau khi cấy. Bên cạnh sự tác động đơn 

của BA, sự hình thành rễ còn chịu ảnh hưởng tương tác của BA và NAA. Trong 

đó, số rễ hình thành cao nhất ở nghiệm thức chỉ bổ sung 0,5 mg/l NAA (43,5 rễ/3,2 

chồi ứng với 13,7 rễ/chồi) và thấp nhất là ở nghiệm thức đối chứng (2,5 rễ/1,1 

chồi).  

Nhìn chung, sự bổ sung kết hợp NAA (0,1-0,5 mg/l) và BA (1-2 mg/l) với nhau thì 

không thích hợp cho sự ra rễ của cây môn kiểng, sự bổ sung đơn một trong 2 loại 

BA hay NAA sẽ tạo nhiều rễ hơn không bổ sung hoặc bổ sung nhiều 2 hóa chất 

này. Trong đó, số rễ hình thành nhiều nhất khi chỉ bổ sung 0,5 mg/l NAA. 

Hóa chất Nồng độ (mg/l) 
Thời gian nuôi cấy (ngày) 

15 25 35 45 55 

BA 

 

0 1,1 1,4 b 1,9 b 2,8 3,2 

0,5 1,1 1,3 b 1,9 b 2,9 3,5 

1,0 1,4 1,9 a 2,6 a 3,3 4,0 

2,0 1,2 1,8 a 2,3 ab 2,8 3,0 

NAA 

 

0 1,4 a 1,8 a 2,5 3,4 a 4,3 a 

0,1 1,1 b 1,4 b 2,0 2,9 ab 3,2 b 

0,5 1,2 b 1,6 ab 2,0 2,5 b 2,8 b 

BA + NAA 

 

0 + 0 1,0 1,0 e 1,0 d 1,1 d 1,1 d 

0 + 0,1 1,3 1,7 bd 2,8 ac 4,5 a 5,3 a 

0 + 0,5 1,2 1,6 be 2,1 bd 2,7 bc 3,2 bc 

0,5 + 0 1,4 1,8 ad 2,8 ac 4,5  a 6,0 a 

0,5 + 0,1 1,0 1,3 de 1,8 cd 2,4 bd 2,5 bd 

0,5 + 0,5 1,0 1,0 e 1,2 d 1,7 cd 2,0 cd 

1,0 + 0 1,5 2,3 a 3,3 a 4,3 a 5,8 a 

1,0 + 0,1 1,3 1,4 ce 1,8 cd 2,5 bd 3,0 bd 

1,0 + 0,5 1,4 2,0 ac 2,8 ac 3,2 ac 3,3 bc 

2,0 + 0 1,6 2,2 ab 3,0 ab 3,8 ab 4,3 ab 

2,0 + 0,1 1,1 1,3 de 1,8 cd 2,0 cd 2,1 cd 

2,0 + 0,5 1,0 1,8 ad 2,1 bd 2,4 bd 2,8 bd 

FBA  ns ** * Ns ns 

FNAA  * * ns * ** 

FBA x FNAA   ns ** ** ** ** 

CV (%)   21,6 23,7 31,3 32,3 36,0 
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Tóm lại, trong thí nghiệm nhân chồi và tạo rễ, chồi môn kiểng phát triển khá 

nhanh. Cây tạo nhiều chồi nhất (ở 55 ngày) trong môi trường MS có bổ sung 0,5 

mg/l BA hoặc 1 mg/l BA (Bảng 2). Số chồi đạt được sau 55 ngày nuôi cấy là 5,8-

6,0 chồi con. Như vậy, hệ số nhân chồi được tính theo công thức của George 

(1993) đạt được 14.800-145.913 chồi. Trong đó, số rễ hình thành ở 2 nghiệm thức 

0 và 0,5 mg/l BA đạt tỉ lệ ra rễ khá cao (Bảng 3). Do đó, có thể chọn 2 nghiệm 

thức này để vừa nhân chồi vừa tạo cây hoàn chỉnh, cung cấp nguồn vật liệu cho thí 

nghiệm thuần dưỡng cũng như tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả kinh tế trong vi 

nhân giống. 

Bảng 3: Số rễ môn kiểng in vitro hình thành ở 55 ngày sau khi cấy 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, những số có chữ theo sau giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê theo phép kiểm 

định Duncan, (*): Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, (**): Khác biệt ở mức ý nghĩa 1% 

3.2 Hiệu quả của các loại giá thể và điều kiện thuần dưỡng lên sự phát triển 

của cây môn kiểng sau giai đoạn in vitro   

3.2.1 Tỉ lệ sống của chồi môn kiểng  

Trong tuần thuần dưỡng đầu tiên, một số chồi có hiện tượng thối nhũn ngang 

cuống lá và có xuất hiện tơ nấm. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến khả 

năng sống của cây con. Kết quả là 100% chồi trong 8 nghiệm thức đều sống và 

phát triển sau 4 tuần thuần dưỡng.  

