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TÓM TẮT 

Với nhiệm vụ chính là chọn tạo được các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản 

xuất,giống lúa VN20 được Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo thành 

công thông qua lai hữu tính và chọn lọc phả hệ từ tổ hợp lai E15S/Hương cốm (R2). Giống VN20 có thời gian sinh 

trưởng 135-138 ngày và năng suất đạt 5,8-7,0 tấn/ha trong vụ Xuân; 112-115 ngày và 5,0-5,5 tấn/ha trong vụ Mùa. 

Ngoài ra, giống VN20 nhiễm nhẹ sâu bệnh, hạt gạo thon dài (tỷ lệ dài/rộng 3,66), nhiệt độ hoá hồ cao, hàm lượng 

amylose thấp (12,6%) và có mang gen thơm fgr.Như vậy, việc lai giữa dòng bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm 

nhiệt độ thơm với giống lúa thuần chất lượng, chọn lọc phả hệ có thể chọn tạo được giống lúa thuần chất lượng cao 

phù hợp với điều kiện canh tác ở các tỉnh phía Bắc, Việt Nam. 

Từ khóa: Chất lượng cao, lúa thuần, mùi thơm, chọn tạo giống lúa, VN20. 

Development of High Quality Inbred Rice Cultivars VN20 
for Northern Region of Vietnam 

ABSTRACT 

For breeding new high yield and quality rice varieties for contributing to the recent variety distribution,the VN20 

rice cultivar was developed by the Crops Research and Development Institute of Vietnam National University of 

Agriculture (VNUA) from the cross segregating populations between E15S and Huong com (R2) lines by the pedigree 

method. As a result, the VN20 rice cultivars has had some good agronomical traits, such as short duration, from 135-

138 days and yield of 5.8-7.0 tons/ha in the spring season; 112-115 days and yield of 5.0-5.5 tons/ha in the summer 

season. Additionally, the VN20 hasshown good resistance to some major pests, diseases, and slender grain 

(length/width ratio 3.66), high gelatinization temperature, low amylose content (12.6%) and carried the fgr aromatic 

gene.Thus, the breeding through cross thehybrid between between aromatic Thermo-sensitive Genic Male Sterile 

(TGMS) line and high quality rice inbred variety, and was selected by thepedigree method which can generated new 

rice variety, has good quality and suitable cultivation conditions in northern of Vietnam.  

Keywords: High quality, inbred rice cultivars, aromatic rice, rice breeding, VN20. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở các tînh phía Bíc hiện nay, nông dân 

đang gieo trồng các giống lúa thơm chçt lượng là 

các giống lúa cổ truyền như Tám Thơm, Dự…, 

một số giống lúa câi tiến được nhêp nội từ 

Trung Quốc như Bíc thơm số 7, Hương thơm số 

1, LT2, LT3… và một số giống mới được lai täo 

trong nước như P6, AC5, Vêt tư NA2, RVT, 

Hương cốm,… Tuy nhiên, các giống lúa đặc sân 

cổ truyền phân ứng với ánh sáng ngày ngín nên 

chî sân xuçt trong vụ mùa, cây cao mềm yếu 

nên dễ bị đổ, nhiễm bệnh bäc lá, såu đục thân, 

ræy nâu phá hoäi nặng trong giai đoän cuối vụ. 

Các giống lúa chçt lượng cao câi tiến bị nhiễm 

nặng đäo ôn, bäc lá nên việc phát triển các 

giống lúa này còn rçt bçp bênh. Nông dân và 

người tiêu dùng đang đòi hôi có được những 
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giống lúa thơm, chçt lượng cao và kháng sâu 

bệnh tốt để phục vụ tiêu dùng, xuçt khèu và 

tëng thêm thu nhêp (Bộ NN&PTNT, 2013). 

Trong chọn täo giống lúa, câi tiến chçt 

lượng là yêu cæu tçt yếu cûa người tiêu dùng 

trên toàn thế giới. Trong những đặc điểm liên 

quan đến chçt lượng, mùi thơm là tính träng 

đem läi giá trị cao đối với sân xuçt lúa gäo 

(Bhagat & Banafar, 2017). Chọn täo giống lúa 

thơm được quan tâm. Tuy nhiên, phát triển các 

giống lúa thơm cæn được phối hợp với các tính 

träng khác cûa hät như độ mềm, chçt lượng nçu 

nướng, hương vị (Wakil Ahmad Sarhadi & cs., 

2011). Mùi thơm ở lúa gäo do hàng trëm chçt 

täo nên nhưng 2AP (2-Acetyl-1-pyrroline) 

thành phæn chính. Chçt 2AP do gen đơn lặn fgr 

nìm trên nhiễm síc thể số 8 kiểm soát (Dương 

Xuân Tú & cs., 2014). 

