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TÓM TẮT 
Giống cà chua lai quả nhỏ HT144 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng 

cao - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tạo ra bằng phương pháp tạo giống ưu thế lai. HT144 có 
chiều cao cây trung bình, các đốt ngắn (mau đốt), nhiều hoa, chín sớm, sai quả, chu kỳ sinh trưởng 
hợp lý với điều kiện canh tác ở miền Bắc Việt Nam. HT144 có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu điều 
kiện ánh sáng ít và đất thấp độ ẩm cao; chịu bệnh chết héo do vi khuẩn. HT144 cho năng suất cao (45 
- 55 tấn/ha), quả chắc, vận chuyển và bảo quản tốt, rất phù hợp cho công nghệ đóng hộp nguyên quả. 
HT144 có hàm lượng đường cao, độ Brix cao (7,4), khẩu vị ngọt, hương vị thơm đậm nét - chất lượng 
ăn tươi cao. Giống cà chua HT144 có thể trồng ở các thời vụ: thu đông, đông, xuân hè. Đây là giống 
cà chua lai quả nhỏ đầu tiên ở Việt Nam cạnh tranh thành công với các giống trên thế giới để phát 
triển sản xuất đại trà. 

Từ khoá: Cà chua lai quả nhỏ, chất lượng cao, HT144, ngắn ngày. 

SUMMARY 
HT144 - a new hybrid tomato variety - is created by Vegetable Research and Development Center 

- Hanoi University of Agriclture. HT144 has medium plant height, short internodes, abundant flowers, 
early maturity, numerous fruits and suitable for growing conditions in the North of Vietnam. HT144 
can tolerate to high temperature, low light conditions, withstand waterlogged soil and has resistance 
to bacterial wilt disease. HT144 has high yield (45 - 55 tons/ha), firm fruits, good for shipping and 
storage and suitable for whole fruit processing technology. HT144 has high sugar content, high brix 
(7.4), good aroma and high quality for fresh consumption. HT144 can grow in these crop seasons: 
Autumn-winter, Winter, Spring-summer. HT144 was the first Vietnamese hybrid cherry tomato variety, 
sucessfully competed with world varieties. 

Key words: Cherry tomato, high quality, HT144, short duration. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Cμ chua qu¶ nhá (cherry tomato) ®−îc 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt tõ l©u trªn thÕ giíi phôc 
vô ¨n t−¬i vμ chÕ biÕn ®ãng hép nguyªn qu¶, 
do nhãm cμ chua nμy cã nhiÒu −u ®iÓm nh− 
chÊt l−îng tiªu dïng cao, kh¶ n¨ng vËn 
chuyÓn vμ cÊt gi÷ tèt. Cμ chua qu¶ nhá ë 
n−íc ta ®−îc biÕt tõ nh÷ng n¨m 90 cña thÕ 
kû XX, tuy nhiªn sù ph¸t triÓn cña nã cßn 
rÊt h¹n chÕ do ng−êi tiªu dïng ch−a cã thãi 
quen ¨n cμ chua t−¬i sèng víi khèi l−îng 
®¸ng kÓ vμ nhu cÇu ®ãng hép xuÊt khÈu 
ch−a cao. 

C¸c nghiªn cøu t¹o ra c¸c gièng cμ chua 
lai qu¶ nhá rÊt ®−îc quan t©m trªn thÕ giíi. 
C¸c gièng cμ chua qu¶ nhá ®−îc t¹o ra cã 
n¨ng suÊt, chÊt l−îng cao vμ cã mét sè −u 
®iÓm kh¸c nh− chèng chÞu bÖnh chÕt hÐo c©y 
do vi khuÈn, t¨ng kh¶ n¨ng chÞu bÖnh virus 
(AVRDC report, 2002; Wangdi, 1992; Zhu 
Guopeng, 1992). Nh÷ng n¨m 90 thÕ kû XX ë 
n−íc ta ®· cã mét sè th«ng b¸o vÒ nghiªn cøu, 
kh¶o s¸t gièng cμ chua qu¶ nhá, chän gièng cμ 
chua qu¶ nhá vμng tù thô (Vò Tuyªn Hoμng 
vμ cs., 1997), ®−a ra gièng cμ chua qu¶ nhá tù 
thô chän läc VR2 (Vò ThÞ T×nh, 1998). 
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Tõ n¨m 1996, Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi ®· triÓn khai c¸c nghiªn cøu 
vÒ chän t¹o c¸c dßng cμ chua qu¶ nhá, n¨m 
2003/2004 ®· hoμn thiÖn quy tr×nh c«ng 
nghÖ s¶n xuÊt h¹t lai F1 cμ chua qu¶ nhá 
trªn quy m« ®¹i trμ (NguyÔn Hång Minh vμ 
cs., 2008) vμ tiÕp theo ®−a ra gièng cμ chua 
lai qu¶ nhá HT144 (vμ mét sè gièng kh¸c). 

Tõ 2005, s¶n xuÊt cμ chua qu¶ nhá ë 
n−íc ta cã sù ph¸t triÓn khëi s¾c vÒ diÖn 
tÝch, phôc vô chñ yÕu ®ãng hép nguyªn qu¶ 
víi gièng cμ chua lai qu¶ nhá nhËp néi Thuý 
Hång (do C«ng ty N«ng H÷u cung øng). Tíi 
n¨m 2006-2007, ë ViÖt Nam ch−a cã gièng cμ 
chua lai qu¶ nhá F1 nμo t¹o ra trong n−íc 
c¹nh tranh thμnh c«ng víi c¸c gièng thÕ giíi 
®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trμ. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P  
      NGHI£N CøU 

Gièng cμ chua lai F1 HT144 ®−îc t¹o ra 
qua nhiÒu n¨m nghiªn cøu (bè: CV101; mÑ: 
CV015). Sö dông gièng ®èi chøng lμ gièng cμ 
chua lai qu¶ nhá Thuý Hång nhËp néi (do 
C«ng ty N«ng H÷u cung øng). 

