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TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày kết quả nhân giống vô tính in vitro cây nha đam Aloe 

barbadensis gốc Mỹ (giống được nhập từ Mỹ). Sử dụng đỉnh sinh trưởng của cây 

nha đam làm mẫu vật nuôi cấy, mẫu được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 12 

phút và được nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige Skoog, 1962) bổ sung BAP 

ở các nồng độ khác nhau từ 0,5-2,0 mg/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên môi 

trường MS có bổ sung 1,5 mg/l BAP, mẫu nuôi cấy có khả năng tái sinh chồi cao 

nhất (4,12 chồi/mẫu), chiều cao trung bình của chồi là 4,46 cm. Đỉnh chồi và đoạn 

thân thu được từ chồi in vitro được cấy lên môi trường nhân nhanh. Môi trường 

tối ưu cho quá trình nhân nhanh là môi trường MS có BAP 1,0 mg/l và NAA 0,5 

mg/l (16,10 chồi/đỉnh sinh trưởng; 14,30 chồi/đoạn thân). Rễ được cảm ứng tốt nhất 

trên môi trường ½ MS bổ sung NAA 0,5 mg/l (4,49 rễ/chồi). Cây con in vitro được 

trồng trên giá thể phối trộn cát, đất thịt, vỏ trấu và phân bò (1:1:1:1) có tỷ lệ sống 

đạt 100%. 

Từ khóa: Aloe barbadensis, đỉnh chồi, đoạn thân, nhân giống in vitro, môi trường 

MS, tái sinh chồi.  

 

1. MỞ ĐẦU 

Nha đam là một loài thực vật CAM (Crassualacean acid metabolism) có giá trị 

thuộc chi Aloe, họ Lô hội (Asphodelaceae). Nha đam là loại cây có giá trị kinh tế cao, 

đặc biệt chúng có giá trị rất lớn trong y học và mỹ phẩm, nha đam có khả năng chịu 

hạn cao và thích nghi được với thời tiết khô nóng của môi trường. Nha đam có tác 

dụng kích thích nhẹ niêm mạc ruột, làm lành vết thương, chống viêm nhiễm và dị ứng. 

Nha đam có chứa vitamin C thúc đẩy quá trình trao đổi chất và duy trì hoạt động miễn 

dịch giúp phòng được nhiều bệnh. Gần đây, các nhà nghiên cứu còn phát hiện công 

dụng quan trọng khác của nha đam trong điều trị viêm gan siêu vi B, các loại ung thư, 

tăng cường miễn dịch ức chế sinh trưởng và phát triển của virus HIV. Ở Việt Nam, nha 

đam mọc nhiều ở các vùng Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, thuộc các tỉnh Ninh Thuận 
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và Bình Thuận. Cây nha đam chịu được nắng hạn, phát triển tốt khi có độ ẩm trong đất 

vừa phải, không chịu được ngập úng quá lâu. Trong điều kiện thiếu nước, cây nha 

đam có khả năng chịu đựng sự khô hạn trong một thời gian dài, khi có nước trở lại thì 

cây hồi phục nhanh, lá căng mọng trở lại do có cơ chế hút nước nhanh và giữ được 

nước tốt. Trong điều kiện nắng nóng và khô hạn ở mức trung bình thì cây nha đam 

vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường nhưng khi bị hạn kéo dài thì khả năng sinh 

trưởng và phát triển của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu chứng chung khi bị hạn trong 

cây nha đam là bề mặt lá của chúng trở nên khô ráp không còn trơn bóng, có thể bị 

nhăn, rụng lá, bị cháy, cây thấp và còi cọc (Debiasi và cs, 2007). 

So với các loài nha đam khác, giống nha đam A. barbadensis gốc Mỹ có kích 

thước to, số bẹ lá trong cây nhiều, lượng gel trong mỗi bẹ lá rất lớn và năng suất đạt 

được cao hơn nhiều so với những loại nha đam hiện tại đang có ở Huế (hình 1).  

