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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Cam tươi lâu hơn nhờ dung dịch chitosan/PVA 

 

Chitosan (hình trên bên trái), PVA và dung dịch Chitosan/PVA 

(Báo Khoa học và phát triển) Dung dịch chitosan kết hợp poly vinyl alcohol giúp kéo 

dài thời gian bảo quản cam gấp hai lần mà vẫn giữ được chất lượng của trái cam và 

giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch. 

Sản phẩm này là kết quả của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bảo quản quả cam sau thu 

hoạch bằng chitosan kết hợp poly vinyl alcohol”, do Trung tâm Nghiên cứu và phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao (AHRD) thực hiện. 

ThS. Nguyễn Sĩ Ngọc, Chủ nhiệm đề tài, cho biết, chitosan là polymer sinh học có khả 

năng tạo màng và kháng vi khuẩn và nấm hiệu quả; còn poly vinyl alcohol (PVA) là 

polymer tổng hợp tan trong nước, phân hủy sinh học cao, và có tính chất cơ học tốt, 

nên được sử dụng trong nhiều ứng dụng vật liệu sinh học. Vì vậy, chitosan có thể kết 

hợp với PVA để tạo màng kháng khuẩn có độ dai, dẻo và bền, thay thế các chất bảo 

quản có nguồn gốc hóa học. 

Đề tài đã phân lập 4 chủng nấm mốc Penicillum sp., Aspergillus niger, Rhiopus 

delemar, Colletotrichum sp. gây hư hỏng cam sau thu hoạch; đồng thời điều chế hỗn 

hợp chitosan/PVA có khả năng kháng tốt 4 chủng nấm trên. Hỗn hợp sau 3 tháng bảo 

quản vẫn có khả năng tạo màng tốt với kích thước hạt không đáng kể. 
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Thử nghiệm bảo quản cam bằng dung dịch Chitosan/PVA 

Thử nghiệm xử lý bao màng với hỗn hợp chứa 1,15% chitosan và 0,39% PVA (tốt 

nhất ở thời gian nhúng cam trong dung dịch 4 phút) cho kết quả mẫu mã đẹp, chất 

lượng cao, giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch. Đồng thời, thời gian bảo quản cam cũng 

kéo dài gấp gần 2 lần so với cam đối chứng không sử dụng hỗn hợp chitosan/PVA. 

Theo ThS. Ngọc, chi phí sản xuất 100 lít hỗn hợp chitosan/PVA gần 2,8 triệu đồng, có 

thể dùng bảo quản 100 tấn cam. 

Quy trình có thể ứng dụng cho sản xuất quy mô lớn và dùng cho một số loại nông sản 

khác. Nhóm nghiên cứu khuyến cáo người sản xuất và kinh doanh có thể áp dụng công 

nghệ này để bảo quản cam, nhằm tăng hiệu quả kinh tế và bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm cho người sử dụng. 
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Nghiên cứu sản xuất astaxanthin từ vi tảo Haematococcus pluvialis 

 

Sản phẩm nước giải khát chứa astaxanthin 

(NASATI ) Tại Việt Nam, các nghiên cứu thu nhận astanxanthin từ vỏ tôm, nấm 

men, vi khuẩn và vi tảo Haematococcus pluvialis đã thực hiện từ hơn 10 năm qua, 

nhưng chỉ diễn ra ở quy mô phòng thí nghiệm. Trong đó, công nghệ nuôi vi tảo 

Haematococcus pluvialis để thu astaxanthin vẫn sử dụng công nghệ dịch treo. Cho 

đến nay, hoàn toàn chưa có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào của Việt Nam chủ động 

được nguồn astaxanthin này. 

Từ nhu cầu thực tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện Đề tài “Nghiên cứu 

sản xuất astaxanthin từ vi tảo Haematococcus pluvialis bằng công nghệ nuôi cấy cố 

định trên hệ thống quang sinh học màng đôi” (PGS. TS Trần Hoàng Dũng - Trưởng 

khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Chủ nhiệm đề tài). Đề 

tài nằm trong khuôn khổ Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sản xuất được astaxanthin có giá trị dinh dưỡng cao 

để bổ sung vào thực phẩm, cụ thể ứng dụng vào sản phẩm nước giải khát. Trên thế giới 

và tại Việt Nam chưa có dòng nước giải khát nào chứa astaxanthin và đây chính là 

điểm đột phá của đề tài. 

Astaxanthin có vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, còn được gọi là một “siêu vitamin 

E”. Astaxanthin thương mại được sử dụng để ngăn chặn nhiễm khuẩn, viêm, bệnh tim 

mạch, ung thư, cải thiện chức năng não, làm tăng độ dày da, chống lão hóa... Trong 

thực tiễn, astaxanthin có nhiều ứng dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có đơn vị nào 

ứng dụng astaxanthin để sản xuất nước giải khát. Do đó, trong khuôn khổ nghiên cứu 

của đề tài, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn vi tảo 

Haematococcus pluvialis để sản xuất astaxanthin. Vi tảo là loài thực vật phù du có 

kích thước nhỏ đến mức khi quan sát chúng phải sử dụng kính hiển vi, sinh trưởng 

bằng quang tự dưỡng, dị dưỡng hoặc cả hai cách. Hiện nay có hơn 100.000 loài vi tảo 

đã được xác định. Trên thực tế, nhiều loài vi tảo đã được nuôi trồng để tạo nguồn thực 

phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ hay chiết xuất những chất có giá trị cao như 

các sắc tố tự nhiên, chất chống oxy hóa, protein, lipid, vitamin và vi khoáng… để sử 
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dụng trong dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung. Vi tảo chứa đến 30% lipid nên 

cũng được kỳ vọng là nguồn nguyên liệu tiềm năng để sản xuất nhiên liệu sinh học. 

