Sau 2 nm (2009-2010) tp trung kho sát, nghiên cu và xây dng các mô hình th nghim, các nhà khoa hc Vin Công ngh sinh hc và môi trng
thuc i hc Nha Trang ã thành công trong vic ng dng công ngh bc x nhân ging Inviro và gây t bin trên cây a lan hoa vàng nhm to ra nhiu
cây ging, nhiu cây thng phm vi giá thành h, rút ngn c thi gian ra hoa, c bit là phù hp vi iu kin khí hu thi tit ca các vùng nóng nh Nha Trang
(Khánh Hòa), phc v sn xut và áp ng th hiu ngi chi hoa.

TS. V Ngc Bi, trng nhóm nghiên cu cho bit: a lan hoa vàng 3
râu là mt trong nhng ging hoa quí him, p và có giá tr kinh t rt cao nhng li rt khó nhân ging và mt nhiu thi gian cây có th ra hoa c. khc phc nhng hn ch
này nhóm nghiên cu ã tin hành kho sát nh hng ca các bc x lên quá trình sinh trng và phát trin ca cây a lan hoa vàng 3 râu.
Các chiu x mu gama và mu Protocom lên chi và cây con theo nhng thi gian và mc khác nhau trong sut thi gian th nghim thì mu Protocom ã cho
nhng phn ng tích cc. Khi gây bc x vi các liu chiu x khác nhau thì cây a lan b bin i, kích thích quá trình sinh trng, rút ngn c thi gian cây ra hoa xung
còn t 3-4 nm tùy mc sinh sn ca cây. Nhng cây hoa u tiên c to ra bng phng pháp tiên tin này ã bt u ra hoa và hoa ca chúng to hn, p hn rt nhiu so vi
các cây a lan trng theo phng pháp thông thng. Nhng la hoa gây t bin Nha trang (Khánh Hòa) cho thy chúng thích hp vi vùng nóng và tc sinh trng,
phát trin tt hn là a lan ang th nghim à Lt (Lâm ng). Theo TS. V Ngc Bi, hin nay giá mt chu a lan có t 2-3 bông trên th trng dao ng t 11 n 12 triu ng
còn là mt tr ngi ln cho ngi tiêu dùng, cha kích thích c sn xut. Nu s dng công ngh bc x chúng ta có th h giá thành xung còn 1/3, khong 3-4 triu ng/chu
mi có th áp ng c th hiu ca phn ông ngi chi hoa.
Hin nay Vin ang tip tc th nghim và hoàn thin qui trình nhanh chóng chuyn giao công ngh giúp nông dân tnh Khánh Hòa m rng din tích trng các loài
hoa vng gi này trong nhng nm ti. “Thành công ca phng pháp s m ra hng phát trin mi i vi các vùng trng hoa cht lng cao nhm rút ngn thi gian nhân
ging, thi gian sinh trng, to ra các ging hoa mi có cht lng cao hn, hoa p hn, h giá thành sn xut cây ging áp ng nhu cu ca ngi sn xut và ngi tiêu dùng
trong nc cng nh tin ti xut khu”, TS. V Ngc Bi nhn mnh thêm.
Ngun : http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/45/45/45/70658/Default.aspx

