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TÓM TẮT
Thông qua đánh giá tập đoàn ngô thuần về khả năng chịu hạn nhân tạo ở giai đoạn cây con trong điều kiện nhà 

lưới, bước đầu xác định được 17 dòng có khả năng chịu hạn tốt hoặc khá (điểm 1 - 2), trong đó có 9 dòng có khả năng 
chịu hạn tốt, 8 dòng có khả năng chịu hạn khá. Về khả năng chịu mặn, xác định được 14 dòng biểu hiện chịu mặn 
(ở mức độ 1 - 2), trong đó: 9 dòng có khả năng chịu mặn tốt; 5 dòng có khả năng chịu mặn khá. Đây là các dòng ưu 
tú có khả năng chống chịu điều kiện bất thuận (hạn, mặn) phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, 
chất lượng tốt, chịu hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới của Viện Nghiên cứu Ngô.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, chịu hạn, chịu mặn, dòng thuần, giống ngô lai

50mM calcium chloride. The artificial seeds were observed with thick and transparent shells that kept the shoot 
segment fresh and the germination rate was 23.63%. We also found that NAA (α-Naphthaleneacetic acid) and BAP 
(6-Benzylaminopurine, C12H11N5) added into synthesized endosperm could increase the root induction and shoot 
formation rates of the artificial seeds. Significantly, NAA 0.2 mg/l and BAP 0.2 mg/l were recorded as the most suitable 
concentration for the artificial seeds, that elicited the highest shoot formation rate (36.53%) and root induction rate 
(42.26%). Additionally, the artificial seeds of sweet potato stored for 1 - 2 days under the cold condition (4oC) have 
still kept the germinated ability (6.80 - 7.76%). These results provide scientific basis for further complement of 
artificial seed production protocol of the sweet potato. 
Keywords: Artificial seed, Hoang Long, Ipomoea batatas, sweet potato, germination rate
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1 Viện Nghiên cứu Ngô

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngô (Zea mays L.) là cây lương thực quan trọng 

của Việt Nam với diện tích 0,99 triệu ha, năng suất 
4,8 tấn/ha và sản lượng đạt 4,75 triệu tấn (Tổng cục 
Thống kê, 2019). Cây ngô đã góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và làm nguyên 
liệu cho ngành công nghiệp chế biến, dược phẩm, 
công nghiệp nhẹ và thức ăn chăn nuôi. Mặc dù cây 
ngô đã có những bước tiến về giống và kỹ thuật canh 
tác, nhưng sản xuất ngô không đáp ứng được nhu 
cầu tiêu dùng trong nước với chủ yếu sử dụng làm 
nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, Việt 
Nam đã nhập khẩu 11,5 triệu tấn ngô hạt trong niên 
vụ 2019 - 2020 (USDA, 4/2020). Việt Nam là một 
trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
do biến đổi khí hậu gây ra (ADB, 2013). Hạn hán và 
xâm nhập mặn ngày càng trở nên nghiêm trọng do 
khoảng 80% diện tích ngô của Việt Nam hiện nay 
canh tác chủ yếu nhờ nước trời (không có hệ thống 
tưới tiêu chủ động), dẫn tới năng suất ngô trung bình 

chỉ đạt 4,8 tấn/ha, tương đương khoảng 80% so với 
năng suất ngô trung bình của thế giới (5,79 tấn/ha)
(USDA, 7/2020). Như vậy, hạn và mặn có thể được 
xem như là thách thức lớn nhất trong sản xuất 
ngô ở Việt Nam. Để nâng cao năng suất, hiệu quả 
và phát triển sản xuất ngô ở Việt Nam, một trong 
các giải pháp đó là nghiên cứu chọn tạo giống ngô 
lai năng suất cao, chất lượng tốt, chịu hạn và mặn, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Để chọn tạo giống 
ngô chịu hạn, mặn cần có nguồn vật liệu sơ cấp có 
khả năng chịu hạn, mặn và có nền di truyền rộng 
do tính chống chịu quy định bởi đa gen, hệ số di 
truyền thấp. Vì vậy, công tác đánh giá, chọn lọc vật 
liệu có thể được xem là bước đầu quan trọng nhất để 
tạo giống ngô chống chịu điều kiện bất thuận, năng 
suất cao, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu Ngô đã thực hiện 
nội dung “Đánh giá, sàng lọc tập đoàn dòng thuần 
phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chống chịu 
điều kiện bất thuận (hạn, mặn), thích ứng với biến 
đổi khí hậu”. 
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Tập đoàn 200 dòng thuần của Viện Nghiên 

cứu Ngô.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm
- Thí nghiệm chịu hạn nhân tạo được đánh 

