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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là
vựa lúa lớn nhất của cả nước, hàng năm cung
cấp 56% tổng sản lượng lúa của cả nước và
đóng góp trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu
(Niên giám thống kê, 2014). Sản xuất lúa ở
ĐBSCL có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp
phần tích cực cho xuất khẩu. Tuy nhiên,
ĐBSCL được dự báo là một trong những điểm
nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trái đất
do biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu gây ra,
trong đó sự gia tăng nhiệt độ cũng đang diễn ra
ngày càng nghiêm trọng. Theo kịch bản BĐKH
và nước biển dâng do Bộ Tài nguyên và Môi
trường công bố năm 2012, vào cuối thế kỷ 21
nhiệt độ trung bình tăng từ 2 đến 3oC trên phần
lớn diện tích cả nước. Sự gia tăng nhiệt độ này
gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng
phát triển của hầu hết các loại cây trồng trong
đó có cây lúa.
Lúa là một trong các loại ngũ cốc quan
trọng được canh tác phổ biến trên toàn thế giới.
Mặc dù cây lúa đã được sử dụng trong nghiên
cứu như một cây trồng điển hình trong nhiều
năm qua nhưng sự sinh trưởng của cây đáp ứng
với nhiệt độ cao vẫn chưa được hiểu rõ (Nagai
& Makino, 2009). Hầu hết lúa hiện đang phát
triển trong những vùng có nhiệt độ gần tối ưu
cho sản xuất lúa gạo. Vì vậy, bất kỳ sự gia tăng
hơn nữa của nhiệt độ trung bình hoặc các kịch
bản gia tăng nhiệt trong tương lai vào những
giai đoạn nhạy cảm, có thể vượt quá điểm tối ưu
và làm giảm năng suất lúa. Sản lượng lúa gạo
được ước tính có thể sẽ giảm 41% vào cuối thế

kỷ 21 do tác động của nhiệt độ cao (Ceccarelli
et al. 2010).
Đồng Tháp là một tỉnh sản xuất lúa chủ
lực của vùng ĐBSCL, hàng năm sản xuất hơn
3 triệu tấn lúa (Niên giám thống kê, 2014). Tuy
nhiên, Đồng Tháp là một trong các tỉnh
ĐBSCL đang có nguy cơ bị thiệt hại năng suất
trong sản xuất lúa do nhiệt độ cao gây ra, trong
đó những vùng đất giáp biên giới với
Campuchia có mạng lưới kênh rạch thưa hơn
nên thường có nhiệt độ cao hơn các vùng khác
khoảng 1-2oC. Thời điểm nhiệt độ cao nhất
trong năm thường diễn ra vào đầu mùa mưa
(tháng 3-5) do trời nắng gắt lại ít mây che phủ.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày thời gian này có
thể lên tới 37-38oC, thậm chí có thể tới 39oC.
Địa bàn các huyện giáp biên giới Tân Hồng,
Hồng Ngự và Tam Nông là nơi thường có nhiệt
độ cao nhất. Do vậy, để giảm nhẹ thiệt hại do
nhiệt độ cao gây ra, tạo chọn và phát triển các
giống lúa chống chịu với nhiệt độ cao, thích
ứng với BĐKH là rất cần thiết.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Xác định được một số giống lúa chống
chịu nhiệt độ cao thích nghi với điều kiện canh
tác lúa tại Đồng Tháp.
III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu
Vật liệu gồm 53 giống thu thập từ Viện
lúa Quốc Tế (IRRI), Viện Duyên hải miền
Trung (DHMT), Trung tâm Ứng dụng Nông
nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp
(TTUDNNCNCDT) và Viện Lúa ĐBSCL có
danh sách như trong Bảng 1.
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Bảng 1. Danh sách các giống lúa khảo sát nguồn gen chống chịu nhiệt độ cao
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Giống lúa
DTS4
DTS9
DTS19
CDM11-761
CDM11-798
CDM11-800
LK2108
LK2111
LK2112
LK2115
LK2117
DV108
OM20
OM22
OM108
OM121
OM120
OM124
OM178
OM189
OM221
OM225
OM380
OM7167
OM5451
OM9582
OM9584

Nguồn gốc
TTUDNNCNCDT
TTUDNNCNCDT
TTUDNNCNCDT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện DHMT
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL
Viện Lúa ĐBSCL

