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TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, 30 giống lúa địa phương được sử dụng để đánh giá đặc tính hình thái nông học, 

chất lượng cũng như nhận diện gen quy định về hương thơm và hàm lượng amylose. Kết quả cho thấy giống 
Huyết Rồng 3 có chiều dài bông dài nhất (30,3 cm) và khác biệt có ý nghĩa với các giống còn lại. Số bông/bụi 
của các giống khá lớn (7 - 17 bông/bụi). Giống Bông Sen 8 có khối lượng 1.000 hạt trên 33 gram. Về kích thước 
hạt gạo, giống Ba Lê và Bắt Tam Băng thuộc nhóm thon dài. Về hàm lượng amylose, 5 giống có hàm lượng 
amylose thấp hơn 20% bao gồm: Sóc (11,84%), Bằng Tép (13,8%), Nhỏ �ơm và Ta Đen (19,55%) và giống Gãy 
xe 3 (19,71%). Giống có hương thơm là �ần Nông Nâu. Kết quả nhận diện gen quy định hàm lượng amylose 
thấp cho thấy có 2 giống lúa mùa cho kích thước băng hình tại vị trí 235 bp (kiểu gen T) quy định hàm lượng 
amylose thấp là giống Bằng Tép và Ta Đen. Giống �ần Nông Nâu có kích thước băng hình tại vị trí 257 bp, 
quy định hương thơm. Các giống lúa này có thể sử dụng làm vật liệu khởi đầu phục vụ cho công tác lai tạo và 
chọn lọc giống mới, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Từ khóa: Các giống lúa địa phương, phẩm chất, gen Wx, BADH2
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đóng 
góp hơn 18,2 triệu tấn lúa, chiếm tỷ lệ 50,5% trong 
tổng sản lượng khoảng 36 triệu tấn lúa của cả nước. 
Hơn 80% sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm là từ 
ĐBSCL (Tổng cục �ống kê, 2021). Tuy nhiên, cây 
lúa chưa thật sự mang lại giá trị kinh tế cao cho 
người nông dân, nguyên nhân do giá cả của hạt 
gạo xuất khẩu còn biến động rất lớn như tỷ lệ gạo 
nguyên còn thấp, gạo có chất lượng cơm dẻo, thơm 
và giá trị dinh dưỡng cao còn hạn chế. Hiện nay, 
Việt Nam đang tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo theo 
hướng ưu tiên đầu tư một số loại giống để  nâng 
cao giá trị hạt gạo, phù hợp với nhu cầu thị trường.  
Đó là các loại gạo có chất lượng cao, mang về lợi 
nhuận hơn cho nông dân và doanh nghiệp xuất 
khẩu (Đỗ �ị Bích �ủy, 2021). 

Bên cạnh đó, để đảm bảo đảm an ninh lương 
thực và xuất khẩu nông sản bền vững trước tình 
trạng quỹ đất trồng lúa ngày thu hẹp, dân số tăng 
và biến đổi khí hậu khó lường, công tác nghiên cứu 
chọn, tạo giống đang được đặt lên hàng đầu. Việc 
nhanh chóng tạo ra những giống lúa thực sự tốt, có 
năng suất chất lượng, chống chịu trong điều kiện 

bất lợi sinh học và phi sinh học, ứng phó với biến 
đổi khí hậu cũng như phá vỡ rào cản để tăng năng 
suất, sản lượng lương thực, đòi hỏi phải có những 
thông tin chính xác về kiểu gen (genotype) và kiểu 
hình (phenotype) của các nguồn vật liệu, đặc biệt là 
các nguồn gen bản địa quí. Hàm lượng amylose, độ 
bền thể gel, nhiệt độ hồ hóa và độ dài hạt là những 
yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo 
trong nấu nướng. Do đó, việc cải tiến giống lúa mới 
để có phẩm chất gạo tốt, giá trị thương phẩm cao 
để đưa ra sản xuất tập trung thành vùng chuyên 
canh phục vụ xuất khẩu là rất cần thiết. Trong đó, 
việc cải tiến các yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất 
gạo sau khi nấu, cơm ngon, độ mềm và dẻo là rất 
cần thiết. Vì các tính trạng quy định về phẩm chất 
gạo sau khi nấu chịu chi phối do gen rất lớn. Chính 
vì vậy, cần nhiều thời gian và những nghiên cứu 
sâu hơn mới thật sự mang lại hiệu quả cao.

Hiện nay ngân hàng gen tại Bộ môn Di truyền 
và Chọn giống Cây trồng, Khoa Nông nghiệp, 
Trường Đại học Cần �ơ đã có khoảng 1.988 giống 
lúa các loại, bao gồm lúa mùa sớm, lúa mùa lỡ, lúa 
mùa muộn và nhóm lúa rẫy khoảng 647 giống và 
nhóm nếp 276 giống. Tuy nhiên, việc đánh giá chỉ 
dừng lại ở việc đo đạc và quan sát các tính trạng 
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Giống đối chứng để đánh giá về phẩm chất là 
giống Jasmine85 có nguồn gốc từ Mỹ và giống IR64 
có nguồn gốc từ Viện Lúa Quốc tế IRRI.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phân tích đặc tính hình thái nông học của 
30 giống lúa mùa địa phương

Các tính trạng hình thái nông học và thành phần 
năng suất được thực hiện và ghi nhận theo Quy 
chuẩn Việt Nam (QCVN 01-65:2011/BNNPTNT) 

và đánh giá theo quy ước mô tả của IBPGB (1980).

