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SUMMARY 

Hybrid tomato breeding plays an important role in the improvement of the yield and quality of 
tomato. HT.21, a hybrid tomato variety was released in Vietnam. It has some important characteristics 
such as early maturity, determinant growth, short stature, flowering abundant, and medium fruit size. The 
yield of HT.21 was within a range of 50 - 58 ton ha-1 when planted in Winter cropping season and early 
Spring - Summer cropping season. HT.21 has firm fruit, high quality, high sugar content (3.46%) and 
high Brix degree (5.18). 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việc phát triển sản xuất cây cà chua 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị 
trường có vị trí rất quan trọng ở nước ta, 
đặc biệt đối với vùng đồng bằng sông 
Hồng, nhằm phát huy tiềm năng đất đai, 
nhân lực, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá 
trị kinh tế cao cho tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. Thời gian gần đây, các cơ quan 
nghiên cứu trong nước đã đưa ra một số 
giống cà chua như giống cà chua lai HT.7 
phát triển nhiều năm trên diện tích sản 
xuất lớn (Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị 
Thư; 2000), các giống chọn lọc PT18 
(Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi (2005) 
C95 (Đào xuân Thảng & cs; 2003) thích 
hợp cho cà chua chế biến. Với mục tiêu 
đưa vào sản xuất những giống cà chua 
chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí 
hậu, chế độ canh tác ở miền Bắc nước ta, 
đạt năng suất cao, ngắn ngày, nhanh chín, 
vận chuyển tốt, có khả năng mở rộng thời 
gian cung cấp sản phẩm, nhất là khi trồng 
trên đất hai lúa, các giống cà chua được 
tạo ra cần phát triển tốt ở vụ đông sớm và 
đông chính,... năng suất đạt 47-55 tấn/ha, 
thuộc giống ngắn ngày (từ trồng tới thu 
lứa quả đầu 60 - 65 ngày) thu quả tập 

trung, độ chín đỏ tốt. Độ Brix đạt 4,6 trở 
lên, thịt quả dày, chất lượng thịt quả tốt. 
Quả chắc, khả năng vận chuyển tốt. Giống 
cà chua H.21 là một trong những giống đã 
đáp ứng được những yêu cầu trên. Trong 
phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày 
kết quả nghiên cứu giống cà chua lai 
HT.21 và sự phát triển của giống này 
trong sản xuất.  
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU  

Giống cà chua HT.21 được tạo ra bằng 
phương pháp tạo giống ưu thế lai. Từ các 
thí nghiệm về chọn tạo dòng, đánh giá 
nguồn vật liệu, chúng tôi đã tiến hành một 
loạt các tổ hợp lai thử. Ở kết quả đánh giá 
các con lai theo sơ đồ lai đỉnh đã rút ra các 
tổ hợp lai giữa dòng V102 với dòng 01 có 
nhiều ưu điểm, có thể đáp ứng được các 
yêu cầu đưa ra. Từ năm 2001, tổ hợp lai 
triển vọng này được đặt tên là HT.21 và 
nó được đưa vào các thí nghiệm so sánh, 
đánh giá chi tiết các chỉ tiêu và các thử 
nghiệm thích ứng. 
Các thí nghiệm đánh giá ở vụ đông: năm 
2001 (trồng 10/10), năm 2002 (trồng 
15/10) lấy giống VF10 - giống cà chua chế 
biến làm đối chứng. Các thí nghiệm đánh 
giá ở vụ xuân hè năm 2001 (trồng 19/2), 
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năm 2002 (trồng 22/2) lấy giống HT.7 
(giống trồng chủ yếu ở trái vụ, do bộ môn 
Di truyền - Giống cây trồng, ĐHNNI Hà 
Nội đưa ra, công nhận Quốc gia năm 2000) 
làm đối chứng. Quy trình kỹ thuật ở vụ 
đông và vụ xuân hè áp dụng tương ứng 
theo quy định. Tiến hành đánh giá các chỉ 
tiêu về sinh trưởng, phát triển, cấu trúc cây, 
các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất, 
tình hình nhiễm một số bệnh trên đồng 
ruộng, các chỉ tiêu về hình thái quả, độ 
chín, độ chắc của quả, chất lượng quả và 
phân tích một số chỉ tiêu hóa sinh 
quả,...Những kết quả đánh giá về độ brix 
(đo bằng máy chuyên dụng), và một số chỉ 
tiêu hóa sinh quả như: hàm lượng chất khô, 
đường tổng số, axít, vitamin C (phân tích ở 
Viện Công nghệ sau thu hoạch). Các thí 
nghiệm so sánh ở các thời vụ bố trí theo 
phương pháp khối ngẫu nhiên (RBD) ba 
lần nhắc lại, mỗi ô thí nghiệm 10m2 trồng 
30 cây. (Mật độ trồng 30.000 cây/ha). Có 
làm dàn theo quy định.  

