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TÓM TẮT 

Các dòng bất dục đực được chọn phân ly từ tổ hợp lai giữa 03 dòng mẹ T1S-96, T7S, T23S và 04 dòng bố Bắc 
thơm 7 (BT7), Basmati 370, Hoa sữa và Hương cốm (HC) có kiểu bất dục từ không phấn đến ít phấn. Trong đó, các 
dòng bất dục lai tạo từ dòng mẹ T1S-96 và T7S với các dòng bố mang gen lặn mẫn cảm nhiệt độ tms5, duy nhất 
dòng AT19 là con lai giữa T23S/Hoa sữa mang cả hai gen lặn mẫn cảm nhiệt độ tms2 và tms5. Qua đánh giá sự 
chuyển hóa tính dục đã xác định được các dòng bất dục mới là dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt 
độ (TGMS). Thông qua ứng dụng chỉ thị phân tử bằng cặp mồi ESP và IFAP đã xác định được 22 dòng mới chọn 
mang gen fgrfgr đồng hợp tử thơm. Dòng AT30 không mang gen fgr nhưng vẫn có mùi thơm theo cảm quan. 5 dòng 
(AT1, AT5, AT9, AT24 và AT27) có thời gian sinh trưởng ngắn, số lá trên thân chính 14,0 lá, đẻ nhánh gọn, hạt dài, 
lá và nội nhũ có mùi thơm điểm 4-5, ngưỡng chuyển đổi tính dục 240C, tỷ lệ nhận phấn ngoài cao. 

Từ khóa: Ngưỡng chuyển đổi tính dục, mùi thơm, TGMS. 

Development of Aromatic Thermo-sensitive Genic Male Sterile (TGMS) Lines 

ABSTRACT 

The aromatic thermo-sensitive genic sterile lines were selected from segregating populations of crosses 
between T1S-96 and T7S used as female and pollinators BT7, Basmati 370, Hoa sua and Huongcom  using pedigree 
method of selection. These lines were of sterile type without pollen. All of 23 TGMS lines were genotyped with tms5 
while AT19 line had both tms2 and tms5 gene, 22 TGMS lines were genotyped with fgrfgr gene. Five lines (AT1, AT5, 
AT9, AT24 and AT27) had short growth duration and desirable phenotype. These lines showed good tillering 
capacity, violet stem andawn, and long grain. The leaves and endosperm of these lines possessed aromatic smell. 
The critical sterility inducing point (CSIP) of these line are 240C with high outcrossing rate.  

Keywords: Aroma, critical sterility Inducing point (CSIP), Thermo-sensitive genic male sterile (TGMS). 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau hơn 24 năm nghiên cứu, các nhà khoa 
học Việt Nam đã chọn tạo thành công 26 dòng 
bất dục (CMS, TGMS) và đã tạo được nhiều tổ 
hợp lai phục vụ cho sản xuất. Một số dòng 
TGMS đã được khai thác để phát triển lúa lai 
hai dòng như: dòng mẹ T1S-96 (mẹ của các tổ 
hợp lai TH3-3, TH3-4, TH3-5), dòng 103S (mẹ 
tổ hợp lai VL20, VL24), dòng T7S (mẹ của các tổ 
hợp TH7-2, TH8-3, TH7-5)…(Nguyễn Thị Trâm, 

2010). Tuy nhiên, các giống lúa lai hai dòng 
được chọn tạo theo hướng chất lượng cao, đặc 
biệt là gạo có mùi thơm còn ít do số lượng dòng 
TGMS cũng như dòng cho phấn (R) chất lượng 
cao và có mùi thơm còn hạn chế.  

Fitzgerald et al. (2008) khẳng định 2-AP (2-
acetyl-1- pyroline) đều có ở cả gạo và cơm của 
các giống lúa thơm. Theo Bai De-lang et al. 
(2008), cải tiến chất lượng hạt lúa lai liên quan 
đến tính thơm là một vấn đề khó trong chương 
trình chọn tạo giống lúa vì đa phần tính thơm 
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đều do gen lặn qui định và hạt gạo thương phẩm 
là hạt F2. Do vậy để có giống lúa lai thơm cần 
tạo ra các dòng bố mẹ thơm. Li CunLong et al. 
(2008) cho rằng để chọn tạo được giống lúa lai 
thơm có năng suất cao, hạt mềm, có mùi thơm 
cần đánh giá, chọn lọc bố mẹ thơm vì mùi thơm 
được điều khiển bởi đơn gen lặn. 

 Bradbury et al. (2005a) đã phát hiện ở các 
giống lúa thơm như Basmati và Jasmine có gen 
mã hoá cho enzyme Betaine aldehyde 
dehydrogenase 2 (BAD2) nằm trên NST số 8. 
Gen này bị đột biến mất 8 bp và có sự đa hình 
nucleotide đơn (SNPs) tại 3 vị trí trên Exon 7, 
dẫn đến dịch chuyển khung đọc mở và làm thay 
đổi chức năng của BAD2. Theo đó các giống lúa 
thơm đều có BAD2 bị mất chức năng và các 
giống lúa không thơm thì có gen mã hoá BAD2 
hoạt động bình thường. Bằng việc sử dụng một 
số chỉ thị SSR liên kết như L02, L06, gen fgr 
được xác định nằm trên NST số 8, có độ dài 
khoảng 69 kb (Chen et al., 2006). Dựa trên 
thông tin về trình tự của đoạn gen fgr đã được 
đưa ra, Bradbury et al. (2005b) đã thiết kế 4 
mồi ESP, EAP, IFAP và INSP trong phản ứng 
PCR để khuếch đại trực tiếp vùng gen này. Theo 
kỹ thuật chỉ thị này, mồi IFAP khuếch đại vùng 
gen thơm fgr với dải băng 257 bp, mồi INSP 
khuếch đại vùng gen không thơm với dải băng 
là 355 bp, 2 mồi ESP và EAP khuếch đại cả 
vùng gen thơm và không thơm với giải băng 
khoảng 580 bp. 