2.2.2. Phân tích các đặc tính phẩm chất gạo 
Chiều dài (D), chiều rộng (R), tỷ lệ D/R được 

đo bằng máy Baker E-02. Độ trở hồ được đánh 
giá bằng độ lan rộng và độ trong suốt của hạt gạo 
trong dung dịch KOH 1,7% trong 23 giờ ở nhiệt 
độ phòng và được ghi điểm theo thang điểm của 
(IRRI, 2014). Hàm lượng amylose được thực hiện 
theo phương pháp của Graham (2002) và thang 
điểm đánh giá của IRRI (2014). 

hình thái nông học, chưa phân tích chi tiết về tiềm 
năng di truyền cũng như khả năng mang các gen 
chống chịu hạn, mặn, gen qui định hương thơm, 
hàm lượng amylose, dinh dưỡng, gen chống chịu 
sâu bệnh hại,... Do đó, việc phân tích, đánh giá một 
cách cụ thể và chi tiết về nguồn gen là nhu cầu cần 
thiết và cấp thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Bộ giống lúa thí nghiệm bao gồm 30 giống lúa 

mùa địa phương được lưu trữ trong ngân hàng gen 
của Trường Đại học Cần �ơ.

Bảng 1. Nguồn gốc của các dòng lúa được sử dụng trong thí nghiệm

STT Tên giống Nguồn gốc STT Tên giống Nguồn gốc
1 Ba Lê Gò Công, Tiền Giang 16 Nàng Nhan Cửu Long
2 Bằng Tép Vĩnh Hưng, Long An 17 Nàng Tây Đùm Châu Phú, An Giang
3 Bắt Tam Băng Bến Tre 18 Nàng Trời Minh Hải
4 Bông Sen 8 Cửu Long 19 Nhỏ Chùm Tiền Giang
5 Cà Đung Bột Lộc Bạc Liêu, Minh Hải 20 Nhỏ Đỏ Cần Giuộc, Long An
6 Cà Đung Phèn Gò Công, Tiền Giang 21 Nhỏ �ơm Bình Đại, Bến Tre
7 Cà Đung Sớm Gò Công, Tiền Giang 22 Ô Tre Trắng Cửu Long
8 Đùm Đuôi Trâu Tân Hồng, Đồng �áp 23 Quang Phát 2 Cần Đước, Long An
9 Gãy Xe 3 Gò Công Đông, Tiền Giang 24 Rừng Lá Xanh Tân Hồng, Đồng �áp

10 Huyết Rồng 3 Gò Công Đông, Tiền Giang 25 Sóc An Giang
11 Lúa Trời Cho Bình Đại, Bến Tre 26 Sóc Nâu 2 Đức Huệ, Long An
12 Mắc Cu 1 Tiền Giang 27 Sông Đôi Hậu Giang
13 Nàng Co Đỏ Cần Giuộc, Long An 28 Ta Đen An Giang
14 Nàng Co Dợt Cần Giuộc, Long An 29 Tài Nguyên 2 Cần Đước, Long An
15 Nàng Đen Bến Tre 30 �ần Nông Nâu U Minh, Kiên Giang

Bảng 2. Phân loại theo hàm lượng amylose trong hạt (IRRI, 2014)

Hàm lượng Amylose (%) Đánh giá Phân loại gạo
0 - 5 Nếp Nếp

5,1 - 12 Gạo dẻo Rất thấp
12,1 - 20 Gạo dẻo �ấp
20,1 - 25 Mềm cơm Trung bình

>25 Cứng cơm Cao



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 07(140)/2022 

21

2.2.4. Nhận diện gen quy định hương thơm và 
hàm lượng amylose bằng chỉ thị phân tử 

Ly trích DNA từ mô lá bằng phương pháp 
sử dụng CTAB (Cetyl Trimethyl Ammonium 
Bromide) của Doyle và Doyle (1990).

Phân tích hương thơm (Bradbury et al., 2005), 
waxy G-T (Cai et al., 2015) bằng chỉ thị phân tử sử 
dụng khuếch đại DNA (Bảng 4). 

2.2.3. Đánh giá cảm quan hương thơm
40 hạt gạo loại bỏ vỏ cám được sử dụng để đánh 

giá hương thơm, gạo được ngâm bằng 10 mL dung 

dịch KOH 1,7% trong đĩa petri trong 1 giờ (Golam 
et al., 2010). Sau đó, mẫu được đánh giá cảm quan 
theo thang điểm đánh giá của IRRI (Bảng 3).

Bảng 3. �ang điểm đánh giá cảm quan hương thơm (IRRI, 2014)

�ang điểm Hương thơm �ang điểm
0 Không thơm 0
1 �ơm nhẹ 1
2 �ơm 2

Bảng 4. Trình tự đoạn mồi sử dụng trong thí nghiệm
Primer Trình tự 5’→3’ Sản phẩm Chiều dài band (bp)

Mồi nhận diện Waxy G-T (Cai và cộng tác viên., 2015)
WxGF TACAAATAGCCACCCACA

GF-TR (Common band) 387
WxGR GGGAAACAAAGAATTATAAACATATATGTACAC
WxTF CATCAGGAAGAACATCTGCAAGT GF-GR (G type) 207
WxTR GATCAGCCTAACCAAACA TF-TR (T type) 235

Mồi nhận diện hương thơm (Bradbury và cộng tác viên., 2005)
EAP AGTGCTTTACAAAGTCCCGC