Những nëm gæn đåy, Viện Nghiên cứu và 

Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam đã tiến hành thu thêp, đánh giá, lai täo 

biến dị, chọn lọc với mục tiêu chọn được giống 

lúa thuæn có thời gian sinh trưởng ngín đến 

trung bình (135-140 ngày trong vụ Xuân,  

105-115 ngày trong vụ Mùa), nëng suçt khá  

(5-6 tçn/ha), nhiễm nhẹ bệnh bäc lá, đäo ôn và 

ræy nåu (điểm 3-5), hät dài ≥7mm, gäo trong, có 

mùi thơm (điểm 3-4), thích ứng rộng, phù hợp 

với điều kiện canh tác ở các tînh phía Bíc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Dòng bçt dục đực di truyền nhân mén câm 

nhiệt độ (TGMS) E15S được sử dụng làm mẹ 

(Tran & cs., 2016) và giống lúa thuæn chçt lượng 

cao có mùi thơm Hương cốm (R2) làm bố 

(Nguyễn Thị Trâm & cs., 2006) để lai hữu tính. 

Các dòng thuæn triển vọng được chọn ra ở thế hệ 

phân ly F8 cûa các tổ hợp lúa lai hai dòng chçt 

lượng (D1-D8), giống ĐH12 được sử dụng trong 

thí nghiệm so sánh giống và xác định gen thơm 

fgr. Giống Bíc thơm số 7 là giống đối chứng 

trong các thí nghiệm khâo nghiệm cơ bân và 

khâo nghiệm sân xuçt. 

Sử dụng giống IRBB7, IRBB21 (chuèn 

kháng) và giống IR24 (chuèn nhiễm) trong thí 

nghiệm đánh giá khâ nëng kháng bệnh bäc lá; 

giống Tẻ tép (chuèn kháng) và giống Co39 

(chuèn nhiễm) trong thí nghiệm đánh giá khâ 

nëng kháng bệnh đäo ôn; giống PTB33 (Chuèn 

kháng), TN1 (Chuèn nhiễm) trong thí nghiệm 

đánh giá khâ nëng kháng ræy nâu. 

Thuốc thử và hóa chçt: Extraction buffer 

(1M Tris-HCl, pH 8,0; 0,5M EDTA pH 8,0; 2,5N 

NaCl; 10% SDS); 5M potassium acetate; 

Isopropanol, 70% ethanol, TE 0,1X (10mM Tris, 

pH 8,0; 1mM EDTA, pH 8,0) được sử dụng trong 

thí nghiệm xác định gen thơm fgr cûa các dòng 

lúa có triển vọng. 

Danh sách 4 mồi sử dụng để xác định gen 

thơm fgr (Bradbury & cs., 2005):  

Tên  

chî thị 
Trình tự 

Kích cỡ  

(bp) 

INSP 5’-CTGGTAAAAAGATT 

ATGGCTTCA-3’ 

355 

EAP 5’-AGTGCTTTACAAAG 

TCCCGC-3’ 

580 

ESP 5’-TTGTTTGGAGCTTG 

CTGATG-3’ 

580 

IFAP 5’-CATAGGAGCAGCTG 

AAATATATACC-3’ 

257 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chọn tạo và khảo nghiệm tác giả 

- Chọn lọc cá thể từ quæn thể F2 theo phương 

pháp chọn lọc phâ hệ (George Acquaah, 2007). 

- Thí nghiệm so sánh dòng được bố trí thí 

nghiệm theo phương pháp thí nghiệm đồng 

ruộng cûa Gomez & Gomez (1984) với 3 læn 

nhíc läi, diện tích ô thí nghiệm là 10m2; giống 

đối chứng là Bíc Thơm 7; cçy với mêt độ cçy 40 

khóm/m2, cçy 02 dânh/khóm, bón phân với 

lượng 110kg N: 90kg P2O5: 90kg K2O/ha. 

- Đánh giá các đặc điểm nông sinh học, mức 

độ nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng theo 

phương pháp cûa IRRI (2002). 

- Đánh giá chçt lượng gäo, cơm theo các 

tiêu chuèn sau: Phân tích tỷ lệ gäo lêt, tỷ lệ gäo 

nguyên, kích thước hät gäo (TCVN1643:2008); 
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Phân tích nhiệt độ hóa hồ (TCVN5715:1993); 

Xác định tỷ lệ tríng trong và độ bäc 

(TCVN8372:2010); Xác định hàm lượng amyloza 

(TCVN5716-2:2008); Xác định độ bền thể gel 

(TCVN8369:2010); Đánh giá chçt lượng cơm 

(TCVN8373:2010). 