Từ vụ đông 2002 tới nay, các thử nghiệm 
diện rộng giống HT.21 được tiến hành ở các 
địa bàn, mùa vụ nhằm đánh giá năng suất, thời 
gian thu quả của giống, bên cạnh đó chúng tôi 
tiến hành mở rộng sản xuất đại trà giống này ở 

vụ đông sớm và đông chính trên một số địa bàn 
ở Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Hải 
Dương. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Một số đặc điểm nông - sinh học 

a) Vụ đông 
Giống HT.21 ra hoa sớm, nhanh đậu quả 

và nhanh cho thu lứa quả đầu. Trái lại, giống 
VF10 chậm ra hoa, đậu quả, thu hoạch lứa quả 
đầu muộn hơn HT.21 khoảng 16 - 17 ngày. 
HT.21 có sức sinh trưởng khoẻ hơn, hoa nở rộ 
nhiều hơn VF10. Cả hai giống này đều thuộc 
dạng thu quả khá tập trung, nhanh chín, hợp 
với loại hình cà chua chế biến. Rõ ràng giống 
HT.21 có ưu thế hơn hẳn về cung cấp sản 
phẩm sớm, có khả năng mở rộng thời gian làm 
việc của nhà máy. Ngay ở điều kiện vụ đông, 
giống VF10 khá mẫn cảm với sự biến động của 
thời tiết, biểu hiện ở phản ứng cong lá với tần 
số khá cao. Giống này có tỉ lệ bệnh vius tương 
đối cao (bảng 1). Giống HT.21 sinh trưởng 
mạnh hơn, có bộ lá đẹp, tỉ lệ bệnh virus không 
đáng kể, khả năng mọc nhánh tương đối mạnh, 
tán cây hơi rộng (khi trồng cần chú ý tỉa nhánh 
theo chỉ dẫn). Do thấp cây nên ngoài kỹ thuật 
thâm canh làm dàn, giống HT.21 còn thuận lợi 
cho áp dụng kỹ thuật trồng không làm dàn. 

Bảng 1. Một số đặc điểm nông - sinh học của các giống ở các mùa vụ 

Giống 
Chỉ tiêu Mùa vụ 

HT.21 VF10 HT.7 

- Thời gian từ trồng đến ra hoa (ngày) Đông 
Xuân hè 

24 
30 

33  
28 

- Thời gian từ trồng tới đậu quả (ngày) Đông 
Xuân hè 

30 
35 

43  
34 

- Thời gian từ trồng tới thu quả đợt đầu (ngày) Đông 
Xuân hè 

62 
66 

80  
65 

- Chiều cao cây (cm) Đông 
Xuân hè 

74,0 
93,8 

85,0  
92,4 

- Dạng cây  Nhiều nhánh 
tán hơi rộng 

Nhánh TB 
tán hơi rộng 

Nhiều nhánh 
tán hơi rộng 

- Loại hình sinh trưởng  Hữu hạn Hữu hạn Hữu hạn 



- Đặc điểm nở hoa  Nở rộ, nhiều hoa Rộ vừa, hoa trung 
bình 

Nở rộ, nhiều hoa 

- Đặc điểm thu quả  Tập trung Tập trung Tập trung 
- Màu sắc lá  xanh sáng xanh sáng xanh 
- Nhiễm bệnh virus trên đồng ruộng (%) 
(a - Triệu chứng nhẹ 
b - Triệu chứng nặng) 