giá theo phương pháp của Camacho và Caraballo 
(1994): Các dòng ngô được gieo trong xô chứa hỗn 
hợp giá thể xỉ than, đất giá thể và phân bón đã tưới 
nước bão hòa, mỗi xô gieo một dòng và gieo 10 hạt/
xô trong điều kiện nhà lưới; Các dòng được tưới 
dung dịch phân N : P : K theo tỷ lệ 20 : 10 : 5 đảm 
bảo cây sinh trưởng phát triển đồng đều; Tỉa bỏ các 
cây không đồng đều chỉ giữ lại 5 cây/xô/dòng; Tiến 
hành không tưới nước liên tục ngay sau khi cây được 
4 - 5 lá nhằm gây hạn nhân tạo trong điều kiện nhà 
lưới (CT2); Đối chứng là những dòng ngô tương ứng 
được tưới nước bình thường (CT1). Cây con được 
thu hoạch, rửa sạch bằng nước sạch và tiến hành 
đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều dài thân lá, 
chiều dài rễ…), sau đó được sấy trong tủ sấy ở nhiệt 
độ 700C ± 20C đến khi khối lượng không đổi để đo 
khối lượng chất khô và tính chỉ số chịu hạn.

- Thí nghiệm chịu mặn nhân tạo được đánh giá 
theo phương pháp của Faustino và cộng tác viên 
(2000): Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu 
nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại ở mỗi công 
thức; Các dòng ngô được ngâm ủ nảy mầm trong 
chậu nhỏ (15 ˟ 20 cm) theo từng dòng riêng, chứa 
giá thể: xỉ than (giá thể đã được trộn 8 kg phân lân 
Lâm Thao/100 kg xỉ than), mỗi chậu gồm 5 cây được 
đặt trong khay và được làm mặn với muối NaCl ở 
các nồng độ lần lượt là: 50 mM; 100 mM; 150 mM; 
200 mM, đối chứng 0 mM (nước). Muối được cung 
cấp theo từng lần, mỗi lần cách nhau 1 ngày.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
- Thí nghiệm chịu hạn nhân tạo: Các chỉ tiêu theo 

dõi liên quan đến khả năng chịu hạn của các dòng 
được đánh giá theo phương pháp của Camacho và 
Caraballo (1994).

+ Sau khi tưới nước phục hồi, tiến hành thu mẫu 
và đo: Chiều dài rễ dài nhất (LRL), chiều dài thân lá 
(PH) được đo bằng đơn vị cm. 

+ Mẫu thân và mẫu rễ của từng cây ngô tương 
ứng với các dòng ngô thí nghiệm được sấy trong 
điều kiện 70oC ± 2 oC đến khối lượng không đổi và 
xác định các chỉ tiêu sau: Khối lượng rễ tươi (RFW), 
khối lượng thân tươi (SFW); khối lượng rễ khô 

(RDW); khối lượng thân khô (SDW) được cân bằng 
cân điện tử và độ chính xác 0,01 g; thể tích rễ (cm3).

- Thí nghiệm chịu mặn nhân tạo: Khả năng chịu 
mặn cây ngô được đánh giá trên cơ sở bảng đánh giá 
khả năng chịu mặn của Faustino và cộng tác viên 
2000). Các chỉ tiêu đánh giá gồm có: Chiều dài thân 
lá (cm): tính từ cổ rễ đến chóp lá dài nhất; Chiều 
dài rễ (cm): tính từ cổ rễ đến chóp rễ dài nhất; Khối 
lượng tươi của cây (g/cây): cây con, thân lá sau khi 
thu hoạch cân khối lượng tươi; Khối lượng chất khô 
của cây (g/cây): cây con, thân lá sau khi thu hoạch 
đem sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 70oC ± 2oC đến khối 
lượng không đổi, cân khối lượng khô.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu về các chỉ tiêu trong thí nghiệm được thu 

thập và xử lý bằng phần mềm IRRISTAT 5.0.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 6 đến tháng 12 

năm 2018.
- Địa điểm: Tại khu nhà thí nghiệm của Viện 

Nghiên cứu Ngô.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của tập 
đoàn dòng thuần 

Qua theo dõi về chiều thân lá, dài rễ, khối lượng 
thân tươi, thân khô, khối lượng rễ tươi, rễ khô và thể 
tích rễ của tập đoàn dòng ngô tham gia thí nghiệm, 
kết quả cho thấy:

