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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá tương quan, ưu thế lai và khả năng kết hợp của mười dòng dưa thơm bằng phép lai 

đỉnh nhằm chọn các dòng dưa thơm bố mẹ ưu tú. Mười dòng bố mẹ, hai dòng thử và hai mươi con lai của chúng 

cùng với đối chứng đã được đánh giá trong vụ Thu 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện nhà lưới 

có mái che. Kết quả cho thấy năng suất thực thu có tương quan thuận và rất chặt ở P ≤0,001 với khối lượng quả  

(r = 0,998), chiều dài quả (r = 0,772), đường kính quả (r = 0,957) và độ dày thịt quả (r = 0,845). Ưu thế lai trung bình 

và ưu thế lai thực dương đối với năng suất và cấu thành năng suất trong khi giá trị này âm ở tính trạng thời gian thu 

quả. Khả năng kết hợp chung (GCA) cao nhất về năng suất và khối lượng trung bình quả đối với dòng D17, D26 và 

dòng thử DT16. Dòng D20 có GCA cao nhất về hàm lượng chất rắn hòa tan. Phép lai DT16 × D17, DT16 × D01 và 

DT16 × D26 có năng suất thực thu cao nhất. Hiệu ứng cộng có vai trò lớn hơn trong việc kiểm soát di truyền các tính 

trạng năng suất trong khi hiệu ứng trội có vai trò lớn hơn trong việc kiểm soát di truyền các tính trạng chất lượng trên 

các dòng dưa thơm. 

Từ khóa: Ưu thế lai, Khả năng kết hợp, Cucumis melo L., Cantaloupensis, Reticulatous. 

Heterosis, and Combining Ability in Agronomic Traits of Melon Inbred Lines 

ABSTRACT 

This study evaluated the correlation, heterosis, and combining ability of ten melon lines using top cross mating 

design. Ten parental lines, two testers and twenty top cross hybrids with a check variety were evaluated in 2021 

Autumn season in the nethouse at Vietnam National University of Agriculture. The result showed that marketable 

yield had a very strong positive correlation (P ≤0.001) with mean fruit weight (r = 0.998), fruit length (r = 0.772), fruit 

diameter (r = 0.957), and fruit flesh thickness (r = 0.845). Mid-parent heterosis and heterobeltiosis were observed in 

yield and yield-related traits while these values were negative for harvesting time. The highest general combining 

ability (GCA) in yield and mean fruit weight were observed in D17 and D26 lines, and the tester DT16. D20 has the 

highest GCA value on total soluble solid content. The crosses DT16 × D17, DT16 × D01, and DT16 × D26 had the 

highest marketable yield. The additive effect plays a larger genetic role in the control of yield traits while the dominant 

effect plays a larger genetic role in the control of quality traits in melon. 

Keywords: Heterosis, combining ability, Cucumis melo L., Cantaloupensis, Reticulatous. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dưa thơm (Cucumis melo L.; 2n = 2x = 24) 

là mût loài thực vật đa hình cao về câ kiểu hình 

và kiểu gen thuûc hõ Bæu bí. Đåy là mût loäi cây 

rau ăn quâ quan trõng về kinh tế được tr÷ng 

chþ yếu ở các vüng ön đới, cận nhiệt đới và nhiệt 

đới (Kesh & Kaushik, 2021), với sân lượng 27,5 

triệu tçn trên toàn thế giới vào năm 2019 (Wang 

& cs., 2021). Dưa thơm thể hiện sự đa däng rçt 
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lớn về hình thái và các đặc điểm chçt lượng quâ, 

và những đặc điểm này vẫn đang được tìm hiểu 

trong các nghiên cứu chõn giøng trên toàn thế 

giới (Jayakodi & cs., 2019). Các mục tiêu chõn 

giøng chính ở dưa thơm bao g÷m ngắn ngày, 

chiều dài thån trung bình đến dài, tî lệ hoa cái 

trên hoa đực cao, tùng sân lượng quâ cao, hình 

däng quâ tròn hoặc bæu dục, hät nhó, thðt quâ 

cứng, dày, giòn, màu sắc thðt quâ hçp dẫn, tùng 

chçt rắn hòa tan cao, chøng chðu tøt với bệnh 

sương mai, bệnh phçn trắng, bệnh virus và ru÷i 

đục quâ (Kesh & Kaushik, 2021). Trong hai 

thập kỷ qua, các giøng dưa cò ngu÷n gøc từ 

Trung Quøc, Thái Lan, Nhật Bân nhập vào Việt 

Nam đã gia tăng đáng kể. Phæn lớn các giøng 

cây tr÷ng này chưa thích nghi tøt với điều kiện 

khí hậu cþa miền Bắc Việt Nam và yêu cæu 

canh tác đæu vào rçt cao. Do đò, nhu cæu cçp 

thiết là xác đðnh khâ năng kết hợp và các tham 

sø di truyền mục tiêu trên các ngu÷n gen mới để 

phát triển các giøng dưa thơm lai thích nghi với 

điều kiện miền Bắc Việt Nam.  

