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TÓM TẮT 

Môi trường MS có bổ sung BAP 4,0 mg/l và NAA 0,1 mg/l kích thích ñoạn thân của chồi 

invitro cây Hà thủ ô ñỏ tái sinh cụm chồi tốt nhất, với trung bình 8,54 chồi trên một mẫu. Các 

ñoạn thân invitro này cũng có khả năng tạo cụm chồi tốt trên môi trường có BAP 4,0 mg/l và 

NAA 0,2 mg/l hoặc BAP 5,0 mg/l và NAA 0,3 mg/l nhưng một số mẫu còn có khả năng phân hóa 

thành callus. Chồi ñơn tách từ cụm chồi invitro tạo rễ, sinh trưởng và phát triển tốt trên môi 

trường MS có bổ sung NAA 0,5 mg/l. 

Từ khóa: Callus, cụm chồi, ñoạn thân của chồi invitro, Hà thủ ô ñỏ. 

 

1. Mở ñầu 

Thảo dược là một nguồn nguyên liệu thực vật quý giá, cung cấp dược liệu ñể chế 
biến và sản xuất các loài thuốc hữu ích phục vụ cho việc chữa bệnh và phục hồi sức 
khỏe cho con người. Trong số các loài thảo dược phổ biến, thì cây Hà thủ ô ñỏ 
(Polygonum multiflorum Thunb) thuộc họ Rau răm (Polygonaceae) là một loại cây dược 
liệu có giá trị kinh tế; có tên trong Sách ñỏ Việt Nam cần ñược bảo vệ. Trên thế giới, Hà 
thủ ô ñỏ có nhiều ở Trung Quốc, Bắc Lào, ðài Loan, Nhật Bản và Ấn ðộ. Cây Hà thủ ô 
ñỏ thích ứng với ñiều kiện khí hậu ẩm mát. Ở Việt Nam, chúng phân bố chủ yếu ở miền 
núi phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An…[2, 3]. Trong y học cổ truyền, Hà thủ ô ñỏ có tác dụng thông tiểu, giải ñộc, bổ gan 
thận, ích tinh huyết, tăng lực, chữa ñau mỏi chân tay, tóc khô hay rụng, sớm bạc, làm 
ñen tóc và kéo dài tuổi thọ, mặt khác, giúp cho sự sinh trưởng phát dục của cơ thể diễn 
ra thuận lợi hơn. Trước ñây, nguồn Hà thủ ô ñỏ tự nhiên ở nước ta khá dồi dào nhưng 
gần ñây do bị khai thác quá mức và do nạn phá rừng lan tràn nên trữ lượng Hà thủ ô ñỏ 
bị giảm sút nghiêm trọng, không cung cấp ñủ nguồn dược liệu cho việc chế biến và sản 
xuất thuốc ñể chữa bệnh cho người dân [3]. 

Trong nghiên cứu trước ñây, Thu và cộng sự (2008) ñã xây dựng hoàn chỉnh qui 
trình nhân giống vô tính invitro cây Hà thủ ô ñỏ [9]. Cây nuôi cấy mô sinh trưởng và 
phát triển tốt trong ñiều kiện khí hậu tại Huế. Mặc dù, trong quy trình ñó nhóm tác giả 
này ñã thu ñược số chồi trung bình tạo thành trên một mẫu ở môi trường nhân chồi tốt 
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nhất ñạt khoảng 6,4 - 6,5 chồi [9, 10]; cao hơn so với kết quả công bố của Chang Lin và 
cộng sự (2003) [1], ñạt cao nhất là 4,7 chồi, tuy nhiên, hiệu quả nhân chồi như thế vẫn 
chưa ñược cao lắm, vì thế trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu khả năng 
tái sinh chồi và cụm chồi từ ñoạn thân của cây Hà thủ ô ñỏ, trên một số tổ hợp môi 
trường khác nhau nhằm tìm ra môi trường tối ưu cho việc nhân nhanh nguồn chồi in 
vitro ñể tái sinh một khối lượng lớn cây trồng, làm nguồn nguyên liệu trong chế biến 
dược liệu phục vụ cho nhu cầu của con người.  

