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TÓM TẮT 

Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng thích ứng và kích tạo đơn bội của dòng kích tạo đơn bội tự nhiên 
UH400 trong 4 thời vụ khác nhau năm 2014 - 2015 tại Gia Lâm, Hà Nội. Hai mươi kiểu gen dị hợp là các vật liệu ngô tẻ 
F1 hạt vàng được lai kích tạo với dòng UH400 và đánh giá tỷ lệ hạt đơn bội dựa trên chỉ thị hình thái màu sắc hạt. Các 
hạt đơn bội được lưỡng bội hóa bằng colchicine 0,06% trong 8 giờ tạo dòng đơn bội kép, các dòng đơn bội kép được 
trồng, đánh giá sinh trưởng và năng suất trong vụ xuân 2015; đồng thời sử dụng chỉ thị SSR để đánh giá độ bội của các 
dòng đơn bội kép ở vụ xuân 2016. Kết quả cho thấy, dòng UH400 có khả năng sinh trưởng, phát triển trong điều kiện 
vụ thu đông và xuân ở miền Bắc Việt Nam và nhân, duy trì dòng thích hợp trong vụ xuân. Dòng UH400 có khả năng 
kích tạo đơn bội đối với các vật liệu ngô tẻ hạt F1 hạt vàng với tỷ lệ kích tạo trung bình đạt 7,05%. Lưỡng bội hóa dòng 
đơn bội bằng colchicine nồng độ 0,06% trong 8 giờ cho tỷ lệ hạt sống sót thấp (14,4%). Sử dụng chỉ thị phi065 để phân 
biệt dạng hạt đơn bội tạo ra từ UH400 với 6 dòng mẹ cho hiệu quả cao. Dạng hạt của 5 tổ hợp lai (M8, M12, M19, M21, 
M22 x UH400) là các hạt đơn bội, một tổ hợp M14xUH400 không phải là hạt đơn bội. 

Từ khoá: Đơn bội kép, kích tạo, UH400, tẻ, maize. 

Utilization of Natural Haploid Inducer, UH400, for Hybrid Maize Breeding 

ABSTRACT 

Adaptability and haploid inducing ability of UH400 were evaluated in 4 cropping seasons during 2014 and 2015 
at Gialam, Hanoi, Vietnam. Twenty yellow dent maize hybrids were crossed with UH400 and the F1 seeds were 
evaluated for haploid induction rate using anthocyanin color marker. Ploidy doubling was done by colchicine 
treatment at 0.06% for 8 hours to develop double haploid (DH) lines. DH lines were evaluated for growth and yield in 
2015 spring cropping season and ploidy level determined in spring 2016. The studies showed that UH400 can be 
grown in fall-winter and spring cropping seasons in the North of Vietnam, while seed multiplication and line 
maintenance be done in spring. UH400 can be used for haploid induction on yellow dent maize hybrids with induction 
rate of 7.05%. DH lines developed in this study had poor survival rate (14.4%). The use of SSR marker phi065 to 
identify haploid seeds from six crosses with UH400 showed that five crosses (M8, M12, M19, M21 and M22 crossed 
to UH400) are haploid.  

Keywords: Haploid inducer, UH400, double haploids, dent maize. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phương pháp phát triển dòng thuần bằng 
tự thụ phấn cưỡng bức đã trở thành phương 
pháp tiêu chuẩn của chương trình chọn tạo 
giống ngô ưu thế lai, đây là công việc gây tốn 
kém về kinh phí và thời gian trong tạo giống 
ngô (Choukan and Warburton, 2006). Phát triển 
dòng đơn bội kép (doubled haploid - DH) bằng 
phương pháp kích tạo tự nhiên (in vivo) thay thế 
phương pháp tự thụ phấn cưỡng bức tạo dòng 
thuần truyền thống là một tiến bộ trong những 
năm gần đây. DH đang được sử dụng rộng rãi và 
có hiệu quả cao ở nhiều nước trên thế giới, tăng 
hiệu quả phát triển, chọn lọc và duy trì dòng 
thuần (Rober et al., 2005). 

Chase (1952) đã quan sát hiện tượng tự đơn 
bội ở nguồn gen ngô Corn - Belt Mỹ, và cho biết 
tỷ lệ kích tạo thấp khoảng 0,1% và do vậy không 
có khả năng thương mại hoá. Coe (1959) phát 
hiện ra dòng thuần gọi là Stock 6 có tỷ lệ kích 
tạo đơn bội đạt tỷ lệ 1 - 2%. Dòng này trở thành 
tổ tiên của tất cả các dòng kích tạo phát triển 
sau này và phương pháp in vivo tạo đơn bội kép 
ngày càng được sử dụng nhiều trong chọn tạo 
giống ngô. Chọn dòng DH đã thay đô ̉i sâu sắc so 
với chọn lọc chu kỳ trong phát triê ̉n giô ́ng ngô 
ưu thê ́ lai (Gallais, 2009). Sử dụng dòng DH 
bằng phương pháp gây tạo in vivo tạo đơn bội 
mẹ là một hướng sử dụng trong chọn tạo giống 
ngô (Zea mays L.). Tiến bộ chủ yếu của phương 
pháp này trong chọn tạo giống ngô lai là (i) biến 
dị di truyền tối đa, (ii) đồng hợp hoàn toàn, (iii) 
khả năng thương mại hoá cao, (iv) đơn giản, (v) 
giảm chi phí (vi) tối ưu cho ứng dụng chỉ thị 
(Geiger and Gordillo, 2010). Tuy nhiên, các dòng 
kích tạo đơn bội có tính thích nghi còn rất hạn 
chế, là một trở ngại của kỹ thuật đơn bội kép ở 
tất cả các chương trình chọn tạo giống ngô nhiệt 
đới (Prigge et al., 2012). 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh 
giá khả năng thích ứng và khả năng kích tạo đơn 
bội của dòng UH400 nhập nội từ Liên Bang Đức 
trong điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam, đồng 
thời thử nghiệm quy trình lưỡng bội hoá và đánh 
giá khả năng kết hợp của các dòng DH phục vụ 
chương trình chọn tạo giống ngô lai. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Vật liệu nghiên cứu là dòng kích tạo đơn bội 