Khâ năng kết hợp và ưu thế lai được sử 

dụng trong chõn giøng cây tr÷ng làm công cụ dự 

đoán quan trõng để đánh giá hiệu suçt cþa các 

kiểu gen cþa bø mẹ và con lai cþa chúng 

(Badami & cs., 2020; Kaur & cs., 2022). Việc sử 

dụng ưu thế lai cò ý nghïa rçt quan trõng trong 

sân xuçt giøng cây tr÷ng cò năng suçt và đû 

đ÷ng đều cao (Birchler, 2015) trong đò cò cåy 

dưa thơm (Napolitano & cs., 2020). Nghiên cứu 

đæu tiên về ưu thế lai ở dưa thơm được thực 

hiện bởi Munger (1942), phát hiện con lai có sự 

đ÷ng nhçt về kích thước quâ và năng suçt tăng 

30% so với bø mẹ. Do con lai cò ưu thế sinh 

trưởng mänh, chín sớm, năng suçt cao, chçt 

lượng tøt nên chõn giøng ưu thế lai là phương 

pháp thường được sử dụng trong chõn täo giøng 

dưa thơm (Thakur & cs., 2019; Kesh & Kaushik, 

2021; Yu & cs., 2021). Tuy nhiên, rçt ít nghiên 

cứu tìm hiểu sự di truyền cþa các tính träng 

ânh hưởng đến năng suçt ở dưa thơm. Feyzian 

& cs. (2009) đã đánh giá tác đûng cþa gen cþa 

các tính träng năng suçt ở dưa, và xác đðnh 

rằng các thành phæn phương sai hiệu ứng cûng 

từ khâ năng kết hợp chung (GCA) và hiệu ứng 

trûi cùng với tương tác gen ở khâ năng kết hợp 

riêng (SCA) là quan trõng trong việc kiểm soát 

di truyền cþa các yếu tø cçu thành năng suçt. 

Thực tế cho thçy bân thân hiệu suçt cþa bø mẹ 

không có quan hệ chặt với năng suçt con lai và 

các giøng lai xuçt sắc không phâi lýc nào cÿng 

đến từ các cặp bø mẹ ưu tý (Labroo & cs., 2021). 

Do đò, khöng nên chî dựa vào ưu thế lai, các nhà 

chõn giøng nên đánh giá các dòng bø mẹ dựa 

trên khâ năng kết hợp cþa chýng để täo ra con 

lai có tiềm năng thương mäi.  

Thiết kế lai đînh được sử dụng rûng rãi 

trong nhiều chương trình chõn giøng để ước tính 

GCA, SCA và chõn các cặp bø mẹ phù hợp 

(Hallauer & cs., 2010). Ngoài ra, mô hình này 

cñn giýp xác đðnh gen chðu trách nhiệm cho sự 

biểu hiện cþa các tính träng quan tâm ngay câ 

trong kích thước quæn thể nhó. GCA đäi diện 

cho các hiệu ứng gen cûng tính, trong khi SCA 

đề cập đến đû lệch cþa hiệu suçt lai từ bø mẹ 

được sử dụng và liên quan đến các hiệu ứng gen 

không cûng tính. Hiệu ứng di truyền cûng tính 

được mô tâ là có giá trð trong việc câi thiện chçt 

lượng trong khi tác đûng gen không cûng tính có 

vai trò lớn hơn trong việc kiểm soát di truyền 

năng suçt trong các möi trường khác nhau 

(Akrami & Arzani, 2019). 

Thực tế cho thçy các nghiên cứu về di 

truyền tính träng năng suçt và chçt lượng ở các 

ngu÷n vật liệu dưa thơm khác nhau vẫn còn rçt 

ít thông tin (Kesh & Kaushik, 2021). Nghiên 

cứu khâ năng kết hợp chung bằng phương pháp 

lai đînh và thông tin về tương quan giữa các 

tính träng cþa các dñng dưa thơm cò ý nghïa 

quan trõng trong chõn giøng dưa thơm. Do vậy, 

mục tiêu cþa nghiên cứu này là tìm hiểu ưu thế 

lai, sự di truyền cþa năng suçt, các yếu tø cçu 

thành năng suçt và các đặc điểm liên quan đến 

chçt lượng dựa vào phép lai đînh giữa 10 dòng 

dưa thơm và hai cåy thử tr÷ng trong nhà lưới có 

mái che. Những phát hiện từ nghiên cứu này có 

thể cò ý nghïa quan trõng trong việc câi tiến 

giøng dưa thơm để canh tác trong điều kiện 

miền Bắc Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu nghiên cứu g÷m 12 dòng bø mẹ 

trong đò g÷m 10 dñng dưa thơm tự phøi đời thứ 
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8-10, thuûc hai biến chþng khác nhau là dưa 

vàng Cantaloupensis và dưa lưới Reticulatous 

với hai dòng thử là dòng thuæn DT16 thuûc 

nhóm Cantaloupensis, DT33 thuûc nhóm 

Reticulatous (Hình 1). 

Thöng tin các dñng dưa thơm được lưu trữ täi 

cơ sở dữ liệu http://csdlnguongen.vnua. edu.vn/. 