Chiều dài thân lá và dài rễ: Kết quả theo dõi ở 
bảng 1 cho thấy chiều dài thân lá và dài rễ của tất 
cả các dòng ngô xử lý hạn (CT2) đều giảm đáng 
kể so với điều kiện đối chứng (CT1). Trong đó, 
chiều dài thân lá của các dòng ngô ở CT2 giảm từ 
21,8 - 41,4% so với CT1, trong đó các dòng G324, 
G335, G330, 502N, CML161, C32, 949, G340, G344, 
G334, H245 giảm ít nhất (từ 21,8- 25,6%) so với đối 
chứng, tiếp đến là các dòng G331, G232, TH26A, 
G343, CH71, TH603, L17, DF161, 267 giảm tương 
đối ít so với đối chứng (giảm từ 25,9 - 27,6%), ngược 
lại các dòng G183, G333, 24S, VP1, CH31,... có tỷ lệ 
giảm so với đối chứng là lớn nhất (từ 35,3- 41,4%); 
Về chiều dài rễ: chiều dài rễ của các dòng ngô giảm 
từ 20,4 - 30,5%; các nguồn G235, G342, 24S, V152, 
T518, NT6745, CH675, CH31 có tỷ lệ giảm so với 
đối chứng lớn nhất (29,5 - 30,5%) ,ngược lại các 
dòng G330, G324, 949, 502N, G340, G343, CML161, 
G335, G232, C32, H245, giảm ít nhất so với đối 
chứng (20,4 - 22,8%), ngoài ra các dòng G334, 267, 
L17, G328, G331, G344, TH26A giảm tương đối ít so 
với đối chứng (23,3 - 24,1%).
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Bảng 1. Dài thân lá, dài rễ và thể tích rễ của 9 dòng ưu tú có khả năng chịu hạn tốt

Dòng
 Dài thân lá (cm) Tỷ lệ giảm 

so với 
không hạn 

(%)

 Dài rễ (cm) Tỷ lệ giảm 
so với 

không hạn 
(%)

 Thể tích rễ (cm3) Tỷ lệ giảm 
so với 

không hạn 
(%) CT1  CT2  CT1  CT2  CT1  CT2 

G330 69,00 53,20 22,90 27,00 21,50 20,40 6,00 2,45 59,20
G335 71,00 55,00 22,50 23,50 18,30 22,10 6,80 2,85 58,10
G340 81,50 61,80 24,20 25,00 19,60 21,60 6,80 2,85 58,10
CML161 84,50 65,00 23,10 30,50 23,80 22,00 5,60 2,25 59,80
G324 73,50 57,50 21,80 22,50 17,80 20,90 5,50 2,35 57,30
H245 91,60 68,20 25,60 27,50 21,20 22,80 6,00 2,58 56,90
502N 93,80 72,10 23,10 25,00 19,60 21,60 6,25 2,67 57,00
949 83,50 63,40 24,10 30,50 24,00 21,30 6,10 2,62 57,10
C32 89,80 68,50 23,70 35,80 27,70 22,50 5,00 2,13 57,30
Ghi chú: CT1: Điều kiện có tưới; CT2: Điều kiện hạn.

Thể tích rễ: Qua theo dõi ở bảng 1 cho thấy thể 
tích rễ của các dòng ngô trong điều kiện hạn có sự 
giảm đáng kể so với ở điều kiện không hạn, tỷ lệ giảm 
thấp nhất là dòng VP4 (41,8%), tiếp theo là dòng 
H245, CML161, 949, 502N, G324, C32, TH26A, 
G335, G344, G334, 267, G343, G330, VP5, VP6, D3, 
VP7, CH56 với tỷ lệ giảm 49,4 - 59,2%; các dòng 
G331, G232, L17 có tỷ lệ giảm tương đối thấp so với 
ở điều kiện không gây hạn (59,6 - 60,3%); trong khi 
đó thể tích rễ của các dòng G313, 24S, V152, CH71 
và CH31 giảm nhiều so với đối chứng (66,7 - 69,4%), 
đặc biệt là dòng 24S (giảm 69,4%).

Khối lượng thân tươi và rễ tươi: Qua theo dõi 
đánh giá ở bảng 2 cho thấy khối lượng thân tươi 
và rễ tươi của các dòng ngô ở điều kiện hạn (CT2) 
giảm so với điều kiện thường (CT1), cụ thể như 
sau: Khối lượng thân tươi của các dòng ngô trong 
điều kiện hạn giảm từ 64,6 - 81,4% so với đối chứng 
không hạn. Các dòng ngô G330, G340, 502N, G335, 
CML161, H245, G331, G324, C32, G343, 24F, 949 
giảm ít nhất so với đối chứng (64,6 - 66,4%) trong 
khi đó các dòng 24S, G235, G313,V152, G333, CH31, 
CH411, T518 giảm nhiều nhất so với đối chứng 
không hạn (từ 77,1 - 81,4%); Các dòng G334, G232, 
G344, L17, 267, TH26A, VHB3, VP4 giảm ít so với 
đối chứng (66,5- 68,3%). Khối lượng rễ tươi của các 
dòng ngô trong điều kiện hạn giảm từ 31,7 - 65,2%;
trong đó các dòng 24S, G209, CH56, CH31, V152, T518 
giảm nhiều nhất so với đối chứng (từ 57,3 - 65,2%),
ngược lại các dòng L17, G330, G340, G335, CML161, 
H245, 502N, G324, 949, TH26A, 267, G331, C32 
giảm ít nhất so với đối chứng (31,7 - 39,3%); Các 
dòng G343, CH603, G334, G344, TH95, G232 giảm 
ít so với đối chứng (39,8 - 41,7%).

