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TÓM TẮT 
Mặc dù có nhiều giống hoa hồng đã được trồng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây, 

nhưng những giống hoa mới có triển vọng với các đặc tính quý như năng suất cao, chất lượng tốt, 
chống chịu sâu bệnh và thích nghi với điều kiện sinh thái ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam vẫn còn hạn 
chế. Các mẫu giống  từ các nguồn thu thập khác nhau: Trung Quốc, Nhật Bản và 3 mẫu giống địa 
phương (ĐL13, HB2, TH8) được đánh giá về đặc điểm sinh trưởng, năng suất, chất lượng và đa dạng 
di truyền. Giống P3 nhập từ Pháp được sử dụng làm giống đối chứng. Thí nghiệm được tiến hành tại 
Trung tâm Phát triển VAC Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2007. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng giống JP30, JP32 và Q6 tương đương với đối chứng P3. Chiều dài cành cấp 1 từ 66,3 cm đến 
69,7 cm, đường kính thân từ 0,5 – 0,52 cm, đường kính hoa từ 8,7 - 10,52 cm. Những giống này cho 
năng suất hoa cao từ 129.000 đến 156.000 hoa/ha/vụ và có khả năng chống chịu với bệnh đốm đen, 
nấm phấn trắng và nhện đỏ. Phân tích đa dạng di truyền của 10/12 mẫu giống bằng các đặc điểm hình 
thái và chỉ thị phân tử, sử dụng phương pháp PCR - RAPD, kết quả chỉ ra các giống thí nghiệm khá đa 
dạng, chia làm 2 nhóm chính. Ba mẫu giống hoa hồng (JP30, JP31 và JP32), mặc dù có nguồn gốc 
chung là Nhật Bản, nhưng chúng thuộc hai nhóm khác nhau và có khoảng cách di truyền tương đối 
cao (~0,34). Hai mẫu giống Q6 và P3 có khoảng cách di truyền thấp (~0,22), được xếp chung vào cùng 
một nhóm. Kết quả phân tích này vô cùng quý giá cho công tác lựa chọn cặp lai để tạo giống mới. 

Từ khóa: Đa dạng di truyền, giống địa phương, hoa hồng, phương pháp chỉ thị phân tử PCR- 
RAPD. 

SUMMARY 

Although many varieties of rose have been introduced to Viet Nam in recent years, but rose 
growers are expecting and looking for the new rose varieties with high yield, good quality, pest 
resistance and adaptation to environmental conditions of Northern Viet Nam. We evaluated rose 
germplasm from different sources, i.e. from Vietnam, China, Japan and France with P3 as control. The 
experiment was carried out at VAC Center of Hanoi University of Agriculture during 2007. Results 
indicated that J P30, JP32 and Q6 varieties were equal to the control variety. The length of primary 
branches ranged from 66.3 cm to 69.7cm, stem diameters from 0.50 to 0.52 cm, flower diameters from 
8.70 cm - 10.52 cm. These varieties exhibited high flower yield from 129,000 to 156,000 flowers 
/ha/season and good resistance to red spiders, black spot and rose powdery mildew. Genetic diversity 
analysis of 10 rose accessions by phenotype and molecular method using PAPD-PCR showed high 
diversity among these accessions that can be classified into two main groups. The first group can be 
further divided into two subgroups. 

Key words: Genetic diversity, local variety, PCR – RAPD marker, Rose varieties. 
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1. §ÆT VÊN ®Ò 
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, b»ng 