Cho đến nay, có 9 gen tms được xác định bởi 
các nhà khoa học Trung Quốc, Nhật Bản, IRRI, 
Việt Nam và Ấn Độ. Gen tms1 trên NST số 8, 
tms2 trên NST số 7, tms3 trên NST số 6, tms4-1 
trên NST số 2, tms5 trên NST số 2, rtms1 trên 
NST số 10, ms-h trên NST số 9, tms6 trên NST 
số 5 và tms8 trên NST số 11 (Wang et al., 1995; 
Lopez et al., 2003; Subudhi et al., 1997; Dong et 
al., 2000; Wang et al., 2003; Jia et al.,2001; Koh 
et al., 1999; Lee et al., 2005; Appibhai et al., 
2012, Vu Thi Thu Hien et al., 2015).  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lai một số 
dòng TGMS đang sử dụng phổ biến ở Việt Nam 
với một số dòng, giống lúa thuần có mùi thơm, 
nhằm chọn lọc được ở thế hệ phân ly các dòng 

TGMS mang đặc điểm nông sinh học, đặc điểm 
tính dục tốt và có mùi thơm để tạo giống lúa lai 
hai dòng chất lượng cao, gạo có mùi thơm. Trong 
bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả chọn 
tạo một số dòng TGMS thơm, xác định gen điểu 
khiển tính bất dục mẫm cảm với nhiệt độ và 
tính thơm của các dòng này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Ba dòng TGMS: T1S-96; T7S và T23S, 

trong đó T1S-96 và T7S không thơm, T23S 
thơm nhẹ. 

- Bốn dòng, giống lúa thuần thơm có nguồn 
gốc khác nhau: Bắc thơm 7 (BT7, Trung Quốc); 
Basmati 370 (Ấn Độ), Hoa sữa (Mỹ) và Hương 
cốm (HC, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây 
trồng chọn tạo). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Lai và chọn lọc: Lai hữu tính thực hiện ở vụ 

Mùa 2008 và chọn lọc theo qui trình mô tả ở 
hình 1. Đánh giá, chọn cá thể bất dục đực và 
thơm gieo ở vụ Mùa. Kiểm tra tính dục bằng 
phương pháp hiển vi quang học (lấy bao phấn 
nhuộm trong dung dịch I-KI 1%, soi trên kính 
hiển vi), chọn những cá thể có phấn bất dục 
100% (Yuan et al., 1995). Đánh giá thơm trên lá 
theo phương pháp của Sood và Siddip (1978) và 
cho điểm theo thang điểm của IRRI (2002), cụ 
thể: Điểm 0: Không thơm; Điểm 1: Thơm nhẹ; 
Điểm 2: Thơm. Đánh giá mùi thơm của nội nhũ 
và cho điểm theo phương pháp Kibria et al. 
(2008): Điểm 1: Không thơm, điểm 2: Thơm nhẹ, 
điểm 3: Thơm, điểm 4: Thơm đậm. Duy trì cây 
bất dục bằng nhân chét ở vụ Thu đông. Sàng lọc 
cá thể bất dục có ngưỡng chuyển đổi tính dục ở 
vụ Xuân 2012. Đánh giá ngưỡng chuyển đổi tính 
dục trong buồng khí hậu nhân tạo, giai đoạn xử 
lý khi lúa phân hóa đòng ở bước 5, nhiệt độ xử lý 
trung bình là 240C/ngày (Nguyễn Thị Trâm và 
cs., 2006). Thời gian xử lý là 8 ngày (Mou, 2000). 
Chế độ xử lý cụ thể như bảng 1. 

Thí nghiệm đánh giá tỷ lệ hữu dục hạt phấn 
của các dòng bất dục đực được bố trí ở vụ Xuân và 
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vụ Mùa 2012. Thí nghiệm được bố trí theo khối 
ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại, diện tích ô là 
10m2/dòng/thời vụ. Đánh giá tính dục theo Yuan 
et al. (1995). Công thức thí nghiệm như bảng 2.  

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, đặc điểm 
hình thái, sâu bệnh và năng suất theo phương 
pháp của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI, 
2002).  