 

Hình 1. Cây nha đam A. barbadensis  

Tuy nhiên, ở Huế, chưa có một cơ sở nào chính thức kinh doanh và trồng nha 

đam A. barbadensis này, phần lớn phải nhập từ bên ngoài vào. Do giống nha đam gốc 

Mỹ vừa dễ trồng vừa mang lại lợi ích kinh tế cao nên hiện nay nhiều vùng ở khu vực 

phía Nam nước ta đang có chủ trương phát triển kinh tế hộ gia đình từ việc trồng và 

kinh doanh loại nha đam này. Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu nhân 

giống in vitro cây nha đam được rất nhiều nhà khoa học trong nước cũng như trên thế 

giới quan tâm. Nguồn mẫu nuôi cấy ban đầu được sử dụng là đỉnh sinh trưởng 

(Aggarwal và Barna, 2004; Abrie và Staden, 2001; Gui và cs, 1990, Aparalita và Amita, 

2009), đoạn thân (Trần Thị Liên và cs, 2005; Hashemabadi và Kaviani, 2008; Ahmed và 

cs, 2007) hay lát mỏng tế bào đoạn thân (Lưu Thị Thanh Thất và cs, 2007, 

Hirimburegama, N. Gamage (1995). Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết 
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quả nghiên cứu nhân giống in vitro cây nha đam gốc Mỹ (A. barbadensis) làm cơ sở cho 

việc nhân nhanh loài cây này để phục vụ sản xuất. 

 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu  

Nguyên liệu là hạt giống nha đam A. barbadensis gốc Mỹ thuộc chi Aloe, họ 

Asphodelaceae và bộ Asparagales được nhập từ Mỹ và được phân phối bởi các cơ sở 

cung cấp giống ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chuẩn bị mẫu và khử trùng 

Các cây giống có kích thước từ 6 - 8 cm được cắt bỏ rễ và rửa dưới vòi nước 

chảy trong 10 phút. Sau đó ngâm trong xà phòng loãng 20 phút. Tiếp theo rửa bằng 

nước máy nhiều lần cho sạch rồi mẫu tiếp tục được ngâm trong nước Javen 50% trong 

15 phút. Mẫu được rửa sạch lại bằng nước máy nhiều lần và rửa sạch bằng nước cất vô 

trùng trước khi đem vào phòng cấy. Trong tủ cấy, mẫu (2 – 3 cm) được lắc với nước cất 

vô trùng 3 lần, mỗi lần 5 phút. Sau đó, mẫu được khử trùng sơ bộ bằng cồn 70% độ 

trong 45 giây, rồi lắc lại bằng nước cất vô trùng 3 lần. Tiếp đó mẫu được khử trùng 

bằng HgCl2 0,1% ở các thời gian khác nhau (8, 10, 12, 14 phút). Cuối cùng, rửa lại nhiều 

lần bằng nước cất vô trùng. 

2.2.2. Nuôi cấy ban đầu 

 Mẫu sau khi được khử trùng sẽ được cắt bỏ bớt các lá bên ngoài và các phần mô 

bị tổn thương trong quá trình khử trùng. Sử dụng các đoạn gốc có chứa đỉnh sinh 

trưởng với kích thước khoảng 0,5 - 1,0 cm làm vật liệu nuôi cấy mô ban đầu. Mẫu được 

nuôi cấy trên môi trường MS cơ bản bổ sung 3,0% sucrose, 0,8% agar, 0,1% than hoạt 

tính để tái sinh chồi in vitro. Số liệu được đánh giá sau 4 tuần nuôi cấy. 

2.2.3. Nghiên cứu tái sinh chồi  

Đoạn thân và đỉnh sinh trưởng (0,5 - 1,0 cm) thu hồi từ chồi nha đam in vitro 

trong nuôi cấy ban đầu được cấy lên môi trường MS cơ bản bổ sung 30 g/l sucrose, 8 

g/l agar và BAP ở nồng độ khác nhau trong khoảng 0,5 - 2,0 mg/l để tiếp tục nuôi cấy 

và thăm dò khả năng tái sinh chồi của chúng. Số liệu nghiên cứu được đánh giá sau 4 

tuần nuôi cấy. 

