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TÓM TẮT 
Các nghiên cứu về thời điểm thụ phấn thích hợp của dòng mẹ cà chua bất thụ vòi nhụy vươn dài 

mẫn cảm với GA3 trong sản xuất hạt lai f1 được tiến hành từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 
tại Viện Nghiên cứu Rau quả. Các bông hoa của dòng mẹ cà chua D5 sau khi được phun dung dịch 
GA3, nồng độ 350 ppm sẽ được thụ phấn của dòng bố FM372C nhằm xác định tuổi hoa phù hợp và 
thời điểm thụ phấn an toàn của dòng mẹ. Kết quả cho thấy, dòng mẹ D5 hầu như không có khả năng 
tự thụ trước khi hoa nở (Khử đực ngay thời điểm hoa nở hoàn toàn, tỷ lệ đậu quả là 0%). Thụ phấn  
cho dòng mẹ D5 trước khi hoa nở 14 - 18 h cho tỷ lệ đậu quả đạt 62,1%, năng suất hạt 129,18 đến 
135,49 kg tương đương với thời điểm hoa bắt đầu nở, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lớn hơn 80% và độ 
thuần di truyền đảm bảo lớn hơn 95%. 

Từ khóa: Cà chua lai,  thời điểm thụ phấn, vòi nhụy vươn dài. 

SUMMARY 
 An investigation was carried out to examine the appropriate age and safe pollination time of a 

sterile tomato line with exerted stigma  (D5) at Fruit and Vegetable Research Institute from September 
2009  to February 2010. The flowers of the D5 female line were sprayed with GA3 solution at  350 ppm 
concentration and crossed with FM372C tomato variety. Results showed that no self-pollination/fertilization 
occurred before anthesis. Pollination 14-18 hours prior to flowering resulted in high percentage of fruit set 
(62.1%), with seed yield of 129.18 to 135,49 kg/ha. The seed quality parameters, like 1000 seed weight 
(3,27g),  germination percentage (> 84 %) and genetic purity (> 95%). 

Key words: Exerted stigma, pollination time, tomato hybrid.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Nghiªn cøu vμ øng dông −u thÕ lai ë c©y 
cμ chua (Lycopersicon escumlentum Mill)  
®−îc nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ 
kû 20 (1908) vμ ®−îc øng dông trong s¶n 
xuÊt tõ nh÷ng n¨m 1960 (Alice Kurian & cs., 
2001). Cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c gièng lai 
c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹t lai ngμy cμng ®−îc 
hoμn thiÖn. Cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ viÖc sö 

dông c¸c gièng cμ chua cã vßi nhôy v−¬n dμi 
(d−íi sù kiÓm so¸t cña mét gen lÆn ex) lμm 
bè mÑ trong s¶n xuÊt h¹t gièng lai F1. Tuy 
nhiªn sù tù thô ë dßng mÑ cã vßi nhôy v−¬n 
dμi lμ mét trë ng¹i lín trong qu¸ tr×nh lai 
t¹o. Shikya vμ Scott (1983) ®· t×m thÊy 1-5% 
sù tù thô cña dßng mÑ cã vßi nhôy v−¬n dμi 
trong nhμ l−íi vμ 2 - 22% ngoμi ®ång ruéng 
(Scott vμ Ange, 2010). Ngoμi ra sù v−¬n dμi 
cña vßi nhôy chÞu sù t¸c ®éng rÊt m¹nh cña 
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®iÒu kiÖn m«i  tr−êng (Scott vμ Angel, 2010; 
NguyÔn Hång Minh, 2006). MÆc dï vËy ý 
t−ëng  sö dông  c¸c dßng cμ chua cã sù kÕt 
hîp gi÷a vßi nhôy v−¬n dμi víi c¸c d¹ng 
kh¸c nh−: bÊt dôc chøc n¨ng, bÊt dôc ®ùc vÞ 
trÝ, tÝnh t¹o qu¶ kh«ng h¹t…. (Atanassova, 
2007; Lin & cs., 1983) hay sö dông GA3 
(giberelin) ®Ó t¸c ®éng lªn vßi nhôy (Homa 
vμ Bukovac, 1966) vÉn ®−îc theo ®uæi vμ ®· 
cã nh÷ng øng dông ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt 
h¹t cμ chua lai F1.  

Trªn c¬ së sö dông dßng mÑ bÊt thô vßi 
nhôy v−¬n dμi ®ång thêi mÉn c¶m víi  GA3 
®Ó gi¶m c«ng khö ®ùc, h¹ gi¸ thμnh s¶n xuÊt 
h¹t lai. Môc tiªu cña nghiªn cøu nμy nh»m 
x¸c ®Þnh  tuæi hoa phï hîp vμ thêi ®iÓm thô 
phÊn an toμn cña dßng mÑ trong s¶n xuÊt 
h¹t gièng cμ chua lai F1 t¹i vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång. 

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

VËt liÖu dïng trong thÝ nghiÖm lμ gièng 
FM372C lμm bè vμ dßng cμ chua bÊt thô vßi 
nhôy v−¬n dμi D5 cña ViÖn Nghiªn cøu Rau 
qu¶ lμm mÑ. Dßng nμy ®−îc t¹o ra b»ng 
ph−¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ kÕt hîp víi tô 
thô tuyÖt ®èi gièng cμ chua CLN2768-69-23-
15-5-21. Dßng cμ chua D5 cã ®Æc ®iÓm vßi 
nhôy ph¸t triÓn b×nh th−êng trong ®iÒu kiÖn 
ngoμi ®ång, tû lÖ ®Ëu qu¶ ®¹t 50 - 60%. NÕu 
gÆp ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng yÕu, Èm ®é kh«ng 
khÝ cao mét sè hoa vßi nhôy v−¬n dμi h¬n 
bao phÊn tõ 25 - 75 μm, tû lÖ ®Ëu qu¶ cña 
dßng D5 gi¶m m¹nh, ®Æc biÖt lμ bao phÊn bÞ 
®en, h¹t phÊn dÝnh vμo nhau. Dßng D5 trång 
trong ®iÒu kiÖn nhμ l−íi tû lÖ ®Ëu qu¶ t−¬ng 
®èi thÊp, xung quang 15 - 20% (vô ®«ng 
xu©n) vμ 0 - 7% (vô xu©n hÌ), tû lÖ hoa cã vßi 
nhôy cao h¬n bao phÊn lμ 55 - 65% ®é dμi vßi 
nhôy trung b×nh 50 - 100 μm. 

 C¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh t¹i ViÖn 
Nghiªn cøu Rau qu¶, tõ 8/2009 ®Õn 2/2010, 
trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Bè trÝ thÝ nghiÖm 
theo khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ víi 3 lÇn nh¾c, 

mçi lÇn 20 c©y. Kho¶ng c¸ch trång 70 cm x 
45 cm. DiÖn tÝch « 8 m2, trång 2 hμng trªn 

luèng. ¸p dông quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt 
h¹t gièng cμ chua theo tiªu chuÈn ngμnh cña 
Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n 10 
TCN 639-2005. 

Xö lý dßng mÑ D5 b»ng GA3 nång ®é 350 
ppm b»ng c¸ch phun trùc tiÕp lªn c¸c chïm 
hoa 2 lÇn/chïm khi hoa cμ chua ë tuæi 2 vμ 4. 
Phun 6 - 7 chïm hoa/c©y, sau ®ã ng¾t bá toμn 
bé sè hoa ra sau vμ kh«ng ®−îc xö lý. 

ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tù 
thô trong s¶n xuÊt h¹t lai cña dßng mÑ cμ 
chua cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 tiÕn 
hμnh trªn 5 c«ng thøc (CT): Khö ®ùc khi hoa 
b¾t ®Çu në (7 giê s¸ng) (CT1); khö ®ùc tr−íc 
khi hoa në hoμn toμn 2 giê (CT2); khö ®ùc 
tr−íc khi hoa në hoμn toμn 1 giê (CT3); khö 
®ùc khi hoa në hoμn toμn (10 giê s¸ng) 
(CT4); khö ®ùc sau khi hoa në hoμn toμn 1 
giê (CT5). Mçi c«ng thøc tiÕn hμnh 20 c©y, 
mçi c©y khö ®ùc trªn 30 hoa ë c¸c thêi ®iÓm 
kh¸c nhau, c¸c hoa ®· khö ®ùc ®−îc bao 
c¸ch ly b»ng giÊy nÕn tr¾ng.   

ThÝ nghiÖm 2: ¶nh h−ëng cña tuæi hoa 
dßng mÑ cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 khi 
thô phÊn ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt l−îng h¹t 
gièng cμ chua lai F1 tiÕn hμnh trªn 8 c«ng 
thøc: Thô phÊn tr−íc khi hoa në 14 giê (CT1); 
thô phÊn tr−íc khi hoa në 16 giê (CT2); thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 18 giê (CT3); thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 20 giê (CT4); thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 22 giê (CT5); thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 24 giê (CT6); thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 26 giê (CT7); thô 
phÊn ngay khi hoa míi në (CT8, ®/c). 

Mçi c«ng thøc tiÕn hμnh lai 20 c©y vμ trªn 
mçi c©y tiÕn hμnh lai tõ chïm hoa thø 2 cho 
®Õn khi cã sè qu¶ ®Ëu trªn c©y ®¹t 20 qu¶.  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi trªn 
10 c©y ë mçi c«ng thøc, mçi c©y theo dâi: Tû 
lÖ ®Ëu qu¶ (®Õm ë 5 ngμy sau lai) (%); sè qu¶ 
thu ho¹ch (®Õm khi qu¶ chÝn hoμn toμn) 
(qu¶/c©y); sè h¹t/qu¶; khèi l−îng h¹t/c©y 
(g/c©y); khèi l−îng 1000 h¹t (g); tû lÖ n¶y 
mÇm (%); søc  kháe h¹t gièng (g); ®é thuÇn 
di truyÒn cña h¹t gièng (%).  
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C¸c ph−¬ng ph¸p theo dâi 
 

Xö lý sè liÖu trªn ch−¬ng tr×nh Excel 
2000 vμ IRRISTAT 5.0. - Hoa b¾t ®Çu në: b¾t ®Çu tõ 7 giê s¸ng, 

khi c¸nh hoa cã mμu vμng s¸ng, ch−a më 
nh−ng dù kiÕn sÏ sÏ në trong ngμy. 3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 

    LUËN - Hoa në hoμn toμn: b¾t ®Çu tõ 10 giê 
s¸ng, khi c¸nh hoa ®· në hoμn toμn xße 
c¨ng, gèc c¸nh hoa t¹o víi trôc hoa hoÆc bao 
phÊn mét gãc gÇn 90o. 

3.1. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tù thô trong 
        s¶n xuÊt h¹t lai cña dßng mÑ cμ chua 
        cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 (D5) - Tû lÖ n¶y mÇm: ®¸nh gi¸ tû lÖ n¶y 

mÇm cña h¹t gièng b»ng ph−¬ng ph¸p −ít 
trªn ®Üa petri. Trong mçi ®Üa petri cã mét tê 
giÊy thÊm, ®−îc kÎ thμnh 100 « nhá. Trong 
mçi « ®Æt 1 h¹t gièng vμ ®Æt trong tñ ñ mÇm. 
Tèc ®é ra rÔ cña h¹t mÇm ®−îc theo dâi hμng 
ngμy vμ tû lÖ n¶y mÇm tÝnh theo c«ng thøc: 
Σ (Ti*Ni), trong ®ã Ni lμ sè h¹t gièng míi 
®−îc n¶y mÇm trong ngμy thø Ti. Tû lÖ n¶y 
mÇm cña tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®−îc ®¸nh gi¸ 
ngay sau thu ho¹ch, sau t¸ch h¹t.  

Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng nhiÖt ®é 22 - 
25oC, bao phÊn sÏ tung phÊn sau khi hoa në 12 
- 48 giê (Atherton, 2010). Trong khi ®Çu nhôy 
l¹i cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn h¹t phÊn nhiÒu giê 
tr−íc ®ã. ChÝnh v× vËy, h¹t phÊn cña cμ chua 
dÔ dμng n¶y mÇm trªn ®Çu nhôy nÕu cã c¬ héi 
b¸m dÝnh trªn ®ã vμ ®iÒu nμy chøng tá kh¶ 
n¨ng tù thô cña hoa cμ chua rÊt cao. Opena vμ 
Chen (2001) cho r»ng, chØ cã kho¶ng 5% hoa cμ 
chua cã sù giao phÊn nhê c«n trïng, nh−ng ®èi 
víi nh÷ng dßng cμ chua bÊt dôc ®ùc chøc n¨ng 
ps2 tû lÖ nhËn phÊn tõ nh÷ng hoa kh¸c cã thÓ 
®¹t 20 - 30%. V× vËy, ®Ó tr¸nh kh¶ n¨ng tù thô 
vμ sù c¹nh tranh cña c¸c lo¹i h¹t phÊn, thÝ 
nghiÖm tËp trung ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù thô 
cña dßng mÑ b»ng viÖc bè trÝ c¸c thêi ®iÓm 
khö ®ùc b¾t ®Çu tõ 0 - 24 giê tr−íc khi b¾t 
®Çu në. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, dßng 
mÑ D5 kh«ng cã kh¶ n¨ng tù thô tõ 0 -24 giê 
tr−íc khi hoa b¾t ®Çu në. Sù tô thô cña dßng 
mÑ D5 chØ x¶y ra sau khi hoa b¾t ®Çu në 1 giê 
víi tû lÖ ®Ëu qu¶ rÊt thÊp (B¶ng 1). 

- Søc kháe h¹t gièng ®−îc ®¸nh gi¸ theo 
ph−¬ng ph¸p kiÓm tra søc kháe c©y con, gieo 
h¹t trªn gi¸ thÓ x¬ dõa, khi c©y ®−îc 3 - 4 l¸ 
thËt, sau gieo 25 ngμy tiÕn hμnh thu c©y, röa 
s¹ch vμ sÊy kh« ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. 

- §é thuÇn di truyÒn: Khi c©y ®−îc 2 l¸ 
mÇm, theo dâi mμu s¾c th©n mÇm ®Ó ®¸nh 
gi¸ c©y kh¸c d¹ng vμ ®é thuÇn di truyÒn tÝnh 
b»ng % sè c©y kh¸c d¹ng trªn tæng sè mÉu. 

ThÝ nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ theo ph−¬ng 
ph¸p thÝ nghiÖm cña NguyÔn ThÞ Lan vμ cs. 
(2006). 