Khối lượng thân khô và rễ khô: Qua theo dõi 
đánh giá ở bảng 2 cho thấy, có sự giảm mạnh về 
khối lượng thân khô và rễ khô của các dòng trong 
điều kiện hạn (CT2) so với ở điều tưới nước bình 
thường (CT1), cụ thể như sau: Khối lượng thân 
khô của các dòng ngô trong điều kiện hạn có tỷ lệ 
giảm từ 53,9 - 75,0% so với ở điều tưới nước bình 
thường. So với CT1, các dòng có tỷ lệ giảm ít nhất 
(≤ 57,9%) là CML161, H245, G324, C32, G330, 
502N, 949, G340, G335 có; tiếp theo là các dòng 267, 
G314, G331, G344, G343, TH26A, L17, G232 có tỷ 
lệ giảm tương đối thấp (58,8 - 60,8%) và giảm nhiều 
nhất là các dòng G235, 24S,TH20, CH31, V152, 
G209 với tỷ lệ giảm > 70%.

Về khối lượng rễ khô: Qua đánh giá cho thấy, 
các dòng ngô trong điều kiện hạn có tỷ lệ giảm so 
với không hạn là 36,4 - 62,1%, trong đó dòng số 949 
có tỷ lệ giảm ít nhất (36,4%), tiếp theo là các dòng 
G330, G340, G335, TH41, CML16, G324, G334, 
G339, G232, G343, G344, H245, G331, 502N, G310, 
267 với tỷ lệ giảm (< 46%), các dòng TH26A và L17 
có tỷ lệ giảm tương đối thấp so với đối chứng; trái lại 
các dòng G313, V152, 24S, CH171, CH31, CH603, 
G333, G209 có tỷ lệ giảm nhiều nhất so với ở điều 
tưới nước bình thường.

Từ kết quả phân tích số liệu thống kê các chỉ tiêu 
theo dõi đánh giá khả năng chịu hạn của tập đoàn 
dòng ngô của Viện Nghiên cứu Ngô ở giai đoạn cây 
con trong điều kiện nhà lưới cho thấy: 17 dòng G330, 
G335, G340, CML161, G324, H245, 502N, 949, C32, 
G331, G334, G343, G344, 267, G232, TH26A và L17 
trong điều kiện hạn có sự giảm ít nhất về các chỉ tiêu 
chiều dài thân lá và dài rễ, khối lượng thân tươi và 
rễ tươi, khối lượng thân khô và rễ khô và thể tích rễ.
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Theo Camacho và Caraballo (1994), tốc độ tăng 
trưởng bộ rễ cũng như tổng lượng chất khô, chiều 
dài và rộng bộ rễ trong điều kiện hạn được coi là 
chỉ tiêu chọn lọc giống chịu hạn vào giai đoạn sinh 
trưởng sinh dưỡng, trong đó khối lượng rễ khô là 
tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn kiểu gen ngô 
chịu hạn (Rezaeieh và Eivazi, 2011). Mặt khác, trong 
các nghiên cứu về khả năng chịu hạn của ngô trong 
giai đoạn cây con, Zaidi (2002) cũng đã chỉ ra rằng, 
giống cây trồng nào có bộ rễ phát triển tốt khi gặp 

điều kiện thiếu nước ở thời kỳ cây con thì giống đó 
có khả năng tận dụng nước dưới sâu, phát triển tốt 
hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn. Trên cơ sở 
kết quả và phân tích, bước đầu có thể xác định được 
17 dòng có khả năng chịu hạn, trong đó có 9 dòng có 
khả năng chịu hạn tốt nhất, đó là dòng G330, G335, 
G340, CML161, G324, H245, 502N, 949 và C32. Chi 
tiết của 9 dòng chịu hạn tốt nhất được trình bày tại 
bảng 1 và bảng 2.