HT144 ®−îc t¹o ra theo ph−¬ng ph¸p 
t¹o gièng −u thÕ lai: tõ t¹o c¸c dßng, lai thö, 
®¸nh gi¸ c¸c kh¶ n¨ng kÕt hîp, tuyÓn chän 
c¸c tæ hîp lai triÓn väng tíi c¸c thö nghiÖm 
vμ ®−a ra s¶n xuÊt. C¸c thÝ nghiÖm ®ång 
ruéng ®−îc bè trÝ theo c¸c ph−¬ng ph¸p 
truyÒn thèng: kh¶o s¸t kh«ng nh¾c l¹i vμ 
khèi ngÉu nhiªn lÆp l¹i 3 lÇn. §¸nh gi¸ c¸c 
chØ tiªu trªn ®ång ruéng vÒ sinh tr−ëng, cÊu 

 
 

tróc c©y, tû lÖ ®Ëu qu¶ vμ c¸c yÕu tè cÊu 
thμnh n¨ng suÊt, n¨ng suÊt ë c¸c mïa vô, 
møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh h¹i trªn ®ång 
ruéng, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vμ 
chÊt l−îng qu¶. Xö lý thèng kª c¸c sè liÖu 
theo ch−¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0 vμ ph©n 
tÝch ANOVA. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®−a ra gièng 
       cμ chua lai qu¶ nhá HT144 

KÕt qu¶ nghiªn cøu nhiÒu n¨m vÒ chän 
t¹o c¸c dßng cμ chua qu¶ nhá ®· tuyÓn chän 
ra 6 dßng ®−a vμo hÖ thèng lai diallen theo s¬ 
®å (6 x 5)/2 = 15 tæ hîp lai (THL) (B¶ng 1). 
ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh vμo vô ®«ng 2003 
- 2004. 15 tæ hîp lai (THL) ®−îc ®−a vμo c¸c 
thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ ë c¸c mïa vô (thu ®«ng, 
®«ng, xu©n hÌ) trong n¨m 2004 - 2005, kÕt 
qu¶ chän ra 6 THL triÓn väng ®−a vμo c¸c 
thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ tiÕp theo ë c¸c mïa vô 
2005 - 2006 (c¸c thÝ nghiÖm nμy cã sö dông 
gièng ®èi chøng lμ gièng cμ chua lai qu¶ nhá 
Thuý Hång nhËp néi). KÕt qu¶ ®· chän ra 
®−îc tæ hîp −u tó nhÊt theo c¸c chØ tiªu 
®¸nh gi¸, ®¸p øng môc tiªu ®Ò ra ®ã lμ: 
CV015 x CV101, ®−îc ®¹t tªn lμ HT144. 

Tõ thu ®«ng 2006 vμ n¨m 2007, HT144 
®−îc ®−a thö nghiÖm ë c¸c mïa vô vμ c¸c ®Þa 
bμn ®Ó tr×nh diÔn, giíi thiÖu cho s¶n xuÊt. 

Vô thu ®«ng, ®«ng 2007, gièng HT144 
®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn ra s¶n xuÊt víi diÖn 
tÝch 20 ha. C¸c n¨m sau (2008, 2009, 2010...) 
diÖn tÝch s¶n xuÊt liªn tôc ®−îc më réng. 

B¶ng 1. S¬ ®å lai Diallen (6 x 5)/2 

 CV101 CV030 CV015 CV07 CV311 CV502 

CV101  + + + + + 
CV030   + + + + 
CV015    + + + 
CV07     + + 

CV311      + 
CV502       

 Tổng số: (6 x 5)/2 = 15 
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3.2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña gièng HT144 

3.2.1. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng, cÊu trôc c©y, 
          c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
          n¨ng suÊt cña gièng HT144 

Trong vô ®«ng sím, HT144 nhanh chÝn 
h¬n gièng ®èi chøng Thuý Hång 14 ngμy. 
HT144 cã chiÒu cao c©y thÊp h¬n Thuý 
Hång, song thuéc d¹ng mau ®èt nªn cã ®é 
mang qu¶ tèt, ®¶m b¶o sè l−îng qu¶ trªn c©y 
cao (198,5 qu¶/c©y), ®¸p øng n¨ng suÊt c¸ thÓ 
cao (B¶ng 2). 

Tæng n¨ng suÊt cña gièng Thuý Hång 
®¹t cao h¬n HT144 nh−ng thêi gian sinh 
tr−ëng dμi h¬n (thêi gian trång trªn ®ång 
ruéng dμi). Tuy nhiªn, n¨ng suÊt tÝch luü 
cña HT144 cã phÇn tréi h¬n so víi Thuý 
Hång. V× vËy, khi thêi gian trång vô ®«ng 
h¹n chÕ (do c¬ cÊu mïa vô), gièng Thuý 
Hång kh«ng cho n¨ng suÊt v−ît h¬n HT144 
(B¶ng 5). HT144 thu ho¹ch tr−íc Thuý Hång 
13 - 14 ngμy nªn cã gi¸ trÞ hμng ho¸ cao h¬n 
(do gi¸ thμnh cao ë nh÷ng ®ît thu qu¶ ®Çu). 

3.2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i vμ chÊt  
          l−îng qu¶ cña HT144 

HT144 cã d¹ng qu¶, mμu s¾c qu¶ chÝn 
hÊp dÉn, ®¸p øng sö dông qu¶ t−¬i vμ ®ãng 

hép nguyªn qu¶, thÞt qu¶ dμy, chÊt l−îng 
thÞt qu¶ tèt, ngät ®Ëm, cã h−¬ng th¬m nÐt 
(B¶ng 3). Cho tíi nay, trong sè c¸c gièng cμ 
chua lai  qu¶ nhá s¶n xuÊt, HT144 ®−îc 
®¸nh gi¸ lμ gièng cã chÊt l−îng tiªu dïng cao 
h¬n c¶. 

Gièng HT144 cã ®é Brix cao, hμm l−îng 
mét sè chÊt nh− b¶ng ph©n tÝch ®¹t møc ®é 
tèt (B¶ng 3). §Æc biÖt, HT144 cã ®é ch¾c qu¶ 
vμ ®é bÒn vá qu¶ tèt, rÊt phï hîp cho c«ng 
nghÖ ®ãng hép nguyªn qu¶, tØ lÖ qu¶ nøt sau 
c«ng ®o¹n hÊp khö trïng lμ thÊp nhÊt trong 
sè c¸c gièng s¶n xuÊt hiÖn t¹i. 