2.2.2. Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh 

thông qua lây nhiễm nhân tạo 

* Đánh giá khâ nëng kháng bäc lá 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae): Nguồn bệnh 

bäc lá được thu thêp trên những méu cây bệnh 

täi 3 tînh Nam Định, Thanh Hoá, Lào Cai. Thời 

gian lây nhiễm được tiến hành trước trỗ 18 

ngày, lúa đã xuçt hiện lá đòng. Đo vết bệnh bäc 

lá: Sau 18 ngày lây nhiễm, tiến hành đo chiều 

dài vết bệnh (từ vị trí cít đến hết vết cháy lá) 

theo phương pháp cûa Naruto Furuya & cs. 

(2003). Xác định mức độ kháng cûa các giống 

theo bâng sau: 

Chiều dài  

vết bệnh (cm) 
Phân ứng 

<4 Kháng cao- High resistant (HR) 

4-8 Kháng- Resistant (R) 

8-12 
Kháng vừa - Moderately 

resistant (MR) 

12-18 Nhiễm - Susceptibe (S) 

>18 Nhiễm cao - High susceptible 

* Đánh giá khâ nëng kháng bệnh đäo ôn 

(Magnaporthe oryzae): Nguồn bệnh đäo ôn: được 

thu thêp täi Vụ Bân, Nam Định trên giống Q5 

và täi Yên Thành, Nghệ An trên giống AC5. Sử 

dụng giống chuèn kháng là Tẻ tép; giống chuèn 

nhiễm là Co39. Đánh giá phân ứng bệnh đäo ôn 

trên lá theo thang điểm 9 cçp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9) cûa IRRI (2002). 

* Đánh giá khâ nëng kháng ræy nâu 

(Nilaparvata lugens Stål): Ræy nåu được thu 

thêp từ Nam Định. Sau 10 ngày lây nhiễm, tiến 

hành đánh giá sinh trưởng cûa các dòng vêt liệu 

trong hộp mä. Mức độ gây häi cûa ræy nâu trên 

mä được đánh giá theo thang điểm 5 cçp (1, 3, 5, 

7, 9; trong điều kiện nhà lưới) cûa IRRI (2002). 

2.2.4. Phương pháp xác định sự có mặt của 

gen thơm fgr 

* Tách chiết ADN: ADN cûa các méu lúa 

được tách chiết theo phương pháp Potassium 

acetate (Dellaporta & cs., 1983). Vêt liệu lá cûa 

mỗi cá thể được thu thêp và được chuyển từ 

ruộng về phòng thí nghiệm để sçy khô và nghiền.  

* Quy trình tách chiết DNA: 1 - Ủ 

Extraction buffer ở 65℃; 2 - Cít méu lá đã làm 

khô chân không bìng kéo thành từng đoän  

0,5-4cm vào ống eppendort đã ghi sẵn tên giống, 

3 - Nghiền méu bìng máy nghiền ở 1.800 

vòng/phút, 60 giây, mỗi læn nghî 10 giây. Lặp läi 

2 læn; 4 - Thêm 600µl extraction buffer (đã û ở 

65C) và đâo đều. Sau đó mang méu û ở 65C 

trong 30 phút; 5 - Thêm 1/3 lượng 5M potassium 

acetate so với thể thích dung dịch extraction 

buffer. Ủ méu vào tû länh thời gian 30 phút; 6 - 

Ly tâm ở 12.000 vòng/phút trong 15 phút ở 4C; 7 

- Cèn thên hút phæn dung dịch phía trên 

(khoâng 400µl) sang ống eppendorf mới; 8 - 

Thêm lượng tương đương Isopropanol và đâo đều; 

9 - Ly tâm ở 14.000 vòng/phút trong 30 phút, ở 

4C; 10-Đổ bô cèn thên phæn dung dịch phía 

trên, tránh để dung dịch sang giếng khác và 

không làm rơi kết tûa; 11 - Rửa kết tûa bìng 

200µL ethanol 70%, không líc trộn chî nhô nhẹ 

nhàng; 12 - Ly tâm ở 14.000 vòng/phút, trong 10 

phút ở 4C, đổ bô phæn dung dịch phía trên; 13 - 

Loäi bô hết ethanol ở nhiệt độ phòng hoặc ở 37C; 

14 - Thêm 100µL nước khử ion SDW để hòa tan 

kết tûa DNA; 15 - Xác định sự hiện diện cûa 

DNA trong dịch chiết thu được bìng cách điện di 

20 phút ở 100V, sử dụng gel agarose 1% đã pha 

sẵn với ethidium bromide, dung dịch đệm TAE 

0,1X. Quan sát kết quâ điện di dưới đèn UV, máy 

đọc gel, chụp hình và in ânh.  

