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Khảo sát được thực hiện với mục tiêu mô tả đặc tính hình thái thực vật của cây cam Soàn không hạt. Các chỉ
tiêu và phương pháp khảo sát được tham khảo theo mô tả cho cây cam quýt của IPGRI (1999) bằng cách thu 30
mẫu lá, hoa, trái của cá thể cam Soàn không hạt và có hạt (đối chứng), Kết quả cho thấy, ở cá thể cam Soàn không
hạt được phát hiện ở tỉnh Hậu Giang có một số đặc tính hình thái có khác biệt so với cá thể cam Soàn có hạt như: tỉ
số chiều dài phiến/chiều rộng phiến lá (1,55 > 1,42); tỉ số chiều dài cánh/chiều rộng cánh hoa (2,49 > 2,21); tỉ số
chiều cao bầu noãn/đường kính bầu noãn (0,91 > 0,82); tỉ số chiều cao trái/đường kính trái (0,93 > 0,90); từ đó có
thể giúp nhận diện cá thể cam Soàn không hạt. Trái của cá thể cam Soàn không hạt được thu tại hai thời điểm: lần 1
(tháng 3/2016) và lần 2 (tháng 9/2016) có tổng số hạt/trái là 2,25 hạt; có 93,3% số trái có tổng số hạt nhỏ hơn 5
hạt/trái, 100% số trái có số hạt chắc nhỏ hơn 5 hạt. Bên cạnh đó, hầu hết các đặc tính hình thái thực vật của cá thể
cam Soàn không hạt không khác biệt với cá thể cam Soàn có hạt.
Từ khóa: Cam Soàn, hình thái thực vật, không hạt, Citrus sinensis (L.) cv. Soan.

Morphological Characteristics of Seedless Soan Orange (Citrus sinensis (L.) cv. Soan)
Discovered in Hau Giang Province
ABSTRACT
This study described the plant morphology of seedless orange, Citrus sinensis (L.) cv. Soan discovered in Hau
Giang provinceThe description of plant morphology was based on IPGRI (1999) descriptors for Citrus spp. by
collecting 30 samples of leaves, flowers and fruits per tree of seedless and seedy trees.. The results showed that,
seedless Soan orange tree had some plant morphological characteristics that were different from those of the seedy
tree such as the ratio of leaf length/leaf width (1.55 > 1.42), the ratio of petal length/petal width (2.49 > 2.21); the ratio
of ovary height/ovary diameter (0.91 > 0.82), the ratio of fruit height/fruit diameter (0.93 > 0.90). This can be used to
identify the seedless Soan orange tree. Fruits of seedless Soan orange collected in March and in September 2016)
possessed a total of 2.25 seeds/fruit, 93.3% of fruits had total number of seeds less than 5 and 100% of fruits had the
number of plump seeds less than 5. In addition, most of the plant morphological characteristics s of seedless Soan
orange were not different from those of seedy Soan orange.
Keywords: Soan orange, plant morphology, seedless, Citrus sinensis (L.) cv. Soan.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cam quýt (Citrus) là một trong các loäi trái
cåy được nhiều người ưa chuộng nên được sân
xuçt ở nhiều nước trên thế giới (Đường Hồng
Dêt, 2000). Cam quýt cho trái không hät được
không chỉ quan trọng đối với thị trường trái tươi