tự nhiên UH400 nhập nội từ Đại học 
Hohenheim, CHLB Đức và 20 vật liệu sử dụng 
cho kích tạo đơn bội (vật liệu nhận phấn donor) 
là các vật liệu ngô tẻ F1 hạt vàng ký hiệu từ M8 
đến M27 (Bảng 1). 

2.2. Đánh giá khả năng thích ứng của dòng 
kích tạo đơn bội tự nhiên UH400 

Thí nghiệm đánh giá khả năng thích ứng 
của dòng ngô UH400 được bố trí trong điều kiện 
nhiệt độ thấp của miền Bắc vụ thu đông và vụ 
xuân năm 2014 - 2015. Mỗi thời vụ trồng dòng 
UH400 thành 1 hàng dài 10 m, mật độ 60 x 20 
cm, không nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh 
trưởng, phát triển, mức độ nhiễm sâu bệnh hại, 
đổ gãy, năng suất theo QCVN 01 - 56: 
2011/BNNPTNT. 

Thời điểm gieo trồng ở từng thời vụ cụ thể 
như sau: 

Thời vụ 1: gieo bầu vào ngày 15/09/2014 
Thời vụ 2: gieo bầu vào ngày 15/10/2014 
Thời vu ̣ 3: gieo bâ ̀u vào ngày 29/11/2014 
Thời vu ̣ 4: gieo bâ ̀u vào ngày 13/02/2015 

2.3. Đánh giá khả năng kích tạo đơn bội 
của dòng UH400 với các vật liệu ngô tẻ F1 
hạt vàng, lưỡng bội hóa bằng colchicine 
tạo dòng đơn bội kép 

Thí nghiệm kích tạo trồng xen kẽ dòng kích 
tạo đơn bội (inducer) UH400 với các vật liệu 
nhận phấn (donor) từ dòng kích tạo, mỗi vật liệu 
nhận phấn trồng trên một hàng với 6 cây, 
khoảng cách cây x cây 40 cm, hàng x hàng 70 
cm trong vụ thu đông 2014. Phương pháp lai sử 
dụng bao cách ly thu phấn của dòng kích tạo 
thụ cho từng cây mỗi vật liệu, thu hoạch các bắp 
của từng cây nhận phấn và nhận biết hạt đơn 
bội dựa trên kiểu hình biểu hiện màu trên hạt ở 
lớp ơlơron và bao phôi do gen R1 - nj điều khiển 
theo phương pháp của Gordillo và Geiger, (2010) 
và Prasanna et al. (2012). 
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Bảng 1. Danh sách vật liệu sử dụng kích tạo đơn bội 

Kí hiệu Tổ hợp lai/giống Nguồn gốc Đặc điểm hạt 

M8 639 Trung Quốc Hạt vàng 

M9 0811 Trung Quốc Hạt vàng 

M10 0919 Trung Quốc Hạt vàng 

M11 A1377 Trung Quốc Hạt vàng 

M12 CP888 Thái Lan Hạt vàng 

M13 CP999 Thái Lan Hạt vàng 

M14 DK919 Mỹ Hạt vàng 

M15 H1208 Trung Quốc Hạt vàng 

M16 HT818 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M17 LVN145 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M18 LVN25 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M19 LVN61 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M20 LVN885 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M21 LVN99 Viện Nghiên cứu Ngô Hạt vàng 

M22 NK66 Công ty Sygenta Hạt vàng 

M23 NK6654 Công ty Sygenta Hạt vàng 

M24 SIXA166 Trung Quốc Hạt vàng 

M25 SS6410 Philippine Hạt vàng 

M26 SSC131 Công ty Giống cây trồng miền Nam Hạt vàng 

M27 YY1413 Trung Quốc Hạt vàng 

 

Hình 1. Lai kích tạo và nhận biết hạt đơn bội (Prasanna et al., 2012) 



Khai thác vật liệu kích tạo đơn bội tự nhiên UH400 phục vụ chọn tạo giống ngô ưu thế lai  

1698 

2.4. Lưỡng bội hóa bằng colchicine tạo 
dòng đơn bội kép 

Lưỡng bội hóa các hạt đơn bội để tạo đơn bội 
kép (DH) bằng colchicine theo phương pháp của 
Prigge et al. (2012). Mỗi vật liệu sau lai kích tạo 
lấy 6 bắp tách hạt, xử lý colchicine 5 hạt đơn bội 
trên bắp, hạt được cho nảy mầm, cắt đỉnh rễ và 
đỉnh mầm 1 - 2 mm ngâm trong dung dịch 
colchicine (C22H25NO6) nồng độ 0,06% trong 8 
giờ. Sau khi xử lý, rửa sạch hạt bằng nước cất, 
gieo trên khay, khi cây con khỏe mạnh trồng ra 

ngoài đất trong nhà lưới để đánh giá dòng đơn 
bội kép (DH) trong vụ Xuân 2015. Thí nghiệm 
không lặp lại, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, 
phát triển và năng suất theo QCVN 01 - 56: 
2011/BNNPTNT. 