2. Nguyên liệu và phương pháp 

Nguyên liệu khởi ñầu trong nghiên cứu này là những ñoạn thân (1,0 - 1,5 cm) 
mang một mắt lá của cây Hà thủ ô ñỏ trưởng thành trồng ngoài tự nhiên. Các ñoạn thân 
này ñược rửa sạch bằng xà phòng dưới dòng nước chảy. Khử trùng sơ bộ bằng cồn 70% 
trong 30 giây, sau ñó khử trùng bằng NaClO 0,5% trong 10 phút, rửa lại bằng nước cất 
vô trùng 3 lần trước khi cấy [4]. Mẫu vật sau khi khử trùng ñược cấy trên môi trường cơ 
bản Musahige- Skoog, 1962 (MS) [6] có 3,0% ñường và 0,85% agar, bổ sung thêm 2,0 
mg/l BAP (6-benzylaminopurine) và 0,2 mg/l NAA (1- naphthaleneacetic acid), ñể tạo 
chồi invitro làm nguyên liệu cho các thí nghiệm nhân chồi như trong qui trình trước ñây 
[9,10]. 

ðoạn thân tách từ chồi invitro trưởng thành ñược sử dụng như nguyên liệu chính 
trong nghiên cứu này và ñược chuyển lên môi trường MS có 3% sucrose, 0,85% agar, 
có 10% CW và bổ sung thêm BAP (2,0 - 7,0 mg/l) kết hợp NAA, (0,1 - 0,4 mg/l), hoặc 
KIN (2,5 - 5,0 mg/l) kết hợp NAA (0,1 - 0,5 mg/l) ñể thăm dò ñiều kiện tối ưu cho việc 
tái sinh cụm chồi.  

Sau ñó, các chồi invitro (3 - 6 cm) ñược tách ra khỏi cụm chồi và ñưa lên môi 
trường MS có bổ sung 0,5 mg/l NAA ñể tái sinh rễ và tạo cây hoàn chỉnh. 

Các thí nghiệm ñược tiến hành ở ñiều kiện nhiệt ñộ 25 ± 2○C, cường ñộ ánh 
sáng 2000 - 3000 lux và thời gian chiếu sáng là 10 giờ/ngày. 

Mỗi công thức môi trường nuôi cấy ñều ñược thực hiện với số mẫu tối thiểu là 
30. Kết quả thí nghiệm ñược xử lý ñể tính giá trị trung bình và phân tích LSD với 
p<0,05 bằng chương trình SAS. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Nuôi cấy khởi ñầu 

Mẫu vật sau khi khử trùng ñược cấy trên môi trường cơ bản MS có 3,0% ñường 
và 0,85% agar, bổ sung thêm 0,5 mg/l BAP, ñể tạo chồi invitro làm nguyên liệu cho các 
thí nghiệm nhân chồi. 

Sử dụng 50 mẫu nuôi cấy, sau 10 ngày 100% mẫu ñã tạo chồi, với 1 chồi/mẫu, 
kích thước trung bình của chồi khoảng 1 cm (Hình 1). Trên môi trường này chồi phát triển 
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tốt. Sau 3 tuần nuôi cấy, chồi phát triển dài khoảng 2,5 - 3,2 cm, lá và thân phát triển lớn 
và khỏe mạnh (Hình 2). Kết quả này thống nhất với các kết quả ñạt ñược trong công bố 
trước ñây và khẳng ñịnh môi trường cơ bản MS có 3,0% ñường và 0,85% agar, bổ sung 
thêm 0,5 mg/l BAP là môi trường thích hợp ñể tạo nguồn chồi invitro làm nguyên liệu 
khởi ñầu cho các bước tiếp theo trong nhân nhanh invitro cây Hà thủ ô ñỏ [9]. 

 

Hình 1. Chồi in vitro sau 10 ngày nuôi cấy từ 

ñoạn thân cây Hà thủ ô ñỏ 

 

Hình 2. Chồi in vitro sau 3 tuần nuôi cấy từ 

ñoạn thân cây Hà thủ ô ñỏ 

Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật thì khâu nhân chồi là một khâu có ý nghĩa 
quan trọng trong nhân giống vô tính in vitro, và nếu tìm ñược môi trường nhân chồi 
thích hợp có thể tạo ra số lượng chồi lớn. Nhờ ưu ñiểm ñó mà nhân giống vô tính in 
vitro có thể ñáp ứng nhu cầu về lượng giống cây trồng [7, 10]. Mục tiêu nghiên cứu của 
chúng tôi là tìm môi trường thích hợp nhất ñể nhân nhanh, tạo cụm chồi với nhiều chồi 
in vitro từ ñoạn thân mang 1 mắt lá tách từ cây Hà thủ ô ñỏ. 