mà còn cæn thiết trong ngành công nghiệp sân
xuçt nước ép (Spiegel-Roy & Goldschmidt, 1996;
Ollitrault & Dambier, 2008). Chính vì thế,
những nghiên cứu và lựa chọn sân phèm cam
quýt không hät luôn được quan tåm để phục vụ
nền sân xuçt cåy ën trái (Pinhas &
Goldschmidt, 1996).
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Trên thế giới đã có nhiều loäi cam quýt
không hät được chọn lọc từ đột biến tự nhiên
như: cam Navel, quýt Satsuma... (Vũ Công Hêu,
2000). Täi Việt Nam có một số loäi cây họ cam
quýt không hät đã được phát hiện như: bưởi
Nëm Roi, cam Mêt không hät (Træn Thị Oanh
Yến & cs., 2004). Hai dòng quýt Đường không
hät đã được phát hiện täi xã Tån Phước, huyện
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Nguyễn Bâo Vệ &
cs., 2007); 7 cá thể cam Sành không hät đã đươc
phát hiện ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành,
tỉnh Hêu Giang (Nguyễn Bá Phú & Nguyễn Bâo
Vệ, 2014). Tiếp tục việc tìm kiếm các giống cam
quýt không hät, một cá thể cam Soàn cho trái
không hät được phát hiện vào nëm 2015, täi xã
Thänh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hêu
Giang. Cây cam Soàn không hät đã được trồng
vào nëm 2000, có 191 trái/cåy/vụ trái, với nëng
suçt 31 kg/cây/vụ trái và đã xác định được
nguyên nhân không hät của cá thể cam Soàn
không hät này là do bçt tương hợp không hoàn
toàn (Nguyễn Quốc Sĩ & Nguyễn Bá Phú, 2018).
Vì vêy, để có đæy đủ thông tin về cá thể này,
việc ghi nhên đæy đủ các đặc tính hình thái thực
vêt của cá thể cam Soàn không hät theo phương
pháp mô tâ cho cây cam quýt của Viện Tài
nguyên Di truyền thực vêt Quốc tế (IPGRI,
1999) đã được thực hiện.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Khâo sát được thực hiện từ tháng 3/2016
đến tháng 11/2016 trên cá thể cam Soàn không
hät ghép gốc cam Mêt, được trồng vào nëm
2000, täi ở xã Thänh Xuân, huyện Châu Thành
A, tỉnh Hêu Giang và cá thể cam Soàn có hät
thương phèm địa phương được chọn làm đối
chứng. Cá thể đối chứng được chọn cách cá thể
không hät 3m, có số tuổi bìng nhau (16 nëm
tuổi), cùng loäi gốc ghép, độ lớn tương đương
nhau và có cùng điều kiện canh tác.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp khâo sát đặc tính hình thái
thực vêt được tham khâo theo mô tâ cho cây
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cam quýt của IPGRI (1999). Khâo sát được
thực hiện trên 1 cá thể cam Soàn không hät và
1 cá thể cam Soàn có hät (đối chứng) bìng cách
thu 30 méu lá, hoa, trái trên mỗi cá thể cụ thể
lá: chọn cành ngoài cùng có lá thành thục, thu
2 lá ở vị trí giữa cành và thu ở 15 cành; hoa:
chọn hoa mọc cao nhçt trên phát hoa, ở giai
đoän hoa hé nở và phân bố đều trên cây; trái:
chọn trái chính ngéu nhiên trên cây (trái
khoâng 8 tháng tuổi, có màu xanh vàng). Khâo
sát số hät/trái bìng cách thu méu trái chín vào
2 thời điểm, mỗi thời điểm 30 méu trái: læn 1
(tháng 3/2016) và læn 2 (tháng 9/2016), đếm tçt
câ số hät chíc và hät lép. Phân tích méu täi
Phòng thí nghiệm Hình thái Cây trồng, bộ môn
Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp,
Trường Đäi học Cæn Thơ.
Sử dụng phæn mềm Microsofl Excel 2010 để
nhêp và xử lý số liệu và phæn mềm SPSS 20 để
kiểm định Student test (T) cho những chỉ tiêu
cån, đo, điếm và kiểm định Chi-squared test (2)
cho những chỉ tiêu phæn trëm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc tính lá
Đặc điểm của lá cam quýt nói chung thuộc
lá đơn, däng phiến, không có lông, nhọn ở đæu,
lá dày xanh đêm, cuống có cánh và có đốt ở đáy
phiến lá (Nguyễn Danh Vàn, 2008). Kết quâ ở
bâng 1 và hình 1 cho thçy, các đặc tính hình
thái lá của cá thể cam Soàn không hät thuộc
kiểu lá đơn, màu lá xanh đêm, không có sự điểm
màu trên lá, däng lá phổ biến là hình elip, màu
mặt trên tối hơn mặt dưới, rìa lá däng lượn
sóng, có khớp nối giữa cuống và phiến lá, däng
gân phîng, góc đáy và góc đỉnh nhọn, tương
đồng với cá thể có hät. Viện Cåy ën quâ miền
Nam (2009) cũng đã mô tâ lá cam Soàn khi non
có màu xanh nhät, trở thành xanh đêm khi lá
thành thục và hình elip. Cam Soàn cùng họ với
cam Mêt, đều thuộc nhóm cam ngọt (Citrus
sinensis) (Phäm Hoàng Hộ, 2000) nhưng cam
Soàn läi có cánh lá hẹp, dài hơn lá cam Mêt và
màu xanh đêm.
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Bảng 1. Các đặc tính hình thái lá của cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Cá thể cam Soàn

