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Evaluation of nutrients absorption capability of 4 rice varieties growing 
on salt infected soils at Tra Cu and Chau Thanh districts - Tra Vinh province 
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Abstract 
The study aimed to evaluate nutrients uptake in 4 rice varieties growing on salt infected soils at Tra Cu and Chau 
Thanh districts - Tra Vinh province. The experiments were laid out in randomized complete block design with 
three replications and 4 treatments composing of 4 rice varieties OM376, OM429, OM9921, OM9582. The results 
of experiment at Tra Cu indicated that: the nutrients concentrations in seeds and straws of all varieties were not 
significally different. At Chau Thanh, the seeds of OM9582 variety had the lowest phosphorus concentration 
(0,208%) but it had the highest sodium concentration (0,287%). Nitrogen, phosphorus, magnesium concentration 
in straws were highest in OM376, OM9921 and OM9582, accordingly. Total uptakes of nitrogen, potassium and 
sodium were recorded high in OM376, OM9582 and OM429 respectively for experiment at Tra Cu. At Chau Thanh, 
OM376 variety absorbed nitrogen and sodium higher than other varieties. The uptakes of phosphorus and calcium 
were highest in OM9921 variety. OM9582 uptaked the highest amount of sodium and magnesium. 
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HIỆU SUẤT SỬ DỤNG PHÂN N, P, K THEO THỜI GIAN VÀ MÙA VỤ 
CHO LÚA OM5451 Ở VÙNG ĐẤT PHÈN TRÊN CƠ CẤU 2 LÚA TẠI HẬU GIANG 

Mai Nguyệt Lan1, Chu Văn Hách1, Nguyễn Văn Bộ2 

Trần Văn Phúc3, Nguyễn Thị Hồng Nam1 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trong 8 vụ (từ Đông Xuân 2011 - 2012 đến Hè Thu 2015) tại khu thực 

nghiệm của Trung tâm Giống nông nghiệp, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định 
được hiệu suất sử dụng của đạm, lân và kali cho lúa trên vùng đất phèn với cơ cấu lúa 2 vụ/năm; vùng phèn của Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm được thực hiện trên giống lúa OM5451 với kiểu bố trí theo khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại với 5 nghiệm thức bón phân gồm _NPK, _N, _P, _K, NPK (ĐC). Vụ Đông Xuân áp 
dụng công thức 90 N - 50 P2O5 - 30 K2O (kg/ha) và vụ Hè Thu áp dụng công thức 80 N - 60 P2O5 - 30 K2O (kg/ha). 
Nguồn phân sử dụng trong 8 vụ của thí nghiệm là urê (46%N), lân nung chảy Văn Điển (16% P2O5) và kali clorua 
(60% K2O). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất sử dụng của ba loại dưỡng chất (N, P, K) đối với năng suất lúa rất 
khác nhau và thay đổi theo mùa vụ. Hiệu quả nông học của N đạt cao nhất với 23,8 kg lúa/kg N trong vụ Đông Xuân 
và 20,1 kg lúa/kg N trong vụ Hè Thu, kế đến là P với 16,9 kg lúa/kg P2O5 ở vụ Đông Xuân và 12,3 kg lúa/kg P2O5 
trong vụ Hè Thu, thấp nhất là K với 4,8 kg lúa/kg K2O trong vụ Đông Xuân và 1,9 kg lúa/kg K2O trong vụ Hè Thu. 

Từ khóa: Hiệu suất sử dụng, đạm, lân, kali, cơ cấu 2 vụ lúa/năm, đất phèn, năng suất lúa 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất 

nước ta, với diện tích sản xuất lúa trên 4 triệu hecta 
và sản lượng lúa trên 24 triệu tấn, chiếm tỷ lệ trên 
50% sản lượng lúa cả nước (Cục Trồng trọt, 2014). 
Tổng diện tích đất lúa của toàn khu vực khoảng 
2.000 ha. Trong đó, diện tích đất lúa hai vụ chiếm 
nhiều nhất (58,0%), được canh tác chủ yếu trên đất 
phù sa và đất nhiễm phèn (Steven Jafee, 2012). 