3.2. Nhân chồi 

Sau 4-5 tuần nuôi cấy khởi ñầu, chúng tôi tiến hành chọn lọc và cắt phần thân 
của những chồi invitro thành những ñoạn ngắn (0.8-1.0 cm) và chuyển lên nuôi trồng 
trên môi trường cơ bản MS có 10% CW và bổ sung tổ hợp các chất kích thích sinh 
trưởng khác nhau ñể thăm dò khả năng tạo chồi và cụm chồi trên các môi trường nhân 
chồi này. Trên môi trường dinh dưỡng cơ bản MS có bổ sung 10% CW và BAP từ 2,0 – 
7,0 mg/l, kết hợp với NAA 0,1 mg/l. Chúng tôi thấy khả năng sống sót, sinh trưởng và 
tái sinh cụm chồi in vitro của mẫu vật nuôi cấy trên các môi trường này nhìn chung là 
khá tốt. Các cụm chồi in vitro tái sinh từ mẫu vật nuôi cấy trong các môi trường này 
phát triển tương ñối ñồng ñều và khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong tất cả môi trường thăm 
dò này, chúng tôi nhận thấy các ñoạn thân tách từ chồi invitro sinh trưởng phát triển và 
tạo cụm chồi tốt nhất trên môi trường MS có bổ sung BAP 4,0 mg/l và NAA 0,1 mg/l 
(Bảng 1). Hầu hết các mô nuôi cấy trên môi trường này ñều phân hóa tạo cụm chồi và 
không thấy mẫu nào có hiện tượng tạo callus. Cụm chồi phát triển với nhiều chồi con, 
các chồi con có thân và lá màu xanh, phát triển to và khỏe (Hình 3). 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của BAP từ 2,0-8,0 mg/l và NAA 0,1 mg/l lên khả năng tạo cụm chồi sau 5 

tuần nuôi cấy 

Chất KTST (mg/ml) 
Số chồi/ mẫu Chiều cao chồi (cm) 

BAP NAA 

2,0 0,1 3,77e 2,50c 

3,0 0,1 4,19ba 3,82bc 

4,0 0,1 8,54c 4,16 b 

5,0 0,1 6,27d 3,41d 

6,0 0,1 4,58b 3,27bc 

7,0 0,1 3,15dc 2,10bc 

LSD 0,05  1,02 0,48 

Chú thích: KTST: kích thích sinh trưởng. Các chữ cái a, b, c, d, chỉ sự sai khác có   nghĩa 

thống kê với p < 0,05. 

  