Đặc tính

Không hạt

Có hạt

Kiểu lá

Đơn

Màu lá

Xanh đậm

Xanh đậm

Sự điểm màu trên lá

Không

Không

Dạng lá phổ biến

Elip

Elip

Màu mặt trên so với mặt dưới

Tối hơn

Tối hơn

Rìa lá

Lượn sóng

Lượn sóng

Gân chìm hay nổi ở mặt trên

Phẳng

Phẳng

Góc đáy

Nhọn

Nhọn

Góc đỉnh

Nhọn

Nhọn

1

Đơn

2

Hình 1. Lá của cá thể cam Soàn không hạt (1)
và cam Soàn có hạt (2) tại Châu Thành A, Hậu Giang
Bâng 2 cho thçy, chiều dài phiến lá của cá
thể cam Soàn không hät tương đương với cá thể
có hät (87,0mm so với 85,4mm). Tuy nhiên chiều
rộng phiến lá của cá thể cam Soàn không hät
nhô hơn cá thể có hät (56,5mm < 60,2mm), từ đó
dén đến tỉ số chiều dài/chiều rộng phiến lá của
cá thể không hät lớn hơn có hät (1,55 > 1,42).
Với kết quâ trên có thể thçy lá của cá thể cam
Soàn không hät có xu thế thon dài hơn so với cá
thể có hät. Theo nhên định của Nguyễn Bâo Vệ
& Lê Thanh Phong (2011) cho rìng trong cùng

một loài, kích thước lá (chiều dài phiến lá, chiều
rộng phiến lá) bị tác động bởi nhiều yếu tố, tuy
nhiên về tỉ số chiều dài/chiều rộng phiến lá läi
không bị ânh hưởng, vì vêy đặc điểm này có thể
dùng để ghi nhên và phân biệt cá thể cam Soàn
không hät này với cá thể có hät
3.2. Đặc tính hoa
Kết quâ ở bâng 3 và hình 2 cho thçy, đặc
tính hoa của cá thể cam Soàn không hät tương
tự với cá thể có hät: đều có däng phát hoa là
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hoa đơn, chùm; có màu tríng; mọc ở nách lá,
đỉnh; đều là hoa lưỡng tính; bao phçn có màu
vàng và thçp hơn nướm nhụy; số cánh biến
thiên từ 4-6 cánh, tuy nhiên phổ biến nhçt là 5
cánh. Những đặc điểm trên phù hợp với nhên
định của Træn Vën Håu (2009) cũng ghi nhên

hoa cam quýt thuộc loäi hoa đơn, chum; mọc ra
từ nách lá và thường là hoa lưỡng tính. Nguyễn
Bâo Vệ & Lê Thanh Phong (2011) cho rìng hoa
cam quýt thường có 5 cánh, màu tríng luân
phiên với các lá đài, cánh hoa dày, gín xen kẻ
với nhau.

