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Trung tâm NC và PTNN Đồng Tháp Mười  
 

1. Giới thiệu  
Đồng Tháp Mười (ĐTM) thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 

diện tích tự nhiên khoảng 696.946 ha, chiếm 17,7% diện tích tự nhiên của ĐBSCL, trải 
rộng trên 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang, trong đó hơn 50% diện tích thuộc 
tỉnh Long An. Đây là vùng đất phèn (chiếm khoảng 39,27%) có địa hình trũng, thấp, rất 
thích hợp cho cây lúa nước sinh trưởng, phát triển hơn nhiều loại cây trồng khác nên lúa 
là cây trồng chủ lực. Từ sau giải phóng với sản lượng lúa khiêm tốn khoảng 700-800 
ngàn tấn (chủ yếu là lúa mùa), đến nay diện tích canh tác lúa khoảng 350.000ha, sản 
lượng lúa từ 3,0-3,4 triệu tấn/năm, đưa vùng ĐTM có vị trí quan trọng, đóng góp vào 
lượng gạo xuất khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo an ninh lương thực 
vững chắc trong vùng. Hiện tại cũng như tương lai, ĐTM vẫn và sẽ là nơi sản xuất lúa 
gạo lớn. 

Ngay từ những ngày đầu, Trung tâm đã xác định hướng nghiên cứu chọn tạo giống 
lúa dựa trên phân tích về sinh thái cũng như những điều kiện kinh tế, xã hội vùng trồng 
lúa ở Đồng Tháp Mười. Những yếu tố tác động đến mục tiêu nghiên cứu là: phèn, lũ lụt, 
dịch sâu bệnh (đặc biệt là dịch rầy nâu năm 1990-1991), trình độ canh tác và điều kiện 
đầu tư sản xuất của nông dân. Trung tâm khẳng định, cần phải nghiên cứu, tạo ra giống 
lúa theo hướng ưu tiên là tăng tính chống chịu và khả năng thích ứng cao và tiêu chuẩn 
giống lúa đã được đặt ra một cách rõ ràng: 
- Ngắn ngày (≤100 ngày) để sản xuất 2 vụ trong năm vụ, né tránh rủi ro, luân canh tăng 
vụ;  
-  Chịu phèn (để chống chịu điều kiện rất phèn, nhất là khi mới khai hoang); 
-  Chống chịu tốt với rầy nâu, đạo ôn; 
-  Năng suất ổn định cả 02 vụ Đông Xuân và Hè Thu 
-  Chất lượng tốt, đáp ứng cho tiêu dùng và xuất khẩu. 
-  Ngoài ra, ở những vùng khó khăn phần lớn trình độ canh tác lúa cũng như khả năng đầu 
tư của nông dân còn hạn chế nên giống lúa đưa ra phải dễ trồng, phù hợp với trình độ 
canh tác cũng như khả năng đầu tư của nông dân.   
  Với số lượng giống lúa được chọn tạo ra gồm: 2 giống công nhận quốc gia, 02 
giống khu vực hóa, 02 giống công nhận sản xuất thử, nhưng sự đóng góp của các giống 
này đã và đang được thực tiễn ghi nhận đánh giá cao không chỉ ở vùng ĐTM mà còn ở 
những vùng khác có điều kiện tương tự. Có những giống lúa đã đi vào lịch sử, đóng vai 
trò xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực trong những thời điểm dịch rầy nâu 
gây hại nặng như giống lúa IR 50404-57-2-2-3, IR 59606-119-3…Thực tế sản xuất đã 
chứng minh, trong những vùng sinh thái khó khăn bên cạnh những giải pháp kỹ thuật 
canh tác thì giải pháp về giống “chống chịu, hoặc thích nghi” luôn là giải pháp đem lại 
hiệu quả, có tính bền vững.  Những giống lúa có tính chống chịu hay thích nghi cao 



thường sẽ cho ưu thế và phát huy tiềm năng về năng suất hơn những giống có tính chống 
chịu hay sự thích nghi thấp, tuy tiêu chuẩn chất lượng có thể bị giới hạn. 