Hình 3. Khả năng tái sinh cụm chồi trên môi trường có bổ sung 4,0 mg/l BAP  

và 0,1 mg/l NAA sau 5 tuần nuôi cấy 

Về l ý thuyết thì NAA thuộc nhóm auxin và BAP thuộc nhóm cytokinin. Tỷ lệ 
auxin/cytokinin rất quan trọng ñối với sự phát sinh hình thái (morphogenesis) trong các 
hệ thống nuôi cấy. ðối với sự phát sinh phôi (embryogenesis), ñể tạo callus và rễ cần có 
tỷ lệ auxin/cytokinin cao, trong khi ở trường hợp ngược lại sẽ dẫn ñến sự sinh sản chồi 
và chồi nách. Vấn ñề quan trọng không kém là nồng ñộ của hai nhóm chất ñiều khiển 
sinh trưởng này. Chẳng hạn, 2,4-D cùng với BA ở nồng ñộ 5,0 ppm kích thích sự tạo 
thành callus ở Agrostis nhưng nếu dùng ở nồng ñộ 0,1 ppm chúng sẽ kích thích tạo chồi 
mặc dù trong cả 2 trường hợp tỷ lệ auxin/cytokinin là bằng 1. Cơ chế hoạt ñộng của 
cytokinin là chưa ñược biết rõ ràng mặc dù có một số kết quả về sự có mặt của các hợp 
chất mang hoạt tính cytokinin trong RNA vận chuyển (transfer RNA). Các cytokinin 
cũng có hoạt tính tổng hợp RNA, tăng hoạt tính enzyme và protein trong các mô nhất 
ñịnh [7]. 
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Khi nhân giống Hà thủ ô ñỏ từ mẫu vật nuôi cấy là ñoạn thân trên môi trường cơ 
bản MS có nước dừa, [8, 9] ñều phát hiện môi trường MS có bổ sung 0,1 mg/l NAA và 
0,5 mg/l BAP là thích hợp nhất ñể nhân chồi và số chồi ñạt trung bình ñạt ñược khoảng 
7 chồi/mẫu sau 5 tuần nuôi cấy [8] hoặc 6,4 chồi/ mẫu sau 6 tuần nuôi cấy [9]. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi cũng sử dụng cố ñịnh 0,1 mg/l NAA nhưng thay BAP với 
nồng ñộ lớn hơn và kết quả cho thấy môi trường này kích thích ñoạn thân tách từ chồi 
invitro cây Hà thủ ô ñỏ phát triển tạo cụm chồi cao hơn (8,54 chồi) so với các kết quả 
của tác giả trước [1, 8, 9]. 

Tiếp tục thăm dò khả năng tạo cụm chồi trên các môi trường nhân chồi có bổ 
sung BAP từ 0,2 - 0,7 mg/l kết hợp với NAA ở nồng ñộ cao hơn từ 0,2 - 0,4 mg/l, chúng 
tôi nhận thấy trên môi trường MS có bổ sung NAA 0,2 mg/l kết hợp với BAP 0,2 - 0,7 
mg/ml, hầu hết các ñoạn thân tách từ chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ ñều có khả năng phân 
hóa tạo cụm chồi, tuy nhiên, có một số mẫu nuôi cấy có hiện tượng phân hóa tạo callus 
ñồng thời với tạo cụm chồi. Khả năng tạo cụm chồi ñạt tốt nhất ở môi trường nhân chồi 
có bổ sung NAA 0,2 mg/l kết hợp với BAP 0,4 mg/ml. Tuy nhiên, nếu bổ sung cố ñịnh 
0,2 mg/l NAA vào môi trường nhân chồi, nhưng tăng nồng ñộ BAP lên mức cao hơn từ 
0,5 - 0,7 mg/l thì khả năng tạo cụm chồi bị giảm ở hầu hết các mô nuôi cấy, ñồng thời 
các mô nuôi cấy này ñều có khả năng phân hóa tạo callus ở mức trung bình (Bảng 2). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của việc bổ sung phối hợp BAP từ 2,0 - 7,0 mg/l và NAA 0,2 mg/l  

lên khả năng phân hóa của mô nuôi cấy trong quá trình nhân chồi. 

Chất KTST Khả năng phân hóa 

BAP NAA Cụm chồi Callus 

2,0 0,2 +++ - 

2,5 0,2 +++ + 

3,0 0,2 +++ + 

4,0 0,2 ++++ + 

5,0 0,2 ++ + 

6,0 0,2 ++ + 

7,0 0,2 ++ + 

Chú thích:   KTST: Kích thích sinh trưởng 

 -        : không hoặc yếu 

+       : trung bình 

++    : khá 

+++   : tốt 

++++ : rất tốt 
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Chang Lin và cộng sự (2003) [1] ñã phát hiện môi trường MS có bổ sung 0,2 
mg/l NAA và 2,0 mg/l BAP kích thích ñoạn thân tách từ chồi invitro của cây Hà thủ ô 
ñỏ phát triển và tạo cụm chồi tốt nhất, tỷ lệ mẫu tạo chồi khoảng 97% và số chồi cao 
nhất ñạt trung bình 4,7 chồi trên một mẫu sau 6 tuần nuôi cấy. Trong khi ñó trên môi 
trường MS có bổ sung 0,2 mg/l NAA và 4,0 mg/l BAP, có 95% mẫu nuôi cấy tạo cụm 
chồi và số chồi trung bình trên một mẫu là 3,3 chồi [1]. Khác với nghiên cứu của Chang 
Lin, trong nghiên cứu này, chúng tôi phát hiện trên môi trường MS có bổ sung 0,2 mg/l 
NAA và 4,0 mg/l BAP, mẫu nuôi cấy sinh trưởng và phát triển rất tốt, khả năng tạo cụm 
chồi từ các mẫu nuôi cấy cao hơn nhiều, tuy nhiên, trên môi trường này có một vài mẫu 
nuôi cấy phân hóa tạo callus ñồng thời với tạo cụm chồi (Hình 4).  