Hai mươi tù hợp lai đînh (THL) dưa thơm với đøi 

chứng là giøng dưa thơm Kim Cö Nương (Cöng 

ty TNHH Giøng cây tr÷ng Nông Hữu phân phøi) 

täo ra từ phép lai 10 dñng dưa thơm ưu tý với 

hai cây thử bằng phương pháp lai đînh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm lai täo tù hợp lai đînh và đánh 

giá các dòng bø mẹ cùng con lai cþa chýng được 

bø trí trong điều kiện nhà có mái che, xung 

quanh cò lưới chắn côn trùng täi Viện Nghiên 

cứu và Phát triển cây tr÷ng, Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Lai täo tù hợp lai đînh giữa 

mười dñng dưa thơm và hai cåy thử được tiến 

hành trong vụ Xuân 2021. Thụ phçn bằng 

phương pháp thụ phçn bằng tay. Chõn hoa đực 

hoàn chînh, không sâu bệnh, nhð đực phân 

thùy có bao phçn to màu vàng sáng cho hoa cái 

(đã được khử đực nếu là hoa lưỡng tính) và kẹp 

cánh hoa để cách ly và ghi thẻ đánh dçu phép 

lai, thời gian thụ phçn vào buùi sáng. Chõn 

những hoa cái mõc ở nhánh từ lá thứ 8 đến 13, 

hoa phát triển bình thường không bð sâu bệnh 

häi. Múi cây thụ phçn khoâng 2-4 hoa, sau khi 

thụ phçn khoâng 7-10 ngày tiến hành tîa bó 

các quâ phát triển khöng bình thường, chõn và 

chî để 1 quâ trên cây, bçm ngõn thân chính khi 

cåy đät 32-35 lá và các nhánh ra sau (đøi với 

nhánh nuôi quâ để läi 1-2 lá).  

Thí nghiệm đánh giá dñng bø mẹ, tù hợp lai 

đînh tiến hành trong vụ Thu 2021, bø trí khøi 

ngẫu nhiên hoàn chînh, ba læn nhắc läi. Diện 

tích ô thí nghiệm 12m2 (1,2m × 10m), múi công 

thức được tr÷ng thành 2 hàng trên luøng có kích 

thước: rûng 1,2m, dài 10m, cao 25cm so với mặt 

rãnh. Các luøng được che phþ bằng màng phþ 

nông nghiệp chuyên dụng và được khoét lú tr÷ng 

cây với khoâng cách giữa các hàng là 60cm, giữa 

các cåy là 55cm (tương ứng với mật đû tr÷ng 

khoâng 24.000 cây/ha). Các tính träng nghiên 

cứu được mô tâ täi bâng 1. 

     

     

Hình 1. Mười dòng dưa thơm tự phối ưu tú 
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Bâng 1. Các tính trạng nghiên cứu 

Tính trạng Ký 
hiệu 

Mô tả 

 Thời gian thu hoạch quả (ngày) TGTQ Xác định dựa vào độ chín sinh lý của quả dưa có các đặc điểm sau: có thể nhìn 
thấy lưới, màu vỏ quả chuyển từ xanh sang vàng, vỏ có nhiều màu, cuống quả 
chuyển sang màu vàng và có vòng tròn xung quanh quả dưa, cuống xuất hiện 
vết nứt (ở dưa lưới), mùi thơm 

Khối lượng trung bình quả (kg) KLQ Mỗi cây để một quả. Cân tất cả các quả được thu thập từ mỗi cây dưa, chia tổng 
số quả 

Năng suất thực thu (tấn/ha) NSTT Tính bằng khối lượng quả thu được ở 1 ô thí nghiệm/diện tích ô thí nghiệm × 10
4
 

Chiều dài quả (cm) CDQ Đo từ phần đầu đến cuối quả 

Đường kính quả (cm) DKQ Đo ở phần giữa quả 

Độ dày thịt quả (cm) DTQ Đo ở phần cắt ngang quả dưa ở cuối, giữa và dưới cùng 

Độ dày vỏ quả (cm) DVQ Đo ở phần cắt ngang quả dưa ở cuối, giữa và dưới cùng 

Tổng lượng chất rắn hòa tan (Brix) BRIX Đo ở đầu, giữa và cuối của thịt quả dưa, sử dụng máy đo độ ngọt điện tử 
ATAGO PAL-1 (Atago, Nhật Bản) 

 

2.3. Phân tích số liệu 

Sø liệu được tùng hợp bằng phæn mềm 

Microsoft Excel, phån tích phương sai (ANOVA) 

và phân tích hậu đðnh có xếp häng dựa trên 

phép thử LSD ở P ≤0,05 sử dụng phæn mềm 

Statistix ver 10. Ưu thế lai trung bình (Hm) xác 

đðnh phæn trăm tăng giâm cþa tù hợp lai so với 

giá trð trung bình cþa bø mẹ và ưu thế lai thực 

(Hb) xác đðnh phæn trăm tăng giâm cþa tù hợp 

lai so với giá trð cþa bø mẹ tøt nhçt được tính 

bằng AGD-R (Rodríguez & cs., 2015) bằng công 

thức sau: 