2. Kết quả nghiên cứu, lai tạo và ứng dụng giống lúa của Trung tâm NC và PTNN 
Đồng Tháp Mười trong những năm qua. 

Trong những năm qua Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nghiên cứu Di truyền và 
chọn giống cây trồng -Viện KHKTNN miền Nam, Viện lúa Quốc tế IRRI, Viện lúa Đồng 
bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ trong công tác nghiên cứu và phát triển 
giống lúa. Nhờ được sự hợp tác, hỗ trợ nên Trung tâm đã đạt một số kết quả nghiên cứu 
và ứng dụng thành công về giống lúa cho vùng ĐTM và thực sự đã đóng góp vào thành 
công chung về nông nghiệp không những ở vùng ĐTM, vùng ĐBSCL mà còn lan rộng 
các tỉnh vùng Đông Nam bộ. 
2.1. Giống lúa kháng rầy nâu, đạo ôn IR50404-57-2-2-3 

Năm 1990, Trung tâm nhận bộ giống lúa ngắn ngày từ Viện lúa quốc tế IRRI, 
cùng phối hợp với phòng Nghiên cứu Di truyền và chọn giống cây trồng của Viện 
KHKTNN miền Nam nghiên cứu và tuyển chọn được giống lúa kháng rầy nâu và đạo ôn 
IR50404-57-2-2-3 (còn gọi là MTL87). Giống này được công nhận đặc cách giống quốc 
gia năm 1992. Do có được những ưu điểm, đáp ứng được tiêu chuẩn cho vùng như ngắn 
ngày (87-90 ngày), chịu phèn, thích nghi rộng, cho năng suất cao và thích hợp cả 2 vụ 
Đông Xuân và Hè Thu và đặc biệt dễ canh tác nên giống IR50404-57-2-2-3 đã nhanh 
chóng được nông dân chấp nhận và trở thành giống lúa chủ lực không những ở vùng 
ĐTM mà còn cho cả vùng ĐBSCL. Ở ĐTM tỷ lệ diện tích gieo trồng có năm lên đến 60-
70% diện tích toàn vùng. Ở ĐBSCL giống IR50404-57-2-2-3 đã chiếm tới 48% tổng diện 
tích (báo cáo tổng hợp của Cục khuyến nông 1996). Năm 1998, theo số liệu tổng hợp của 
3 tỉnh thì giống IR50404-57-2-2-3 vẫn còn chiếm tỷ lệ cao: An Giang 50%, Đồng Tháp 
40%, Long An 20%. Theo số liệu điều tra của Trung tâm NC và PTNN Đồng Tháp Mười 
năm 1999 trong số 360 hộ trồng lúa tại một số huyện của tỉnh Đồng Tháp, giống 
IR50404-57-2-2-3 chiếm 20% diện tích và xếp thứ nhất.  

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, Hè Thu 2009 tỉ lệ giống lúa IR50404 trên toàn 
vùng ĐBSCL ước khoảng 18,04% (210.000 ha) cao hơn 3% so với chỉ đạo của Bộ NN-
PTNT (15%). Nhưng theo các tỉnh, thực tế con số này còn lớn hơn khá nhiều. Những nơi 
nông dân đã xuống giống IR50404 trên diện tích lớn như huyện Đức Huệ (Long An) 
50%; huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) trên 40%; quận Ô Môn (TP Cần Thơ) 
73%; Đồng Tháp 30%. 

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp từ kết quả sản xuất 
của các vụ liên tiếp: ĐX 2007-08; HT 2008; TĐ 2008; ĐX 2008-09, có kết quả sau: 
giống IR 50404 luôn chiếm diện tích rộng nhất, lần lượt như sau: 43,8%; 44,0%; 75,0% 
và 28,4%. 

2.2. Giống lúa kháng rầy nâu, đạo ôn, chất lượng gạo tốt IR59606-119-3 
Năm 1992, Trung tâm tiếp tục nhận bộ giống lúa 31dòng/giống từ Viện lúa Quốc 

tế IRRI, sau 3 năm nghiên cứu đã chọn được giống lúa IR 59606-119-3 là giống lúa ngắn 
ngày, chống chịu tốt với rầy nâu, đạo ôn và đặc biệt giống này có chất lượng gạo tốt hơn 
giống IR 50404-57-2-2-3, được người tiêu dùng và thương lái ưa thích. Chính vì vậy, 