* Thành phæn phân ứng PCR:  

Thành phæn  

phân ứng 

Thể tích 

phân ứng 

Nồng độ cuối 

phân ứng 

Go Taq® Green 

Master Mix, 2X 

5µl 1X 

Mồi, 10µM 2µl 1µM 

DNA khuôn 1µl 5ng 

Nuclease-Free Water 2µl  

Tổng thể tích 10µl  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Xanthomonas&action=edit&redlink=1
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* Chu trình nhiệt cûa phân ứng PCR: 

Phân ứng PCR được chuèn bị và thực hiện trên 

máy PCR cûa hãng ABI. Ở giai đoän đæu, phân 

ứng PCR được biến tính bìng cách làm nóng ở 

95C trong 5 phút. Điều kiện cho mỗi chu kỳ 

tiếp theo như sau: biến tính ở 95C trong 30 

giây, gín mồi ở 60C trong 30 giây, kéo dài 

mäch ở 72C trong 1 phút, kết thúc kéo dài 

mäch ở 72C trong 7 phút. Giữ méu PCR ở 

nhiệt độ dưới 15C. Sân phèm PCR được điện 

di trên gel agarose 2% ở hiệu điện thế 150V 

trong thời gian từ 10 phút. Bân gel được pha 

sẵn với Ethidium bromide. Kết quâ điện di 

được hiển thị dưới đèn UV và được chụp läi bởi 

máy đọc gel. 

* Phát hiện gen fgr đồng hợp tử lặn với 2 

bëng 580bp + 257bp, dị hợp tử với 3 bëng 580bp 

+ 355bp + 257bp và Fgr đồng hợp tử trội với 2 

väch bëng 355bp + 580bp. 

2.2.5. Khảo nghiệm cơ bản (gồm khảo 

nghiệm VCU và khảo nghiệm sản xuất) 

Khâo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử 

dụng (VCU) và khâo nghiệm sân xuçt giống lúa 

theo QCVN 01-55:2011/BNNPTNT. 

2.3. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 

- Các thí nghiệm lai täo, chọn lọc, khâo 

nghiệm tác giâ tiến hành täi Viện Nghiên  

cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam từ vụ Xuân nëm 2014 đến vụ 

Mùa 2018.  

- Khâo nghiệm VCU được Trung tâm Khâo 

kiểm nghiệm giống, sân phèm cây trồng Quốc 

gia thực hiện täi các tînh phía Bíc (Hưng Yên, 

Thái Bình, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An) từ vụ Mùa 2018 đến vụ Mùa 2019.  

- Khâo nghiệm sân xuçt được Viện Nghiên 

cứu và Phát triển cây trồng thực hiện täi các 

tînh phía Bíc (Phú Thọ, Nam Định, Nghệ 

An)trong vụ Xuân và Mùa nëm 2019. 

Số liệu phån tích phương sai ANOVA nëng 

suçt thực thu theo chương trình IRRISTAT 5.0 

và phæn mềm Excel. Các giá trị trung bình được 

so sánh từng cặp đôi thông qua giá trị LSD5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Quá trình chọn tạo và khâo nghiệm tác 

giâ giống lúa VN20 

Vụ Xuân 2014, tiến hành lai giữa dòng 

TGMS E15S và giống lúa thuæn Hương cốm 

(R2) thu hät lai F1 gieo cçy trong vụ Mùa 2014. 

Trong vụ Mùa 2014, đánh giá và thu hỗn 100 cá 

thể (400 bông). Từ quæn thể phân ly F2 trong vụ 

Xuân 2015, chọn được 200 cá thể, cứng cây, lá 

lòng mo, hät dài, có râu, màu vàng sáng, bông 

dài, kiểu cây gọn, đẻ nhánh khá, có mùi thơm 

đêm. Vụ Mùa 2015, tiếp tục chọn cá thể, thu 

được 50 cá thể có kiểu cåy đẹp, thân cứng. Từ vụ 

Xuån 2016 đến vụ Mùa 2017, tiếp tục chọn lọc 

các thể có kiểu cåy đẹp, hät dài, có mùi thơm 

đêm. Vụ Xuân và Mùa 2018, chọn dòng số 20 

(Đặt tên VN20) đưa vào thí nghiệm so sánh 

sánh giống, đánh giá khâ nëng kháng såu bệnh. 

Từ vụ Mùa 2018 đến Mùa 2019, tiến hành khâo 

nghiệm cơ bân, khâo nghiệm sân xuçt giống 

VN20. Giống VN20 được chọn täo có một số đặc 

điểm nông sinh học được thể hiện ở bâng 1. 

Giống VN20 có thời gian sinh trưởng trung 

gian giữa dòng bố và mẹ, so với dòng bố R2 ngín 

hơn 15 ngày trong vụ Xuân và 14 ngày trong vụ 

Mùa. VN20 có chiều cao cây trung bình (102,6-

106,5cm) tương đương với dòng bố R2 và cao hơn 

so với dòng mẹ. VN20 có kiểu đẻ nhánh gọn, lá 

đứng hơi mo, cứng cây, chịu rét và chống đổ tốt, 

nhiễm nhẹ đäo ôn và bäc lá. Giống VN20 có nëng 

suçt thực thu từ 5,7-6,3 tçn/ha cao hơn dòng mẹ 

và tương đương với dòng bố R2, cơm mềm, ngon và 

có mùi thơm đêm tương đương với dòng bố và mẹ. 