2.5. Xác định hạt đơn bội bằng chỉ thị phân 
tử SSR 

Hạt đơn bội được xác định bằng chỉ thị 
SSR theo danh sách ở bảng 2 và phương pháp 
như sau: 

Bảng 2. Trình tự mồi được sử dụng trong nghiên cứu 

Tên mồi Vị trí 
trên NST Trình tự Kiểu lặp Số 

allele 
Kích 

thước (bp) 

phi109275 1.00 F - CGGTTCATGCTAGCTCTGC AGCT 4 117 - 143 

  R - GTTGTGGCTGTGGTGGTG    

phi308707 1.10 F - GCAACAAGATCCAGCCGAT AGC 5 116 - 134 

  R - GTCGCCCTCATATGACCTTC    

phi083 2.04 F - CAAACATCAGCCAGAGACAAGGAC AGCT 3 125 - 137 

  R - ATTCATCGACGCGTCACAGTCTACT    

phi101049 2.09 F - CCGGGAACTTGTTCATCG AGAT 7 230 - 274 

  R - CCACGTCCATGATCACACC    

phi029 3.04 F - TTGTCTTTCTTCCTCCACAAGCAGCGAA AG/AGCG* 3 148 - 162 

  R - ATTTCCAGTTGCCACCGACGAAGAACTT    

phi102228 3.04 - 3.05 F - ATTCCGACGCAATCAACA AAGC 3 123 - 131 

  R - TTCATCTCCTCCAGGAGCCTT    

phi053 3.05 F - CTGCCTCTCAGATTCAGAGATTGAC ATAC 4 169 - 195 

  R - AACCCAACGTACTCCGGCAG    

phi072 4.00 F - ACCGTGCATGATTAATTTCTCCAGCCTT AAAC 5 143 - 167 

  R - GACAGCGCGCAAATGGATTGAACT    

phi079 4.05 F - TGGTGCTCGTTGCCAAATCTACGA AGATG 4 180 - 195 

  R - GCAGTGGTGGTTTCGAACAGACAA    

phi093 4.08 F - AGTGCGTCAGCTTCATCGCCTACAAG AGCT 3 274 - 294 

  R - AGGCCATGCATGCTTGCAACAATGGATACA    

phi109188 5.00 FAAGCTCAGAAGCCGGAGC AAAG 4 148 - 174 

  R - GGTCATCAAGCTCTCTGATCG    

phi423796 6.01 F - CACTACTCGATCTGAACCACCA AGATG 4 121 - 141 

  R - CGCTCTGTGAATTTGCTAGCTC    

phi299852 6.08 F - GATGTGGGTGCTACGAGCC AGC 5 111 - 147 

  R - AGATCTCGGAGCTCGGCTA    

phi328175 7.04 F - GGGAAGTGCTCCTTGCAG AGG 4 100 - 130 

  R - CGGTAGGTGAACGCGGTA    

phi065 9.03 F - AGGGACAAATACGTGGAGACACAG CACTT 2 131 - 151 

  R - CGATCTGCACAAAGTGGAGTAGTC    
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Bảng 3. Thành phần phản ứng PCR 

Thành phần phản ứng Thể tích phản ứng (µl) Nồng độ cuối 

Go Taq® Green Master Mix, 2X  5  1 X 

Mồi, 10 µM 2  1 µM 

DNA khuôn 1  5 ng 

Nuclease - Free Water to 2  

Tổng thể tích 10  

Bảng 4. Chu trình nhiệt của phản ứng PCR 

Bước Nhiệt độ(ºC) Thời gian Số chu kỳ 

1 95 5 phút 1 

2 95 30 giây 35 

52 - 55 30 giây 

72 30 giây 

3 72 7 phút 1 

 
Sản phẩm PCR được điện di trên gel 

agarose 4% ở hiệu điện thế 250 V, cường độ 
dòng điện 400 mA trong thời gian 50 - 70 phút. 
Bản gel được nhuộm trực tiếp với ethidium 
bromide. Kết quả điện di được hiển thị dưới đèn 
UV và được chụp lại bởi máy đọc gel, chụp và in 
ảnh của hãng ATTO Corporation. 