ngay sau khi được khuyến cáo vào sản xuất, giống này được phát triển rất nhanh. Giống 
được công nhận giống quốc gia năm 1995, năm 1996 giống lúa này đã phát triển rộng rãi 
ở vùng ĐTM và một số tỉnh lân cận. Theo số liệu điều tra năm 1996 của Trung tâm 
NC&PTNN Đồng Tháp Mười, giống IR 59606-119-3 chiếm 48,7% trong cơ cấu giống 
của vùng (Mai Thành Phụng và ctv). Giống lúa này được phát triển và duy trì cho tới 
những năm 2000, hiện nay giống này còn phát triển ở một số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng 
như huyện Cát Tiên. 
2.3.Giống lúa PSB 14 

Giống lúa này nhận từ Philipine Seed Board (PSB), được nghiên cứu từ năm 1994, 
và được công nhận giống lúa khu vực hóa năm 1997. Giống có đặc điểm ngắn ngày, 
nhiễm nhẹ rầy nâu, đạo ôn, năng suất khá và chất lượng gạo ngon. Giống này được phát 
triển với tỷ lệ diện tích khoảng 10-15% ở vùng ĐTM, đặc biết được phát triển ở một số 
huyện như Tam Nông, Hồng Ngự (Đồng Tháp). 

2.4. Giống lúa VND95-20 
Đây là giống lúa được tạo ra bằng đột biến phóng xạ gamma Co60 trên giống IR64 

và chọn lọc phả hệ, do Phòng Nghiên cứu Di truyền và chọn giống cây trồng -Viện 
KHKTNN miền Nam nghiên cứu, Trung tâm tham gia như là một cộng tác viên và đánh 
giá thích nghi tại vùng ĐTM. Giống này được công nhận giống quốc gia năm 1999 theo 
Quyết định số 3493 QĐ/BNN-KHCN ngày 9/9/1999. 
 Do có nhiều ưu điểm như: ngắn ngày, chịu phèn, thích hợp cả 2 vụ Đông Xuân và 
Hè Thu, năng suất cao, chất lượng gạo tốt,…nên giống này được nông dân ứng dụng 
nhanh và trở thành giống lúa chủ lực. Những năm 2008 - 2009 các huyện Đồng Tháp 
Mười (Long An) như Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng diện tích trồng giống 
này chiếm khoảng 50-70%.  
2.5. Giống lúa mới cực ngắn ngày, chịu phèn, chất lượng tốt. 
2.5.1. Giống lúa ĐTM 126 

Giống lúa ĐTM126 là giống lúa được lai tạo và chọn lọc tại Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười từ năm 2001. Nguồn gốc giống 
ĐTM126 được chọn lọc từ tổ hợp lai ♀DS2001 x ♂MTL250. Giống ĐTM126 có thời 
gian sinh trưởng ngắn từ 84-90 ngày, khả năng đẻ nhánh khá, cao cây 100-105cm, hơi 
yếu cây. Hạt chắc/bông từ 80-90 hạt, trọng lượng ngàn hạt 27-28g. Năng suất Đông Xuân 
đạt 6,0 -7,0 tấn/ha; Hè Thu 4,5 - 5,0 tấn/ha. 

Giống ĐTM 126 có tỷ lệ gạo nguyên cao 50,2%, dài hạt 7,12mm, độ trắng 43,6%, 
hạt gạo đẹp, trong, thon dài, cơm mềm, thơm nhẹ.  

Giống ĐTM 126 được Bộ NN & PTNT công nhận là giống sản xuất thử ở vùng 
Đồng Tháp Mười và những vùng có điều kiện tương tự theo Quyết định số 630/QĐ-TT-
CLT, ngày 23 tháng 12 năm 2010.  

2.5.2. Giống lúa ĐTM 192 
Giống lúa ĐTM192 là giống lúa được lai tạo và chọn lọc tại Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười từ năm 2001. Nguồn gốc giống 
ĐTM192 được chọn lọc từ tổ hợp lai ♀DS2001 x ♂OMCS2000. Giống ĐTM192 có thời 



gian sinh trưởng cực ngắn từ 83-87 ngày, khả năng đẻ nhánh khá, cao cây 90-95cm, cứng 
cây. Hạt chắc/bông từ 60-70 hạt, trọng lượng ngàn hạt 25-26. Năng suất Đông Xuân đạt 
5,5-6,5 tấn/ha; Hè Thu 3,5 - 4,5 tấn/ha. 