3.2.3. §Æc ®iÓm vÒ møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh 
           h¹i vμ v−ît óng cña gièng HT144 

ë vô sím thu ®«ng vμ xu©n hÌ, HT144 
cã tØ lÖ nhiÔm bÖnh chÕt hÐo c©y vμ virus 

thÊp (B¶ng 4). ë nh÷ng vïng th©m canh rau 
qu¸ cao, ¸p lùc bÖnh virus rÊt lín, kh«ng 
thÝch hîp trång c¸c gièng cμ chua lai qu¶ nhá 
(d¹ng nhãt) nãi chung vμ HT144 nãi riªng. 

§Æc biÖt, vô ®«ng 2008 bÞ m−a ngËp lín 
trªn diÖn réng, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cho thÊy 
HT144 cã kh¶ n¨ng phôc håi sau óng tèt h¬n 
nhiÒu so víi gièng Thuý Hång. 

B¶ng 2. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng, cÊu tróc c©y, c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
vμ n¨ng suÊt cña gièng HT144

Chỉ tiêu HT144 Thuý Hồng 

1) Đặc điểm sinh trưởng và cấu trúc cây 
- Thời gian từ trồng đến ra hoa 
- Thời gian từ trồng đến thu lứa quả đầu (ngày) 
- Thời gian từ trổng đến kết thúc thu hoạch (ngày) 
- Chiều cao từ gốc tới chùm quả đầu (cm) 
- Chiều cao cây (cm) 
- Đặc điểm nở hoa 
- Đặc điểm phân nhánh 

 
22 
56 
121 
33,2 
125,0 
Rộ 
Mạnh 

 
28 
70 
138 
48,8 
185,5 
Rộ 
Trung bình-mạnh 

2) Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 
- Tỷ lệ đậu quả (%) 
- Số chùm quả/cây 
- Tổng số quả/cây 
- Khối lượng trung bình 1 quả (g) 
- Năng suất cá thể (g) 
- Năng suất tấn/ha 
- Năng suất tích luỹ (g/ngày/cây) 
- Năng suất tích luỹ (g/ngày/ha) 

 
87,0 
18,8 
198,5 
10,1 
2004,9 
47,04 
16,57 
388,76 

 
82,5 
21,5 
209,6 
10,7 
2242,7 
52,61 
16,25 
381,,23 
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B¶ng 3. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i vμ chÊt l−îng qu¶ cña HT144 

Chỉ tiêu HT144 Thuý Hồng 

- Màu sắc quả khi chưa chín 

- Màu sắc quả chín 

- Chỉ số hình dạng quả 

- Độ dày thịt quả (mm) 

- Độ ướt thịt quả 

- Đặc điểm thịt quả 

- Khẩu vị nếm 

- Hương vị 

- Độ Brix 

- Hàm lượng chất khô (%) 

- Hàm lượng đường tổng số (%) 

- Hàm lượng axit tổng số (%) 

- Vitamin C (mg/100g) 

- Tỉ lệ đường/axit 

Xanh 

Đỏ đậm 

1,32 

2,7 

Khô nhẹ 

Mềm mịn 

Ngọt đậm 

Hương thơm nét 

7,40 

8,20 

3,85 

0,40 

30,25 

9,63 

Xanh 

Đỏ đậm 

1,36 

2,6 

Khô nhẹ 

Mềm mịn 

Ngọt 

Có hương nhẹ 

7,10 

8,12 

3,72 

0,44 

30,1 

8,45 

B¶ng 4. Møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh h¹i cña HT144 
(®¸nh gi¸ nhiÔm bÖnh trªn ®ång ruéng) 

Bệnh HT144 Thuý Hồng 

- Bệnh chết héo do vi khuẩn (% cây bệnh) 
- Bệnh virus (xoăn lá cà chua) (% cây bệnh) 

+ Dạng nặng 
+ Dạng nhẹ 

- Bệnh sương mai (thang điểm từ 1-5) 

2,6 
 

2,7 
3,8 
1,2 

2,4 
 

2,4 
3,5 
1,8 

B¶ng 5. N¨ng suÊt cña HT144 vμ Thuý Hång ë c¸c mïa vô 

Sớm thu đông(*) Đông(**) Xuân hè(***)

Chỉ tiêu 
HT144 Thuý Hồng HT144 Thuý Hồng HT144 Thuý Hồng 

56 

2240,5 

52,43 

+++ 

71 

2002,6 

46,94 

+++ 

56 

2005,0 

47,08 

++ 

70 

2050,2 

48,10 

++ 

59 

1827,8 

42,77 

 

77 

1601,4 

37,47 

 

- Từ trồng tới thu lứa quả đầu (ngày) 

- Năng suất cá thể (g) 

- Năng suất tấn/ha 

- Khả năng thu  quả kéo dài 

CV(%) = 3,0 

LSD0,05 = 3,12 

CV(%) = 2,8 

LSD0,05 = 3,48 

CV(%) = 2,9 

LSD0,05 = 3,38 

Chú thích: (*):    Trồng cây ra ruộng 10/9/2007 
                          (**):   Trồng cây ra ruộng 15/10/2007 
            (***): Trồng cây ra ruộng 10/2/2007  
                          +++: Tốt  
                          ++: khá 
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3.3. KÕt qu¶ thö nghiÖm c¸c gièng cμ chua 
        lai qu¶ nhá d¹ng nhãt HT144 ë c¸c 
       mïa vô vμ c¸c ®Þa bμn 

HT144 nhanh thu ho¹ch løa qu¶ ®Çu h¬n 
Thuý Hång, cã kh¶ n¨ng trång tr¸i vô tèt h¬n 
(thÓ hiÖn ë vô thu ®«ng vμ vô xu©n hÌ). KÕt 
qu¶ ë b¶ng 5 cho thÊy, gièng Thuý Hång chñ 
yÕu thÝch hîp ë vô ®«ng, tuy nhiªn khi 
khung thêi gian bÞ h¹n chÕ v× c¬ cÊu mïa vô 
th× tæng n¨ng suÊt cña Thuý Hång kh«ng 
v−ît h¬n HT144. 

