
NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI HOA LAN QUÝ HIẾM HUYẾT NHUNG 

TRƠN (RENANTHERA IMSCHOOTIANA ROLFE) 

IN VITRO PROPAGATION OF A PRECIOUS ORCHID SPECIES 

RENANTHERA IMSCHOOTIANA ROLFE 

 Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý, Võ Châu Tuấn 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; minhlyvn24@gmail.com, vochautuan@gmail.com 

 Đại học Kagawa, Nhật Bản; tqdan@ued.udn.vn 

Tóm tắt: 

Huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana Rolfe) là một loài hoa phong lan nhiệt đới quý hiếm. 

Trong bài báo, nhóm tác giả đã khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST) đến khả 

năng nhân nhanh in vitro loài hoa này. Hạt nảy mầm ưu thế trên môi trường MS (Murashige – Skoog, 

1962) sau 45 ngày. Protocorm nhân nhanh tốt nhất trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L KIN 

(Kinetin), 0,5 mg/L NAA (axít α - naphthaleneacetic acid), 15% CW (nước dừa), và 1.0 g/L AC 

(thanh hoạt tính). Chồi được nhân nhanh từ protocorm nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,5 

mg/L KIN và 15% CW với hệ số nhân chồi đạt 15,33 chồi/mẫu cấy sau 12 tuần. Sự sinh trưởng của chồi 

tốt nhất với chiều cao đạt 1,07 cm sau 8 tuần trên môi trường MS bổ sung 2,0 mg/L BA (6-

benzylaminopurine), 0,25 mg/L NAA, và 15% CW. Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L NAA là thích 

hợp để tạo rễ với 2,4 rễ/chồi sau 8 tuần. Cây con trồng ở giá thể dớn + than (1:1) thích nghi tốt ở điều 

kiện vườn ươm với tỷ lệ sống sót 91, 6%. 

         Từ khóa : Huyết nhung trơn; Nuôi cấy mô tế bào; Nhân giống in vitro; Tái sinh cây con; 

Protocorm; Nảy mầm không cộng sinh. 

Abstract: 

Renanthera imschootiana Rolfe, an extremely precious and horticultural valuable tropical 

epiphytic orchid, needs to be conducted in vitro propagation. In this study, we investigate the effect 

of phytohormones on rapid in vitro propagation of this orchid species. Seed germination is favorable 

in basal medium MS (Murashige – Skoog, 1962) for 45 days after sowing. Protocorm proliferation is 

the best in the MS medium supplemented with 1.0 mg/L KIN (Kinetin), 0.5 mg/L NAA (a- 

naphthaleneacetic acid), 15% CW (coconut water). The MS medium added with 1.5 mg/L KIN and 

15% CW is suitable for shoot multiplication from protocorm, with average number of the 

regenerated shoots per explant up to 15.33 after 12 weeks. The growth of the shoots is the best in the 

MS medium combined with 2.0 mg/L BA (6-benzylaminopurine), 0.25 mg/L NAA, and 15% CW, 

with average height of the shoots reaching1.0 cm during 8 weeks. The highest rate of rooting from 

the shoots, on average 2.4 roots per shoot, is obtained in the MS medium fortified with 1.0 mg/L 

NAA after 8 weeks. The plantlets are transplanted to substrate mixture of sphagnum moss and peat 

with ratio of 1:1 adapted to natural greenhouse condition with survival rate of 91.6%. 

         Key words: Renanthera imschootiana Rolfe; Plant tissue culture; Rapid in vitro 

propagation; Plantlet transplantation; Protocorm; Asymbiotic germination. 
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