B¶ng 1. Mét sè yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt h¹t cña dßng cμ chua D5 
trong ®iÒu kiÖn vô ®«ng xu©n 2009

TT Công thức Số hoa lai 
(hoa/cây) 

Số quả đậu 
(quả/cây) 

Tỷ lệ đậu quả 
(%) 

1 Trước khi hoa bắt đầu nở 12 giờ 49,67 20 40,29 
2 Trước khi hoa bắt đầu nở 14 giờ 32,33 20 58,86 
3 Trước khi hoa bắt đầu  nở 16 giờ 34,00 20 62,10 
4 Trước khi hoa bắt đầu nở 18 giờ 36,67 20 55,04 
5 Trước khi hoa bắt đầu nở 20 giờ 42,00 20 47,64 
6 Trước khi hoa bắt đầu nở 22 giờ 42,67 20 46,90 
7 Trước khi hoa bắt đầu nở 24 giờ 46,33 20 43,20 
8 Khi hoa nở 30,00 20 66,72 
 CV%   5,7 
 LSD   1,78 
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Theo dâi kh¶ n¨ng tù thô cña dßng mÑ 
tõ khi hoa b¾t ®Çu  në  cho ®Õn sau  ®ã 1  
giê, ®Òu cho tû lÖ ®Ëu qu¶ b»ng 0. Tû lÖ ®Ëu 
qu¶ chØ ®¹t ®−îc tõ 0,72-8,62% xung quang 
thêi ®iÓm hoa në hoμn toμn, tõ 9-11h s¸ng 
cña ngμy hoa në, víi  sè qu¶/c©y ®¹t 0,13-
4,86 qu¶.  Tû lÖ ®Ëu qu¶ cña dßng mÑ trong 
thêi ®iÓm bao phÊn ch−a më cã kh¶ n¨ng lμ 
do  thao t¸c khö ®ùc ®· lμm vì c¸c bao phÊn, 
h¹t phÊn tung ra ngoμi ®· t¨ng kh¶ n¨ng tù 
thô cña dßng mÑ. Tuy nhiªn sè h¹t phÊn 
b¸m dÝnh ®−îc trªn ®Çu nhôy kh«ng ®¸ng kÓ 
nªn kh¶ n¨ng kÕt h¹t thÊp, sè l−îng h¹t trªn 
qu¶ biÕn ®éng tõ 3,27-12,4 h¹t. 

Nh− vËy, chñ ®éng thô phÊn tr−íc khi 
hoa b¾t ®Çu  në  tr¸nh ®−îc kh¶ n¨ng tù thô 
cña dßng mÑ cμ chua D5. 

3.2. ¶nh h−ëng cña tuæi hoa dßng mÑ D5 
        khi thô phÊn ®Õn n¨ng suÊt vμ chÊt 
        l−îng h¹t gièng cμ chua lai F1   

Theo Atherton (2010), kh¶ n¨ng tiÕp 
nhËn h¹t phÊn cña ®Çu nhôy hoa cμ chua cã 
thÓ b¾t ®Çu tõ 48 giê tr−íc cho ®Õn 48 giê 
sau khi hoa në. Khi nhôy chÝn, ®Çu nhôy më 
ra tiÕp nhËn h¹t phÊn, m« dÉn d¾t ë ®Çu vμ 
vßi sÏ dung gi¶i thμnh chÊt n−íc nhμy, t¹o 
m«i tr−êng thuËn lîi cho h¹t phÊn n¶y mÇm, 
t¹o èng phÊn vμ ®−a c¸c tinh tö vμo ®Õn tói 

ph«i. Mét trong hai tinh tö kÕt hîp víi no·n 
cÇu t¹o thμnh hîp tö l−ìng béi vμ ph¸t triÓn 
thμnh ph«i (Hoμng ThÞ S¶n, TrÇn V¨n Ba, 
1998). V× vËy, quan s¸t kh¶ n¨ng nhËn phÊn 
cña ®Çu nhôy dßng mÑ trong kho¶ng thêi 
gian phï hîp cho s¶n xuÊt h¹t lai cã sö dông 
dßng mÑ bÊt thô vßi nhôy v−¬n dμi lμ v« 
cïng quan träng.  

Tû lÖ ®Ëu qu¶ gi÷a c¸c c«ng thøc biÕn 
®éng tõ 40,29 ®Õn 66,72%, thô phÊn tr−íc 
hoa në 16 giê cho tû lÖ ®Ëu qu¶ cao nhÊt lμ  
62,10% sai kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ so víi c«ng 
thøc thô phÊn khi hoa në (66,72%). Thêi 
®iÓm thô phÊn sím h¬n 18 giê tr−íc khi hoa 
në cho tû  lÖ ®Ëu qu¶ thÊp, chØ ®¹t 43 - 47% 
(B¶ng 2). Nh− vËy cμng gÇn víi thêi ®iÓm 
hoa në, tû lÖ ®Ëu qu¶ cμng cao. Tuy nhiªn, sù 
n¶y mÇm cña h¹t phÊn trªn ®Çu nhuþ ngoμi 
viÖc phô thuéc vμo ®é thμnh thôc cña ®Çu 
nhuþ, cßn phô thuéc rÊt chÆt chÏ vμo ®iÒu 
kiÖn m«i tr−êng nh− nhiÖt ®é, ®é Èm hay 
c−êng ®é ¸nh s¸ng… nªn viÖc thô phÊn khi 
¸nh s¸ng qu¸ yÕu còng ¶nh h−ëng ®Õn sù 
v−¬n dμi cña èng phÊn vμ lμm cho tû lÖ ®Ëu 
qu¶ thÊp (Atherton, 2010). Trong thÝ nghiÖm 
thô phÊn vμo thêi ®iÓm sau 19 giê tèi, tû lÖ 
®Ëu qu¶ gi¶m chØ cßn 40,29%, mÆc dï thêi 
gian nμy chØ c¸ch thêi ®iÓm hoa b¾t ®Çu në 
12 giê. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña tuæi hoa mÑ khi lai ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ 
cña tæ hîp lai D5 x FM372C

TT Công thức Số hoa lai 
(hoa/cây) 

Số quả đậu 
(quả/cây) 

Tỷ lệ đậu quả 
(%) 

1 Trước khi hoa bắt đầu nở 12 giờ 49,67 20 40,29 

2 Trước khi hoa bắt đầu nở 14 giờ 32,33 20 58,86 

3 Trước khi hoa bắt đầu  nở 16 giờ 34,00 20 62,10 

4 Trước khi hoa bắt đầu nở 18 giờ 36,67 20 55,04 

5 Trước khi hoa bắt đầu nở 20 giờ 42,00 20 47,64 

6 Trước khi hoa bắt đầu nở 22 giờ 42,67 20 46,90 

7 Trước khi hoa bắt đầu nở 24 giờ 46,33 20 43,20 

8 Khi hoa nở 30,00 20 66,72 

 CV%   5,7 

 LSD   1,78 
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña tuæi hoa mÑ khi lai ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai 
cña tæ hîp lai D5 × FM372C

TT Công thức Số lượng hạt/quả
(hạt) 

Khối lượng hạt/cây 
(g) 

Năng suất hạt thu được 
(kg/ha) 

1 Trước khi hoa nở 12 giờ 62,43 4,02 95,72 

2 Trước khi hoa nở 14 giờ 83,56 5,10 129,18 

3 Trước khi hoa nở 16 giờ 84,25 5,27 135,49 

4 Trước khi hoa nở 18 giờ 73,26 4,14 119,65 

5 Trước khi hoa nở 20 giờ 66,53 4,03 111,06 

6 Trước khi hoa nở 22 giờ 54,56 3,41 93,34 

7 Trước khi hoa nở 24 giờ 54,40 3,35 94,76 

8 Khi hoa bắt đầu nở (đ/c) 84,05 5,94 135,23 

 CV% 5,5 4,7 2,4 

 LSD 0,5 6,94 0,37 5,03 

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña tuæi hoa mÑ ®Õn chÊt l−îng h¹t gièng lai cμ chua 
tæ hîp D5 × FM372C

TT Công thức Khối lượng 1000 hạt
(g) 

Tỷ lệ nảy mầm 
(%) 

Khối lượng 
cây con 

(mg) 

Tỷ lệ cây có thân 
mầm màu tím 

(%) 

1 Trước khi hoa nở 12 giờ 3,48 85,6 24,96 100 

2 Trước khi hoa nở 14 giờ 3,27 84,2 24,89 100 

3 Trước khi hoa nở 16 giờ 3,05 84,3 23,55 100 

4 Trước khi hoa nở 18 giờ 3,06 84,6 23,60 100 

5 Trước khi hoa nở 20 giờ 3,17 85,3 23,87 100 

6 Trước khi hoa nở 22 giờ 3,01 83,9 23,45 100 

7 Trước khi hoa nở 24 giờ 2,95 86,1 23,38 100 

8 Ngay khi hoa mới nở 2,96 85,5 22,88 100 

 CV% 3,3 2,0 1,5  

 LSD 0,5 0,18 2,95 0,58  

      

¶nh h−ëng cña tuæi hoa dßng mÑ khi lai 
®Õn n¨ng suÊt cña h¹t gièng lai thÓ hiÖn  
chñ yÕu kh¶ n¨ng tiÕp nhËn h¹t phÊn cña 
®Çu nhuþ vμ  sù n¶y mÇm cña h¹t phÊn ®Ó 
gióp qu¸ tr×nh thô tinh diÔn ra thuËn lîi. 