Bảng 1. Nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm trong xử lý ngưỡng của các dòng TGMS 

STT Thời gian 
(Bắt đầu-kết thúc) 

Nhiệt độ 
(0C) 

Cường độ ánh sáng 
(lux) 

Độ ẩm 
(%) 

1 6h01’-9h00’ 21 25.000 80 

2 9h01’-12h00’ 24 35.000 80 

3 12h01’-15h00’ 27 35.000 80 

4 15h01’-18h00’ 30 35.000 80 

5 18h01’-21h00’ 27 0 80 

6 21h01-24h00’ 24 0 80 

7 00h01’-3h00’ 21 0 80 

8 3h01’-6h00’ 18 0 80 

  TB = 240C   

Bảng 2. Công thức thí nghiệm trong nghiên cứu 

STT 
Vụ Xuân 

STT 
Vụ Mùa 

Thời vụ Ngày gieo Thời vụ Ngày gieo 

1 TV1 7/12 6 TV6 16/6 

2 TV2 14/12 7 TV7 21/6 

3 TV3 21/12 8 TV8 26/6 

4 TV4 28/12 9 TV9 1/7 

5 TV5 4/1 10 TV10 6/7 

Bảng 3. Nguồn gốc các dòng TGMS trong nghiên cứu 

TT Tên dòng Nguồn gốc 
(mẹ/bố) 

TT Tên dòng Nguồn gốc 
(mẹ/bố) 

1 AT1 T1S-96/BT7 14 AT17 T7S/Hoa sữa 

2 AT2 T1S-96/BT7 15 AT18 T7S/Hoa sữa 

3 AT3 T1S-96/BT7 16 AT19 T23S/Hoa sữa 

4 AT5 T7S/BT7 17 AT21 T1S-96/HC 

5 AT6 T7S/BT7 18 AT23 T1S-96/HC 

6 AT7 T1S-96/Basmati 19 AT24 T1S-96/HC 

7 AT8 T1S-96/Basmati 20 AT25 T1S-96/HC 

8 AT9 T1S-96/Basmati 21 AT27 T7S/HC 

9 AT10 T7S/Basmati 22 AT29 T7S/HC 

10 AT11 T7S/Basmati 23 AT30 T7S/HC 

11 AT12 T7S/Basmati 24 T1S-96 TGMS-24/Japonica 5 

12 AT15 T1S-96/Hoa sữa 25 T7S T1S-96/Hương 125S 

13 AT16 T1S-96/Hoa sữa 26 T23S T2S/Hương 125S 



Kết quả chọn tạo dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ (TGMS) và có mùi thơm 

1363 

 

 
Quy trình PCR phát hiện gen thơm: ADN 

được tách chiết theo phương pháp CTAB của 
Doyle and Doyle (1990) có cải tiến. Nghiền 0,5 g 
lá với 800 μl CTAB buffer bằng chày cối sứ đến 
khi dung dịch có màu xanh xuất hiện. Chuyển 
dung dịch sang ống eppendorf, bổ sung thêm 56 
μl SDS 10%, lắc đều. Ủ mẫu ở 650C trong bể ổn 

nhiệt 60 phút, để nguội ở nhiệt độ phòng. Bổ 
sung 800 μl hỗn hợp chloroform: isoamylalcohol 
(24:1), lắc nhẹ tới khi thành dạng nhũ sữa, ly 
tâm ở 13.000 vòng/phút, 5 phút, 40C. Hút dịch 
nổi chuyển sang ống eppendorf mới, bổ sung 800 
μl hỗn hợp chloroform: isoamylalcohol (24:1), ly 
tâm ở 13.000 vòng/phút, trong 5 phút, 40C. Thu  

Hình 1. Quá trình lai tạo chọn lọc dòng TGMS thơm 

Vụ sản xuất Thế hệ Quá trình thực hiện 

Vụ Mùa 2010 F4 Gieo cá thể F4 theo dòng, chọn cá thể bất dục, lá có mùi 
thơm thơm đạt điểm 2, làm chét đông, thu hạt F5 đánh giá 
mùi thơm nội nhũ, lấy những cá thể có mùi thơm nội nhũ  

đạt điểm ≥3 để gieo chọn phân ly ở F5. 

Vụ Xuân 2011 F5 
Gieo hạt tự thụ F5 theo dòng, chọn cá thể có mùi thơm lá điểm 

2, nội nhũ đạt điểm ≥3, kiểu hình đẹp, đẻ khỏe. Thu hạt F6  
để đánh giá bất dục và chọn phân ly trong vụ Mùa.  

Vụ Mùa 2011 F6 Gieo theo từng cá thể F6, chọn các dòng có độ thuần cao, 
đánh giá mùi thơm trên lá, lai thử để đánh giá tỷ lệ đậu hạt  

và thu hạt lai F1. Sàng lọc ngưỡng chuyển đổi tính dục  
bằng Phytotron, lấy những cá thể bất dục của những dòng  
có tỷ lệ cây bất dục trên 100% làm gốc làm chét vụ Đông  

để thu hạt tự thụ F7. 

Vụ Xuân 2012 F7 Gieo riêng từng dòng, đánh giá mùi thơm trên lá,  
trên nội nhũ, đánh giá ngưỡng chuyển đổi tính dục.  

Thu hạt của những dòng có ngưỡng chuyển đổi tính dục 
≤ 240C. Gieo F1 để đánh giá ƯTL, chất lượng gạo,  

cơm của con lai. 

Vụ Xuân 2010 F3 
Gieo hạt tự thụ F3 theo dòng chọn những cá thể có mùi 
thơm trên lá điểm 2, nội nhũ đạt điểm ≥3, kiểu hình đẹp,  
đẻ khỏe. Thu hạt F4 để đánh giá bất dục và chọn phân ly 

trong vụ Mùa. 