2.2.4. Nghiên cứu nhân chồi  

Đoạn thân và đỉnh sinh trưởng của cây nha đam in vitro sẽ được tách thành 

những mảnh nhỏ (0,5 cm × 0,5 cm) và chuyển lên môi trường nhân chồi, đó là môi 

trường cơ bản MS có chứa 8 g/l agar, 30 g/l sucrose, 1 g/l than hoạt tính, bổ sung kết 
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hợp BAP (0,5-2,0 mg/l) với NAA 0,5 mg/l, pH 5,8. Chu kỳ cấy chuyền 4 tuần/lần để 

nhân được lượng chồi cần thiết đủ để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho các thí 

nghiệm tiếp theo.  

2.2.5. Tạo rễ 

Các chồi in vitro (3,0 - 4,0 cm) được chuyển lên môi trường ½ MS bổ sung 15 g/l 

sucrose, 8 g/l agar, 0,5 g/l than hoạt tính và bổ sung kết hợp NAA (0,5 - 2,0 mg/l) để 

thăm dò khẳ năng tạo rễ và phát triển thành cây con in vitro hoàn chỉnh. Số liệu nghiên 

cứu lấy sau 4 tuần nuôi cấy. Tất cả các thí nghiệm trong nuôi cấy mô tế bào được bố trí 

trong phòng nuôi cấy vô trùng, duy trì nhiệt độ 25 ± 1oC, thời gian chiếu sáng 8-10 

giờ/ngày, cường độ ánh sáng là 2.000 - 3.000 lux. 

2.2.6. Chuyển cây con ra đất 

Cây in vitro hoàn chỉnh (chiều cao khoảng 5-6 cm, có khoảng 4-6 lá và 3-5 rễ) 

được lấy ra khỏi bì nuôi cấy, rửa sạch agar bám xung quanh gốc và đưa ra trồng trong 

chậu nhựa sử dụng nguồn giá thể từ đất dinh dưỡng sạch Tribat để huấn luyện thích 

nghi. Cây có khả năng thích nghi tốt trong 2 tuần đầu, sau đó cây sẽ được chuyển ra 

trồng ở vườn ươm trên môi trường hỗn hợp gồm cát, đất thịt, trấu và phân bò khô (tỷ 

lệ 1:1:1:1), tiếp tục tưới nước, chăm sóc, theo dõi và đánh giá đặc điểm hình thái, khả 

năng sinh trưởng, phát triển và kháng khuẩn của cây trồng trên đất trong điều kiên tự 

nhiên. 

2.2.7. Xử lý thống kê 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Số liệu thực nghiệm được tính giá trị trung 

bình và phân tích ANOVA (Duncan’test, p<0,05) bằng chương trình SAS. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thăm dò điều kiện khử trùng 

Sử dụng các đoạn gốc chứa đỉnh sinh trưởng của cây con nha đam tự nhiên A. 

barbadensis gốc Mỹ, với kích thước khoảng 1,5 - 2,0 cm làm vật liệu nuôi cấy mô ban 

đầu trong nghiên cứu thăm dò điều kiện khử trùng (hình 2).  
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Hình 2. Mẫu nha đam tự nhiên A. barbadensis được sử dụng để thăm dò điều kiện khử trùng. 

Mẫu vật sau khi được khử trùng sẽ được chuyển vào nuôi cấy trên môi trường 

MS cơ bản có bổ sung 3,0% sucrose 0,8% agar, 0,1% than hoạt tính để tái sinh chồi in 

vitro. Trong quá trình thăm dò ban đầu, chúng tôi khử trùng mẫu với HgCl2 0,1% trong 

các khoảng thời gian thay đổi khác nhau: 8 phút, 10 phút, 12 phút hoặc 14 phút và tiến 

hành theo qui trình như đã trình bày ở phần ”Vật liệu và phương pháp nghiên cứu”. 