ESP-EAP (Common band) 580
ESP TTGTTTGGAGCTTGCTGATG

INSP TGGTAAAAAGATTATGGCTTCA ESP-IFAP (Aroma) 257
IFAP CATAGGAGCAGCTGAAATATATACC EAP-INSP (Non- aroma) 355

2.2.5. Phân tích số liệu
Số liệu thống kê và biểu đồ được phân tích bằng 

phần mềm Microso� Excel 2016, Statgraphics và 
Origin 2017.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�í nghiệm thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 

02/2022. Phân tích phẩm chất bằng phương pháp 
sinh hóa và nhận diện kiểu gen quy định tính trạng 
chất lượng được thực hiện tại phòng Lab. Bộ môn 
Di truyền và Chọn giống Cây trồng, Khoa Nông 
nghiệp, trường Đại học Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá đặc tính hình thái nông học của 30 
giống lúa mùa địa phương

Chiều cao cây là một trong những tính trạng 
được các nhà chọn giống quan tâm trong quá trình 
chọn tạo giống lúa mới, tính trạng chiều cao cây 
liên quan đến sự chống chịu đổ ngã cây lúa. Kết quả 
trong nghiên cứu này cho thấy chiều cao cây của 
các giống dao động từ 76,3 - 154 cm (Bảng 1), thấp 
nhất là giống Nàng Đen (76,3 cm) và cao nhất là 
giống Rừng Lá Xanh (154 cm). Nhìn chung, chiều 
cao cây của các giống này đạt mức trung bình phù 
hợp với điều kiện canh tác ở ĐBSCL và cũng khá 
gần với các giống lúa cao sản đang canh tác hiện 
nay, phù hợp với canh tác cơ giới hóa,...

Chiều dài bông của giống lúa là một trong 
những chỉ tiêu quan trọng quyết định đến năng 
suất lúa, bởi vì chiều dài bông càng dài thì số hạt 
trên bông càng nhiều và góp phần tăng năng suất. 
Chiều dài bông của 30 giống lúa mùa dao động từ 
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Bảng 1. Các tính trạng hình thái nông học và thành phần năng suất của 30 giống lúa mùa địa phương

STT Tên giống Chiều cao cây 
(cm)

Chiều dài bông 
(cm)

Số bông/bụi 
(bông)

Hạt chắc/bông 
(hạt)

Khối lượng  
1.000 hạt (g)

1 Ba Lê 122,97 ± 2,28b-e 24,87 ± 0,32b-h 13 ± 3,00a-d 89 ± 6,00ab 23,88 ± 1,95c

2 Bằng Tép 88,27 ± 6,64g-j 22,47 ± 1,18h 9 ± 2,00a-d 111 ± 9,00ab 19,43 ± 1,4f

3 Bắt Tam Băng 81,23 ± 5,85ij 23,90 ± 1,15c-h 17 ± 2,00a 97 ± 10,00ab 23,66 ± 0,3de

4 Bông Sen 8 87,17 ± 10,60g-j 23,33 ± 0,29d-h 12 ± 4,00 a-d 147 ± 1,00a 33,5 ± 0,08a

5 Cà Đung Bột Lộc 122,67 ± 2,52b-e 22,83 ± 0,25f-h 7 ± 1,00d 97 ± 8,00ab 24,16 ± 0,1cd

6 Cà Đung Phèn 101,63 ± 16,11e-h 22,90 ± 0,44f-h 12 ± 1,00a-d 125 ± 9,00ab 22,97 ± 0,61e

7 Cà Đung Sớm 130,30 ± 3,54a-d 26,90 ± 0,72a-d 10 ± 2,00a-d 109 ± 6,00ab 27,51 ± 0,3b

8 Đùm Đuôi Trâu 108,33 ± 3,79d-f 25,50 ± 1,14b-h 11 ± 2,00a-d 82 ± 1,00ab 27,66 ± 0,1b