Bảng 2. Khối lượng thân, rễ tươi và khô của 9 dòng ưu tú có khả năng chịu hạn tốt

Dòng

 Khối lượng 
thân tươi 

(gram) 

Tỷ lệ 
giảm 
so với 
không 

hạn (%)

 Khối lượng 
rễ tươi 
(gram)

Tỷ lệ 
giảm 
so với 
không 

hạn (%)

Khối lượng 
thân khô 
(gram)

Tỷ lệ 
giảm 
so với 
không 

hạn (%)

Khối lượng 
rễ khô 
(gram)

Tỷ lệ 
giảm 
so với 
không 

hạn (%)CT1 CT2 CT1 CT2 CT1 CT2 CT1 CT2

G330 14,76 5,22 64,6 6,56 4,43 32,5 3,02 1,30 57,0 0,74 0,47 36,5
G335 12,26 4,27 65,2 6,48 4,32 33,3 2,54 1,07 57,9 0,62 0,37 40,3
G340 14,20 5,03 64,6 8,57 5,73 33,1 3,01 1,28 57,5 0,80 0,49 38,8
CML161 14,76 5,11 65,4 7,00 4,63 33,9 3,06 1,33 56,5 0,65 0,38 41,5
G324 10,86 3,70 65,9 5,08 3,32 34,6 2,45 1,07 56,3 0,55 0,32 41,8
H245 12,24 4,21 65,6 7,46 4,91 34,2 2,64 1,19 54,9 0,70 0,38 45,2
502N 12,54 4,38 65,1 8,10 5,30 34,6 2,75 1,18 57,1 0,62 0,34 45,7
949 13,08 4,39 66,4 7,80 5,09 34,8 2,48 1,06 57,5 0,55 0,35 36,4
C32 11,88 4,03 66,1 6,63 4,02 39,3 2,64 1,14 56,7 0,63 0,32 48,7

Ghi chú: CT1: Điều kiện có tưới; CT2: Điều kiện hạn.

3.2. Kết quả đánh giá khả năng chịu mặn của tập 
đoàn dòng thuần 

Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn của tập 
đoàn dòng thuần của Viện Nghiên cứu Ngô ở giai 
đoạn cây con trong điều kiện nhà lưới được tiến hành 
với 4 nồng độ muối khác nhau (50 mM, 100 mM, 
150 mm và 200 mM) với đối chứng là không xử lý 
mặn. Kết quả theo dõi ở bảng 3 đạt được như sau:

Chiều dài thân lá: Qua đánh giá cho thấy chiều 
dài thân lá của các dòng có xu hướng giảm dần theo 
nồng độ muối tăng lên, ở nồng độ muối 50 mM và 
100 mM có một số dòng có chiều dài thân lá cao 
hơn đối chứng ở độ tin cậy cao, có thể nhiễm muối 
ở nồng độ nhẹ ảnh hưởng không nhiều đến sự sinh 
trưởng về chiều dài của thân lá, của rễ, trong một 
số trường hợp còn có tác dụng kích thích sự sinh 
trưởng về chiều dài của thân lá và rễ. Ở nồng độ 
muối 150 mM và 200 mM có sự giảm đáng kể so với 
đối chứng, đặc biệt là ở nồng độ muối 200 mM. Cụ 
thể như sau:

Ở nồng độ muối 50 mM: Các dòng TH26A, 
TH29A, 264, 307, 54M, 8, 24F, 183, 2630(1) có chiều 

dài thân lá tăng hơn đối chứng cao nhất (tỷ lệ giảm 
từ -11,27% đến -7,70%); sau đó đến các dòng TH64, 
1, 141, 89N, TH41, 233 (tỷ lệ giảm từ -6,49% đến 
-4,2%). Các dòng số 82, DF4, CH56 có sự giảm nhẹ 
về chiều dài thân lá (tỷ lệ giảm từ 0,74 - 1,86%), các 
dòng số 57, X122, 45, H02 có tỷ lệ giảm lớn hơn 
(2,1 - 2,57%), giảm nhiều nhất là dòng số 67, 292, 
283,02 (8,40 - 9,21%). Các dòng khác có sự giảm về 
chiều dài thân lá so với đối chứng từ 2,57 - 8,0%.

Ở nồng độ muối 100 mM, cũng cho kết quả 
tương tự, các dòng TH26A, 264, 54M, 307, TH29A 
có chiều dài thân lá cao hơn so với đối chứng (tỷ 
lệ giảm từ -5,63% đến -4,88%), tiếp theo đó là các 
dòng số 8, 24F, 183, 89N, TH64, 141, 1, 233, 2630 (1) 
(giảm từ -4,5% đến -1,07%) ngược lại các dòng số 
67, 02 giảm nhiều nhất (12,1% và 13,33). 

Ở nồng độ 150 mM, không có dòng nào có chiều 
dài thân là cao hơn đối chứng, nhóm dòng số 264, 
54M, TH26A, TH29A, 307, 8, 24F, TH64, 183, 89N, 
1, 233, 141, 2630 (1) có chiều dài thân lá giảm ít nhất 
(9,41-13,58%). 