Giống ĐTM 192 có tỷ lệ gạo nguyên rất cao 65,5%, tỷ lệ gạo trắng đạt 71,5%, hạt 
dài 6,94mm, độ trắng 38,6%, hạt gạo rất đẹp, thon dài, cơm mềm, thơm nhẹ.  

Giống ĐTM 192 được Bộ NN & PTNT công nhận là giống sản xuất thử ở vùng 
Đồng Tháp Mười và những vùng có điều kiện tương tự theo Quyết định số 630/QĐ-TT-
CLT, ngày 23 tháng 12 năm 2010.  
 Đây là 02 giống lúa mới nên hiện chưa phát triển mở rộng, tuy nhiên với số lượng 
giống đưa vào sản xuất từ năm 2009-2011 diện tích ước tính khoảng 500 ha và được 
nông dân đánh giá tốt. 
2.6. Kết quả những nghiên cứu giống khác  
2.6.1. Chọn tạo giống lúa ngắn ngày, chịu phèn, chất lượng tốt. 

Ngoài những giống lúa trên, Trung tâm cũng đã lai tạo, tuyển chọn được 3 dòng 
triển vọng, năm 2011 đã trình diễn và sản xuất thử ở một số huyện: Vĩnh Hưng, Mộc 
Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa (Long An); Tân Phước (Tiền Giang) và Tháp Mười (Đồng 
Tháp) gồm:  
ª Dòng ĐTM 13-8 được hình thành từ tổ hợp lai AS996/OM4274, với phương pháp lai 
đơn, do Trung tâm nghiên cứu và PTNN Đồng Tháp Mười lai tạo, tuyển chọn.  

+ Đặc điểm nông học: Thời gian sinh trưởng từ 88-90 ngày, cao cây 94-98cm, đẻ 
nhánh khá, lá lúa thẳng đứng, hơi dấu bông, đổ ngã cấp 1-3. 

+ Tính chống chịu: Chịu phèn; Rầy nâu: cấp 3;  đạo ôn: cấp 1-3. 
+ Năng suất: Đông Xuân  6,0-7,0 tấn/ha, Hè Thu 5,0-5,5 tấn/ha. 
+ Phẩm chất: Chất lượng gạo tốt, hạt thon, dài, trong, tỷ lệ gạo nguyên 50-65%. 

ª Dòng ĐTM 17-1 được hình thành từ tổ hợp lai VND95-20///ST3, với phương pháp lai 
Backross, do Trung tâm nghiên cứu và PTNN Đồng Tháp Mười lai tạo, tuyển chọn. 

+ Đặc điểm nông học: Thời gian sinh trưởng từ  90-92 ngày, cao cây 90-95cm, đẻ 
nhánh khá, lá lúa thẳng đứng, hơi dấu bông, đổ ngã cấp 1-3. 

+ Tính chống chịu: Chịu phèn; Rầy nâu: cấp 3;  đạo ôn: cấp 1-3. 
+ Năng suất: ĐX từ 6,5-7,5 tấn/ha, Hè Thu 5,5-6,5 tấn/ha. 
+ Phẩm chất: Chất lượng gạo tốt, hạt thon, dài, trong, tỷ lệ gạo nguyên 55-60%. 

ª Dòng ĐTM 87-3 được hình thành từ tổ hợp lai IR64///VND95-20, với phương pháp lai 
Backross BC3F2 và được chọn lọc theo phả hệ pedigree, do Trung tâm nghiên cứu và 
PTNN Đồng Tháp Mười lai tạo, tuyển chọn. 

+ Đặc điểm nông học: Thời gian sinh trưởng 88-92 ngày, cao cây 90-95cm, đẻ 
nhánh khá, lá lúa thẳng đứng, hơi dấu bông, đổ ngã cấp 3-5. 

+ Tính chống chịu: Chịu phèn; Hơi kháng rầy nâu và đạo ôn. 
+ Năng suất: ĐX từ 6,5-7,5 tấn/ha, Hè Thu 5,5-6,0 tấn/ha. 
+ Phẩm chất: Chất lượng gạo tốt, hạt thon, dài, trong, tỷ lệ gạo nguyên 54-65%. 