Bảng 2. Kích thước lá của cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Cá thể cam Soàn

Đặc tính

T

Không hạt

Có hạt

Chiều dài phiến lá (mm)

87,0 ± 8,78

85,4 ± 5,64

0,806ns

Chiều rộng phiến lá (mm)

56,5 ± 4,22

60,2 ± 3,59

3,617**

Tỉ số chiều dài/chiều rộng phiến lá

1,55 ± 0,21

1,42 ± 0,11

2,936**

Tỉ số chiều dài cuống/chiều dài phiến lá

0,22 ± 0,03

0,22 ± 0,03

0,205ns

Ghi chú: Số liệu được trình bài ở dạng TB ± SD; df = 58; ns: P >0,05, **: P <0,01 qua kiểm định Student test
(T) khi so sánh 2 trung bình của các chỉ tiêu giữa cá thể cam Soàn không hạt và cá thể cam Soàn có hạt.

Bảng 3. Đặc tính hình thái hoa của cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Cá thể cam Soàn

Đặc tính

Không hạt

Có hạt

Sắp xếp hoa

Đơn độc, thành cụm

Đơn độc, thành cụm

Vị trí hoa

Nách lá, đỉnh

Nách lá, đỉnh

Loại phát hoa

Đơn, cành

Đơn, cành

Loại hoa

Lưỡng tính

Lưỡng tính

Vị trí bao phấn so với nướm nhụy

Thấp

Thấp

Màu bao phấn

Vàng

Vàng

Màu hoa búp

Trắng

Trắng

Màu hoa nở

Trắng

Trắng

Hình 2. Hoa của cá thể cam Soàn không hạt (1)
và cam Soàn có hạt (2) tại Châu Thành A, Hậu Giang
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Bảng 3. Một số đặc điểm khác của hoa cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Đặc tính

Cá thể cam Soàn

T

Không hạt

Có hạt

Số cánh hoa (cánh)

4,97 ± 0,18

5,00 ± 0,00

1ns

Chiều dài cánh hoa (mm)

20,3 ± 1,35

18,3 ± 1,58

5,421**

Chiều rộng cánh hoa (mm)

8,18 ± 0,60

8,27 ± 0,79

0,495ns

Tỉ số chiều dài/chiều rộng cánh hoa

2,49 ± 0,19

2,21 ± 0,15

6,197**

Số chỉ nhị (chỉ nhị)

22,2 ± 1,52

22,8 ± 1,65

1,467ns

Chiều dài chỉ nhị (mm)

9,33 ± 1,23

7,86 ± 1,21

4,676**

Chiều dài bao phấn (mm)

3,57 ± 0,47

3,27 ± 0,37

2,693**

Chiều cao bầu noãn (mm)

3,37 ± 0,24

2,88 ± 0,42

5,489**

Đường kính bầu noãn (mm)

3,70 ± 0,19

3,52 ± 0,36

2,378*

Tỉ số chiều cao/đường kính bầu noãn

0,91 ± 0,07

0,82 ± 0,11

3,871*

Ghi chú: Số liệu được trình bài ở dạng TB ± SD; df = 58; ns: P >0,05, *: P ≤0,05, **: P <0,01 qua kiểm định Student
test (T) khi so sánh 2 trung bình của các chỉ tiêu giữa cá thể cam Soàn không hạt và cá thể cam Soàn có hạt.