Theo Hồ Quang Đức và cộng tác viên (2010), nhóm 
đất phèn chiếm diện tích lớn nhất trong đất nông 
nghiệp ĐBSCL, tập trung phèn nhiều nhất là vùng 
Bán đảo Cà Mau, Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp 
Mười và Tây Sông Hậu. Trở ngại lớn nhất khi canh 
tác lúa trên đất phèn là do ảnh hưởng của pH thấp, 
ngộ độc S2-, Fe3+ và Al3+, giảm lượng lân hữu dụng 
do quá trình cố định phosphate (Nguyễn Văn Luật, 
2009). Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa 
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học đã tìm ra những giải pháp kỹ thuật để nâng cao 
hiệu quả canh tác lúa trên vùng đất phèn nhằm tăng 
hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, trong đó có 
giải pháp về phân bón (Nguyễn Đăng Nghĩa và Mai 
Thành Phụng, 2014). Hiện nay, mức phân bón N, P, 
K được khuyến cáo trên đất phèn với cơ cấu 2 vụ 
lúa/năm tối đa là 90 kg N/ha + 50 kg P2O5 kg/ha 

mà không bón P và K để giảm bớt lượng lân và kali 
lưu tồn từ các vụ trước do bón dư và tạo điều kiện 
cho ruộng được đồng đều hơn về dinh dưỡng). 

- Kỹ thuật canh tác: 
+ Mật độ sạ: 120 kg/ha. 
+ Công thức phân bón theo đề xuất của Viện Lúa 

ĐBSCL: Vụ ĐX áp dụng công thức 90 N - 50 P O + 30 kg K2O/ha cho vụ Đông Xuân (ĐX) và 80 kg 2 5 

N/ha + 60 kg P O kg/ha + 30 kg K O/ha cho vụ Hè - 30 K2O (kg/ha) và vụ HT áp dụng công thức 80 N 
2     5 2 

Thu (HT) (Chu Văn Hách, 2014). Tuy nhiên, trong 
thực tế vẫn còn nhiều nông dân đầu tư phân bón 
kém hiệu quả do còn nặng về kinh nghiệm truyền 
thống, nên thường bón phân mất cân đối giữa N, P 
và K. Mặt khác, do không thấy được yếu tố hạn chế 
trong đất có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng 
suất lúa nên đã đầu tư mức phân quá cao dẫn đến 
hiệu quả đầu tư phân bón rất thấp. 

Trước thực trạng giá lúa thấp, giá vật tư và công 
lao động cao nên lợi nhuận thu lại từ trồng lúa quá 
thấp so với các cây trồng khác. Đối với các vùng đất 
chuyên lúa ở Hậu Giang, nhiều diện tích đất bị ngập 
nước nên khó chuyển đổi sang các loại trồng cây 
khác. Việc nghiên cứu nâng cao hiệu quả canh tác 
cho cây lúa là biện pháp thực tiễn thích ứng tốt với 
biến đổi khí hậu, trong đó việc nâng cao hiệu quả 
sử dụng phân bón rất được chú trọng. Đề tài được 
thực hiện nhằm đánh giá hiệu suất sử dụng của phân 
đạm, phân lân và phân kali đối với năng suất lúa 
trên cơ cấu 2 vụ lúa/năm, tại vùng đất phèn thuộc 
huyện Vị Thủy, Hậu Giang theo thời gian để có cơ 
sở khuyến cáo bón phân hiệu quả và phù hợp hơn. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Giống lúa: Thí nghiệm sử dụng giống lúa 

OM5451, đây là giống có năng suất cao, thời gian 
sinh trưởng 90 - 95 ngày thích hợp với các vụ trồng 
trong năm. 

- Phân bón: Urê (16% N), lân nung chảy Văn Điển 
(16% P2O5), KCL (60% K2O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm 

được thực hiện dài hạn trên một nền đất trong 4 năm 
(8 vụ) liên tục với kiểu bố trí khối hoàn toàn ngẫu 
nhiên, 5 nghiệm thức và 3 lần nhắc lại (Bảng 1). Diện 
tích mỗi ô thí nghiệm là 24 m2, xung quanh các ô 
được đắp bờ cố định. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, 
có một vụ làm thí nghiệm trắng (HT 2011, chỉ bón N 

- 60 P2O5 - 30 K2O (kg/ha). 
+ Kỹ thuật bón phân: Lần 1: bón 25% N + 100% 

P2O5 + 50% K2O vào giai đoạn 7 - 10 ngày sau sạ 
(NSS). Lần 2: bón 40% N vào giai đoạn 20 - 22 
NSS. Lần 3: bón 35% N + 50% K2O vào giai đoạn 
40 - 42 NSS. 