Đông a) 
b) 
Xuân hè a) 
b) 

2,16 
- 
4,44 
1,11 

6,50 
3,24 
 

 
3,33 
1,11 

 
b) Vô xu©n hÌ 

Do thêi gian ®Çu thêi tiÕt ©m u nªn c©y ra 
hoa ®Çu chËm h¬n vô ®«ng. Tuy nhiªn giai 
®o¹n sau cã n¾ng, Êm nªn c©y ph¸t triÓn 
nhanh h¬n, v× thÕ thêi gian tõ trång tíi thu 
ho¹ch løa qu¶ ®Çu cña gièng chªnh lÖch so 
víi vô ®«ng kh«ng ®¸ng kÓ. Ở vụ xuân hè 
cả hai giống HT.21, HT.7 đều sinh trưởng 
khoẻ, ra hoa rộ, nhiều hoa, nhanh cho thu 
lứa quả đầu. Đối với một giống, chiều cao 
cây ở vụ xuân hè cao hơn vụ đông (bảng 
1), cây mọc nhánh mạnh hơn, cần chú ý 
tỉa nhánh kịp thời. Ở vụ xuân hè giống 
HT.7 bị nhiễm bệnh mốc sương rất nhẹ, 
giống HT.21 bị nhiễm bệnh này nặng hơn 
(chịu bệnh này ở mức trung bình khá). 
HT.21 chịu bệnh đốm lá (nâu) ở mức 
trung bình, bệnh héo xanh vi khuẩn xuất 
hiện rải rác, tỉ lệ thấp (7-9%). Giống VF10 
có tỉ lệ nhiễm các bệnh trên lớn hơn. 
Như vậy, giống HT.21 thuộc dạng ngắn 
ngày, thấp cây, cây sinh trưởng khỏe, ra 
hoa rộ, nhiều hoa, quả thu tập trung, thể 
hiện ưu thế về nhanh cho sản phẩm. 
HT.21 chịu bệnh virus tốt, chịu mức mốc 
sương ở mức trung bình khá, chịu bênh 
đốm lá ở mức trung bình. 

3.2 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất  

a) Vụ đông 
Ở điều kiện thuận lợi vụ đông các giống 
có tỷ lệ đậu quả cao. Tuy nhiên tỷ lệ này 
ở giống VF10 thấp hơn so với HT.21. 
Đặc biệt khi thời tiết có những biến 
động bất lợi (như vụ đông 2001 - 2002) 

khả năng đậu quả của giống VF10 bị 
giảm mạnh (bảng 2). 
Cả hai giống HT.21 và VF10 có độ lớn 
quả vừa phải (66 - 67g/quả, độ lớn quả 
của HT.21 cao hơn VF10 đôi chút, bảng 
2), thuộc dạng sai quả. Tuy nhiên so với 
HT.21 số lượng quả/cây của VF10 kém 
hơn (đặc biệt giảm mạnh hơn khi có thời 
tiết bất lợi) dẫn tới năng suất cá thể của 
VF10 giảm hơn nhiều so với HT.21 (bảng 
2). 
Kết quả đánh giá cho thấy, HT.21 không 
những ngắn ngày mà còn cho năng suất 
quả khá cao: 57,67 tấn/ha năm 2000 - 
2001 và 50,65 tấn/ha năm 2001 - 2002, 
vượt hơn VF10 tương ứng là 24,1% và 
50,8% (bảng 3). 