Bảng 4. Đặc tính hình thái trái của cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Đặc tính

Cá thể cam Soàn
Không hạt

Có hạt

Dạng trái

Hình cầu

Hình cầu

Đỉnh trái

Ngang

Ngang

Đáy trái

Ngang

Ngang

Màu sắc vỏ

Xanh vàng

Xanh vàng

Độ sần vỏ

Trung bình

Trung bình

Bâng 3 cho thçy chiều dài cánh hoa và tỉ số
chiều dài/chiều rộng cánh hoa của cá thể cam
Soàn không hät lớn hơn cam Soàn có hät (læn
lượt là 20,3mm > 18,3mm; 2,49 > 2,21), nhưng
chiều rộng cánh hoa tương đương nhau (8,18mm
so với 8,27mm). Kết quâ trên cho thçy, cánh hoa
của cá thể cam Soàn không hät có xu thế thon
dài hơn cá thể có hät.
Số chỉ nhị (Bâng 3) của cá thể cam Soàn
không hät (22,2) tương đương với cam Soàn có hät
(22,8). Theo Hoàng Ngọc Thuên (2000) cam quýt
thường có số nhị thường gçp 4 læn số cánh hoa.
Chiều dài chỉ nhị của cá thể cam Soàn không hät
(9,33mm) lớn hơn cam Soàn có hät (7,86mm).
Tương tự, chiều dài bao phçn của cá thể cam
Soàn không hät (3,57mm) cũng có sự khác biệt ở
mức 1% so với cam Soàn có hät (3,27mm).

Kích thước bæu noãn (chiều cao bæu noãn,
đường kính bæu noãn và tỉ số chiều cao/đường
kính bæu noãn) của cá thể cam Soàn không hät
lớn hơn cá thể cam Soàn có hät, cụ thể: chiều
cao bæu noãn læn lượt là 3,37mm > 2,88mm;
đường kính bæu noãn là 3,70mm > 3,52mm; tỉ số
chiều cao/đường kính bæu noãn là (0,91> 0,82).
3.3. Đặc tính trái
Bâng 4 và hình 3 mô tâ các đặc tính hình
thái trái của cá thể cam Soàn không hät có däng
trái hình cæu, däng đỉnh và däng đáy ngang,
màu vô trái xanh vàng và hơi sæn, tương tự với
cá thể cam Soàn có hät.
Bâng 5 cho thçy chiều cao trái của cá thể
cam Soàn không hät tương đương với cá thể có
hät (65,0mm so với 63,7mm). Tuy nhiên

1571

Đặc tính hình thái thực vật của cây cam Soàn (Citrus sinensis (L.) cv. Soan) không hạt được phát hiện tại tỉnh
Hậu Giang

đường kính trái läi nhô hơn cá thể có hät
(68,3mm < 70,9mm). Tỉ số chiều cao/đường kính
trái của cá thể cam Soàn không hät là 0,93 lớn
hơn của cá thể cam Soàn có hät là 0,90, điều này
cho thçy däng trái của cá thể cam Soàn không
hät tròn hơn của cá thể cam Soàn có hät, đåy có
thể là một đặc tính giúp nhên diện cá thể cam
Soàn không hät với cá thể có hät.

Yếu tố đặc trưng của giống cam Soàn là trái
có sự xuçt hiện của đồng tiền (Viện Cåy ën quâ
miền Nam, 2009), là một trong những đặc điểm
để phân biệt giống cam Soàn với giống cam Mêt.
Qua bâng 5 cho thçy đường kính đồng tiền đỉnh
của cá thể cam Soàn không hät là 17,4mm khác
biệt không ý nghĩa với đường kính đồng tiền
đỉnh, của cá thể có hät là 19,0mm.

