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NGHIÊN C(U NHÂN NHANH GI!NG TH��C D��C  
TDL + 05 B.NG PH�/NG PHÁP NUÔI C�Y MÔ T1 BÀO 

TrTrTrTrLnh Kh}c QuangLnh Kh}c QuangLnh Kh}c QuangLnh Kh}c Quang1111    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T    
K{ thudt nuôi c6y mô tJ bào '�Cc áp d!ng 'M nhân gi5ng th�Cc d�Cc TDLO05 tXi ViEn Nghiên cSu Rau Qu/. 
Bqnh sinh tr�?ng và mô thân '�Cc sl d!ng làm vdt liEu ban '�u cho nuôi c6y. Khl trùng bkng H2O2 ? n:ng 
'4 20% trong 5 phút cho mô 'qnh sinh tr�?ng ho]c 7 phút cho mô thân là thzi gian khl trùng t5i �u 'M 'Xt 
'�Cc kJt qu/ hài hòa giKa tq lE mWu sXch và kh/ n�ng tái sinh c&a kh5i mô nuôi c6y. C/ hai loXi cytokinin, 
BAP và kinetin '(u có thM sl d!ng cho nhân nhanh in vitro gi5ng TDLO05. Tuy nhiên, BAP biMu hiEn hiEu 
qu/ cao h�n kinetin. N(n môi tr�zng MS, BAP ? n:ng '4 t5i �u (0,5 mg/l) cho hE s5 nhân ch:i là 3,9/4 
tu�n, trong khi 'ó n:ng '4 t5i �u c&a kinetin (1 mg/l) cho hE s5 nhân 3,23/4 tu�n. Ch:i in vitro có kh/ n�ng 
ra rv r6t t5t ? môi tr�zng MS không c�n ba sung auxin. j giai 'oXn v�zn ��m, sl d!ng giá thM '6t + tr6u 
hun t� lE 1:1 vYa '/m b/o tq lE s5ng cao vYa thudn lCi cho cây in vitro c&a gi5ng TDLO05 sinh tr�?ng, phát 
triMn.   
TTTTY khóa: Y khóa: Y khóa: Y khóa: TDLO05, nhân nhanh, in vitro, môi tr�zng, BAP, kinetin. 

    

I. ��T V�N � 3 

Hoa th�Cc d�Cc (Dahlia variablis Desh) có 
ngu:n g5c tY Mehicô nhdp n4i vào Tây Ban Nha n�m 
1789, phát triMn ? châu Âu, qua Pháp r:i vào ViEt 
Nam. Tên 'La ph��ng g5c là Chichipathi hay 
Aeocothi (Nguyvn Nghoa Thìn, 2004). Hoa th�Cc 
d�Cc là m4t trong nhKng loài hoa '�p, có nhi(u màu 
s}c, dv tr:ng và ra hoa 'úng vào dLp tJt nguyên 'án 
nên có giá trL kinh tJ cao (Hai Quang s�u t�m). Hoa 
th�Cc d�Cc ngày càng '�Cc tr:ng r4ng rãi ? ViEt 
Nam. Tuy nhiên, viEc m? r4ng quy mô s/n xu6t c_ng 
nh� viEc '�u t� phát triMn cây hoa th�Cc d�Cc thành 
m]t hàng có giá trL 'ang g]p ph/i khó kh�n: Ch6t 
l�Cng các gi5ng hoa th�Cc d�Cc hiEn có tXi ViEt Nam 
ch�a cao. Nguyên nhân chính là do nhân gi5ng vô 
tính liên t!c, không '�Cc ph!c tráng 'Lnh k` 'ã làm 
gi/m ch6t l�Cng s/n phfm (bông hoa nhm, cành ng}n 
và nhm,…) nên ch�a 'áp Sng '�Cc yêu c�u ngày 
càng cao v( ch6t l�Cng hoa c&a thL tr�zng. Các gi5ng 
hoa th�Cc d�Cc ? n�bc ta '�Cc nhân gi5ng ch& yJu 
bkng ph��ng pháp truy(n th5ng là giâm cành nên hE 
s5 nhân gi5ng th6p. Thêm vào 'ó, ph��ng pháp nhân 
gi5ng này còn ph! thu4c nhi(u vào 'i(u kiEn thzi 
tiJt, ']c biEt trong mùa m�a 'i(u kiEn nóng fm gây 
khó kh�n cho viEc nhân gi5ng c_ng nh� l�u giK 
gi5ng trong 'i(u kiEn ':ng ru4ng. HiEn tXi, m4t s5 
gi5ng hoa th�Cc d�Cc mbi nhdp n4i có ch6t l�Cng t5t, 
ví d! nh� gi5ng th�Cc d�Cc TDLO05; gi5ng này mbi 
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lX, '�p h�n so vbi các gi5ng hiEn có nh�ng do mbi 
nhdp n4i nên s5 l�Cng cây gi5ng còn ít. Xu6t phát tY 
thDc tJ trên, viEc nghiên cSu nhân nhanh gi5ng này 
'M ph!c v! cho kh/o nghiEm s/n xu6t và phát triMn 
gi5ng vào s/n xu6t là viEc làm c�n thiJt. D�bi 'ây là 
kJt qu/ nghiên cSu nhân nhanh gi5ng hoa th�Cc 
d�Cc TDLO05 bkng ph��ng pháp nuôi c6y mô tJ bào 
do ViEn Nghiên cSu Rau qu/ tiJn hành tY tháng 11 
n�m 2010 'Jn tháng 8 n�m 2011. 

II. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C$U 

1.1.1.1. VVVVdtdtdtdt li li li liEuEuEuEu    

Bqnh sinh tr�?ng và 'oXn thân c&a m�m gi5ng 
hoa th�Cc d�Cc TDLO05 '�Cc ch�n làm ngu:n vdt 
liEu cho các thí nghiEm. Gi5ng hoa th�Cc d�Cc TDLO
05 do ViEn Nghiên cSu Rau qu/ tuyMn ch�n tY b4 
gi5ng hoa nhdp n4i. KJt qu/ kh/o nghiEm ? H�ng 
Yên, Thái Bình và Nam BLnh cho th6y: gi5ng có kh/ 
n�ng sinh tr�?ng, phát triMn t5t (t� lE s5ng > 90%, 
thzi gian ra hoa 90 ngày), kh/ n�ng bdt m�m và ra 
hoa cao (8O9 hoa/cây), hoa có màu s}c 'm t��i, '�Cc 
thL tr�zng �a chu4ng. 

Ch6t khl trùng và các ch6t 'i(u tiJt sinh tr�?ng 
'�Cc sl d!ng trong nghiên cSu bao g:m: H2O2, BAP, 
kinetin và αNAA. 

2.2.2.2. Ph��ng pháp nghiên cPh��ng pháp nghiên cPh��ng pháp nghiên cPh��ng pháp nghiên cSuSuSuSu    

Nuôi c6y mô tJ bào '�Cc thDc hiEn qua các b�bc 
sau: Khl trùng mWu, nuôi c6y kh?i '4ng, nhân 
nhanh, tXo cây hoàn chqnh và giai 'oXn v�zn ��m. 
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Sl d!ng môi tr�zng nuôi c6y c� b/n MS 
(Murashige và Skoog, 1962), ba sung '�zng 
sacaroza 3% và m4t s5 ch6t 'i(u tiJt sinh tr�?ng vbi 
n:ng '4 khác nhau tùy theo tYng thí nghiEm. Bi(u 
kiEn nuôi c6y: nhiEt '4 trong phòng 25O27oC, '4 fm 
70%, c�zng '4 chiJu sáng 2500O3000 lux, thzi gian 
chiJu sáng b/o '/m '& 16 giz sáng/8 giz t5i; cây con 
sau khi có rv hoàn chqnh '�Cc ra ngôi, ��m trong 
nhà l�bi có mái che. 