b) Vụ xuân hè 
HT.21 và HT.7 có khả năng đậu quả cao 

ở vụ xuân hè, thuộc dạng nhiều hoa, sai quả, 
cho năng suất cao ở vụ này. Kết quả đánh giá 
ở vụ xuân hè sớm cho thấy, về cơ bản, năng 
suất quả của hai giống này thể hiện tương 
đương, hoặc HT.21 cao hơn đôi chút. So với 
HT.21, HT.7 có khả năng trồng trái vụ dải 
cực sớm, cực muộn tốt hơn (bảng 2 và bảng 
3). Như vậy, HT.21 có khả năng đậu quả tốt 
ở nhiều điều kiện thời tiết, thuộc dạng nhiều 
hoa, sai quả, độ lớn quả vừa phải (hợp dạng 
cà chua chế biến). Giống HT.21 cho năng 
suất cao không những ở điều kiện vụ đông 
mà còn ở vụ xuân hè. 

 



Bảng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ở các mùa vụ 
Giống Chỉ tiêu Mùa vụ, năm HT.21 VF10 HT.7 

Đông 2001 
2002 

82,2 
67,8 

65,6 
40,1 

 
- Tỷ lệ đậu quả (%) Xuân hè 2001 

2002 
71,5 
83,6 

 72,6 
84,0 

Đông 2001 
2002 

33,2 
31,4 

28,5 
21,5 

 

- Số quả/cây Xuân hè 2001 
2002 

30,5 
34,7 

 27,8 
34,4 

Đông 2001 
2002 

70,5 
66,2 

68,4 
65,7 

 
-Khối lượng trung bình 1 quả  
(nhóm quả lớn) (g) Xuân hè 2001 

2002 
71,2 
72,2 

 71,7 
71,3 

Đông 2001 
2002 

2094,3 
1965,7 

1881,0 
1275,8 

 

- Năng suất cá thể (g) Xuân hè 2001 
2002 

1974,2 
2374,6 

 1856,8 
2334,0 

Bảng 3. Năng suất (tấn/ha) của các giống ở các mùa vụ, năm (*) 
Vụ Đông Vụ xuân hè Giống 2001 2002 2001 2002 

HT.21 
VF10 
HT.7 

57,65 (124,1) 
46,70 (100) 

50,65 (150,8) 
33,60 (100) 

50,17 (105,6) 
47,46 (100) 

60,70 (102,7) 
59,10 (100) 

LSD 0,05 
LSD 0,01 

2,20 
3,00 

2,72 
3,72 

2,63 
3,80 

2,57 
3,74 

(*) Dẫn liệu trong ngoặc đơn là giá trị so sánh tương đối. 

3.3 Đặc điểm hình thái quả, độ chắc, chất 
lượng quả 

Các giống nghiên cứu đều có dạng quả 
tròn. HT.7 và HT.21 có màu sắc vai quả 
xanh, giống VF10 - trắng ngà. Màu sắc quả 
chín của chúng đẹp: mầu đỏ cờ - đậm, quả có 
tốc độ chín khá nhanh và chín đều. Các giống 
nghiên cứu có số hạt/quả ở mức trung bình, 
giống VF10 có số hạt/quả ít hơn hai giống 
còn lại. Quả của ba giống thuộc dạng ít ngăn 
hạt (chủ yếu 2 - 3 ngăn), đặc điểm này liên 
quan tới độ dày thịt quả. Giống VF10 có độ 
dày thịt quả lớn hơn, thứ đến giống HT.21 và 
HT.7 (bảng 4). 
Độ chắc của quả là chỉ tiêu rất quan trọng, 
liên quan tới khả năng vận chuyển và cất 
giữ quả. Độ chắc của quả được quyết định 
bởi các yếu tố như độ chắc, bền của vỏ 
quả, độ dày và đặc điểm cấu trúc thịt quả. 
Giống HT.7 có độ chắc, bền của quả tốt 
nhất, thứ đến là giống HT.21, giống VF10 
thuộc nhóm quả chắc, nhưng quả dễ bị nứt 