1

2

Hình 3. Trái của cá thể cam Soàn không hạt (1)
và cam Soàn có hạt (2) tại Châu Thành A, Hậu Giang
Bảng 5. Một số đặc điểm khác của trái cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Đặc tính

Cá thể cam Soàn

T

Không hạt

Có hạt

Chiều cao trái (mm)

65,0 ± 3,25

63,7 ± 3,52

0,452ns

Đường kính trái (mm)

68,3 ± 3,51

70,9 ± 3,95

5,082**

Tỉ số chiều cao/đường kính trái

0,93 ± 0,04

0,90 ± 0,05

3,176*

Đường kính đồng tiền đỉnh (mm)

17,4 ± 3,40

19,0 ± 2,94

1,477ns

Khối lượng trái (g)

163,6 ± 13,5

163,8 ± 11,5

0,817ns

Khối lượng vách múi, vỏ con tép (g)

47,8 ± 6,75

48,1 ± 4,44

0,309ns

Khối lượng phần ăn được (g)

127,5 ± 10,4

129,4 ± 9,16

0,654ns

Tỉ lệ phần ăn được (%)

78,0 ± 2,73

79,0 ± 2,68

0,481ns

Độ Brix

13,3 ± 1,90

12,5 ± 1,19

4,4*

pH

4,15 ± 0,25

4,39 ± 0,17

3,893**

Vitamin C (mg/100 g)

31,5 ± 4,60

30,8 ± 5,40

0,573ns

Ghi chú: Số liệu được trình bài ở dạng TB ± SD; df = 58; ns: P >0,05, *: P ≤0,05, **: P <0,01
qua kiểm định Student test (T) khi so sánh 2 trung bình của các chỉ tiêu giữa cá thể cam
Soàn không hạt và cá thể cam Soàn có hạt.
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Cá thể cam Soàn không hät có khối lượng
trái (163,6g), khối lượng vách múi, vô con tép
(47,8g), khối lượng phæn ën được (127,5g) cũng
như tỉ lệ ën được (78%) tương đương với cá thể có
hät. Bên cänh đó, các đặc tính về chçt lượng trái
như: Độ Brix (%) của cá thể cam Soàn không hät
là 13,3% cao hơn của cá thể có hät là 12,5%.
Trong khi đó, pH của cá thể cá thể cam Soàn
không hät là 4,15 thçp hơn của cá thể có hät là
4,39. Hàm lượng vitamin C của cá thể cam Soàn
không hät là 31,5 (mg/100g) tương đương với cá
thể cam Soàn có hät là 30,8 (mg/100g). Từ kết
quâ trên có thể thçy khối lượng trái, các thành
phæn cơ giới và hàm lượng vitamin C của trái ở
cá thể không hät tương đương có hät, nhưng trái
ở cá thể không hät có độ Brix cao hơn và pH thçp
hơn trái ở cá thể có hät.
Kết quâ ở bâng 5 cho thçy, ở læn thu trái 1,
cá thể cam Soàn không hät có tổng số hät/trái là
2,47 (hät chíc/trái: 1,67 hät, hät lép/trái: 0,8
hät) thçp hơn cá thể cam Soàn có hät đối chứng
(tổng số hät/trái: 9,57 hät). Ngoài ra cá thể cam

Soàn không hät này có 90% số trái có tổng số
hät nhô hơn 5 hät và 100% số trái có số hät chíc
nhô hơn 5 hät.
Ở læn thu trái thứ 2, cá thể cam Soàn không
hät có tổng số hät/trái là 2,03 (hät chíc/trái: 1,67
hät, hät lép/trái: 0,37 hät) thçp hơn cá thể cam
Soàn có hät đối chứng (tổng số hät/trái: 8,37 hät).
Ngoài ra cá thể cam Soàn không hät này có
96,7% số trái có tổng số hät nhô hơn 5 hät và
100% số trái có số hät chíc nhô hơn 5 hät.
Tổng 2 læn thu trái cá thể cam Soàn không
hät có tổng số hät/trái là 2,25 (hät chíc/trái:
1,67 hät, hät lép/trái: 0,58 hät) thçp hơn cá thể
cam Soàn có hät đối chứng (tổng số hät/trái:
8,97 hät). Ngoài ra, cá thể cam Soàn không hät
này có 93,3% số trái có tổng số hät nhô hơn 5
hät và 100% số trái có số hät chíc nhô hơn 5
hät. Varoquaux & cs. (2000) cho rìng cam quýt
được xếp vào nhóm không hät khi số hät/trái ≤5,
với kết quâ trên cá thể cam Soàn này được xem
là không hät vì có số hät nhô hơn 5 hät.