Kết quả nghiên cứu trong phần này được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian khử trùng mẫu bằng HgCl2 0,1% 

Thời gian khử 

trùng (phút) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm  

(%) 

Tỷ lệ mẫu chết 

(%) 

Tỷ lệ mẫu sống 

(%) 

8 70,00 3,33 26,67 

10 53,33 10,00 36,67 

12 28,77 6,11 65,12 

14 3,33 63,34 33,33 

 Từ kết quả ở bảng 1 cho thấy khi khử trùng với thời gian thay đổi từ 8 - 14 phút 

thì tại thời điểm khử trùng 12 phút, mẫu khử trùng của nha đam A. barbadensis gốc Mỹ 

có tỷ lệ nhiễm giảm đáng kể, trong khi đó, tỷ lệ mẫu sống không nhiễm tăng cao. Khử 

trùng với thời gian 12 phút thu được tỷ lệ mẫu sống không nhiễm cao nhất đạt giá trị 

65,12%. 

 Nhìn chung, so với các thời điểm thăm dò khác, thì việc xử lý mẫu khử trùng 

bằng HgCl2 0,1% trong 12 phút đạt kết quả tốt nhất. Hầu hết các mẫu nha đam sống và 

không nhiễm sau khi khử trùng 12 phút này đều có khả năng tạo chồi và các chồi in 
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vitro tái sinh có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt (hình 3), do vậy chúng tôi sử 

dụng các chồi in vitro trên môi trường MS cơ bản bổ sung 3,0% sucrose, 0,8% agar, 0,1% 

than hoạt tính làm nguyên liệu trong thí nghiệm nhân chồi và các thí nghiệm tiếp theo. 

 

 

Hình 3. Khả năng sống sót và sinh trưởng của mẫu nha đam A. Barbadensis 

sau 4 tuần trên môi trường nuôi cấy ban đầu. 

3.2. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi  

Chồi in vitro của các mẫu nha đam A. barbadensis sống sót và phát triển sau 4 

tuần trong môi trường nuôi cấy ban đầu, được tách ra khỏi môi trường nuôi cấy, cắt bỏ 

phần lá bên trên và tỉa gọn phần gốc bên dưới để có kích thước khoảng 0,5 - 1,0 cm, sau 

đó chuyển mẫu sang môi trường MS có 30 g/l sucrose, 8 g/l agar và bổ sung BAP ở 

nồng độ khác nhau trong khoảng 0,5 - 2,0 mg/l để tiếp tục nuôi cấy và thăm dò khả 

năng tái sinh chồi của chúng. Sau 4 tuần nuôi cấy chúng tôi thu được kết quả trình bày 

ở bảng 2.  

Từ kết quả trình bày ở bảng 2, chúng tôi nhận thấy khi mẫu thí nghiệm được 

nuôi cấy trên môi trường đối chứng không có bổ sung BAP, khả năng tạo chồi và chiều 

cao của chồi tạo thành tương đối thấp. Trên môi trường này, số chồi tạo thành đạt 

trung bình 2,21 chồi /mẫu và chiều cao trung bình của chồi đạt 2,53 cm. Khi bổ sung 

BAP ở các nồng độ tăng dần trong khoảng 0,5 - 2,0 mg/l, thì khả năng nhân chồi in vitro 

của mẫu nuôi cấy cũng tăng dần theo và đạt giá trị cao nhất trên môi trường MS có bổ 

sung 1,5 mg/l BAP.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi. 