hơn khi va chạm (tức độ bền quả kém 
hơn). Các giống nghiên cứu có thịt quả 
khô ráo, về cơ bản thịt quả chắc - mịn. Ở 
đây giống VF10 có độ chặt của thịt quả 
kém hơn (hơi bở), độ chặt thịt quả cao hơn 
cả quan sát thấy ở giống HT.7, thứ đến là 
giống HT.21 (bảng 5). 
Đánh giá về khẩu vị nếm (độ chua - 
ngọt) và hương vị cho thấy, độ ngọt ở 
giống HT.21 cao hơn, thứ đến là HT.7 
và thấp hơn ở VF10. HT.7 và HT.21 có 
hương thơm dễ chịu của quả cà chua, 
VF10 - không rõ. Ở điều kiện vụ đông 
giống VF10 có hàm lượng chất khô và 
độ brix cao, hai chỉ số này ở HT.21 có 
thấp hơn VF10, song vẫn đạt ở mức cao 
cho phép. Độ brix (hàm lượng chất rắn 
hòa tan) ở VF10 cao, song hàm lượng 
đường tổng số của nó thấp hơn HT.21 và 
HT.7. Các giống nghiên cứu có hàm 



lượng axít thấp, tỷ lệ đường/axít biến 
động từ 10 - 13,7 (bảng 5). 
Như vậy, Giống HT.21 có hàm lượng 
đường tổng số cao, hàm lượng chất khô và 

độ brix cao ở vụ đông và vụ xuân hè, 
giống có khẩu vị ngọt, có hương thơm, 
thịt quả dầy, mịn, khô ráo, quả chắc, vận 
chuyển tốt.  

Bảng 4. Đặc điểm hình thái, độ chắc và chất lượng quả 

Chỉ tiêu HT.21 VF10 HT.7 
- Chỉ số hình dạng quả 
- Mầu vai quả khi chưa chín 
- Mầu sắc quả chín  
- Tốc độ chín của quả 
- Số ngăn hạt/quả 
- Độ dày thịt quả (mm) 
- Số hạt/quả 

1,0 
xanh 
đỏ cờ - đậm 
nhanh 
2,6 
7,0 
96,2 

1,08 
trắng ngà 
đỏ cờ 
nhanh 
2,5 
7,6 
70,5 

1,02 
xanh 
đỏ cờ-đậm 
nhanh 
2,6 
6,7 
95,8 

- Đặc điểm thịt quả 
- Độ ướt thịt quả 

chắc - mịn 
khô nhẹ 

chắc - hơ bở 
khô nhẹ 

chắc - mịn 
khô nhẹ 

- Khẩu vị (chua - ngọt) 
- Hương thơm 

ngọt - ngọt dịu 
có hương 

ngọt dịu- hơi nhạt 
không rõ 

ngọt dịu 
có hương 

- Độ brix:  vụ đông 
 xuân hè 
- HL chất khô:  vụ đông 
  xuân hè 

5,18 
4,78 
5,92 
5,71 

5,75 
6,68 

4,78 
4,31 
5,81 
5,63 

Bảng 5. Một số chỉ tiêu hoá sinh quả của các giống (vụ đông) 

Giống Đường tổng số (%) Axit (%) Tỷ lệ đường: axit Vitamin C (mg/100g) 
HT.21 
VF10 
HT.7 