Hm = 
F1 – Trung bình bø mẹ × 100 

Trung bình bø mẹ 

Hb = 
F1 – Bø mẹ tøt nhçt × 100 

Bø mẹ tøt nhçt 

Phân tích khâ năng kết hợp chung theo mô 

hình lai đînh Line × Tester bằng phæn mềm 

AGD-R (Rodríguez & cs., 2015) theo mô hình 

toán hõc sau: 

yijk = µ + REPk + gij + eij = µ + REPk + li + tj + 

li × tj + eijk 

Trong đò, yijk là giá trð quan sát; µ là giá trð 

trung bình cþa kiểu hình; REPk là hiệu ứng 

nhắc läi (k = 1; 2;„; r); li là hiệu ứng dòng (i = 1; 

2;„; m); tj là hiệu ứng cây thử (j = 1; 2;„; f) và eijk 

là sø dư. Đ÷ thð được vẽ bằng gòi “ggpot2” trên 

phæn mềm R 4.1.0 (R Core Team, 2021). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm các dòng dưa thơm bố mẹ và 

con lai 

So sánh đặc điểm con lai đînh (Bâng 3) với 

dòng bø mẹ cþa chúng (Bâng 2) cho thçy tính 

träng däng quâ oval trûi khi lai với dòng thử 

quâ tròn D33. Màu sắc vó quâ khi chín di 

truyền theo dòng bø khi lai với các cây thử (dòng 

mẹ) có màu sắc vó quâ khi chín dù trắng (DT16) 

hay xanh (DT33). Khi lai với các dòng thử đều 

cò vån lưới trên vó quâ thưa, phæn lớn con lai 

biểu hiện vån lưới trên vó quâ giøng dòng bø trừ 

dòng D17. Điều này có thể do tương tác kiểu gen 

quy đðnh tính träng vån lưới trên vó quâ tương 

tác với möi trường hoặc ở thể dð hợp tử trên 

dòng D17. Màu thðt quâ được xác đðnh về mặt di 

truyền có thể có màu trắng, xanh lục nhät hoặc 

cam, với -carotene là sắc tø chþ yếu,di truyền 

rçt phức täp, điều khiển bởi nhiều alen (Burger 

& cs., 2010; Selim, 2020). Về mặt chçt lượng, 

màu sắc thðt quâ chþ yếu do hai gen chính chi 

phøi, thðt quâ xanh (gf) và thðt quâ trắng (wf), 

hoät đûng tương tác lẫn nhau. Màu thðt cam 

được xác đðnh bởi gen trûi Gf, và chiếm ưu thế 

so với thðt xanh gf. Khi mût quâ dưa mang gfgf, 

nó có thðt xanh (Wf-) hoặc trắng (wfwf) nhưng 

sự tương tác chính xác giữa hai gen này vẫn 

chưa rô ràng (Tzuri & cs., 2015). Trong nghiên 

cứu này, khi lai với dòng thử có màu sắc thðt 
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quâ trắng hoặc cam, con lai đînh có màu sắc thðt 

quâ giøng với các dòng bø. Thðt quâ ở các dòng 

bø có màu cam nhät thì chuyển thành màu cam 

ở con lai. 