Stt
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

- Các hóa chất, thiết bị cho ly trích DNA,
chạy PCR, điện di sản phẩm, đọc và phân tích
kết quả.
Mồi (primer)
RM3586
RM3735

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Thanh lọc kiểu gen: Ly trích DNA theo

Nguồn gốc
Viện lúa ĐBSCL
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
IRRI
Ấn Độ

- Sử dụng 2 cặp mồi cho phân tích SSR
là RM3735 và RM3586 liên kết với gen chịu
nhiệt (Zhang et al., 2009) có trình tự như sau:

Trình tự Forward
GAAGAGAGAGCCAGAGCCAG
GCGACCGATCAGCTAGCTAG

3.2. Thiết bị và vật tư phân bón
Máy ly tâm Eppendorf Concentrator
5417C, máy sấy chân không Eppendorf
Concentrator 5301, máy PCR Bio-Rad C1000,
máy chụp gel BIORAD UV 2000, cân điện tử,
các loại tube, bộ điện di một chiều, tủ lạnh (20oC), microwave, tủ hút, tủ cấy, nồi khử
trùng, tủ ủ, bộ micropipette, nhà thanh lọc nhiệt
độ cao, chậu trồng lúa, bảng, thẻ tên
dòng/giống và vật tư phân bón thuốc BVTV
cho thí nghiệm trong nhà lưới.
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Giống lúa
OM300
IR 10C146
IR 11C114
IR 11C115
IR 11C120
IR 11C126
IR 11C128
IR 11C130
IR 11C134
IR 11C138
IR 11C149
IR 11C169
IR 11C170
IR 65199-4B-19-1-1
IR 68144-2B-4-2-3-2
IR 70031-4B-R-2-2-1
IR 70865-B-P-6-2
IR 70868-B-P-11-3
IR 71895-3R-26-2-1-2B-2
IR 72046-B-R-3-2-1
IR 72593-B-3-2-3-3-2B-1
IR 74099-3R-5-1
IR 11C119
IR 11C127
IR64 (chuẩn mẫn cảm)
N22 (chuẩn chống chịu)

Trình tự Reverse
ACACGATCGAGCTAGAAGACG
ATAACTCCTCCCTTGCTGCC

quy trình Nguyễn Thị Lang (2002), phân tích
PCR theo quy trình của Bùi Chí Bửu và ctv.
(2014) có cải tiến với các thành phần cho 1 phản
ứng PCR bao gồm: 1X PCR buffer; 100μM mỗi
loại dNTP; 0,25μM mỗi loại mồi ngược và
xuôi; 2,5unit Taq polymerase và 25ng/μl mẫu
DNA của mỗi giống lúa trong tổng dung tích
20μl. Phản ứng PCR được thực hiện theo chu
trình gia nhiệt gồm 3 giai đoạn: i) biến tính
DNA trong 3 phút ở nhiệt độ 94oC, ii) nhân bản
DNA trong 35 chu kỳ với các bước gồm: 94oC
trong 1 phút; 55oC trong 1 phút; 72oC trong 30
giây; iii) ổn định sản phẩm PCR ở 72oC trong 2
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phút và duy trì ở 10oC cho đến khi lấy mẫu kiểm
tra hoặc lưu trữ trong tủ lạnh.
Thanh lọc kiểu hình: Áp dụng theo
phương pháp của Rao và ctv. (2010) có cải tiến:
Các giống lúa thanh lọc được ngâm ủ bình
thường và chia làm 3 lần cách nhau 7-10 ngày
vào thời gian từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4
dương lịch và gieo cấy trong chậu đất đặt trong
nhà lưới. Mỗi chậu cấy 3-4 cây lúa, mỗi giống
cấy 3-5 chậu. Toàn bộ các chậu lúa được bao
phủ bằng nylon trắng để tạo hiệu ứng lồng kính
tăng nhiệt độ lên từ 35-37oC ở giai đoạn trổ
bông và điều chỉnh nhiệt độ bằng cách gắn thêm
một số quạt thông gió để bật khi nhiệt độ quá
mức giới hạn (Hình 1). Gắn 3-5 nhiệt kế bên
trong khu thí nghiệm để theo dõi và điều chỉnh
nhiệt độ mỗi giờ/1 lần từ 9-16 giờ mỗi ngày.
Chỉ tiêu theo dõi: Đánh giá các chỉ tiêu
như tỷ lệ hữu thụ theo thang điểm của IRRI