Kết quả thí nghiệm được xử lý phân tích 
phương sai ANOVA, hệ số biến động (CV%) và 
sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa (LSD0,05). Phần 
mềm sử dụng phân tích là IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng thích ứng của dòng kích tạo 
đơn bội tự nhiên UH400  

Kết quả đánh giá các giai đoạn sinh trưởng, 
đặc điểm nông sinh học, khả năng trỗ cờ, phun 

râu và các đặc điểm sinh sản như số hàng hạt, 
số hạt, trọng lượng hạt, năng suất và yếu tố tạo 
thành năng suất là những tính trạng liên quan 
đến chịu nhiệt độ cao của dòng ở các thời vụ 
khác nhau. Các giai đoạn sinh trưởng, phát 
triển trong 4 thời vụ cho thấy dòng UH400 có 
thời gian sinh trưởng ngắn ngày trong 3 thời vụ 
(1, 2, 4) và trung ngày trong thời vụ 3, thời vụ có 
nhiệt độ cao xu hướng rút ngắn thời gian sinh 
trưởng từ 5 đến 13 ngày. Chênh lệch tung phấn 
- phun râu của dòng UH400 biểu hiện sự kém 
thích nghi nhất trong thời vụ 1 (4 ngày), chênh 
lệch ngắn ở 3 thời vụ còn lại (1 - 2 ngày) (Bảng 
5). Dòng UH400, được chọn tạo thích ứng với 
điều kiện ôn đới, kết quả đánh giá trong nghiên 
cứu này xác định được thời vụ 4 nhiệt độ thấp 
phù hợp với dòng UH400 đồng thời phù hợp với 
nghiên cứu của Rahman et al. (2013). 

Bảng 5. Các giai đoa ̣n sinh trưởng, phát triển của dòng ngô kích tạo đơn bội UH400  
trong 4 thời vu ̣ nghiên cứu ta ̣i Gia Lâm, Hà Nội (ngày) 

Thời vụ Gieo - mọc Gieo - tung phấn Gieo - phun râu Chênh lệch tung  
phấn phun râu 

Thời gian  
sinh trưởng 

Thời vụ 1 7 45 49 4 95 

Thời vụ 2 7 50 52 2 102 

Thời vụ 3 10 58 59 1 108 

Thời vụ 4 9 53 54 1 103 
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Bảng 6. Đặc điểm hình thái của dòng ngô kích tạo đơn bội UH400  
trong 4 thời vu ̣ nghiên cứu ta ̣i Gia Lâm, Hà Nội 

Thời vụ CĐB 
(cm) 

CCC 
(cm) CĐB/CCC (%) Số lá Màu sắc  

gân lá Màu sắc thân Màu sắc hạt 

Thời vụ 1 35,5 102,5 31,6 15,2 Tía Tía TX, ĐĐ 

Thời vụ 2 38,2 120,0 31,8 15,5 Tía Tía TX, ĐĐ 

Thời vụ 3 41,3 117,3 32,8 15,6 Tía Tía TX, ĐĐ 

Thời vụ 4 40,0 110,5 35,6 15,0 Tía Tía TX, ĐĐ 

Ghi chú: CĐB: chiều cao đóng bắp; CCC: chiều cao đóng bắp/cao cây; CĐB/CC: tỷ lệ cao đóng bắp/cao cây, TX: trắng xám,  
ĐĐ: đốm đen ở đỉnh hạt. 

 

Hình 2. Màu sắc hạt của dòng kích tạo đơn bội UH400 duy trì tại Gia Lâm, Hà Nội 

Đánh giá một số chỉ tiêu hình thái cây cho 
thấy, dòng UH400 thể hiện chiê ̀u cao cây thấp 
và biến động mạnh giữa các thời vụ nghiên 
cứu từ 102,5 - 120 cm; chiều cao đóng bắp 
tương đối đồng đều giữa các thời vụ, khoảng 
từ 30 - 35% chiều cao cây; Đặc điểm hình thái 
về màu sắc thân, lá, hạt và dạng hạt cũng là 
một chỉ thị quan trọng của dòng kích tạo đơn 
bội, để nhận dạng nó là cây kích tạo đơn bội 
hoặc hạt kích tạo đơn bội (Bảng 6). Dòng 
UH400 có thân và gân lá màu tía, hạt có màu 
trắng xám và có đốm đen ở đỉnh hạt giống như 
hạt gốc nhận từ Đại học Hohenheim, CHLB 
Đức (Hình 2). Tính trạng này khá ổn định vì 
là tính trạng chất lượng được điều khiển bởi 
đơn gen (Prigge et al., 2012). 

Đánh giá một số chỉ tiêu liên quan đến khả 
năng thụ phấn - thụ tinh thể hiện dòng UH400 

thích nghi trong thời vụ 3 và 4 với số nhánh cờ 
(13,2 - 14,5 nhánh), lượng hạt phấn (điểm 4), 
lượng râu (điểm 3) nhiều hơn so với 2 thời vụ 
còn lại, khả năng phun râu nhanh, nhận phấn 
được tập trung (Bảng 7). 

Dòng UH400 biểu hiện khả năng chống 
chịu sâu bệnh yếu trong điều kiện nóng ẩm 
nhiệt đới miền Bắc Việt Nam. Những sâu bệnh 
hại xuất hiện chính là bệnh đốm lá lớn do nấm 
(Exserohilum turcicum), đốm lá nhỏ do nấm 
(Bipolaris maydis), bệnh thối thân do nấm 
(Colletotrichum graminicola), sâu đục thân 
(Ostrinia nubilalis Hübner), sâu đục bắp 
(Helicoverpa zea (Boddie). Ở cả 4 thời vụ đánh 
giá thích ứng, dòng nhiễm nặng đốm lá lớn và 
đốm lá nhỏ (điểm 3 - 5); nhiễm sâu đục thân với 
tỷ lệ cao nhất ở thời vụ 1 (25,4%), thấp nhất ở 
thời vụ 4 (5,5%) (Bảng 8). 
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Bảng 7. Mô ̣t sô ́ chỉ tiêu vê ̀ bông cờ và khả năng cho nhận phấn  
của dòng ngô kích tạo đơn bội UH400 trong 4 thời vu ̣ nghiên cứu ta ̣i Gia Lâm, Hà Nô ̣i 