Bâng 2. Đặc điểm các dòng dưa thơm bố mẹ 

Dòng Đời tự phối Nhóm 
Dạng 
quả 

Màu sắc ban 
đầu của vỏ quả 

Vỏ quả 
khi chín 

Vân lưới 
trên vỏ quả 

Màu sắc 
thịt quả 

D01 10 Cantaloupensis Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

D03 10 Cantaloupensis Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

D07 10 Cantaloupensis Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

D13 10 Cantaloupensis Oval Xanh Vàng Không có Cam nhạt 

D15 10 Cantaloupensis Tròn Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

D17 10 Cantaloupensis Tròn Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

D20 8 Cantaloupensis Tròn Xanh Vàng Không có Cam 

D24 8 Reticulatous Oval Xanh nhạt  Xanh nhạt  Thưa Cam 

D26 9 Reticulatous Oval Xanh nhạt  Xanh nhạt  Dày Trắng 

D27 8 Reticulatous Oval Xanh nhạt  Xanh nhạt  Thưa Cam nhạt 

Cây thử              

DT16 Dòng thuần Cantaloupensis Oval Trắng Trắng Thưa Trắng 

DT33 Reticulatous Tròn Xanh Xanh Thưa Cam 

Bâng 3. Đặc điểm các tổ hợp lai đînh và giống đối chứng 

THL/Giống Ký hiệu Dạng quả 
Màu sắc ban đầu 

của vỏ quả 
Vỏ quả 
khi chín 

Vân lưới trên vỏ 
quả 

Màu sắc 
thịt quả 

DT16×D01 THL01 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

DT16×D03 THL02 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

DT16×D07 THL03 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

DT16×D13 THL04 Oval Xanh Vàng Không có Trắng 

DT16×D15 THL05 Tròn Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

DT16×D17 THL06 Tròn Xanh nhạt  Vàng Thưa Trắng 

DT16×D20 THL07 Tròn Xanh Vàng Không có Cam 

DT16×D24 THL08 Oval Xanh nhạt  Xanh Thưa Cam 

DT16×D26 THL09 Oval Xanh nhạt  Xanh Dày Trắng 

DT16×D27 THL10 Oval Xanh nhạt  Xanh Thưa Cam 

DT33×D01 THL11 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

DT33×D03 THL12 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

DT33×D07 THL13 Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

DT33×D13 THL14 Oval Xanh Vàng Không có Cam 

DT33×D15 THL15 Tròn Xanh nhạt  Vàng Không có Cam 

DT33×D17 THL16 Tròn Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 

DT33×D20 THL17 Tròn Xanh Vàng Không có Cam 

DT33×D24 THL18 Oval Xanh nhạt  Xanh Thưa Cam 

DT33×D26 THL19 Oval Xanh nhạt  Xanh Dày Trắng 

DT33×D27 THL20 Oval Xanh nhạt  Xanh Thưa Cam 

Kim Cô Nương 
(Nông Hữu) 

KCN Oval Xanh nhạt  Vàng Không có Trắng 
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3.2. Kết quâ phân tích ANOVA năng suất và 

chất lượng 

Phån tích phương sai cho thçy sự khác biệt 

cò ý nghïa thøng kê (P ≤0,01) về tçt câ các tính 

träng nghiên cứu bao g÷m TGTQ, KLQ, NSTT, 

CDQ, DKQ, DTQ, DVQ, và BRIX (Bâng 4). 

Kết quâ trung bình các tính träng (Bâng 5) 

cho thçy có sự khác biệt lớn về mặt di truyền 

giữa kiểu gen cþa bø mẹ và con lai F1 cþa chúng 

ở hæu hết các tính träng nghiên cứu trừ các tính 

träng DVQ và BRIX. Kết quâ này cÿng phü hợp 

với nghiên cứu cþa Akrami & Arzani (2019) và 

Badami & cs. (2020). 

Giá trð trung bình các tính träng sinh 

trưởng, năng suçt, chçt lượng cþa các dòng bø mẹ 

và con lai cþa chýng được trình bày täi bâng 5. 

Kết quâ cho thçy ở các tính träng TGTQ, KLQ, 

NSTT, CDQ, DKQ, DTQ, con lai có giá trð cao 

hơn hẳn so với bø mẹ cþa chúng. TGTQ cþa các 

THL nhắn hơn các dñng bø mẹ 6,6 ngày. KLQ 

trung bình cþa các THL cao hơn KLQ trung bình 

cþa các dòng bø mẹ 1,40 kg/quâ. NSTT trung 

bình cþa các THL cao hơn hẳn so với các dòng bø 

mẹ 33,92 tçn/ha. Các THL có CDQ trung bình 

dài hơn 6,0cm so với các dòng bø mẹ. Ở tính 

träng DKQ và DTQ, các THL có giá trð trung 

bình cao hơn so với các dòng bø mẹ với 6,0cm và 

1,3cm, tương ứng. Các tính träng DVQ và BRIX ở 

các THL trung bình không có sự sai khác so với 

các dòng bø mẹ. Mười hai THL cò NSTT cao hơn 

đøi chứng KCN (38,05 tçn/ha) ở mức cò ý nghïa 

thøng kê P ≤0,05 bao g÷m THL06 (64,85 tçn/ha), 

THL01 (61,89 tçn/ha), THL09 (59,43 tçn/ha), 

THL05 (58,75 tçn/ha), THL16 (68,02 tçn/ha), 

THL19 (57,10 tçn/ha), THL07 (54,27 tçn/ha), 

THL04 (52,02 tçn/ha), THL03 (6 = 51,86 tçn/ha), 

THL02 (47,80 tçn/ha), THL14 (45,73 tçn/ha) và 

THL15 (44,36 tçn/ha). Sáu THL có tùng lượng 

chçt rắn hoàn tan tương đương giøng đøi chứng 

KCN (Brix = 13,6) bao g÷m THL01 (Brix = 14,1), 

THL06 (Brix = 13,8), THL10 (Brix = 13,5), 

THL17 (Brix = 13,5), THL07 (Brix = 13,4) và 

THL03 (Brix = 13,4). 