Bảng 5. Số hạt, tỉ lệ trái 0 hạt và tỉ lệ trái < 5 hạt của cá thể cam Soàn không hạt
và cam Soàn có hạt tại Châu Thành A, Hậu Giang
Lần thu trái
Lần 1

Đặc tính

2

Có hạt

Số hạt chắc/trái (hạt)

1,67 ± 1,67

7,60 ± 2,88

9,755**

Số hạt lép/trái (hạt)

0,80 ± 1,40

1,97 ± 2,01

2,610**

Tổng số hạt/trái(hạt)

2,47 ± 2,16

9,57 ± 2,84

10,904**

26,7

0,00

-

**

Tỉ lệ trái < 5 hạt (%)

90,0

6,67

-

Số hạt chắc/trái (hạt)

1,67 ± 1,67

7,17 ± 3,32

8,103**

Số hạt lép/trái (hạt)

0,37 ± 0,72

1,20 ± 1,40

2,901**

Tổng số hạt/trái(hạt)

2,03 ± 1,90

8,37 ± 3,86

8,054**

33,3

0,00

-

**

Tỉ lệ trái 0 hạt (%)

Tổng

T

Không hạt

Tỉ lệ trái 0 hạt (%)

Lần 2

Cá thể cam Soàn

Tỉ lệ trái < 5 hạt (%)

96,7

23,3

-

Số hạt chắc/trái (hạt)

1,67 ± 1,65

7,38 ± 3,09

12,628**

Số hạt lép/trái (hạt)

0,58 ± 1,12

1,58 ± 1,76

3,710**

Tổng số hạt/trái(hạt)

2,25 ± 2,03

8,97 ± 3,41

13,096**

30,0

0,00

-

-

-

**

Tỉ lệ trái 0 hạt (%)
Tỉ lệ trái < 5 hạt (%)

93,3

15,0

Ghi chú: Số liệu được trình bài ở dạng TB ± SD; df lần 1 = 58, df lần 2 = 58, df tổng = 118; ns: P >0,05, *: P ≤0,05,
**: P <0,01 qua kiểm định Student test (T) hoặc Chi-squared test (2) khi so sánh 2 trung bình hoăc 2 tỉ lệ của
các chỉ tiêu giữa cá thể cam Soàn không hạt và cá thể cam Soàn có hạt.
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2

Hình 4. Phẫu diện trái cắt ngang của cá thể cam Soàn không hạt (1)
và cam Soàn có hạt (2) tại Châu Thành A, Hậu Giang

4. KẾT LUẬN
Cá thể cam Soàn không hät được phát hiện
ở tỉnh Hêu Giang có một số đặc tính hình thái
có khác biệt so với cá thể cam Soàn có hät
như: tỉ số chiều dài phiến/chiều rộng phiến lá
(1,55 > 1,42); tỉ số chiều dài/chiều rộng cánh
hoa (2,49 > 2,21); tỉ số chiều cao/đường kính
bæu noãn (0,91 > 0,82); tỉ số chiều cao/đường
kính trái (0,93 > 0,90); từ đó có thể giúp nhên
diện cá thể cam Soàn không hät. Trái của cá
thể cam Soàn không hät được thu täi hai thời
điểm: læn 1 (tháng 3/2016) và læn 2 (tháng
9/2016) có tổng số hät/trái là 2,25 hät; có 93,3%
số trái có tổng số hät nhô hơn 5 hät/trái, 100%
số trái có số hät chíc nhô hơn 5 hät. Bên cänh
đó, các đặc tính hình thái thực vêt khác của cá
thể cam Soàn không hät tương đương với cam
Soàn có hät.
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