2.6.2. Lọc thuần giống lúa Huyết Rồng cổ truyền  
Trung tâm cũng đã kết hợp với huyện Vĩnh Hưng (Long An) tuyển chọn và phục 

tráng giống lúa Huyết Rồng địa phương theo phương pháp chọn lọc dòng thuần của 



Wilhelm ludwig Johannsen; Chọn đám (mass selecttion) và tiến trình chọn lọc theo qui 
trình phục tráng giống lúa với nguồn nguyên liệu ngoài sản xuất. Qua nghiên cứu Trung 
tâm đã chọn ra được 8 dòng tốt có chất lượng gạo ngon (mềm, thơm nhẹ) và được địa 
phương đánh giá tốt.  
2.6.3. Nghiên cứu giống lúa chịu ngập, chịu nóng 
- Năm 2008 đến năm 2009: Trung tâm thực hiện đề tài nhánh của Viện lúa Đồng bằng 
sông Cửu Long  trong việc nghiên cứu và phát triển giống lúa chịu ngập. 
Thí nghiệm gồm 18 giống được nhập từ IRRI và giống đối chứng (VND95-20). Lúa được 
cấy sau khi gieo mạ 17 ngày; 14 ngày sau cấy, bơm nước ngập cây lúa từ từ 75-90 cm, 
chất lượng nước tương đối đục nhìn không thấy mặt đất trong ruộng. Sau khi ngập hoàn 
toàn trong thời gian 12 ngày, bơm nước ra trong vòng từ 6-8 ngày, các giống được bón 
phân thúc đẻ nhánh để cây lúa có khả năng phục hồi trở lại. Các giống có tỷ lệ sống sót 
lớn sau điều kiện chịu ngập gồm có: PSBRc 68 (62,7%), IR57514-PMI-5-B-1-2 
(53,98%), IR 82355-5-2-3 (44,70%), IR 49830-7-1-2-3 (42,64%), IR 07F102 (49,33%), 
IR07 F290 (23,65%), IR43069-UBN507 (34,66%), IR07 F287 (41,21%), IR 82355-5-1-3 
(13,77%) so với giống đối chứng VND 95-20 (28,29%). 

Giống IR82355-5-1-3, IR82355-5-2-3 có thời gian sinh trưởng ngắn (A1), không 
bị nhiễm sâu đục thân, bệnh bạc lá, đạo ôn có phản ứng kháng với rầy nâu. Năng suất của 
giống IR82355-5-1-3 (6,66 T/ha), IR82355-5-2-3 (6,52 t/ha) cao hơn đối chứng VND 95-
20 (6,50 t/ha).  

Qua kết quả hội thảo đầu bờ, giống được nông dân ưa chuộng và đánh giá tốt nhất 
là IR 82355-5-2-3. Tuy nhiên, đây là những dòng/giống mới chỉ dừng ở đánh giá tính 
chịu ngập nên cần phải có những nghiên cứu đầy đủ hơn. Tuy nhiên, bước đầu cũng lưu 
giữ được gen có tính chống chịu ngập làm nguồn vật liệu cho lai tạo 
2.6.4. Nghiên cứu giống lúa chống chịu nóng 

Năm 2010 đến năm 2012: Trung tâm hợp tác với Hàn Quốc trong việc nghiên cứu, 
lai tạo một số dòng/giống lúa chịu nóng thuộc dự án Breeding tolerant Rice Project. Hiện 
các dòng đang được nghiên cứu và chọn lọc ở thế hệ thứ 3, chưa có kết quả cuối cùng.  