Các thí nghiEm '�Cc b5 trí ngWu nhiên 3 l�n 
nh}c lXi, mri l�n nh}c lXi 30 mWu. S5 liEu '�Cc xl lý 
th5ng kê bkng ch��ng trình IRRISTAT. Các thí 
nghiEm '�Cc tiJn hành tXi Phòng Nuôi c6y mô tJ bào 
thDc vdt và Nhà l�bi c&a B4 môn Công nghE Sinh 
h�c O ViEn Nghiên cSu Rau qu/ tY tháng 11 n�m 2010 
'Jn tháng 8 n�m 2011. 

III. K�T QU� NGHIÊN C$U 

1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên cSu tXo ngu:n vdt liEu sXch ban '�uSu tXo ngu:n vdt liEu sXch ban '�uSu tXo ngu:n vdt liEu sXch ban '�uSu tXo ngu:n vdt liEu sXch ban '�u 

Bây là b�bc kh?i '�u quan tr�ng trong quy trình 
nhân gi5ng bkng nuôi c6y mô tJ bào. j giai 'oXn 
này, '5i t�Cng nuôi c6y '�Cc '�a tY 'i(u kiEn tD 
nhiên vào 'i(u kiEn vô trùng 'M tXo ra l�Cng mWu 
sXch ph!c v! cho các giai 'oXn tiJp theo c&a quá 
trình nhân nhanh. Vì vdy, '5i vbi t6t c/ các loXi cây 
tr:ng thì viEc xác 'Lnh ph��ng pháp khl trùng thích 
hCp mang ý nghoa quyJt 'Lnh cho sD thành công c&a 
c/ quá trình vi nhân gi5ng (Robert N. Trigiano, 
Dennis J. Gray, 2000). M!c 'ích c&a giai 'oXn này là 
tXo ra '�Cc l�Cng mWu có t� lE nhivm th6p, t� lE s5ng 
cao, mô phân hóa và sinh tr�?ng t5t. Do 'ó, 'M tXo 
ngu:n vdt liEu sXch ban '�u cho quá trình nhân 
nhanh gi5ng hoa th�Cc d�Cc TDLO05 bkng ph��ng 
pháp nuôi c6y mô tJ bào 'ã tiJn hành nghiên cSu 
ph��ng pháp khl trùng '5i vbi mô 'qnh sinh tr�?ng 
và mô thân mang m}t ng& bkng H2O2 n:ng '4 20% 
vbi các mSc thzi gian (5 phút, 7 phút, 10 phút). 

BBBB/ng 1. KJt qu/ tác '4ng c&a ch6t khl trùng (sau 2 tu�n)/ng 1. KJt qu/ tác '4ng c&a ch6t khl trùng (sau 2 tu�n)/ng 1. KJt qu/ tác '4ng c&a ch6t khl trùng (sau 2 tu�n)/ng 1. KJt qu/ tác '4ng c&a ch6t khl trùng (sau 2 tu�n) 
Mô 'qnh sinh tr�?ng Mô thân 

Thzi gian 
khl trùng T� lE mWu 

nhivm (%) 
T� lE mWu 
chJt (%) 

T� lE mWu  sXch 
tái sinh (%) 

T� lE mWu 
nhivm (%) 

T� lE mWu 
chJt (%) 

T� lE mWu sXch 
tái sinh (%) 

5 phút 35,6 13,4 51,0 40,0 0,0 60,0 
7 phút 7,6 41,8 50,6 8,3 5,0 86,7 

10 phút 0 58,0 42,0 5,0 18,0 77,0 
KJt qu/ ? b/ng 1 cho th6y: Thzi gian khl trùng 

càng dài thì t� lE mWu nhivm càng th6p, nh�ng t� lE 
mWu chJt càng cao '5i vbi c/ 2 loXi mWu c6y. T� lE 
mWu sXch tái sinh ? mWu mô 'qnh 'Xt 51,0% trong 
thzi gian khl trùng 5 phút và ? mWu mô thân 'Xt 
86,7% trong thzi gian 7 phút; khl trùng mWu c6y 
bkng H2O2 n:ng '4 20%, thzi gian khl trùng 5 phút 
'5i vbi mô 'qnh sinh tr�?ng và 7 phút '5i vbi mô 
thân là thích hCp. 

2. Nghiên c2. Nghiên c2. Nghiên c2. Nghiên cSu nhân nhanhSu nhân nhanhSu nhân nhanhSu nhân nhanh    
Các thí nghiEm ? giai 'oXn này nhkm tìm ra môi 

tr�zng thích hCp nh6t cho quá trình nhân nhanh ch:i 

c&a gi5ng hoa th�Cc d�Cc TDL O 05. Bây là giai 'oXn 
mang tính then ch5t trong toàn b4 quá trình nhân, 
yêu c�u c&a giai 'oXn này là: TXo ra hE s5 nhân gi5ng 
cao; các ch:i tXo ra ph/i ':ng nh6t v( m]t di truy(n, 
có sSc s5ng t5t, t� lE biJn dL th6p.  

Xu6t phát tY nhKng yêu c�u trên, 'M nhân nhanh 
gi5ng hoa th�Cc d�Cc TDLO05, 'ã sl d!ng ph��ng 
thSc tXo và nhân nhanh c!m ch:i tY các ch:i sXch 
thu '�Cc ? thí nghiEm 1. j giai 'oXn này 'ã nghiên 
cSu /nh h�?ng c&a các ch6t 'i(u tiJt sinh tr�?ng 
thu4c nhóm cytokinin nhkm xác 'Lnh môi tr�zng 
thích hCp cho quá trình nhân nhanh. 

BBBB/ng 2. �nh h�?ng c&a BAP 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n )/ng 2. �nh h�?ng c&a BAP 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n )/ng 2. �nh h�?ng c&a BAP 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n )/ng 2. �nh h�?ng c&a BAP 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n )    

STT Công thSc thí nghiEm T� lE tXo 
ch:i (%) 

HE s5 nhân 
(l�n) 

Chi(u cao 
ch:i (cm) 

S5 lá/ch:i 
(lá) 

Ch6t l�Cng 
ch:i 

1 MS (B/C) 100 1,00 4,4 10,5 ++ 
2 MS + 0,5 mg/l BAP 100 3,90 3,4 8,4 +++ 
3 MS + 1,0 mg/l BAP 100 3,66 3,2 7,3 +++ 
4 MS + 1,5 mg/l BAP 100 3,53 3,0 6,5 ++ 
5 MS + 2,0 mg/l BAP 100 3,30 2,7 6,1 + 
 CV (%)  7,5    
 LSD (5%)  0,42    

Ghi chú: + Ch6t l�Cng ch:i kém; + + Ch6t l�Cng ch:i trung bình; +++ Ch6t l�Cng ch:i t5t 
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KJt qu/ ? b/ng 2 cho th6y: Khi ba sung BAP vào 
môi tr�zng cho quá trình nhân nhanh c&a ch:i th�Cc 
d�Cc theo '�zng h�bng tXo c!m ch:i, thì BAP 'ã có 
tác '4ng t5t 'Jn quá trình tXo ch:i c&a gi5ng hoa 

th�Cc d�Cc TDLO05, thM hiEn ? chq tiêu hE s5 nhân và 
ch6t l�Cng ch:i. N:ng '4 BAP thích hCp 'M ba sung 
vào môi tr�zng nhân là 0,5 mg/l cho hE s5 nhân ch:i 
cao nh6t (3,9 l�n/4 tu�n). 