nhiÒu con ®−êng kh¸c nhau, rÊt nhiÒu 
gièng hoa hång ®· ®−îc nhËp néi vμ cã mÆt 
t¹i ViÖt Nam. Trong sè ®ã cã nhiÒu gièng 
hoa hång víi ®Æc ®iÓm næi tréi nh− hoa to, 
mμu s¾c ®Ñp, h−¬ng th¬m vμ ®é bÒn hoa 
cao ®−îc bæ sung vμo bé gièng hoa trong 
n−íc, lμm phong phó vμ ®a d¹ng c¸c chñng 
lo¹i hoa ®ang ®−îc trång trong s¶n xuÊt 
hiÖn nay (NguyÔn Xu©n Linh, 2002). Tuy 
nhiªn, viÖc nhËp néi chØ mang tÝnh tù ph¸t 
vμ chØ nghiªn cøu tuyÓn chän gièng míi tõ 
nh÷ng gièng nhËp néi, sau ®ã c¸c gièng 
®−îc trång theo kinh nghiÖm truyÒn 
thèng. C¸c c«ng t¸c kh¸c vÒ gièng hoa 
hång nh− l−u gi÷, b¶o tån, nghiªn cøu vμ 
ph¸t triÓn nguån gen hoa hång rÊt Ýt ®−îc 
quan t©m nªn nguån gen hoa hång cã 
nguån gèc ®Þa ph−¬ng ngμy cμng bÞ lÉn t¹p 
vμ tho¸i hãa (Vâ V¨n Chi, D−¬ng §øc 
TiÕn, 1997). ChÝnh v× vËy, so víi c¸c lo¹i 
c©y trång kh¸c, bé gièng hoa hång cßn rÊt 
khiªm tèn, ®Æc biÖt lμ cã qu¸ Ýt gièng phï 
hîp víi ®iÒu kiÖn tõng vïng sinh th¸i cô 
thÓ, dÉn tíi thÕ m¹nh vÒ gièng trong s¶n 
xuÊt ch−a ®−îc ph¸t huy (Bé N«ng nghiÖp 
& PTNT, 2005). §iÒu ®ã cho thÊy s¶n xuÊt 
hoa hång ch−a ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm 
n¨ng cña ®Êt n−íc.   

Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh gãp 
phÇn kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn. Môc 
tiªu nghiªn cøu nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt, chÊt 
l−îng hoa cña c¸c mÉu gièng ®−îc chän läc 
vμ møc ®é ®a d¹ng di truyÒn cña c¸c gièng 
hoa hång nh»m cung cÊp cho s¶n xuÊt 
nh÷ng gièng cã triÓn väng. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu  
Tõ tËp ®oμn nghiªn cøu ®· tuyÓn chän 

®−îc 12 mÉu gièng cã triÓn väng. C¸c mÉu 
gièng hoa hång cã triÓn väng thu ®−îc tõ 
kÕt qu¶ nghiªn cøu chän gièng hoa hång 

cña Trung t©m Ph¸t triÓn VAC Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi bao gåm 
HB2, P3 (®èi chøng), Q6, TH8, Q11, §L13, 
Q15, Q23, Q25, JP30, JP31, JP32 ®−îc sö 
dông trong thÝ nghiÖm.  

§Þa ®iÓm nghiªn cøu t¹i Trung t©m 
VAC - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi. Ph©n tÝch ®a d¹ng di truyÒn RAPD-
PCR  t¹i ViÖn di truyÒn N«ng nghiÖp 
(Mahalanobis, 1928). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng 
ph¸p khèi hoμn toμn ngÉu nhiªn RCB 
(Randomized complete block design) víi 3 
lÇn nh¾c l¹i, diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm lμ 
10 m2. MËt ®é 8 c©y/ m2. C¸c gièng ban 
®Çu ®−îc lÊy cïng tuæi sinh lý. C¸c biÖn 
ph¸p kü thuËt trång, ch¨m sãc, phßng trõ 
s©u bÖnh trªn c¸c gièng thÝ nghiÖm lμ nh− 
nhau (Bé NN & PTNT, 2004). 

Thêi vô trång vô xu©n vμ vô thu n¨m 
2007 vμ n¨m 2008. Ph©n bãn cho thÝ 
nghiÖm 30 tÊn ph©n chuång 250 kg ®¹m + 
400 kg l©n + 200 kg kali + 100 kg v«i bét.  