   

Hình 4. Khả năng phân hóa cụm chồi và callus của mẫu nuôi cấy trên môi trường nhân chồi có 

bổ sung NAA 0,2 mg/l và BAP 4,0 mg/l sau 5 tuần nuôi cấy 

ðiều khác biệt này có thể là do Chang Lin và cộng sự [1] ñã không bổ sung 
nước dừa (CW) vào môi trường nuôi cấy, trong khi chúng tôi luôn sử dụng 10% CW bổ 
sung thêm vào trong dung dịch dinh dưỡng. Nghiên cứu trước ñây của Thu (2008) [9] 
cũng ñã cho rằng thấy CW ñã có tác ñộng tốt ñến sinh trưởng của ñoạn thân tách từ chồi 
invitro của cây Hà thủ ô ñỏ, bởi vì trong thành phần nước dừa có chứa cytokinin thích 
hợp cho việc phát sinh chồi nên việc bổ sung nước dừa ñã có tác dụng kích thích tăng số 
chồi, tăng kích thước chồi và tạo ñiều kiện cho cụm chồi phát triển tốt hơn so với môi 
trường cơ bản MS không có nước dừa [10]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy khi bổ sung BAP 2,0-7,0 mg/l phối 
hợp NAA ở nồng ñộ cao hơn (0,3- 0,4 mg/l) thì khả năng tạo cụm chồi của ñoạn thân 
tách từ chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ giảm xuống so với môi trường có bổ sung BAP 2,0-
7,0 mg/l phối hợp NAA 0,1 hoặc 0,2 mg/l. ðồng thời cùng với việc tạo cụm chồi thì khả 
năng phân hóa mô nuôi cấy tạo thành callus trên các môi trường này lớn hơn. Trong tất 
cả các môi trường thăm dò này thì trên môi trường MS có bổ sung NAA 0,3 mg/ml và 
BAP 0,5 mg/l, ñoạn thân tách từ chồi invitro của cây Hà thủ ô ñỏ có khả năng tạo cụm 
chồi tốt nhất, tuy nhiên, khả năng phân hóa mô nuôi cấy thành callus ñồng thời với sự 
phát triển của cụm chồi là rất rõ (Hình 5). 
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Hình 5. Khả năng phân hóa tạo cụm chồi và callus từ ñoạn thân tách từ chồi invitro cây Hà thủ 

ô ñỏ sau 5 tuần nuôi cấy trên môi trường cơ bản MS có bổ sung phối hợp 0,3 mg/l NAA và 5,0 

mg/l BAP 

Khi thay BAP bởi KIN và sử dụng tổ hợp môi trường nhân chồi MS có bổ sung 
(2,5 - 5,0 mg/l) KIN kết hợp NAA (0,1 - 0,5 mg/l); chúng tôi nhận thấy, nhìn chung, 
ñoạn thân tách từ chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ ñều có khả năng phân hóa thành cụm chồi, 
tuy nhiên số chồi tạo thành trên một mẫu nuôi cấy lại ít hơn nhiều so với môi trường 
nhân chồi tương tự có bổ sung BAP. Tiếp tục theo dõi sau 5 tuần nuôi cấy chúng tôi 
quan sát thấy thời gian, tốc ñộ nảy chồi và khả năng sinh trưởng và tạo cụm chồi của 
ñoạn thân tách từ chồi in vitro có xu hướng yếu hơn so với môi trường tương ứng có bổ 
sung BAP. Cụm chồi in vitro tạo thành trên các môi trường MS bổ sung BAP thường có 
lá to, màu xanh và thân to khỏe (Hình 3 và hình 4) trong khi ñó trên các môi trường 
tương ứng nhưng thay BAP bởi KIN, cụm chồi in vitro tạo thành thường có lá bé hơn, 
và thân nhỏ hơn, hiện tượng mô nuôi cấy có khả năng phân hóa tạo thành cụm chồi 
ñồng thời cùng với tạo callus nhiều và rõ hơn (Hình 6). 

