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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này mô tả đa dạng hình thái, cấu tạo cụm hoa và đặc điểm biểu hiện giới tính của 13 
mẫu giống đu đủ mới thu thập trong năm 2008. Các số liệu, hình ảnh được đánh giá và thu thập trong 
giai đoạn cây ra hoa trên các cá thể của tập đoàn mẫu giống. Khảo sát cho thấy trong số 13 mẫu 
giống đu đủ thu thập, có 6 loại hoa (đơn tính cái, lưỡng tính 5 nhị, lưỡng tính thuôn dài, lưỡng tính dị 
hình, lưỡng tính bất dục và đực), có 7 kiểu cụm hoa và 3 kiểu hình giới tính (cây đơn tính cái, cây 
lưỡng tính và cây đực).  

Từ khóa: Bầu nhị, cụm hoa, đực, đơn tính cái, đu đủ, giới tính, lưỡng tính, nhị, quần thể. 

SUMMARY 

The study was conducted to describe variation in morphology and structure of papaya flowers 
and infloresence as well as sex expression among thirteen papaya (Carica Papaya L) accessions 
collected in 2008. The botanical characteristics of papaya infloresence was obsevered and recorded at 
flowering stage of the trees in experimental field. There are six types of flowers including pistillate, 
hermaphrodite (pentendria, carpelloid, elongata, barren) and staminate), seven types of infloresence 
and three individual sex forms (pistillate, hermaphrodite and staminate). 

Key words: Hermaphrodite, infloresence, ovary, papaya, pistillate, population, sex form, stamen 
staminate.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Trong vμi n¨m trë l¹i ®©y, diÖn tÝch 
trång ®u ®ñ th©m canh ®ang gia t¨ng nhanh 
chãng. Khèi l−îng h¹t gièng vμ c©y gièng ®u 
®ñ ®−îc b¸n ra trªn thÞ tr−êng kh«ng ngõng 
t¨ng lªn. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c gièng ®u ®ñ 
lai ®ang ®−îc trång phæ biÕn lμ c¸c gièng 
nhËp khÈu tõ §μi Loan, Th¸i Lan, Trung 
Quèc, Mªxic«… C¸c gièng nμy cã c¸c −u 
®iÓm lμ thÊp c©y, thêi gian cho qu¶ sím vμ 
®Æc biÖt kh«ng xuÊt hiÖn c©y ®u ®ñ ®ùc trong 

quÇn thÓ. Trong khi ®ã c¸c gièng ®u ®ñ cã 
nguån gèc b¶n ®Þa mÆc dï thÝch øng tèt víi 
®iÒu kiÖn canh t¸c ë ViÖt Nam, qu¶ cã h−¬ng 
vÞ th¬m ngon nh−ng cã nh÷ng nh−îc ®iÓm 
chung nh− cao c©y, thêi gian cho qu¶ muén 
vμ c©y ®u ®ñ ®ùc (kh«ng cho qu¶) chiÕm mét 
tû lÖ nhÊt ®Þnh trong quÇn thÓ.  

§u ®ñ lμ c©y ®a tÝnh, trong cïng mét 
gièng tån t¹i nhiÒu kiÓu c©y cã giíi tÝnh kh¸c 
nhau. C¸c nhμ khoa häc ®· ph©n biÖt ra cã 
®Õn 31 kiÓu h×nh giíi tÝnh trong mét gièng 
(biÕn ®æi tõ siªu ®ùc ®Õn siªu c¸i) do chóng 
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kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng h×nh thμnh c¬ quan 
sinh dôc ®ùc vμ c¸i (TrÇn ThÕ Tôc, 2004). 
HiÖn t¹i vÉn ch−a cã mét tμi liÖu c«ng bè 
chÝnh thøc vÒ kü thuËt sö dông d¹ng giíi 
tÝnh vμ cÊu tróc côm hoa (c¬ quan sinh s¶n) 
nh− thÕ nμo ®Ó chän t¹o vμ s¶n xuÊt gièng 
®u ®ñ lai. Nghiªn cøu m« t¶ ®Æc ®iÓm cÊu 
t¹o hoa vμ côm hoa cña 13 mÉu gièng ®u ®ñ  
míi thu thËp nh»m cung cÊp nguån th«ng 
tin c¬ b¶n vÒ ®Æc ®iÓm hoa vμ hÖ thèng sinh 
s¶n cña nguån vËt liÖu ®u ®ñ ë n−íc ta, lμm 
th«ng tin nÒn t¶ng cho c«ng t¸c nghiªn cøu, 
t¹o gièng ®u ®ñ lai.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu bao gåm 13 mÉu 
gièng ®u ®ñ ®iÓn h×nh thu thËp trong n−íc 
n¨m 2008. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Bè trÝ thÝ nghiÖm 

ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ ®−îc bè trÝ tuÇn tù 
kh«ng nh¾c l¹i t¹i ViÖn nghiªn cøu Lóa, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi trong 
n¨m 2009.  

Ch¨m sãc, bãn ph©n 

H¹t ®−îc gieo ngμy 15/10/2008, trong 
bÇu ®Êt kÝch th−íc 8 x 12 cm. C©y con ®−îc 
trång ra ngoμi ruéng khi cã 4 l¸ thËt, mËt ®é 
2000 c©y/ha (5 m2/c©y). §Êt trång ®−îc lªn 
luèng cao 0,5 m; réng 2 m; kho¶ng c¸ch gi÷a 
c¸c luèng 0,5 m. Trªn luèng ®μo hè trång 
kÝch th−íc 40 x 40 x 30 cm, c¸ch nhau 2 m 
(TrÇn ThÕ Tôc, 2004; NguyÔn V¨n LuËt, 
2009). 