9 Gãy Xe 3 98,10 ± 2,69f-i 27,83 ± 0,72ab 12 ± 0,01a-d 123 ± 5,00ab 25,43 ± 0,1c

10 Huyết Rồng 3 138,33 ± 3,04ab 30,33 ± 2,15a 11 ± 3,00a-d 128 ± 2,00ab 26,43 ± 0,3bc

11 Lúa Trời Cho 110,33 ± 7,56c-f 25,93 ± 1,27 b-g 14 ± 2,00a-d 131 ± 7,00ab 26,74 ± 0,46bc

12 Mắc Cu 1 142,67 ± 6,43ab 24,43 ± 1,07b-h 13 ± 2,00a-d 140 ± 9,00ab 26,16 ± 0,3bc

13 Nàng Co Đỏ 103,33 ± 9,07e-h 25,23 ± 0,61b-h 8 ± 1,00cd 94 ± 8,0ab 28,18 ± 0,12ab

14 Nàng Co Dợt 105,33 ± 2,89e-g 24,77 ± 1,57b-h 7 ± 2,00cd 118 ± 7,0ab 22,46 ± 0,3e

15 Nàng Đen 76,33 ± 3,79j 23,10 ± 1,05e-h 9 ± 2,00b-d 117 ± 11ab 24,15 ± 6,07cd

16 Nàng Nhan 104,00 ± 5,29e-g 25,20 ± 0,60b-h 12 ± 1,00a-d 95 ± 7,0ab 25,96 ± 0,37c

17 Nàng Tây Đùm 88,00 ± 2,00g-j 25,57 ± 1,01b-h 11 ± 3,00a-d 118 ± 1,0ab 27,68 ± 0,27b

18 Nàng Trời 84,67 ± 4,51h-j 24,27 ± 0,31b-h 11 ± 4,00a-d 119 ± 6,0ab 29,55 ± 1,02ab

19 Nhỏ Chùm 94,33 ± 0,58f-i 24,90 ± 0,70b-h 17 ± 2,00a 104 ± 3,0ab 26,53 ± 0,65bc

20 Nhỏ Đỏ 148,00 ± 8,54ab 27,23 ± 0,32a-c 15 ± 3,00a-c 99 ± 4,0ab 27,43 ± 0,2b

21 Nhỏ �ơm 112,67 ± 5,69c-f 27,83 ± 0,83ab 14 ± 4,00a-d 110 ± 4,0ab 26,81 ± 0,75bc

22 Ô Tre Trắng 123,33 ± 1,53b-e 22,60 ± 0,62gh 14 ± 3,00a-d 63 ± 9,0b 21,2 ± 0,05ef

23 Quang Phát 2 145,00 ± 2,65ab 26,47 ± 0,74a-e 11 ± 3,00a-d 157 ± 3,0a 19,1 ± 4,55f

24 Rừng Lá Xanh 154,33 ± 3,06a 22,83 ± 1,89gh 12 ± 1,00a-d 112 ± 7,0ab 26,4 ± 2,15bc

25 Sóc 135,00 ± 4,36a-c 26,33 ± 0,91a-f 16 ± 2,00ab 150 ± 9,0a 22,96 ± 1,3e

26 Sóc Nâu 2 150,00 ± 4,36ab 23,13 ± 0,93e-h 10 ± 2,00a-d 109 ± 3,0ab 22,13 ± 0,6e

27 Sông Đuôi 148,67 ± 4,83ab 25,07 ± 0,91b-h 10 ± 1,00a-d 119 ± 8,0ab 27,06 ± 0,45b

28 Ta Đen 146,67 ± 4,73ab 22,60 ± 0,70gh 13 ± 2,00a-d 88 ± 9,0ab 25,91 ± 0,15c

29 Tài Nguyên 2 98,33±3,21f-i 22,70±1,06gh 13±1,00a-d 136±7,0ab 26,06±0,1bc

30 �ần Nông Nâu 140,33 ± 1,53ab 26,53 ± 0,65 a-e 12 ± 2,00 a-d 146 ± 8,00a 27,16 ± 0,1b

Mức ý nghĩa (F)
Hệ số biến thiên (CV) (%)
Độ lệch chuẩn (SD)

** ** ** ** **
20,96 8,36 17,8 19,77 5,46
24,39 2,08 3 29 3,54

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt thống kê có ý nghĩa ở mức 5%; **: khác biệt 
có ý nghĩa thống kê 1%.

22,4 đến 30,3 cm. Giống Huyết rồng 3 có chiều dài 
bông dài nhất (30,3 cm). Các giống lúa khác có 
chiều dài bông tương đối khá (> 22 cm). 

Số bông/bụi của các giống dao động lớn, khoảng 
chênh lệch giữa số lớn nhất và nhỏ nhất là hơn 2,5 lần, 
dao động từ 7 - 17 bông/bụi, số bông/bụi cũng là một 
trong những yếu tố quyết định đến năng suất lúa, tùy 
thuộc vào đặc tính giống, mùa vụ và kỹ thuật canh tác. 

Số hạt chắc/bông giữa các giống cũng có khoảng 
chênh lệch đáng kể (dao động từ 60 - 150 hạt), điều 
này cho thấy mức độ đa dạng về mặt di truyền của 
một trong số các yếu tố cấu thành năng suất.

Hầu hết các tính trạng hình thái nông học có sự 
khác biệt ở mức ý nghĩa 1%, cho thấy sự đa dạng 
của các giống lúa mùa.
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Khối lượng 1.000 hạt của giống lúa là một trong 
những yêu tố quyết định đến năng suất giống lúa. 
Trong nghiên cứu này hầu hết các giống có khối 
lượng 1.000 hạt lớn, tuy nhiên cũng có những 
giống có khối lượng 1.000 hạt nhỏ hơn 20 gram, 
chẳng hạn như giống Quang Phát 2 (19,1 gram) và 
giống Bằng Tép (19,4 gram). Giống Bông Sen 8 có 
khối lượng 1.000 hạt cao nhất (33,5 gram). 

3.2. Đánh giá phẩm chất dựa vào kích thước hạt 
của 30 giống lúa mùa địa phương

Chiều dài hạt gạo là một trong những chỉ tiêu 
phẩm chất hạt gạo, theo thang điêm đánh giá của 
IRRI, hạt gạo ngắn < 5,5 mm, hạt gạo dài > 6,5 mm 
và hạt gạo rất dài > 7,0 mm. Trong nghiên cứu này 
chiều dài hạt gạo của 30 giống lúa mùa địa phương 
dao động từ 5,90 - 7,80 mm. Giống có chiều dài hạt 
gạo ngắn nhất là Nàng Tây Đùm (5,90 mm) và dài 
nhất là giống Ba Lê (7,80 mm), các giống còn lại có 
chiều dài thuộc nhóm gạo hạt dài. 