Vụ Mùa 2008 Dòng TGMS Dòng cho phấn  
mang gen thơm (R) x 

Tiến hành 
 lai hữu tính 

Vụ Xuân 2009 F1 Thu hỗn hạt, gieo cấy F2 

Vụ Mùa 2009 F2 Cấy 2.500 cá thể, chọn cá thể bất dục, lá có mùi thơm trên  
lá đạt điểm 2, làm chét đông, thu hạt F3 tự thụ ở vụ Đông 
đánh giá mùi thơm nội nhũ, lấy những cá thể có mùi thơm  

nội nhũ đạt điểm ≥3 để gieo chọn phân ly ở F3. 
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Bảng 4. Các chỉ thị phân tử ADN liên kết với gen mùi thơm fgr 
Gene Chỉ thị Trình tự mồi Kích cỡ Tài liệu tham khảo 

fgr BADH2 ESP: 5’-TTGTTTGGAGCTTGCTGATG-3’ 580 Bradbury et al., 
2005b   IFAP: 5’CATAGGAGCAGCTGAAATATATACC-3’ 257 

Bảng 5. Tên, trình tự và nhiệt độ gắn của các marker sử dụng trong phản ứng PCR 

Gene Chỉ thị Mồi xuôi Mồi ngược 
Nhiệt 

độ gắn 
mồi 

Tài liệu  
tham khảo 

tms1 OPB-19 
(TGMS1.2) 

ACCCCCGAAG  330C Wang, 1995 

tms2 RM11 TCTCCTCTTCCCCCGATC ATAGCGGGCGAGGCTTAG 500C Lopez, 2003 

tms3 F18F/F18RM TTCCCGGGTTCC ACTAGGAT GCGGACCGTGGAAGCTGGGG 530C Lang, 1999 

tms4 RM257 CCGTGCAACTTAAATCCAAACAGG GGAATCCTATATGAGCCAGTGATGG 520C Reddy, 2000 

tms5 C365-1 ATTTTGGTTGCGCATTAGAGG GAATATGCCAAGTACGGAGGAT 520C Yang, 2007 

tms6 RM3351 GTCGAAACGTAGCCAGGCAATGG CCATGGAAGGAATGGAGGTGAGG 550C Lee, 2005 

 
dịch nổi sang ống eppendorf, kết tủa ADN bằng 
isopropanol với tỉ lệ 1:1 (v/v). Để trong tủ lạnh 
sâu trong 1h. Ly tâm 13.000 vòng/phút, 5 phút, 
40C. Rửa kết tủa ADN bằng ethanol 70%. Làm 
khô ADN ở nhiệt độ phòng. Hòa tan ADN bằng 
nước cất 2 lần (khoảng 200 μl). ADN đã tách 
chiết được kiểm tra độ nguyên vẹn trên gel 
agarose 1%. Phản ứng PCR: Mỗi phản ứng PCR 
25 µl bao gồm: 8,2 µl nước cất hai lần khử ion; 
1,5 µl đệm PCR 10X + MgCl2 25 mM; 0,5 µl 
dNTPs 10 mM; 0,8 µl Taq DNA polymerase 1 
U/µl; 3 µl mồi xuôi 5 µM + mồi ngược 5 µM; 1,0 
µl DNA 10 g/µl. Chương trình PCR trên máy 
Bio-rad 9800: 950C-5 phút; 35 chu kỳ (950C-30 
giây; 580C-1 phút; 720C-1,5 phút); 720C-5 phút; 
giữ mẫu ở 40C. Điện di sản phẩm PCR: Sản 
phẩm PCR được điện di bằng máy điện di mao 
quản và điện di trên gel agarose 2%, thang 
chuẩn (ladder) 100 bp với hiệu điện thế 100 V, 
thời gian 40 phút, bản gel được nhuộm bằng 
Ethidium bromide 0,5 µg/ml trong 30 phút, hình 
ảnh được phân tích trên máy chụp hình gel (gel 
DOC). Chỉ thị BADH2 để kiểm tra gen thơm cụ 
thể ở bảng 4. 

Quy trình PCR để xác định gen tms theo De 
la Cruz, (1997): Tách chiết ADN theo qui trình 
CTAB rút gọn. Sử dụng các cặp mồi (Bảng 5) 
tương ứng với các gen với IR24 làm đối chứng 
âm. Chu trình nhiệt cho PCR: 94oC trong 2 phút 

và 30 chu kỳ: 94oC trong 5 giây, 33-55oC trong 
30 giây, 72oC trong 30 giây và 72oC trong 7 
phút. Điện di: sản phẩm chạy PCR được điện di 
trên gel agarose 4%, 100 V trong 60 phút và 
nhuộm với Ethilium Bromide 0,5 µg/ml sau đó 
quan sát bằng máy soi gel UV, thang chuẩn 
(ladder) 100 bp. Các chỉ thị trong bảng 4 bao 
gồm: 1 chỉ thị RAPD (OPB19), 1 chỉ thị STS 
(F18F/F18RM) và 4 chỉ thị SSR (RM11, RM257, 
C365-1 và RM3351). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nguồn gốc và đặc điểm của một số 
dòng bất dục mới chọn tạo 