§Ó ®¸nh gi¸ sù ®a d¹ng di truyÒn cña 
c¸c gièng, nghiªn cøu ®· sö dông ph−¬ng 
ph¸p ®¸nh dÊu ph©n tö RADP - PCR. 
Ph©n tÝch 10 mÉu gièng hoa hång cã triÓn 
väng cña tËp ®oμn, cã sö dông c¸c chØ thÞ 
RAPD ®Ó ®¸nh gi¸ s¬ bé nh÷ng sai kh¸c vÒ 
di truyÒn ë c¸c mÉu gièng hoa hång. Qu¸ 
tr×nh kh¶o s¸t ®a d¹ng di truyÒn ®−îc thùc 
hiÖn t¹i ViÖn Di truyÒn N«ng nghiÖp. KÕt 
qu¶ PCR ®−îc kiÓm tra thèng kª. D÷ liÖu 
ph©n tÝch ®−îc xö lý b»ng phÇn mÒm 
Excel vμ hÖ sè t−¬ng ®ång cña c¸c gièng 
hoa hång ®−îc ph©n tÝch dùa trªn ph©n 
tÝch PCR-RAPD vμ xö lý sè liÖu b»ng phÇn 
mÒm NTSYS pc.2.1.  

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý trªn m¸y vi tÝnh 
theo ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc, c¸c 
ch−¬ng tr×nh xö lý ®−îc øng dông: 
IRRISTAT 5.0 (Ph¹m TiÕn Dòng, 2003);  
SELINDEX (NguyÔn §×nh HiÒn, Lª QuÝ 
Kha, 2007; Vò V¨n LiÕt, 2006). 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN   

3.1. §Æc ®iÓm chÝnh cña c¸c mÉu gièng tham gia thÝ nghiÖm 

B¶ng 1. §Æc ®iÓm chÝnh cña c¸c mÉu gièng hoa hång nghiªn cøu 

TT Mẫu 
giống 

Chiều dài 
cành hoa 

(cm) 

Đường kính 
cành hoa 

(cm) 

Số cành cấp 1
(cành) 

Năng suất hoa 
(bông/cây) 

Màu hoa 
Hương 
thơm 
(điểm) 

1 HB2 65,6±2,90 0,5±0,05 7,9±0,83 2,6±1,55 Đỏ nhung 9 

2 P3 đc 67,7±3,21 0,5±0,03 4,7±0,05 1,5±0,92 Đỏ thẫm 3 

3 Q6 77,1±4,46 0,5±0,03 7,6±0,95 1,5±1,65 Nhung đen 5 

4 TH8 74,8±6,13 0,6±0,03 6,4±0,90 1,3±1,97 Đỏ tươi 5 

5 Q11 81,9±2,98 0,4±0,03 5,5±1,06 2,2±2,62 Trắng xanh 7 

6 ĐL13 72,0±4,47 0,6±0,03 7,5±1,31 1,4±2,01 Trắng hồng 7 

7 Q15 73,6±4,75 0,6±0,07 3,5±1,00 1,9±3,50 Màu kem 5 

8 Q23 70,3±4,06 0,5±0,06 4,7±0,87 2,3±3,15 Vàng xanh 5 

9 Q25 73,7±3,52 0,5±0,04 4,6±1,10 1,7±2,41 Vàng thẫm 7 

10 JP30 70,7±0,59 0,5±0,04 6,7±0,55 2,4±2,56 Phấn hồng 7 

11 JP31 72,6±2,59 0,5±0,05 6,6±0,35 1,5±4,13 Vàng viền đỏ 5 

12 JP32 75,2±1,60 0,5±0,02 2,6±0,11 1,0±0,63 Vàng chanh 7 

        

B¶ng 1 cho thÊy c¸c gièng ®Òu sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn tèt. Mμu hoa ®Ñp vμ ®Òu 
cã h−¬ng th¬m (®¸nh gi¸ c¶m quan cho 
®iÓm theo tμi liÖu kh¶o nghiÖm DUS (Bé 
N«ng nghiÖp & PTNT, 2006). MÉu gièng 
HB2 (Nhung §μ B¾c, Hßa B×nh) cã h−¬ng 
th¬m ë møc cao nhÊt (rÊt th¬m) ®−îc sö 
dông lμm hoa cóng hîp thÞ hiÕu ng−êi tiªu 
dïng. 