+ Chăm sóc: Quản lý và chăm sóc được thực hiện 
giống nhau giữa các nghiệm thức. 

Bảng 1. Các nghiệm thức thực hiện trong thí nghiệm 
 

STT Nghiệm thức Phương pháp xử lí 
1 _NPK Không bón phân 

2 _N Bón P, K theo nghiệm thức5 

(không bón N) 

3 _P Bón N, K theo nghiệm thức5 

(không bón P) 

4 _K Bón N, P theo nghiệm thức5 

(không bón K) 

5 NPK (ĐC) Bón NPK (theo quy trình 
khuyến cáo cho địa phương) 

- Thu thập chỉ tiêu: Năng suất lúa được thu trên 
khung 5 m2. Mẫu lúa được cắt và đập bằng tay, phơi 
khô, loại bỏ hạt lép lửng, đo ẩm độ và cân trọng 
lượng rồi quy năng suất về ẩm độ chuẩn 14%. 

- Xử lí số liệu: Số liệu được xử lí thống kê bằng 
phần mềm SAS. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
- Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm thực hiện 

trong 4 năm (8 vụ, từ ĐX 2011 - 2012 đến HT 2015). 
- Địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm được bố trí 

trong khu thực nghiệm của Trung tâm Giống nông 
nghiệp, thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Vị trí 
nghiên cứu thuộc tiểu vùng đất phèn, không nhiễm 
mặn, ngập trung bình với cơ cấu 2 vụ lúa/năm (ĐX 
và HT). Vùng này xa sông lớn nên không bị nhiễm 
mặn trong mùa khô, nhưng chịu ảnh hưởng ngập lũ 
với độ sâu ngập trung bình khoảng > 0,5 m và thời 
gian ngập khoảng 3 - 4 tháng (từ tháng 8 tới tháng 
11). Tuy nhiên, vào mùa khô đất thường bị nứt nẻ 
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do mực thủy cấp thấp <1 m, nên các vật liệu sinh 
phèn dễ bị ôxy hóa làm cho đất chua và thiếu lân 
hữu dụng. Kết quả phân tích đất ở đầu vụ thứ nhất 
cho thấy pH(KCl): 3,8 thuộc loại phèn trung bình; N(ts): 
0,22% thuộc loại giàu; P(ts): 0,029% thuộc loại trung 
bình; P(dt): 4,36 mg/100g thuộc loại rất nghèo; K(ts): 
1,46% thuộc loại giàu; K(tđ): 21,3 mg/100 g thuộc loại 
giàu; Hàm lượng C: 4,16% thuộc loại giàu; Tỷ lệ C/N: 
18,9 thuộc loại rất cao. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của các nghiệm thức phân bón đến 
năng suất lúa trên cơ cấu lúa 2 vụ/năm, vùng phèn 
tại Vị Thủy, Hậu Giang 

Kết quả thí nghiệm qua 4 năm được thể hiện 
trong hình 1 cho thấy diễn biến năng suất lúa của các 
nghiệm thức bón phân trong 4 vụ ĐX luôn cao hơn 
4 vụ HT. Trong cùng một vụ, năng suất lúa giữa các 
nghiệm thức phân bón cũng chênh lệch nhau. Năng 
suất lúa đạt cao nhất ở nghiệm thức bón đầy đủ N, 
P, K trong cả 8 vụ, dao động từ 6,36 - 7,21 tấn/ha 
trong vụ ĐX và 4,40 - 4,81 tấn/ha trong vụ HT. 
Nghiệm thức không bón phân có năng suất lúa đạt 
thấp nhất, trung bình đạt 4,38 tấn/ha trong vụ ĐX 
và 2,74 tấn/ha trong vụ HT. Tiếp theo là nghiệm 
thức không bón N (chỉ bón P và K) với năng suất là 
4,74 tấn/ha trong vụ ĐX và 2,95 tấn/ha vụ HT. 
Nghiệm thức khuyết K liên tục qua 8 vụ có năng 
suất khác biệt không ý nghĩa so với nghiệm thức bón 
đầy đủ N, P, K. Nghiệm thức không bón P liên tục 
có năng suất bị suy giảm đáng kể. Vụ đầu tiên (ĐX 
2011 - 2012) nghiệm thức khuyết P cho năng suất 
tương đương với ĐC, nhưng bắt đầu vụ HT 2012, 
năng suất ở nghiệm thức khuyết P đã giảm so với 
nghiệm thức bón đầy đủ N, P, K. Kết quả này chứng 
minh rằng N và P là hai yếu tố cần thiết phải được 