Trong bối cảnh tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu (BĐKH), sự diễn biến phức 
tạp và bất lợi của thời tiết ngày càng gia tăng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất lúa nhất là ở những vùng khó khăn. Phèn, mặn, hạn hán lũ lụt, nhiệt độ cao 
là những nhân tố xảy ra đan xen, cộng hưởng là những thách thức đòi hỏi chúng ta cần có 
những giải pháp mang tính cấp bách có tầm chiến lược, lâu dài và tổng hợp để giảm thiểu 
những tác hại này. Đối với những vùng sinh thái khó khăn việc nghiên cứu tuyển chọn 
tạo giống lúa có tính chống chịu tốt, năng suất ổn định nên được ưu tiên hơn là theo 
hướng chất lượng cao nhưng không bền vững. 
3. Định hướng nghiên cứu giống lúa thích ứng với điều kiện khó khăn - Những giải 
pháp đề xuất 
3.1. Nhận định chung 



 Trước sự tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) các nhân tố bất lợi đối sản xuất 
nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng, ngày có xu hướng càng gia tăng. Bên 
cạnh các nhân tố trực tiếp như nắng nóng, khô hạn, mưa gió, lũ lụt, một số yếu tố khác 
cũng có diễn biến bất lợi như sự xâm nhập mặn, phèn, thiếu nguồn nước ngọt... đã và 
đang ảnh hưởng trực tiếp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, cũng như năng suất và 
sản lượng. Với khoảng 2 triệu ha đất phèn ở ĐBSCL, hàng chục ngàn ha đất nhiễm mặn, 
hoặc chịu ảnh hưởng của nước mặn tập trung ở một số tỉnh như Long An, Bến Tre, Tiền 
Giang, Kiên Giang..., một số vùng đất khô hạn như Duyên Hải Nam Trung Bộ…các vùng 
này rất nhạy cảm với BĐKH và chịu tác động nhiều hơn, cần được quan tâm bằng nhiều 
giải pháp đồng bộ, trong đó có công tác giống, một giải pháp thường mang lại hiệu quả 
cao và chi phí đầu tư luôn thấp. 
3.2. Nhóm giống lúa đề xuất để thích ứng cho một số vùng sinh thái trọng điểm. 

1. Nhóm giống lúa ngắn ngày, chịu phèn cao cho vùng đất phèn như vùng Đồng 
Tháp Mười, một số tỉnh khác:  Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang... 

2. Nhóm giống lúa ngắn ngày, chịu hạn cho vùng đất xám thuộc Đồng Tháp Mười, 
vùng đất canh tác nhờ nước trời như: Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, vùng đất 
khô hạn thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ... 

3. Nhóm giống lúa ngắn ngày, chịu mặn cho vùng đất chịu ảnh hưởng của mặn kết 
hợp nuôi thủy sản theo mô hình lúa - tôm như: một số huyện phía nam Long An,  
Tiền Giang,  Bến Tre, Kiên Giang... 

4. Nhóm giống lúa ngắn ngày, chịu nhiệt cho vùng khô hạn và nhiệt độ cao như 
Duyên Hải Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận). 

3.3. Nội dung trong nghiên cứu, chọn tạo giống  
 
3.3.1. Điều tra đánh giá đặc điểm sinh thái của từng vùng 

 Việc điều tra là cần thiết để xác định những thông tin, số liệu cơ bản về đất, khí 
hậu, thủy văn cũng như tập quán canh tác làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá hiện 
trạng, định hướng cho mục tiêu nghiên cứu và qui mô áp dụng cũng như hiệu quả mang 
lại.   
3.3.2. Thu  thập và lưu giữ nguồn gen quí, nhất là nguồn gen của các giống lúa bản địa 
có tính thích ứng cao làm nguồn vật liệu cho lai tạo 

- Thu thập các giống lúa, nhất là giống lúa đã tồn tại và phát triển ở mỗi vùng sinh thái 
được cho là có tính chống chịu và thích ứng cao, ổn định. 

- Quan hệ với viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế IRRI để có được các bộ giống có nguồn 
gen theo nhóm chống chịu: chịu phèn, chịu mặn, chịu hạn, chịu úng. 

- Lưu giữ nguồn gen trong phòng và ngoài đồng để có được nguồn gen đủ lớn cung cấp 
cho đơn vị khoa học khi có nhu cầu cho lai tạo. 
3.3.3. Áp dụng giải pháp Khoa học công nghệ trong việc chọn tạo giống 

 Sử dụng các biện pháp chọn tạo giống truyền thống kết hợp một số phương pháp 
CNSH hiện đại, bao gồm: 

a) Lai hữu tính 
b) Đột biến phóng xạ 



c) Chuyển nạp gen 
d) Nuôi cấy túi phấn 
d) Phương pháp chọn tạo giống khác. 