Thời vụ Chiều dài bông cờ 
(cm) 

Số nhánh cờ 
(nhánh) 

Lượng hạt phấn 
(1 - 5) 

Lượng râu  
(1 - 5) Khả năng phun râu 

Thời vụ 1 22,1 8,3 3 2 Trung bình 

Thời vụ 2 25,2 12,1 2 2 Trung bình 

Thời vụ 3 25,5 13,2 4 3 Nhanh 

Thời vụ 4 24,7 14,5 4 3 Nhanh 

Ghi chú: Điểm 1: rất ít, Điểm 5: rất nhiều 

Bảng 8. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của dòng ngô kích tạo đơn bội UH400  
trong 4 thời vu ̣ nghiên cứu ta ̣i Gia Lâm, Hà Nô ̣i 

Thời vụ Sâu đục 
thân (%) 

Sâu đục bắp 
(%) 

Đốm lá lớn 
(điểm) 

Đốm lá nhỏ 
(điểm) Thối thân (%) Đổ gốc 

(%) 
Gãy thân 

(%) 

Thời vụ 1 25,4 10,2 4 5 0,0 25,4 5,8 

Thời vụ 2 17,2 0,0 3 4 0,0 14,7 0,0 

Thời vụ 3 10,3 0,0 3 4 5,3 12,3 0,0 

Thời vụ 4 5,5 2,0 3 4 0,0 10,6 0,0 

Ghi chú: Điểm 1: rất nhẹ, điểm 5: rất nặng 

Bảng 9. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suâ ́t của dòng ngô kích tạo đơn bội  
UH400 trong 4 thời vu ̣ nghiên cứu tại Gia Lâm, Hà Nội 

Thời vụ CDB (cm) ĐKB (cm) Số hạt/bắp P1.000 NSCT (g/cây) Năng suất kg/ha 

Thời vụ 1 10,3 2,3 17,5 185,3 3,24 262,66 

Thời vụ 2 9,5 2,4 15,5 173,6 2,69 153,33 

Thời vụ 3 10,6 2,5 20,5 187,5 3,84 218,88 

Thời vụ 4 11,5 2,5 21,5 195,5 5,24 340,46 

Ghi chú: CDB: chiều dài bắp, ĐKB: đường kính bắp, P1.000: khối lượng 1.000 hạt; NSCT: năng suất cá thể. 

Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất của 
dòng UH400 trong 4 thời vụ cho kết quả về tính 
trạng chiều dài bắp dao động từ 9,5 - 11,5 cm, 
đường kính bắp từ 2,3 - 2,5 cm, số hạt trên bắp từ 
15,5 - 21,5 hạt, khối lượng 1.000 hạt từ 173,6 - 
195,5 g và tốt nhất ở thời vụ 4 thể hiện qua năng 
suất cá thể cao nhất (đạt 5,24 g/cây) và năng suất 
thực thu cao nhất (đạt 340,46 kg/ha) (Bảng 9). 

3.2. Đánh giá khả năng kích tạo đơn bội 
của dòng UH400 bằng chỉ thị hình thái 

Bên cạnh việc nhân dòng, bước đầu tìm khả 
năng kích tạo đơn bội của dòng UH400 trong 
điều kiện Việt Nam. Thí nghiệm thực hiện trên 

các kiểu gen khác nhau là các vật liệu ngô tẻ F1 
hạt vàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng 
UH400 có khả năng kích tạo đơn bội với hầu hết 
các kiểu gen nghiên cứu. Tỉ lệ kích tạo đơn bội 
của dòng UH400 với các giống ngô tẻ hạt vàng 
có sự khác biệt rất rõ rệt, từ 0 - 11,82%. Trong 
đó, dòng UH400 không kích tạo ra hạt đơn bội 
đối với 4 vật liệu là M9, M15, M25 và M27, 
ngoài ra tỉ lệ kích tạo thấp đối với M20 (2,44%); 
các vật liệu còn lại có tỉ lệ kích tạo dao động 
trong khoảng 6,25 - 11,43% và cao nhất ở vật 
liệu M23 (11,82%). Kết quả này phù hợp với 
những nghiên cứu đã công bố đối với một số 
dòng kích tạo như công bố của Rober et al. (2005) 
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Bảng 10. Khả năng kích tạo đơn bội của dòng UH400 đối với các vật liệu  
ngô tẻ hạt vàng vụ Thu Đông 2014 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên Tống số hạt Số hạt đơn bội Tỷ lệ hạt đơn bội (%) 