  Bảng 2. Kích thước hạt gạo của 30 giống lúa địa phương

STT Tên giống Chiều dài hạt gạo (mm) Chiều rộng hạt gạo (mm) Tỷ lệ dài/rộng Dạng hạt
1 Ba Lê 7,80 ± 0,07a 2,41 ± 0,06b-d 3,24 ± 0,11ab �on dài
2 Bằng Tép 6,25 ± 0,1h-k 2,37 ± 0,03b-d 2,64 ± 0,02b-e Trung bình
3 Bắt Tam Băng 7,21 ± 0,12b 2,03 ± 0,1d 3,55 ± 0,16a �on dài
 4 Bông Sen 8 7,16 ± 0,04bc 2,64 ± 0,09a-d 2,71 ± 0,09a-d Trung bình
5 Cà Đung Bột Lộc 6,69 ± 0,04d-g 2,65 ± 0,02a-d 2,52 ± 0,03c-e Trung bình
6 Cà Đung Phèn 5,96 ± 0,05j-l 2,73 ± 0,05a-c 2,18 ± 0,06ef Trung bình
7 Cà Đung Sớm 7,01 ± 0,18b-d 2,78 ± 0,06a-c 2,52 ± 0,02c-e Trung bình
8 Đùm Đuôi Trâu 6,83 ± 0,23c-e 2,89 ± 0,08ab 2,36 ± 0,04de Trung bình
9 Gãy Xe 3 6,51 ± 0,12e-h 2,78 ± 0,06a-c 2,34 ± 0,01de Trung bình

10 Huyết Rồng 3 7,23 ± 0,1b 2,74 ± 0,16a-c 2,65 ± 0,13b-e Trung bình
11 Lúa Trời Cho 6,68 ± 0,04d-g 2,74 ± 0,08a-c 2,44 ± 0,06c-e Trung bình
12 Mắc Cu 1 6,81 ± 0,14c-f 2,75 ± 0,1a-c 2,48 ± 0,14c-e Trung bình
13 Nàng Co Đỏ 6,44 ± 0,08f-i 2,48 ± 0,28b-d 2,62 ± 0,32b-e Trung bình
14 Nàng Co Dợt 5,82 ± 0,1lkl 2,55 ± 0,05a-d 2,28 ± 0,07d-f Trung bình
15 Nàng Đen 7,01 ± 0,14b-d 2,58 ± 0,04a-d 2,71 ± 0,02a-d Trung bình
16 Nàng Nhan 6,28 ± 0,05h-k 2,74 ± 0,09a-c 2,29 ± 0,06d-f Trung bình
17 Nàng Tây Đùm 5,90 ± 0,12kl 3,02 ± 0,05a 1,96 ± 0,01f Bầu
18 Nàng Trời 6,87 ± 0,09b-e 2,68 ± 0,03a-d 2,56 ± 0,03b-e Trung bình
19 Nhỏ Chùm 6,87 ± 0,06b-e 2,52 ± 0,04b-d 2,73 ± 0,03a-d Trung bình
20 Nhỏ Đỏ 6,87 ± 0,04b-e 2,55 ± 0,1a-d 2,69 ± 0,12b-d Trung bình
21 Nhỏ �ơm 6,29 ± 0,08h-j 2,67 ± 0,05a-d 2,36 ± 0,05de Trung bình
22 Ô Tre Trắng 6,71 ± 0,12d-g 2,25 ± 0,03cd 2,99 ± 0,08a-c Trung bình
23 Quang Phát 2 6,30 ± 0,07h-j 2,67 ± 0,02a-d 2,36 ± 0,05de Trung bình
24 Rừng Lá Xanh 6,14 ± 0,1h-l 2,60 ± 0,28a-d 2,38 ± 0,22de Trung bình
25 Sóc 6,06 ± 0,13i-l 2,56 ± 0,06a-d 2,37 ± 0,08de Trung bình
26 Sóc Nâu 2 6,27 ± 0,06h-k 2,53 ± 0,58a-d 2,56 ± 0,52c-e Trung bình
27 Sông Đuôi 6,52 ± 0,05e-h 2,72 ± 0,04a-c 2,40 ± 0,02c-e Trung bình
28 Ta Đen 6,37 ± 0,11g-i 2,47 ± 0,03b-d 2,57 ± 0,06b-e Trung bình
29 Tài Nguyên 2 6,88 ± 0,1b-e 2,77 ± 0,11a-c 2,49 ± 0,13c-e Trung bình
30 �ần Nông Nâu 6,91 ± 0,12b-d 2,69 ± 0,04a-d 2,57 ± 0,02b-e Trung bình

Mức ý nghĩa (F) ** ** **
Hệ số biến thiên (CV) (%) 1,5 8,5 12,6
Độ lệch chuẩn (SD) 0,45 0,22 0,32

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt thống kê có ý nghĩa ở mức 5%; **: khác biệt 
có ý nghĩa thống kê 1%.
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�eo thang điểm đánh giá của IRRI (2014), hình 
dạng hạt được quyết định theo tỷ lệ dài/rộng và được 
phân thành các nhóm như sau: dài/rộng > 3,0 thuộc 
nhóm thon dài, dài/rộng từ 2,1 - 3,0 thuộc nhóm  
trung bình và từ 1,11 - 2,0 thuộc nhóm bầu và  
dài/rộng < 1,0 thuộc nhóm hạt tròn. Tỷ lệ dài/rộng 
của các giống dao động từ 1,96 - 3,24, trong đó có  

2 giống thuộc nhóm thon dài là giống Ba Lê và giống 
Bắt Tam Băng. Giống lúa Nàng Tây Đùm thuộc nhóm 
hạt bầu. Các giống còn lại thuộc nhóm trung bình.