BBBB/ng 3. �nh h�?ng c&a kinetin 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n)/ng 3. �nh h�?ng c&a kinetin 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n)/ng 3. �nh h�?ng c&a kinetin 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n)/ng 3. �nh h�?ng c&a kinetin 'Jn hE s5 nhân ch:i (sau 4 tu�n)    

STT 
Công thSc thí 

nghiEm 
T� lE tXo 
ch:i (%) 

HE s5 nhân 
(l�n) 

Chi(u cao 
ch:i (cm) 

S5 lá/ch:i 
(lá) 

Ch6t l�Cng 
ch:i 

1 MS (B/C) 100 1,00 4,7 12,0 ++ 
2 MS + 0,5 mg/l K 100 2,72 4,5 10,7 +++ 
3 MS + 1,0 mg/l K 100 3,23 4,5 9,6 +++ 
4 MS + 1,5 mg/l K 100 2,69 3,8 8,7 ++ 
5 MS + 2,0 mg/l K 100 2,36 3,5 7,4 + 
 CV (%)  3,2    
 LSD (5%)  0,167    

Ghi chú: + Ch6t l�Cng ch:i kém;  + + Ch6t l�Cng ch:i trung bình;  +++ Ch6t l�Cng ch:i t5t 

Qua kJt qu/ ? b/ng 3: so vbi BAP thì kinetin 
c_ng có /nh h�?ng 'Jn hE s5 nhân ch:i, tuy nhiên 
hiEu qu/ c&a kinetin tm ra kém h�n so vbi BAP. N:ng 
'4 kinetin thích hCp 'M ba sung vào môi tr�zng nhân 
là 1 mg/l cho hE s5 nhân ch:i cao nh6t (3,23 l�n/4 
tu�n).  

3. Giai 'o3. Giai 'o3. Giai 'o3. Giai 'oXn tXo cây in vitro hoàn chqnhXn tXo cây in vitro hoàn chqnhXn tXo cây in vitro hoàn chqnhXn tXo cây in vitro hoàn chqnh    

ViEc tXo cây hoàn chqnh là m4t giai 'oXn r6t c�n 
thiJt trong quá trình nhân nhanh. Sau khi ch:i '�Cc 
tXo ra vbi s5 l�Cng lbn trong giai 'oXn nhân nhanh 
thì h�u nh� chúng ch�a có rv, do 'ó ch:i ph/i '�Cc 
tXo rv. Giai 'oXn này làm nhiEm v! tái tXo cây con 
hoàn chqnh 'M chúng có thM s5ng và sinh tr�?ng t5t 
khi '�a cây ra v�zn ��m c_ng nh� khi '�a ra v�zn 
s/n xu6t.    

BBBB/ng 4. �nh h�?ng c&a /ng 4. �nh h�?ng c&a /ng 4. �nh h�?ng c&a /ng 4. �nh h�?ng c&a αNAA 'NAA 'NAA 'NAA 'Jn kh/ n�ng ra rv và sinh tr�?ng c&a ch:i th�Cc d�Cc (sau 2 tu�n)Jn kh/ n�ng ra rv và sinh tr�?ng c&a ch:i th�Cc d�Cc (sau 2 tu�n)Jn kh/ n�ng ra rv và sinh tr�?ng c&a ch:i th�Cc d�Cc (sau 2 tu�n)Jn kh/ n�ng ra rv và sinh tr�?ng c&a ch:i th�Cc d�Cc (sau 2 tu�n)    

STT Công thSc thí nghiEm 
T� lE ra 
rv (%) 

S5 
rv/cây 

Chi(u dài 
rv (cm) 

Chi(u cao 
cây (cm) 

S5 lá/cây 
(lá) 

1 MS (B/C) 100 6,33 4,10 4,51 10,7 
2 MS+0,25 mg/l αNAA 100 5,10 3,30 4,30 10,2 
3 MS+0,5 mg/l αNAA 88,9 4,60 3,30 3,75 9,5 
 CV(%)  8,10 7,10   
 LSD (5%)  0,86 0,50   

KJt qu/ ? b/ng 4 cho th6y: SD ra rv c&a ch:i b6t 
'Lnh khá thudn lCi trong các môi tr�zng nghiên cSu, 
cây th�Cc d�Cc có kh/ n�ng tD ra rv r6t t5t; ngay c/ 
trên môi tr�zng không ba sung αNAA t� lE ra rv 'Xt 
100%, c_ng nh� ch6t l�Cng rv r6t t5t thM hiEn qua chq 
tiêu s5 rv (6,33 rv/cây) và chi(u dài rv (4,1 cm), 
trong khi 'ó ? công thSc có ba sung αNAA t� lE ra rv 
100% nh�ng chq tiêu s5 rv (5,1 rv/cây) và chi(u dài rv 
(3,3 cm) th6p h�n so vbi công thSc không ba sung 
αNAA.  

Vì vdy, 'M tXo rv cho ch:i th�Cc d�Cc chq c�n 
chuyMn chúng tY môi tr�zng nhân sang môi tr�zng 
dinh d�Ing MS không c�n ph/i ba sung auxin c_ng 
'ã là môi tr�zng thích hCp cho sD ra rv c&a ch:i 
gi5ng hoa th�Cc d�Cc TDLO05. 

4. Giai 'o4. Giai 'o4. Giai 'o4. Giai 'oXn v�zn ��mXn v�zn ��mXn v�zn ��mXn v�zn ��m    
BBBB/ng 5. �nh h�?ng c&a giá thM 'Jn sinh tr�?ng c&a /ng 5. �nh h�?ng c&a giá thM 'Jn sinh tr�?ng c&a /ng 5. �nh h�?ng c&a giá thM 'Jn sinh tr�?ng c&a /ng 5. �nh h�?ng c&a giá thM 'Jn sinh tr�?ng c&a 

cây th�cây th�cây th�cây th�Cc d�Cc Cc d�Cc Cc d�Cc Cc d�Cc in vitrroin vitrroin vitrroin vitrro (sau 4 tu (sau 4 tu (sau 4 tu (sau 4 tu�n)�n)�n)�n)    

STT Giá thM T� lE 
s5ng (%) 

Chi(u cao 
cây (cm) 

S5 lá/ 
cây 

1 Cát 26,3 4,83 9,5 
2 Tr6u hun 65,8 5,07 10,4 
3 B6t 43,7 5,02 10,4 

4 Cát + tr6u 
hun (1:1) 76,3 5,13 12,0 

5 B6t + tr6u 
hun (1:1) 91,4 5,15 12,1 

Khi '�a cây ra khmi 5ng nghiEm, có nhi(u yJu t5 
biJn '4ng (nhiEt '4, fm '4, ánh sáng…) tác '4ng. 
Chính vì sD thay 'ai 'i(u kiEn s5ng '4t ng4t gây 
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không ít khó kh�n cho viEc ra ngôi cây in vitro, nên 
viEc chuyMn cây in vitro qua giai 'oXn v�zn ��m là 
b}t bu4c 'M hXn chJ tác nhân b6t lCi và tXo cho cây 
thích nghi d�n vbi 'i(u kiEn bên ngoài. Ngoài ra, mri 
loXi cây c�n m4t loXi giá thM thích hCp 'M s5ng, sinh 
tr�?ng và phát triMn. KJt qu/ ? b/ng 5 cho th6y: Giá 
thM có /nh h�?ng rõ rEt 'Jn t� lE s5ng, chi(u cao cây 
và s5 lá/cây th�Cc d�Cc TDLO05 in vitro. Các giá thM 
có ph5i tr4n cùng tr6u hun tm ra thích hCp 'M ra ngôi 
cây in vitro, vbi các giá thM này t� lE s5ng c&a cây cao 
(76,3O91,4%), cây sinh tr�?ng t5t h�n (thM hiEn ? chq 
tiêu v( chi(u cao cây và s5 lá/cây). Giá thM cát không 
thích hCp cho viEc ra ngôi cây th�Cc d�Cc in vitro, có 
t� lE cây s5ng th6p nh6t. 