Ph©n bãn sö dông cho mét gèc nh− sau: 
bãn lãt 10 kg ph©n chuång hoai môc +  0,5 
kg supe l©n + 0,5 kg v«i bét + 0,3 kg NPK 
(16 - 16 - 8). TÊt c¶ trén ®Òu víi ®Êt trong hè. 
Tõ th¸ng thø 2 sau trång, tiÕn hμnh bãn 
thóc hai th¸ng mét lÇn víi l−îng 150 g NPK 
16 - 16 - 8. 

C¸c chØ tiªu theo dâi 

§Æc ®iÓm cÊu t¹o hoa vμ côm hoa cña 
c¸c mÉu gièng: t¹i thêi kú c©y ra hoa kÕt 
qu¶, kh¶o s¸t trªn toμn bé c¸c c¸ thÓ cña mçi 
mÉu gièng ®Æc ®iÓm c¸nh hoa, bÇu nhuþ, chØ 
nhÞ, thμnh phÇn hoa trªn côm hoa.  

Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i kiÓu hoa ®u ®ñ 
®−îc x¸c ®Þnh theo khung ph©n lo¹i cña 
Storey (1941), trÝch trong tμi liÖu cña Singh 
(1990), Ying Kwok Chan (2008) vμ Jack  
(1980). 

Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i kiÓu côm hoa, 
giíi tÝnh cña c©y ®−îc x¸c ®Þnh theo khung 
ph©n lo¹i cña Oschae vμ cs. (1975), trÝch 
trong tμi liÖu cña Singh (1990) vμ NguyÔn 
V¨n LuËt (2009). 

Ph−¬ng ph¸p ph©n nhãm quÇn thÓ ®−îc 
x¸c ®Þnh theo khung ph©n lo¹i cña Singh 
(1990).  

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ch−¬ng tr×nh 
Microsoft Excel 2003. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 

3.1. CÊu t¹o hoa trªn côm hoa ®u ®ñ   

Dùa theo khung ph©n lo¹i cña Storey 
(1941), trÝch theo Ying Kwok Chan (2008), 
hoa ®u ®ñ ®−îc chia ra thμnh 6 kiÓu c¬ b¶n: 

1. Hoa ®¬n tÝnh c¸i cã bÇu nhuþ vμ 
kh«ng cã nhÞ ®ùc. 

2. Hoa l−ìng tÝnh 5 nhÞ (pentandria) cã 5 
chØ nhÞ, bÇu nhuþ cã 5 r·nh. 

3. Hoa l−ìng tÝnh dÞ h×nh (carpelloid) cã 
tõ 6 ®Õn 9 nhÞ, bÇu nhuþ cã r·nh dÞ h×nh. 

4. Hoa l−ìng tÝnh thon dμi (elongata) cã 
bÇu nhôy kÐo dμi, bÒ mÆt tr¬n, ph¼ng.    

5. Hoa l−ìng tÝnh nhuþ tho¸i ho¸ 
(barren) cã 10 nhÞ, bÇu nhuþ bÞ tho¸i ho¸.  

6. Hoa ®ùc, cã 10 nhÞ, kh«ng cã bÇu 
nhuþ.   

KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn tËp ®oμn nghiªn 
cøu ghi nhËn sù xuÊt hiÖn cña tÊt c¶ c¸c lo¹i 
hoa trªn (H×nh 1 ®Õn H×nh 6).  
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H×nh 1. Hoa ®¬n tÝnh c¸i  
- 5 tràng hoa rời nhau 
- Không có nhị 
- Bầu nhụy hình cầu hoặc bầu dục 

 

 

H×nh 2. Hoa l−ìng tÝnh n¨m nhÞ   
               (pentandria)  

- 5 tràng hoa rời nhau 
- Có 5 nhị rời 
- Bầu nhụy có 5 khía.  

 

 

H×nh 3. Hoa l−ìng tÝnh dÞ h×nh 
              (carpelloid) 

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa 
- Có 10 nhị, 5 nhị thấp hợp với ống hoa, 5 nhị cao

          hợp với bầu nhụy làm biến dạng bầu nhụy 
 

 

H×nh 4. Hoa l−ìng tÝnh thon dμi (elongata) 
- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa 
- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa 
- Bầu nhụy thuôn dài 

 

H×nh 5. Hoa l−ìng tÝnh bÊt dôc (barren)  
- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa 
- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa 
- Bầu nhuỵ thoái hoá, kém phát triển, vòi nhuỵ 

          tiêu biến 

 

H×nh 6. Hoa ®ùc 
- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa 
- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa 
- Bầu nhụy bị thoái hóa hoàn toàn 
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Nh− vËy, c¸c mÉu gièng ®u ®ñ ë n−íc ta 
vÒ c¬ b¶n cã cÊu t¹o kh«ng sai kh¸c nhiÒu so 
víi c¸c mÉu gièng ®u ®ñ trªn thÕ giíi.  

Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t cÊu t¹o hoa trªn tËp 
®oμn thÝ nghiÖm cho thÊy, hoa l−ìng tÝnh bÊt 
dôc ®Òu lμ c¸c hoa phô cña côm hoa, cã bÇu 
nhuþ bÞ tho¸i ho¸ vμ trë nªn bÊt dôc. Khi gi¶i 
phÉu hoa ®ùc, vÉn thÊy dÊu vÕt cña vßi nhuþ 
nh−ng ®· bÞ tho¸i ho¸. Tr−êng hîp nμy gi¶ 
thuyÕt lμ giíi tÝnh cña hoa ®−îc quyÕt ®Þnh 
bëi hμm l−îng tÝch luü cña mét lo¹i hoãc m«n. 
Gi¶i thÝch nμy còng phï hîp cho hiÖn t−îng 
c©y ®u ®ñ ®ùc xuÊt hiÖn hoa l−ìng tÝnh thon 
dμi trªn côm hoa ®ùc (H×nh 9 vμ H×nh 10). 

 
 
 
 

3.2. CÊu t¹o côm hoa cña c¸c mÉu gièng 
       ®u ®ñ thÝ nghiÖm   

 

Theo ph©n lo¹i cña Oschae vμ cs. (1975), 
trÝch trong tμi liÖu cña I.D.Singh (1990), c¸c 
c©y trong quÇn thÓ mÉu gièng thu thËp ®−îc 
ph©n lμm 3 nhãm giíi tÝnh theo thμnh phÇn 
hoa trªn côm hoa.  

Nhãm A: côm hoa ®¬n tÝnh c¸i - côm 
hoa ng¾n, chØ mang hoa ®¬n tÝnh c¸i 

Nhãm B: côm hoa l−ìng tÝnh - côm hoa 
ng¾n, cã thÓ mang hoa l−ìng tÝnh 5 nhÞ, 
l−ìng tÝnh thon dμi, l−ìng tÝnh bÊt dôc vμ 
hoa l−ìng tÝnh dÞ h×nh. 

Nhãm C: côm hoa ®ùc - côm hoa cã 
cuèng dμi, mang chñ yÕu lμ hoa ®ùc, cã thÓ 
mang mét vμi hoa l−ìng tÝnh thon dμi ë ®Çu 
ngän cμnh hoÆc nh¸nh cña côm hoa. 

H×nh 7. Côm hoa nhãm A 
– c©y ®¬n tÝnh c¸i 

A1: Cụm hoa ngắn với hoa 
chính lớn, các hoa phụ phía bên 
thoái hóa và chậm phát triển. 
A2: Cụm hoa dài, hoa chính có 
kích thước trung bình, các hoa 
bên có thể phát triển thành quả, 
tạo chùm quả. 

 
   

H×nh 8. Côm hoa nhãm B 
- c©y l−ìng tÝnh 

B1, B2: Hoa chính là hoa lưỡng 
tính 5 nhị. Các hoa phía dưới là 
hoa lưỡng tính bất dục. 
B3: Hoa chính là hoa lưỡng tính 
thon dài. Các hoa nhỏ phía dưới 
là hoa lưỡng tính bất dục. 

A1 A2

B4: Hoa chính và các hoa nhỏ 
bên dưới đều là hoa lưỡng tính 
dài thon dài. 

 
   
   

B2B1

B3 B4
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H×nh 9. Côm hoa 
     nhãm C - c©y ®ùc 

C1: Cụm hoa có một cuống dài 
trên chỉ đính hoa đực. 
C2: Cụm hoa có một cuống dài, 
gồm hoa đực và hoa lưỡng tính  
dài.  

    
C1 C2

H×nh 10. C©y ®u ®ñ ®ùc 
cã qu¶ ë ®Çu côm hoa 

 
   

3.3. Ph©n nhãm quÇn thÓ c¸c mÉu gièng 
       ®u ®ñ thu thËp 

Theo ph©n lo¹i cña Singh (1990), ®u ®ñ 
lμ c©y ph©n tÝnh kh¸c gèc tuy nhiªn tïy 
thuéc vμo thμnh phÇn biÓu hiÖn giíi tÝnh cña 
c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ, c¸c quÇn thÓ ®u 
®ñ cã thÓ ph©n thμnh 3 nhãm sau:  

- QuÇn thÓ ph©n tÝnh: chØ mang c©y ®ùc 
vμ c©y c¸i (Dioecious) 

- QuÇn thÓ ®ùc −u thÕ: mang c©y l−ìng 
tÝnh vμ c©y ®ùc (Androdioecious) 

- QuÇn thÓ c¸i −u thÕ: mang c©y l−ìng 
tÝnh vμ c©y c¸i (Gynodioecious). 

TiÕn hμnh kh¶o s¸t kiÓu h×nh giíi tÝnh 
cña c¸c mÉu gièng thu thËp t¹i thêi ®iÓm c¸c 
c©y ra hoa. B¶ng 1 cho thÊy cã ®Õn 8/13 mÉu 
gièng lμ d¹ng quÇn thÓ c¸i −u thÕ - 
Gynodioecious, kh«ng xuÊt hiÖn c©y ®ùc 
trong quÇn thÓ. §ã lμ c¸c mÉu gièng - §LT 
01, §LT 03, §LT 02, §LD 03, TQH, §LD 02, 
STR 05 vμ §T 03. D¹ng quÇn thÓ nμy rÊt 

®−îc s¶n xuÊt −a chuéng v× tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ 
trong quÇn thÓ ®Òu cã thÓ t¹o qu¶ vμ cho 
n¨ng suÊt. §©y còng lμ c¸c mÉu gièng quý cã 
thÓ dïng lμm nguån gen ban ®Çu ®Ó t¹o ra 
gièng ®u ®ñ míi kh«ng cã c©y ®ùc.  

