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NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY LAN GIẢ HẠC HAWAII
(Dendrobium adastra)
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TÓM TẮT
Giả hạc Hawaii (Dendrobium adastra) là loại hoa đẹp, có hoa to và là một trong các loài hoa thương mại quan
trọng có nguồn gốc từ Hawaii. Giả hạc Hawaiiđược nhân giống truyền thống từ hạt và từ đoạn thân của lan tự
nhiên, tuy nhiên tỷ lệ nảy mầm và tái sinh chồi rất thấp. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên
cứu nhân giống in vitro cây lan Giả hạc Hawaii bằng phương pháp gieo hạt
t cho n i cấ là hạt của quả
lan tự nhi n 3 tháng tuổi. Hạt có tỷ lệ nảy mầm cao nhất khi được cấ l n m i trường MS có bổ sung 0,1 mg/L
BAP đạt 98,5%sau 6 tuần nuôi cấy. Cụm protocorm (0,5 × 0,5cm) sau khi hình thành từ hạt được cảm ứng nhân
protorm tr n m i trường S cơ bản bổ sung 1,0 mg/L BAP hoặc 1,5 mg/L KIN cho cụm protocorm có đường
kính lớn nhất (1,64-1,69 cm) sau 4 tuần n i cấ Hệ số nhân chồi cao nhất đạt 4,2 sau 6 tuần nuôi cấy trên môi
trường S cơ bản có bổ sung 1,0 mg/L BAP. Chồi in vitro tạo rễ tốt nhất tr n m i trường S cơ bản có bổ sung
1,5 mg/L NAA và 100 g/l chuối nghiền, đạt số rễ cao nhất (9,42 rễ chồi) và rễ dài nhất (1,83 cm) sau 6 t ần
n i cấ
Từ khóa: Dendrobium adastra, gieo hạt, nhân giống in vitro, protocorm, nhân chồi, tạo rễ.
MỞ ĐẦU
Giả hạc Hawaii là loại lan nổi tiếng và được nhiều người yêu thích, bởi mặt hoa to tới 10cm, cánh hoa lớn, màu
sắc bắt mắt, say đắm lòng người. Hoa nở thành chùm, mật độ hoa dày thích hợp trang trí nội thất, nhà cửa
(http://vuonphonglan.vn/vi/gia-hac-hawaii-dendrobium-adastra.html).Trong sản xuất cây giống, lan được nhân
giống chủ yếu ng p ư ng p p truyền thống (gieo hạt, t
, ) n ưng mất nhiều thời gian và không hiệu
quả (Martin và Madassery, 2006).Bên cạn đó, ạt lan trong tự nhiênrất khó nảy mầm vì không có nộ n ũ (Trần
Hợp,1998). Do đó v ệc ứng d ng kỹ thuật nuôi cấy in vitro vào quá trình nhân giống cây lan là vấn đề đang được
quan tâm và nghiên cứu. Kỹ thuật này không những giải quyết được những vấn đề k ó k ăn đang gặp phải trong
nhân giống lan Giả hạ Hawa t eo p ư ng p p truyền thống mà còn giúp chủ động sản xuất một số lượng lớn
cây giống có chất lượng ao, đồng đều và sạch bệnh.
Ở V ệt Nam, o đến nay đã ó một số ông trìn ng ên ứu n ân g ống
loà lan quý ếm Một số ng ên
ứu đã ứng d ng t àn ông kỹ t uật nuô ấy in vitro
g ống lan t uộ
Dendro um: Hoàng t ảo K m đ ệp
(Dendrobium chrysotoxum) (Nguyễn Văn Song et al., 2013), T ạ
ộ t ết ì (Dendrobium officinale Kimura et