IV. K�T LU�N 

KJt qu/ nghiên cSu 'ã ba sung c� s? dK liEu cho 
viEc xây dDng quy trình nhân gi5ng th�Cc d�Cc lùn 
bkng nuôi c6y mô tJ bào nh� sau: ChJ '4 khl trùng 
thích hCp cho mô 'qnh sinh tr�?ng bkng H2O2 n:ng 

'4 20% trong 5 phút và ? mWu mô thân trong thzi 
gian 7 phút; môi tr�zng nhân nhanh thích hCp là môi 
tr�zng MS ba sung BAP n:ng '4 0,5 mg/l cho hE s5 
nhân ch:i là 3,9 l�n/4 tu�n; môi tr�zng ra rv thích 
hCp cho ch:i th�Cc d�Cc lùn là môi tr�zng MS 
không ba sung auxin; giá thM cho t� lE s5ng cao và 
t5t cho sinh tr�?ng, phát triMn c&a cây th�Cc d�Cc in 
vitro là '6t + tr6u hun t� lE 1:1 
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IN VITRO MULTIPLICATION OF DAHLIA TDL IN VITRO MULTIPLICATION OF DAHLIA TDL IN VITRO MULTIPLICATION OF DAHLIA TDL IN VITRO MULTIPLICATION OF DAHLIA TDL ———— 05 VARIETY BY TISSUE CULTURE 05 VARIETY BY TISSUE CULTURE 05 VARIETY BY TISSUE CULTURE 05 VARIETY BY TISSUE CULTURE    

                                                                                Trinh Khac QuangTrinh Khac QuangTrinh Khac QuangTrinh Khac Quang    

SummarySummarySummarySummary    
Tissue culture technique was applied to propagate for a new Dahlia variety named TDLO05. Two types of 
tissues, shoot tip and stem tissues, were used as initiation materials for culture. Sterilization by H2O2 at 
concentration of 20% for 5 min or 7 min (shoot tip and stem tissues respectively) were the best period 
time to result in good ratio of cleaned tissues as well as the regeneration capacity of the cleaned tissues. 
Both of experimented cytokinins, BAP and kinetin, could be used for in vitro shoot multiplication of TDLO
05 variety. However, BAP seemed to be more    effective than kinetin. In MS medium containg the best 
concentration of BAP, at 0.5 mg/l, multiplication coefficient of in vitro shoot reached at 3.9/4 weeks; 
while it was 3.23/4 weeks in the best concentration, at 1 mg/l, of kinetin. All of in vitro shoots could 
induce multiOroot in the MS medium without phytohormon. In nursery, a substrate containing fired rice 
husk and soil at the 1:1 ratio was suitable for survival as well as growth of in vitro plants of the Dahlia 
TDLO05 variety.  
Key word:Key word:Key word:Key word: TDLO05, multiplication, in vitro, media, BAP, kinetin. 
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NGHIÊN C(U SJ D5NG LÁ DÂU T.M VI7T NAM 
TRONG SKN XU�T TRÀ TÚI L
C 

Hoàng ThHoàng ThHoàng ThHoàng ThL LE HkngL LE HkngL LE HkngL LE Hkng1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguyvn Ng�c Hoavn Ng�c Hoavn Ng�c Hoavn Ng�c Hoa2222, , , ,     

NguyNguyNguyNguyvn Minh Châuvn Minh Châuvn Minh Châuvn Minh Châu1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguyvn ThL Ph��ng Th/ovn ThL Ph��ng Th/ovn ThL Ph��ng Th/ovn ThL Ph��ng Th/o1111    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T        
Dâu tkm là loXi cây '�Cc tr:ng pha biJn ? ViEt Nam, trong thành ph�n có chSa DNJ (1Odeoxynojirimycin) là 
hCp ch6t có hoXt tính sinh h�c, có tác d!ng hX '�zng máu, hr trC trong viEc 'i(u trL bEnh tiMu '�zng. Do 'ó, 
viEc tXo ra s/n phfm trà túi l�c tY lá dâu tkm ngoài tác d!ng là s/n phfm ': u5ng còn có tác d!ng hr trC 'i(u 
trL c�n bEnh tiMu '�zng — m4t c�n bEnh 'ang ngày càng gia t�ng ? trên thJ gibi nói chung và ? ViEt Nam nói 
riêng — tY ngu:n nguyên liEu s¤n có trong n�bc là v6n '( r6t c�n thiJt. Trên c� s? các kJt qu/ nghiên cSu sl 
d!ng lá dâu tkm 'M chJ biJn trà túi l�c, 'ã xác 'Lnh '�Cc quy trình chJ biJn trà túi l�c tY lá dâu tkm ViEt 
Nam vbi các thông s5 k{ thudt c&a các công 'oXn chính nh� sau: t� lE lá dâu khô/dLch cô ']c = 1/2 (dLch cô 
']c có hàm l�Cng ch6t khô hòa tan là 350Bx); 'M tXo ra s/n phfm có h��ng vL h6p dWn 'ã sl d!ng cm ng�t 
khô vbi n:ng '4 0,015% và h��ng dâu 0,25%; sl d!ng gi6y l�c có '4 dày 0,074 mm trong công 'oXn 'óng túi 
l�c; vbi m!c 'ích kéo dài thzi gian b/o qu/n trên 6 tháng các túi trà '�Cc 'óng trong bao bì túi thiJc. 
TTTTY khóaY khóaY khóaY khóa: Trà túi l�c, lá dâu tkm, DNJ. 

    

I. ��T V�N � 1 
Dâu tkm có tên khoa h�c là Morus alba albea, là 

loXi cây '�Cc tr:ng pha biJn ? ViEt Nam, 'ây là loXi 
cây dv tr:ng và có thM thích nghi '�Cc ? nhi(u vùng 
khí hdu. Trong thành ph�n lá dâu tkm có chSa DNJ 
(1Odeoxynojirimycin), là hCp ch6t có hoXt tính sinh 
h�c, có tác d!ng hX '�zng máu, hr trC trong viEc 
'i(u trL bEnh tiMu '�zng — m4t c�n bEnh 'ang là m4t 
v6n '( mà c/ thJ gibi quan tâm. BEnh 'ái tháo '�zng 
? ViEt Nam phát triMn nhanh và ngày càng gia t�ng 
c/ v( t� lE, biJn chSng và '5i t�Cng m}c bEnh. 

Chính vì vdy viEc nghiên cSu tXo ra s/n phfm trà 
túi l�c tY chính ngu:n nguyên liEu d:i dào trong 
n�bc, góp ph�n 'a dXng hóa các s/n phfm chSc n�ng 
cho ng�zi tiMu '�zng trên thL tr�zng ViEt Nam O m4t 
thL tr�zng 'ang '�Cc 'ánh giá là bL bm ngm; ':ng thzi 
sl d!ng ngu:n nguyên liEu d:i dào s¤n có trong 
n�bc s� góp ph�n tXo '�u ra cho s/n phfm lá dâu, tXo 
công �n viEc làm cho ng�zi lao '4ng, kích thích 
ngành tr:ng dâu phát triMn; bên cXnh 'ó còn cung 
c6p các s/n phfm góp ph�n nâng cao sSc khme c4ng 
':ng, gi/m gánh n]ng cho xã h4i v( chi phí y tJ, 
thu5c men. TY các lý do trên cho th6y, 'ây là m4t v6n 
'(  mang tính khoa h�c và thDc tivn cao.  