M8 x UH400 1.443 123 8,52 

M9 x UH400 521 0 0,00 

M10 x UH400 919 61 6,64 

M11 x UH400 1.039 65 6,25 

M12 x UH400 315 31 9,84 

M13 x UH400 552 35 6,34 

M14 x UH400 1.182 129 10,91 

M15 x UH400 650 0 0,00 

M16 x UH400 651 67 10,29 

M17 x UH400 644 69 10,71 

M18 x UH400 344 32 9,30 

M19 x UH400 1115 123 11,03 

M20 x UH400 123 3 2,44 

M21 x UH400 70 8 11,43 

M22 x UH400 720 59 8,19 

M23 x UH400 914 108 11,82 

M24 x UH400 575 53 9,22 

M25 x UH400 228 0 0,00 

M26 x UH400 147 12 8,16 

M27 x UH400 346 0 0,00 

 
và Geiger and Gordillo (2010), trung bình lai 
kích tạo tỷ lệ khoảng 8% và phạm vi biến động 
rộng qua các donor và môi trường khác nhau. 
Một dòng chị em của RWS là RWK - 76 phát 
triển từ lai thuận nghịch (WS14 × KEMS), tỷ lệ 
kích tạo đơn bội trung bình 9 - 10%. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ kích tạo đơn bội trong 
điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở nước ta cũng 
cho tỉ lệ kích tạo tương đương với khu vực trồng 
ngô có điều kiện ôn đới ở trên thế giới.3.3. Kết 
quả lưỡng bội hóa bằng colchicine tạo dòng đơn 
bội kép. 

Đối với các hạt đơn bội thu được năm 2014, 
đem ngâm ủ tổng 413 hạt, có 232 hạt nảy mầm 
(đạt tỷ lệ 56,17%), sau khi xử lý colchicine và 
gieo bầu 10 ngày tỷ lệ cây sống sót giảm xuống 
còn 25,43% so với số hạt nảy mầm. Những cây 
sống sót được trồng và đánh giá tại Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Cây trồng, tiến hành tự phối 
kết quả thu được 13 dòng đơn bội kép ký hiệu từ 
DH1 đến DH13 (Bảng 11). Đánh giá tất cả các 

cây về sinh trưởng phát triển, đặc điểm nông 
sinh học, chống chịu, năng suất và yếu tố tạo 
thành năng suất. 

Các dòng DH có một số đặc điểm nông sinh 
học phù hợp cho phát triển giống ưu thế lai như 
thời gian sinh trưởng ngắn (92 - 101 ngày), 
chênh lệch tung phấn phun râu ngắn 1 - 3 ngày 
(trừ dòng DH4 và DH5 chênh lệch 4 - 6 ngày) 
chiều cao cây từ 81,20 - 118,95 cm, chiều cao 
đóng bắp từ 15,9 - 30,85 cm, số lá từ 14 - 16 lá. 
Màu sắc thân và cờ từ xanh nhạt đến tím, màu 
sắc bao phấn tương ứng như kết quả bảng 13. 
Bốn dòng DH không cho thu hoạch là DH2, 
DH5, DH6 và DH12. Kết quả này có thể do độc 
tính của colchicine không gây chết sau xử lý, 
nhưng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển 
của dòng DH không bình thường và không có 
khả năng thụ phấn thụ tinh và kết hạt. Năng 
suất và yếu tố tạo thành năng suất của các dòng 
ở bảng 10 cho thấy, chiều dài bắp của các dòng 
từ 10,22 - 14,25 cm, đường kính bắp 2,66 - 3,87 
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cm, số hàng hạt 10 - 14 hàng, số hạt/hàng từ 12 
- 24 hạt, khối lượng 100 hạt từ 16,72 - 31,56 
gam và năng suất cá thể đạt từ 37,32 - 61,07 

g/cây (Bảng 10). Sáu dòng đơn bội kép DH1, 
DH3, DH4, DH8, DH10 và DH13 có năng suất 
khá từ 43,74 - 61,07 g/cây. 

Bảng 11. Kết quả lưỡng bội hóa dòng đơn bội bằng colchicine  
vụ xuân 2015 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên Số hạt 
ngâm ủ Số hạt nảy mầm 

Số cây sống sau... Ký 
hiệu 3 ngày 5 ngày 7 ngày 10 ngày 

M8 x UH400 30 23 12 10 10 6 DH1 

M10 x UH400 30 17 8 8 8 5 DH2 

M11 x UH400 30 19 10 8 8 5 DH3 

M12 x UH400 30 25 11 3 3 3 DH4 

M13 x UH400 30 10 3 0 0 0  -  

M14 x UH400 30 14 7 7 7 5 DH5 

M16 x UH400 30 5 0 0 0 0  -  

M17 x UH400 30 17 11 8 8 6 DH6 

M18 x UH400 30 6 3 0 0 0  -  

M19 x UH400 30 16 11 9 9 6 DH7 

M20 x UH400 3 2 2 2 1 1 DH8 

M21 x UH400 8 7 6 6 4 3 DH9 

M22 x UH400 30 26 19 12 10 7 DH10 

M23 x UH400 30 23 12 10 6 5 DH11 

M24 x UH400 30 12 6 6 6 4 DH12 

M26 x UH400 12 10 8 5 5 3 DH13 

Tổng  413 232    59  

Ghi chú: ( - ): Sau 10 ngày không thu được cây sống sót. 

Bảng 12. Giai đoa ̣n sinh trưởng, phát triển của các dòng đơn bội kép  
sau xử lý colchicine vụ xuân 2015 (ngày) 

 
KH 

Số ngày từ gieo đến... 