3.3. Đánh giá phẩm chất dựa vào độ trở hồ, hàm 
lượng amylose và hương thơm của 30 giống lúa 
mùa địa phương

Bảng 3. Độ trở hồ, hàm lượng amylose và hương thơm của 30 giống lúa mùa địa phương

STT Tên giống Nhiệt trở hồ Amylose Hương thơm (cấp)
1 Ba Lê 5 22,20 ± 0,03ab 0
2 Bằng Tép 4 13,86 ± 0,03ab 0
3 Bắt Tam Băng 2 22,23 ± 0,04ab 0
4 Bông Sen 8 3 22,02 ± 0,03ab 0
5 Cà Đung Bột Lộc 3 24,58 ± 0,58ab 0
6 Cà Đung Phèn 2 20,64 ± 0,06b 0
7 Cà Đung Sớm 2 21,06 ± 0,06ab 0
8 Đùm Đuôi Trâu 3 20,97 ± 0,21ab 0
9 Gãy Xe 3 2 19,71 ± 0,08ab 0

10 Huyết Rồng 3 3 24,24 ± 0,94ab 0
11 Lúa Trời Cho 3 23,99 ± 0,15ab 0
12 Mắc Cu 1 2 22,65 ± 2,21ab 0
13 Nàng Co Đỏ 2 24,37 ± 2,14ab 0
14 Nàng Co Dợt 2 25,69 ± 0,08ab 0
15 Nàng Đen 3 26,85 ± 0,10ab 0
16 Nàng Nhan 2 23,87 ± 0,09ab 0
17 Nàng Tây Đùm 3 26,46 ± 0,12a 0
18 Nàng Trời 6 20,05 ± 0,02ab 0
19 Nhỏ Chùm 2 21,23 ± 0,14ab 0
20 Nhỏ Đỏ 2 22,05 ± 1,71ab 0
21 Nhỏ �ơm 3 19,55 ± 0,19ab 0
22 Ô Tre Trắng 7 18,82 ± 0,14ab 0
23 Quang Phát 2 3 21,27 ± 0,16ab 0
24 Rừng Lá Xanh 3 21,54 ± 0,08 ab 0
25 Sóc 3 11,84 ± 0,10b 0
26 Sóc Nâu 2 3 20,31 ± 0,02ab 0
27 Sông Đuôi 3 21,17 ± 0,20ab 0
28 Ta Đen 3 19,55 ± 0,05ab 0
29 Tài Nguyên 2 3 22,36 ± 0,12ab 0
30 �ần Nông Nâu 3 21,04 ± 0,02ab 2
31 Jasmine 85 (Đ/C) 4 17,40 ± 0,20ab 2
32 IR64 (Đ/C) 2 24,63 ± 0,15ab 0

Mức ý nghĩa (F) **
Hệ số biến thiên (CV) (%) 20,05
Độ lệch chuẩn (SD) 4,35

Ghi chú: Đ/C: Đối chứng; Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt thống kê có ý nghĩa ở mức 
5%; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%.
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Tính trạng độ trở hồ là nhân tố ảnh hưởng đến 
độ nở của hạt gạo sau khi nấu. Nhiệt độ hóa hồ 
là nhiệt độ để phá vỡ hạt chuyển tinh bột thành 
dung dịch keo, gạo biến thành cơm và không hoàn 
nguyên. Do vậy, hạt cơm bị vỡ khi nấu, đồng thời 
phản ánh độ cứng của hạt tinh bột và phôi nhũ. 
Kết quả phân tích cho thấy nhiệt trở hồ các giống 
dao động từ cấp 2 đến cấp 7 (Bảng 3), trong đó các 
giống chia làm các cấp như sau: nhóm có độ trở 
hồ thấp (cấp 2, 3) chiếm đa số bao gồm 25 giống, 
nhóm giống có nhiệt độ trở hồ trung bình (cấp 4, 
5) có 2 giống, nhóm giống có nhiệt độ trở hồ cao 
(cấp 6, 7) có 2 giống. Giống đối chứng Jasmine85 có 
độ trở hồ cấp 4 và giống IR64 có độ trở hồ cấp 2. Kết 
quả này phù hợp với nhận định Vương Đình Tuấn 
(2001) cho rằng các giống ĐBSCL phần lớn đều có 
độ phân rã trung bình. 

Tính trạng hàm lượng amylose được xem là 
tính trạng quan trọng nhất trong phẩm chất cơm, 
quyết định đến độ dẻo của cơm. Trong nghiên cứu 
này hàm lượng amylose của các giống dao động 
từ 11,84 - 26,85%. Giống có hàm lượng thấp nhất 
là giống Sóc có nguồn gốc thu thập ở An Giang 
(11,84%), kế đến là giống Bằng Tép (13,8%), 
Nhỏ �ơm và Ta Đen (19,55%), giống Gãy xe 3 
(19,71%), giống có hàm lượng amylose cao nhất 
là giống Nàng Đen (26,85%). Các giống còn lại 
thuộc nhóm có hàm lượng amylose trung bình từ  

20 - 25%. Giống Jasmine85 có hàm lượng amylose 
17,4%, giống IR64 có hàm lượng amylose 24,63%.

Bên cạnh tính trạng amylose thì tính trạng 
hương thơm cũng là một tính trạng quan trọng của 
phẩm chất hạt, quyết định thị hiếu người tiêu dùng. 
Hầu hết các giống sử dụng trong nghiên cứu này 
không có hương thơm, chỉ có một giống có hương 
thơm cấp 1 là thơm nhẹ. Giống Jasmine85 có 
hương thơm cấp 2, và giống IR64 đối chứng không 
có hương thơm.