Nồng độ BAP (mg/l) Số chồi/ cụm Chiều cao trung bình của chồi (cm) 

0,0 2,21a 2,53a 

0,5 2,83b 2,61b 

1,0 2,97b 3,92c 

1,5 4,12d 4,46d 

2,0 3,41c 2,69b 
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Chú thích: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột ở bảng 3.2 (và ở các bảng trình bày tiếp 

theo) chỉ sự sai khác của trung bình mẫu có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (Ducan’s test) 

Trên môi trường này, số chồi tạo thành đạt giá trị trung bình là 4,12 chồi /mẫu 

và chiều cao trung bình của chồi đạt 4,46 cm (hình 3). Các chồi tạo thành trên cụm chồi 

đều có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. Sau đó nếu bổ sung BAP vào môi 

trường nuôi cấy với nồng độ cao hơn (2,0 mg/l) thì tỷ lệ nhân chồi và chiều cao chồi ở 

mẫu nghiên cứu sẽ bị giảm (bảng 2). 

 

Hình 4. Khả năng nhân chồi của mẫu nha đam A. barbadensis sau 4 tuần nuôi cấy 

trên môi trường nhân chồi có bổ sung 1,5 mg/l BAP. 

Ashish và cs (2011) khi nghiên cứu nhân giống A. vera L., số chồi tái sinh cao 

nhất (3,0 chồi/mẫu) trên môi trường MS bổ sung 1,5 mg/l BAP. Baksha và cs (2005) khi 

nghiên cứu nhân giống A. barbadensis, trên môi trường bổ sung 1,5 mg/l BAP thu được 

số chồi tái sinh cao (3,2 chồi/mẫu). Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả đạt cao nhất 

là được 4,12 chồi/mẫu; chiều cao trung bình đạt 4,36 cm khi nuôi cấy mẫu nha đam A. 

barbadensis gốc Mỹ. Điều này cho thấy môi trường nhân chồi trong nghiên cứu này của 

chúng tôi phù hợp để sử dụng nhân chồi cho mẫu nha đam A. barbadensis. 

3.3. Ảnh hưởng của BAP và NAA lên khả năng nhân chồi  

Để có thể tạo được lượng lớn mẫu cây nha đam in vitro A. barbadensis, trong 

nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sử dụng mẫu mô nghiên cứu là đoạn thân và đỉnh sinh 

trưởng tách từ các chồi in vitro tạo thành trong nghiên cứu tái sinh chồi nói trên (gọi 

chung là đoạn thân in vitro và đỉnh sinh trưởng in vitro), chuyển lên môi trường nuôi 

cấy thăm dò ảnh hưởng phối hợp của 1,5 mg/l BAP với NAA ở các nồng độ khác nhau 

lên khả năng tạo chồi và cụm chồi của mẫu nuôi cấy. Chúng tôi nhận thấy mô nuôi cấy 

có khả năng tạo cụm chồi tốt nhất trên môi trưởng MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA với 1,5 

mg/l BAP (kết quả thăm dò không trình bày), do vậy trong các nghiên cứu tiếp theo 

chúng tôi sử dụng cố định NAA ở nồng độ 0.5 mg/l và phối hợp với BAP ở các nông 
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độ khác nhau (0,5 - 2,0 mg/l) để thăm dò ảnh hưởng phối hợp của NAA và BAP lên 

khả năng tạo cụm chồi từ mẫu mô nuôi cấy. 

Kết quả thu được sau 4 tuần nuôi cấy đoạn thân in vitro trên môi trường MS cơ 

bản có bổ sung 30 g/l sucrose, 8 g/l agar, kết hợp NAA 0,5 mg/l với BAP (0,5 - 2,0 mg/l) 

được trình bày ở bảng 3 và hình 5. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của BAP và NAA đến khả năng nhân chồi từ đoạn thân in vitro 

Nồng độ BAP 

(mg/l) 

Nồng độ NAA 

(mg/l) 

Số chồi/mẫu Chiều cao trung 

bình của chồi (cm) 