  

Hình 6. Khả năng phân hóa tạo cụm chồi và callus từ ñoạn thân tách từ chồi invitro sau 5 tuần 

nuôi cấy trên môi trường cơ bản MS có bổ sung phối hợp 4,0 mg/l KIN và 0,2 mg/l NAA 

Các chồi ñơn từ cụm chồi hình thành sau 6 tuần nuôi cấy ñược tách ra và cấy 
chuyền lên môi trường cơ bản MS có bổ sung NAA 0,5 mg/l; chúng tạo rễ, sinh trưởng 
và phát triển tốt (Hình 7). 
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Hình 7. Khả năng tạo rễ, sinh trưởng và phát triển của chồi ñơn nuôi cấy trên môi MS bổ sung 

0,5 mg/l NAA 

4. Kết luận 

ðoạn thân tách từ chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ có khả năng tạo cụm chồi tốt nhất 
trên môi trường nhân chồi có bổ sung BAP 4,0 mg/l và NAA 0,1 mg/l. Hầu hết các mô 
nuôi cấy trên môi trường này ñều phân hóa tạo cụm chồi với nhiều chồi con. Số chồi thu 
ñược từ một mẫu mô nuôi cấy ñạt trung bình 8,54 chồi trên một mẫu nuôi cấy.  

Các ñoạn thân tách từ chồi invitro này cũng tạo cụm chồi tốt trên môi trường có 
NAA 0,2 mg/l và BAP 4,0 mg/l, hoặc NAA 0,3 mg/l và BAP 5,0 mg/l, nhưng có một số 
mẫu phân hóa thành callus ñồng thời với tái sinh cụm chồi.  

Môi trường nhân chồi có bổ sung BAP 5,0 mg/l phối hợp với NAA 0,3 mg/l 
thường làm giảm khả năng tạo cụm chồi ñồng thời tạo ñiều kiện cho mô nuôi cấy phân 
hóa thành callus rõ rệt hơn (Hình 5). 

Trong quá trình nhân chồi từ ñoạn thân của chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ, bổ sung 
phối hợp NAA 0,2 mg/l và BAP 4,0 mg/l (Hình 4) vào môi trường nuôi cấy cho hiệu 
quả nhân chồi cao hơn và thích hợp hơn so với kết quả ñạt ñược khi bổ sung phối hợp 
NAA 0,2 mg/l và KIN 4,0 mg/l (Hình 6). 

Chồi ñơn tách từ cụm chồi invitro cây Hà thủ ô ñỏ tạo rễ, sinh trưởng và phát 
triển tốt trên môi trường MS có bổ sung NAA 0,5 mg/l. 

Lời cảm ơn. Công trình này ñược thực hiện với sự hỗ trợ về trang thiết bị và hóa 
chất của Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học, ðại học Huế. Chúng tôi 
chân thành cám ơn PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng ñã cung cấp mẫu vật khởi ñầu 
trong nghiên cứu này. 
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STUDY ON THE SHOOT AND BUD CLUSTERS GENERATION OF 
POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. BY INVITRO TISSUE CULTURE 

Hoang Thi Kim Hong 

College of Sciences, Hue Univesity 

SUMMARY 

The auxillary buds of invitro shoots segments of Polygonum multiflorum regenerated 

shoots and bud clusters in MS basal medium supplemented with 4,0 mg/l BAP and 0,1% NAA 

with average of 8,54 shoots per sample. They also regenerated shoots and bud clusters on MS 

basal medium supplemented with 4,0 mg/l BAP and 0,2 mg/l NAA or 5,0 mg/l BAP and 0,3 mg/l 

NAA, but some of them regenerated callus, then callus continuous regenerated bud clusters. In 

vitro single shoot of the bud clusters rooted and grown up well on MS basal medium with 0,5 

mg/l NAA. 