Nh− vËy, HT144 kh«ng nh÷ng trång tr¸i 
vô tèt mμ còng rÊt hîp trång ë vô ®«ng v× 
gièng rÊt ng¾n ngμy vμ thu  qu¶ tËp trung, 
®¸p øng ®−îc khung thêi gian h¹n chÕ ë vô 
®«ng trªn diÖn tÝch ®Êt rÊt lín xen gi÷a hai 
vô lóa. 

KÕt qu¶ thö nghiÖm, tr×nh diÔn HT144 ë 
mét sè ®Þa bμn, mïa vô ®Ó ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt cho thÊy, ngoμi chÊt l−îng cao nh− nªu 
ë trªn, HT144 cã nhiÒu −u thÕ vÒ n¨ng suÊt 
vμ thêi gian thu s¶n phÈm, ®· c¹nh tranh 
thμnh c«ng c¸c gièng ngo¹i nhËp ®Ó ph¸t 
triÓn s¶n xuÊt lín (B¶ng 6). HT144 cã kh¶ 
n¨ng chÞu nãng, nhanh thu ho¹ch vμ cho 
n¨ng suÊt cao ë vô sím thu ®«ng nªn thêi 
gian cung cÊp s¶n phÈm cho tiªu thô ®−îc 
®¶m b¶o sím, t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, më 
réng thêi gian chÕ biÕn cho c¸c nhμ m¸y. 

Trång ë vô xu©n hÌ, HT144 kh«ng 
nh÷ng cho n¨ng suÊt cao mμ chÊt l−îng, 
mÉu m· (®é chÝn qu¶) ®¶m b¶o tèt. §Æc biÖt, 
gièng HT144 cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng khoÎ, 
chÞu tèt nh÷ng yÕu tè bÊt thuËn vÒ m«i 
tr−êng nh− Ýt ¸nh s¸ng, m−a phïn, ®é Èm 
lín x¶y ra vμo nh÷ng th¸ng ®Çu vô xu©n hÌ 
(th¸ng 2, th¸ng 3) ®Ó cho n¨ng suÊt cao. 

ë vô ®«ng, trªn diÖn tÝch lín xen gi÷a 2 
vô lóa cã thêi gian trång h¹n chÕ, gièng 
HT144 nhanh cho thu ho¹ch vμ thu tËp 
trung nªn rÊt phï hîp ph¸t triÓn ë vô ®«ng 
trªn quü ®Êt lín nμy (hiÖn nay cßn bá trèng). 

● DiÖn tÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña 
HT144 ë mét sè n¨m: 

DiÖn tÝch trång cμ chua qu¶ nhá ë n−íc 
ta tíi nay cßn ch−a nhiÒu nh− c¸c gièng cμ 
chua nhãm qu¶ lín. N¨m 2006 - 2007, ch−a 
cã gièng cμ chua lai F1 qu¶ nhá t¹o ra trong 
n−íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trμ. Gièng 
HT144 ®· nhanh chãng ®i vμo s¶n xuÊt vμ 
chiÕm diÖn tÝch ®¸ng kÓ (do cã nhiÒu −u 
®iÓm nh−: ng¾n ngμy, chÊt l−îng cao, trång 
®−îc ë chÝnh vô vμ tr¸i vô,...), ®©y lμ gièng 
cμ chua lai F1 qu¶ nhá ®Çu tiªn cña ViÖt 
Nam c¹nh tranh thμnh c«ng víi c¸c gièng 
thÕ giíi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trμ. DiÖn 
tÝch s¶n xuÊt cña HT144 ë c¸c n¨m nh− sau: 

N¨m 2007: 20 ha. N¨m 2008: 100 ha. 
N¨m 2009: 90 ha. N¨m 2010: 110 ha ... 

B¶ng 6. N¨ng suÊt cña HT144 trªn mét sè ®iÓm thö nghiÖm ë c¸c mïa vô 

Địa phương Sớm thu đông 
(tấn/ha) 

Đông 
(tấn/ha) 

Xuân hè 
(tấn/ha) 

Hải Tây - Hải Hậu - Nam Định (1) 

Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang (2) 

Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên (3) 

Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định (4) 

Đông Xuyên - Tiền Hải - Thái Bình (5) 

 

53,86 

54,32 

 

 

53,72 

 

51,25 

 

54,85 

 

43,82 

 

53,14 

Chú thích: (1): Đông 2007, 2 ha                   
                           (2): Sớm thu đông 2007, 1200 m2; xuân hè 2008,1000 m2 

           (3): Sớm thu đông 2007, 1,5 ha; đông 2007, 1,5 ha 
           (4): Xuân hè 2009, 5 ha  
                           (5): đông 2008, 1,2 ha. 
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Kết quả nghiên cứu tạo ra giống cà chua lai quả nhỏ HT144   

4. KẾT LUẬN 
HT144 lμ gièng nhanh chÝn, tõ trång 

®Õn thu løa qu¶ ®Çu 56 - 60 ngμy, c©y mau 
®èt nªn chiÒu cao kh«ng lín nh−ng kh¶ n¨ng 
mang qu¶ lín, ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao, qu¶ 
thu kh¸ tËp trung song vÉn cã kh¶ n¨ng thu 
qu¶ bÒn l©u (khi ch¨m sãc tèt). 

HT144 cã kh¶ n¨ng chÞu nãng tèt, bªn 
c¹nh vô ®«ng (chÝnh vô), gièng cã thÓ ph¸t 
triÓn s¶n xuÊt tèt ë tr¸i vô: Sím thu ®«ng vμ 
xu©n hÌ. §Æc biÖt gièng HT144 cã kh¶ n¨ng 
chÞu tèt ®iÒu kiÖn ©m u Ýt ¸nh s¸ng vμ ®é Èm 
®Êt cao, v−ît qua óng kh¸. 