(2013) thông qua tỷ lệ hạt chắc/bông thu hoạch
khi lúa chín và quan sát hình thái hạt phấn trên
kính hiển vi quang học sau khi nhuộm màu, số
nhánh hữu hiệu (số bông/bụi lúc thu hoạch) và
năng suất bụi.
Thang điểm của IRRI (2013):
Cấp chống chịu

Tỷ lệ hạt chắc

1

> 80%

3

61-80%

5

41-60%

7

11-40%

9

< 11%

- Xử lý số liệu: Số liệu thô được xử lý
bằng Excel và phân tích thống kê bằng phần
mềm Stagraphics 15.0

Hình 1: Lúa được trồng trong nhà lưới với điều kiện nhiệt độ cao (35-37OC)
IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá kiểu gen dựa vào chỉ
thị phân tử
4.1.1. Phân tích kiểu gen chịu nóng của các
giống lúa sử dụng chỉ thị RM3586
Kết quả phân tích sản phẩm PCR sử
dụng chỉ thị phân tử RM3586 trên gel agarose
2% cho thấy, sản phẩm PCR được khuếch đại
có kích thước khoảng 118 bp và 142 bp (Hình
2). Các giống lúa có band 118 bp tương ứng
với kiểu gen chống chịu nhiệt độ cao và band

142 bp tương ứng với kiểu gen mẫn cảm (Bùi
Chí Bửu et al., 2014). Tổng số 53 giống lúa
đều cho sản phẩm PCR, trong đó có 35/53
giống có kiểu gen chống chịu nhiệt độ cao
(kích thước band DNA là 118 bp) chiếm tỷ lệ
66% gồm các giống: 1: DTS4; 2: DTS9; 3:
DTS19; 5: CDM11-798; 7: LK2108; 11:
LK2117; 13: OM20; 14: OM22; 15: OM108;
16: OM121; 18: OM124; 19: OM178; 20:
OM189; 21: OM221; 22: OM225; 23: OM380;
24: OM7167; 26: OM9582; 27: OM9584; 28:
OM300; 30: IR 11C114; 31: IR 11C115…. và
53: N22 (đối chứng).
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Hình 2. Điện di sản phẩm PCR với marker RM3586
Chú thích: M: thang chuẩn 100bp, 1: DTS4; 2: DTS9; 3: DTS19; 4: CDM11-761; 5: CDM11-981; 6:
CDM11-800; 7: LK2108; 8: LK2111; 9: LK2112; 10: LK2115; 11: LK2117; 12: DV108; 13: OM20; 14:
OM22; 15: OM108; 16: OM121; 17: OM120; 18: OM124; 19: OM178; 20: OM189; 21: OM221; 22:
OM225; 23: OM380; 24: OM7167; 25: OM5451; 26: OM9582; 27: OM9584; 28: OM300; 29: IR
10C146; 30: IR 11C114; 31: IR 11C115; 32: IR 11C120; 33: IR 11C126; 34: IR 11C128; 35: IR 11C130;
36: IR 11C134; 37: IR 11C138; 38: IR 11C149; 39: IR 11C169; 40: IR 11C170; 41: IR 65199-4B-19-1-1;
42: IR 68144-2B-4-2-3-2; 43: IR 70031-4B-R-2-2-1; 44: IR 70865-B-P-6-2; 45: IR 70868-B-P-11-3; 46:
IR 71895-3R-26-2-1-2B-2; 47: IR 72046-B-R-3-2-1; 48: IR 72593-B-3-2-3-3-2B-1; 49: IR 74099-3R-5-1;
50: IR 11C119; 51: IR 11C127; 52: IR 64; 53: N22.

4.1.2. Phân tích kiểu gen chịu nóng của các
giống lúa sử dụng chỉ thị RM3735
Kết quả phân tích sản phẩm PCR sử
dụng chỉ thị phân tử RM3735 trên gel agarose
2% được trình bày trong Hình 3. Tất cả DNA
của các giống lúa đều cho sản phẩm PCR, tuy
nhiên không có sự đa hình các kiểu gen chống
chịu và mẫn cảm với nhiệt độ cao của các

giống lúa. Tất cả đều có band DNA với kích
thước 170 bp tương ứng với kiểu gen mẫn cảm
với nhiệt độ cao. Kết quả này không giống với
nghiên cứu của Bùi Chí Bửu và ctv. (2014) xác
định chỉ thị phân tử RM3735 có liên kết với
kiểu gen chống chịu nhiệt độ cao và cho sản
phẩm PCR là 170bp ở các giống mẫn cảm và
138bp ở các giống chống chịu.