Vụ Xuån và Mùa nëm 2018, các dòng thuæn 

triển vọng được chọn ra ở thế hệ phân ly F8 (D1-

D8), giống ĐH12 được đưa vào thí nghiệm so 

sánh giống. Kết quâ đánh giá trình bày tóm tít 

täi bâng 2. Trong vụ Xuân 2018, giống VN20 có 

thời gian sinh trưởng 140 ngày, số bông/khóm 6,5 

bông, số hät chíc/bông lớn 152,5 hät, khối lượng 

1.000 hät lớn 30,1gvà cho nëng suçt thực thu 6,6 

tçn/ha, biểu hiện vượt trội so với các giống cùng 

thí nghiệm và giống đối chứng Bíc thơm 7. Trong 

vụ Mùa, giống VN20 có thời gian sinh trưởng 112 

ngày, chiều cao cây trung bình 100,7cm, số 

bông/khóm 6,5 bông, số hät chíc/bông 153,7 hät, 

cho nëng suçt thực thu cao (5,6 tçn/ha) vượt trội 

so với giống đối chứng Bíc thơm số 7 (4,8 tçn/ha). 
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Bâng 1. Một số đặc điểm nông sinh học của giống VN20 so với dòng bố mẹ (nëm 2017) 

Đặc điểm 
E15S (mẹ) R2 (bố) VN20 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 112 100 150 120 135 106 

Chiều cao cây (cm) 92,5 85,7 110,2 105,2 106,5 102,7 

Kiểu đẻ nhánh Gọn Gọn Gọn Gọn Gọn  Gọn 

Hình dạng lá Đứng, mo Đứng,mo Đứng, phẳng Đứng, phẳng Đứng, hơi mo Đứng, hơi mo 

Độ cứng cây (điểm) 3 3 1 1 1 1 

Độ tàn của lá 3 3 3 3 1 1 

Độ thoát cổ bông 1 1 1 1 1 1 

Khối lượng 1.000 hạt (g) 24,0 24,0 29,3 28,9 30,2 30,5 

Bệnh đạo ôn lá (điểm 1 1 5 5 3 3 

Bệnh bạc lá (điểm) 1 1 3 3 3 3 

Chịu rét (điểm) 3 - 3 - 1 - 

Mùi thơm gạo (điểm) 3 3 3 3 3 3 

Độ ngon cơm (điểm) 4 4 4 4 4 4 

Năng suất thực thu (tấn/ha) 3,5 - 6,3 5,9 6,3 5,7 

Ghi chú: (-) Trong điều kiện vụ Mùa không đánh giá khả năng chịu rét; dòng mẹ E15S là dòng TGMS nên hạt 

phấn bất dục nên không có năng suất thực thu. 

Bâng 2. Một số đặc điểm nông sinh học của giống lúa VN20 trong năm 2018 

Dòng/giống 
Thời gian  

sinh trưởng 
(ngày) 

Chiều 
cao cây 

(cm) 

Chiều 
dài bông 

(cm) 

Số 
bông/khóm 

Số  
hạt chắc/ bông 

Tỷ lệ 
hạt lép 

(%) 

Khối lượng  
1.000 hạt  

(g) 

Năng suất  
thực thu 
(tấn/ha) 

Vụ Xuân 2018 

VN20 140 105,2 24,2 6,5 152,5 19,5 30,1 6,6 

Bắc thơm7 (đ/c) 138 98,5 22,3 7,0 114,5 15,4 18,7 5,5 

CV%        7,2 

LSD0,05        3,56 

Vụ Mùa 2018 

VN20 112 100,7 24,2 6,5 153,7 17,3 30,5 5,6 

Bắc thơm7 (đ/c) 108 93,7 21,8 6,6 132,2 7,4 19,3 4,8 

CV%        6,7 

LSD0,05        4,02 

Ghi chú: CV% và LSD0,05 được tính trong thí nghiệm so sánh 11 dòng, giống. 

Một trong những tiêu chí quan trọng để 

giống lúa có thể mở rộng sân xuçt ở các tînh 

phía Bíc cæn có mức độ kháng sâu bệnh điểm  

3-5 (nhẹ đến trung bình). Kết quâ đánh giá 

phân ứng cûa giống VN20 với các méu bệnh đäo 

ôn thu thêp täi Nam Định và Nghệ An nhên 

thçy VN20 có phân ứng kháng vừa với méu 

bệnh đäo ôn thu thêp täi Nam Định và nhiễm 

vừa với méu bệnh đäo ôn thu thêp täi Nghệ An. 