3.1.1. Thời gian từ gieo đến trỗ, kiểu bất 
dục và mùi thơm của các dòng TGMS  

Sau quá trình chọn lọc và đánh giá đã chọn 
được 23 dòng bất dục đực mới có mùi thơm lá 
điểm 1 (thơm nhẹ) đến điểm 2 (thơm) và nội nhũ 
từ điểm 2 (thơm nhẹ) đến điểm 4 (thơm đậm) và 
bất dục rất tốt. Các dòng bất dục đực mới có thời 
gian từ gieo đến trỗ ở vụ Xuân tương đương với 
các dòng mẹ ban đầu, nhưng vụ Mùa ngắn hơn. 
Chúng tôi đã tiến hành đánh giá để xác định 
gen kiểm soát tính thơm (fgr) và gen (tms) của 
23 dòng bất dục đực mới và 3 dòng mẹ tương 
ứng. Kết quả được trình bày ở bảng 6. 
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Bảng 6. Thời gian từ gieo đến trỗ, đặc điểm tính dục và mùi thơm  
của các dòng TGMS trong vụ Mùa 2011 và Xuân 2012 

Tên dòng 
Thời gian từ gieo đến trỗ (ngày) Kiểu bất dục 

(Mùa 2011) 

Mùi thơm  
(Xuân 2012, điểm) 

Mùa 2011 Xuân 2012 Lá Nội nhũ 

AT1 65 102 Bất dục không phấn 2 4 

AT2 72 102 Bất dục không phấn 2 4 

AT3 76 105 Bất dục ít phấn 2 4 

AT5 68 103 Bất dục không phấn 2 4 

AT6 75 101 Bất dục ít phấn 2 3 

AT7 71 102 Bất dục ít phấn 2 3 

AT8 75 102 Bất dục không phấn 2 2 

AT9 81 105 Bất dục không phấn 2 4 

AT10 79 103 Bất dục không phấn 2 2 

AT11 82 105 Bất dục ít phấn 1 2 

AT12 72 102 Bất dục ít phấn 1 3 

AT15 81 101 Bất dục không phấn 2 2 

AT16 75 101 Bất dục ít phấn 2 2 

AT17 78 102 Bất dục không phấn 2 2 

AT18 84 105 Bất dục ít phấn 1 3 

AT19 74 101 Bất dục không phấn 2 3 

AT21 82 102 Bất dục không phấn 2 3 

AT23 77 105 Bất dục ít phấn 2 2 

AT24 68 101 Bất dục không phấn 2 4 

AT25 75 102 Bất dục ít phấn 2 2 

AT27 68 101 Bất dục không phấn 2 4 

AT29 74 103 Bất dục ít phấn 1 3 

AT30 78 100 Bất dục không phấn 1 2 

T1S-96 85 102 Bất dục không phấn 0 1 

T7S 84 105 Bất dục không phấn 0 1 

T23S 76 97 Bất dục ít phấn 1 3 

Ghi chú: AT - Aromatic TGMS line - dòng TGMS thơm. Vụ Mùa 2011 là thế hệ F6; vụ Xuân 2012 là thế hệ F7. 

3.1.2. Xác định gen quy định tính thơm và 
tính dục của các dòng TGMS  

Chỉ thị BADH2 phát hiện gen fgr đồng 
hợp tử với 2 vạch băng 580 bp + 257 bp, dị hợp 
tử với 3 vạch băng 580 bp + 355 bp + 257 bp 
và không có gen fgr với 2 vạch băng 355 bp + 
580 bp. Kết quả phân tích gen thơm của tập 
đoàn vật liệu lúa thơm được đưa ra trong bảng 
5 cho thấy có 22 dòng mới chọn mang gen 
fgrfgr đồng hợp tử thơm. Dòng AT30 không 
mang gen fgr nhưng vẫn có mùi thơm theo cảm 

quan. Dòng mẹ T23S cũng mang gen thơm 
fgrfgr nhưng các con lai chọn tạo và đánh giá 
có mùi thơm nhẹ. Sử dụng các cặp mồi ở bảng 
4 để kiểm tra sự hiện diện của gen tms ở 23 
dòng bất dục đực mới và ba dòng ban đầu 
nhận thấy: hai dòng T1S-96 và T7S mang gen 
tms5 và gen này đã chuyển qua con lai ổn 
định ở thế hệ F7. Dòng T23S mang hai gen 
tms2 và tms5 và cũng chuyển được qua con lai 
(T23S/Hoa sữa) ở dòng AT19 (Bảng 7 và Hình 
2, 3, 4).  
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Bảng 7. Kết quả xác định gen kiểm soát tính thơm,  
gen quy định tính dục của các dòng TGMS 

TT Tên dòng 
Kết quả xác định gen thơm 

Kết quả xác định gen tms Đồng hợp tử fgrfgr 
(thơm) 

Dị hợp tử Fgrfgr 
(không thơm) 

1 AT1 + - tms5 

2 AT2 + - tms5 

3 AT3 + - tms5 

4 AT5 + - tms5 

5 AT6 + - tms5 

6 AT7 + - tms5 

7 AT8 + - tms5 

8 AT9 + - tms5 

9 AT10 + - tms5 

10 AT11 + - tms5 

11 AT12 + - tms5 

12 AT15 + - tms5 

13 AT16 + - tms5 

14 AT17 + - tms5 

15 AT18 + - tms5 

16 AT19 + - tms2; tms5 

17 AT21 + - tms5 

18 AT23 + - tms5 

19 AT24 + - tms5 

20 AT25 + - tms5 

21 AT27 + - tms5 

22 AT29 + - tms5 

23 AT30 - - tms5 

24 T1S-96 - - tms5 

25 T7S - - tms5 

26 T23S + - tms2;tms5 

 