3.3. Kết quâ phân tích trung bình và  

tương quan 

Kết quâ từ biểu đ÷ Boxplot cho thçy các chî 

tiêu thuûc nhòm năng suçt bao g÷m NSTT, KLQ, 

CDQ, DKQ, và chî tiêu chçt lượng DTQ, con lai 

cò ưu thế vượt trûi so với bø mẹ cþa chúng. Mặt 

khác, các chî tiêu DVQ và BRIX, không có sự 

khác biệt đáng kể giữa các dòng bø mẹ và con lai 

cþa chúng. Hệ sø tương quan Pearson (r) là sø 

liệu thøng kê đo lường møi quan hệ thøng kê 

hoặc liên kết giữa các tính träng sinh trưởng, 

năng suçt và chçt lượng. Kết quâ cho thçy các 

tính träng KLQ (r = 0,998***), CDQ (0,772***), 

DKQ (0,957***) và DTQ (0,845***) cò tương 

quan thuận và rçt chặt ở mức cò ý nghïa thøng 

kê P ≤0,001 với NSTT. Trong đò, hệ sø tương 

quan ở con lai nhìn chung cao hơn so với các dòng 

bø mẹ. Trong chõn giøng dưa thơm ưu thế lai, kết 

quâ tương quan giữa các yếu tø cçu thành năng 

suçt này có thể làm cơ sở cho việc câi tiến năng 

suçt thông qua câi tiến các yếu tø cçu thành 

năng suçt như câi tiến tính träng chiều dài quâ, 

đường kính quâ và đû dày thðt quâ. Ngoài ra, 

chõn lõc dòng/giøng ưu tý khöng chî dựa vào 

năng suçt mà có thể áp dụng phương pháp chõn 

lõc đa tính träng tăng đû chính xác cþa phép 

chõn lõc sao cho được chõn gæn mới kiểu hình cây 

lý tưởng nhçt. Kết quâ phån tích cÿng chî ra có 

sự tương quan nghðch có ý nghïa thøng kê  

P <0,001 giữa TGTQ và các yếu tø cçu thành 

năng suçt nhưng trên thực tế chưa kiểm chứng 

được các møi liên hệ này. 

 Bâng 4. Bình phương trung bình các tính trạng sinh trưởng, năng suất  

và chất lượng của dòng dưa thơm bố mẹ và con lai 

Nguồn biến động Df TGTQ KLQ NSTT CDQ DKQ DTQ DVQ BRIX 

Nhắc lại 2 64,31 0,95 386,77 3,15 1,36 0,37 0,07 2,75 

Kiểu gen 32 56,30** 1,73** 995,24** 19,16** 49,91** 1,59** 0,08** 2,44** 

Sai số  64 5,42 0,02 12,28 0,66 0,53 0,05 0,01 0,17 

Ghi chú: ** biểu thị có ý nghĩa thống kê ở P ≤0,01. 
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Bâng 5. Sinh trưởng, năng suất và chất lượng của dòng dưa thơm bố mẹ 

và con lai trong vụ Thu 2021 tại Hà Nội 

 TGTQ 
(ngày)  

KLQ 
(kg) 

NSTT 
(tấn/ha) 

CDQ 
(cm) 

DKQ 
(cm) 

DTQ 
(cm) 

DVQ 
(cm) 