QuÇn thÓ QN biÓu hiÖn gÇn nh− mét 
quÇn thÓ ph©n tÝnh (Dioecious). QuÇn thÓ 
nμy cã  hÇu hÕt c¸c c¸ thÓ lμ c©y ®ùc (35,3%) 
vμ c©y c¸i (60,1%), chØ cã 4,6% sè c©y lμ c©y 
l−ìng tÝnh.   

C¨n cø theo ph−¬ng ph¸p ph©n nhãm 
cña Singh (1990) th× c¸c quÇn thÓ cßn l¹i ch−a 
thÓ xÕp vμo bÊt kú nhãm quÇn thÓ nμo bëi sù 
®a d¹ng trong thμnh phÇn c¸c d¹ng giíi tÝnh 
tån t¹i trong quÇn thÓ. Do vËy trong thêi gian 
tíi cÇn tiÕn hμnh kh¶o s¶o sù di truyÒn vμ 
biÓu hiÖn thμnh phÇn giíi tÝnh trªn c¸c quÇn 
thÓ ®u ®ñ míi thu thËp, lμm c¬ së cho viÖc 
n¾m b¾t c¬ chÕ di truyÒn ph©n ly kiÓu h×nh 
giíi tÝnh tõ ®ã t¹o ra quÇn thÓ gièng kh«ng cã 
c©y ®ùc (Gynodioecious) (H×nh 11). 
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B¶ng 1. Tû lÖ ph©n ly giíi tÝnh cña c¸c dßng ®u ®ñ nghiªn cøu

Dòng 
Cây đực 

(%) 
Cây cái 

(%) 

Cây 
lưỡng tính 

(%) 

Dạng 
quần thể Dòng 

Cây đực 
(%) 

Cây cái 
(%) 

Cây 
lưỡng tính 

(%) 

Dạng 
quần thể 

ĐLT01 0,0 42,4 57,6 Gyno* TQH 0,0 47,6 52,4 Gyno 

ĐLT03 0,0 44,0 56,0 Gyno ĐLD02 0,0 65,5 35,5 Gyno 

ĐBI02 13,6 72,8 13,6 X** STR05 0,0 54,3 45,7 Gyno 

SLA02 8,1 37,8 54,1 X ĐT 03 0,0 75,6 24,4 Gyno 

QN 35,3 60,1 4,6 Dio*** ĐBI 05 11,1 55,6 33,3 X 

ĐLT02 0,0 68,4 31,6 Gyno IA05 12,7 33.5 53,8 X 

ĐLD03 0,0 38,5 61,5 Gyno HONG PHI 
(đc) 0,0 45,3 54,7 Gyno 

*: Gynodioecious         **: không xác định       ***:Dioecious 
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Dòng vật liệu 

H×nh 11. Tû lÖ c¸c kiÓu h×nh giíi tÝnh trong tËp ®oμn vËt liÖu nghiªn cøu 

4. KÕT LUËN 
C¸c mÉu gièng ®u ®ñ kh¶o s¸t cã ba 

kiÓu hoa chÝnh lμ hoa ®¬n tÝnh c¸i, hoa l−ìng 
tÝnh vμ hoa ®ùc. Trong ®ã hoa l−ìng tÝnh 
gåm bèn kiÓu nhá lμ: l−ìng tÝnh 5 nhÞ, l−ìng 
tÝnh thu«n dμi vμ l−ìng tÝnh bÊt dôc vμ 

l−ìng tÝnh dÞ h×nh. CÊu t¹o hoa c¸c mÉu 
gièng ®u ®ñ kh¶o s¸t t−¬ng tù c¸c mÉu gièng 
®u ®ñ trªn thÕ giíi. 

Dùa vμo cÊu t¹o côm hoa ph©n biÖt 
thμnh 3 nhãm c©y: c©y ®¬n tÝnh c¸i vμ c©y 
l−ìng tÝnh vμ c©y ®ùc. Nhãm c©y ®¬n tÝnh c¸i 
cã hai kiÓu côm hoa A1, A2; nhãm c©y l−ìng 
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tÝnh cã ba kiÓu côm hoa B1, B3, B4 vμ nhãm 
c©y ®ùc gåm 2 kiÓu C1 vμ C2.  

Trong 13 mÉu gièng ®u ®ñ míi thu thËp 
th× cã 8 mÉu gièng lμ quÇn thÓ c¸i −u thÕ - 
Gynodioecious. §©y lμ c¸c mÉu gièng quý cã 
thÓ dïng lμm nguån gen ®Ó t¹o ra c¸c gièng 
®u ®ñ míi kh«ng cã c©y ®ùc. 

§Ò nghÞ 

KÕt qu¶ trªn ®©y lμ c¨n cø vμ chØ dÉn tèt 
vÒ ®Æc ®iÓm biÓu hiÖn giíi tÝnh trªn c©y ®u 
®ñ nãi chung vμ tËp ®oμn mÉu gièng ®u ®ñ 
thÝ nghiÖm nãi riªng. Trªn c¬ së cña nghiªn 
cøu nμy, trong thêi gian tíi cÇn cã thªm 
nh÷ng nghiªn cøu vÒ sù di truyÒn vμ ph©n ly 
biÓu hiÖn kiÓu h×nh giíi tÝnh trong c¸c quÇn 
thÓ duy tr× vμ c¸c quÇn thÓ lai h÷u tÝnh 
nh»m x¸c ®Þnh quy luËt, ®Æc ®iÓm di truyÒn 
giíi tÝnh trªn quÇn thÓ vËt liÖu ®u ®ñ. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 
NguyÔn V¨n LuËt (2009). Chuèi vμ ®u ®ñ. 