Trên c� s? các kJt qu/ nghiên cSu xác 'Lnh các 
thông s5 k{ thudt chính c&a tYng công 'oXn chJ biJn 
trà túi l�c tY nguyên liEu lá dâu tkm 'M tY 'ó thiJt ldp 

�������������������������������������������������
��Vi	n Nghiên c�u Rau qu� 
��Vi	n CNSH&CNTP – ĐH Bách khoa Hà N
i�

'�Cc quy trình công nghE s/n xu6t trà túi l�c, tXo ra 
s/n phfm ': u5ng có ch6t l�Cng phù hCp vbi thL hiJu 
ng�zi tiêu dùng, vYa là s/n phfm “thu5c” dùng trong 
viEc phòng và hr trC 'i(u trL c�n bEnh tiMu '�zng.  

II. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C$U 

1. V1. V1. V1. Vdt liEudt liEudt liEudt liEu    

Vdt liEu nghiên cSu: Lá dâu thu4c gi5ng dâu 
QuJ, có '4 già thành th!c '�Cc tr:ng tXi ViEt Nam 'ã 
'�Cc s6y khô 'Jn '4 fm 10±1%. 

Nguyên liEu ph!: cm ng�t, túi gi6y l�c. 

Thí nghiEm '�Cc b5 trí tXi phòng thí nghiEm 
thu4c B4 môn B/o qu/n ChJ biJn O ViEn Nghiên cSu 
Rau qu/ O Trâu Qu` O Gia Lâm — Hà N4i. 

2. Ph��ng pháp nghiên c2. Ph��ng pháp nghiên c2. Ph��ng pháp nghiên c2. Ph��ng pháp nghiên cSuSuSuSu    

O  Ph��ng pháp hoá lý 

OOOO    Xác 'Lnh màu s}c c&a lá dâu và b4t lá dâu bkng 
máy 'o màu Minota, Nhdt.    

O Xác 'Lnh hàm l�Cng ch6t khô hòa tan theo 
TCVN 5613O 1999. 

 O Xác 'Lnh hàm l�Cng DNJ có trong lá dâu bkng 
ph��ng pháp tXo dWn xu6t vbi 9Ofluorenylmethyl 
cloroformat (FMOC O CL) trên hE th5ng HPLC pha 
ng�Cc. 

O Xác 'Lnh '4 fm c&a bán thành phfm và thành 
phfm theo ph��ng pháp cân 'Jn kh5i l�Cng không 
'ai. 

O Ph��ng pháp phân tích c/m quan 
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    Ch6t l�Cng c/m quan c&a s/n phfm '�Cc 
'ánh giá bkng ph��ng pháp cho 'iMm thL hiJu. 

O Ph��ng pháp b5 trí thí nghiEm và xl lý s5 liEu: 
Các thí nghiEm '�Cc b5 trí theo ph��ng pháp yJu t5 
ngWu nhiên hoàn toàn và kiMm tra gi/ thiJt th5ng kê 
theo ANOVA. 

III. K�T QU� NGHIÊN C$U VÀ TH�O LU�N 

1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên cSu xác 'Lnh các thông s5 thích hCp Su xác 'Lnh các thông s5 thích hCp Su xác 'Lnh các thông s5 thích hCp Su xác 'Lnh các thông s5 thích hCp 
trong công 'otrong công 'otrong công 'otrong công 'oXn tXo nguyên liEu có hàm l�Cng DNJ Xn tXo nguyên liEu có hàm l�Cng DNJ Xn tXo nguyên liEu có hàm l�Cng DNJ Xn tXo nguyên liEu có hàm l�Cng DNJ 
cao cao cao cao     

 TY các kJt qu/ nghiên cSu thl nghiEm lâm sàng 
cho th6y, 'M s/n phfm có tác d!ng an 'Lnh '�zng 
huyJt theo khuyJn cáo nhkm hr trC 'i(u trL bEnh 
tiMu '�zng thì hàm l�Cng DNJ có trong s/n phfm trà 
túi l�c ph/i ≥ 0,25%. Trong khi 'ó hàm l�Cng DNJ có 
trong lá dâu khô ≤0,19%, chính vì vdy 'M tXo ra 
nguyên liEu lá dâu có chSa hàm l�Cng DNJ > 0,25% 
(làm nguyên liEu chính 'M chJ biJn trà túi l�c), 'ã 
tiJn hành ba sung thêm vào lá dâu m4t l�Cng DNJ tY 
dLch trích ly lá dâu ('ã '�Cc cô ']c) bkng cách ngâm 
lá dâu khô trong dLch trích ly lá dâu 'ã '�Cc cô ']c. 
DLch trích ly lá dâu '�Cc chiJt xu6t tY gi5ng lá dâu 
QuJ '4 già thành th!c, tr:ng tXi tqnh Thái Bình.  

Lá dâu '�Cc ph�i khô 'Jn '4 fm 10±1%, ? nhiEt 
'4 300C; sau 'ó '�Cc xay nhm, sàng qua rây có Φ = 1 
mm. B4t lá dâu sau xay '�Cc trích ly bkng ph��ng 
pháp ngâm trong dung môi (dung môi c:n 300C axit 
hóa bkng axit axetic 1%, t� lE dung môi/ nguyên liEu 
15/1 trong thzi gian trích ly 26 giz ? nhiEt '4 ? 
430C), dLch trích ly '�Cc cô 'Jn các n:ng '4 ch6t 
khô khác nhau (T0 cô = 600C).  

 a. Nghiên cSu xác 'Lnh n:ng '4 dLch cao thích 
hCp 

Lá dâu khô '�Cc ngâm trong dLch cao lá dâu ? 
các '4 Bx0 khác nhau 30, 35, 40 0Bx (dLch trích ly lá 
dâu '�Cc cô ']c 'Jn các n:ng '4 ch6t khô hòa tan 
khác nhau 30, 35, 400Bx trong máy cô chân không) 
sau 'ó ph5i tr4n vbi b4t lá dâu khô vbi cùng t� lE 1:1 
và s6y 'Jn '4 fm 5O6% r:i '�Cc xay nhm và 'óng vào 
túi gi6y l�c. KJt qu/ 'ánh giá ch6t l�Cng c/m quan 
c&a dLch trà thu '�Cc ? các mWu  '�Cc thM hiEn ? 
b/ng 1. 

KJt qu/ thu '�Cc ? b/ng 1 cho th6y khi ngâm lá 
dâu khô trong dLch cao có n:ng '4 300Bx và 350Bx 
'(u cho dLch trích ly có ch6t l�Cng c/m quan t5t  và 
hàm l�Cng DNJ trong b4t > 0,23%, ? mWu '�Cc ngâm 
trong dLch cao có n:ng '4 cao h�n 400Bx; tuy hàm 

l�Cng DNJ có cao h�n các mWu trên nh�ng ch6t 
l�Cng c/m quan c&a dLch trà lXi gi/m 'i. Bi(u này là 
do chính dLch cao ? n:ng '4 400Bx có màu s}c và 
trXng thái không t5t (màu vàng nâu và l}ng c]n) nên 
'ã /nh h�?ng 'Jn ch6t l�Cng c&a dLch trà.  