BRIX 

Dòng 

D01 79,0 0,66 12,23 11,4 8,4 2,1 0,5 11,5 

D03 75,3 0,45 9,24 10,5 7,7 2,3 0,5 10,7 

D07 76,7 0,69 13,97 11,2 8,1 1,9 0,5 11,9 

D13 80,3 0,76 15,27 11,5 8,3 2,5 0,5 14,5 

D15 77,3 0,76 14,76 9,9 8,7 2,0 0,6 13,1 

D17 78,7 0,67 14,79 10,1 9,6 2,8 0,6 13,1 

D20 78,7 0,70 13,62 10,5 10,0 2,4 0,4 14,5 

D24 78,7 0,71 13,40 10,8 8,1 2,0 0,4 13,5 

D26 80,7 0,60 11,76 10,1 8,1 3,3 0,9 11,9 

D27 76,7 0,67 13,44 12,4 10,1 2,8 1,1 13,2 

Trung bình dòng 78,2 0,67 13,25 10,8 8,7 2,4 0,6 12,8 

Cây thử 

DT16 71,0 0,75 14,70 12,8 8,7 2,5 0,5 14,5 

DT33 80,3 1,04 20,29 9,4 9,1 3,2 1,1 12,6 

THL/Giống 

THL01 71,0 2,71 61,89 19,0 15,7 4,2 0,6 14,1 

THL02 71,7 2,09 47,80 16,6 14,3 3,7 0,6 12,8 

THL03 70,0 2,27 51,86 17,0 15,9 3,7 0,5 13,4 

THL04 71,7 2,28 52,02 17,5 16,0 4,3 0,6 12,6 

THL05 69,0 2,58 58,75 18,5 15,3 4,1 0,6 12,5 

THL06 71,0 2,85 64,85 18,6 17,1 4,0 0,6 13,8 

THL07 71,3 2,38 54,27 17,2 15,0 3,8 0,6 13,4 

THL08 69,0 1,63 37,00 14,9 13,4 3,6 0,6 12,9 

THL09 71,0 2,60 59,43 20,6 14,0 3,9 0,7 12,2 

THL10 68,3 1,35 30,81 14,6 14,2 2,9 0,7 13,5 

THL11 79,0 1,83 41,84 16,6 15,3 3,9 0,8 11,7 

THL12 75,0 1,48 33,70 14,3 13,0 3,3 0,6 12,3 

THL13 69,0 1,48 33,82 14,7 13,5 3,0 0,5 12,9 

THL14 69,7 2,01 45,73 16,1 14,6 4,1 0,6 12,5 

THL15 75,7 1,95 44,36 16,2 13,4 3,8 0,5 12,1 

THL16 74,3 2,54 58,03 17,4 16,2 3,7 0,7 12,3 

THL17 72,3 1,44 32,93 14,8 12,8 3,3 0,6 13,5 

THL18 77,7 1,59 36,34 14,7 12,8 3,4 0,7 11,8 

THL19 66,3 2,50 57,10 17,9 14,8 4,1 0,7 12,0 

THL20 68,0 1,79 40,87 19,2 16,2 2,6 0,8 12,7 

Trung bình con lai 71,6 2,07 47,17 16,8 14,7 3,7 0,6 12,8 

KCN 69,0 1,70 38,05 18,5 15,9 2,7 0,6 13,6 

LSD0,05 3,8 0,24 2,98 1,2 1,5 0,4 0,2 0,7 

CV% 3,2 9,56 10,47 5,2 7,4 6,7 15,7 3,2 

Ghi chú: CV: Hệ số biến động; LSD: Sai số nhỏ nhất có ý nghĩa; Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 1. 
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Ghi chú: Parental: Dòng bố mẹ; Hybrid: Con lai; Group: Nhóm. Sự phân bố mật độ của mỗi tính trạng được hiển 

thị ở đường chéo biểu đồ từ trái sang phâi với các màu đỏ: con lai F1 và màu xanh lam: biểu thị các dòng bố mẹ. 

Ở phía dưới, biểu đồ phân tán hai biến được hiển thị trong khi ở phía trên, với các ký hiệu *, **, *** biểu thị có ý 

nghĩa thống kê ở P ≤0,05, P ≤0,01 và P ≤0,001, tương ứng. Biểu đồ Boxplots phía bên phâi minh họa cho sự khác 

biệt giữa bố mẹ và con lai. Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 1. 

Hình 1. Biểu đồ tương quan giữa các tính trạng năng suất, 

chất lượng của dòng bố mẹ và tổ hợp lai đînh 

3.4. Kết quâ phân tích ưu thế lai 

Ưu thế lai là ưu thế cþa con lai F1 hơn hẳn 

bø mẹ cþa chúng bao g÷m ưu thế lai trung bình 

(Hm) xác đðnh phæn trăm tăng giâm cþa tù hợp 

lai so với giá trð trung bình cþa bø mẹ và ưu thế 

lai thực (Hb) xác đðnh phæn trăm tăng giâm cþa 

tù hợp lai so với giá trð cþa bø mẹ (Napolitano & 

cs., 2020). Nhìn vào phân bø màu sắc ở bâng 6 

và 7 cho thçy, ưu thế lai dương, vượt trûi ở các 

tính träng KLQ và NSTT trong khi các tính 

träng TGTQ, DVQ và BRIX mang giá trð âm. 

Chi tiết, kết quâ cho thçy ưu thế lai trung bình 

(Hm) mang giá trð åm đøi với tính träng thời 

gian thu hoäch dao đûng từ -17,6% đến -0,8% 

(Bâng 6). 

Ở dưa thơm, các nhà chõn giøng thường 

mong muøn thời gian thu hoäch cò ưu thế lai giá 

trð âm vì chúng phân ánh tính ưu việt cþa kiểu 

gen dưa (Kesh & Kaushik, 2021). Ưu thế lai 

trung bình mang giá trð dương đøi với khøi 

lương quâ (65,5-301,4%), năng suçt quâ thực 

thu (94,2-359,6%), chiều dài quâ (12,7-76,1%), 

đường kính quâ (51,1-142,5%). Trừ cặp lai  

D27 × DT33 có ưu thế lai trung bình về đû dày 

thðt quâ mang giá trð âm (-13,3%), các cặp lai 

cñn lai đều mang giá trð dương, dao đûng từ 

9,4% đến 82,6%. Ưu thế lai trung bình mang giá 

trð dương cao cò thể do bø mẹ có khoâng cách di 

truyền xa nhau (Yu & cs., 2021). Ưu thế lai 

trung bình mang giá trð âm ở chî tiêu đû dày vó 

hät, hæu hết mang giá trð âm trừ các cặp lai với 

cây thử DT16. Tương tự chî tiêu thời gian thu 

hoäch, ưu thế lai trung bình mang giá trð âm ở 

chî tiêu đû dày vó hät cÿng là mong muøn cþa 

nhà chõn giøng dưa. Ưu thế lai trung bình khá 

thçp ở chî tiêu chçt lượng, phæn lớn mang giá trð 
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âm trừ các cặp lai D07 × DT16, D03 × DT16, 

D07 × DT33, D03 × DT33, và D01 × DT16. 

Kết quâ ưu thế lai thực (Hb) cho thçy tính 

träng thời gian thu hoäch có Hb mang giá trð 

åm, dao đûng từ -17,8% đến -1,6% (Bâng 7). Ưu 

thế lai thực mang giá trð dương đøi với khøi 

lượng quâ (38,5-280,0%), năng suçt quâ thực 

thu (62,3-338,5%), chiều dài quâ (4,7-60,4%), 

đường kính quâ (43,6%-136,8%). Trừ cặp lai 

D07 và D27 với cây thử DT33 cò ưu thế lai thực 

về đû dày thðt quâ mang giá trð âm (-18,8% và  

-6,3% tương ứng), các cặp lai cñn lai đều mang 

giá trð dương, dao đûng từ 3,1% đến 72,0%. 