18

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 12(121)/2020

Ở nồng độ 200mM, các dòng có tỷ lệ giảm ít nhất 
so với đối chứng, đó là TH29A, TH26A, 54M, 307, 
264, 89N, 8, 183, 24F, 141, 233, 1 (16,22 - 30,4%), các 
dòng số 99, 292, 67, 02, 57 là dòng có tỷ lệ giảm trên 
60% so với đối chứng ở nồng độ muối 200 mM.

Chiều dài rễ: Ở nồng độ muối 50 mM và 100 mM, 
các dòng TH26A, 264, 307, 141, 8, 24F, 183, TH29A, 
1, 54M, 233, TH64, H240, 2630 (1) có chiều dài 
rễ vượt so với đối chứng, các dòng số 250, 89N có 
chiều dài rễ vượt đối chứng ở nồng độ muối 50mM 

nhưng lại giảm so với đối chứng ở nồng độ muối 100 
mM (2,5 - 3,03%) và giảm mạnh nhất là các dòng 
số 67, và dòng số 02 (9,06 - 13,33% ở nồng độ muối 
50 mM; 22,64 - 23,08% ở nồng độ muối 100 Mm). Ở 
nồng độ muối 150 mM và 200 mM chiều dài rễ của 
các dòng giảm mạnh đặc biệt là các dòng 67, 02, 292 
trong khi đó các dòng 264, 307, 8, 24F, 183, 233, 141, 
TH29A, 1, TH26A, 54M, 89N, 2630 (1) là các dòng 
có tỷ lệ giảm chiều dài rễ ít nhất so với các dòng ngô 
khác (< 30%).

Bảng 3. Tỷ lệ giảm về chiều dài thân lá và rễ của 9 dòng có khả năng chịu mặn tốt 
ở các nồng độ muối so với đối chứng

Dòng
Tỷ lệ giảm về chiều dài thân lá (%) Tỷ lệ giảm về chiều dài rễ (%)

Đối chứng 
(cm) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

Đối chứng 
(cm) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

2630 (1) 93,50 -7,70 3,21 13,58 24,60 24,00 -6,67 -8,33 13,75 18,75
54M 78,00 -10,26 -5,13 9,62 18,33 28,50 -12,28 -7,37 7,37 24,56
TH26A 71,00 -11,27 -5,63 9,72 17,61 22,00 -11,36 -7,27 5,00 17,27
TH29A 82,00 -10,98 -4,88 9,88 16,22 23,00 -15,22 -9,13 9,57 20,00
8 88,50 -9,83 -4,52 10,40 24,18 30,00 -18,67 -9,00 9,33 15,00
264 101,00 -10,89 -5,25 9,41 22,97 33,00 -19,70 -13,03 7,58 14,55
307 83,00 -10,84 -5,06 9,88 20,72 20,50 -19,51 -12,68 8,29 14,63
24F 89,50 -9,50 -4,25 11,84 24,69 21,50 -16,28 -9,77 8,84 16,28
183 87,50 -8,91 -4,11 12,00 24,34 24,50 -16,33 -8,98 8,98 17,55

Kết quả theo dõi ở bảng 4 như sau:
Khối lượng thân tươi: Ở nồng độ muối 50 mM 

và 100 mM, các dòng 264, 307, 183, 54M, 8, 233, 
24F, TH29A, 2630 (1), 1, 141, TH64, 89N, TH26A 
có khối lượng thân tươi giảm ít nhất giảm từ -6,38% 
đến -1,89% ở nồng độ 50mM, từ -2,57% đến -0,13% 
ở nồng độ 100mM trong khi đó các dòng 67 và 

02 có khối lượng thân tươi giảm nhiều nhất. Ở nồng 
độ muối 150 mM và 200 mM: hầu hết các dòng 
đều giảm khối lượng thân tươi đáng kể so với đối 
chứng, các dòng 2630 (1), 264, 307, 54M, 8, TH26A, 
TH29A, 24F, 183, 89N, TH64, 233 là các nguồn có 
khối lượng thân tươi giảm ít nhất (<14% ở nồng độ 
muối 150 mM và < 25,3% ở nồng độ muối 200 mM).