3.3. Møc ®é s©u bÖnh h¹i cña c¸c mÉu 
       gièng hoa hång cã triÓn väng 

Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh lμ mét 
chØ tiªu ®¸nh gi¸ gièng tèt trong c«ng t¸c 
chän gièng. Gièng tèt võa cã kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn kháe, ®ång thêi kh¶ 
n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh tèt. Trªn c¸c 
gièng thÝ nghiÖm, Gièng Q6 bÞ s©u xanh 
tÊn c«ng m¹nh nhÊt, tiÕp ®Õn lμ c¸c gièng 
Q25, JP30, JP32. Gièng §L13 Ýt bÞ s©u 
xanh tÊn c«ng nhÊt. §a sè c¸c gièng tham 
gia thÝ nghiÖm bÞ s©u khoang tÊn c«ng ë 

møc tõ nhÑ ®Õn trung b×nh. Hai gièng P3 
(§C) vμ Q25 bÞ nhÖn ®á h¹i ë møc trung 
b×nh, c¸c gièng cßn l¹i ®Òu nhiÔm nhÖn ®á 
ë møc nhÑ hoÆc kh«ng bÞ nhiÔm (TH8 vμ 
§L13). Bªn c¹nh ®ã, c¸c gièng hoa hång bÞ 
nhiÔm c¸c bÖnh phÊn tr¾ng vμ ®èm ®en. 
Gièng nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng cao nhÊt lμ 
§L13 (12,43%), Q25 (11,9%) vμ JP31 
(12,9%) t−¬ng ®−¬ng víi ®èi chøng P3 
(10,23%). C¸c mÉu gièng cßn l¹i cã tû lÖ 
nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng thÊp (4,00 - 
7,19%). §Æc biÖt gièng TH8 kh«ng bÞ 
nhiÔm bÖnh phÊn tr¾ng. 

§a sè c¸c mÉu gièng trong thÝ nghiÖm 
®Òu nhiÔm bÖnh ®èm ®en. Trong ®ã mÉu 
gièng Q15 bÞ nhiÔm nÆng nhÊt (21,65%). 
Gièng kh«ng nhiÔm bÖnh ®èm ®en lμ TH8 
vμ Q6. Hai mÉu gièng nhiÔm Ýt lμ JP30, 
JP32 vμ Q23 (<10%). C¸c mÉu gièng cßn 
l¹i nhiÔm bÖnh ®èm ®en t−¬ng ®−¬ng víi 
®èi chøng vμ biÕn ®éng tõ 15,09% ®Õn 
19,00% (B¶ng 2). 
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B¶ng 2. Møc ®é s©u bÖnh h¹i cña c¸c mÉu gièng hoa hång nghiªn cøu  

Mức độ sâu hại Tỷ lệ bệnh hại (%) 
Mẫu giống 

Sâu  xanh Sâu khoang Nhện đỏ Phấn trắng Đốm đen 
HB2 + + + 5,00 10,23 
P3 (đ/c) + 0 ++ 10,23 15,10 
Q6 +++ 0 + 7,19 0,00 
TH8 0 0 0 0,00 0,00 
Q11 ++ + + 4,71 17,50 
ĐL13 0 + 0 12,43 15,09 
Q15 ++ + + 4,00 21,65 
Q23 + 0 + 4,17 8,30 
Q25 ++ ++ ++ 11,90 19,00 
JP30 ++ + + 5,12 6,89 
JP31 + + + 12,90 18,60 
JP32 ++ ++ + 5,12 9,34 

         Ghi chú:  Theo thang điểm của Viện bảo vệ thực vật 
                                        0 : Không bắt gặp 
            - : Xuất hiện rất ít (> 0 – 5%) 
         + : Xuất hiện ít (> 5 – 25%) 
             ++ : Xuất hiện trung bình (> 25 – 50%) 
     +++ : Xuất hiện nhiều (> 50%).  