HT144 lμ gièng nhiÒu hoa, sai qu¶, qu¶ 
d¹ng nhãt, ®é lín qu¶ tõ 8 - 12 gam/qu¶, 
thuéc nhãm cμ chua qu¶ nhá phôc vô ¨n t−¬i 
vμ ®ãng hép nguyªn qu¶ chÊt l−îng cao. MÇu 
s¾c qu¶ chÝn ®á ®Ëm hÊp dÉn, chÊt l−îng thÞt 
qu¶ tèt, ngät ®Ëm, cã h−¬ng th¬m ®Ëm nÐt, 
qu¶ ch¾c vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n tèt.  

Bªn c¹nh ¨n t−¬i sèng, HT144 rÊt hîp 
cho c«ng nghÖ ®ãng hép nguyªn qu¶ phôc vô 
tiªu dïng trong n−íc vμ xuÊt khÈu do gièng 
cã ®é bÒn vá qu¶ tèt nªn rÊt Ýt bÞ nøt trong 
qu¸ tr×nh hÊp khö trïng. 
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T¹O GIèNG Cµ CHUA LAI QU¶ NHá HT144


Hybrid Cherry Tomato HT144
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TÓM TẮT


Giống cà chua lai quả nhỏ HT144 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tạo ra bằng phương pháp tạo giống ưu thế lai. HT144 có chiều cao cây trung bình, các đốt ngắn (mau đốt), nhiều hoa, chín sớm, sai quả, chu kỳ sinh trưởng hợp lý với điều kiện canh tác ở miền Bắc Việt Nam. HT144 có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu điều kiện ánh sáng ít và đất thấp độ ẩm cao; chịu bệnh chết héo do vi khuẩn. HT144 cho năng suất cao (45 - 55 tấn/ha), quả chắc, vận chuyển và bảo quản tốt, rất phù hợp cho công nghệ đóng hộp nguyên quả. HT144 có hàm lượng đường cao, độ Brix cao (7,4), khẩu vị ngọt, hương vị thơm đậm nét - chất lượng ăn tươi cao. Giống cà chua HT144 có thể trồng ở các thời vụ: thu đông, đông, xuân hè. Đây là giống cà chua lai quả nhỏ đầu tiên ở Việt Nam cạnh tranh thành công với các giống trên thế giới để phát triển sản xuất đại trà.


Từ khoá: Cà chua lai quả nhỏ, chất lượng cao, HT144, ngắn ngày.


SUMMARY


HT144 - a new hybrid tomato variety - is created by Vegetable Research and Development Center - Hanoi University of Agriclture. HT144 has medium plant height, short internodes, abundant flowers, early maturity, numerous fruits and suitable for growing conditions in the North of Vietnam. HT144 can tolerate to high temperature, low light conditions, withstand waterlogged soil and has resistance to bacterial wilt disease. HT144 has high yield (45 - 55 tons/ha), firm fruits, good for shipping and storage and suitable for whole fruit processing technology. HT144 has high sugar content, high brix (7.4), good aroma and high quality for fresh consumption. HT144 can grow in these crop seasons: Autumn-winter, Winter, Spring-summer. HT144 was the first Vietnamese hybrid cherry tomato variety, sucessfully competed with world varieties.


Key words: Cherry tomato, high quality, HT144, short duration.


1. §ÆT VÊN §Ò


Cµ chua qu¶ nhá (cherry tomato) ®îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt tõ l©u trªn thÕ giíi phôc vô ¨n t¬i vµ chÕ biÕn ®ãng hép nguyªn qu¶, do nhãm cµ chua nµy cã nhiÒu u ®iÓm nh chÊt lîng tiªu dïng cao, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn vµ cÊt gi÷ tèt. Cµ chua qu¶ nhá ë níc ta ®îc biÕt tõ nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX, tuy nhiªn sù ph¸t triÓn cña nã cßn rÊt h¹n chÕ do ngêi tiªu dïng cha cã thãi quen ¨n cµ chua t¬i sèng víi khèi lîng ®¸ng kÓ vµ nhu cÇu ®ãng hép xuÊt khÈu cha cao.


C¸c nghiªn cøu t¹o ra c¸c gièng cµ chua lai qu¶ nhá rÊt ®îc quan t©m trªn thÕ giíi. C¸c gièng cµ chua qu¶ nhá ®îc t¹o ra cã n¨ng suÊt, chÊt lîng cao vµ cã mét sè u ®iÓm kh¸c nh chèng chÞu bÖnh chÕt hÐo c©y do vi khuÈn, t¨ng kh¶ n¨ng chÞu bÖnh virus (AVRDC report, 2002; Wangdi, 1992; Zhu Guopeng, 1992). Nh÷ng n¨m 90 thÕ kû XX ë níc ta ®· cã mét sè th«ng b¸o vÒ nghiªn cøu, kh¶o s¸t gièng cµ chua qu¶ nhá, chän gièng cµ chua qu¶ nhá vµng tù thô (Vò Tuyªn Hoµng vµ cs., 1997), ®a ra gièng cµ chua qu¶ nhá tù thô chän läc VR2 (Vò ThÞ T×nh, 1998).


Tõ n¨m 1996, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi ®· triÓn khai c¸c nghiªn cøu vÒ chän t¹o c¸c dßng cµ chua qu¶ nhá, n¨m 2003/2004 ®· hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹t lai F1 cµ chua qu¶ nhá trªn quy m« ®¹i trµ (NguyÔn Hång Minh vµ cs., 2008) vµ tiÕp theo ®a ra gièng cµ chua lai qu¶ nhá HT144 (vµ mét sè gièng kh¸c).


Tõ 2005, s¶n xuÊt cµ chua qu¶ nhá ë níc ta cã sù ph¸t triÓn khëi s¾c vÒ diÖn tÝch, phôc vô chñ yÕu ®ãng hép nguyªn qu¶ víi gièng cµ chua lai qu¶ nhá nhËp néi Thuý Hång (do C«ng ty N«ng H÷u cung øng). Tíi n¨m 2006-2007, ë ViÖt Nam cha cã gièng cµ chua lai qu¶ nhá F1 nµo t¹o ra trong níc c¹nh tranh thµnh c«ng víi c¸c gièng thÕ giíi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trµ.