Bảng 4. Tỷ lệ giảm về khối lượng thân và rễ tươi của 9 dòng 
có khả năng chịu mặn tốt ở các nồng độ muối so với đối chứng

Dòng
Tỷ lệ giảm về khối lượng thân tươi (%) Tỷ lệ giảm về khối lượng rễ tươi (%)

Đối chứng 
(gram) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

Đối chứng 
(gram) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

2630 (1) 12,76 -3,06 -1,25 10,27 18,81 7,24 -2,35 -0,83 5,11 18,65
54M 13,28 -4,14 -1,73 8,28 19,13 7,18 -2,09 -0,56 5,71 19,22
TH26A 12,22 -6,38 -1,55 10,31 18,74 7,28 -2,34 -0,96 7,42 18,27
TH29 11,58 -3,20 -2,07 8,89 19,52 6,85 -3,36 -0,73 6,28 20,15
8 14,12 -3,75 -1,27 10,06 21,88 7,62 -2,36 -1,05 7,09 19,55
264 15,94 -5,83 -2,57 8,66 19,45 9,23 -3,03 -1,08 5,85 18,09
307 15,16 -5,28 -2,24 8,84 20,51 8,16 -2,45 -0,86 6,25 18,26
24F 15,30 -3,46 -1,96 10,20 21,90 9,10 -0,55 -0,55 7,14 20,44
183 13,92 -4,53 -1,72 10,92 21,48 6,96 -2,01 -0,57 7,33 19,83
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Khối lượng rễ tươi: Ở nồng độ muối 50 mM và 
100 mM khối lượng rễ tươi của các dòng TH29A, 
264, 307, 8, 2630(1), TH26A, 54M, 183, TH64, 233, 
89N, 1, 24F, 141 là giảm ít nhất so với đối chứng (từ 
-0,44% đến -3,36% ở nồng độ 50mM, từ -1,08% đến 
1,43% ở nồng độ 100 mM), các nguồn DF2, 31 (1)
và TH20 có khối lượng rễ tươi giảm tương đối so 
với đối chứng, giảm nhiều nhất là nguồn 67 và 
02 (9,05 - 9,55% ở nồng độ 50 mM và 20,59 - 21,61% 
ở nồng độ 100 mM). Ở nồng độ muối 150 mM và 
200 mM, khối lượng rễ tươi của các dòng đều giảm 
mạnh so với đối chứng, các dòng 292, 99, 283, 67, 
02, 279 là giảm nhiều nhất, ngược lại các dòng 2630 
(1), 54M, 264, 307, TH26A, TH29A, 8, 24F, 183, 233, 
141, TH64, 1, 89N là giảm ít nhất. 

Kết quả theo dõi ở bảng 5 đạt được như sau:
Khối lượng thân khô: Ở nồng độ muối 50 mM 

và 100 mM, các dòng TH26A, 264, 307, 54M, 8, 
TH29A, 24F, 183, 2630 (1), D70 , TH64, TH64, 89N, 
141, 1, 233 có khối lượng thân khô cao hơn đối chứng 
(từ -4.94% đến -0,78% ở nồng độ muối 50 mM; 

từ -2,11% đến -0,39% ở nồng độ 100 mM), giảm 
nhiều nhất là các dòng 02, 292 ở nồng độ muối 50 
mM (8,64 - 8,72%) và dòng 67, 283 ở nồng độ 100 
mM (11,52 - 11,57%), các nguồn TH20,31(1), DF2 
có sự sụt giảm tương đối về khối lượng thân lá khô 
so với đối chứng. Ở nồng độ 150 mM và 200 mM, 
các dòng ngô thí nghiệm đều giảm khối lượng thân 
khô đáng kể so với đối chứng, giảm nhiều nhất là 
nguồn 67, 02. Đặc biệt ở nồng độ muối 200 mM, 
dòng số 26, có tỷ lệ giảm lớn nhất là 68,45% trong khi 
đó giảm ít nhất (< 18%) là các dòng 54M, TH26A, 
TH29A, 24F, 307, 54M, 2630 (1), 183, 8, 141, 233, 1.

Khối lượng rễ khô: Ở 4 nồng độ muối, các dòng 
264, 307, 8, 183, 1, 233, 24F, 141, TH26A, TH29, 
54M, 2630 (1) có giảm về khối lượng rễ khô so với 
đối chứng là thấp nhất, thậm chí là cao hơn đối 
chứng ở nồng độ muối nhẹ (50 mM và 100 mM); 
tiếp theo là các dòng 89N, TH64 có tỷ lệ giảm thấp 
so với đối chứng. Các dòng TH20, 31 (1), DF2 có tỷ 
lệ giảm tương đối so với đối chứng; các dòng số 283, 
67, 02 giảm so với đối chứng nhiều nhất. 