Hình 2. Điện di sản phẩm PCR phát hiện gen thơm fgr bằng cặp mồi ESP và IFAP 
Ghi chú: Giếng 27: size marker 1.000 bp 

580bp 

257bp 



Kết quả chọn tạo dòng bất dục đực di truy

Hình 3. Điện di sản phẩm PCR phát hiện gen 

Hình 4. Điện di sản phẩm PCR phát hiện gen 

3.1.3. Sàng lọc cá thể của các dòng b
đực trong điều kiện nhân tạo 

Kết quả đánh giá ngưỡng chuyển đổi tính 
dục trong Phytotron cho thấy: số lượng cá thể 
đưa vào xử lý là 50 cá thể trên dòng, thời gian 
bắt đầu đưa cây vào xử lý cho đến khi trỗ từ 
12-16 ngày. Số lượng cá thể theo dõi là 50 cá 
thể trên dòng. Có 18/26 dòng TGMS có tỷ lệ cây 
bất dục 100%, trong đó có 8 dòng đạt tỷ lệ hạt 
phấn bất dục 100%, kiểu bất dục từ không 
phấn cho đến ít hạt phấn. Trong 8 dòng này có 
5 dòng là các dòng TGMS mới chọn tạo như: 
AT1; AT5; AT9; AT24 và AT27, 3 dòng còn lại 
là các dòng đã sử dụng làm vật liệu lai. Cây đối 
chứng được đánh giá ở điều kiện tự nhiên bất 
dục hoàn toàn. 

3.1.4. Đánh giá sự chuyển đổi tính d
các dòng TGMS trong điều kiệ

Kết quả theo dõi quá trình chuyển đổi tính 
dục của các dòng TGMS ở bảng 8 cho thấy: Ở 
vụ Xuân tỷ lệ hạt phấn hữu dục trên 80% từ 
ngày 2/4 đến ngày 17/4, nhiệt độ trung bìn
thời kỳ cảm ứng từ 17,2-22,30C. Khi nhiệt độ ở 
thời kỳ cảm ứng tăng từ 23,80C đến 24,2

c di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ (TGMS) và có mùi thơm

Hình 3. Điện di sản phẩm PCR phát hiện gen tms2 bằng chỉ thị RM11

Hình 4. Điện di sản phẩm PCR phát hiện gen tms5 bằng chỉ thị C365

a các dòng bất dục 
 

Kết quả đánh giá ngưỡng chuyển đổi tính 
dục trong Phytotron cho thấy: số lượng cá thể 
đưa vào xử lý là 50 cá thể trên dòng, thời gian 
bắt đầu đưa cây vào xử lý cho đến khi trỗ từ 

16 ngày. Số lượng cá thể theo dõi là 50 cá 
thể trên dòng. Có 18/26 dòng TGMS có tỷ lệ cây 
bất dục 100%, trong đó có 8 dòng đạt tỷ lệ hạt 

bất dục từ không 
phấn cho đến ít hạt phấn. Trong 8 dòng này có 
5 dòng là các dòng TGMS mới chọn tạo như: 
AT1; AT5; AT9; AT24 và AT27, 3 dòng còn lại 
là các dòng đã sử dụng làm vật liệu lai. Cây đối 
chứng được đánh giá ở điều kiện tự nhiên bất 

ổi tính dục của 
ện tự nhiên 

Kết quả theo dõi quá trình chuyển đổi tính 
dục của các dòng TGMS ở bảng 8 cho thấy: Ở 
vụ Xuân tỷ lệ hạt phấn hữu dục trên 80% từ 
ngày 2/4 đến ngày 17/4, nhiệt độ trung bình ở 

C. Khi nhiệt độ ở 
C đến 24,20C, có 

3 dòng bất dục hoàn toàn, tỷ lệ hạt phấn hữu 
dục là 0%. Ở vụ Mùa, các dòng TGMS bất dục 
hoàn toàn từ ngày 23/8 đến 16/9, nhiệt độ ở 
thời kỳ cảm ứng này biến 
31,40C. Như vậy, các dòng TGMS mới có 
ngưỡng chuyển đổi từ hữu dục sang bất dục là 
240C và bất dục hoàn toàn ở nhiệt độ là 26
Điều này minh chứng thêm là 23 dòng bất dục 
đã chọn là dòng bất dục đực gen nhân mẫn cảm 
với nhiệt độ (TGMS) 

3.1.5. Đặc điểm nông sinh h
TGMS trong điều kiện v

Kết quả đánh giá 5 dòng TGMS mới chọn 
tạo và 2 dòng mẹ của chúng cho thấy: Thời gian 
sinh trưởng trong điều kiện nhân dòng (vụ 
Xuân) từ 129 đến 132 ngày, tương đương với 
dòng T1S-96, ngắn hơn dòng T7S 3
lá trên thân chính của cả 5 dòng TGMS mới đều 
là 15 lá. Chiều cao cây của các dòng TGMS mới 
thuộc dạng trung bình, đẻ nhánh khá, bông to 
dài, ít thoái hóa đầu bông, số hạt trên bông từ 
159,8 đến 168,3 hạt, hạt thon dài, 
mùi thơm trên lá đạt điểm 2, mùi thơm trên nội 
nhũ đạt điểm 4.  
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bằng chỉ thị RM11 