Trước đây, giá thành sản xuất vi tảo rất cao, khoảng 5-20 USD/kg sinh khối khô, nên 

khó có thể sử dụng nguồn Haematococcus pluvialis để sản xuất astaxanthin cho mục 

đích thương mại. Hiện nay, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, kỹ 

thuật trong nuôi trồng vi tảo nên giá thành sản xuất Haematococcus pluvialis đã giảm 

đáng kể, làm cho loại vi tảo này thực sự trở thành một trong những nguồn astaxanthin 

tự nhiên quan trọng, có tiềm năng thương mại lớn. Với công nghệ nuôi cấy cố định 

trên hệ thống quang sinh học màng đôi, vi tảo Haematococcus pluvialis được nuôi cố 

định trên hệ thống 2 lớp màng, dinh dưỡng cung cấp cho tảo được cung cấp liên tục 

nhờ hiện tượng thẩm thấu. Nhờ đó, vi tảo Haematococcus pluvialis sẽ tăng sinh và tích 

lũy astaxanthin tại chỗ. Công nghệ này cho phép giảm thời gian nuôi cấy xuống còn 10 

ngày/mẻ và tăng hàm lượng astaxanthin lên đến 5% sinh khối khô. 

Thông qua việc triển khai đề tài, nhóm nghiên cứu đã sản xuất được 50 kg astaxanthin; 

đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Việt Mỹ Úc tại 

TP. Hồ Chí Minh để sản xuất 250.000 chai nước giải khát từ lô hội có astaxanthin (loại 

250ml/chai), sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. 
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Việt Nam sản xuất thành công mủ cao su tự nhiên cho ngành lốp radial 

 

Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản lượng và xuất khẩu cao su 

nhưng để sản xuất lốp ô tô radial, doanh nghiệp vẫn phải nhập cao su thiên nhiên 

hạng SMR10 

(Tạp chí Khám phá) Sau hơn 2 năm nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước đã 

thành công trong việc chế mủ cao su thiên nhiên đạt tiêu chuẩn sản xuất lốp ô tô 

radial và có nhiều ưu điểm hơn cao su nhập ngoại. 

Xuất khẩu cao su nhưng phải nhập nguyên liệu sản xuất lốp 

Việt Nam hiện là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản lượng và xuất khẩu 

cao su. Theo thống kê, hiện có khoảng 850 ngàn ha cao su trồng trên cả nước,, trong 

đó được trồng nhiều ở miền Đông Nam Bộ (46,4%). Tuy nhiên, chúng ta chủ yếu sản 

xuất và xuất khẩu loại cao su SVR 3L dùng cho sản phẩm màu, và chưa có nghiên cứu 

nào để tạo ra loại cao su hạng 10 và 20 có chất lượng đáp ứng công nghệ sản xuất lốp 

ô tô radial. 

Để có thể sử dụng công nghệ radial trong sản xuất lốp ô tô, các nhà máy cao su như 

Công ty cao su Đà Nẵng và Casumina phải nhập cao su thiên nhiên hạng SMR10 và 

20 từ Malaysia, Thái Lan, Indonesia,… với giá thành cao và không chủ động được 

nguồn cung. 

Theo TS. Nguyễn Hữu Hùng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Nhật 

Việt, thực tế, ngành cao su Việt Nam chủ yếu khai thác mủ nước, thiếu nguyên liệu là 

mủ đông tự nhiên, nhất là mủ chén để sản xuất cao su tiêu chuẩn hạng 10 và 20. Hiện 

tại, cao su nhập ngoại, ví dụ như SMR 10 được sản xuất hoàn toàn từ mủ đông tự 

nhiên. Cao su SVR10 của Việt Nam được sản xuất từ mủ nước đánh đông axit. 

“So với cao su SMR10, cao su SVR10 lưu hóa chậm hơn, có độ dính thấp hơn, cường 

lực sống thấp hơn và tỷ lệ phế phẩm lốp cao hơn. Muốn có cao su SVR10 sản xuất từ 

mủ đông tự nhiên như quy định, trong điều kiện ngành cao su Việt Nam hiện nay phải 

phát triển công nghệ đánh đông tự nhiên từ mủ nước đã thu gom trong điều kiện nhà 

máy”, TS Hùng cho hay. 
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(a): mủ đông tự nhiên được tập hợp theo khối lượng xác định; (b): mủ đông được băm 

trộn cho đồng nhất; (c): băm nhuyễn và chuyển vào lò sấy; (d): mẫu cao su sau sấy 

được đóng kiện và gửi cho Casumina. 

Chính vì vậy, nhóm kỹ sư thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Nhật 

Việt đã thực hiện đề tài nghiên cứu công nghệ chế biến mủ cao su thiên nhiên đạt tiêu 

chuẩn sản xuất lốp ôtô radial. Đề tài được thực hiện trong 2 năm và đã thiết kế sản 

phẩm SVR10 cải tiến với mức chất lượng ổn định chuyên dụng cho lốp radial. Đồng 

thời, nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất cao su 10 phù hợp với điều kiện xã hội 

Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngành sản xuất lốp ô tô radial thay thế cao su nhập ngoại. 

Sản phẩm nội địa có chất lượng ngoại 

Nhóm tác giả đã xây dựng quy trình công nghệ chế tạo cao su thiên nhiên đạt chuẩn 

sản xuất lốp radial bao gồm các công đoạn: quy trình chế tạo mủ đông tự nhiên, quy 

trình ủ mủ đông tự nhiên, quy trình gia công cơ học, quy trình sấy, quy trình đánh giá 

và nghiệm thu chất lượng, quy trình xử lý nước thải đạt chuẩn xả thải ra môi trường. 

Để có mủ đông tự nhiên, nhóm nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất mủ đông từ 

mủ nước để chủ động về số lượng và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tiến hành phân 

loại, kết hợp loại bỏ tạp chất nguyên liệu mủ đông ngoài lô hiện có trên thị trường. 

Cách này giúp làm giảm đáng kể công đoạn rửa nguyên liệu tốn kém và gây ô nhiễm. 