NXB. N«ng nghiÖp, tr. 55, 61. 
TrÇn ThÕ Tôc, §oμn ThÕ L− (2004). C©y ®u 

®ñ vμ kü thuËt trång. NXB. Lao ®éng – X· 
héi, tr. 20,30. 

Ying - Kwok Chan (2008). Chapter 4: 
Breeding Papaya (Carica papaya L.). 
Breeding Plantation Tree Crops: Tropical 
species, Springer Science Business Media: 
p. 128-131. 

Jack B. Fisher (1980). The vegetative and 
reproductive structure of papaya (Carica 
papaya L.). Occasional Papers of the 
Harold L. Lyon Arboretum. Volume I, 
No.4: p. 191-208. 

Singh, I.D. (1990). Papaya. Oxford and IBH 
Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi: p. 17-
22, 25-26, 55-59. 

 

889 



Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 4: 722 - 729      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 6: 883 - 889      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  




KH¶O S¸T §ÆC §IÓM CÊU T¹O HOA, CôM HOA Vµ BIÓU HIÖN KIÓU H×NH GIíI TÝNH CñA C¸C MÉU GIèNG §U §ñ (Carica papaya L.) MíI THU THËP


Evaluating Structural Characteristics of Inflorescence also Sex Expression
of New Collected Papaya (Carica papaya L.) Varieties


Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Ngọc


Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: tuananhgct47@gmail.com


TÓM TẮT


Nghiên cứu này mô tả đa dạng hình thái, cấu tạo cụm hoa và đặc điểm biểu hiện giới tính của 13 mẫu giống đu đủ mới thu thập trong năm 2008. Các số liệu, hình ảnh được đánh giá và thu thập trong giai đoạn cây ra hoa trên các cá thể của tập đoàn mẫu giống. Khảo sát cho thấy trong số 13 mẫu giống đu đủ thu thập, có 6 loại hoa (đơn tính cái, lưỡng tính 5 nhị, lưỡng tính thuôn dài, lưỡng tính dị hình, lưỡng tính bất dục và đực), có 7 kiểu cụm hoa và 3 kiểu hình giới tính (cây đơn tính cái, cây lưỡng tính và cây đực). 


Từ khóa: Bầu nhị, cụm hoa, đực, đơn tính cái, đu đủ, giới tính, lưỡng tính, nhị, quần thể.


SUMMARY

The study was conducted to describe variation in morphology and structure of papaya flowers and infloresence as well as sex expression among thirteen papaya (Carica Papaya L) accessions collected in 2008. The botanical characteristics of papaya infloresence was obsevered and recorded at flowering stage of the trees in experimental field. There are six types of flowers including pistillate, hermaphrodite (pentendria, carpelloid, elongata, barren) and staminate), seven types of infloresence and three individual sex forms (pistillate, hermaphrodite and staminate).


Key words: Hermaphrodite, infloresence, ovary, papaya, pistillate, population, sex form, stamen staminate. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, diÖn tÝch trång ®u ®ñ th©m canh ®ang gia t¨ng nhanh chãng. Khèi lîng h¹t gièng vµ c©y gièng ®u ®ñ ®îc b¸n ra trªn thÞ trêng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c gièng ®u ®ñ lai ®ang ®îc trång phæ biÕn lµ c¸c gièng nhËp khÈu tõ §µi Loan, Th¸i Lan, Trung Quèc, Mªxic«… C¸c gièng nµy cã c¸c u ®iÓm lµ thÊp c©y, thêi gian cho qu¶ sím vµ ®Æc biÖt kh«ng xuÊt hiÖn c©y ®u ®ñ ®ùc trong quÇn thÓ. Trong khi ®ã c¸c gièng ®u ®ñ cã nguån gèc b¶n ®Þa mÆc dï thÝch øng tèt víi ®iÒu kiÖn canh t¸c ë ViÖt Nam, qu¶ cã h¬ng vÞ th¬m ngon nhng cã nh÷ng nhîc ®iÓm chung nh cao c©y, thêi gian cho qu¶ muén vµ c©y ®u ®ñ ®ùc (kh«ng cho qu¶) chiÕm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trong quÇn thÓ. 


§u ®ñ lµ c©y ®a tÝnh, trong cïng mét gièng tån t¹i nhiÒu kiÓu c©y cã giíi tÝnh kh¸c nhau. C¸c nhµ khoa häc ®· ph©n biÖt ra cã ®Õn 31 kiÓu h×nh giíi tÝnh trong mét gièng (biÕn ®æi tõ siªu ®ùc ®Õn siªu c¸i) do chóng kh¸c nhau vÒ kh¶ n¨ng h×nh thµnh c¬ quan sinh dôc ®ùc vµ c¸i (TrÇn ThÕ Tôc, 2004). HiÖn t¹i vÉn cha cã mét tµi liÖu c«ng bè chÝnh thøc vÒ kü thuËt sö dông d¹ng giíi tÝnh vµ cÊu tróc côm hoa (c¬ quan sinh s¶n) nh thÕ nµo ®Ó chän t¹o vµ s¶n xuÊt gièng ®u ®ñ lai. Nghiªn cøu m« t¶ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o hoa vµ côm hoa cña 13 mÉu gièng ®u ®ñ  míi thu thËp nh»m cung cÊp nguån th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Æc ®iÓm hoa vµ hÖ thèng sinh s¶n cña nguån vËt liÖu ®u ®ñ ë níc ta, lµm th«ng tin nÒn t¶ng cho c«ng t¸c nghiªn cøu, t¹o gièng ®u ®ñ lai. 