 

bằng chỉ thị C365-1 

3 dòng bất dục hoàn toàn, tỷ lệ hạt phấn hữu 
dục là 0%. Ở vụ Mùa, các dòng TGMS bất dục 
hoàn toàn từ ngày 23/8 đến 16/9, nhiệt độ ở 
thời kỳ cảm ứng này biến động từ 26,40C đến 

C. Như vậy, các dòng TGMS mới có 
ngưỡng chuyển đổi từ hữu dục sang bất dục là 

C và bất dục hoàn toàn ở nhiệt độ là 260C. 
Điều này minh chứng thêm là 23 dòng bất dục 
đã chọn là dòng bất dục đực gen nhân mẫn cảm 

m nông sinh học của các dòng 
n vụ Xuân 2012 

Kết quả đánh giá 5 dòng TGMS mới chọn 
tạo và 2 dòng mẹ của chúng cho thấy: Thời gian 
sinh trưởng trong điều kiện nhân dòng (vụ 
Xuân) từ 129 đến 132 ngày, tương đương với 

96, ngắn hơn dòng T7S 3-6 ngày. Số 
lá trên thân chính của cả 5 dòng TGMS mới đều 
là 15 lá. Chiều cao cây của các dòng TGMS mới 
thuộc dạng trung bình, đẻ nhánh khá, bông to 
dài, ít thoái hóa đầu bông, số hạt trên bông từ 
159,8 đến 168,3 hạt, hạt thon dài, mỏ trắng, 
mùi thơm trên lá đạt điểm 2, mùi thơm trên nội 
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Bảng 8. Kết quả sàng lọc cá thể có ngưỡng nhiệt độ  
chuyển đổi tính dục ≤ 240C vụ Mùa 2011 

Dòng số Số cá thể 
xử lý 

Cây bất dục Tỷ lệ hạt 
phấn bất dục 

(%) 

Số ngày từ khi đưa 
cây vào xử lý đến trỗ 

Tình trạng cây 
đối chứng Số lượng Tỷ lệ (%) 

AT1 50 50 100 100 13-15 Bất dục 
AT2 50 50 100 96,5 13-15 Bất dục 
AT3 50 50 100 92,8 13-15 Bất dục 
AT5 50 50 100 100 13-16 Bất dục 
AT6 50 50 98 82,7 12-16 Bất dục 
AT7 50 50 100 96,3 13-16 Bất dục 
AT8 50 50 100 94.8 13-16 Bất dục 
AT9 50 50 100 100 12-15 Bất dục 
AT10 50 50 96 90,4 13-16 Bất dục 
AT11 50 50 88 67,3 12-16 Bất dục 
AT12 50 50 92 85,7 13-16 Bất dục 
AT15 50 50 100 96,4 12-16 Bất dục 
AT16 50 50 100 98,2 12-15 Bất dục 
AT17 50 50 94 83,9 12-16 Bất dục 
AT18 50 50 90 71,2 12-16 Bất dục 
AT19 50 50 100 93,9 12-15 Bất dục 
AT21 50 50 100 91,5 12-16 Bất dục 
AT23 50 50 100 94,9 12-15 Bất dục 
AT24 50 50 100 100 13-16 Bất dục 
AT25 50 50 100 92,8 12-16 Bất dục 
AT27 50 50 100 100 13-15 Bất dục 
AT29 50 50 96 87,2 12-16 Bất dục 
AT30 50 50 93 83,8 13-16 Bất dục 

T1S-96 50 50 100 100 12-16 Bất dục 
T7S 50 50 100 100 13-15 Bất dục 
T23S 50 50 100 100 13-16 Bất dục 

Bảng 9. Tỷ lệ hữu dục hạt phấn của các dòng TGMS  
trong điều kiện vụ Xuân và vụ Mùa 2012  

Ngày 
gieo 

Thời kỳ cảm 
ứng (ngày/ 

tháng) 

Nhiệt độ thời 
kỳ cảm ứng 

(0C) 

Ngày theo 
dõi (trỗ) AT1 AT5 AT9 AT24 AT27 T1S-96 T7S 

7/12 12/3 17,3         
 13/3 19,7         
 14/3 20,3 24/3 83,7 85,4 76,5 81,3 79,6 85,3 84,8 
 15/3 18,5         
 16/3 11,3         
 17/3 9,9 27/3 42,5 51,4 48,9 53,6 55,1 67,3 64,6 
 18/3 11,4         
 19/3 14,9         
 20/3 17,9 30/3 58,2 63,4 59,2 68,7 63,2 72,1 69,3 
 21/3 20,6         

14/12 22/3 21,0         
 23/3 17,6 2/4 85,9 82,7 85,4 80,7 81,5 83,9 79,2 
 24/3 15,4         
 25/3 16,2         
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 26/3 16,6 5/4 87,3 81,6 83,2 84,5 82,7 85,9 82,9 
 27/3 15,6         

21/12 28/3 16,6         
 29/3 16,9 8/4 73,4 69,6 73,5 75,9 71,5 80,6 73,7 
 30/3 17,2         
 31/3 19,1         
 1/4 20,1 11/4 86,3 85,7 87,3 82,9 83,5 87,4 83,9 
 2/4 21,3         