3.4. N¨ng suÊt vμ chÊt l−îng hoa cña c¸c 
        mÉu gièng hoa hång cã triÓn väng 

C¸c ®Æc ®iÓm vÒ chÊt l−îng hoa quyÕt 

®Þnh gièng ®ã cã ®−îc thÞ tr−êng −a chuéng 
kh«ng, cßn n¨ng suÊt l¹i quyÕt ®Þnh ®Õn 
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt hoa cña ng−êi trång hoa.  

B¶ng 3. N¨ng suÊt vμ chÊt l−îng hoa cña c¸c mÉu gièng hoa hång 
cã triÓn väng t¹i Hμ Néi 

TT Mẫu giống Năng suất cành 
hoa/ vụ/ha Màu sắc hoa Hương thơm

(điểm) 
Độ bền hoa 
cắt (ngày) 

Độ bền đồng ruộng 
(ngày) 

1 HB2 98.000 Đỏ nhung 9 6,7 9,6 
2 P3 (đc) 129.000 Đỏ thẫm 3 7,6 11,5 
3 Q6 153.000 nhung đen 5 6,1 9,6 
4 TH8 106.000 Đỏ tươi 5 7,5 10,8 
5 Q11 107.000 Trắng xanh 7 7,4 10,9 
6 ĐL13 76.000 Trắng hồng 7 5,6 9,2 
7 Q15 117.000 Màu kem 5 6,9 11,7 
8 Q23 127.000 Vàng xanh 5 6,5 10,6 
9 Q25 97.000 Vàng thẫm 7 7,1 11,4 

10 JP30 156.000 Phấn hồng 7 6,5 10,6 
11 JP31 129.000 Vàng viền đỏ 5 6,5 9,6 
12 JP32 140.000 Vàng chanh 7 6,8 10,4 

LSD(5%) 19.3000   1,07 1,33 
CV(%) 9,5   9,3 7,5 

      

C¸c mÉu gièng tham gia thÝ nghiÖm 
cã mμu s¾c hoa rÊt phong phó. Tuy nhiªn, 
hiÖn nay trªn thÞ tr−êng nh÷ng mμu s¾c 
míi vμ l¹ sÏ ®−îc ng−êi tiªu thô ®Æc biÖt 
quan t©m. Trong thÝ nghiÖm nghiªn cøu 
cã mÉu gièng hoa Q6 cã mμu nhung ®en, 
JP30 cã mμu phÊn hång vμ JP31 cã mμu 

vμng viÒn ®á lμ mμu míi vμ ®Ñp. Cïng víi 
mμu s¾c ®Ñp hÊp dÉn, nh÷ng mÉu gièng 
nμy cã mïi rÊt th¬m, ®Æc biÖt lμ mÉu 
gièng HB2 mïi th¬m ®· ®−îc ng−êi d©n 
Hμ Néi lùa chän lμm hoa thê cóng do mïi 
th¬m vμ vÎ ®Ñp tao nh· thanh khiÕt cña 
chóng.  
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§é bÒn hoa c¾t lμ chØ tiªu cã ¶nh h−ëng 
lín ®Õn l−u th«ng trªn thÞ tr−êng vμ thêi 
gian th−ëng thøc hoa sau khi mua vÒ. §é 
bÒn ®ång ruéng lμ c¬ së ®¸nh gi¸ ®é bÒn 
hoa c¾t. Th−êng nh÷ng gièng cã ®é bÒn 
®ång ruéng cao, ®é bÒn hoa c¾t còng cao. 
§é bÒn hoa th−êng gi¶m khi gièng cã n¨ng 

suÊt hoa cao (B¶ng 3 vμ H×nh 1) vμ sè c¸nh 
hoa/ b«ng lín. Cô thÓ c¸c mÉu gièng Q6, 
JP30, JP31 vμ JP32 cã n¨ng suÊt hoa cao, 
nh−ng ®é bÒn ®ång ruéng vμ ®é bÒn hoa c¾t 
gi¶m so víi ®èi chøng. C¸c mÉu gièng P3, 
TH8, Q25, Q15 cã ®é bÒn ®ång ruéng vμ 
hoa c¾t t−¬ng ®−¬ng nhau vμ ®¹t cao nhÊt. 