C¸c c«ng thøc thô phÊn cho hoa dßng 
mÑ tr−íc khi hoa në tõ 18 - 24 giê ®Òu cho sè 
l−îng h¹t/qu¶ t−¬ng ®èi cao 73,26; 66,53;  

54,56  vμ 54,4 vμ ®¹t n¨ng suÊt h¹t lai lín 
h¬n 90 kg/ha, song thô phÊn vμo thêi ®iÓm 
tr−íc khi hoa në 16 giê cho sè l−îng h¹t trªn 
qu¶ vμ n¨ng suÊt h¹t lai cao nhÊt ®¹t 84,25 
h¹t/qu¶, 5,27 g h¹t/c©y vμ n¨ng suÊt 135,49 
kg h¹t/ha, t−¬ng ®−¬ng víi ®èi chøng lμ thô 
phÊn khi hoa b¾t ®Çu në hoa lóc 7 giê s¸ng 
(B¶ng 3). 
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Ngoμi viÖc ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt h¹t 
lai, tuæi hoa mÑ cßn ¶nh h−ëng ®Õn chÊt 
l−îng h¹t gièng (B¶ng 4). So s¸nh khèi l−îng 
1000 h¹t, khèi l−îng c©y con gi÷a c¸c giai 
®o¹n thμnh thôc cña hoa mÑ khi thô phÊn,  
kÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy cã sù sai kh¸c ®¸ng 
kÓ ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc. NÕu tiÕn hμnh thô 
phÊn tr−íc 12 giê tÝnh tõ thêi ®iÓm hoa në 
cho khèi l−îng 1000 h¹t cao nhÊt 3,48 g th× 
còng cho khèi l−îng kh« cña c©y con cao 
nhÊt, c¸c c«ng thøc thô phÊn tr−íc hoa në tõ 
14 - 24 giê còng cho kÕt qu¶ t−¬ng tù, trong 
®ã c«ng thøc thô phÊn tr−íc khi hoa në 24 giê 
cho khèi l−îng 1000 h¹t t−¬ng ®−¬ng ®èi 
chøng, trong khi khèi l−îng kh« cña c©y con 
l¹i cã sù sai kh¸c. Së dÜ nh− vËy v× dinh 
d−ìng tÝch lòy trong h¹t cña c«ng thøc thô 
phÊn khi hoa míi në cã thÓ thÊp h¬n c¸c c«ng 
thøc kh¸c do sè l−îng h¹t/qu¶ nhiÒu h¬n. 

MÆc dï cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸c chØ tiªu 
khèi l−îng 1000 h¹t vμ khèi l−îng kh« cña 
c©y  con nh−ng tû lÖ n¶y mÇm cña tÊt c¶ c¸c 
c«ng thøc hÇu nh− kh«ng cã sù sai kh¸c ®¸ng 
kÓ, biÕn ®éng tõ 83,9 - 86,1%, sù sai kh¸c râ 
nhÊt ®−îc ghi nhËn ë c«ng thøc thô phÊn 
tr−íc hoa në 24 giê cho tû lÖ n¶y mÇm cao 
nhÊt 86,1% vμ thÊp nhÊt lμ 83,9% ë c«ng thøc 
thô phÊn tr−íc hoa në 22 giê (LSD 0,5 = 2,9). 

C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Sanjeev vμ 
cs. (2008) cho r»ng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹t 
gièng cμ chua lai F1 b»ng ph−¬ng ph¸p khö 
®ùc dßng mÑ vμ thô phÊn b»ng tay, thêi 
®iÓm thô phÊn tèt nhÊt ®−îc cho lμ buæi 
s¸ng tõ 8 - 10 giê. Trong khi ®ã Ph¹m Mü 
Linh vμ cs. (2009) l¹i cho r»ng, trong ®iÒu 
kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi, nhiÖt ®é Êm ¸p tõ 18 
- 25oC, kh«ng m−a, thô phÊn cho cμ chua 
kh«ng nhÊt thiÕt chØ tiÕn hμnh trong buæi 
s¸ng, mμ cã thÓ tiÕn hμnh vμo  bÊt kú thêi 
gian nμo trong ngμy.   

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, sö dông 
dßng mÑ cã vßi nhuþ mÉn c¶m víi GA3 trong 
s¶n xuÊt h¹t gièng lai cμ chua nªn thô phÊn  
cho nh÷ng hoa sÏ në vμo ngμy h«m sau vμ 
thêi gian thô phÊn tèt nhÊt lμ buæi chiÒu cña 
ngμy h«m tr−íc.   

3.3. §¸nh gi¸ ®é thuÇn di truyÒn cña con 
       lai F1 

Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó 
®¸nh  gi¸ chÊt l−îng h¹t gièng lai cμ chua lμ 
®é thuÇn di truyÒn cña con lai F1.  

Theo Alphachev (1991) (trÝch dÉn tõ 
Scott vμ cs., 2010) tÝnh tr¹ng th©n mÇm mμu 
tÝm lμ tÝnh tr¹ng tréi v× vËy khi lai gi÷a hai 
bè mÑ cã th©n xanh x th©n tÝm th× con lai F1 
cã mμu s¾c th©n mÇm mμu tÝm. Trong thÝ 
nghiÖm dßng mÑ D5 cã ®Æc ®iÓm th©n mÇm 
cã mμu xanh, cßn dßng bè FM372 th©n mÇm 
cã mμu tÝm, con lai F1 cña hai dßng nμy  
ph¶i cã mμu s¾c th©n mμu tÝm. 

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, nÕu thô 
phÊn tr−íc khi hoa në 14 - 18 giê cho 100% 
sè c©y con cã mμu s¾c th©n mÇm mμu tÝm.  

4. KÕT LUËN  

øng dông dßng mÑ cμ chua cã vßi nhôy 
mÉn c¶m víi GA3 D5 trong s¶n xuÊt h¹t 
gièng cμ chua lai F1 yªu cÇu mét sè yÕu tè 
kü thuËt c¬ b¶n sau: 

- Dßng mÑ hÇu nh− kh«ng cã kh¶ n¨ng 
tù thô tr−íc khi hoa b¾t ®Çu në, tû lÖ ®Ëu 
qu¶ tr−íc khi hoa b¾t ®Çu në  lμ 0% vμ ®¹t 
0,72 - 8,62% xung quanh thêi ®iÓm hoa në 
hoμn toμn. 

- Thô phÊn cho dßng mÑ tr−íc khi hoa 
në 14 - 18 giê cho tû lÖ ®Ëu qu¶ cao nhÊt ®¹t 
62,1%, n¨ng suÊt h¹t 129,18 ®Õn 135,49 kg 
t−¬ng ®−¬ng víi thêi ®iÓm hoa b¾t ®Çu në.  