Như vêy, giống VN20 gieo trồng ở các vùng Bíc 

Trung bộ cæn lưu ý về mùa vụ, liều lượng phân 

bón để hän chế sự gây häi cûa bệnh đäo ôn (đặc 

biệt trong vụ Xuân). 

Trong vụ Mùa 2018, tiến hành lây nhiễm 

nhân täo các dòng, giống lúa với 3 méu bệnh bäc 

lá thu thêp täi Lào Cai, Nam Định và Thanh 
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Hóa. Kết quâ đánh giá trình bày täi bâng 4 cho 

thçy giống VN20 biểu hiện nhiễm với méu bệnh 

bäc lá thu thêp täi Nam Định, kháng vừa với 

méu bệnh bäc lá thu thêp täi Thanh Hoá và Lào 

Cai. Như vêy, khi gieo cçy giống VN20 täi Nam 

Định (thuộc vùng đồng bìng sông Hồng) cæn lưu 

ý mùa vụ, liều lượng phån bón (đặc biệt hän chế 

phân đäm), thời kỳ bón để hän chế bệnh bäc lá 

gây häi. 

Kết quâ đánh giá mức độ nhiễm ræy nâu các 

dòng, giống lúa thuæn bìng phương pháp hộp 

mä được trình bày täi bâng 5 cho thçy giống 

VN20 biểu hiện ở mức kháng vừa với ræy nâu 

(điểm 5), tương đương với dòng mẹ E15S và 

dòng bố Hương cốm. 

Để kiểm tra sự có mặt cûa gen thơm fgr, đã 

sử dụng 4 chî chị phân tử liên kết chặt với gen 

mục tiêu fgr. Kết quâ kiểm tra sự có mặt cûa 

gen thơm fgr nhờ chî thị phân tử ADN thçy các 

dòng D1, D2, D9, D10 (VN20) và D11 (giống 

đối chứng BT7) có mang gen fgr ở träng thái 

đồng hợp tử lặn fgrfgr. Các dòng còn läi D3, 

D4, D5, D6, D7 và D8 đều mang gen ở träng 

đồng hợp tử trội FgrFgr. Thông qua đánh giá 

kiểu hình cûa các dòng kết hợp với kết quâ 

kiểm tra sự có mặt gen thơm fgr có thể kết 

luên các dòng D1, D2, D9, D10 (VN20) và D11 

có mang gen thơm fgr. 

3.2. Kết quâ khâo nghiệm cơ bân 

Trong mäng lưới khâo nghiệm quốc gia, 

giống VN20 có chiều cao cây trung bình (106-

115 cm), thời gian sinh trưởng trung bình 132 

ngày trong vụ Xuân, 115 ngày trong vụ Mùa, 

dài hơn giống đối chứng Bíc thơm 7 từ 8-9 ngày. 

Giống VN20 có số bông trên khóm 4,1-4,6 

bông, số hät trên bông khá, từ 130-170 

hät/bông, tỷ lệ hät lép cao 19,5-22,8%, khối 

lượng 1.000 hät lớn 30,5g. 

Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh häi trong 

hai vụ Mùa 2018 và vụ Xuân 2019 giống VN20 

nhiễm nhẹ đäo ôn lá, đäo ôn cổ bông, đốm nâu, 

sâu cuốn lá (điểm 0-1). Giống nhiễm vừa bäc lá, 

đục thân và ræy nåu (điểm 0-3) ở mức tương 

đương với giống đối chứng Bíc thơm 7. 

Bâng 3. Phân ứng của một số giống lúa với các nòi đạo ôn 

trong điều kiện lây nhiễm nhân tạo ở vụ Mùa 2018 

Tên dòng/ giống 
Mẫu bệnh đạo ôn thu thập tại Nam Định Mẫu bệnh đạo ôn thu thập tại Nghệ An 

Cấp bệnh Phản ứng Cấp bệnh Phản ứng 

VN20 2 KV 3 NV 

Hương cốm (R2) 4 NN 4 NN 

E15S 2 KV 3 NV 

Tẻ tép 1 K 1 K 

Co39 5 NN 5 NN 

Ghi chú: K: Kháng; KV: Kháng vừa; NV: Nhiễm vừa; NN: Nhiễm nặng. 