M go) (Lê T ị D ễm và Võ T ị Bạ Ma , 2017; Nguyễn T ị S n et al., 2014), Hoàng t ảo t ân gãy (Dendrobium
aduncum) (Nguyễn T an Tùng et al., 2010) và Hoàng t ảo T ạ
ộ (Dendrobium nobile Lindl.) (Vũ Ngọ Lan
và Nguyễn T ị Lý An , 2013) H ện nay, trong nướ
ưa ó ông trìn ng ên ứu k oa ọ nào về n ân g ống
in vitro lan G ả ạc Hawai (Dendrobium adastra).
Vì vậy mà chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nh m nhân giống in vitro cây lan giả hạc Hawaii làm tiền đề cho
sản xuất cây giống.
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nguyên l ệu cho nuô ấy là quả mang ạt lan g ả ạ Hawa 3 tháng tuổ thu ở vườn lan Hả Tr ều, thành p ố Huế
Điều kiện nuôi cấy
Mô trường nuô ấy đượ sử d ng trong
t ng ệm là mô trường MS
ản (Murashige, Skoog, 1962) ó
30 g l su rose, 8 g l agar và ổ sung
tổ ợp ất k
t
s n trưởng (KTST) vớ nồng độ t ăm dò k
n au, tùy vào m đ
ủa t ng loạ t ng ệm Mô trường nuô ấy ó pH = 5,8, đượ k ử trùng ở n ệt độ
o
o
121 C, p suất 1 atm, trong 15 p út Mẫu đượ g ữ trong p òng nuô vớ n ệt độ: 25 ± 2 C, ường độ n s ng:
2000 ± 500 lux, t ờ g an
ếu s ng: 16 g ờ ngày.
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Khử t ùng mẫu và nuôi cấy ban đầu
Quả lan được chà sạch b ng xà phòng và được rửa lại nhiều lần b ng nước sạ
Sau đó, uyển quả lan vào
trong tủ cấy vô trùng và rửa lại b ng nước cất vô trùng. Khử trùng s
ộ b ng cồn 70% trong 1 p út, sau đó k ử
trùng b ng cách lắc quả với NaClO 1% trong 30 phút. Cuối cùng, rửa sạch quả lan b ng cách lắc quả b ng nước
cất vô trùng 5 lần, mỗi lần 5 phút.
Sau khi khử trùng, quả lan đượ đặt lên giấy thấm vô trùng và tiến hành mổ quả lan thành nhiều phần nhỏ để lấy
hạt chứa bên trong. Hạt t quả lan đã k ử trùng được cấy trải mỏng, đều trên bề mặt mô trường MS
ản bổ
sung các chất k
t
s n trưởng N6-benzyladenine purine (BAP) hoặc kinetin(KIN) nồng độ 0,1 - 0,5 mg/L,
hạt của mỗi quả được cấy vào80-100 bình.
Đ n g k ả năng nảy mầm và phát triển của hạt sau 6 tuần nuôi cấy. Chỉ tiêu theo dõi gồm tỷ lệ hạt nảy mầm
(%), thời gian xuất hiện protocorm (tuần).
Nhân protocorm
Các protocorm phát sinh t hạt t u được t g a đoạn nuôi cấy khở đầu, được tách thành các c m ó đường
kính c m khoảng 0,5×0,5 cm cấy chuyển trên mô trường MS
ản được bổ sung các chất kích thích sinh
trưởng BAP, KIN nồng độ 0,5-2,5 mg/L để t ăm dò k ả năng p t tr ển của protocorm.
Thu số liệu, đ n g khả năng nhân protocorm qua đường kính protocorm (cm) và đặ đ ểm hình thái protocorm
sau 4 tuần nuôi cấy.
Nhân chồi
Các c m 2–3 chồi phát sinh t protocorm được cấy chuyển sang mô trường MS
ản được bổ sung các chất
KTST BAP, KIN nồng độ 0,5–2,5 mg/L để t ăm dò k ả năng n ân n an
ồi in vitro.
T u số l ệu đ n g