bổ sung nhằm đảm bảo sinh trưởng và năng suất lúa 
trên vùng đất thí nghiệm. Theo kết quả phân tích 
trên thì khả năng cung cấp kali trong đất là đủ để cây 
lúa đạt năng suất tương đương so với mức bón 30 
kg K2O/ha nên có thể giảm mức bón hoặc bón cách 
vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng phân kali. Không 
bón lân trong một vụ ĐX, năng suất khác biệt không 
đáng kể, nhưng tiếp tục không bón trong vụ HT thì 
năng suất giảm. 

 

Hình 1. Diễn biến năng suất lúa OM5451 ở các 
nghiệm thức phân bón từ ĐX 2011-2012 đến HT 2015 

trên cơ cấu lúa 2 vụ/năm, tại Vị Thủy, Hậu Giang 
(Năng suất ở các nghiệm thức khác biệt thống kê ở 

mức ý nghĩa 5%) 

Kết quả ghi nhận trên Bảng 2 cho thấy năng suất 
cộng dồn qua 4 vụ ĐX, 4 vụ HT và tổng của 8 vụ 
theo thứ tự cao nhất ở nghiệm thức bón đầy đủ N, P, 
K (ĐC), kế đến là nghiệm thức khuyết K, tiếp đến là 
nghiệm thức khuyết P, nghiệm thức khuyết N và thấp 
nhất là nghiệm thức không bón phân. So với ĐC thì 
2 nghiệm thức không bón phân và không bón N có 
năng suất giảm tương ứng là 36,3% và 31,1% qua 4 
vụ ĐX, và 39,9% và 30,7% qua 4 vụ HT. Khi không 
bón P trong 4 vụ HT năng suất giảm 16,2% trong khi 
đó mức giảm này chỉ là 12,3% với 4 vụ ĐX. 

Bảng 2. Năng suất cộng dồn và trung bình chênh lệch năng suất lúa dưới ảnh hưởng 
của các nghiệm thức bón phân theo mùa vụ và tổng cộng 8 vụ 

 
 

Nghiệm thức 

Năng suất cộng dồn 
4 vụ ĐX 4 vụ HT Tổng cộng 8 vụ 

Tổng 
năng suất 
(tấn/ha) 

% chênh 
lệch so với 

ĐC 

Tổng 
năng suất 
(tấn/ha) 

% chênh 
lệch so với 

ĐC 

Tổng 
năng suất 
(tấn/ha) 

% chênh 
lệch so với 

ĐC 
_NPK 17,53 _36,3 10,96 _39,9 28,49 _37,7 

_N 18,96 _31,1 11,81 _35,3 30,77 _32,8 
_P 24,14 _12,3 15,28 _16,2 39,42 _13,9 
_K 26,95 _2,1 18,02 _1,2 44,97 _1,7 

NPK (ĐC) 27,52 - 18,24 - 45,76 - 
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3.2. Hiệu suất sử dụng của phân N, P, K trên giống 
lúa OM5451 với cơ cấu lúa 2 vụ/năm, vùng đất 
phèn tại Vị Thủy, Hậu Giang 

Hiệu suất sử dụng của N hoặc P hoặc K được tính 
toán dựa trên mức độ gia tăng năng suất lúa giữa 
nghiệm thức bón đầy đủ N, P, K so với nghiệm thức 
khuyết N hoặc P hoặc K trong cùng một mùa vụ. 
Hiệu suất sử dụng phân bón được tính bằng số kg 
lúa bội thu (tăng thêm) trên 1 kg dưỡng chất tương 
ứng, dựa trên sự chênh lệch năng suất giữa nghiệm 
thức bón đầy đủ NPK với năng suất khuyết N/P/K 
trên tổng lượng phân N/P2O5/K2O đã bón trong 
cùng mùa vụ. 

