NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG LAN PHI ĐIỆP TÍM (Dendrobium
anosmum Lindl.) BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO
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TÓM TẮT
Lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum Lindl.) thuộc chi Dendrobium là loài
lan quý, có giá trị kinh tế cao, hoa có màu tím, rất đa dạng và có hương thơm
dễ chịu. Hiện nay, nhu cầu chơi lan ngày càng nhiều, nhưng với kỹ thuật
trồng lan truyền thống thì không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của con người.
Nên việc áp dụng phương pháp nhân giống tiên tiến đối với Lan Phi điệp tím
để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thu lại lợi ích kinh tế là một việc làm
cần thiết. Kết quả nghiên cứu nhân giống Lan Phi điệp tím bằng kỹ thuật nuôi
cấy in vitro cho thấy công thức khử trùng quả lan thích hợp nhất là nhúng quả
lan vào cồn 96% và đốt 30 giây trên ngọn lửa đèn cồn (lặp lại 3 lần) cho tỷ lệ
mẫu sạch và tỷ lệ mẫu sạch nảy mầm cao (98,61%). Môi trường MS có bổ
sung 0,3 mg/l BAP, 0,2 mg/l kinetine, 0,1 mg/l NAA và bổ sung 60 g/l khoai
tây là thích hợp nhất cho nhân nhanh thể chồi Lan Phi điệp tím với hệ số nhân
thể chồi 11,21 lần. Môi trường tối ưu cho sự hình thành và sinh trưởng của rễ
Lan Phi điệp tím là môi trường MS + 0,5 mg/l NAA+40 g/l đường sucrose +
6,5 g/l agar. Cây được huấn luyện ở giá thể 50% xơ dừa + 50% vỏ thông có tỷ
lệ cây sống đạt cao nhất 93,33%, chất lượng cây khỏe, thân cứng, rễ bám giá
thể tốt, giá thành nuôi cấy mô 1 cây mô dài 5 - 7 cm chỉ 5.000 - 7.000 đồng.
Từ khóa: Lan Phi điệp tím, nuôi cấy in vitro, lựa chọn môi trường, tạo cây
hoàn chỉnh.
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