Ngoài ra, thay vì sử dụng mủ đông thô để sản xuất ra thành phẩm, rồi mới lấy mẫu đi 

kiểm phẩm để đánh giá chất lượng cao su, nhóm nghiên cứu kiểm phẩm mức chỉ tiêu 
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cao su ngay từ khâu nguyên liệu đã được phân lập theo lô, nhờ đó có thể chủ động sản 

xuất ra cao su đáp ứng chỉ tiêu chất lượng cho trước. 

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất thử nghiệm lô cao su SVR 

3.000kg, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất lốp xe theo công nghệ radial. Sản phẩm 

thành phẩm được Công ty Casumina kiểm tra đánh giá chất lượng. 

 

Các mẫu lốp radial được sản xuất từ SVR 10 NV. 

Kết quả cho thấy, cao su SVR10 NV hoàn toàn có khả năng thay thế nguyên liệu cao 

su nhập ngoại SMR 10 trong việc sản xuất lốp radial. Thậm chí, kiểm tra lý trình theo 

chuẩn JIS D4230 (tiêu chuẩn của Nhật - một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế 

giới dành cho việc quản lý chất lượng lốp xe) cho thấy, mẫu lốp làm từ cao su SVR 10 

NV có ưu thế vượt trội hơn so với mẫu lốp làm từ cao su đối chứng SMR 10. 

TS. Nguyễn Hữu Hùng cho biết, quy trình công nghệ sản xuất cao su SVR10 NV dùng 

cho vỏ xe radial bảo đảm các giải pháp công nghệ liên kết, từ khâu nguyên liệu cho 

đến sử dụng nguyên liệu trên cơ sở lô sản xuất và lô thương mại, đáp ứng yêu cầu 

chuyển giao công nghệ, phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam. 

Việc làm chủ công nghệ sản xuất trong nước cho phép sản xuất sản phẩm cao su chất 

lượng cao, có giá thành cạnh tranh, thay thế hàng ngoại nhập. Sản phẩm không chỉ 

phục vụ cho ngành sản xuất lốp radial trong nước nói riêng mà còn cho ngành công 

nghiệp lốp ô tô trong và ngoài nước nói chung.  

Đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2019. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Khai thác sức mạnh của chất rắn sinh học để sản xuất hydro 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học RMIT, Ôxtrâylia đã sử dụng chất rắn sinh 

học để sản xuất hydro từ nước thải nhờ có công nghệ mới hỗ trợ tái chế hoàn toàn 

nước thải, một nguồn tài nguyên vô hạn của nhân loại. 

Công nghệ đã được cấp sáng chế này tập trung cải tiến tái chế chất rắn sinh học và khí 

sinh học - sản phẩm phụ của quy trình xử lý nước thải. Cụ thể, công nghệ sử dụng vật 

liệu đặc biệt có nguồn gốc từ chất rắn sinh học để kích hoạt các phản ứng hóa học sản 

xuất hydro từ khí sinh học. Như vậy, tất cả các nguyên liệu cần để sản xuất hydro có 

thể được thu gom tại nhà máy xử lý nước thải mà không cần các chất xúc tác đắt tiền. 

Công nghệ mới cũng giữ lại cacbon có trong chất rắn sinh học và khí sinh học, trong 

tương lai có thể cho phép khu vực nước thải gần như không phát thải. 

PGS. Kalpit Shah, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết các phương pháp thương mại hiện 

có để sản xuất hydro không chỉ gây phát thải và tốn kém mà còn phụ thuộc nhiều vào 

khí thiên nhiên. Tuy nhiên, công nghệ mới cung cấp cách tiếp cận bền vững, tiết kiệm 

chi phí, tái tạo và hiệu quả để sản xuất hydro. 

PGS. Shah cho rằng: "Để chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, chúng ta cần công 

nghệ cho phép khai thác toàn bộ giá trị từ các nguồn tài nguyên thông thường sẽ bị 

thải loại. Công nghệ sản xuất hydro mới của chúng tôi dựa vào các vật liệu thải loại 

có nguồn cung không giới hạn. Bằng cách khai thác sức mạnh của chất rắn sinh học 

để sản xuất nhiên liệu sạch hoàn toàn từ khí sinh học, đồng thời ngăn chặn phát thải 

khí nhà kính, chúng tôi có thể đạt được lợi ích môi trường và kinh tế". 

Chất rắn sinh học thường được sử dụng làm phân bón và cải tạo đất nông nghiệp, 

nhưng khoảng 30% tài nguyên chất rắn sinh học trên thế giới được tích trữ hoặc 

chuyển đến bãi chôn lấp, gây thách thức đến môi trường. 

TS. Aravind Surapaneni, một trong các tác giả cho rằng: Nghiên cứu các ứng dụng 

mới và có giá trị đối với chất rắn sinh học là rất quan trọng. Ngành xử lý nước thải 

không ngừng tìm cách phát triển các phương pháp mới để chuyển đổi chất rắn sinh học 

thành các sản phẩm có giá trị cao theo cách bền vững và có trách nhiệm với môi 

trường. 
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Cơ chế hoạt động của công nghệ 

Chất rắn sinh học đầu tiên được chuyển đổi thành than sinh học, một dạng than củi 

giàu cacbon được sử dụng để cải thiện tình trạng của đất. Than sinh học có nguồn gốc 

từ chất rắn sinh học, chứa một số kim loại nặng, nên trở thành chất xúc tác lý tưởng để 

sản xuất hydro từ khí sinh học. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã thử nghiệm 

quy trình này với loại khí giàu mêtan giống như khí sinh học. Kết quả cho thấy than 

sinh học được tạo ra từ chất rắn sinh học có hiệu quả cao trong việc phân tách khí 

thành các nguyên tố thành phần gồm hydro và cacbon. 

Quá trình phân tách cũng có thể được tiến hành trong lò phản ứng được thiết kế đặc 

biệt và siêu hiệu quả do RMIT chế tạo và đã được cấp sáng chế, có thể tạo ra cả hydro 

và than sinh học giá trị cao được phủ vật liệu nano cacbon. 