2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU


Gièng cµ chua lai F1 HT144 ®îc t¹o ra qua nhiÒu n¨m nghiªn cøu (bè: CV101; mÑ: CV015). Sö dông gièng ®èi chøng lµ gièng cµ chua lai qu¶ nhá Thuý Hång nhËp néi (do C«ng ty N«ng H÷u cung øng).


HT144 ®îc t¹o ra theo ph¬ng ph¸p t¹o gièng u thÕ lai: tõ t¹o c¸c dßng, lai thö, ®¸nh gi¸ c¸c kh¶ n¨ng kÕt hîp, tuyÓn chän c¸c tæ hîp lai triÓn väng tíi c¸c thö nghiÖm vµ ®a ra s¶n xuÊt. C¸c thÝ nghiÖm ®ång ruéng ®îc bè trÝ theo c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thèng: kh¶o s¸t kh«ng nh¾c l¹i vµ khèi ngÉu nhiªn lÆp l¹i 3 lÇn. §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu trªn ®ång ruéng vÒ sinh trëng, cÊu

tróc c©y, tû lÖ ®Ëu qu¶ vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt, n¨ng suÊt ë c¸c mïa vô, møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh h¹i trªn ®ång ruéng, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ chÊt lîng qu¶. Xö lý thèng kª c¸c sè liÖu theo ch¬ng tr×nh IRRISTAT 4.0 vµ ph©n tÝch ANOVA.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU


3.1. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®a ra gièng
       cµ chua lai qu¶ nhá HT144


KÕt qu¶ nghiªn cøu nhiÒu n¨m vÒ chän t¹o c¸c dßng cµ chua qu¶ nhá ®· tuyÓn chän ra 6 dßng ®a vµo hÖ thèng lai diallen theo s¬ ®å (6 x 5)/2 = 15 tæ hîp lai (THL) (B¶ng 1). ThÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh vµo vô ®«ng 2003 - 2004. 15 tæ hîp lai (THL) ®îc ®a vµo c¸c thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ ë c¸c mïa vô (thu ®«ng, ®«ng, xu©n hÌ) trong n¨m 2004 - 2005, kÕt qu¶ chän ra 6 THL triÓn väng ®a vµo c¸c thÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ tiÕp theo ë c¸c mïa vô 2005 - 2006 (c¸c thÝ nghiÖm nµy cã sö dông gièng ®èi chøng lµ gièng cµ chua lai qu¶ nhá Thuý Hång nhËp néi). KÕt qu¶ ®· chän ra ®îc tæ hîp u tó nhÊt theo c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸, ®¸p øng môc tiªu ®Ò ra ®ã lµ: CV015 x CV101, ®îc ®¹t tªn lµ HT144.


Tõ thu ®«ng 2006 vµ n¨m 2007, HT144 ®îc ®a thö nghiÖm ë c¸c mïa vô vµ c¸c ®Þa bµn ®Ó tr×nh diÔn, giíi thiÖu cho s¶n xuÊt.


Vô thu ®«ng, ®«ng 2007, gièng HT144 ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn ra s¶n xuÊt víi diÖn tÝch 20 ha. C¸c n¨m sau (2008, 2009, 2010...) diÖn tÝch s¶n xuÊt liªn tôc ®îc më réng.


B¶ng 1. S¬ ®å lai Diallen (6 x 5)/2
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3.2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña gièng HT144


3.2.1. §Æc ®iÓm sinh trëng, cÊu trôc c©y,
          c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ
          n¨ng suÊt cña gièng HT144


Trong vô ®«ng sím, HT144 nhanh chÝn h¬n gièng ®èi chøng Thuý Hång 14 ngµy. HT144 cã chiÒu cao c©y thÊp h¬n Thuý Hång, song thuéc d¹ng mau ®èt nªn cã ®é mang qu¶ tèt, ®¶m b¶o sè lîng qu¶ trªn c©y cao (198,5 qu¶/c©y), ®¸p øng n¨ng suÊt c¸ thÓ cao (B¶ng 2).


Tæng n¨ng suÊt cña gièng Thuý Hång ®¹t cao h¬n HT144 nhng thêi gian sinh trëng dµi h¬n (thêi gian trång trªn ®ång ruéng dµi). Tuy nhiªn, n¨ng suÊt tÝch luü cña HT144 cã phÇn tréi h¬n so víi Thuý Hång. V× vËy, khi thêi gian trång vô ®«ng h¹n chÕ (do c¬ cÊu mïa vô), gièng Thuý Hång kh«ng cho n¨ng suÊt vît h¬n HT144 (B¶ng 5). HT144 thu ho¹ch tríc Thuý Hång 13 - 14 ngµy nªn cã gi¸ trÞ hµng ho¸ cao h¬n (do gi¸ thµnh cao ë nh÷ng ®ît thu qu¶ ®Çu).


3.2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i vµ chÊt 
          lîng qu¶ cña HT144


HT144 cã d¹ng qu¶, mµu s¾c qu¶ chÝn hÊp dÉn, ®¸p øng sö dông qu¶ t¬i vµ ®ãng hép nguyªn qu¶, thÞt qu¶ dµy, chÊt lîng thÞt qu¶ tèt, ngät ®Ëm, cã h¬ng th¬m nÐt (B¶ng 3). Cho tíi nay, trong sè c¸c gièng cµ chua lai  qu¶ nhá s¶n xuÊt, HT144 ®îc ®¸nh gi¸ lµ gièng cã chÊt lîng tiªu dïng cao h¬n c¶.


Gièng HT144 cã ®é Brix cao, hµm lîng mét sè chÊt nh b¶ng ph©n tÝch ®¹t møc ®é tèt (B¶ng 3). §Æc biÖt, HT144 cã ®é ch¾c qu¶ vµ ®é bÒn vá qu¶ tèt, rÊt phï hîp cho c«ng nghÖ ®ãng hép nguyªn qu¶, tØ lÖ qu¶ nøt sau c«ng ®o¹n hÊp khö trïng lµ thÊp nhÊt trong sè c¸c gièng s¶n xuÊt hiÖn t¹i.