 
25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 
0,0 

Kết quả trên bảng 2 và hình 2 cho thấy trong vụ 
ĐX, bón N năng suất trung bình tăng 2,14 tấn/ha so 
với không bón N, hiệu suất sử dụng phân đạm đạt 23,8 
kg lúa/kg N. Bón P năng suất trung bình tăng 0,85 
tấn/ha, hiệu suất sử dụng phân lân đạt 16,9 kg lúa/kg 
P2O5. Bón K năng suất trung bình tăng 0,14 tấn/ha, 
hiệu suất sử dụng phân kali đạt 4,8 kg lúa/kg K2O. 

Tương tự, trong vụ HT bón N năng suất trung 
bình tăng 1,61 tấn/ha, hiệu suất sử dụng phân đạm 
đạt 20,1 kg lúa/kg N. Bón P năng suất trung bình tăng 
0,74 tấn/ha, hiệu suất sử dụng phân lân đạt 12,3 kg lúa 
kg P2O5. Bón K năng suất trung bình tăng 0,06 tấn/ha, 
hiệu suất sử dụng phân kali đạt 1,9 kg lúa/kg K2O. 

 
Bội thu do bón N 
(kg lúa/ kg N) 
Bội thu do bón P 
(kg lúa/ kg P2O5) 
Bội thu do bón K 
(kg lúa/ kg K2O) 

4 vụ Đông Xuân   4 vụ Hè Thu 4 năm (8 vụ) 
Hình 2. Hiệu suất sử dụng của phân N, P, K (trung bình của 4 vụ ĐX, 4 vụ HT và tổng cộng 8 vụ) 

trên giống lúa OM5451, tại vùng đất phèn ở Vị Thủy, Hậu Giang 
 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 
- N và P là 2 nguyên tố dinh dưỡng quan trọng để 

gia tăng năng suất lúa. Bón N năng suất có thể tăng 
2,14 tấn/ha trong vụ ĐX và 1,50 tấn/ha trong vụ HT; 
Bón P năng suất có thể tăng 0,87 tấn/ha trong vụ ĐX 
và 1,10 tấn/ha trong vụ HT; Bón K năng suất có thể 
tăng 0,14 tấn/ha trong vụ ĐX và 0,06 tấn/ha trong 
vụ HT. 

- Hiệu suất sử dụng phân đạm cao nhất, với 23,8 
kg lúa/kg N trong vụ ĐX và 18,8 kg lúa/kg N trong 
vụ HT. 

- Hiệu suất sử dụng của phân lân đạt 16,9 kg lúa/ 
kg P2O5 trong vụ ĐX và 18,3 kg lúa/kg P2O5 trong  
vụ HT. 

- Hiệu suất sử dụng của phân kali không cao, 
trung bình đạt 4,8 kg lúa/kg K2O trong vụ ĐX và 1,9 
kg lúa/kg K2O trong vụ HT. 

4.2. Đề nghị 
- Để nâng cao hiệu suất sử dụng phân lân nên  

tập trung bón lân trong vụ HT, giảm bớt lượng lân 
trong vụ ĐX. 

- Chỉ nên bón kali ở mức duy trì 30 kg K2O/ha/vụ 
để giảm chi phí và hạ giá thành. 
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Abstract 

Fertilizer (N, P, K) use efficiency of OM5451 rice variety 
in acid sulphate soil area of Hau Giang province 

Mai Nguyet Lan, Chu Van Hach, Nguyen Van Bo, 
Tran Van Phuc and Nguyen Thi Hong Nam 