Bằng cách chuyển đổi cacbon có trong khí sinh học và chất rắn sinh học thành vật liệu 

nano cacbon tiên tiến, công nghệ mới cũng có thể thu giữ và cô lập khí nhà kính để 

ngăn chặn khí thải vào khí quyển. 

Than sinh học phủ vật liệu nano cacbon được sản xuất thông qua kỹ thuật mới có 

nhiều ứng dụng tiềm năng bao gồm xử lý môi trường, thúc đẩy đất nông nghiệp và dự 

trữ năng lượng. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200914095901.htm, 
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Biến đổi khí hậu không dừng lại bất chấp đại dịch COVID-19 

 

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, biến đổi khí hậu vẫn chưa dừng lại 

trong đại dịch COVID-19, khi lượng khí thải đang tăng trở lại sau sự suy giảm tạm 

thời do đại dịch và suy thoái kinh tế gây ra và thế giới vẫn đang nỗ lực hạn chế sự 

gia tăng nhiệt độ toàn cầu. 

Đây là báo cáo nghiên cứu từ nhiều cơ quan, tổ chức khoa học hàng đầu - United in 

Science 2020. Nó được WMO biên soạn dưới sự chỉ đạo của Tổng thư ký Liên hợp 

quốc Antonio Guterres nhằm tập hợp những cập nhật mới nhất liên quan đến khoa học 

khí hậu từ một nhóm các tổ chức đối tác toàn cầu, theo WMO. 

WMO cho biết trong một tuyên bố báo chí: "Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển 

đang ở mức kỷ lục và tiếp tục tăng. Phát thải đang đi theo hướng trước đại dịch sau 

khi suy giảm tạm thời do đóng cửa và suy giảm kinh tế". 

Thế giới đã chứng kiến kỷ lục ấm nhất trong 5 năm, trong một xu hướng có khả năng 

tiếp tục và không đạt được các mục tiêu đã thống nhất để giữ cho nhiệt độ toàn cầu 

tăng dưới hai độ C hoặc ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. 

Báo cáo nhấn mạnh những tác động ngày càng tăng và không thể đảo ngược của biến 

đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sông băng, đại dương, thiên nhiên, nền kinh tế và điều kiện 

sống của con người và thường được cảm nhận thông qua các mối nguy liên quan đến 

nước như hạn hán hoặc lũ lụt. 

Đại dịch COVID-19 đã cản trở phần nào khả năng giám sát những thay đổi này thông 

qua hệ thống quan sát toàn cầu, WMO cho biết. "Đây là một năm chưa từng có đối với 



12 

 

con người và hành tinh. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn cuộc sống trên toàn thế 

giới. Đồng thời, sự nóng lên của hành tinh chúng ta tiếp tục diễn ra", Guterres nói. 

"Nắng nóng kỷ lục, tan băng, cháy rừng, lũ lụt và hạn hán tiếp tục trầm trọng hơn, ảnh 

hưởng đến các cộng đồng, quốc gia và nền kinh tế trên toàn thế giới. Hơn nữa, do 

lượng khí nhà kính thải ra trong thế kỷ qua, hành tinh đã bị bó buộc trong tình trạng 

sưởi ấm đáng kể trong tương lai”. “Chúng ta phải biến sự phục hồi sau đại dịch thành 

một cơ hội thực sự để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”, Guterres nói thêm. "Chúng 

ta cần khoa học, đoàn kết và các giải pháp". 

Theo Tổng thư ký WMO Petteri Taalas, nồng độ khí nhà kính đã ở mức cao nhất trong 

ba triệu năm và tiếp tục tăng; và 2016 đến 2020 được coi là khoảng thời gian 5 năm 

ấm nhất được ghi nhận. Ông nói: “Trong khi nhiều khía cạnh trong cuộc sống của 

chúng ta đã bị gián đoạn vào năm 2020, biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục không suy giảm. 

Vẫn có thể thu hẹp khoảng cách phát thải, nhưng điều này sẽ đòi hỏi hành động khẩn 

cấp và có sự phối hợp của tất cả các quốc gia và trên tất cả các lĩnh vực". 

P.A.T (NASATI) 
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Trung Quốc phát triển máy tính tiên tiến giống như bộ não 

 

Bức ảnh chụp ngày 1/9/2020 cho thấy chiếc máy tính giống bộ não cho phép robot 

hợp tác trong các hoạt động cứu hộ và chống lũ lụt được mô phỏng trong một phòng 

thí nghiệm ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. (Ảnh cung cấp cho Tân Hoa 

xã) 

Một máy tính giống bộ não với hơn 100 triệu tế bào thần kinh, là loại máy tính đầu 

tiên ở Trung Quốc, đã được các nhà nghiên cứu ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông 

Trung Quốc phát triển. 

Đại học Chiết Giang và Phòng thí nghiệm Chiết Giang đã cùng nhau giới thiệu chiếc 

máy tính mới được phát triển có tên Darwin Mouse. 

Zhu Shiqiang, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chiết Giang, cho biết thiết bị công nghệ 

cao này chứa 792 chip Darwin giống não thế hệ thứ hai do Đại học Chiết Giang phát 

triển. Nó hỗ trợ 120 triệu tế bào thần kinh tăng đột biến và gần 100 tỷ khớp thần kinh, 

tương đương với số lượng tế bào thần kinh trong não của một con chuột. Mức tiêu thụ 

điện năng trung bình của máy tính chỉ ở mức 350-500 watt. 

Pan Gang, Trưởng nhóm nghiên cứu, từ Đại học Khoa học Máy tính và Công nghệ cho 

biết: “Cũng giống như các khối xây dựng, chúng tôi đã tích hợp 792 chip điện toán 

giống bộ não vào ba khung máy chủ tiêu chuẩn để tạo thành một máy tính giống bộ 

não mạnh mẽ”. 