170 bp

100 bp
Hình 3. Điện di sản phẩm PCR với marker RM3735
Chú thích: M: thang chuẩn 100bp, 1: IR64; 2: N22; 3: DTS19; 4: CDM11-761; 5: CDM11-981; 6:
CDM11-800; 7: LK2108; 8: LK2111; 9: LK2112; 10: LK2115; 11: OM20; 12: OM22; 13: OM108; 14:
OM121; 15: OM120; 16: OM124; 17: OM178; 18: OM189; 19: OM221; 20: OM5451; 21: IR 10C146;
22: IR 11C114; 23: IR 11C115; 24: IR 11C120; 25: IR 11C126; 26: IR 11C128; 27: IR 11C130; 28: IR
11C134; 29: IR 11C138; 30: IR 11C149.
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4.1.3. Kết quả thanh lọc tính chống chịu nóng
kiểu hình
Qua thanh lọc kiểu gen sử dụng chỉ thị
phân tử RM3586, xác định được 35 dòng/giống
có gen chống chịu nhiệt độ cao nhưng khi thanh
lọc kiểu hình, một số dòng/giống có dạng hình
xấu, thời gian sinh trưởng dài, đẻ nhánh kém,
hạt đóng thưa, dạng hạt bầu,… không thích hợp
cho phát triển ra sản xuất ở các tỉnh ĐBSCL đã
bị loại bỏ (không thu thập số liệu), chỉ có 21
dòng/giống được ghi nhận các số liệu về tính
chống chịu nhiệt độ cao (cấp chống chịu), các
thành phần năng suất và năng suất bụi tổng hợp
trong Bảng 2. Để xác định nguyên nhân làm
tăng tỷ lệ lép của các giống mẫn cảm so với
giống chống chịu, sức sống hạt phân của 2
giống lúa OM124 (chống chịu) và OM120 (mẫn
cảm) được quan sát và ghi nhận trong Hình 4.
4.1.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ chắc,
lép của các giống lúa
Nhiều nghiên cứu cho rằng, ảnh hưởng của
nhiệt độ cao tới giai đoạn trổ của cây lúa là làm

giảm số lượng hạt phấn (Prasad et al., 2006;
Takeoka et al., 1992), giảm khả năng nảy mầm
của hạt phấn (Matsui et al., 2000; Tang et al.,
2008) dẫn đến khả năng thụ phấn giảm, từ đó làm
giảm số lượng hạt được thụ phấn. Ngoài ra, nhiệt
độ cao còn làm đình trệ quá trình vận chuyển
carbon hydrat vào hạt từ đó làm giảm số lượng
hạt chắc của các giống lúa (Dinar & Rudich,
1985; Keeling et al., 1994; Singletary et al.,
1994). Kết quả thanh lọc kiểu hình chịu nóng vụ
hè Thu 2015 tại Viện Lúa ĐBSCL cho thấy, số
hạt chắc/bông của các dòng/giống khảo sát biến
động mạnh từ 51,4 hạt chắc ở giống IR10C-146
đến 182,1 hạt ở giống OM178. Trong tổng số 21
dòng/giống được khảo sát thì có tới 14 giống có
số hạt chắc/bông cao hơn giống đối chứng
OM5151 ở mức ý nghĩa 0,01 gồm: DV108,
OM20, OM9584, DTS4, OM22, DTS9, OM108,
DTS19, OM121, OM300, OM124, OM189,
OM178; có 02 giống có số hạt chắc/bông cao hơn
giống đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05 là: OM380
và OM225; các giống còn lại có số hạt chắc/bông
tương đương với đối chứng OM5451 (Bảng 2).