Bâng 4. Kết quâ đánh giá khâ năng kháng bạc lá và rầy nâu qua nhiễm nhân tạo  

của các giống lúa thuần trong vụ Mùa 2018 

Tên giống 
Mẫu bệnh bạc lá thu thập tại 

Nam Định Thanh Hóa Lào Cai 

VN20 S MR MR 

Hương cốm S S S 

E15S S MR MR 

IR24 HS HS HS 

IRBB7 HR HR HR 

IRBB21 HR R R 
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Bâng 5. Kết quâ đánh giá khâ năng kháng rầy nâu qua nhiễm nhân tạo  

của các dòng, giống lúa thuần trong vụ Mùa 2018 

Tên dòng, giống Điểm Tên dòng, giống Điểm 

VN20 5 Hương cốm (R2) 5 

E15S 5 TN1 (Chuẩn nhiễm) 9 

Bắc Thơm 7 9 PTB33 (Chuẩn kháng) 1 

 

Ghi chú:Giếng D1, D2, D3, D4, D5, D9, D6, D7, D8 là các dòng triển vọng; Giếng D10 là giống VN20; Giếng D11 

là giống đối chứng Bắc thơm 7; Băng 257bp tương ứng với gen fgr; băng 355bp tương ứng với gen Fgr;băng DNA 

khoảng 580bp xuất hiện ở tất cả các mẫu. 

Hình 1. Ảnh điện di 11 mẫu giống với 4 mồi multiplex PCR 

Bâng 6. Một số đặc điểm nông sinh học và yếu tố cấu thành năng suất 

của giống lúa thuần VN20 

Tên giống 
Chiều cao cây 

(cm) 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 
Số 

bông/khóm 
Số hạt/bông 

Tỷ lệ hạt lép 
(%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Mùa 2018 

VN20 115,0 115 4,1 130 22,8 30,5 

Bắc thơm 7 (đ/c) 107,1 107 5,2-5,4 140 7,7-8,1 18,8 

Xuân 2019 

VN20 106,0 132 4,6 175 19,5 30,1 

Bắc thơm 7 (đ/c) 107,8 123 5,2-5,4 157 6,3-6,8 18,8-19,3 

Bâng 7. Mức độ nhiễm sâu bệnh của giống VN20 ở các vụ khâo nghiệm 

Tên giống 
Bệnh (điểm) Sâu (điểm) 

Đạo ôn lá Đạo ôn cổ bông Bạc lá Khô vằn Đốm nâu Đục thân Cuốn lá Rầy nâu 

Mùa 2018 

VN20 0-1 0-1 1-3 1-5 0-1 0-7 0-1 0-2 

Bắc thơm 7 (đ/c) 0-1 0-1 1-3 1-5 0-1 0-3 1-3 0-5 

Xuân 2019 

VN20 0-3 0-3 0-3 0-3 0-1 0-3 0-1 0-3 

Bắc thơm số (đ/c) 0-3 0-3 0-3 0-5 0-1 0-3 0-1 0-3 
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Bâng 8. Năng suất thực thu của giống VN20 qua các vụ khâo nghiệm (tçn/ha) 

Tên giống 
Điểm khảo nghiệm 

Hưng Yên Thái Bình Yên Bái Hòa Bình Thanh Hóa Nghệ An Bình Quân 

Mùa 2018 

VN20 6,4 4,8 3,8 6,3 3,8 3,7 5,0 

Bắc thơm 7 (đ/c) 5,2 4,6 5,4 6,2 4,2 4,7 5,1 

CV% 5,6 6,2 7,6 5,1 7,4 7,0  

LSD0,05 5,23 5,04 6,67 5,15 5,24 5,57  

Xuân 2019 

VN20 6,7 6,0 6,2 6,3 3,7 5,6 5,8 

Bắc thơm 7 (đ/c) 5,6 5,3 5,5 6,0 4,8 5,7 5,5 

CV% 5,9 5,8 4,9 3,8 3,1 6,3  

LSD0,05 5,93 5,93 4,89 4,18 2,59 6,39  

Bâng 9. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng gạo của giống VN20 

Tên giống 
Tỷ lệ gạo lật 

(%) 
Tỷ lệ gạo xát 

(%) 
Tỷ lệ gạo nguyên 

(%) 
Chiều dài hạt gạo 

(mm) 
Tỷ lệ 
D/R 

Độ bền 
gel 

Nhiệt độ 
hóa hồ 

Hàm lượng 
amylose (%CK) 

VN20 80,0 55,9 16,6 7,98 3,66 83 87 12,6 

Bắc thơm 7 (đ/c) 78,4 65,1 69,3 5,53 2,62 92 72 13,7 

Ghi chú: Mẫu gạo vụ Xuân 2019 tại Trạm Khảo nghiệm giống, SPCT Văn Lâm, Hưng Yên; 

Nhiệt độ hóa hồ: Thấp: nhỏ hơn 70C; Trung bình: từ 70-74C; Cao: trên 74C. 

Độ bền gel: Mềm: 61-100mm; Trung bình: 41-60mm; Cứng: 26-40mm. 