BBBB/ng 1. �nh h�?ng c&a n:ng '4 dLch cao tbi c/m /ng 1. �nh h�?ng c&a n:ng '4 dLch cao tbi c/m /ng 1. �nh h�?ng c&a n:ng '4 dLch cao tbi c/m /ng 1. �nh h�?ng c&a n:ng '4 dLch cao tbi c/m 
quan trong dquan trong dquan trong dquan trong dLch trích ly tràLch trích ly tràLch trích ly tràLch trích ly trà    

Nhdn xét c/m quan dLch trà N:ng 
'4 cao 
lá dâu 
(0Bx) 

Hàm 
l�Cng  

DNJ (%) 
b4t trà 

Màu s}c Mùi vL 
TrXng 
thái 

BC    0,230 
Màu 

vàng nâu 

Không phát 
hiEn h��ng, 
vL h�i chát 

Không 
l}ng c]n 

30   0,236 
Màu 

vàng nâu 
Th�m nh�, 
vL chát dLu 

Không 
l}ng c]n 

35  0,255 
Màu 

vàng nâu 
Th�m nh�, 
vL chát dLu 

Không 
l}ng c]n 

40 0,270 
Màu nâu 

vàng 
H�i n:ng, vL 

chát . 
H�i l}ng 

c]n 

H�n nKa, 'M tXo ra s/n phfm trà túi l�c có ch6t 
l�Cng c/m quan t5t, trong thành ph�n b4t trà c�n 
ph/i ph5i chJ thêm m4t s5 ph! gia và ch6t 'i(u vL 
nhkm t�ng h��ng vL cho s/n phfm, 'áp Sng thL hiJu 
ng�zi tiêu dùng. Do 'ó 'M '/m b/o hàm l�Cng DNJ 
theo yêu c�u 'ã ch�n dLch cao có '4 Brix là 350 Bx 
'M tiJn hành các thí nghiEm tiJp theo. 

b. Nghiên cSu xác 'Lnh t� lE lá dâu/dLch cao 
thích hCp 

KJt qu/ xác 'Lnh hàm l�Cng DNJ có trong b4t lá 
dâu tY các mWu lá dâu khô khi ngâm trong dLch cao 
lá dâu có n:ng '4 350Bx vbi các t� lE khác nhau '�Cc 
biMu divn qua ': thL sau: 

�nh hư�ng c�a t� l� lá dâu khô/ d�ch cao ñ
n hàm lư�ng DNJ trong 

b�t trà và lư�ng d�ch cao còn li sau ngâm
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KJt qu/ thu '�Cc cho th6y ? các mWu có t� lE lá 

dâu/dLch cao là 1/1 và 1/2 thì l�Cng dLch cao 'ã 
'�Cc ng6m hJt vào lá nh�ng khi t� lE này t�ng lên thì 
l�Cng dLch cao còn d� khá nhi(u (l�n l�Ct là 90 ml và 
190 ml ? các t� lE 1/3 và 1/4). Bên cXnh 'ó, sD t�ng 
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lên c&a hàm l�Cng DNJ ? mWu '�Cc ngâm ? t� lE 1/3, 
1/4 so vbi mWu có t� lE 1/2 là không 'áng kM. Chính 
vì vdy, 'ã ch�n t� lE ngâm c&a lá dâu khô/ dLch cao là 
1/2. Sl d!ng kJt qu/ này cho các thí nghiEm tiJp 
theo. 

2. Nghiên c2. Nghiên c2. Nghiên c2. Nghiên cSu xác 'Lnh '4 fm thích hCp cho s/n Su xác 'Lnh '4 fm thích hCp cho s/n Su xác 'Lnh '4 fm thích hCp cho s/n Su xác 'Lnh '4 fm thích hCp cho s/n 
phphphphfmfmfmfm    

Lá dâu khô sau khi '�Cc ngâm trong dLch trích 
ly cô ']c, '�Cc s6y 'Jn các '4 fm tY 5 O 11%, nghi(n 
và 'óng trong bao bì b/o qu/n, sau 1 tháng các mWu 
'�Cc 'em ra 'M 'ánh giá ch6t l�Cng; kJt qu/ '�Cc 
trình bày trong b/ng 2. 

BBBB/ng /ng /ng /ng 2222. . . . �nh h�?ng c&a '4 fm b4t trà 'Jn ch6t l�Cng �nh h�?ng c&a '4 fm b4t trà 'Jn ch6t l�Cng �nh h�?ng c&a '4 fm b4t trà 'Jn ch6t l�Cng �nh h�?ng c&a '4 fm b4t trà 'Jn ch6t l�Cng 
trà túi ltrà túi ltrà túi ltrà túi l�c sau 1 tháng b/o qu/n�c sau 1 tháng b/o qu/n�c sau 1 tháng b/o qu/n�c sau 1 tháng b/o qu/n    

B4 fm 
% DNJ 
trong 
b4t trà 

% DNJ 
sau 1 
tháng 

C/m  quan 

5% 0,273 0,271 Màu sáng, th�m nh�, 
không vón c!c 

7% 0,271 0,270 Màu sáng, th�m nh�, 
không vón c!c 

9% 0,268 0,267 Màu t5i h�n, không 
th�m, vón c!c 

11% 0,259 0,258 Màu t5i h�n, không 
th�m, vón c!c 

Qua b/ng trên 'ã nhdn th6y các mWu có '4 fm tY 
9 O 11% có sD gi/m ch6t l�Cng rõ rEt: b4t trà bL vón, 
biJn 'ai màu t5i h�n, hàm l�Cng DNJ c_ng gi/m, 
h��ng th�m kém sau 1 tháng b/o qu/n, h�n nKa do 
có '4 fm cao nên lá dâu còn dai, quá trình xay 
nghi(n khó kh�n h�n. Ng�Cc lXi, ? các mWu '�Cc s6y 
? '4 fm 5 O 7% ch6t l�Cng b4t trà h�u nh� khá an 
'Lnh, m]t khác khi s6y 'Jn '4 fm 5 O7%, lá giòn dv 
xay nhm h�n. Tuy nhiên khi xét 'Jn hiEu qu/ kinh tJ 
trong s/n xu6t lbn 'ã ch�n chJ '4 s6y 'Jn '4 fm 7% 
trong quá trình s/n xu6t trà túi l�c. 

3. Nghiên c3. Nghiên c3. Nghiên c3. Nghiên cSu xác 'Lnh t� lE ph5i chJ nhkm tXo Su xác 'Lnh t� lE ph5i chJ nhkm tXo Su xác 'Lnh t� lE ph5i chJ nhkm tXo Su xác 'Lnh t� lE ph5i chJ nhkm tXo 
ra sra sra sra s/n phfm trà/n phfm trà/n phfm trà/n phfm trà túi l túi l túi l túi l�c có ch6t l�Cng cao, có chSa �c có ch6t l�Cng cao, có chSa �c có ch6t l�Cng cao, có chSa �c có ch6t l�Cng cao, có chSa 
hàm l�hàm l�hàm l�hàm l�Cng DNJ Cng DNJ Cng DNJ Cng DNJ ≥0,25%0,25%0,25%0,25%    

a.  Nghiên cSu tq lE ph5i chJ ch6t 'i(u vL 
Do 'ây là s/n phfm sl d!ng cho ng�zi bEnh tiMu 

'�zng nên tiêu chí lDa ch�n các ch6t 'i(u vL ba sung 
ph/i là các ch6t cho phép sl d!ng '5i vbi ng�zi bEnh 
tiMu '�zng. HiEn nay, '�zng cm ng�t 'ã và 'ang '�Cc 
sl d!ng 'M ba sung vào m4t s5 thDc phfm chSc n�ng 
nh�: Trà n6m linh Chi, trà actiso O stevis...vbi tác 
d!ng vYa là d�Cc liEu, vYa là m4t ch6t tXo vL ng�t tD 
nhiên cho s/n phfm. 