Bảng 2: Kết quả thanh lọc kiểu hình chịu nóng giai đoạn trổ bông
TT Tên Giống Số bông/ bụi Chắc/bông % Lép Cấp chống chịu KL 1.000 hạt (g) NS bụi (g)
5
51,4 ns
23,7
8,75*
1 IR10C-146
7,8
56,0ns
3
97,9 **
2 DV108
4,7
29,9**
19,2
7,86ns
**
**
3
123,3
23,1
14,30**
3 DTS19
5,5
31,3
**
**
3
116,4
4 DTS4
5,5
23,2
13,57**
35,4
**
*
3
119,9
5 DTS9
6,5
24,9
17,88**
39,4
**
**
3
123,2
6 OM108
7,0
24,6
19,48**
27,6
ns
5
67,1
7 OM120
7,0
25,0
10,82**
42,8ns
**
**
3
123,8
8 OM121
7,0
23,8
18,90**
23,5
**
**
1
127,8
9 OM124
6,3
24,9
18,58**
19,9
**
**
3
182,1
10 OM178
5,7
23,3
22,01**
34,1
**
*
3
154,5
11 OM189
9,7
20,8
28,03**
38,9
**
ns
5
98,3
12 OM20
5,7
19,5
9,73**
41,3
3
116,8 **
13 OM22
6,0
22,7
14,50**
37,2*
ns
**
3
82,4
14 OM221
7,0
23,0
12,12**
35,1
*
ns
3
90,2
15 OM225
6,7
22,1
12,11**
39,9
*
**
3
87,2
16 OM380
5,0
33,1
20,7
8,17ns
ns
5
60,6
22,5
5,59
17 OM5451 (ĐC)
4,5
52,6
3
77,9 ns
21,9
15,50**
18 OM7167
10,0
29,2**
3
128,5 **
19 OM9582
5,7
23,3
15,49**
38,6*
**
**
3
103,0
20 OM9584
4,8
20,3
9,10*
31,9
**
**
1
125,3
21 OM300
6,5
21,4
15,82**
18,1
11,3
16,8
10,07
CV (%)
24,3
11,7
2,85
LSD 0,05
32,2
15,6
3,77
LSD.01
Ghi chú: * và ** là khác biệt có ý nghĩa 0,05 và 0,01 so với đối chứng; ns là khác biệt không có ý
nghĩa thống kê so với đối chứng

271

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HP bất thường

OM124

OM120

Hình 4. Hạt phấn giống OM124 có gen chịu nóng và giống mẫn cảm OM120 với tỷ lệ bất dục ở
hình phải nhiều hơn hình trái
Tỷ lệ lép của các giống biến động từ
18,1% ở giống OM300 đến 56,0% ở giống
IR10C-146, có 12 giống có tỷ lệ lép thấp hơn
giống đối chứng OM5451 ở mức ý nghĩa 0,01 là
OM300, OM124, OM121, OM108, OM7167,
DV108, DST9, OM9584, OM380, OM178,
OM221, DST4; có 4 giống có tỷ lệ lép thấp hơn
đối chứng ở mức ý nghĩa 0,05 là: OM22,
OM9582, OM189, DTS9; các giống còn lại có
tỷ lệ lép tương đương với giống đối chứng
(Bảng 2). Dựa vào thang điểm đánh giá tính
chịu nóng của IRRI (2013), đã xác định được 02
giống lúa có tính chống chịu nóng cao (cấp 1) là
OM124 và OM300; 15 giống có khả năng
chống chịu nóng khá (cấp 3) là: OM121,
OM108, OM7167, DV108, DST19, OM9584,
OM380, OM178, OM221, DTS4, OM22,
OM9582, OM189, DTS9, OM225; các giống
còn lại và giống đối chứng OM5451 biểu hiện
mẫn cảm trung bình với nhiệt độ cao ở giai đoạn
trổ (cấp 5). So sánh sức sống của hạt phấn 2
giống có tính chống chịu khác nhau với nhiệt độ
cao (Hình 4) cho thấy, giống mẫn cảm OM120
có nhiều hạt phấn mất sức sống hơn (biến dạng,
hình cầu khuyết, tam giác, nhăn nheo và không
bắt màu xanh đen với Iodine trong dung dịch
nhuộm) so với giống chống chịu OM124.