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu cũng phát triển một hệ điều hành được thiết kế đặc 

biệt cho các máy tính giống não, có tên là Darwin OS, giúp quản lý và lập lịch hiệu 

quả các tài nguyên phần cứng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động và ứng dụng của máy 

tính giống não. 

Theo các nhà nghiên cứu, tính toán giống não là việc sử dụng phần cứng và phần mềm 

để mô phỏng cấu trúc và cơ chế hoạt động của mạng thần kinh của não và xây dựng 

một mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Đây là một kiến trúc máy tính sáng tạo được coi là 

một trong những cách quan trọng để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tính 

toán trong các lĩnh vực, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo. 

Pan nói thêm rằng loại máy tính giống bộ não này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ 

thông minh khác nhau, chẳng hạn như cho phép sự hợp tác của nhiều robot trong các 
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hoạt động cứu hộ và chống lũ lụt được mô phỏng, cung cấp công cụ mô phỏng quy mô 

lớn cho nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, nó cũng đã hiện thực hóa việc "gõ tâm trí" 

thông qua giải mã thời gian thực các tín hiệu điện não đồ (EEG). 

Pan cho biết: “Bằng cách mô phỏng não người, chúng ta có thể hiểu được nguyên lý 

hoạt động của các bộ phận khác nhau của não, giúp chữa khỏi một số bệnh về não mà 

không thể chẩn đoán được bằng các phương pháp tiếp cận y sinh. Trong tương lai, 

những chiếc máy tính giống não sẽ có triển vọng ứng dụng rộng rãi hơn bao gồm 3 

lĩnh vực chính là trí tuệ nhân tạo, khoa học não bộ và các bệnh về não". 

Wu Zhaohui, Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc và Hiệu trưởng Đại học Chiết 

Giang cho biết: “Máy tính giống não bộ được dự đoán sẽ nổi lên như một dạng máy 

tính quan trọng trong tương lai. Đây là thành tựu mới nhất của dự án nghiên cứu khoa 

học não bộ và trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là Dự án Não bộ đôi). Bằng cách mô phỏng cấu 

trúc và cơ chế của bộ não, dự án này được kỳ vọng sẽ phát triển một kiến trúc máy 

tính mới dẫn đầu tương lai", Wu nói. 

P.A.T (NASATI) 
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Phân tử kháng sinh cho phép hệ miễn dịch tiêu diệt tế bào nhiễm HIV 

 

Kể từ khi những trường hợp đầu tiên mắc một căn bệnh bí ẩn vào đầu những năm 

1980 đã bùng nổ thành đại dịch HIV/AIDS, các nhà nghiên cứu đã tìm cách tiêu 

diệt loại virus chết người này. Giờ đây, nhờ liệu pháp kháng virus, những người 

nhiễm HIV có thể sống tương đối bình thường miễn là họ uống thuốc đều đặn mỗi 

ngày. 

TS. Mark Painter, nghiên cứu sinh tại Khoa vi sinh và miễn dịch học thuộc trường Đại 

học Michigan cho rằng: "Nếu người bệnh dừng thuốc, trong thời gian ngắn, virus sẽ 

phục hồi và phát triển với nồng độ cao như đã thấy trước khi bắt đầu và điều đó 

dường như vẫn xảy ra ngay cả sau nhiều thập kỷ điều trị". 

Nguyên nhân là do HIV có thể ẩn náu bên trong bộ gen người, ở trong trạng thái ngủ 

và sẵn sàng phát triển trở lại bất cứ lúc nào. Do đó, liệu pháp điều trị HIV thực sự dựa 

vào việc đánh thức virus tiềm ẩn và loại bỏ trước khi virus có cơ hội chiếm lĩnh các tế 

bào của cơ thể con người một lần nữa, cách tiếp cận này được gọi là gây sốc và tiêu 

diệt. 

Dưới sự chỉ đạo của TS. Kathleen Collins, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm một vũ khí 

để tiêu diệt HIV bằng cách nhắm vào protein có tên là Nef. Năm 1998, Collins, giáo sư 

nội khoa, vi sinh và miễn dịch học, đã phát hiện ra rằng HIV sử dụng Nef để trốn hệ 

miễn dịch của cơ thể bằng cách kiểm soát hoạt động của một protein trên bề mặt tế bào 

để các tế bào miễn dịch biết rằng tế bào đó đã bị nhiễm bệnh và cần đào thải. Bằng 

cách vô hiệu hóa protein này có tên là MHC-I, các tế bào bị nhiễm bệnh có thể sinh sôi 

nảy nở. 

Nghiên cứu đã tìm cách xác định xem liệu có loại thuốc hoặc phân tử nào được FDA 

chấp thuận trên thị trường có thể kiểm soát Nef, khôi phục hoạt động của MHC-I và 

cho phép hệ miễn dịch của cơ thể, cụ thể là các tế bào lympho T gây độc tế bào, nhận 

ra các tế bào nhiễm HIV hay không và tiêu diệt chúng. Sau khi sàng lọc khoảng 

30.000 phân tử, nhóm nghiên cứu đã tìm ra một lớp phân tử kháng sinh gọi là 

pleicomacrolide có khả năng ức chế Nef. 

"Pleicomacrolide được sử dụng rộng rãi trong các thí nghiệm tại lab khi bạn muốn 

dừng hoạt động của lysosome. Do đó, chúng được coi là độc hại và gây nguy hiểm khi 

sử dụng làm thuốc", TS. Painter nói. Lysosome là bào quan thiết yếu của tế bào được 

sử dụng để phá vỡ các phần của tế bào, virus và vi khuẩn. 
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Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã xác định rằng chất pleicomacrolide được gọi là 

concanamycin A ức chế Nef ở nồng độ thấp hơn nhiều so với nồng độ cần thiết để ức 

chế lysosome. TS. Painter cho rằng: “Concanamycin A là hợp chất hàng đầu để phát 

triển thuốc và khá thú vị vì chúng ta có thể sử dụng với liều lượng rất thấp và ức chế 

Nef mà không gây độc cho tế bào trong thời gian ngắn”. 