Mọc Tung phấn Phun râu TP - PR TGST 

DH1 5 56 58 2 99 

DH2 7 55 58 3  -  

DH3 7 56 59 3 98 

DH4 5 59 65 6 100 

DH5 5 57 61 4  -  

DH6 6 52 55 3  -  

DH7 5 60 61 1 101 

DH8 5 58 60 2 100 

DH9 7 57 59 2 98 

DH10 5 57 58 1 101 

DH11 5 54 56 2 93 

DH12 5 55 56 1  -  

DH13 6 61 63 2 92 
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Bảng 13. Một số đặc điểm nông sinh học của các dòng đơn bội kép  
sau xử lý colchicine vụ xuân 2015 

KH CCC (cm) CCĐB (cm) Số lá MS thân MS cờ MS bao phấn 

DH1 87,74 24,97 15,28 Xanh nhạt Xanh Tím nhạt 

DH2 105,60 24,55 15,75 Tím Tím Tím 

DH3 86,55 21,20 15,75 Tím nhạt Tím Vàng 

DH4 115,10 27,95 15,00 Xanh nhạt Xanh Vàng 

DH5 118,95 24,90 15,00 Xanh tím Tím Vàng nhạt 

DH6 89,25 16,95 15,50 Xanh tím Tím Vàng 

DH7 81,20 15,90 15,40 Xanh Tím Vàng 

DH8 108,30 20,72 15,20 Xanh Xanh Tím nhạt 

DH9 97,38 27,71 14,88 Xanh Tím Tím nhạt 

DH10 113,45 30,85 16,00 Tím Tím Vàng nhạt 

DH11 104,13 28,34 15,30 Xanh Xanh Vàng 

DH12 95,97 21,72 15,67 Tím Tím Tím 

DH13 107,60 25,10 15,37 Xanh Xanh Tím nhạt 

Ghi chú: CCC: chiều cao cây, CCĐB: chiều cao đóng bắp, MS: màu sắc 

Bảng 14. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất  
của các dòng đơn bội kép trong nhà lưới vụ xuân 2015 

KH CDB (cm) ĐKB (cm) CDĐC (cm) SHH (hàng) SH/H (hạt) NSCT (g) KL100 (g) 

DH1 11,93 3,16 2,59 11,71 20,63 44,31 18,34 

DH2  -   -   -   -   -   -   -  

DH3 13,73 2,61 1,95 11,00 24,60 57,29 21,17 

DH4 12,28 3,87 2,36 13,00 19,50 61,07 24,09 

DH5  -   -   -   -   -   -   -  

DH6  -   -   -   -   -   -   -  

DH7 10,22 3,25 2,01 11,00 21,50 37,32 15,78 

DH8 11,53 3,23 1,69 11,33 20,17 43,74 19,14 

DH9 14,25 3,17 2,69 11,33 12,00 37,55 27,62 

DH10 11,71 3,86 2,34 13,80 16,90 49,77 21,34 

DH11 10,84 3,68 1,42 11,00 22,00 40,46 16,72 

DH12  -   -   -   -   -   -   -  

DH13 12,49 3,35 3,07 10,69 13,37 45.11 31,56 

Ghi chú: CDB: chiều dài bắp, ĐKB: đường kính bắp, CDĐC: chiều dài đuôi chuột, SHH: số hàng hạt, SH/H: số hạt trên hàng, 
NSCT: năng suất cá thể 

3.4. Kết quả xác định độ bội bằng chỉ thị 
phân tử SSR 

3.4.1. Khảo sát ADN của dòng bố UH400 và 20 
dòng mẹ bằng 15 cặp chỉ thị SSR 

Với mục đích tìm ra các chỉ thị SSR có thể 
sử dụng để phân biệt dòng UH400 và 20 vật liệu 

mẹ (kí hiệu từ M8 - M27) trong thí nghiệm để 
phục vụ cho việc xác định con lai của chúng, 15 
cặp chỉ thị SSR (như đã trình bày trong phần 
vật liệu và phương pháp nghiên cứu) đã sử dụng 
để tiến hành phản ứng PCR với ADN được tách 
chiết từ dòng UH400 và 20 dòng mẹ. Kết quả 
thu được ở hình 3 cho thấy, có thể sử dụng chỉ thị 
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Hình 3. Ảnh điện d
phi

phi065 để phân biệt dòng UH400 với 6 dòng mẹ 
trong thí nghiệm là M8, M12, M14, M19, M21 và 
M22. Từ kết quả này, sử dụng chỉ thị phi065 để 
xác định các hạt lai và hạt đơn bội được tạo ra từ 
các tổ hợp lai giữa dòng UH400 và các dòng mẹ 
M8, M12, M14, M19, M21 và M22.

3.4.2. Xác định độ bội của các con lai b
chỉ thị SSR 

Từ kết quả thu được ở mục 3.4.1, sử dụng 
chỉ thị phi065 để kiểm chứng các hạt đơn bội 
được xác định bằng màu sắc nội nhũ và phôi 
hạt. Nếu kết quả điện di sản phẩm PCR chỉ 
xuất hiện 1 băng tương ứng với một trong các 
băng của mẹ, các dòng có đồng thời các băng 
tương ứng với dòng mẹ và dòng bố là con lai 
lưỡng bội, các dòng gồm đầy đủ các băng 
giống mẹ là dòng lưỡng bội được tạo ra do tự 
thụ phấn.  