28/12 3/4 22,1         
 4/4 22,3 14/4 83,9 82,9 85,7 81,2 84,5 83,7 81,5 
 5/4 19,9         
 6/4 19,7         
 7/4 20,9 17/4 87,9 86,2 84,9 88,2 81,3 88,7 83,2 
 8/4 23,3         
 9/4 23,1         

4/1 10/4 23,0 20/4 44,2 46,1 52,7 40,3 49,8 37,2 52,7 
 11/4 22,7         
 12/4 24,4         
 13/4 24,5 23/4 0 5,7 3,6 0 1,2 0 3,5 
 14/4 24,2         
 15/4 23,8         
 16/4 24,8 26/4 5,6 11,9 7,2 2,6 2,9 2,4 9,3 
 17/4 25,7         
 18/4 24,7         
 19/4 25,0 29/4 0 3,2 4,5 0 0 0 2,6 

16/6 8/8 26,8         
 9/8 27,4         
 10/8 27,9 20/8 0 5,4 0 0 2,1 0 2,3 
 11/8 29,8         
 12/8 30,1         
 13/8 28,0 23/8 0 0 0 0 0 0 0 
 14/8 28,4         
 15/8 28,9         

21/6 16/8 30,5 26/8 0 0 0 0 0 0 0 
 17/8 27,9         
 18/8 26,4         
 19/8 28,5 29/8 0 0 0 0 0 0 0 
 20/8 29,0         

26/6 21/8 29,4         
 22/8 28,6 1/9 0 0 0 0 0 0 0 
 23/8 28,3         

1/7 24/8 28,6         
 25/8 30,0 4/9 0 0 0 0 0 0 0 
 26/8 30,9         
 27/8 31,4         
 28/8 30,9 7/9 0 0 0 0 0 0 0 
 29/8 31,1         
 30/8 31,0         
 31/8 31,0 10/9 0 0 0 0 0 0 0 

6/7 1/9 30,1         
 2/9 29,3         
 3/9 27,7 13/9 0 0 0 0 0 0 0 
 4/9 28,3         
 5/9 28,8         
 6/9 26,9 16/9 0 0 0 0 0 0 0 
 7/9 26,8         
 8/9 26,9         
 9/9 27,6 19/9 0 6,9 0 0 5,4 0 3,7 



Nguyễn Văn Mười, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Trâm 

1370 

Bảng 10. Đặc điểm nông sinh học của các dòng TGMS mới trong điều kiện vụ Xuân 2012 

Chỉ tiêu theo dõi AT1 AT5 AT9 AT24 AT27 T1S-96 T7S 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 130 130 132 129 129 131 135 

Số lá trên thân chính 15 15 15 15 15 15 15 

Chiều cao cây (cm) 108,6 112,7 109,5 112,6 109,2 112,4 109,3 

Chiều dài bông (cm) 23,5 22,1 26,4 24,2 23,1 24,6 22,3 

Số bông hữu hiệu/khóm 5,2 4,6 5,1 5,7 5,3 5,2 5,8 

Số hạt trên bông 168,3 159,8 161,5 162,4 164,9 167,3 153,7 

KL. 1000 hạt (gam) 23,1 24,5 22,6 24,3 25,1 24,7 25,2 

Kiểu đẻ nhánh Gọn Gọn Gọn Gọn Gọn Gọn Gọn 

Màu sắc thân Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Hơi tím 

Màu sắc hạt Vàng rơm Vàng rơm Vàng rơm Vàng rơm Vàng rơm Vàng rơm Vàng rơm 

Màu sắc mỏ hạt Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng Trắng Tím 

Hình dạng lá Phẳng Lòng mo Phẳng Phẳng Phẳng Phẳng Lòng mo 

Chiều dài hạt gạo (mm) 6,8 6,6 6,7 6,8 6,7 7,0 6,9 

Chiều rộng hạt gạo (mm) 2,2 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,4 

Tỷ lệ D/R 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 3,0 2,9 

Mùi thơm trên lá (điểm) 2 2 2 2 2 0 0 

Mùi thơm nội nhũ (điểm) 4 4 4 4 4 1 1 

 

4. KẾT LUẬN 

23 dòng TGMS được chọn từ tổ hợp lai giữa 
3 dòng mẹ T1S-96, T7S, T23S và 4 dòng bố Bắc 
thơm 7 (BT7), Basmati 370, Hoa sữa và Hương 
cốm (HC) có kiểu bất dục từ không phấn đến ít 
phấn. Trong đó, các dòng bất dục lai tạo từ dòng 
mẹ T1S-96 và T7S với các dòng bố mang gen lặn 
mẫm cảm nhiệt độ tms5, duy nhất dòng AT19 là 
con lai giữa T23S/Hoa sữa mang cả hai gen lặn 
mẫn cảm nhiệt độ tms2 và tms5 và hầu hết 
mang gen thơm fgr. 

Trong số 23 dòng TGMS mới chọn tạo, có 5 
dòng là AT1, AT5, AT9, AT24 và AT27 có nhiều 
đặc điểm nông sinh học tốt như: có thời gian 
sinh trưởng ngắn, số lá trên thân chính 14,0 lá, 
đẻ nhánh gọn, hạt dài, nội nhũ có mùi thơm 
điểm 4, ngưỡng chuyển đổi tính dục 240C, phù 
hợp cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất 
lượng cao, có mùi thơm. 
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