3.2.3. §Æc ®iÓm vÒ møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh
           h¹i vµ vît óng cña gièng HT144


ë vô sím thu ®«ng vµ xu©n hÌ, HT144 cã tØ lÖ nhiÔm bÖnh chÕt hÐo c©y vµ virus thÊp (B¶ng 4). ë nh÷ng vïng th©m canh rau qu¸ cao, ¸p lùc bÖnh virus rÊt lín, kh«ng thÝch hîp trång c¸c gièng cµ chua lai qu¶ nhá (d¹ng nhãt) nãi chung vµ HT144 nãi riªng.


§Æc biÖt, vô ®«ng 2008 bÞ ma ngËp lín trªn diÖn réng, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cho thÊy HT144 cã kh¶ n¨ng phôc håi sau óng tèt h¬n nhiÒu so víi gièng Thuý Hång.


B¶ng 2. §Æc ®iÓm sinh trëng, cÊu tróc c©y, c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt
vµ n¨ng suÊt cña gièng HT144


		Chỉ tiêu

		HT144

		Thuý Hồng



		1) Đặc điểm sinh trưởng và cấu trúc cây


- Thời gian từ trồng đến ra hoa


- Thời gian từ trồng đến thu lứa quả đầu (ngày)


- Thời gian từ trổng đến kết thúc thu hoạch (ngày)


- Chiều cao từ gốc tới chùm quả đầu (cm)


- Chiều cao cây (cm)


- Đặc điểm nở hoa


- Đặc điểm phân nhánh

		22


56


121


33,2


125,0


Rộ


Mạnh

		28


70


138


48,8


185,5


Rộ


Trung bình-mạnh



		2) Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất


- Tỷ lệ đậu quả (%)


- Số chùm quả/cây


- Tổng số quả/cây


- Khối lượng trung bình 1 quả (g)


- Năng suất cá thể (g)


- Năng suất tấn/ha


- Năng suất tích luỹ (g/ngày/cây)


- Năng suất tích luỹ (g/ngày/ha)

		87,0


18,8


198,5


10,1


2004,9


47,04


16,57


388,76

		82,5


21,5


209,6


10,7


2242,7


52,61


16,25


381,,23





B¶ng 3. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i vµ chÊt lîng qu¶ cña HT144


		Chỉ tiêu

		HT144

		Thuý Hồng



		- Màu sắc quả khi chưa chín


- Màu sắc quả chín


- Chỉ số hình dạng quả


- Độ dày thịt quả (mm)


- Độ ướt thịt quả


- Đặc điểm thịt quả


- Khẩu vị nếm


- Hương vị


- Độ Brix


- Hàm lượng chất khô (%)


- Hàm lượng đường tổng số (%)


- Hàm lượng axit tổng số (%)


- Vitamin C (mg/100g)


- Tỉ lệ đường/axit

		Xanh


Đỏ đậm


1,32


2,7


Khô nhẹ


Mềm mịn


Ngọt đậm


Hương thơm nét


7,40


8,20


3,85


0,40


30,25


9,63

		Xanh


Đỏ đậm


1,36


2,6


Khô nhẹ


Mềm mịn


Ngọt


Có hương nhẹ


7,10


8,12


3,72


0,44


30,1


8,45





B¶ng 4. Møc ®é nhiÔm mét sè bÖnh h¹i cña HT144
(®¸nh gi¸ nhiÔm bÖnh trªn ®ång ruéng)


		Bệnh

		HT144

		Thuý Hồng



		- Bệnh chết héo do vi khuẩn (% cây bệnh)


- Bệnh virus (xoăn lá cà chua) (% cây bệnh)


+ Dạng nặng


+ Dạng nhẹ


- Bệnh sương mai (thang điểm từ 1-5)

		2,6


2,7


3,8


1,2

		2,4


2,4


3,5


1,8





B¶ng 5. N¨ng suÊt cña HT144 vµ Thuý Hång ë c¸c mïa vô


		Chỉ tiêu

		Sớm thu đông(*)

		Đông(**)

		Xuân hè(***)



		

		HT144

		Thuý Hồng

		HT144

		Thuý Hồng

		HT144

		Thuý Hồng



		- Từ trồng tới thu lứa quả đầu (ngày)


- Năng suất cá thể (g)


- Năng suất tấn/ha


- Khả năng thu  quả kéo dài

		56


2240,5


52,43


+++

		71


2002,6


46,94


+++

		56


2005,0


47,08


++

		70


2050,2


48,10


++

		59


1827,8


42,77




		77


1601,4


37,47






		

		CV(%) = 3,0


LSD0,05 = 3,12

		CV(%) = 2,8


LSD0,05 = 3,48

		CV(%) = 2,9


LSD0,05 = 3,38





Chú thích: (*):    Trồng cây ra ruộng 10/9/2007
                          (**):   Trồng cây ra ruộng 15/10/2007
 
          (***): Trồng cây ra ruộng 10/2/2007

                          +++: Tốt

                          ++: khá


3.3. KÕt qu¶ thö nghiÖm c¸c gièng cµ chua
        lai qu¶ nhá d¹ng nhãt HT144 ë c¸c
       mïa vô vµ c¸c ®Þa bµn


HT144 nhanh thu ho¹ch løa qu¶ ®Çu h¬n Thuý Hång, cã kh¶ n¨ng trång tr¸i vô tèt h¬n (thÓ hiÖn ë vô thu ®«ng vµ vô xu©n hÌ). KÕt qu¶ ë b¶ng 5 cho thÊy, gièng Thuý Hång chñ yÕu thÝch hîp ë vô ®«ng, tuy nhiªn khi khung thêi gian bÞ h¹n chÕ v× c¬ cÊu mïa vô th× tæng n¨ng suÊt cña Thuý Hång kh«ng vît h¬n HT144.