3,46 
2,72 
3,01 

0,26 
0,27 
0,22 

13,31 
10,07 
13,70 

18,65 
18,76 
20,46 

 
3.4. KÕt qu¶ thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt gièng HT.21 ë mét sè mïa vô, ®Þa bµn 

KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm réng vµ ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt thö gièng HT.21 ë mét sè mïa ®−îc 
tr×nh bµy ë b¶ng 6. Víi −u thÕ ng¾n ngµy ë vô 
®«ng sím (trång cuèi th¸ng 9 ®Çu th¸ng 10) 
gièng cã thÓ cho thu qu¶ tõ ®Çu th¸ng 12. Khi 
diÖn tÝch ®Êt lóa sím ®−îc më réng, gièng 
HT.21 rÊt hîp ®−a vµo c¬ cÊu trång trµ ®Çu trªn 
diÖn tÝch lín ®Ó më réng thêi gian thu s¶n 
phÈm lïi sím h¬n so víi c¸c gièng kh¸c (trung 
- dµi ngµy) kho¶ng 13-15 ngµy. Suèt thêi gian 
thu qu¶ ë vô ®«ng sím cña HT.21 r¬i vµo thêi 
kú ®¶m b¶o chÊt l−îng cao. Tr−êng hîp cÇn 
trång ë trµ sau cña vô ®«ng, gièng ng¾n ngµy 
HT.21 vÉn ®¶m b¶o kÕt thóc thu ho¹ch tr−íc 
khi ®æ ¶i ®Ó cÊy lóa xu©n. Nh− vËy, gièng 
HT.21 rÊt phï hîp cho bè trÝ c¸c trµ trång ë vô 
®«ng trªn ®Êt 2 lóa võa tËn dông ®Êt ®ai võa më 
réng thêi gian cung cÊp s¶n phÈm chÊt l−îng 
cao. N¨ng suÊt cña HT.21 (sau thêi gian sinh 
tr−ëng ng¾n) ®¹t ë møc cao. 

KÕt qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt trªn c¸c ®Þa bµn 
thuéc mét sè tØnh miÕn B¾c (Nam §Þnh, H¶i 
D−¬ng, H¶i Phßng, H−ng Yªn…) trong 
những năm qua cho thấy giống HT.21 rất 
phù hợp cho phát triển sản xuất cà chua chất 
lượng cao ở vụ đông sớm và đông chính. 
Những năm 2004 - 2005 giống đã phát triển 
trên sản xuất đại trà. 
Khi trồng ở trà sớm nên tránh chân đất có 
tỉ lệ cát cao. Trong quy trình kỹ thuật nên 
chú ý khâu làm cây giống, kỹ thuật trồng 
ở trà sớm (trên nền đất ướt) và chăm sóc ở 
thời kỳ đầu để cho sự tạo gỗ của cây được 
đảm bảo. Vì cây có chu kỳ sinh trưởng 
ngắn nên cần chú ý các khâu chăm sóc ở 
các giai đoạn. Ở giai đoạn sau cần chú ý 
chăm sóc để duy trì bộ lá đến đợt thu quả 
cuối. 



Bảng 6. Năng suất và thời gian thu quả của giống HT.21  
ở các mùa vụ, trà trồng thử nghiệm 

Mùa vụ, trà trồng Năm Ngày gieo hạt Ngày trồng Thời gian thu quả Năng suất (tấn/ha) 

Đông sớm 2002 
2003 

5/9 
5/9 

30/9 
29/9 

3/12 - 5/1 
2/12 - 5/1 

52,86 
53,78 

Đông chính 2002 
2003 

21/9 
21/9 

16/10 
17/10 

19/12 - 23/1 
20/12 - 23/1 

52,30 
47,86 

Xuân hè sớm 2002 
2003 

16/1 
18/1 

17/2 
18/2 

26/4→26/5 
25/4→26/5 

55,75 
50,12 

  



4. KẾT LUẬN 

Giống HT.21 thuộc dạng ngắn ngày thấp cây, nhiều hoa, sai quả, nhanh chín, chín tập trung độ 
chín đỏ của quả tốt, cho năng suất cao trên đơn vị thời gian. Giống HT.21 có độ chắc của quả tốt, 
chịu vận chuyển, thịt quả dày, khô ráo, chất lượng thịt quả tốt, khẩu vị ngọt, hương vị thơm. Giống 
có hàm lượng đường cao, hàm lượng chất khô và độ brix cao. Giống HT.21 phù hợp cho phát triển 
sản xuất lớn ở vụ đông (trồng ở vụ đông sớm và đông chính)- khai thác tiềm năng lớn đất hai lúa, 
đặc biệt trồng ở vụ đông sớm nhằm mở rộng thời gian cung cấp sản phẩm chất lượng cao. Bên cạnh 
đó giống có thể trồng ở vụ xuân hè sớm.  
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