ệ số n ân

ồ và

ều ao

ồ (cm) sau 6 tuần nuô
ồ

Hệ số nhân chồi =

ấy.

ô
ồ

ạo ễ
C
ồ t u đượ t t ng ệm n ân n an ó
ều ao 1,5-2,0 cmđượ t
r êng ệt, ấy uyển sang môi
trường MS
ản ổ sung α-naphthalene acetic acid (NAA) oặ Indole-3-butyric acid(IBA) nồng độ
0,5-2,5_mg/L, ổ sung NAA 1,5 mg L kết ợp k oa tây ng ền oặ
uố ng ên 50-150 g/l để t ăm dò k ả
năng ìn t àn và p t tr ển rễ t
ồ in vitro.
Thu số l ệu số rễ,

ều dà rễ (cm)sau 6 tuần nuô

ấy.

Xử lý thống kê
C

t ng ệm đượ lặp lạ 3 lần, mỗ lần lặp quan s t 20 mẫu Kết quả t
ng p ần mềm SPSS 22 0 vớ mứ x suất ó ý ng ĩa p < 0,05

ng ệm đượ p ân t

Dun an's test

KẾ QUẢ VÀ HẢO LUẬN
Nảy mầm hạt lan
Kết quả ng ên ứu ản
trìn ày ở Bảng 1.

ưởng ủa BAP và KIN đến k ả năng nảy mầm ủa ạt lan sau 6 tuần nuô

ấy đượ

Bảng 1. Ảnh hƣởng của AP và KIN đến khả năng nảy mầm của hạt lan sau 6 tuần nuôi cấy

Môi t ƣờng bổ sung BAP

Môi t ƣờng bổ sung KIN

Nồng độ (mg/L)

Tỷ lệ nảy
mầm (%)

hời gian xuất hiện
p otoco m (tuần)

Tỷ lệ nảy
mầm (%)

hời gian xuất hiện
p otoco m (tuần)

0,0

39,00

6

39,00

6

0,1

98,50

3

45,00

5

0,2

83,33

5

88,57

5

0,3

78,57

6

85,00

4

0,4

63,33

6

72,56

5

0,5

69,55

6

42,50

6
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Tỷ lệ nảy mầm ủa ạt lan tốt n ất ở mô trường ổ sung BAP 0,1 mg/L và KIN 0,2 mg/L đạt lần lượt là 98,5% và
88,57% Hạt nảy mầm sớm n ất k oảng sau 3 tuần nuô ấy trên mô trường 0,1 mg L BAP T ếp t tăng nồng
độ ất KTST, tỷ lệ nảy mầm ó xu ướng g ảm dần và t ờ g an xuất ện proto orm lâu n
So vớ một số loà lan ùng
Dendrobium, ạt lan D. adastra ảm ứng vớ BAP ở nồng độ t ấp
n n ều so
vớ
loà lan k
Hạt lan D. lituiflorum nảy mầm vớ tỷ lệ 92,15% ở nồng độ BAP 0,5 mg L (Nguyễn Đứ
Tuấn et al., 2013). D.chrysotoxum nảy mầm đạt 98,1 % trên mô trường nuô ấy ổ sung 0,4% t an oạt t n ,
2 mg/L BA và 2 mg/L NAA (Potshangbam, Leimapokpam, 2014). Loài lan lai D. fimbriatum Hook. var. oculatum
Hook. ảm ứng nảy mầm ệu quả trên mô trường MS + 0,1 mg L GA + 1,5 mg/L BA vớ tỷ lệ nảy mầm là 85%
(Cui et al., 2013).
Nhân protocorm
C m proto orm (0,5×0,5 m) t t ng ệm nảy mầm đượ
uyển lên mô trường MS có ổ sung BAP oặ KIN
Kết quả ng ên ứu ản ưởng ủa BAP và KIN đến k ả năng n ân n an ủa proto orm sau 4 tuần nuô ấy
đượ trìn ày ở Bảng 2.
Bảng 2. Ảnh hƣởng của AP và KIN đến khả năng nhân p otoco m sau 4 tuần nuôi cấy

Nồng độ
(mg/L)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Môi t ƣờng bổ sung BAP
Đƣờng kính
Đặc điểm hình thái
cụm (cm)
protocorm
cd
1,30
Nhỏ, xanh nhạt
bc
1,39
Lớn, xanh đậm
a
1,69
Lớn, xanh đậm
ab
1,56
Lớn, xanh đậm
cd
1,31
Nhỏ, xanh nhạt
d
1,12
Nhỏ, xanh nhạt

Môi t ƣờng bổ sung KIN
Đƣờng kính
Đặc điểm hình thái
cụm (cm)
protocorm
bc
1,30
Nhỏ, xanh nhạt
bc
1,38
Nhỏ, xanh nhạt
ab
1,50
Lớn, xanh đậm
a
1,64
Lớn, xanh nhạt
bc
1,34
Lớn, vàng nhạt
c
1,23
Lớn, nhạt, một số
protocorm hóa nâu

Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa th ng kê của trung bình mẫu với p<0,05
(Duncan’s test).Chú thích này ượcáp dụng từ Bảng 2 ến Bảng 5.
Kết quả

o t ấy BAP và KIN đều ó

ệu quả t

ự đến k ả năng n ân ủa proto orm

Proto orm trên mô trường bổ sung 1,0 mg/L BAP và mô trường bổ sung 1,5 mg/L KIN có k
t ước khá lớn,
xan đậm, tăng trưởng tốt nhất vớ đường kính c m trung bình lần lượt là 1,69 cm và 1,64 cm. Khi tăng nồng
độBAP t 1,5-2,5 mg/L, hiệu quả nhân nhanh protocorm giảm dần, khả năng p ân óa t àn
ồi kém.
Protocorm trên các môi trường nuôi cấy đều phát triển thành c m dính liền nhau hoặc kém rời rạc. Tuy nhiên,
proto orm trên mô trường bổ sung KIN có màu nhạt
n và k ả năng p ân óa ồ kém
n so vớ mô trường
bổ sung BAP Trên mô trường bổ sung 2,5 mg/L KIN, một số protocorm bị hóa nâu và chết.
Nhiều tác giảsử d ng chất k
t
s n trưởng là BAP và KIN cho nhân protocorm của các loài lan cùng chi
Dendrobium. Kết quả cho thấy ở các loài khác nhau, nồng độ BAP và KIN thích hợp nhất cho nhân protocorm là
khác nhau. Môi trường MS
ản ó 20 g L su rose, 8 g L agar, 15% nước d a và 2,0 mg/L BAP thích hợp nhất
chon nhân nhanh protocorm lan D. chrysotoxum (Nguyễn Văn Song et al., 2011). Protocorm lan D. transparens
được nuôi cấy trên mô trường MS có bổ sung KIN 0,3 và 0,5 mg/L o đường kính c m protocorm lần lượt là
2,55 và 2,08 (cm) và số protocorm/c m là 254,6 và 208,0 (La Việt Hồng et al., 2017).
Nhân nhanh chồi in vitro
C
m 2-3 ồ đượ ấy uyển sang mô trường MS ổ sung BAP oặ KIN để đ n g ản
năng n ân ồ Kết quả ng ên ứu ản
ưởng ủa BAP và KIN đến k ả năng n ân n an
6 tuần nuô ấy đượ trìn ày ở Bảng 3.

ưởng đến k ả
ồ in vitro sau

Bảng 3. Ảnh hƣởng của AP và KIN đến khả năng nhân chồi in vitro sau 6 tuần nuôi cấy

Nồng độ
(mg/L)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Môi t ƣờng bổ sung BAP
Chiều cao chồi
Hệ số nhân chồi
(cm)
c
c
1,94
0,91
c
c
2,50
1,00
a
b
4,22
1,34
ab
a
3,61
1,63
b
ab
3,38
1,44
b
b
3,25
1,30
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Môi t ƣờng bổ sung KIN
Chiều cao chồi
Hệ số nhân chồi
(cm)
d
d
1,94
0,91
cd
c
2,24
1,16
bcd
bc
2,42
1,39
a
a
3,71
1,65
ab
ab
3,05
1,46
bc
bc
2,70
1,25
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Kết quả trìn
in vitro.