4.1.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến một số
chỉ tiêu nông học và năng suất của các giống
lúa
- Số bông/bụi của các giống lúa khảo sát
biến động từ 4,5 bông ở giống OM5451 đến
10,0 bông ở giống OM7167, giống đối chứng
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có số bông/bụi thấp nhất. Tuy vậy không có
mối tương quan nào giữa cấp chống chịu nóng
giai đoạn trổ với số bông/bụi của các giống lúa.
Nhiều giống có cấp chống chịu tốt nhưng cũng
cho số bông/bụi chênh lệch so với giống đối
chứng không nhiều và không phải giống có cấp
chống chịu nóng tốt thì số bông/bụi cao hơn
các giống chống chịu kém hơn (Bảng 2).
- Khối lượng 1.000 hạt của các giống lúa
biến động từ 19,2 gam ở giống DV108 đến
25,0 gam ở giống OM120. Nhiệt độ cao ảnh
hưởng trực tiếp tới quá trình vào chắc của các
giống lúa do nó làm đình trệ quá trình vận
chuyển carbon hydrat của cây lúa, nhiệt độ cao
cũng làm tăng cường quang hô hấp của cây
trồng làm kìm hãm quá trình quang tổng hợp
của cây lúa vì vậy ảnh hưởng của nhiệt độ cao
lên quá trình tích lũy tinh bột của cây lúa là
làm giảm khối lượng hạt của cây lúa từ đó
giửm năng suất cá thể của cây. Tuy nhiên khối
lượng hạt cũng được quy định bởi kiểu gen của
cây trồng, giữa các giống lúa khác nhau trong
cùng điều kiện thì có khối lượng hạt khác nhau,
do đó trong thí nghiệm không phải tất cả các
giống lúa chống chịu nóng tốt thì có khối lượng
1000 hạt lớn hơn các giống lúa chống chịu
nhiệt độ kém (Bảng 2).
- Năng suất cá thể của các giống lúa biến
động từ 5,59 gam ở giống OM5451 đến 28,03
gam ở giống OM189, có 16 giống lúa cho năng
suất cao hơn đối chứng, khác biệt có ý nghĩa ở
mức 0,01 là OM20, OM22, OM108, OM120,
OM121, OM124, OM178, OM189, OM221,
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OM225, OM300, OM7167, OM9582, DST19,
DTS4 và DTS9; 2 giống lúa cho năng suất cao
hơn đối chứng với mức ý nghĩa 0,05 là
OM9584 và IR10C-146; 2 giống còn lại
(DV108 và OM380), cho năng suất tương
đương với đối chứng. Hầu hết các giống có khả
năng chống chịu nóng tốt thì đều cho năng suất
cao hơn các giống có khả năng chống chịu
nóng kém (Bảng 2).
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
- Thanh lọc kiểu gen 53 dòng/giống lúa
đã xác định được 35/53 dòng/giống có kiểu gen
chông chịu nhiệt độ cao chiếm tỷ lệ 66%.
- Thanh lọc kiểu hình đã xác định được
02 giống lúa có khả năng chống chịu nhiệt độ
cao tốt (cấp 1) là OM124 và OM300; 15 giống
lúa có khả năng chống chịu nhiệt độ cao khá là:
DV108, OM380, OM9584, OM225, OM221,
DTS4, DTS19, OM22, OM9582, OM7167,
OM121, OM108, OM178, OM189, DTS9.
5.2. Đề nghị
Tiếp tục đưa 17 giống lúa này cùng vào
khảo nghiệm so sánh với giống đối chứng
OM5451 tại các huyện của tỉnh Đồng Tháp để
đánh giá các đặc tính nông học, năng suất và
thích nghi với các điều kiện canh tác khác nhau
tại địa phương.
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ABSTRACT
Rice breeding for heat tolerance in Dong Thap province
Climate change makes the global warming day by day. Two SSR markers viz. RM3586 and
RM3735 were used to evaluate heat tolerance genotypes of 53 rice lines/varieties introduced from
IRRI and genetic resources from Cuulong Delta Rice Research Institute. The heat tolerance
lines/varieties were then continued to be screened phenotypically. Of 53 rice genotypes, 35 rice lines
were identified via RM3586-assisted selection. Polymorphism of PCR products were not found in all
varieties by RM3735 marker. Using OM5451 as check variety, two genotypes were their heat
tolerance of scored 1 as OM124 and OM300; 15 moderate heat tolerance of scored 3 as DV108,
OM380, OM9584, OM225, OM221, DTS4, DTS19, OM22, OM9582, OM7167, OM121, OM108,
OM178, OM189, DTS9. These were being tested in Dong Thap to select the promising lines.
Keywords: artificial screening, heat tolerance, SSR marker.
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