KJt qu/ thu '�Cc khi tiJn hành ba sung '�zng 
cm ng�t vbi các t� lE tY  0,01% — 0,02%  cho th6y mWu 
có ba sung hàm l�Cng cm ng�t 0,015% có 'iMm ch6p 
nhdn cao nh6t (']c biEt là chq tiêu v( vL). j các mWu 
có t� lE '�zng cm ng�t cao h�n ( ≥ 0,015%) ho]c th6p 
h�n (≤0,014%) tXo cho dLch trà có vL quá ng�t ho]c 
nhXt không hài hòa. Vì vdy, 'ã ch�n t� lE cm ng�t ba 
sung là 0,015% so vbi kh5i l�Cng b4t trà.  

b.  Nghiên cSu tq lE ph5i chJ ch6t 'i(u h��ng 

  BM tXo cho s/n phfm có h��ng th�m h6p dWn 
và ']c tr�ng, 'ã sl d!ng h��ng dâu dXng khô 'M ba 
sung vào b4t trà tr�bc khi 'óng gói ? các n:ng '4 
khác nhau tY 0 O 0,3%. Trên c� s? 'ánh giá ch6t 
l�Cng c&a các mWu thông qua ch6t l�Cng c&a dLch 
pha trà (bkng nhdn xét và cho 'iMm) cho th6y: Khi 
n:ng '4 h��ng dâu t�ng d�n tY 0 — 0,3% càng c/m 
nhdn rõ mùi th�m trong dLch trà, 'i(u này chSng tm 
ba sung thêm h��ng dâu 'ã làm t�ng giá trL c/m 
quan c&a s/n phfm. N:ng '4 h��ng ba sung là 
0,25% cho h��ng th�m ']c tr�ng, h6p dWn và 'iMm 
phân tích c/m quan là cao h�n c/ so vbi các mWu 
còn lXi. Do 'ó 'ã ch�n n:ng '4 h��ng dâu thích 
hCp nhkm nâng cao giá trL c/m quan cho s/n phfm 
trà túi l�c là 0,25%. 

4. Nghiên c4. Nghiên c4. Nghiên c4. Nghiên cSu xác 'Lnh loXi gi6y l�c thích hCp Su xác 'Lnh loXi gi6y l�c thích hCp Su xác 'Lnh loXi gi6y l�c thích hCp Su xác 'Lnh loXi gi6y l�c thích hCp 
cho scho scho scho s/n phfm trà túi l�c/n phfm trà túi l�c/n phfm trà túi l�c/n phfm trà túi l�c    

TiJn hành kh/o sát '5i vbi 3 loXi gi6y l�c 'ang 
'�Cc l�u hành pha biJn trên thL tr�zng vbi các '4 
dày khác nhau: 0,07 mm, 0,074 mm, 0,078 mm. KJt 
qu/  phân tích các chq tiêu ch6t l�Cng c&a dLch pha 
trà khi '�Cc 'óng gói ? các loXi gi6y l�c khác nhau 
(pha vbi 150 ml n�bc sôi trong cùng thzi gian 5 phút) 
'�Cc trình bày ? b/ng 3.  

Qua kJt qu/ ? b/ng 3 cho th6y '4 dày c&a gi6y 
l�c có /nh h�?ng khá rõ rEt 'Jn ch6t l�Cng c&a dLch 
pha trà. Vbi loXi gi6y l�c có '4 dày th6p (0,07 mm), 
t5c '4 khuJch tán các ch6t hòa tan ra dLch trà nhanh 
h�n nên trong cùng thzi gian pha 5 phút dLch trà có 
hàm l�Cng ch6t khô hòa tan và DNJ cao nh6t; màu 
s}c c&a dLch trà 'dm nh6t, nh�ng trXng thái c&a dLch 
trà bL vfn '!c. Ng�Cc lXi, mWu '�Cc 'óng trong loXi 
gi6y l�c có '4 dày cao nh6t (0,078 mm) cho dLch trà 
có màu nhXt nh6t, hàm l�Cng DNJ th6p nh6t trong 
cùng m4t kho/ng thzi gian pha, 'i(u này cho th6y '4 
dày này 'ã ng�n c/n sD quá trình khuJch tán các 
ch6t hòa tan ra dLch pha (thM hiEn ? hàm l�Cng ch6t 
khô hòa tan và thành ph�n DNJ th6p nh6t). Vbi mWu 
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gi6y l�c có '4 dày 0,074 mm dLch trà thu '�Cc có 
hàm l�Cng DNJ th6p h�n không 'áng kM so vbi '4 
dày 0,070 mm nh�ng lXi cho ch6t l�Cng c/m quan 

c&a dLch trà t5t. Do vdy 'ã ch�n loXi gi6y l�c có '4 
dày 0,074 mm cho s/n phfm trà túi l�c.    

BBBB////ng 3.  ng 3.  ng 3.  ng 3.  ����nh h�nh h�nh h�nh h�????ng cng cng cng c&&&&a các loa các loa các loa các loXXXXi gii gii gii gi6666y ly ly ly l����c tc tc tc tbbbbi chi chi chi ch6666t l�t l�t l�t l�CCCCng cng cng cng c&&&&a da da da dLLLLch pha tràch pha tràch pha tràch pha trà    

B4 dày gi6y 
l�c (mm) 

DNJ trong dLch 
trà (%) 

Hàm l�Cng ch6t 
khô hòa tan (0Bx) 

trong dLch trà 
Màu s}c H��ng vL TrXng thái 

0,070 0,253 1,4 
Màu nâu 
vàng 'dm 

Th�m ']c tr�ng, 
chát dLu, ng�t nh� 

DLch vfn 
'!c 

0,074 0,250 1,1 
Màu nâu 

vàng 
Th�m nh�, chát 

dLu, ng�t nh� 
DLch trong 

0,078 0,242 0,7 
Màu vàng 
nâu nhXt 

Th�m nh�, chát 
dLu, ng�t nh� 

DLch trong 

5. Nghiên c5. Nghiên c5. Nghiên c5. Nghiên cSu loXi bao bSu loXi bao bSu loXi bao bSu loXi bao bì bì bì bì b/o qu/n thích hCp/o qu/n thích hCp/o qu/n thích hCp/o qu/n thích hCp 
Do b4t lá dâu có hàm l�Cng fm khá th6p (7%), 

h�n nKa s/n phfm ? dXng b4t c_ng là m4t loXi hình 
thái có kh/ n�ng hút fm nhanh, vì vdy 'M kéo dài tính 
th��ng phfm c&a s/n phfm ph!c v! cho viEc tiêu 
th!, l�u thông và sl d!ng thì viEc nghiên cSu bao bì 

b/o qu/n là c�n thiJt.  KJt qu/ kh/o sát sD thay 'ai 
ch6t l�Cng c&a s/n phfm trà túi l�c ('4 fm, màu s}c, 
trXng thái, mùi, vL) khi b/o qu/n bkng các loXi bao bì 
PE, gi6y, PE/ Gi6y, tráng thiJc trong thzi gian b/o 
qu/n 6 tháng '�Cc thM hiEn ? b/ng 4. 