- Thêi ®iÓm thô phÊn tõ 12 - 14 giê tr−íc 
khi hoa në cho khèi l−îng 1000 h¹t vμ khèi 
l−îng c©y con cao nhÊt lμ 3,27 - 3,48 g vμ 
24,89 - 24,96 g.  

- Thêi ®iÓm thô phÊn cña dßng mÑ ¶nh 
h−ëng kh«ng ®¸ng kÓ ®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña 
h¹t lai F1. 
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Yield and Quality of F1 Seeds of Toamato (Lycopersicon esculentum Mill.) as Influenced by Pollination Time of Sterile Line with Exserted Stigma Sensitive to GA3  
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TÓM TẮT


Các nghiên cứu về thời điểm thụ phấn thích hợp của dòng mẹ cà chua bất thụ vòi nhụy vươn dài mẫn cảm với GA3 trong sản xuất hạt lai f1 được tiến hành từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 tại Viện Nghiên cứu Rau quả. Các bông hoa của dòng mẹ cà chua D5 sau khi được phun dung dịch GA3, nồng độ 350 ppm sẽ được thụ phấn của dòng bố FM372C nhằm xác định tuổi hoa phù hợp và thời điểm thụ phấn an toàn của dòng mẹ. Kết quả cho thấy, dòng mẹ D5 hầu như không có khả năng tự thụ trước khi hoa nở (Khử đực ngay thời điểm hoa nở hoàn toàn, tỷ lệ đậu quả là 0%). Thụ phấn  cho dòng mẹ D5 trước khi hoa nở 14 - 18 h cho tỷ lệ đậu quả đạt 62,1%, năng suất hạt 129,18 đến 135,49 kg tương đương với thời điểm hoa bắt đầu nở, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống lớn hơn 80% và độ thuần di truyền đảm bảo lớn hơn 95%.


Từ khóa: Cà chua lai,  thời điểm thụ phấn, vòi nhụy vươn dài.


SUMMARY


 An investigation was carried out to examine the appropriate age and safe pollination time of a sterile tomato line with exerted stigma  (D5) at Fruit and Vegetable Research Institute from September 2009  to February 2010. The flowers of the D5 female line were sprayed with GA3 solution at  350 ppm concentration and crossed with FM372C tomato variety. Results showed that no self-pollination/fertilization occurred before anthesis. Pollination 14-18 hours prior to flowering resulted in high percentage of fruit set (62.1%), with seed yield of 129.18 to 135,49 kg/ha. The seed quality parameters, like 1000 seed weight (3,27g),  germination percentage (> 84 %) and genetic purity (> 95%).


Key words: Exerted stigma, pollination time, tomato hybrid. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Nghiªn cøu vµ øng dông u thÕ lai ë c©y cµ chua (Lycopersicon escumlentum Mill)  ®îc nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 20 (1908) vµ ®îc øng dông trong s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 1960 (Alice Kurian & cs., 2001). Cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c gièng lai c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹t lai ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn. Cã nhiÒu nghiªn cøu vÒ viÖc sö dông c¸c gièng cµ chua cã vßi nhôy v¬n dµi (díi sù kiÓm so¸t cña mét gen lÆn ex) lµm bè mÑ trong s¶n xuÊt h¹t gièng lai F1. Tuy nhiªn sù tù thô ë dßng mÑ cã vßi nhôy v¬n dµi lµ mét trë ng¹i lín trong qu¸ tr×nh lai t¹o. Shikya vµ Scott (1983) ®· t×m thÊy 1-5% sù tù thô cña dßng mÑ cã vßi nhôy v¬n dµi trong nhµ líi vµ 2 - 22% ngoµi ®ång ruéng (Scott vµ Ange, 2010). Ngoµi ra sù v¬n dµi cña vßi nhôy chÞu sù t¸c ®éng rÊt m¹nh cña ®iÒu kiÖn m«i  trêng (Scott vµ Angel, 2010; NguyÔn Hång Minh, 2006). MÆc dï vËy ý tëng  sö dông  c¸c dßng cµ chua cã sù kÕt hîp gi÷a vßi nhôy v¬n dµi víi c¸c d¹ng kh¸c nh: bÊt dôc chøc n¨ng, bÊt dôc ®ùc vÞ trÝ, tÝnh t¹o qu¶ kh«ng h¹t…. (Atanassova, 2007; Lin & cs., 1983) hay sö dông GA3 (giberelin) ®Ó t¸c ®éng lªn vßi nhôy (Homa vµ Bukovac, 1966) vÉn ®îc theo ®uæi vµ ®· cã nh÷ng øng dông ®¸ng kÓ trong s¶n xuÊt h¹t cµ chua lai F1. 


Trªn c¬ së sö dông dßng mÑ bÊt thô vßi nhôy v¬n dµi ®ång thêi mÉn c¶m víi  GA3 ®Ó gi¶m c«ng khö ®ùc, h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt h¹t lai. Môc tiªu cña nghiªn cøu nµy nh»m x¸c ®Þnh  tuæi hoa phï hîp vµ thêi ®iÓm thô phÊn an toµn cña dßng mÑ trong s¶n xuÊt h¹t gièng cµ chua lai F1 t¹i vïng ®ång b»ng s«ng Hång.


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


VËt liÖu dïng trong thÝ nghiÖm lµ gièng FM372C lµm bè vµ dßng cµ chua bÊt thô vßi nhôy v¬n dµi D5 cña ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶ lµm mÑ. Dßng nµy ®îc t¹o ra b»ng ph¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ kÕt hîp víi tô thô tuyÖt ®èi gièng cµ chua CLN2768-69-23-15-5-21. Dßng cµ chua D5 cã ®Æc ®iÓm vßi nhôy ph¸t triÓn b×nh thêng trong ®iÒu kiÖn ngoµi ®ång, tû lÖ ®Ëu qu¶ ®¹t 50 - 60%. NÕu gÆp ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng yÕu, Èm ®é kh«ng khÝ cao mét sè hoa vßi nhôy v¬n dµi h¬n bao phÊn tõ 25 - 75 (m, tû lÖ ®Ëu qu¶ cña dßng D5 gi¶m m¹nh, ®Æc biÖt lµ bao phÊn bÞ ®en, h¹t phÊn dÝnh vµo nhau. Dßng D5 trång trong ®iÒu kiÖn nhµ líi tû lÖ ®Ëu qu¶ t¬ng ®èi thÊp, xung quang 15 - 20% (vô ®«ng xu©n) vµ 0 - 7% (vô xu©n hÌ), tû lÖ hoa cã vßi nhôy cao h¬n bao phÊn lµ 55 - 65% ®é dµi vßi nhôy trung b×nh 50 - 100 (m.


 C¸c thÝ nghiÖm ®îc tiÕn hµnh t¹i ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶, tõ 8/2009 ®Õn 2/2010, trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Bè trÝ thÝ nghiÖm theo khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ víi 3 lÇn nh¾c, mçi lÇn 20 c©y. Kho¶ng c¸ch trång 70 cm x 45 cm. DiÖn tÝch « 8 m2, trång 2 hµng trªn luèng. ¸p dông quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt h¹t gièng cµ chua theo tiªu chuÈn ngµnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 10 TCN 639-2005.

Xö lý dßng mÑ D5 b»ng GA3 nång ®é 350 ppm b»ng c¸ch phun trùc tiÕp lªn c¸c chïm hoa 2 lÇn/chïm khi hoa cµ chua ë tuæi 2 vµ 4. Phun 6 - 7 chïm hoa/c©y, sau ®ã ng¾t bá toµn bé sè hoa ra sau vµ kh«ng ®îc xö lý.


ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tù thô trong s¶n xuÊt h¹t lai cña dßng mÑ cµ chua cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 tiÕn hµnh trªn 5 c«ng thøc (CT): Khö ®ùc khi hoa b¾t ®Çu në (7 giê s¸ng) (CT1); khö ®ùc tríc khi hoa në hoµn toµn 2 giê (CT2); khö ®ùc tríc khi hoa në hoµn toµn 1 giê (CT3); khö ®ùc khi hoa në hoµn toµn (10 giê s¸ng) (CT4); khö ®ùc sau khi hoa në hoµn toµn 1 giê (CT5). Mçi c«ng thøc tiÕn hµnh 20 c©y, mçi c©y khö ®ùc trªn 30 hoa ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, c¸c hoa ®· khö ®ùc ®îc bao c¸ch ly b»ng giÊy nÕn tr¾ng.  


ThÝ nghiÖm 2: ¶nh hëng cña tuæi hoa dßng mÑ cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 khi thô phÊn ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt lîng h¹t gièng cµ chua lai F1 tiÕn hµnh trªn 8 c«ng thøc: Thô phÊn tríc khi hoa në 14 giê (CT1); thô phÊn tríc khi hoa në 16 giê (CT2); thô phÊn tríc khi hoa në 18 giê (CT3); thô phÊn tríc khi hoa në 20 giê (CT4); thô phÊn tríc khi hoa në 22 giê (CT5); thô phÊn tríc khi hoa në 24 giê (CT6); thô phÊn tríc khi hoa në 26 giê (CT7); thô phÊn ngay khi hoa míi në (CT8, ®/c).


Mçi c«ng thøc tiÕn hµnh lai 20 c©y vµ trªn mçi c©y tiÕn hµnh lai tõ chïm hoa thø 2 cho ®Õn khi cã sè qu¶ ®Ëu trªn c©y ®¹t 20 qu¶. 


KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®îc theo dâi trªn 10 c©y ë mçi c«ng thøc, mçi c©y theo dâi: Tû lÖ ®Ëu qu¶ (®Õm ë 5 ngµy sau lai) (%); sè qu¶ thu ho¹ch (®Õm khi qu¶ chÝn hoµn toµn) (qu¶/c©y); sè h¹t/qu¶; khèi lîng h¹t/c©y (g/c©y); khèi lîng 1000 h¹t (g); tû lÖ n¶y mÇm (%); søc  kháe h¹t gièng (g); ®é thuÇn di truyÒn cña h¹t gièng (%). 


C¸c ph¬ng ph¸p theo dâi


- Hoa b¾t ®Çu në: b¾t ®Çu tõ 7 giê s¸ng, khi c¸nh hoa cã mµu vµng s¸ng, cha më nhng dù kiÕn sÏ sÏ në trong ngµy.


- Hoa në hoµn toµn: b¾t ®Çu tõ 10 giê s¸ng, khi c¸nh hoa ®· në hoµn toµn xße c¨ng, gèc c¸nh hoa t¹o víi trôc hoa hoÆc bao phÊn mét gãc gÇn 90o.


- Tû lÖ n¶y mÇm: ®¸nh gi¸ tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t gièng b»ng ph¬ng ph¸p ít trªn ®Üa petri. Trong mçi ®Üa petri cã mét tê giÊy thÊm, ®îc kÎ thµnh 100 « nhá. Trong mçi « ®Æt 1 h¹t gièng vµ ®Æt trong tñ ñ mÇm. Tèc ®é ra rÔ cña h¹t mÇm ®îc theo dâi hµng ngµy vµ tû lÖ n¶y mÇm tÝnh theo c«ng thøc: ( (Ti*Ni), trong ®ã Ni lµ sè h¹t gièng míi ®îc n¶y mÇm trong ngµy thø Ti. Tû lÖ n¶y mÇm cña tÊt c¶ c¸c c«ng thøc ®îc ®¸nh gi¸ ngay sau thu ho¹ch, sau t¸ch h¹t. 


- Søc kháe h¹t gièng ®îc ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra søc kháe c©y con, gieo h¹t trªn gi¸ thÓ x¬ dõa, khi c©y ®îc 3 - 4 l¸ thËt, sau gieo 25 ngµy tiÕn hµnh thu c©y, röa s¹ch vµ sÊy kh« ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi.


- §é thuÇn di truyÒn: Khi c©y ®îc 2 l¸ mÇm, theo dâi mµu s¾c th©n mÇm ®Ó ®¸nh gi¸ c©y kh¸c d¹ng vµ ®é thuÇn di truyÒn tÝnh b»ng % sè c©y kh¸c d¹ng trªn tæng sè mÉu.


ThÝ nghiÖm ®îc thiÕt kÕ theo ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm cña NguyÔn ThÞ Lan vµ cs. (2006).


Xö lý sè liÖu trªn ch¬ng tr×nh Excel 2000 vµ IRRISTAT 5.0.


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


3.1. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tù thô trong
        s¶n xuÊt h¹t lai cña dßng mÑ cµ chua
        cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 (D5)


Trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng nhiÖt ®é 22 - 25oC, bao phÊn sÏ tung phÊn sau khi hoa në 12 - 48 giê (Atherton, 2010). Trong khi ®Çu nhôy l¹i cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn h¹t phÊn nhiÒu giê tríc ®ã. ChÝnh v× vËy, h¹t phÊn cña cµ chua dÔ dµng n¶y mÇm trªn ®Çu nhôy nÕu cã c¬ héi b¸m dÝnh trªn ®ã vµ ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng tù thô cña hoa cµ chua rÊt cao. Opena vµ Chen (2001) cho r»ng, chØ cã kho¶ng 5% hoa cµ chua cã sù giao phÊn nhê c«n trïng, nhng ®èi víi nh÷ng dßng cµ chua bÊt dôc ®ùc chøc n¨ng ps2 tû lÖ nhËn phÊn tõ nh÷ng hoa kh¸c cã thÓ ®¹t 20 - 30%. V× vËy, ®Ó tr¸nh kh¶ n¨ng tù thô vµ sù c¹nh tranh cña c¸c lo¹i h¹t phÊn, thÝ nghiÖm tËp trung ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù thô cña dßng mÑ b»ng viÖc bè trÝ c¸c thêi ®iÓm khö ®ùc b¾t ®Çu tõ 0 - 24 giê tríc khi b¾t ®Çu në. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, dßng mÑ D5 kh«ng cã kh¶ n¨ng tù thô tõ 0 -24 giê tríc khi hoa b¾t ®Çu në. Sù tô thô cña dßng mÑ D5 chØ x¶y ra sau khi hoa b¾t ®Çu në 1 giê víi tû lÖ ®Ëu qu¶ rÊt thÊp (B¶ng 1).