Field experiments were carried out in 8 crop seasons (from Winter-Spring 2011-2012 to Summer-Autumn 2015) at 
the experimental site of the Agricultural Seed Center, Vi Thuy district, Hau Giang province. The objectives of this 
study were (i) to determine the use efficiency (nitrogen, phosphate and potassium) of rice in acid sulphate soils with 
double rice cropping system (ii) Inoculant was suitable for rice of the Mekong Delta. The experiment used OM5451 
rice variety with randomized block design, 3 replications and 5 fertilizer treatments including _NPK, _N, _P, _K, 
NPK. Winter-Spring  crop applied 90 N - 50 P2O5 - 30 K2O formula (kg/ha) and Summer-Autumn crop applied    
80 N - 60 P2O5 - 30 K2O formula (kg/ha). The fertilizers used in the eight crops were urea (46% N), Van Dien fused 
phosphate (16% P2O5) and kalicloride (60% K2O). The results showed that the efficiency of three nutrient types 
(N, P, K) was different for rice yield and varied by the seasons. The agronomic efficiency of N was highest with 23.8 
kg of paddy/kg N in Winter-Spring crop and 20.1 kg of paddy/kg N in Summer-Autumn crop, followed by P with 
16.9 kg paddy/kg P2O5 in Winter-Spring crop and 12.3 kg paddy/kg P2O5 in Summer-Autumn crop. The lowest was 
K with 4.8 kg of paddy/kg of K2O in Winter-Spring crop and 1.9 kg of paddy/kg of K2O in Summer-Autumn crop. 
Keywords: Use efficiency, nitrogen, phosphorus, potassium, two rice crops land, Acid sulphate soil, rice yield 
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ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÍNH CHỊU MẶN CỦA CÁC GIỐNG LÚA 
KẾT HỢP THANH LỌC KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ 

Trần Ánh Nguyệt1, Nguyễn Khắc Thắng1, Trần Anh Thái1, 
Trần Thu Thảo1, Trần Ngọc Thạch1, Nguyễn Thúy Kiều Tiên1 

TÓM TẮT 
Thanh lọc kiểu hình chống chịu mặn trong điều kiện nhân tạo của 128 giống lúa đã xác định nguồn vật liệu bố mẹ 

dùng trong nghiên cứu chọn lọc giống lúa chịu mặn cao tương đương FL478, Pokkali là 8 giống trong bộ nhập nội 
(IR15T1191, IR15T1112, IR15T1345, IR15T1387, IR15T1466, IR15T1335, IR15T1434, AB42) và 5 giống lúa Mùa địa 
phương (Trei May, Bắc Việt, nàng Quất Nhuyễn, Cẩn Lùn, Ba Bụi Lùn), cho tính chống chịu cao khi thanh lọc ở nồng 
độ muối 6 và 8 g/l. Kết hợp sử dụng 19 chỉ thị phân tử SSR phân bổ trong vùng QTL/Saltol 5,3 Mb (10,3 - 15,2 Mb) 
trên nhiễm sắc thể số 1 của 23 giống chống chịu cao, trung bình và hơi mẫn cảm đã qua thanh lọc kiểu hình. Các 
giống không thể được xác định là kiểu gen có chứa Saltol mặc dù các giống này được đánh giá kiểu hình mang tính 
chống chịu cao (cấp chống chịu 3 - 5) ở giai đoạn cây mạ, cho thấy QTLs khác với Saltol có thể kiểm soát tính chống 
chịu mặn ở giai đoạn mạ. Nguồn vật liệu khởi đầu được sàng lọc trong nghiên cứu này có mang Saltol/QTL mới khai 
thác làm cây bố cho gen để phát triển các dòng/giống mới có mức độ chịu mặn cao hơn bằng cách kết hợp Saltol và 
các QTLs khác vào các giống lúa ưu tú phục vụ cho công tác lai tạo giống chống chịu mặn. 

Từ khóa: Chỉ thị phân tử SSR, chống chịu mặn, lúa, QTL mới, Saltol 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây 

lương thực đóng vai trò quan trọng nuôi sống hơn 
2/3 dân số thế giới. Tuy nhiên, do các yếu tố tác động 
như stress phi sinh học và sinh học, đã và đang làm 
giảm năng suất cây lúa và đang đe dọa nền an ninh 
lương thực của thế giới vì tốc độ dân số ngày càng 
tăng nhanh. Cây lúa được xem là cực kì nhạy cảm khi 

1 Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 

có hiện diện của muối đặc biệt là trong giai đoạn cây 
con, giai đoạn sinh trưởng và thời kỳ trổ bông. Khi 
xâm ngập mặn xảy ra ở các giai đoạn này làm giảm 
đáng kể sự tăng trưởng và năng suất của cây lúa. 
Nghiên cứu về tính trạng chống chịu mặn trên cây 
trồng nói chung và cây lúa nói riêng không dễ dàng 
thực hiện vì nó là tính trạng rất phức tạp bị kiểm 
soát bởi nhiều gen, kiểu hình của tính chống chịu 

 