BBBB////ng ng ng ng 4.4.4.4.        ����nh h�nh h�nh h�nh h�????ng cng cng cng c&&&&a các loa các loa các loa các loXXXXi bao bì ti bao bì ti bao bì ti bao bì tbbbbi chi chi chi ch6666t l�t l�t l�t l�CCCCng cng cng cng c&&&&a trà túi la trà túi la trà túi la trà túi l����c sau 6 tháng bc sau 6 tháng bc sau 6 tháng bc sau 6 tháng b////o quo quo quo qu////nnnn    

LoXi bao bì 
Hàm l�Cng DNJ 
trong b4t trà (%) 

B4 fm 
% 

H��ng vL TrXng thái TrXng thái n�bc trà 

PE 0,237 8,5 
Th�m nh�, vL chát 

dLu, ng�t nh� 
H�i vón c!c Màu nâu vàng, sánh 

Gi6y 0,236 10,0 
Th�m r6t nh�, vL 

chát dLu, ng�t nh� 
Vón c!c Màu nâu vàng, sánh 

PE/gi6y 0,265 7,5 
Th�m nh�, vL chát 

dLu, ng�t nh� 
B4t t�i, không 

bL vón 
Màu nâu vàng, sánh 

Tráng thiJc 0,269 7,5 
Th�m nh�, vL chát 

dLu, ng�t nh� 
B4t t�i, không 

bL vón 
Màu nâu vàng, sánh 

Qua kJt qu/ thu '�Cc cho th6y, hàm l�Cng DNJ 
trong trà '�Cc bao gói bkng túi PE, gi6y  gi/m d�n 
theo thzi gian, 'i(u này là do túi b/o qu/n vWn bL 
th6m khí dWn theo h�i fm làm cho s/n phfm bL 
nhivm fm, tY 'ó /nh h�?ng tbi ch6t l�Cng c&a trà. 
S/n phfm '�Cc bao gói trong túi tráng thiJc và 
PE/gi6y có hàm l�Cng DNJ h�u nh� không bL biJn 
'ai, trong khi '4 fm c&a s/n phfm t�ng không nhi(u 
(≤7%). Tuy nhiên, do giá thành c&a bao bì tráng thiJc 
cao h�n nhi(u so vbi bao bì PE/gi6y, chính vì vdy 'M 
'/m b/o hiEu qu/ kinh tJ 'ã lDa ch�n bao bì PE/gi6y 
'M b/o qu/n s/n phfm trà túi l�c. 

6. Xây d6. Xây d6. Xây d6. Xây dDng quy trDng quy trDng quy trDng quy trình công nghình công nghình công nghình công nghE s/n xu6t trà túi E s/n xu6t trà túi E s/n xu6t trà túi E s/n xu6t trà túi 
llll�c�c�c�c    

Trên c� s? các thông s5 công nghE thu '�Cc tY 
các thí nghiEm trên, 'ã '�a ra quy trình công nghE 

s/n xu6t trà túi l�c nh� sau:        

ThuyThuyThuyThuyJt minh quy trJt minh quy trJt minh quy trJt minh quy trình:ình:ình:ình:    

Lá dâu khô '�Cc ngâm trong dLch cao lá dâu có 
n:ng '4 35oBx (t��ng '��ng hàm l�Cng DNJ trong 
b4t trà = 0,27) theo t� lE 1:2 ? nhiEt '4 phòng trong 
thzi gian 2 h. Sau thzi gian ngâm, lá dâu ngâm '�Cc 
s6y ? nhiEt '4 700C 'Jn khi lá 'Xt '4 fm 6O7%. Lá 
sau s6y '�Cc 'em xay tbi kích th�bc 1,4 mm (vbi t� 
lE b!i l�t sàng 0,35 mm không v�Ct quá 10% kh5i 
l�Cng). 

B4t lá '�Cc ph5i chJ thêm '�zng cm ng�t vbi t� 
lE 0,015% , b4t h��ng dâu 0,25%, 'óng trong túi gi6y 
l�c có '4 dày 0,074 mm vbi 'Lnh l��ng 2 g/túi. TYng 
túi trà '�Cc bao gói trong bao bì 2 lbp (PE/gi6y). S/n 
phfm có thzi hXn sl d!ng trên 6 tháng. 
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↓   

NGÂM 
(T� lE lá/dLch=1/2, ι=2giz, 

nhiEt '4 phòng) 

  

↓   
S¡Y KHÔ 

(T0=700C, W= 6O7%) 
  

↓   
NGHI¥N 

(Φ= 1O1,4 mm) 
  

↓   
PH¦I TR§N   

↓   
BÓNG TÚI (2 g/túi)   

↓   
BÓNG BAO BÌ B�O 

QU�N (1 túi/gói) 
  

↓   
   

 

IV. K�T LU�N 

Bã xác 'Lnh '�Cc quy trình chJ biJn trà túi l�c 
tY lá dâu tkm ViEt Nam vbi các thông s5 k{ thudt c&a 
các công 'oXn chính nh� sau:  

O BM tXo ra nguyên liEu có hàm l�Cng DNJ cao 
c�n ba sung l�Cng DNJ tY dLch cao lá dâu có n:ng '4 
350Bx vbi t� lE lá/dLch cao là 1:2 

O B4 fm c&a lá dâu khô thích hCp cho chJ biJn 
trà túi l�c là 6O7%.  

O BM tXo cho s/n phfm có ch6t l�Cng c/m quan 
t5t c�n ba sung h��ng dâu và '�zng cm ng�t vbi các 
t� lE t��ng Sng là: 0,25 và 0,015%, sau 'ó '�Cc 'óng 
gói bkng loXi gi6y l�c có '4 dày 0,074 mm. 

O BM kéo dài thzi gian th��ng phfm và an 'Lnh 
ch6t l�Cng c&a s/n phfm tYng túi chè c�n '�Cc 'óng 
trong bao bì 2 lbp PE/Gi6y. 
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RESEARCH ON USING MULBERRY LEAVES OF VIET NAM TO PRODUCE FILTER BAG TEA PRODUCTRESEARCH ON USING MULBERRY LEAVES OF VIET NAM TO PRODUCE FILTER BAG TEA PRODUCTRESEARCH ON USING MULBERRY LEAVES OF VIET NAM TO PRODUCE FILTER BAG TEA PRODUCTRESEARCH ON USING MULBERRY LEAVES OF VIET NAM TO PRODUCE FILTER BAG TEA PRODUCT    
Hoang Thi Le Hang, Nguyen Ngoc Hoa, Hoang Thi Le Hang, Nguyen Ngoc Hoa, Hoang Thi Le Hang, Nguyen Ngoc Hoa, Hoang Thi Le Hang, Nguyen Ngoc Hoa,     

Nguyen Minh Chau, Nguyen Thi Phuong ThaoNguyen Minh Chau, Nguyen Thi Phuong ThaoNguyen Minh Chau, Nguyen Thi Phuong ThaoNguyen Minh Chau, Nguyen Thi Phuong Thao    

SummarySummarySummarySummary    
Mulberry trees are widely planted in Vietnam, in the composition of the leaves of mulberry have compound 
biologically active 1Odeoxynojirimycin which has hypoglycemia effect, support for diabetes treatment. 
Therefore, production tea filter bags from mulberry leaves will not be only beveraged products but also 
supported in the treatment for diabetes that is increasing in Viet Nam and the worldO from materials inside 
the country, that is very essential issue. Based on results of the study, the procedure manufacturing for tea 
of filter bags from mulberry Vietnamese leaves have been identified with the specifications of the main 
stages as follows: the rate of dried leaves mulberry/ condensed solution = 1/2 (condensed solution have 
0Bx= 35); the rate of sweet grass has in tea powder = 0.015%, strawberry flavor concentrations = 0.25%. 
Using filter paper thickness 0.074 mm in order to packed; then products are packaged in PE/ paper bags; 
preservation time of products more than 6 months. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: FilterObag tea, mulberry leaves, DNJ. 
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Cao lá dâu 
(TSS=35 0Bx) 

Hương dâu 
0,25%; ñư�ng c� 

ng�t 0,015% 

LÁ DÂU KHÔ 
(W=10 ±1%)�

TRÀ TÚI L�C 