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học đã xử lý tế bào biểu hiện Nef bị nhiễm HIV bằng 

concanamycin A và nhận thấy tế bào T gây độc tế bào có thể loại bỏ các tế bào T bị 

nhiễm bệnh. 

Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh tính chất hóa học của 

concanamycin A để hợp chất này trở thành liệu pháp tiềm năng. Khi kết hợp với ART 

và các phương pháp điều trị trong tương lai để đánh thức HIV tiềm ẩn, liệu pháp này 

có thể được sử dụng để loại bỏ bất kỳ loại virus nào còn sót lại và về cơ bản là chữa 

khỏi HIV. 

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-09-antibiotic-molecule-

enables-immune-hiv.html,  
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Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phát hiện các rối loạn sử dụng chất gây nghiện có 

liên quan đến tính nhạy cảm với COVID-19 

 

Một nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ cho thấy những người bị rối 

loạn sử dụng chất gây nghiện (SUD) dễ bị nhiễm COVID-19 và các biến chứng của 

nó hơn. 

Nghiên cứu được công bố hôm 14/9/2020 trên tạp chí Molecular Psychiatry cho rằng 

các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên theo dõi chặt chẽ bệnh nhân mắc 

SUD và phát triển các kế hoạch hành động để giúp họ tránh bị nhiễm trùng và các kết 

quả nghiêm trọng. 

Bằng cách phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử không thể nhận dạng của hàng triệu bệnh 

nhân từ 360 bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khi 

những người mắc SUD chiếm 10,3% tổng số người được nghiên cứu, chiếm 15,6% 

trường hợp COVID-19. 

Phân tích cho thấy những người được ghi nhận chẩn đoán SUD gần đây có nhiều khả 

năng bị nhiếm COVID-19 hơn những người không bị SUD, trong đó tác động mạnh 

nhất đối với rối loạn sử dụng opioid, sau đó là rối loạn sử dụng thuốc lá. 

Theo nghiên cứu, những người được chẩn đoán SUD cũng có nhiều khả năng dẫn đến 

biến chứng nặng khi mắc COVID-19 hơn những người không bị SUD. 

Nora D. Volkow, đồng tác giả của nghiên cứu và là Giám đốc của Viện Quốc gia Hoa 

Kỳ về Lạm dụng Ma túy cho biết: “Phổi và hệ thống tim mạch thường bị tổn thương ở 

những người mắc SUD, điều này có thể giải thích phần nào tính nhạy cảm cao của họ 

với COVID-19”. Một yếu tố bất lợi khác đối với người bị rối loạn sử dụng chất gây 

nghiện là khiến họ khó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn. Các bác sĩ lâm 

sàng phải đáp ứng những thách thức trong việc chăm sóc nhóm dân số dễ bị tổn 

thương này, giống như bất kỳ nhóm nguy cơ cao nào khác. 

P.A.T (NASATI), Theo Xinhua,  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài mùa cạn phục 

vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các sông chính ở khu vực Tây Nguyên 

 

Nằm trên hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, sông Sê San là một trong những chi lưu lớn 

của sông Mê Kông trên lãnh thổ Việt Nam. Nguồn tài nguyên nước phong phú (12,9 tỷ 

m3 ) kết hợp với địa hình dốc được xem là lợi thế trong phát triển thủy điện, tưới tiêu, 

cấp nước công nghiệp, sinh hoạt. Ngoài những lợi ích không thể phủ nhận do hồ chứa 

mang lại thì những tác động của hồ chứa đến môi trường sinh thái, chế độ dòng chảy 

trên các hệ thống sông là rất lớn, đặc biệt là trên các lưu vực sông nhiều hồ chứa lớn. 

Ngày 17/7/2014, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-TTg về 

việc ban hành quy trình liên hồ chứa cho lưu vực sông Sê San bao gồm các hồ: 

Thượng Kon Tum, PleiKrong, Ialy, Sê San 4, Sê San 4A. 

Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLHC) trên lưu vực sông Sê San quy định cụ 

thể nhiệm vụ của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia (nay là Tổng cục 

KTTV) là thực hiện nhiệm vụ thu thập số liệu mưa, mực nước tại các trạm quan trắc 

khí tượng, thủy văn trên hệ thống sông Sê San và thực hiện bản tin dự báo mực nước, 

lưu lượng hạn vừa hạn dài, mùa trên lưu vực sông Sê San. 

Công tác dự báo khí tượng thủy văn đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng cho công 

tác vận hành hồ chứa, điều hành phát điện, chống hạn hạ du trong mùa cạn. Để đáp 

ứng các yêu cầu thực hiện trong QTVHLHC sông Sê San phát huy tối đa hiệu quả sử 

dụng nước cũng như chất lượng dự báo nghiệp vụ, công tác dự báo thủy văn đòi hỏi 

phải có những đổi mới và giải pháp nhanh đáp ứng kịp thời các đồi hỏi của thực tế. 

Công nghệ dự báo thủy văn chính xác là một trong những thành phần cơ bản và trọng 

yếu của hệ thống dự báo, quyết định đến khả năng và hiệu ích hệ thống hồ chứa. Đặc 

biệt, các công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa, hạn dài đóng vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng, lập khung kế hoạch và thực hiện kế hoạch khai thác hiệu quả nguồn 

nước, đảm bảo phát điện và cấp nước hạ du. Công tác dự báo khí tượng thủy văn phải 

tăng cường giám sát và cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo cụ thể hơn, có thời hạn 

dài hơn, độ chính xác cao hơn và định lượng hơn giúp cho việc lập chi tiết kế hoạch 

điều hành hồ chứa đạt hiệu suất cao. Tuy nhiên, hiện nay công tác dự báo phục vụ vận 

hành QTLHC sông Sê San trong mùa cạn vẫn còn nhiều hạn chế, do đó cần phải xây 
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dựng mô hình mô phỏng và tính toán phù hợp. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Trung 

tâm Dự báo KTTV quốc gia đề xuất đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo 

thủy văn hạn vừa hạn dài mùa cạn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho 

các sông chính ở khu vực Tây Nguyên” và Chủ nhiệm đề tài là Phùng Tiến 

Dũng cùng thực hiện nghiên cứu với mục tiêu Xây dựng được công nghệ dự báo thủy 

văn hạn vừa, hạn dài phục vụ công tác dự báo tác nghiệp và Quy trình vận hành liên 

hồ chứa trên lưu vực sông Sê San trong mùa cạn. 