0,0 0,5 3,60a 2,13a 

0,5 0,5 7,73b 2,01a 

1,0 0,5 14,30d 3,41c 

1,5 0,5 8,92c 2,24 a 

2,0 0,5 7,84b 2,45b 

Khi nuôi cấy đoạn thân in vitro trên các môi trường này, chúng tôi nhận thấy 

việc bổ sung phối hợp 0,5 mg/l NAA với BAP ở nồng độ thay đổi trong khoảng 0,5 - 2,0 

mg/l làm tăng khả năng tạo cụm chồi và số lượng chồi trên cụm chồi trong mẫu nuôi 

cấy. Trong đó, kết quả nhân chồi cao nhất đạt được khi nuôi cấy đoạn thân in vitro trên 

môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA (hình 5). Trên môi trường 

này, số chồi trung bình thu được là 14,3 chồi/mẫu với chiều cao trung bình của chồi thu 

được là 3,21 cm. Tuy nhiên, nếu bổ sung kết hợp và 0,5 mg/l NAA với nồng độ BAP 

cao hơn như 1,5 mg/l hoặc 2,0 mg/l thì khả năng nhân chồi sẽ bị giảm xuống, đồng thời 

chiều cao trung bình của chồi cũng giảm theo (bảng 3). 

 

Hình 5. Khả năng nhân chồi của đoạn thân in vitro A. barbadensis sau 4 tuần 

nuôi cấy ở môi trường nhân chồi bổ sung 1,0 mg/l BAP và 0.5 mg/l NAA. 

Kết quả tương tự cũng được quan sát với quá trình tạo cum chồi trong nhân 

giống mẫu đỉnh sinh trưởng in vitro, trong đó việc bổ sung phối hợp 0,5 mg/l NAA với 

1,0 mg/l BAP làm tăng khả năng tạo cụm chồi với số lượng chồi trên cụm chồi lớn nhất 
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so với kết quả nuôi cấy mẫu trong các môi trường còn lại. Kết quả thu được sau 4 tuần 

nuôi cấy đỉnh sinh trưởng in vitro được trình bày ở bảng 4 và hình 6. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của BAP và NAA đến khả năng nhân chồi từ đỉnh sinh trưởng  

Nồng độ BAP 

(mg/l) 

Nồng độ NAA  

(mg/l) 

Số chồi/mẫu Chiều cao trung 

bình của chồi (cm) 

0,0 0,5 6,80b 2,75a 

0,5 0,5 7,00b 2,53a 

1,0 0,5 16,10d 3,81c 

1,5 0,5 7,70c 2,64a 

2,0 0,5 5,30a 2,91b 

Từ các kết quả thu được chúng tôi nhận thấy việc bổ sung phối hợp BAP và 

NAA vào môi trưởng MS đã có ảnh hưởng tốt đến khả năng nhân nhanh chồi nha đam 

từ đỉnh sinh trưởng in vitro và đoạn gốc in vitro, trong đó, nồng độ bổ sung phối hợp 

thích hợp nhất là 1 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA. 

 

Hình 6. Khả năng nhân chồi của đỉnh sinh trưởng nha đam in vitro A. barbadensis 

sau 4 tuần nuôi cấy 

Nghiên cứu của Albanyl và cs (2006) cho thấy môi trường bổ sung 0,5 mg/l BAP 

kết hợp với 0,5 mg/l NAA là môi trường tối ưu cho nhân nhanh chồi A. vera L., đạt 9,67 

chồi/mẫu. Daneshvar và cs (2003) khi nghiên cứu nhân giống in vitro A. barbadensis đạt 

hệ số chồi cao nhất là 10,1 chồi/mẫu trên môi trường bổ sung 2,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l 

NAA. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mẫu nuôi cấy trên môi trường có bổ sung phối 

hợp 1,0 mg/l BAP và 0,5 mg/l NAA cho hệ số chồi cao hơn đạt 14,30 chồi/mẫu. Do vậy 

chúng tôi sử dụng môi trường này để nhân nhanh nguồn cây giống nha đam in vitro A. 