Bâng 10. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng cơm của giống VN20 

Tên giống Mùi (điểm) Độ mềm (điểm) Độ trắng (điểm) Vị ngon (điểm) Điểm tổng hợp Xếp hạng chất lượng 

VN20 3,3 4,1 5,0 3,6 16,0 Khá 

Bắc thơm 7 (đ/c) 3,9 4,0 5,0 4,0 16,9 Khá 

Ghi chú: Mẫu gạo vụ Xuân 2019 tại Trạm Khảo nghiệm giống, SPCT Văn Lâm - Hưng Yên. 

Giống VN20 có nëng suçt cao và vượt trội 

hơn so với giống đối chứng Bíc thơm 7, cho nëng 

suçt bình quân täi các điểm khâo nghiệm đät 

5,8 tçn/ha trong vụ Xuân và 5,0 tçn/ha trong  

vụ Mùa. 

Kết quâ phân tích các chî tiêu chçt lượng 

gäo cho thçy giống VN20 có tỷ lệ gäo lêt và gäo 

xát cao, tỷ lệ gäo nguyên thçp, hät gäo rçt dài 

7,98mm, độ bền gel mềm, nhiệt độ hoá hồ cao và 

hàm lượng amylose thçp 12,6%. 

Đánh giá các chî tiêu chçt lượng cơm giống 

VN20 có mùi thơm đêm, cơm mềm (4,1 điểm), 

tríng và ngon (3,6 điểm), điểm tổng hợp 16,0 

điểm xếp loäi khá, tương đương với giống đối 

chứng Bíc thơm 7. Như vêy, giống VN20 được 

đánh giá thuộc nhóm lúa thuæn chçt lượng cao.  

3.3. Kết quâ khâo nghiệm sân xuất 

Giống lúa thuæn VN20 được khâo nghiệm 

sân xuçt trong vụ Xuân và vụ Mùa 2019 täi 03 

điểm đäi diện cho các vùng sinh thái phía Bíc: 

Phú Thọ (trung du và miền núi phía Bíc), Nam 

Định (đồng bìng sông Hồng) và Nghệ An (Bíc 

Trung Bộ). Trong vụ Xuân 2019, täi các điểm 

khâo nghiệm giống VN20 có thời gian sinh 

trưởng từ 116-132 ngày, số bông/khóm từ 5,5-

6,3 bông, nëng suçt thực thu 6,2-7,0 tçn/ha, 

vượt so với giống đối chứng từ 12,1-15,2%. 

Trong vụ Mùa 2019, giống VN20 có thời gian 

sinh trưởng 108-112 ngày, số bông/khóm cao 

5,2-6,0 bông,nëng suçt thực thu 5,0-5,6 tçn/ha, 

vượt so với giống đối chứng từ 9,8-13,0%. 
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Bâng 11. Thời gian sinh trưởng, yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất của giống VN20 tại các điểm khâo nghiệm sân xuất trong năm 2019 

Điểm  
khảo nghiệm 

Thời gian sinh 
trưởng (ngày) 

Số bông/khóm Số hạt chắc/bông 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 
Năng suất thực thu 

(tấn/ha) 
% vượt so với 

Bắc Thơm 7(đ/c) 

VX VM VX VM VX VM VX VM VX VM VX VM 

Phú Thọ 132 112 5,5 5,2 150,5 140,7 30,5 30,1 6,9 5,6 15,2 13,0 

Nam Định 130 110 6,3 6,0 145,2 135,8 30,0 30,0 7,0 5,2 14,0 12,1 

Nghệ An 116 108 6,0 5,5 130,6 140,3 30,2 30,3 6,2 5,0 12,1 9,8 

Ghi chú: VX: vụ Xuân, VM: vụ Mùa. 

4. KẾT LUẬN 

Giống lúa thuæn VN20 được chọn täo thông 

qua lai hữu tính và chọn lọc phâ hệ từ tổ hợp lai 

E15S/Hương cốm (R2). Giống VN20 có thời gian 

sinh trưởng 135-138 ngày trong vụ Xuân, 112-

115 ngày trong vụ Mùa, phù hợp với trà Xuân 

chính vụ hoặc Mùa Trung ở các tînh phía Bíc. 

Giống VN20 có cây cao trung bình, kiểu cây gọn, 

đẻ nhánh khá, chống đổ tốt, nhiễm nhẹ đäo ôn, 

bäc lá và ræy nâu.  

Trong khâo nghiệm cơ bân và sân xuçt thử 

nghiệm, giống VN20 có nëng suçt cao đät 5,8-

7,0 tçn/ha trong vụ Xuân và 5,0-5,6 tçn/ha 

trong vụ Mùa, hät gäo 7,98mm, hình däng thon 

dài, nhiệt độ hoá hồ cao, hàm lượng amylose 

thçp 12,6%, có mang gen thơm fgr, cơm ngon, 

mềm, tríng, vị đêm, có mùi thơm. 
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