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


2.1. VËt liÖu nghiªn cøu


VËt liÖu nghiªn cøu bao gåm 13 mÉu gièng ®u ®ñ ®iÓn h×nh thu thËp trong níc n¨m 2008.


2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


Bè trÝ thÝ nghiÖm


ThÝ nghiÖm ®¸nh gi¸ ®îc bè trÝ tuÇn tù kh«ng nh¾c l¹i t¹i ViÖn nghiªn cøu Lóa, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi trong n¨m 2009. 


Ch¨m sãc, bãn ph©n


H¹t ®îc gieo ngµy 15/10/2008, trong bÇu ®Êt kÝch thíc 8 x 12 cm. C©y con ®îc trång ra ngoµi ruéng khi cã 4 l¸ thËt, mËt ®é 2000 c©y/ha (5 m2/c©y). §Êt trång ®îc lªn luèng cao 0,5 m; réng 2 m; kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c luèng 0,5 m. Trªn luèng ®µo hè trång kÝch thíc 40 x 40 x 30 cm, c¸ch nhau 2 m (TrÇn ThÕ Tôc, 2004; NguyÔn V¨n LuËt, 2009).


Ph©n bãn sö dông cho mét gèc nh sau: bãn lãt 10 kg ph©n chuång hoai môc +  0,5 kg supe l©n + 0,5 kg v«i bét + 0,3 kg NPK (16 - 16 - 8). TÊt c¶ trén ®Òu víi ®Êt trong hè. Tõ th¸ng thø 2 sau trång, tiÕn hµnh bãn thóc hai th¸ng mét lÇn víi lîng 150 g NPK 16 - 16 - 8.


C¸c chØ tiªu theo dâi


§Æc ®iÓm cÊu t¹o hoa vµ côm hoa cña c¸c mÉu gièng: t¹i thêi kú c©y ra hoa kÕt qu¶, kh¶o s¸t trªn toµn bé c¸c c¸ thÓ cña mçi mÉu gièng ®Æc ®iÓm c¸nh hoa, bÇu nhuþ, chØ nhÞ, thµnh phÇn hoa trªn côm hoa. 


Ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i kiÓu hoa ®u ®ñ ®îc x¸c ®Þnh theo khung ph©n lo¹i cña Storey (1941), trÝch trong tµi liÖu cña Singh (1990), Ying Kwok Chan (2008) vµ Jack  (1980).


Ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i kiÓu côm hoa, giíi tÝnh cña c©y ®îc x¸c ®Þnh theo khung ph©n lo¹i cña Oschae vµ cs. (1975), trÝch trong tµi liÖu cña Singh (1990) vµ NguyÔn V¨n LuËt (2009).


Ph¬ng ph¸p ph©n nhãm quÇn thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo khung ph©n lo¹i cña Singh (1990). 


Sè liÖu ®îc xö lý b»ng ch¬ng tr×nh Microsoft Excel 2003.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
     LUËN


3.1. CÊu t¹o hoa trªn côm hoa ®u ®ñ  


Dùa theo khung ph©n lo¹i cña Storey (1941), trÝch theo Ying Kwok Chan (2008), hoa ®u ®ñ ®îc chia ra thµnh 6 kiÓu c¬ b¶n:


1. Hoa ®¬n tÝnh c¸i cã bÇu nhuþ vµ kh«ng cã nhÞ ®ùc.


2. Hoa lìng tÝnh 5 nhÞ (pentandria) cã 5 chØ nhÞ, bÇu nhuþ cã 5 r·nh.


3. Hoa lìng tÝnh dÞ h×nh (carpelloid) cã tõ 6 ®Õn 9 nhÞ, bÇu nhuþ cã r·nh dÞ h×nh.


4. Hoa lìng tÝnh thon dµi (elongata) cã bÇu nhôy kÐo dµi, bÒ mÆt tr¬n, ph¼ng.   


5. Hoa lìng tÝnh nhuþ tho¸i ho¸ (barren) cã 10 nhÞ, bÇu nhuþ bÞ tho¸i ho¸. 


6. Hoa ®ùc, cã 10 nhÞ, kh«ng cã bÇu nhuþ.  


KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn tËp ®oµn nghiªn cøu ghi nhËn sù xuÊt hiÖn cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hoa trªn (H×nh 1 ®Õn H×nh 6). 

		H×nh 1. Hoa ®¬n tÝnh c¸i 


- 5 tràng hoa rời nhau


- Không có nhị


- Bầu nhụy hình cầu hoặc bầu dục




		



		H×nh 2. Hoa lìng tÝnh n¨m nhÞ  
               (pentandria) 


- 5 tràng hoa rời nhau


- Có 5 nhị rời


- Bầu nhụy có 5 khía. 




		



		H×nh 3. Hoa lìng tÝnh dÞ h×nh
              (carpelloid)

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị, 5 nhị thấp hợp với ống hoa, 5 nhị cao
          hợp với bầu nhụy làm biến dạng bầu nhụy




		



		H×nh 4. Hoa lìng tÝnh thon dµi (elongata)

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhụy thuôn dài

		



		H×nh 5. Hoa lìng tÝnh bÊt dôc (barren) 

- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhuỵ thoái hoá, kém phát triển, vòi nhuỵ
          tiêu biến

		



		H×nh 6. Hoa ®ùc


- 5 tràng hoa hợp ở phần dưới tạo thành ống hoa


- Có 10 nhị (5 cao, 5 thấp) hợp với ống hoa


- Bầu nhụy bị thoái hóa hoàn toàn




		





Nh vËy, c¸c mÉu gièng ®u ®ñ ë níc ta vÒ c¬ b¶n cã cÊu t¹o kh«ng sai kh¸c nhiÒu so víi c¸c mÉu gièng ®u ®ñ trªn thÕ giíi. 


Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t cÊu t¹o hoa trªn tËp ®oµn thÝ nghiÖm cho thÊy, hoa lìng tÝnh bÊt dôc ®Òu lµ c¸c hoa phô cña côm hoa, cã bÇu nhuþ bÞ tho¸i ho¸ vµ trë nªn bÊt dôc. Khi gi¶i phÉu hoa ®ùc, vÉn thÊy dÊu vÕt cña vßi nhuþ nhng ®· bÞ tho¸i ho¸. Trêng hîp nµy gi¶ thuyÕt lµ giíi tÝnh cña hoa ®îc quyÕt ®Þnh bëi hµm lîng tÝch luü cña mét lo¹i hoãc m«n. Gi¶i thÝch nµy còng phï hîp cho hiÖn tîng c©y ®u ®ñ ®ùc xuÊt hiÖn hoa lìng tÝnh thon dµi trªn côm hoa ®ùc (H×nh 9 vµ H×nh 10).


3.2. CÊu t¹o côm hoa cña c¸c mÉu gièng
       ®u ®ñ thÝ nghiÖm  


Theo ph©n lo¹i cña Oschae vµ cs. (1975), trÝch trong tµi liÖu cña I.D.Singh (1990), c¸c c©y trong quÇn thÓ mÉu gièng thu thËp ®îc ph©n lµm 3 nhãm giíi tÝnh theo thµnh phÇn hoa trªn côm hoa. 


Nhãm A: côm hoa ®¬n tÝnh c¸i - côm hoa ng¾n, chØ mang hoa ®¬n tÝnh c¸i


Nhãm B: côm hoa lìng tÝnh - côm hoa ng¾n, cã thÓ mang hoa lìng tÝnh 5 nhÞ, lìng tÝnh thon dµi, lìng tÝnh bÊt dôc vµ hoa lìng tÝnh dÞ h×nh.


Nhãm C: côm hoa ®ùc - côm hoa cã cuèng dµi, mang chñ yÕu lµ hoa ®ùc, cã thÓ mang mét vµi hoa lìng tÝnh thon dµi ë ®Çu ngän cµnh hoÆc nh¸nh cña côm hoa.


		H×nh 7. Côm hoa nhãm A – c©y ®¬n tÝnh c¸i

A1: Cụm hoa ngắn với hoa chính lớn, các hoa phụ phía bên thoái hóa và chậm phát triển.


A2: Cụm hoa dài, hoa chính có kích thước trung bình, các hoa bên có thể phát triển thành quả, tạo chùm quả.

		

  



		H×nh 8. Côm hoa nhãm B - c©y lìng tÝnh


B1, B2: Hoa chính là hoa lưỡng tính 5 nhị. Các hoa phía dưới là hoa lưỡng tính bất dục.


B3: Hoa chính là hoa lưỡng tính thon dài. Các hoa nhỏ phía dưới là hoa lưỡng tính bất dục.


B4: Hoa chính và các hoa nhỏ bên dưới đều là hoa lưỡng tính dài thon dài.

		

  



		H×nh 9. Côm hoa
     nhãm C - c©y ®ùc


C1: Cụm hoa có một cuống dài trên chỉ đính hoa đực.


C2: Cụm hoa có một cuống dài, gồm hoa đực và hoa lưỡng tính  dài. 

		   



		H×nh 10. C©y ®u ®ñ ®ùc cã qu¶ ë ®Çu côm hoa

		

  





3.3. Ph©n nhãm quÇn thÓ c¸c mÉu gièng
       ®u ®ñ thu thËp


Theo ph©n lo¹i cña Singh (1990), ®u ®ñ lµ c©y ph©n tÝnh kh¸c gèc tuy nhiªn tïy thuéc vµo thµnh phÇn biÓu hiÖn giíi tÝnh cña c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ, c¸c quÇn thÓ ®u ®ñ cã thÓ ph©n thµnh 3 nhãm sau: 


- QuÇn thÓ ph©n tÝnh: chØ mang c©y ®ùc vµ c©y c¸i (Dioecious)


- QuÇn thÓ ®ùc u thÕ: mang c©y lìng tÝnh vµ c©y ®ùc (Androdioecious)


- QuÇn thÓ c¸i u thÕ: mang c©y lìng tÝnh vµ c©y c¸i (Gynodioecious).


TiÕn hµnh kh¶o s¸t kiÓu h×nh giíi tÝnh cña c¸c mÉu gièng thu thËp t¹i thêi ®iÓm c¸c c©y ra hoa. B¶ng 1 cho thÊy cã ®Õn 8/13 mÉu gièng lµ d¹ng quÇn thÓ c¸i u thÕ - Gynodioecious, kh«ng xuÊt hiÖn c©y ®ùc trong quÇn thÓ. §ã lµ c¸c mÉu gièng - §LT 01, §LT 03, §LT 02, §LD 03, TQH, §LD 02, STR 05 vµ §T 03. D¹ng quÇn thÓ nµy rÊt ®îc s¶n xuÊt a chuéng v× tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ ®Òu cã thÓ t¹o qu¶ vµ cho n¨ng suÊt. §©y còng lµ c¸c mÉu gièng quý cã thÓ dïng lµm nguån gen ban ®Çu ®Ó t¹o ra gièng ®u ®ñ míi kh«ng cã c©y ®ùc. 