barbadensis. 
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3.4. Tạo rễ 

Các chồi in vitro (khoảng 3,0 - 4,0 cm) của các mẫu nuôi cấy từ đỉnh sinh trưởng 

in vitro và đoạn gốc in vitro được tách rời và cấy chuyển lên môi trường MS hoặc ½MS 

có 15 g/l sucrose, 8 g/l agar, 0,5 g/l than hoạt tính và bổ sung NAA ở các nồng độ khác 

nhau trong khoảng 0,5 -2 mg/l để thăm dò khả năng tạo rễ và tái sinh cây in vitro hoàn 

chỉnh. Trong quá trình tạo rễ chúng tôi nhận thấy môi trường MS cho tỷ lệ tạo rễ thấp 

hơn so với môi trường ½ MS, do đó chúng tôi chọn môi trường ½ MS làm môi trường 

cơ bản để bổ sung NAA (0,5 - 2,0 mg/l) nhằm kích thích tạo rễ. Kết quả thu được sau 4 

tuần nuôi cấy như đã trình bày ở bảng 5 và hình 7. 

Kết quả thu được ở bảng 5 cho thấy khi nuôi cấy mẫu trên môi trường cơ bản ½ 

MS bổ sung NAA ở các nồng độ khác nhau để tạo rễ thì mẫu nuôi cấy trên môi trường 

cơ bản ½ MS bổ sung 0,5 mg/l NAA kích thích chồi in vitro tạo rễ cao nhất. Trên môi 

trường này, chồi in vitro của mẫu nha đam A. barbadensistạo rễ nhiều hơn so với các 

môi trường khác, đồng thời chiều dài rễ cũng lớn hơn, trung bình đạt 4,49 rễ/mẫu và 

và rễ tạo thành có kích thước đạt 4,71 cm.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng tạo rễ ở cây in vitro trên môi trường ½ MS 

Nồng độ NAA (mg/l) Số rễ/mẫu Chiều dài rễ (cm) 

0,0 1,82a 0,73a 

0,5 4,49d 4,71d 

1,0 2,99b 3,31c 

1,5 3,42c 2,32b 

2,0 2,60b 2,72b 

Trên các môi trường ½ MS bổ sung 1,5 mg/l NAA, chồi in vitro của cây nha đam 

A. barbadensis tạo rễ nhiều hơn so với môi trường ½ MS bổ sung 1,0 mg/l NAA, tuy 

nhiên kích thước của rễ tạo thành trên môi trường này thấp hơn so với môi trường ½ 

MS bổ sung 1,0 mg/l NAA. Bổ sung NAA ở nồng độ cao hơn (2,0 mg/l) trong môi 

trường ½ MS đã làm tăng khả năng tạo rễ so với môi trường đối chứng, tuy nhiên khả 

năng này lại thấp hơn so với môi trường ½ MS có bổ sung 1,0 mg/l NAA hoặc 0,5 mg/l 

NAA (bảng 5). Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Thanh và cs (2008), trong 

nhân giống in vitro cây nha đam (A. vera. L), thu được số rễ cao nhất đạt 4,70 rễ/chồi 

trên môi trường bổ sung 0,5 mg/l NAA. Basksha và cs (2005) khi nuôi cấy A. barbadensis 

đạt được số rễ cao nhất là 4,80 rễ/mẫu trên môi trường bổ sung 0,5 mg/l NAA. So với 

kết quả của hai nhóm tác giả này, thì kết quả tạo rễ của chúng tôi thấp hơn (4,49 

rễ/mẫu), tuy nhiên sự sai khác này không lớn lắm (hình 7). 
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Hình 7. Khả năng tạo rễ từ chồi in vitro trên môi trường ½MS bổ sung 0,5 mg/l NAA. 

3.5. Chuyển cây ra đất 

Cây in vitro hoàn chỉnh (chiều cao khoảng 5,0 - 6,0 cm, 5 - 6 lá và 4 - 5 rễ) được 

lấy ra khỏi môi trường nuôi cấy, rửa sạch agar bám xung quanh gốc và cắt ngắn bớt rễ 

trước khi trồng. Sau khi lấy ra khỏi bình nuôi cấy, cây được nhúng vào dung dịch diệt 

khuẩn (VIBEN-C 50BTN 0,25%) rồi chuyển cây ra trồng trong chậu nhựa với giá thể là 

đất dinh dưỡng sạch tribat và huấn luyện thích nghi trong phòng thí nghiệm khoảng 2-

4 tuần. Qua quá trình theo dõi chúng tôi nhận thấy 100% cây con nha đam A. 

barbadensis sống sót, sinh trưởng và phát triển tốt (hình 8). 