Đối với hệ thống sông Sê San vấn đề nghiên cứu xây dựng một công nghệ phân tích, 

giám sát, dự báo dòng chảy hạn vừa, hạn dài trong mùa cạn đáp ứng yêu cầu dự báo 

thủy văn phục vụ QTVHLHC, đáp ứng yêu cầu hiệu quả trong dự báo tác nghiệp có 

vai trò quan trọng trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên lưu vực sông. 

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành được các nội dung chính sau: 

1, Xây dựng được bộ số liệu KTTV, hồ chứa trên lưu vực sông Sê San từ 1995-2017 

2, Tổng quan các phương pháp, mô hình dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài trên thế giới 

và Việt Nam và một số vấn đề hạn chế trong công tác dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài 

trong tác nghiệp cũng như dự báo phục vụ QTVHLHC sông Sê San 

3, Nghiên cứu phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy cạn sông Sê 

San như: 

- Các phân tích về hình thế gây mưa, chế độ mưa, chế độ dòng chảy mùa cạn trên lưu 

vực sông Sê San 

 - Các sản phẩm mẫu phân bố mưa theo không gian, thời gian trên lưu vực sông Sê San 

ứng với các hình thế thời tiết gây mưa lũ muộn, lũ trái mùa 

- Các sản phẩm phân tích đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng, ENSO tới 

dòng chảy hạn vừa, hạn dài sông Sê San. 

- Các mô hình thích hợp được ứng dụng để dự báo dòng chảy cạn hạn vừa hạn dài trên 

lưu vực sông Sê San. 

- Phân tích khả năng dự báo mưa của các mô hình số trị, 

4, Ứng dụng mô hình toán dự báo dòng chảy hạn vừa cho các hồ chứa và các trạm 

thủy văn khống chế trên lưu vực sông Sê San bằng việc tích hợp mô hình thủy văn 

MIKE-NAM tính toán dòng chảy từ mưa, mô hình Điều tiết hồ chứa tính toán mô 

phỏng quá trình dòng chảy đến các trạm thủy văn và hồ chứa. Trên cơ sở bộ số liệu 

quá khứ và một số trận lũ muộn, lũ sớm đề tài đã xác định được bộ thông số tối ưu của 

mô hình MIKE-NAM trên lưu vực sông, chất lượng mô phỏng kiểm định được đánh 

giá theo các tiêu chuẩn về tổng lượng, đỉnh lũ, độ phù hợp của quá trình ở mức "Đạt”. 

Đề tài cũng đã nghiên cứu ứng dụng các kết quả dự báo mưa của các mô hình số trị. 

Trong đó đã đánh giá chất lượng các kết quả dự báo mưa của các mô hình số trị và các 

đầu vào. Đưa ra các khuyến nghị tạm thời về cách thức sử dụng và hiệu chỉnh dự báo 

mưa số trị trong điều kiện tác nghiệp đối với mô hình IFS. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15796/2019) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 
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Vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các thể đa bội của 2 loài 

Keo nhiệt đới và bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cứu phôi sử dụng vật 

liệu nhị bội 

 

Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) và Keo lá tràm (A. auriculiformis A.Cunn. ex 

Benth) là 2 loài keo nhiệt đới đang được sử dụng để trồng rừng sản xuất gỗ luân kỳ 

ngắn (6 - 8 năm) ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc tăng nhanh diện tích rừng trồng các loài 

keo này có thể dẫn đến xâm lấn các loài cây bản địa và một số cây trồng khác. 

Vì vậy, việc phát triển các dòng tam bội (3x) bất thụ được xem là một trong những 

cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết vấn đề xâm lấn cũng như tận dụng một số đặc tính 

ưu trội do biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể (NST) đem lại, chẳng hạn ưu thế về sinh 

trưởng và một số tính chất sợi gỗ, cải thiện tính chống chịu sâu bệnh hại, thích ứng tốt 

hơn với biến đổi khí hậu, cũng như vượt qua được rào cản sinh học sinh sản trong quá 

trình lai tạo và phát triển các giống bất thụ. 

Nghiên cứu vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các cá thể có độ 

bội thể khác nhau thông qua quá trình phát triển quả và hạt, cũng như đánh giá khả 

năng bất thụ của một số dòng keo tam bội (3x) tạo được nhằm xây dựng một chiến 

lược chọn tạo giống đa bội đúng hướng và dài hạn cho các loài keo có giá trị thương 

mại lớn như 2 loài keo này ở Việt Nam. Kết quả được công bố trên 2 bài báo mà nhóm 

nghiên cứu là tác giả (Nghiem et al. 2018; Nghiem et al. 2016). 