B¶ng 4. §¸nh gi¸ c¸c mÉu gièng hoa hång theo chØ sè chän läc (Selindex) 

Mẫu 
giống 

Chỉ số 
chọn lọc 

Năng suất 
hoa/vụ/ha 

Đường kính bông hoa
(cm) 

Độ bền đồng ruộng 
(ngày) 

Phấn 
trắng 

Đốm 
đen 

JP30 55,29 156.000 8,70 10,6 5,12 6,89 
P3 (đ/c) 56,51 129.000 9,00 11,5 10,23 15,10 

JP31 57,06 129.000 8,70 9,6 12,90 18,60 
JP32 57,13 140.000 9,26 10,4 5,12 9,34 
Q6 57,15 153.000 10,52 9,6 7,19 0,00 

Q15 58,26 117.000 9,16 11,7 4,00 21,65 
Q23 58,93 127.000 8,30 10,6 4,17 8,30 
Q25 60,17 97.000 8,28 11,4 11,90 19,00 
Q11 60,29 107.000 8,90 10,9 4,71 17,50 
HB2 63,02 98.000 8,67 9,6 5,00 10,23 
TH8 63,16 106.000 8,73 10,8 0,00 0,00 
ĐL13 64,66 76.000 8,35 9,2 12,43 15,09 

       

Nh÷ng mÉu gièng cã chØ sè chän läc lμ 
JP30 (gièng hång phÊn NhËt B¶n), JP32 
(vμng chanh NhËt B¶n), JP31 (Vμng viÒn 
®á) vμ Q6 (Nhung ®en Trung Quèc) 
(B¶ng 4).  

§©y lμ 4 mÉu gièng míi ®−îc nhËp néi 
tõ Trung Quèc vμ NhËt B¶n cã nhiÒu −u 
®iÓm tèt, cã thÓ nh©n réng ra s¶n xuÊt sau 
khi so s¸nh t¹i mét sè vïng thuéc ®ång 
b»ng s«ng Hång, nh÷ng gièng nμy, cã chØ 
sè chän läc cao h¬n hoÆc t−¬ng ®−¬ng víi 
gièng ®èi chøng P3 (®á Ph¸p). 

3.5. Kh¶o s¸t sù ®a d¹ng di truyÒn cña 
       c¸c mÉu gièng hång nghiªn cøu 
       b»ng ph©n tÝch ADN qua nh©n 
       b¶n ngÉu nhiªn RAPD - PCR 

KÕt qu¶ t¸ch chiÕt ADN hång 
Hoa hång cã chøa nhiÒu hîp chÊt 

phenol trong l¸ vμ c¸c hîp chÊt cã tÝnh «xy 
ho¸ cao nªn nh÷ng ph−¬ng ph¸p th«ng 
th−êng ®Ó t¸ch chiÕt ADN khã cho kÕt qu¶ 
tèt. Trong thÝ nghiÖm nμy, chóng t«i sö 
dông ph−¬ng ph¸p cña Qiang Xu vμ cs 
(2004) vμ thu ®−îc ADN víi chÊt l−îng vμ 
nång ®é cao ®Ó ch¹y RAPD. 

Năng suất hoa/vụ/ha (1000 hoa/ha)
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KÕt qu¶ ch¹y PCR víi måi RAPD 
Sau khi ph©n tÝch PCR-RAPD trªn 10 

gièng hång víi tæng sè 11 måi kh¸c nhau, 
c¸c måi ®· cho kÕt qu¶ tèt lμ OPA1, OPA2, 

OPA10, OAP16, OPB1, OPB3, OPB4, 
OPB10, OPB12. §· thu ®−îc 564 ph©n 
®o¹n ADN. KÝch th−íc c¸c ph©n ®o¹n trong 
kho¶ng tõ 300 bp ®Õn 3000 bp (H×nh 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