 

Hình 8. Cây nha đam in vitro chuyển ra trồng trong chậu 

để huấn luyện thích nghi với môi trường tự nhiên 
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Khi cây bắt đầu thích nghi dần và có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt ở 

trong chậu, chúng tôi bắt đầu chuyển cây ra khỏi chậu và đưa cây ra trồng trên đất với 

giá thể phối trộn giữa cát, đất, trấu và phân bò theo tỷ lệ 1:1:1:1, qua quá trình theo dõi, 

chăm sóc và tưới nước đều đặn 2 lần/tuần, chúng tôi nhận thấy 100% cây con nha đam 

A. barbadensis khi đưa ra đất đều sống sót, sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện 

tự nhiên của Thừa Thiên (hình 9).  

 

Hình 9. Cây nha đam in vitro sinh trưởng và phát triển tốt trên đất sau 3 tháng. 

 

4. KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã hoàn chỉnh các giai đoạn nhân giống vô tính in vitro cây nha đam 

(A. barbadensis). Từ các kết quả đạt được trong nghiên cứu này chúng tôi rút ra một số 

kết luận sau:  

(1) Thời gian tối ưu cho việc khử trùng đỉnh sinh trưởng cây nha đam (A. 

barbadensis) với HgCl2 là 12 phút. 

(2) Môi trường cơ bản MS có 3,0% sucrose, 0,8% agar, 0,1% than hoạt tính, bổ 

sung 1,5 mg/l BAP thích hợp cho mẫu nuôi cấy sinh trưởng, phát triển và tái sinh chồi. 

(3) Môi trường cơ bản MS có 3,0% saccharose, 0,8% agar, 0,1% than hoạt tính, 

bổ sung 0,5 mg/l NAA phối hợp với 1,0 mg/l BAP thích hợp cho nuôi cấy nhân chồi. 
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(4) Môi trường ½MS bổ sung NAA 0,5 mg/l thích hợp cho cây in vitro tạo rễ, với 

số rễ đạt được cao nhất là 5,07 rễ/mẫu. 

(5) Giá thể phối trộn giữa cát, đất, trấu và phân bò theo tỷ lệ 1:1:1:1 thích hợp để 

đưa cây ra điều kiện tự nhiên, tỷ lệ cây con sống đạt 100%. 
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ABSTRACT 

This article presents the obtained results of micropropagation of Aloe barbadensis 

(the plants were imported from America). Shoot tips of A. barbadensis were used 

as experimental materials and they were sterilized with 0.1% HgCl2 in 12 minutes. 

The samples were cultured on MS medium supplemented with different 

concetrations of BAP from 0.5-2.0 mg/l. The results show that MS medium 

supplemented with BAP 1.5 mg/l suitable for shoot regeneration (4.12 

shoots/explant) with 4.46 cm average high. Shoot tips and nodal stem segments 

were multiple - shoots micropropagation on MS medium supplemented with BAP 

and NAA. The highest number of shoots per explant was obtained on MS medium 

containing 1.0 mg/l BAP and 0.5 mg/l NAA (16.10 shoots/shoot tip; 14.30 

shoots/nodal stem segments). Roots were formed well on half-strengh MS medium 

supplemented NAA 0.5 mg/l (4.49 roots/shoot). The plantlets were acclimatized 

and transplanted to potting mixture containing sand, humus rice cover and 

fertilizer with the ratio of 1:1:1:1, the survival rates of these plantlets were 100%. 

Keywords: Aloe barbadensis, in vitro propagation, MS medium, nodal stem 

segment, shoot tip, shoot, regeneration. 
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