ày ở Bảng 3

o t ấy BAP và KIN đều ó

ệu quả t

ự đến k ả năng n ân n an

ồ

Mô trường ổ sung BAP 1,0 mg/L cho ệ số n ân
ồ ao n ất đạt 4,22 và mô trường ổ sung BAP
1,5 mg/L ồ ó
ều ao trung ìn tốt n ất đạt 1,63 m Trên
mô trường ổ sung KIN, mô trường ổ sung
1,5 mg/L KIN o ệ số n ân ồ và
ều ao trung ìn
ồ tốt n ất là 3,71 lần và 1,65 m
Khả năng ảm ứng nhân chồi của D. adastra kém
n so với một số loài lan Dendrobium khác. Mô trường MS
bổ sung 1,5 mg/L BA và 60 g/L chuối nghiền phù hợp cho nhân chồi D. heterocarpumđạt22,40 chồi/mẫu, chiều
dài chồi 2 cm (Đặng Thị Thắm et al., 2018). Mô trường MS bổ sung 30 g/l saccharose, 8 g/l agar và 0,5 mg/L
KIN là thích hợp nhất để nhân nhanh chồi in vitro lan D. transparens với hệ số n ân đạt 6,33 (Lê Việt Hồng
et al., 2017).
Tạo rễ in vitro
Chồi in vitro lan (1,5 - 2,0 m) được cấy trên mô trường MS bổ sung NAA hay IBA (0,5 - 2,5 mg/L). Kết quả
nghiên cứu ản ưởng của NAA và IBA đến khả năng tạo rễ in vitro sau 6 tuần nuôi cấy được thể hiện ở Bảng 4.
Bảng 4. Ảnh hƣởng của NAA và I A đến khả năng tạo rễ in vitro sau 6 tuần nuôi cấy

Nồng độ
(mg/L)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Mô trường MS

Môi t ƣờng bổ sung NAA
Số rễ
Chiều dài rễ (cm)
cd

Môi t ƣờng bổ sung IBA
Số rễ
Chiều dài rễ (cm)

c

2,67
c
2,93
bc
3,20
a
4,13
b
3,53
d
2,27

b

0,86
c
0,98
b
1,15
a
1,42
b
1,18
b
1,14

ản bổ sung NAA ay IBA đã k

t

2,67
a
3,37
ab
2,90
b
2,77
bc
2,50
c
2,03

c

0,86
bc
1,04
ab
1,25
a
1,34
bc
1,10
c
0,91

tạo rễ in vitro.

K tăng nồng độ NAA t 0,5 - 1,5 mg/L, số rễ và chiều dài trung bình rễ tăng Mô trường MS bổ sung 1,5 mg/L
NAA ản ưởng tốt nhất đến khả năng tạo rễ với số rễ đạt 4,13 và rễ dài 1,42 cm. Tiếp t tăng nồng độ NAA
đến 2,0 mg/L thì số rễ tạo thành và chiều dài rễ đều giảm. Mô trường MS bổ sung 2,5 mg/L NAA, chồi tạo rễ kém
n so vớ đối chứng.
Mô trường MS bổ sung 0,5 mg/L IBA có hiệu quả tốt đến tạo rễ đạt 3,37 rễ/chồi. IBA nồng độ 1,5 mg/L kích thích
rễ phát triển tốt với chiều dài rễ trung ìn đạt 1,34 m K tăng nồng độ IBA, khả năng tạo rễ của chồi in vitro
kém dần.
T kết quả nghiên cứu tạo rễ trên mô trường bổ sung NAA và IBA cho thấy mẫu tạo rễ tốt nhất trên mô trường
bổ sung 1,5 mg/L NAA. Chúng tôi tiếp t c tiến hành khảo sát ản ưởng phối hợp NAA 1,5 mg/L với chuối nghiền
hoặc khoai tây nghiền (50-150 g l) đến khả năng tạo rễ in vitro sau 6 tuần nuôi cấy được trình bày ở Bảng 5.
Bảng 5. Ảnh hƣởng của chuối nghiền và khoai tây nghiền đến khả năng tạo rễ in vitro sau 6 tuần nuôi cấy

Nồng độ (mg/L)

Môi t ƣờng bổ sung chuối nghiền
Số rễ

Chiều dài rễ (cm)

Môi t ƣờng bổ sung khoai tây nghiền
Số rễ

c

1,45

b

4,11

6,28

b

1,54

b

100

9,42

a

1,83

a

150

6,65

b

0,63

c

0

4,11

50

Chiều dài rễ (cm)