3.3.4. Thực hiện các bước chọn lọc - kết hợp đánh giá tính chống chịu quan trọng theo 
hướng nghiên cứu 

- Có được các dòng tốt, dòng triển vọng; 
- Cần triển khai các bước chọn lọc ngay trên vùng sinh thái theo nục tiêu đã xác định; 
- Phối kết hợp đánh giá ở điều kiện nhân tạo trong phòng, trong nhà lưới. 

3.3.5. Thực hiện thí nghiệm so sánh và sản xuất thử  
- Thực hiện ở một số dòng tốt đáp ứng được các yêu cầu về năng suất, chất lượng, tính 

chống chịu; 
- Thực hiện thí nghiệm so sánh và sản xuất thử trên vùng sinh thái được chọn; 
- Thực hiện thêm ở một số vùng khác có điều kiện sinh thái tương tự (đánh giá mở 

rộng). 
3.3.6. Đánh giá kết quả và xin công nhận giống cho từng vùng sinh thái 

- Đưa vào mạng lưới khảo nghiệm quốc gia ở một số vùng sinh thái; 
- Thực hiện phát triển sản xuất diện rộng; 
- Tổng hợp số liệu, viết báo cáo; 
- Xin công nhận giống sản xuất thử hoặc giống Quốc gia theo qui trình đã được ban 

hành; 
3.3.7.  Nghiên cứu bổ sung qui trình canh tác cho từng giống ở từng vùng sinh thái cụ thể 

- Phân tích, đánh giá qui trình hiện đang áp dụng cho giống lúa phổ biến; 
- Nghiên cứu bổ sung một số giải pháp trong kỹ thuật canh tác để tạo điều kiện cho 

giống lúa mới thuận lợi phát triển; 
- Có được qui trình phù hợp với giống mới và khuyến cáo vào sản xuất. 

3.4.Các giải pháp đề xuất 
 

3.4.1. Bộ NN & PTNT cần có chương trình nghiên cứu chọn tạo giống lúa thích ứng với 
điều kiện khó khăn riêng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Viện, trường thực hiện chương 
trình này. Các chương trình có thể là: 

- Chương trình chọn tạo giống lúa theo hướng chịu phèn; 
- Chương trình chọn tạo giống lúa chịu mặn; 
- Chương trình chọn tạo giống lúa chịu hạn; 
- Chương trình chọn tạo giống lúa chịu nóng. 

(Hoặc cũng có thể là một chương trình/dự án chung nhưng bao gồm các hợp phần như 
trên) 
3.4.2.  Thành lập ngân hàng gen lưu giữ làm nguồn vật liệu cho lai tạo 
- Giao cho một Viện nghiên cứu nông nghiệp lớn đảm nhận trách nhiệm lưu giữ và cung 
cấp nguồn gen đã được thu thập, kết hợp với các Viện hoặc Trung tâm vùng khác;  
- Ngân hàng gen này là nơi cung cấp nguồn gen phục vụ công tác lai tạo chung cho cả 
vùng. 
3.4.3.  Có một cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu trong chọn tạo giống 



-  Phối hợp trong trao đổi thông tin; 
- Trao đổi nguồn gen lai tạo; 
-  Phối hợp triền khai thực hiện các nội dung trong hoạt động nghiên cứu chọn tạo giống; 
- Trao đổi kết quả thực hiện. 
3.4.4.  Có sự gắn kết chặt giữa đơn vị nghiên cứu khoa học với Trung tâm khuyến nông 
địa phương trong nghiên cứu và phát triển giống 
-  Việc thực hiện phối hợp ngay từ khi có dự án nghiên cứu ở mỗi vùng/địa phương. Và 
trong suốt quá trình lai tạo và chọn lọc cũng như phát triển giống; 
-   Trung tâm khuyến nông là đơn vị thực hiện vai trò chính trong phát triển giống vào 
sản xuất. 
3.4.5. Có tổng kết đánh giá chương trình/dự án ở mỗi vùng cụ thể 
- Sau mỗi năm có đánh giá từng hợp phần riêng lẻ; 
- Sau 2-3 năm đánh giá cho cả chương trình/dự án; 
- Tổng kết rút kinh nghiệm và định hướng phát triển tiếp theo           
 