B¶ng 1. Mét sè yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt h¹t cña dßng cµ chua D5
trong ®iÒu kiÖn vô ®«ng xu©n 2009


		TT

		Công thức

		Số hoa lai
(hoa/cây)

		Số quả đậu
(quả/cây)

		Tỷ lệ đậu quả
(%)



		1

		Trước khi hoa bắt đầu nở 12 giờ

		49,67

		20

		40,29



		2

		Trước khi hoa bắt đầu nở 14 giờ

		32,33

		20

		58,86



		3

		Trước khi hoa bắt đầu  nở 16 giờ

		34,00

		20

		62,10



		4

		Trước khi hoa bắt đầu nở 18 giờ

		36,67

		20

		55,04



		5

		Trước khi hoa bắt đầu nở 20 giờ

		42,00

		20

		47,64



		6

		Trước khi hoa bắt đầu nở 22 giờ

		42,67

		20

		46,90



		7

		Trước khi hoa bắt đầu nở 24 giờ

		46,33

		20

		43,20



		8

		Khi hoa nở

		30,00

		20

		66,72



		

		CV%

		

		

		5,7



		

		LSD

		

		

		1,78





Theo dâi kh¶ n¨ng tù thô cña dßng mÑ tõ khi hoa b¾t ®Çu  në  cho ®Õn sau  ®ã 1  giê, ®Òu cho tû lÖ ®Ëu qu¶ b»ng 0. Tû lÖ ®Ëu qu¶ chØ ®¹t ®îc tõ 0,72-8,62% xung quang thêi ®iÓm hoa në hoµn toµn, tõ 9-11h s¸ng cña ngµy hoa në, víi  sè qu¶/c©y ®¹t 0,13-4,86 qu¶.  Tû lÖ ®Ëu qu¶ cña dßng mÑ trong thêi ®iÓm bao phÊn cha më cã kh¶ n¨ng lµ do  thao t¸c khö ®ùc ®· lµm vì c¸c bao phÊn, h¹t phÊn tung ra ngoµi ®· t¨ng kh¶ n¨ng tù thô cña dßng mÑ. Tuy nhiªn sè h¹t phÊn b¸m dÝnh ®îc trªn ®Çu nhôy kh«ng ®¸ng kÓ nªn kh¶ n¨ng kÕt h¹t thÊp, sè lîng h¹t trªn qu¶ biÕn ®éng tõ 3,27-12,4 h¹t.


Nh vËy, chñ ®éng thô phÊn tríc khi hoa b¾t ®Çu  në  tr¸nh ®îc kh¶ n¨ng tù thô cña dßng mÑ cµ chua D5.


3.2. ¶nh hëng cña tuæi hoa dßng mÑ D5
        khi thô phÊn ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt
        lîng h¹t gièng cµ chua lai F1  


Theo Atherton (2010), kh¶ n¨ng tiÕp nhËn h¹t phÊn cña ®Çu nhôy hoa cµ chua cã thÓ b¾t ®Çu tõ 48 giê tríc cho ®Õn 48 giê sau khi hoa në. Khi nhôy chÝn, ®Çu nhôy më ra tiÕp nhËn h¹t phÊn, m« dÉn d¾t ë ®Çu vµ vßi sÏ dung gi¶i thµnh chÊt níc nhµy, t¹o m«i trêng thuËn lîi cho h¹t phÊn n¶y mÇm, t¹o èng phÊn vµ ®a c¸c tinh tö vµo ®Õn tói ph«i. Mét trong hai tinh tö kÕt hîp víi no·n cÇu t¹o thµnh hîp tö lìng béi vµ ph¸t triÓn thµnh ph«i (Hoµng ThÞ S¶n, TrÇn V¨n Ba, 1998). V× vËy, quan s¸t kh¶ n¨ng nhËn phÊn cña ®Çu nhôy dßng mÑ trong kho¶ng thêi gian phï hîp cho s¶n xuÊt h¹t lai cã sö dông dßng mÑ bÊt thô vßi nhôy v¬n dµi lµ v« cïng quan träng. 


Tû lÖ ®Ëu qu¶ gi÷a c¸c c«ng thøc biÕn ®éng tõ 40,29 ®Õn 66,72%, thô phÊn tríc hoa në 16 giê cho tû lÖ ®Ëu qu¶ cao nhÊt lµ  62,10% sai kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ so víi c«ng thøc thô phÊn khi hoa në (66,72%). Thêi ®iÓm thô phÊn sím h¬n 18 giê tríc khi hoa në cho tû  lÖ ®Ëu qu¶ thÊp, chØ ®¹t 43 - 47% (B¶ng 2). Nh vËy cµng gÇn víi thêi ®iÓm hoa në, tû lÖ ®Ëu qu¶ cµng cao. Tuy nhiªn, sù n¶y mÇm cña h¹t phÊn trªn ®Çu nhuþ ngoµi viÖc phô thuéc vµo ®é thµnh thôc cña ®Çu nhuþ, cßn phô thuéc rÊt chÆt chÏ vµo ®iÒu kiÖn m«i trêng nh nhiÖt ®é, ®é Èm hay cêng ®é ¸nh s¸ng… nªn viÖc thô phÊn khi ¸nh s¸ng qu¸ yÕu còng ¶nh hëng ®Õn sù v¬n dµi cña èng phÊn vµ lµm cho tû lÖ ®Ëu qu¶ thÊp (Atherton, 2010). Trong thÝ nghiÖm thô phÊn vµo thêi ®iÓm sau 19 giê tèi, tû lÖ ®Ëu qu¶ gi¶m chØ cßn 40,29%, mÆc dï thêi gian nµy chØ c¸ch thêi ®iÓm hoa b¾t ®Çu në 12 giê.


B¶ng 2. ¶nh hëng cña tuæi hoa mÑ khi lai ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶
cña tæ hîp lai D5 x FM372C


		TT

		Công thức

		Số hoa lai
(hoa/cây)

		Số quả đậu
(quả/cây)

		Tỷ lệ đậu quả
(%)



		1

		Trước khi hoa bắt đầu nở 12 giờ

		49,67

		20

		40,29



		2

		Trước khi hoa bắt đầu nở 14 giờ

		32,33

		20

		58,86



		3

		Trước khi hoa bắt đầu  nở 16 giờ

		34,00

		20

		62,10



		4

		Trước khi hoa bắt đầu nở 18 giờ

		36,67

		20

		55,04



		5

		Trước khi hoa bắt đầu nở 20 giờ

		42,00

		20

		47,64



		6

		Trước khi hoa bắt đầu nở 22 giờ

		42,67

		20

		46,90



		7

		Trước khi hoa bắt đầu nở 24 giờ

		46,33

		20

		43,20



		8

		Khi hoa nở

		30,00

		20

		66,72



		

		CV%

		

		

		5,7



		

		LSD

		

		

		1,78





B¶ng 3. ¶nh hëng cña tuæi hoa mÑ khi lai ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai
cña tæ hîp lai D5 ( FM372C


		TT

		Công thức

		Số lượng hạt/quả
(hạt)

		Khối lượng hạt/cây (g)

		Năng suất hạt thu được (kg/ha)



		1

		Trước khi hoa nở 12 giờ

		62,43

		4,02

		95,72



		2

		Trước khi hoa nở 14 giờ

		83,56

		5,10

		129,18



		3

		Trước khi hoa nở 16 giờ

		84,25

		5,27

		135,49



		4

		Trước khi hoa nở 18 giờ

		73,26

		4,14

		119,65



		5

		Trước khi hoa nở 20 giờ

		66,53

		4,03

		111,06



		6

		Trước khi hoa nở 22 giờ

		54,56

		3,41

		93,34



		7

		Trước khi hoa nở 24 giờ

		54,40

		3,35

		94,76



		8

		Khi hoa bắt đầu nở (đ/c)

		84,05

		5,94

		135,23



		

		CV%

		5,5

		4,7

		2,4



		

		LSD 0,5

		6,94

		0,37

		5,03





B¶ng 4. ¶nh hëng cña tuæi hoa mÑ ®Õn chÊt lîng h¹t gièng lai cµ chua
tæ hîp D5 ( FM372C


		TT

		Công thức

		Khối lượng 1000 hạt
(g)

		Tỷ lệ nảy mầm (%)

		Khối lượng
cây con


(mg)

		Tỷ lệ cây có thân mầm màu tím (%)



		1

		Trước khi hoa nở 12 giờ

		3,48

		85,6

		24,96

		100



		2

		Trước khi hoa nở 14 giờ

		3,27

		84,2

		24,89

		100



		3

		Trước khi hoa nở 16 giờ

		3,05

		84,3

		23,55

		100



		4

		Trước khi hoa nở 18 giờ

		3,06

		84,6

		23,60

		100



		5

		Trước khi hoa nở 20 giờ

		3,17

		85,3

		23,87

		100



		6

		Trước khi hoa nở 22 giờ

		3,01

		83,9

		23,45

		100



		7

		Trước khi hoa nở 24 giờ

		2,95

		86,1

		23,38

		100



		8

		Ngay khi hoa mới nở

		2,96

		85,5

		22,88

		100



		

		CV%

		3,3

		2,0

		1,5

		



		

		LSD 0,5

		0,18

		2,95

		0,58

		



		

		

		

		

		

		





¶nh hëng cña tuæi hoa dßng mÑ khi lai ®Õn n¨ng suÊt cña h¹t gièng lai thÓ hiÖn  chñ yÕu kh¶ n¨ng tiÕp nhËn h¹t phÊn cña ®Çu nhuþ vµ  sù n¶y mÇm cña h¹t phÊn ®Ó gióp qu¸ tr×nh thô tinh diÔn ra thuËn lîi.