H×nh 2. KÕt qu¶ ®iÖn di s¶n phÈm PCR - RAPD cña 10 gièng hoa hång 

B¶ng 5. Tæng sè b¨ng PCR - RAPD thu ®−îc khi thùc hiÖn ph¶n øng PCR - RAPD 

 
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

OPA1 3 3 3 4 2 1 4 4 2 3 29 
OPA2 5 5 6 7 5 5 6 1 5 6 51 
OPA3 10 8 9 12 0 0 0 0 9 0 48 
OPA4 2 2 1 5 1 2 1 1 2 4 21 
OPA10 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 44 
OPA16 10 10 7 10 10 5 5 5 5 0 67 
OPB1 7 9 9 7 9 7 7 7 4 4 70 
OPB3 5 6 6 5 4 5 5 5 4 7 52 
OPB4 5 7 5 6 5 7 5 7 5 5 57 
OPB10 6 4 6 6 6 4 6 5 6 6 55 
OPB12 6 7 7 7 7 4 7 7 4 4 70 
1.000            
0.808 1.000           
0.756 0.805 1.000          
0.805 0.782 0.756 1.000         
0.666 0.690 0.616 0.628 1.000        
0.541 0.656 0.602 0.512 0.596 1.000       
0.597 0.619 0.686 0.584 0.634 0.678 1.000      
0.585 0.608 0.579 0.532 0.596 0.698 0.773 1.000     
0.602 0.500 0.575 0.589 0.500 0.500 0.538 0.500 1.000    
0.472 0.452 0.485 0.506 0.492 0.545 0.561 0.545 0.542 1.000   
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Møc ®é ®a h×nh c¸c gièng dao ®éng tõ 
0,52-0,81 (B¶ng 5). Nh− vËy, chøng tá lμ 
tÊt c¶ c¸c mÉu gièng kh«ng cã sù kh¸c biÖt 
lín vÒ mÆt di truyÒn. Trong ®ã, mÉu gièng 
sè 1 vμ sè 2 lμ cã hÖ sè t−¬ng ®ång di 
truyÒn cao nhÊt ®¹t 81%. ë møc ®é t−¬ng 
®ång lμ 67% th× cã thÓ chia 10 gièng thμnh 
5 nhãm chÝnh.  

- Nhãm I:  Gåm c¸c mÉu gièng sè 1, 2, 
                          3, 4, (JP32, JP31, Q6, P3); 

- Nhãm II:  Gåm mÉu gièng sè 5, (TH8); 
- Nhãm III: Gåm mÉu gièng sè 6, 7, 8, 

                          (§L13, HB2 vμ Q15); 

- Nhãm IV: Gåm mÉu gièng sè 9 (JP30); 

- Nhãm V : Gåm mÉu gièng sè 10 (Q11). 

Ba mÉu gièng hoa hång (JP30 vμ 
JP31, JP32), mÆc dï cã nguån gèc chung lμ 
NhËt B¶n, nh−ng chóng thuéc hai nhãm 
kh¸c nhau vμ cã kho¶ng c¸ch di truyÒn 
t−¬ng ®èi cao (~0,34). Hai mÉu gièng Q6 
vμ P3 cã kho¶ng c¸ch di truyÒn thÊp 
(~0,22), ®−îc xÕp chung vμo cïng mét 
nhãm. KÕt qu¶ ph©n tÝch nμy v« cïng quý 
gi¸ cho c«ng t¸c lùa chän cÆp lai ®Ó t¹o 
gièng míi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 3. C©y ph¸t sinh ph©n nhãm 10 mÉu gièng triÓn väng trong tËp ®oμn 

Ghi chú hình 3: Số ký hiệu tên mẫu giống hoa hồng 
TT Mẫu giống TT Mẫu giống TT Mẫu giống TT Mẫu giống 
1 JP31 3 Q6 6 ĐL13 8 Q15 
2 JP32 5 TH8 7 HB2 9 JP30 
4 P3     10 Q11 
        

Nhãm phô thø hai ®−îc ph©n chia 
thμnh hai ph©n nhãm. Ph©n nhãm thø 
nhÊt gåm cã mÉu gièng sè 6 (§L13), ph©n 
nhãm thø hai gåm hai mÉu gièng sè 7 vμ 
sè 8 (HB2 vμ Q15), hai mÉu gièng nμy 
t−¬ng ®èi gièng nhau do cã hÖ sè t−¬ng 
®ång kh¸ cao ®¹t tíi ~ 78%. 