QuÇn thÓ QN biÓu hiÖn gÇn nh mét quÇn thÓ ph©n tÝnh (Dioecious). QuÇn thÓ nµy cã  hÇu hÕt c¸c c¸ thÓ lµ c©y ®ùc (35,3%) vµ c©y c¸i (60,1%), chØ cã 4,6% sè c©y lµ c©y lìng tÝnh.  


C¨n cø theo ph¬ng ph¸p ph©n nhãm cña Singh (1990) th× c¸c quÇn thÓ cßn l¹i cha thÓ xÕp vµo bÊt kú nhãm quÇn thÓ nµo bëi sù ®a d¹ng trong thµnh phÇn c¸c d¹ng giíi tÝnh tån t¹i trong quÇn thÓ. Do vËy trong thêi gian tíi cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¶o sù di truyÒn vµ biÓu hiÖn thµnh phÇn giíi tÝnh trªn c¸c quÇn thÓ ®u ®ñ míi thu thËp, lµm c¬ së cho viÖc n¾m b¾t c¬ chÕ di truyÒn ph©n ly kiÓu h×nh giíi tÝnh tõ ®ã t¹o ra quÇn thÓ gièng kh«ng cã c©y ®ùc (Gynodioecious) (H×nh 11).


B¶ng 1. Tû lÖ ph©n ly giíi tÝnh cña c¸c dßng ®u ®ñ nghiªn cøu


		Dòng

		Cây đực


(%)

		Cây cái


(%)

		Cây
lưỡng tính (%)

		Dạng
quần thể

		Dòng

		Cây đực


(%)

		Cây cái


(%)

		Cây
lưỡng tính
(%)

		Dạng quần thể



		ĐLT01

		0,0

		42,4

		57,6

		Gyno*

		TQH

		0,0

		47,6

		52,4

		Gyno



		ĐLT03

		0,0

		44,0

		56,0

		Gyno

		ĐLD02

		0,0

		65,5

		35,5

		Gyno



		ĐBI02

		13,6

		72,8

		13,6

		X**

		STR05

		0,0

		54,3

		45,7

		Gyno



		SLA02

		8,1

		37,8

		54,1

		X

		ĐT 03

		0,0

		75,6

		24,4

		Gyno



		QN

		35,3

		60,1

		4,6

		Dio***

		ĐBI 05

		11,1

		55,6

		33,3

		X



		ĐLT02

		0,0

		68,4

		31,6

		Gyno

		IA05

		12,7

		33.5

		53,8

		X



		ĐLD03

		0,0

		38,5

		61,5

		Gyno

		HONG PHI (đc)

		0,0

		45,3

		54,7

		Gyno





*: Gynodioecious         **: không xác định       ***:Dioecious
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H×nh 11. Tû lÖ c¸c kiÓu h×nh giíi tÝnh trong tËp ®oµn vËt liÖu nghiªn cøu


4. KÕT LUËN


C¸c mÉu gièng ®u ®ñ kh¶o s¸t cã ba kiÓu hoa chÝnh lµ hoa ®¬n tÝnh c¸i, hoa lìng tÝnh vµ hoa ®ùc. Trong ®ã hoa lìng tÝnh gåm bèn kiÓu nhá lµ: lìng tÝnh 5 nhÞ, lìng tÝnh thu«n dµi vµ lìng tÝnh bÊt dôc vµ lìng tÝnh dÞ h×nh. CÊu t¹o hoa c¸c mÉu gièng ®u ®ñ kh¶o s¸t t¬ng tù c¸c mÉu gièng ®u ®ñ trªn thÕ giíi.


Dùa vµo cÊu t¹o côm hoa ph©n biÖt thµnh 3 nhãm c©y: c©y ®¬n tÝnh c¸i vµ c©y lìng tÝnh vµ c©y ®ùc. Nhãm c©y ®¬n tÝnh c¸i cã hai kiÓu côm hoa A1, A2; nhãm c©y lìng tÝnh cã ba kiÓu côm hoa B1, B3, B4 vµ nhãm c©y ®ùc gåm 2 kiÓu C1 vµ C2. 


Trong 13 mÉu gièng ®u ®ñ míi thu thËp th× cã 8 mÉu gièng lµ quÇn thÓ c¸i u thÕ - Gynodioecious. §©y lµ c¸c mÉu gièng quý cã thÓ dïng lµm nguån gen ®Ó t¹o ra c¸c gièng ®u ®ñ míi kh«ng cã c©y ®ùc.


§Ò nghÞ


KÕt qu¶ trªn ®©y lµ c¨n cø vµ chØ dÉn tèt vÒ ®Æc ®iÓm biÓu hiÖn giíi tÝnh trªn c©y ®u ®ñ nãi chung vµ tËp ®oµn mÉu gièng ®u ®ñ thÝ nghiÖm nãi riªng. Trªn c¬ së cña nghiªn cøu nµy, trong thêi gian tíi cÇn cã thªm nh÷ng nghiªn cøu vÒ sù di truyÒn vµ ph©n ly biÓu hiÖn kiÓu h×nh giíi tÝnh trong c¸c quÇn thÓ duy tr× vµ c¸c quÇn thÓ lai h÷u tÝnh nh»m x¸c ®Þnh quy luËt, ®Æc ®iÓm di truyÒn giíi tÝnh trªn quÇn thÓ vËt liÖu ®u ®ñ.
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