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Tóm tắt: 
 

Quá trình luyện ex vitro có vai trò quan trọng, giúp cây in vitro thích nghi được với điều kiện 
sống thay đổi. Nghiên cứu này có mục tiêu phân tích các đặc điểm sinh trưởng, giải phẫu và 
thoát hơi nước của cây phong lan Phi điệp tím trong quá trình luyện cây ex vitro. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy rằng, ở thời điểm sau quá trình luyện cây ex vitro, có sự tăng lên về số lượng lá, số 
lượng rễ cũng như kích thước các cơ quan lá, thân và rễ của cây so với ở thời điểm D0. Phân tích 
giải phẫu cho thấy rằng, rễ cây ex vitro có lớp vỏ lụa, ngoại bì, nội bì và trụ dẫn phát triển hơn so 
với rễ cây in vitro. Lá cây in vitro có cường độ thoát hơi nước cao hơn lá cây ex vitro. Tuy nhiên, 
khả năng giữ nước của mô lá cây ex vitro cao hơn so với lá cây in vitro. 
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Abstract: 
 

The ex vitro acclimatization process has a major role. This process helps in vitro plantlets to 
adapt to the environmental changes. This work aims to assess the growth, anatomy and 
transpiration characteristics of Dendrobium anosmum Lindl. plantlets during ex vitro 
acclimatization process. The results show the increase in leaf and root numbers as well as in the 
size of leaf, stem and root at late point of ex vitro acclimatization process compared to initial 
point (D0). Anatomical analysis show that root of ex vitro plantlets develops the velamen, 
exodermis, endodermis layers and vascular cylinder more than root of in vitro plantlets. The in 
vitro leaf transpiration is more intensive than the  ex vitro leaf. However, ex vitro plantlets have 
higher leaf water retention than in vitro ones. 
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