4. KÕT LUËN  
Trong 12 mÉu gièng hoa hång cã triÓn 

väng, c¸c mÉu gièng JP30, P3, JP31, JP32 

vμ Q6 lμ nh÷ng gièng cho sinh tr−ëng ph¸t 
triÓn tèt; ChiÒu dμi cμnh cÊp1 tõ 66,3 - 
69,7 cm, ®−êng kÝnh th©n 0,50 - 0,52 cm, 
®−êng kÝnh hoa 8,70 - 10,52 cm, n¨ng suÊt 
®¹t tíi 129.000 ®Õn 156.000 hoa/vô/ha. 
Kh¶ n¨ng chèng chÞu nhÖn ®á, ®èm ®en vμ 
phÊn tr¾ng kh¸.  

Ph©n tÝch kho¶ng c¸ch di truyÒn b»ng 
PCR – RAPD trªn 10 mÉu gièng cã triÓn 
väng, c¸c mÉu c¸c mÉu gièng hoa hång 
triÓn väng cã sai kh¸c nhau vÒ mÆt di 

Coefficient
0.52 0.59 0.67 0.74 0.81

 1 

 2 

 4 

 3 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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truyÒn, mÉu gièng JP30 cã hÖ sè kh¸c biÖt 
cao víi c¸c mÉu gièng cßn l¹i. 

Tμi liÖu tham kh¶o 

Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n 
(2005). 575 gièng c©y trång n«ng nghiÖp 
míi, Nhμ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, Hμ 
Néi. tr282-283.  

Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn N«ng th«n 
(2006). "Quy ph¹m kh¶o nghiÖm DUS 
gièng hoa hång" QuyÕt ®Þnh sè: 10TCN 
686/BNN-KHCN, ngμy 6/6/2006 cña Bé 
tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn 
n«ng th«n.   

Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n 
(2004). Kü thuËt ghÐp c©y ¨n qu¶, Nhμ 
xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, Hμ Néi. 

Vâ V¨n Chi, D−¬ng §øc TiÕn (1997). Ph©n 
lo¹i thùc vËt häc, Nhμ xuÊt b¶n §¹i häc 
vμ Trung häc chuyªn nghiÖp, Hμ Néi. 

Ph¹m TiÕn Dòng (2003). Xö lý kÕt qu¶ thÝ 
nghiÖm trªn m¸y vi tÝnh, Nhμ xuÊt b¶n 
N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

NguyÔn §×nh HiÒn, Lª QuÝ Kha (2007). 
C¸c tham sè æn ®Þnh trong chän  gièng 
c©y trång, T¹p chÝ Khoa häc kü thuËt 
n«ng nghiÖp, tËp V sè 1 Tr 67–72. 

NguyÔn Xu©n Linh (2002). Kü thuËt trång 
hoa vμ c©y c¶nh, Nhμ xuÊt b¶n N«ng 
nghiÖp, Hμ Néi. 

Vò V¨n LiÕt (2006). Thùc hμnh thÝ nghiÖm 
nghiªn cøu n«ng nghiÖp vμ ph©n tÝch 
thèng kª kÕt qu¶ nghiªn cøu, Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

NguyÔn Xu©n Linh (2002). Kü thuËt trång 
hoa vμ c©y c¶nh, Nhμ xuÊt b¶n N«ng 
nghiÖp, Hμ Néi. 

Mahalanobis P.C.(1928). A statistical 
study of Chinese head measurement, 
Journal of the Asiatic Society of Bengal 
25:301–377. 

 
 