Từ kết quả thu được ở hình 4 cho thấy, tất
cả các dạng hạt thu được ở

Hình 4. Ảnh điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị phil065 của UH40,
các dòng mẹ và cây mọc từ các dạng hạt của các tổ hợp lai

Chú thích: B: dòng UH400; M: các dòng mẹ; 1: hạt đơn bội, 2: hạt lai; 3: hạt lẫn (xác định bằng màu sắc nội nhũ và phôi hạt).
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Hình 3. Ảnh điện di sản phẩm PCR bằng cặp mồi 
phi065 của dòng UH400 và 6 dòng mẹ

phi065 để phân biệt dòng UH400 với 6 dòng mẹ 
trong thí nghiệm là M8, M12, M14, M19, M21 và 
M22. Từ kết quả này, sử dụng chỉ thị phi065 để 
xác định các hạt lai và hạt đơn bội được tạo ra từ 
các tổ hợp lai giữa dòng UH400 và các dòng mẹ 

, M21 và M22. 

a các con lai bằng 

Từ kết quả thu được ở mục 3.4.1, sử dụng 
chỉ thị phi065 để kiểm chứng các hạt đơn bội 
được xác định bằng màu sắc nội nhũ và phôi 
hạt. Nếu kết quả điện di sản phẩm PCR chỉ 

g tương ứng với một trong các 
băng của mẹ, các dòng có đồng thời các băng 
tương ứng với dòng mẹ và dòng bố là con lai 
lưỡng bội, các dòng gồm đầy đủ các băng 
giống mẹ là dòng lưỡng bội được tạo ra do tự 

Từ kết quả thu được ở hình 4 cho thấy, tất 
cả các dạng hạt thu được ở tổ hợp lai 

M14xUH400 đều không phải là hạt đơn bội, thể 
hiện là trên ảnh điện di có cả băng giống bố và 
cả các băng giống mẹ. Ở 5 tổ hợp lai còn lại (M8, 
M12, M19, M21, M22xUH400), sản phẩm điện 
di của các cây mọc từ hạt loại 1 
định là đơn bội) đều chỉ có một băng giống mẹ, 
không có băng giống bố chứng tỏ đây chính xác 
là các hạt đơn bội. Ngược lại, các cây mọc từ 2 
loại hạt còn lại (hạt lai và hạt lẫn) đều có các 
băng giống bố và giống mẹ. Kết quả này cho 
thấy việc sử dụng chỉ thị hình thái để xác định 
hạt đơn bội có độ chính xác tương đối cao.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGH

UH400 có thể nhân, duy trì và kích tạo trong 
điều kiện miền Bắc Việt Nam với các mức độ khác 
nhau tuỳ thuộc vào thời vụ và nguồn giống lai sử 
dụng để kích tạo. Duy trì UH400 vào vụ Xuân 
sinh trưởng và năng suất cao nhất (năng suất cá 
thể của dòng có thể đạt 5,24 gam/cây).

Hình 4. Ảnh điện di sản phẩm PCR bằng chỉ thị phil065 của UH40,
các dòng mẹ và cây mọc từ các dạng hạt của các tổ hợp lai

: B: dòng UH400; M: các dòng mẹ; 1: hạt đơn bội, 2: hạt lai; 3: hạt lẫn (xác định bằng màu sắc nội nhũ và phôi hạt).
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M14xUH400 đều không phải là hạt đơn bội, thể 
hiện là trên ảnh điện di có cả băng giống bố và 
cả các băng giống mẹ. Ở 5 tổ hợp lai còn lại (M8, 
M12, M19, M21, M22xUH400), sản phẩm điện 
di của các cây mọc từ hạt loại 1 (hạt được xác 
định là đơn bội) đều chỉ có một băng giống mẹ, 
không có băng giống bố chứng tỏ đây chính xác 
là các hạt đơn bội. Ngược lại, các cây mọc từ 2 
loại hạt còn lại (hạt lai và hạt lẫn) đều có các 
băng giống bố và giống mẹ. Kết quả này cho 

sử dụng chỉ thị hình thái để xác định 
hạt đơn bội có độ chính xác tương đối cao. 
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Dòng UH400 có khả năng kích tạo đơn 
bội đối với các vật liệu ngô tẻ hạt F1 hạt vàng 
với tỷ lệ kích tạo trung bình đạt 7,05%. Bước 
đầu lưỡng bội hóa bằng colchicine nồng độ 
0,06% trong 8 giờ, kết quả cho tỷ lệ hạt sống 
sót thấp 14,4%, trồng và đánh giá có 4 dòng 
DH không cho thu hoạch là DH2, DH5, DH6 
và DH12. 

Kết quả đánh giá độ bội cho thấy có thể 
sử dụng chỉ thị phi065 để phân biệt dòng 
UH400 với 6 nguồn giống lai làm vật liệu mẹ 
trong thí nghiệm là M8, M12, M14, M19, 
M21 và M22, trong đó tất cả các dạng hạt thu 
được ở tổ hợp lai M14xUH400 đều không phải 
là hạt đơn bội, dạng hạt đơn bội (nhận biết 
bằng kiểu hình) của 5 tổ hợp lai còn lại (M8, 
M12, M19, M21, M22x UH400) là các hạt đơn 
bội. Kết quả này cho thấy việc sử dụng chỉ 
thị hình thái để xác định hạt đơn bội có độ 
chính xác tương đối cao. 

Cần tiếp tục nghiên cứu để có thể xác định 
được quy trình lưỡng bội hoá phù hợp và hoàn 
thiện quy trình công nghệ sử dụng dòng UH400 
phục vụ tạo giống ngô lai cho Việt Nam. 
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