Nh vËy, HT144 kh«ng nh÷ng trång tr¸i vô tèt mµ còng rÊt hîp trång ë vô ®«ng v× gièng rÊt ng¾n ngµy vµ thu  qu¶ tËp trung, ®¸p øng ®îc khung thêi gian h¹n chÕ ë vô ®«ng trªn diÖn tÝch ®Êt rÊt lín xen gi÷a hai vô lóa.

KÕt qu¶ thö nghiÖm, tr×nh diÔn HT144 ë mét sè ®Þa bµn, mïa vô ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho thÊy, ngoµi chÊt lîng cao nh nªu ë trªn, HT144 cã nhiÒu u thÕ vÒ n¨ng suÊt vµ thêi gian thu s¶n phÈm, ®· c¹nh tranh thµnh c«ng c¸c gièng ngo¹i nhËp ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt lín (B¶ng 6). HT144 cã kh¶ n¨ng chÞu nãng, nhanh thu ho¹ch vµ cho n¨ng suÊt cao ë vô sím thu ®«ng nªn thêi gian cung cÊp s¶n phÈm cho tiªu thô ®îc ®¶m b¶o sím, t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, më réng thêi gian chÕ biÕn cho c¸c nhµ m¸y.


Trång ë vô xu©n hÌ, HT144 kh«ng nh÷ng cho n¨ng suÊt cao mµ chÊt lîng, mÉu m· (®é chÝn qu¶) ®¶m b¶o tèt. §Æc biÖt, gièng HT144 cã kh¶ n¨ng sinh trëng khoÎ, chÞu tèt nh÷ng yÕu tè bÊt thuËn vÒ m«i trêng nh Ýt ¸nh s¸ng, ma phïn, ®é Èm lín x¶y ra vµo nh÷ng th¸ng ®Çu vô xu©n hÌ (th¸ng 2, th¸ng 3) ®Ó cho n¨ng suÊt cao.


ë vô ®«ng, trªn diÖn tÝch lín xen gi÷a 2 vô lóa cã thêi gian trång h¹n chÕ, gièng HT144 nhanh cho thu ho¹ch vµ thu tËp trung nªn rÊt phï hîp ph¸t triÓn ë vô ®«ng trªn quü ®Êt lín nµy (hiÖn nay cßn bá trèng).


● DiÖn tÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña HT144 ë mét sè n¨m:


DiÖn tÝch trång cµ chua qu¶ nhá ë níc ta tíi nay cßn cha nhiÒu nh c¸c gièng cµ chua nhãm qu¶ lín. N¨m 2006 - 2007, cha cã gièng cµ chua lai F1 qu¶ nhá t¹o ra trong níc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trµ. Gièng HT144 ®· nhanh chãng ®i vµo s¶n xuÊt vµ chiÕm diÖn tÝch ®¸ng kÓ (do cã nhiÒu u ®iÓm nh: ng¾n ngµy, chÊt lîng cao, trång ®îc ë chÝnh vô vµ tr¸i vô,...), ®©y lµ gièng cµ chua lai F1 qu¶ nhá ®Çu tiªn cña ViÖt Nam c¹nh tranh thµnh c«ng víi c¸c gièng thÕ giíi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¹i trµ. DiÖn tÝch s¶n xuÊt cña HT144 ë c¸c n¨m nh sau:


N¨m 2007: 20 ha. N¨m 2008: 100 ha. N¨m 2009: 90 ha. N¨m 2010: 110 ha ...


B¶ng 6. N¨ng suÊt cña HT144 trªn mét sè ®iÓm thö nghiÖm ë c¸c mïa vô


		Địa phương

		Sớm thu đông (tấn/ha)

		Đông
(tấn/ha)

		Xuân hè (tấn/ha)



		Hải Tây - Hải Hậu - Nam Định (1)


Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang (2)


Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên (3)


Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng - Nam Định (4)


Đông Xuyên - Tiền Hải - Thái Bình (5)

		53,86


54,32




		53,72


51,25


54,85

		43,82


53,14





Chú thích: (1): Đông 2007, 2 ha
                 
                           (2): Sớm thu đông 2007, 1200 m2; xuân hè 2008,1000 m2

          (3): Sớm thu đông 2007, 1,5 ha; đông 2007, 1,5 ha

          (4): Xuân hè 2009, 5 ha

                           (5): đông 2008, 1,2 ha.


4. KẾT LUẬN


HT144 lµ gièng nhanh chÝn, tõ trång ®Õn thu løa qu¶ ®Çu 56 - 60 ngµy, c©y mau ®èt nªn chiÒu cao kh«ng lín nhng kh¶ n¨ng mang qu¶ lín, ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao, qu¶ thu kh¸ tËp trung song vÉn cã kh¶ n¨ng thu qu¶ bÒn l©u (khi ch¨m sãc tèt).


HT144 cã kh¶ n¨ng chÞu nãng tèt, bªn c¹nh vô ®«ng (chÝnh vô), gièng cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt tèt ë tr¸i vô: Sím thu ®«ng vµ xu©n hÌ. §Æc biÖt gièng HT144 cã kh¶ n¨ng chÞu tèt ®iÒu kiÖn ©m u Ýt ¸nh s¸ng vµ ®é Èm ®Êt cao, vît qua óng kh¸.


HT144 lµ gièng nhiÒu hoa, sai qu¶, qu¶ d¹ng nhãt, ®é lín qu¶ tõ 8 - 12 gam/qu¶, thuéc nhãm cµ chua qu¶ nhá phôc vô ¨n t¬i vµ ®ãng hép nguyªn qu¶ chÊt lîng cao. MÇu s¾c qu¶ chÝn ®á ®Ëm hÊp dÉn, chÊt lîng thÞt qu¶ tèt, ngät ®Ëm, cã h¬ng th¬m ®Ëm nÐt, qu¶ ch¾c vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n tèt. 


Bªn c¹nh ¨n t¬i sèng, HT144 rÊt hîp cho c«ng nghÖ ®ãng hép nguyªn qu¶ phôc vô tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu do gièng cã ®é bÒn vá qu¶ tèt nªn rÊt Ýt bÞ nøt trong qu¸ tr×nh hÊp khö trïng.
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Tổng số: (6 x 5)/2 = 15 THL
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