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Tóm tắt: 
 

Các chương trình sinh tạo hình thái cơ quan đã được nghiên cứu trên các 
mô lá và cuống lá Saintpautlia ionantha trên môi trường MS (Murashige và 
Skoog, 1962) có bổ sung các hormon thực vật (µmol/l). Lá và cuống lá của cây 
con trong ống nghiệm được cắt ngang thành các đoạn mẫu cấy mỏng 1 - 3mm. 

Sáu chương trình sinh tạo hình thái đã được thu nhận từ các mô cấy này: 
(1) Chỉ có rễ được tái tạo trực tiếp trên các môi trường có NAA (10); BA/NAA 
(0,1/10); hoặc BA/2,4-D (0,1/0,1). (2) Mô sẹo được thành lập trên các mẫu cấy 
và chỉ có rễ được thu nhận từ các mô sẹo này trên môi trường MS có 2,4-D 
(0,1). (3) Chồi và rễ được thành lập trực tiếp trên các môi trường có IAA (0,1; 1; 
hoặc 10); NAA (0,1 hoặc 1); BA/IAA (0,1/1; 0,1/10; hoặc 1/10); hoặc BA/NAA 
(0,1/0,1; 0,1/1; 1/1; 1/10; hoặc 10/10). (4) Sự thành lập chồi từ mô sẹo trên các 
môi trường có BA (0,1; 1; hoặc 10). (5) Sự thành lập phôi soma trực tiếp trên các 
môi trường có BA/IAA (0,1/0,1; 1/1; hoặc 10/10); hoặc BA/NAA (1/0,1; 10/0,1; 
hoặc 10/1). (6) Phôi soma được tái tạo từ mô sẹo trên các môi trường có BA/IAA 
(1/0,1; 10/0,1; hoặc 10/1); hoặc BA/2,4-D (10/0,1).  

Tần số tái tạo chồi cao đã được ghi nhận trên các môi trường có 
BAA/NAA (10/10) hoặc BA/2,4-D (10/0,1) với 200 - 230 chồi / mẫu cấy. 
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Abstract: 
 

Morphogenesis programs were studied on Saintpautlia ionantha leaf and 
petiole tissues cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) media with 
phytohormons ((µmol/l). Leaf petioles and leaf blades from in vitro young plants 
were cut transversally into thin sections of vary thickness from 1 - 3 mm. 
Six morphogenesis programs were obtained from these explants. (1) only roots 
were directly regenerated on the media with NAA (10); BA/NAA (0.1/10); or 
BA/2,4-D (0.1/0.1). (2) Callus formation on the explants was observed, and only 
roots were obtained from these callus on the medium containing 2,4-D (0.1). (3) 
Shoots and roots were directly formed on the media with IAA (0.1; 1; or 10); NAA 
(0.1 or 1); BA/IAA (0.1/1; 0.1/10; or 1/10); or BA/NAA (0.1/0.1; 0.1/1; 1/1; 1/10; or 
10/10). (4) Shoot regeneration from callus on the media supplemented with BA 
(0.1; 1; or 10). (5) Direct somatic embryo formation on media with BA/IAA 
(0.1/0.1; 1/1; or 10/10); or BA/NAA (1/0.1; 10/0.1; or 10/1). (6) Somatic embryo 
regeneration from callus on the media with BA/IAA (1/0.1; 10/0.1; or 10/1); or 
BA/2,4-D (10/0.1).  
A high frequency of shoot regeneration was noted on the media with BAA/NAA 
(10/10) or BA/2,4-D (10/0.1) with 200 - 230 shoots per explant. 

 
 