3.4. Đánh giá đa dạng di truyền của 30 giống lúa 
mùa địa phương dựa vào đặc tính hình thái nông 
học và chất lượng

Kết quả hình cây phân nhóm cho thấy, 30 giống 
lúa mùa được chia ra làm 4 nhóm chính: Nhóm I: 
gồm 5 giống Nhỏ Đỏ, Ta Đen, Huyết Rồng 3, Sông 
Đuôi, Rừng Lá Xanh và Sóc Nâu 2. Các giống này có 
chiều cao cây từ 130 - 154 cm, và số hạt chắc/bông 
dao động trong khoảng từ 130 -150 cm (dựa vào 
màu sắc của thước đo màu). Nhóm II: gồm có 8 
giống với số hạt chắc/bông từ 80 - 100 hạt, chiều 
dài bông từ 20 - 25 cm, hàm lượng amylose từ 20 
- 22%. Nhóm III bao gồm 4 giống Mắc Cu 1, �ần 
Nông Nâu, Quang Phát 2 và Sóc. Các giống này là 
những giống có hàm lượng amylose thấp. Nhóm 
IV gồm 12 giống còn lại, các giống này có chiều cao 
cây thấp từ 80 - 100 cm. 

Hình 1. Phân nhóm đa dạng của 30 giống lúa mùa địa phương dựa vào đặc tính hình thái nông học, chất lượng
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3.5. Nhận diện kiểu gen quy định hàm lượng 
amylose thấp (Wx) và gen quy định hương thơm 
(BADH2)

�eo Wang và cộng tác viên (1995), gen Wx 
(Waxy) mã hóa enzyme Granuale bound starch 
synthase I (GBSSI) là gen chính kiểm soát sự tổng 
hợp hàm lượng amylose trong nội nhũ, đến năm 
2015, Cai và cộng tác viên đã phát triển thành công 
dấu chỉ thị phân tử Wx In 1 SNP gồm 4 đoạn mồi GF, 
TR, GR, và TF. Trong đó, cặp mồi GF-TR khuếch đại 
tại vị trí băng hình 387bp ở cả 2 giống có hàm lượng 
amylose thấp và cao (> 20%). Cặp mồi GF-GR sẻ 
nhận diện các giống lúa có hàm lượng amylose cao 

tại vị trí băng hình 207 bp, cặp mồi TF-TR nhận diện 
các giống lúa có hàm lượng amylose thấp (< 17%) tại 
vị trí băng hình có kích thước là 235 bp. 

Kết quả phân tích kiểu gen quy định hàm lượng 
amylose thấp của 30 giống lúa mùa địa phương cho 
thấy hầu hết các giống có kích thước band hình 
là 207 bp, quy định hàm lượng amylose cao. Tuy 
nhiên, có 2 giống lúa mùa thể hiện được băng hình 
tại vị trí 235 bp (kiểu gen T) quy định hàm lượng 
amylose thấp là giống Bằng Tép và Ta Đen. Hai 
giống này cũng có kích thước băng hình cùng vị 
trí với giống Jasmine85 là giống đối chứng có hàm 
lượng amylose thấp.

Hình 2. Kết quả điện di sản phẩm PCR với dấu chỉ thị phân tử Wx In 1 SNP của 30 giống lúa mùa địa phương
trên gel agarose 2% (W/v)

Ghi chú: M thang chuẩn 1 kb plus, ++: là đối chứng amylose thấp, + là đối chứng amylose cao, giếng từ 1-3- tương 
ứng với số thứ tự giống lúa được trình bày ở bảng 1.

Việc sử dụng dấu chỉ thị phân tử trong đánh 
giá hàm lượng amylose của thí nghiệm cho kết 
quả trùng khớp 100% đối với phân tích hàm lượng 
amylose của Graham (2002) ở các giống có hàm 

lượng amylose cao > 20%, đối với giống có hàm 
lượng amylose thấp cũng cho kết quả trùng khớp, 
tuy nhiên phần trăm trùng khớp không cao như 
giống có hàm lượng amylose cao.

Hình 3. Kết quả điện di sản phẩm PCR với dấu chỉ thị phân tử BADH2
của 30 giống lúa mùa địa phương trên gel agarose 2% (W/v)

Chú thích: M thang chuẩn 1 kb plus, ++: là đối chứng amylose thấp, + là đối chứng amylose cao, giếng từ 
1 - 3: tương ứng với số thứ tự giống lúa được trình bày ở bảng 1.

Hợp chất bay hơi quan trọng trong việc tạo ra 
hương thơm của hạt gạo là 2-actyl-1-pyrroline  

(2-AP), được gen betain aldehyde dehydrogenase-2 
(BADH2) nằm trên NST số 8 kiểm soát tổng hợp 
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thành. Kết quả nghiên cứu của Yoshihashi và cộng 
tác viên (2002), khi gen BADH2 bị đột biến mất 8 
cặp nucleotide ở exon số 7, thì tạo ra hương thơm. 
Trên cơ sở đó, Bradbury và cộng tác viên (2005) đã 
thiết kế ra 4 đoạn mồi bao gồm ESP, EAP, IFAP và 
ISNP nhằm khuếch đại trực tiếp vùng gen thơm 
trong chuỗi phản ứng PCR, trong đó cặp mồi  
ESP-EAP khuếch đại ở cả 2 vùng gen thơm và 
không thơm tại vị trí băng hình 580 bp, cặp mồi 
INSP-EAP khuếch đại vùng không mang gen thơm 
tại vị trí băng hình 355 và cặp mồi IFAP-EAP 
khuếch đại vùng mang gen thơm tại vị trí băng 
hình 257 bp. Kết quả điện di sản phẩm PCR với 
chỉ thị phân tử BADH2 của 30 giống lúa mùa địa 
phương cho thấy chỉ có 1 giống �ần Nông Nâu là 
có kích thước băng hình 257 bp, quy định hương 
thơm, các giống còn lại có kích thước băng hình 
355 bp không thơm. So sánh với phương pháp 
đánh giá hương thơm cảm quan, cặp mồi này nhận 
diện được và tương đồng 100% về gen quy định 
hương thơm trên hạt gạo.

 IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Hầu hết các giống có chiều cao cây phù hợp 

với điều kiện canh tác vùng ĐBSCL, số bông/bụi 
lớn từ 7 - 17 bông, giống Bông Sen 8 có khối lượng 
1.000 hạt trên 33 gram. Giống Ba Lê và Bắt Tam 
Băng thuộc nhóm thon dài, hầu hết các giống còn 
lại thuộc nhóm có kích thước hạt trung bình. Giống 
Quang Phát 2 có tỷ lệ hạt chắc cao nhất là 157 hạt. 

- Năm giống có hàm lượng amylose thấp hơn 
20%, bao gồm Sóc (11,84%), kế đến là giống Bằng 
Tép (13,8%), Nhỏ �ơm và Ta Đen (19,55%), giống 
Gãy xe 3 (19,71%). Giống có hương thơm là �ần 
Nông Nâu. 

- Kết quả nhận diện gen quy định hàm lượng 
amylose thấp cho thấy có 2 giống lúa mùa thể hiện 
được băng hình tại vị trí 235 bp (kiểu gen T) quy 
định hàm lượng amylose thấp là giống Bằng Tép và 
Ta Đen. Giống �ần Nông Nâu có mang gen quy 
định hương thơm BADH2 tại vị trí băng hình là 
257 bp, quy định hương thơm. 
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Có thể sử dụng các giống Bằng Tép, Nhỏ �ơm, 
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liệu khởi đầu phục vụ cho công tác chọn tạo giống 
mới theo hướng nâng cao chất lượng.
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Evaluation of agromorphological characteristics, grain quality and identi�cation 
of genes conferring amylose content and aroma of local rice collection

Pham �i Be Tu, Huynh Ky, Huynh Nhu Dien, Nguyen Van Manh, 
Tran In Do, Nguyen �i Mong �uy, Nguyen �i Mong Ngoc, 

Le �i Hong �anh, Chung Chuong Quoc Khang, Nguyen Loc Hien
Abstract 
In this study, 30 local rice varieties were used to evaluate the agromorphological characteristics, grain quality and to 
identify genes conferring amylose content and aroma. �e results showed that Huyet Rong 3 variety has the longest 
panicle length (30.3 cm) and signi�cantly di�erent from the rest varieties. �e number of panicles/hill of the varieties 
is quite large 7 - 17 panicles/hill. Bong Sen 8 variety has a high weight of 1.000 seeds, over 33 grams. Regarding 
rice grain size, the varieties Ba Le and Bat Tam Bang belong to the long grain group. In terms of amylose content, 
5 varieties with amylose content lower than 20% include: Soc (11.84%), Bang Tep (13.8%), Nho �om and Ta Den 
(19.55%), and Broken Car 3 (19.71%). �an Nong Nau is a fragrant variety. �e results of gene identi�cation for low 
amylose content showed that there are two varieties showing the band at the position of 235 bp (genotype T) that 
regulates low amylose content, namely Bang Tep and Ta Den. �an Nong Nau variety has a gene for aroma BADH2 
at the band position of 257 bp. �ese rice varieties can be used as pre-breeding materials for breeding and selection 
of new varieties, meeting the needs of domestic consumption and export.
Keywords: Local rice varieties, quality, gene Wx, BADH2
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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHỦ YẾU  
CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40

Hà Quang �ưởng1*, Hán �ị Hồng Xuân1, 
Đỗ �ế Việt1, Hán �ị Hồng Ngân1, Hán Vân Anh1, 

Nguyễn Văn Phong1, Đỗ Quốc Huy1

TÓM TẮT
Giống vải PH40 là giống vải chín sớm do nhóm tác giả Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi 

phía Bắc (NOMAFSI) tuyển chọn. Ngoài ưu diểm chín sớm, giống vải này còn có nhiều đặc điểm quý (cây sinh 
trưởng khỏe, năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp,...) nên đã và đang được phát triển ở một số địa phương 
như: Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh. Để có cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện quy trình trồng và 
chăm sóc giống vải PH40, công tác nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống vải này đã được triển 
khai tại Phú �ọ, Tuyên Quang và Yên Bái. Kết quả cho thấy, vải PH40 có một số đặc điểm nông sinh học chính 
sau: Cây sinh trưởng khỏe, xuất hiện từ 3 - 6 đợt lộc/năm; thời gian thu hoạch quả sớm (bắt đầu từ 22/5), năng 
suất thực thu trung bình 58,9 kg/cây 12 - 15 năm tuổi; quả hình tim, vỏ quả khi chín có màu đỏ nhung; khối 
lượng trung bình đạt 52 - 54 g/quả. Việc bổ sung giống chín sớm PH40 trong cơ cấu trồng vải tại các tỉnh phía 
Bắc góp phần rải vụ thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Từ khóa: Cây vải, giống vải chín sớm PH40, đặc điểm nông sinh học
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