C¸c c«ng thøc thô phÊn cho hoa dßng mÑ tríc khi hoa në tõ 18 - 24 giê ®Òu cho sè lîng h¹t/qu¶ t¬ng ®èi cao 73,26; 66,53;  54,56  vµ 54,4 vµ ®¹t n¨ng suÊt h¹t lai lín h¬n 90 kg/ha, song thô phÊn vµo thêi ®iÓm tríc khi hoa në 16 giê cho sè lîng h¹t trªn qu¶ vµ n¨ng suÊt h¹t lai cao nhÊt ®¹t 84,25 h¹t/qu¶, 5,27 g h¹t/c©y vµ n¨ng suÊt 135,49 kg h¹t/ha, t¬ng ®¬ng víi ®èi chøng lµ thô phÊn khi hoa b¾t ®Çu në hoa lóc 7 giê s¸ng (B¶ng 3).


Ngoµi viÖc ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai, tuæi hoa mÑ cßn ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng h¹t gièng (B¶ng 4). So s¸nh khèi lîng 1000 h¹t, khèi lîng c©y con gi÷a c¸c giai ®o¹n thµnh thôc cña hoa mÑ khi thô phÊn,  kÕt qu¶ b¶ng 3 cho thÊy cã sù sai kh¸c ®¸ng kÓ ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc. NÕu tiÕn hµnh thô phÊn tríc 12 giê tÝnh tõ thêi ®iÓm hoa në cho khèi lîng 1000 h¹t cao nhÊt 3,48 g th× còng cho khèi lîng kh« cña c©y con cao nhÊt, c¸c c«ng thøc thô phÊn tríc hoa në tõ 14 - 24 giê còng cho kÕt qu¶ t¬ng tù, trong ®ã c«ng thøc thô phÊn tríc khi hoa në 24 giê cho khèi lîng 1000 h¹t t¬ng ®¬ng ®èi chøng, trong khi khèi lîng kh« cña c©y con l¹i cã sù sai kh¸c. Së dÜ nh vËy v× dinh dìng tÝch lòy trong h¹t cña c«ng thøc thô phÊn khi hoa míi në cã thÓ thÊp h¬n c¸c c«ng thøc kh¸c do sè lîng h¹t/qu¶ nhiÒu h¬n.

MÆc dï cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸c chØ tiªu khèi lîng 1000 h¹t vµ khèi lîng kh« cña c©y  con nhng tû lÖ n¶y mÇm cña tÊt c¶ c¸c c«ng thøc hÇu nh kh«ng cã sù sai kh¸c ®¸ng kÓ, biÕn ®éng tõ 83,9 - 86,1%, sù sai kh¸c râ nhÊt ®îc ghi nhËn ë c«ng thøc thô phÊn tríc hoa në 24 giê cho tû lÖ n¶y mÇm cao nhÊt 86,1% vµ thÊp nhÊt lµ 83,9% ë c«ng thøc thô phÊn tríc hoa në 22 giê (LSD 0,5 = 2,9).


C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Sanjeev vµ cs. (2008) cho r»ng, c«ng nghÖ s¶n xuÊt h¹t gièng cµ chua lai F1 b»ng ph¬ng ph¸p khö ®ùc dßng mÑ vµ thô phÊn b»ng tay, thêi ®iÓm thô phÊn tèt nhÊt ®îc cho lµ buæi s¸ng tõ 8 - 10 giê. Trong khi ®ã Ph¹m Mü Linh vµ cs. (2009) l¹i cho r»ng, trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi, nhiÖt ®é Êm ¸p tõ 18 - 25oC, kh«ng ma, thô phÊn cho cµ chua kh«ng nhÊt thiÕt chØ tiÕn hµnh trong buæi s¸ng, mµ cã thÓ tiÕn hµnh vµo  bÊt kú thêi gian nµo trong ngµy.  


KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, sö dông dßng mÑ cã vßi nhuþ mÉn c¶m víi GA3 trong s¶n xuÊt h¹t gièng lai cµ chua nªn thô phÊn  cho nh÷ng hoa sÏ në vµo ngµy h«m sau vµ thêi gian thô phÊn tèt nhÊt lµ buæi chiÒu cña ngµy h«m tríc.  


3.3. §¸nh gi¸ ®é thuÇn di truyÒn cña con
       lai F1


Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh  gi¸ chÊt lîng h¹t gièng lai cµ chua lµ ®é thuÇn di truyÒn cña con lai F1. 


Theo Alphachev (1991) (trÝch dÉn tõ Scott vµ cs., 2010) tÝnh tr¹ng th©n mÇm mµu tÝm lµ tÝnh tr¹ng tréi v× vËy khi lai gi÷a hai bè mÑ cã th©n xanh x th©n tÝm th× con lai F1 cã mµu s¾c th©n mÇm mµu tÝm. Trong thÝ nghiÖm dßng mÑ D5 cã ®Æc ®iÓm th©n mÇm cã mµu xanh, cßn dßng bè FM372 th©n mÇm cã mµu tÝm, con lai F1 cña hai dßng nµy  ph¶i cã mµu s¾c th©n mµu tÝm.


KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, nÕu thô phÊn tríc khi hoa në 14 - 18 giê cho 100% sè c©y con cã mµu s¾c th©n mÇm mµu tÝm. 


4. KÕT LUËN 


øng dông dßng mÑ cµ chua cã vßi nhôy mÉn c¶m víi GA3 D5 trong s¶n xuÊt h¹t gièng cµ chua lai F1 yªu cÇu mét sè yÕu tè kü thuËt c¬ b¶n sau:


- Dßng mÑ hÇu nh kh«ng cã kh¶ n¨ng tù thô tríc khi hoa b¾t ®Çu në, tû lÖ ®Ëu qu¶ tríc khi hoa b¾t ®Çu në  lµ 0% vµ ®¹t 0,72 - 8,62% xung quanh thêi ®iÓm hoa në hoµn toµn.


- Thô phÊn cho dßng mÑ tríc khi hoa në 14 - 18 giê cho tû lÖ ®Ëu qu¶ cao nhÊt ®¹t 62,1%, n¨ng suÊt h¹t 129,18 ®Õn 135,49 kg t¬ng ®¬ng víi thêi ®iÓm hoa b¾t ®Çu në. 


- Thêi ®iÓm thô phÊn tõ 12 - 14 giê tríc khi hoa në cho khèi lîng 1000 h¹t vµ khèi lîng c©y con cao nhÊt lµ 3,27 - 3,48 g vµ 24,89 - 24,96 g. 


- Thêi ®iÓm thô phÊn cña dßng mÑ ¶nh hëng kh«ng ®¸ng kÓ ®Õn tû lÖ n¶y mÇm cña h¹t lai F1.
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