Những khó khăn để có được cây lai 3x từ phép lai giữa cây nhị bội (2x) và tứ bội (4x) 

đã được công bố trên nhiều loài cây có múi. Nguyên nhân hạt 3x không phát triển bình 

thường được cho là do tỷ lệ bộ NST giữa phôi, nội nhũ và mô sinh sản có sai khác so 

với tỷ lệ 2:3:2 ở hạt 2x thông thường. Việc ứng dụng công nghệ cứu phôi in vitro cho 

những hạt lai 3x có sức sống yếu là một nỗ lực cần thiết và là bước đi quyết định sự 

thành công của chương trình chọn tạo và sử dụng giống 3x cho keo ở Việt Nam. Kết 

quả là một quy trình kỹ thuật nuôi cấy cứu phôi in vitro đã bước đầu được hoàn thiện 

từ kỹ thuật khử trùng phôi hạt đến tái sinh chồi, nhân chồi và ra rễ với tỷ lệ tái sinh 

chồi đạt 20,4 %. 
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Xuất phát từ thực tế trên TS. Nghiêm Quỳnh Chi và các nhà nghiên cứu thuộc Viện 

nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp đã thực hiện dự án “Vấn đề rào cản sinh học 

sinh sản trong lai hữu tính giữa các thể đa bội của 2 loài Keo nhiệt đới và bước đầu 

nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cứu phôi sử dụng vật liệu nhị bội” với mục tiêu: 

Nghiên cứu góp phần cải thiện kiến thức về sinh học sinh sản của keo đa bội và đề 

xuất được giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ tích cực cho chương trình chọn tạo giống 

keo tam bội (3x) bất thụ, một chương trình được kỳ vọng sẽ hạn chế sự xâm lấn của 

keo nhập nội đối với hệ sinh thái rừng, giảm chi phí quản lý các cánh rừng trồng, cải 

thiện khả năng sinh trưởng và chất lượng gỗ. 

Sau đây là một số kết quả nổi bật của đề tài sau một thời gian nghiên cứu và thực 

hiện: 

- Nội dung 1: Nghiên cứu vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các 

cá thể có độ bội thể khác nhau thông qua quá trình phát triển quả và hạt và đánh giá 

tính bất thụ của một số dòng keo tam bội (3x). 

Kết quả: 2 bài báo công bố quốc tế trên tạp trí thuộc danh mục ISI 

1. Bài báo thứ nhất đã in Nghiem QC, Griffin AR, Harwood CE, Harbard JL, Ha Huy 

T, Koutoulis A (2016) Seed development following reciprocal crossing among 

autotetraploid and diploid Acacia mangium and diploid A. auriculiformis. Australian 

Journal of Botany 64, 20-31. 

2. Bài báo thứ 2 đã in Nghiem CQ, Griffin RA, Harbard JL, Harwood CE, Le S, 

Nguyen KD, Pham BV (2018) Reduced fertility in triploids of Acacia auriculiformis 

and its hybrid with A. mangium. Euphytica 214, 77 

- Nội dung 2: Xác định quy trình kỹ thuật nuôi cấy in vitro cho phôi/hạt keo ở các giai 

đoạn phát triển khác nhau 

Kết quả nuôi cấy in vitro cho phôi/hạt keo ở các giai đoạn phát triển 9, 12 và 18 tuần 

tuổi được tiến hành và quy trình kỹ thuật được đề xuất như sau: 

1. Khử trùng mẫu quả 
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- Quả thu về được rửa sạch dưới vòi nước chảy trong 3 - 5 phút, lắc trong dung dịch 

tẩy rửa (10% nước rửa chén) trong 5 phút, và rửa lại bằng nước máy trong 10 phút 

- Mẫu tiếp tục được lắc bằng dung dịch ethanol 70% trong 1 phút và rử lại 3 lần bằng 

nước cất 

- Chuyển mẫu sang bình tam giác chứa dung dịch thủy ngân (HgCl2) 0,05% hoặc dung 

dịch Javen 2,5% ngâm trong 5 - 7 phút, thao tác trong bốc cấy vô trùng 7 

- Rửa lại mẫu bằng nước cất 3 lần trước khi đưa vào tách vỏ quả theo chiều dọc để lấy 

phôi/ hạt bên trong đưa vào môi trường nuôi cấy 

2. Tạo mô sẹo: 

 Sử dụng môi trường: MS* + 1 mg/L 2,4D + 25 g/L đường sucrose + 4,8 mg/L agar 

pH môi trường: 5,7 Thời gian tạo mô sẹo 25 - 45 ngày 

Kết quả: tỷ lệ nhiễm mẫu hoặc mẫu không có mô sẹo > 83%, tỷ lệ mẫu tạo được mô 

sẹo < 2 %, hơn 15 % hạt lấy từ quả 18 tuần tuổi là có khả năng nảy mầm 

3. Tái sinh chồi: 

Sử dụng môi trường: MS* + 1 mg/L BAP + 0,5 mg/L GA3 + 30 g/L đường sucrose + 

4,2 mg/L agar pH môi trường: 5,7 

Thời gian chồi tái sinh: hơn 35 ngày 

Kết quả: tỷ lệ mẫu nhiễm hoặc không tái sinh > 82%, tỷ lệ mẫu tái sinh chồi < 18 % 

4. Nhân chồi: 

Sử dụng môi trường: MS* + 1 mg/L BAP + 1 mg/L GA3 + 30 g/L đường sucrose + 

4,2 mg/L agar pH môi trường: 5,7 

Thời gian chồi tái sinh: 25 - 30 ngày 

Kết quả: tỷ lệ chồi hữu hiệu đạt khoảng 55 % và số chồi/ cụm: 12 - 15 chồi 

5. Ra rễ: Sử dụng 2 loại môi trường: 

+ Tiền ra rễ: MS* + 1 mg/L BAP + 0,5 mg/L GA3 + 2 g/L than hoạt tính + 30 g/L 

đường sucrose + 4,2 mg/L agar 

+ Ra rễ: ½ MS* + 2 mg/L IBA + 15 g/L đường sucrose + 4,2 mg/L agar pH môi 

trường: 5,7 

Thời gian chồi tái sinh: 20 - 25 ngày 

Kết quả: tỷ lệ ra rễ trên 85% 

Kết quả đạt được có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, song không đủ hàm lượng khoa học để 

xây dựng một bài báo quốc tế, đề tài sẽ xem xét để viết bài trên tạp trí chuyên ngành 

trong nước. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15144/2018) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 

 

 