c

1,45

b

6,59

b

1,96

a

8,53

a

2,29

a

5,76

b

2,11

a

Kết quả trình bày ở Bảng 5 cho thấy cả chuối nghiền và khoai tây nghiền đều có ản ưởng tích cự đến hiệu
quả tạo rễ in vitro K tăng dịch nghiền đến 100 g/l, số rễ và chiều dài rễ đều tăng, đối với mô trường bổ sung
100 g/l chuối nghiền đạt 9,42 rễ và rễ dài 1,83 cm; đối với mô trường bổ sung 100 g/l khoai tây nghiền đạt 8,53
rễ và rễ dài 2,29 m K tăng nồng độ dịch nghiền lên đến 150 g/L hiệu quả tạo rễ giảm n ưng vẫn ao
n
đối chứng.
So sánh với một số loài lan cùng chi, D. adastra cảm ứng tạo rễ rất tốt.Trên mô trường MS bổ sung 30 g/l
saccharose, 8 g/l agar và 0,3 mg/L IAA, D. transparens tạo rễ tốt nhất (4,80 rễ; rễ dài 2,07 cm) (Lê Việt Hồng et
al., 2017). Nghiên cứu của Đặng Thị Thắm và đồng tác giả cho thấy mô trường ½ MS được bổ sung 1 mg/L NAA
phù hợp nhất cho chồi D. heterocarpumhình thành rễ (4,4 rễ; rễ dài 3,12 cm; 95,56 %chồi tạo rễ).
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C

B

A

Hình 1. Nhân protocorm sau 4 tuần nuôi cấy t ên môi t ƣờng MS
A. Không bổ sung chất KTST, B. Bổ sung 1,0 mg/L BAP, C. Bổ sung 1,5 mg/L KIN
Chú thích hình 1 – 3 : ─── : t ước đo 1 m

C

B

A

Hình 2. Nhân chồi in vitro sau 6 tuần nuôi cấy t ên môi t ƣờng MS
A. Không bổ sung chất KTST, B. Bổ sung 1,0 mg/L BAP, C. Bổ sung 1,5 mg/L KIN

C

B

A

E

D

Hình 3. Tạo rễ in vitro sau 6 tuần nuôi cấy t ên môi t ƣờng MS
A. Không bổ sung chất KTST, B. Bổ sung 1,5 mg/L NAA, C. Bổ sung 0,5 mg/L IBA,
D. Bô sung 1,5 mg/L NAA + 100 g/L chuối nghiền, E. Bổ sung 1,5 mg/L NAA + 100 g/L khoai tây nghiền
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CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
KẾT LUẬN
Hạt lan Giả hạc Hawaii (Dendrobium adastra) có tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 98,5% trên mô trường MS bổ sung
1,0 mg/L BAP sau 6 tuần nuôi cấy. Mô trường MS
ản bổ sung 1,0 mg/L BAP hoặc 1,5 mg/L KIN thích hợp
cho nhân protocorm, c m protocorm có đường kính lớn nhất đạt 1,64 - 1,69 cm sau 4 tuần nuô ấy Mô trường
MS
ản có bổ sung 1,0 mg/L BAP thích hợp nhất cho nhân chồi đạt 4,22 chồi/c m sau 6 tuần nuôi cấy. Chồi
in vitro tạo rễ tốt n ất trên mô trường MS
ản có bổ sung 1,5 mg/L NAA và 100 g/L chuối nghiền đạt số rễ
cao nhất (9,42 rễ ồ ) và rễ dài nhất (1,83 cm) sau 6 tuần nuô ấy
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SUMMARY
Dendrobium adastra is a beautiful orchid, large flower and one of the important commercial flower originating
in Hawaii. Dendrobium adastra is conventionally propagated by seed and stem segments, however the
germination rate and shoot regeneration rateare very low. In this paper, we report a procedure for in vitro
propagation of Dendrobium adastrabyseed germination method. Three-month fruits from wild plants were used
as explants in this study on the in vitro culture. MS medium with 1.5 mg/L BAPwas found to be effective to
increase seed germination rate as high as 98,5% after 6 weeks of culture. The protocorm (0.5×0.5cm) formed
from seed explant were induced to multiple protocorm on MS medium supplemented with BAP 1.0 mg/L or
kinetin 1.5 mg/L, reached maximum average protocorm diameter (1.64 - 1.69 cm) after 4 weeks of culture. The
highest shoot multiplication coefficient of these shoots, which reached 4.2, was obtained on MS medium
supplemented with 1.0 mg/L BAP after 6 weeks of culture. Shoots were rooted well on MS medium
supplemented with NAA 1.5 mg/L and mashed bananas 100 g/l with the highest mean number of roots (9.42
roots per shoot) and the longest mean root length (1.83 cm) after 6 weeks of culture.
Keywords: Dendrobium adastra, seed germination, in vitro propagation, protocorm, shootmultiplication, rooting.
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