3.2.2 Sự gia tăng chiều cao thân của môn kiểng  

Kết quả bảng 4 cho thấy sự gia tăng chiều cao chồi có sự khác biệt giữa 8 nghiệm 

thức trong cả 4 tuần theo dõi ở mức ý nghĩa 1%. Trong 2 tuần đầu, chiều cao cây 

tăng chậm và sự gia tăng cao nhất đều hiện diện ở 2 điều kiện có và không có trùm 

nylon.  

Từ tuần thứ 3 trở đi, chiều cao thân gia tăng mạnh và có sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức. Trong đó, các nghiệm thức có trùm nylon gia tăng chiều cao lớn hơn 

có ý nghĩa so với các nghiệm thức không trùm nylon. Phần trăm chiều cao gia tăng 

trong điều kiện có trùm nylon cao hơn các nghiệm thức không trùm nylon 3-4 lần 

(108,8-120,6%). Đó là do cây đã thích nghi với điều kiện sống mới nên bắt đầu gia 

tăng kích thước thân, lá, rễ,… 

BA 

(mg/l) 

NAA (mg/l) 
Trung bình 

0 0,1 0,5 

0 2,5 e 28,5 bc 43,5 a 24,8 a 

0,5 32,8 b 21,8 c 11,1 d 21,9 a 

1,00 33,9 b 8,8 de 9,6 de 17,4 b 

2,00 12,2 d 6,5 de 11,2 d 9,9 c 

Trung bình 20,3 16,4 18,8  

FBA ** 

FNAA Ns 

FBA x FNAA ** 

CV (%) 27,43 
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Bảng 4: Chiều cao gia tăng tương đối (%) của thân môn kiểng sau 1- 4 tuần thuần dưỡng  

Nghiệm thức 
Thời gian thuần dưỡng (tuần) 

1 2 3 4 

Phân rơm + không trùm nylon 9,5 ab 13,4 b 13,1 c 19,5 bc 

Phân rơm + tro trấu + không trùm nylon 7,9 cd 8,5 b 10,8 c 17,9 c 

Phân rơm + mụn dừa + không trùm nylon 8,3 bc 22,1 a 18,0 c 38,2 b 

Phân rơm + mụn dừa + tro trấu + không trùm nylon 6,9 d 9,9 b 13,5 c 32,1 bc 

Phân rơm + có trùm nylon 9,5 ab 23,7 a 59,0 a 120,6 a 

Phân rơm + tro trấu + có trùm nylon 10,4 a 13,5 b 63,9 a 114,6 a 

Phân rơm + mụn dừa + có trùm nylon 7,8 cd 13,0 b 44,6 b 127,0 a 

Phân rơm + mụn dừa + tro trấu + có trùm nylon 7,1 d 12,4 b 54,8 ab 108,8 a 

F ** ** ** ** 

CV (%) 7,8 21,3 17,1 14,5 

  Ghi chú: (1): Chiều cao gia tăng tuyệt đối = [(chiều cao sau - chiều cao ban đầu)/chiều cao ban đầu]x 100 

Trong cùng 1 cột, những số có chữ theo sau giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi dùng phép kiểm định 

Duncan, (*): Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, (**): Khác biệt ở mức ý nghĩa 5% 

  

A B 

  

C D 

  

E F 

Hình 1: Sự phát triển của mẫu cấy môn kiểng và hình thành cụm tiền chồi (A và B), sự phát triển 

chồi đơn và ra rễ (C và D), cây con môn kiểng được thuần dưỡng 3 tuần trong điều kiện nhà 

lưới (E và F) 
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4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận  

Kết quả vi nhân giống cây môn kiểng cho thấy: 

 Trong giai đoạn nhân chồi và tạo cây hoàn chỉnh: bổ sung 0,5 - 1,0 mg/l BA 

hoặc 0,1 mg/l NAA sẽ giúp cây nhân chồi nhanh và bổ sung 0,5 mg/l NAA để 

tạo cây hoàn chỉnh.  

 Giai đoạn thuần dưỡng ở nhà lưới: cây con cần được trùm nylon. Giá thể thuần 

dưỡng có thể là phân rơm hay phân rơm - tro trấu, phân rơm - xơ dừa hay phân 

rơm - tro trấu - xơ dừa với tỉ lệ bằng nhau trong mỗi công thức giá thể. 

4.2 Đề nghị 

Sử dụng các kết quả trên trong việc vi nhân giống cây môn kiểng. 
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