Bảng 5. Tỷ lệ giảm về khối lượng thân và rế khô của 9 dòng 
có khả năng chịu mặn tốt ở các nồng độ muối so với đối chứng

Dòng
Tỷ lệ giảm về khối lượng thân khô (%) Tỷ lệ giảm về khối lượng rễ khô (%)

Đối chứng 
(gram) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

Đối chứng 
(gram) 50 mM 100 

mM
150 
mM

200 
mM

2630 (1) 3,20 -1,25 -0,94 7,50 14,69 1,82 -1,65 0,55 9,34 18,68
54M 2,58 -2,71 -1,94 5,04 14,34 0,86 -9,30 -4,65 6,98 19,77
TH26A 3,24 -4,94 -1,85 3,70 13,27 1,22 -5,74 -3,28 5,74 16,39
TH29 3,92 -2,04 -1,53 3,57 13,27 1,76 -3,41 -2,27 6,25 18,18
8 4,30 -2,33 -1,16 3,26 15,81 1,86 -6,45 -3,23 6,45 18,28
264 4,26 -4,46 -2,11 2,58 13,15 2,16 -8,33 -4,63 5,09 16,67
307 4,42 -4,30 -1,58 2,49 14,03 1,64 -7,93 -4,27 5,49 17,68
24F 4,90 -1,63 -0,82 4,08 13,67 1,74 -4,02 -3,45 6,32 19,54
183 3,90 -1,28 -0,77 3,85 15,38 1,68 -5,36 -3,57 6,55 19,64

Từ kết quả phân tích số liệu thống kê các chỉ 
tiêu theo dõi đánh giá khả năng chịu mặn giai đoạn 
cây con trong điều kiện nhà lưới của tập đoàn dòng 
thuần và dựa theo bảng đánh giá mức độ chịu mặn 
của ngô ở giai đoạn cây con bằng phương pháp trồng 
trong dung dịch dưỡng mặn của Faustino và cộng 
tác viên (2000), bước đầu đã chọn được 9 dòng có 
khả năng chịu mặn tốt, đó là: Các dòng số 8, 264, 
307, 24F, 183, 2630 (1), 54M, TH26A và TH29A; 
5 dòng có khả năng chịu mặn khá: 233, 1, 141, 89N 

và TH64. Chi tiết của 9 dòng chịu hạn tốt nhất được 
trình bày tại bảng 3-5.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Thông qua đánh giá các nguồn dòng về khả năng 

chịu hạn ở giai đoạn cây con trong điều kiện nhà lưới, 
bước đầu đã xác định được: 17 dòng có khả năng 
chịu hạn tốt hoặc khá (điểm 1 - 2), gồm có: 09 dòng 
có khả năng chịu hạn tốt, đó là dòng G330, G335, 
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G340, CML161, G324, H245, 502N, 949 và C32; 
08 dòng có khả năng chịu hạn khá: G331, G334, 
G343, G344, 267, G232, TH26A và L17; 14 dòng biểu 
hiện chịu mặn (ở mức độ 1-2), trong đó: 09 dòng
có khả năng chịu mặn tốt, đó là nguồn dòng 8, 264, 
307, 24F, 183, 2630(1), 54M, TH26A và TH29A; 05 
dòng có khả năng chịu mặn khá: 233, 1, 141, 89N 
và TH64. Đây là các dòng ưu tú có khả năng chống 
chịu điều kiện bất thuận (hạn, mặn) phục vụ công 
tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng 
tốt, chịu hạn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong giai đoạn tới của Viện Nghiên cứu Ngô.

4.2. Đề nghị
Tiếp tục đánh giá, sử dụng và phát triển 17 dòng 

có khả năng chịu hạn và 14 dòng biểu hiện chịu mặn 
đã được chọn lọc nhằm phục vụ công tác chọn tạo 
giống ngô lai chống chịu điều kiện bất thuận (hạn, 
mặn), thích ứng với biến đổi khí hậu.

LỜI CẢM ƠN
Kết quả nghiên cứu được hỗ trợ bởi Tiểu dự án 

FIRST-MRI “Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm 
chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, 
chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi 
sinh học và sinh học) thích ứng với biến đổi khí hậu” 
thuộc tiểu hợp phần 2a của Dự án “Đẩy mạnh đổi 
mới sang tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và 
công nghệ”.
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Evaluation of inbred lines for hybrid maize breeding with stress tolerance 
Nguyen Xuan Thang, Bui Manh Cuong, Tran Quang Dieu, 

Doan Thi Bich Thao, Ta Thi Thuy Dung, Nguyen Chi Thanh
Abstract
By evaluating of maize inbred lines for drought tolerance at the seedling stage under the net house conditions, 
17 lines were initially identified with drought tolerance (the point scale of 1 - 2), of which 9 lines expressed best and 
8 others showed quite good at drought tolerance. 14 maize inbred lines were tolerant to salinity (at the level of 1-2); 
of which 9 lines were highly tolerant while other 5 lines were medium. These are elite maize lines with stress tolerance 
(drought, salinity) for MRI’s maize breeding which can be used for breeding of varieties adapting to climate change 
in the future.
Keywords: Climate change, drought tolerance, inbred lines, maize hybrids, salt tolerance
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