Tương tự kết quâ tính ưu thế lai trung bình, ưu 

thế lai thực hæu hết mang giá trð âm ở chî tiêu 

đû dày vó hät, trừ các cặp lai giữa D24, D03, 

D20, D01, D13 với cây thử DT16. Trừ cặp lai 

D07 × DT33, ưu thế lai thực đều mang giá trð 

âm ở chî tiêu Brix dao đûng từ -15,9 đến -2,4. 

3.5. Kết quâ phân tích khâ năng kết  

hợp chung 

Phån tích phương sai từ mö hình lai đînh cho 

thçy bình phương trung bình cþa dòng, cây thử 

và tương tác dñng × cây thử cò ý nghïa thøng kê 

ở mức P ≤0,01 đøi với tçt câ các tính träng 

nghiên cứu (Bâng 8). Thời gian thu hoäch chðu 

ânh hưởng lớn bởi phương sai cåy thử (2T), 

tương tác kiểu gen × cây thử (2L × T), phương 

sai khâ năng kết hợp chung (2GCA), phương 

sai hiệu ứng cûng (2A) và phương sai hiệu ứng 

trûi (2D). Phương sai hiệu ứng cûng (2A) cao 

hơn hẳn so với phương sai hiệu ứng trûi (2D) 

trên các tính träng năng suçt (NSTT), cçu 

thành năng suçt (KLQ, CDQ, DKQ) và tính 

träng chçt lượng đû dày thðt quâ (DTQ). Hiệu 

ứng cûng (2A = 0,47) và hiệu ứng trûi  

(2D = 2,30) đã được phát hiện trên tính träng 

chçt lượng tùng lượng chçt rắn hòa tan Brix. 

 Bâng 6. Ưu thế lai trung bình (Hm) 

Dòng Cây thử TGTQ KLQ NSTT CDQ DKQ DTQ DVQ BRIX 

D01 DT16 -5,3 284,4 359,6 29,8 122,2 82,6 20,0 8,5 

D01 DT33 -0,8 115,3 157,3 47,1 89,7 47,2 0,0 -2,9 

D03 DT16 -2,0 248,3 299,3 22,7 102,4 54,2 20,0 1,6 

D03 DT33 -3,6 98,7 128,2 30,7 70,2 20,0 -25,0 5,6 

D07 DT33 -12,1 71,1 97,4 40,8 59,3 17,6 -37,5 5,3 

D07 DT16 -5,2 215,3 261,8 32,5 102,4 68,2 0,0 1,5 

D13 DT33 -13,2 123,3 157,2 39,7 85,1 43,9 -25,0 -7,7 

D13 DT16 -5,2 202,0 247,1 31,7 105,9 72,0 20,0 -13,1 

D15 DT16 -6,9 241,7 298,8 34,8 112,6 82,2 9,1 -9,4 

D15 DT33 -3,9 116,7 153,1 38,9 82,0 46,2 -41,2 -5,8 

D17 DT16 -5,1 301,4 339,8 49,3 103,3 50,9 9,1 0,0 

D17 DT33 -6,5 197,1 230,8 66,2 86,1 23,3 -17,6 -4,3 

D20 DT33 -9,1 65,5 94,2 28,6 55,0 17,9 -20,0 -0,4 

D20 DT16 -4,7 228,3 283,3 28,8 84,0 55,1 33,3 -7,6 

D24 DT33 -2,3 81,7 115,7 26,7 70,9 30,8 -6,7 -9,6 

D24 DT16 -7,8 123,3 163,3 13,6 77,4 60,0 33,3 -7,9 

D26 DT16 -6,4 285,2 349,2 22,3 145,2 34,5 0,0 -7,6 

D26 DT33 -17,6 204,9 256,3 51,8 108,1 26,2 -30,0 -2,0 

D27 DT16 -7,5 90,1 119,0 12,7 55,3 9,4 -12,5 -2,5 

D27 DT33 -13,4 109,4 142,3 76,1 51,0 -13,3 -27,3 -1,6 

Ghi chú: Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 1. Thang màu từ đỏ đến xanh biểu thị giá trị ưu thế lai tăng dần. 
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Bâng 7. Ưu thế lai thực (Hb) 

Dòng Cây thử TGTQ KLQ NSTT CDQ DKQ DTQ DVQ BRIX 

D01 DT16 -10,1 261,3 321,0 22,7 118,4 68,0 20,0 -2,8 

D01 DT33 -1,6 76,0 106,2 34,2 82,4 21,9 -27,3 -7,1 

D03 DT16 -4,8 178,7 225,2 11,7 90,8 48,0 20,0 -11,7 

D03 DT33 -6,6 42,3 66,1 23,8 57,1 3,1 -45,5 -2,4 

D07 DT33 -14,1 42,3 66,7 29,5 50,5 -6,3 -54,5 2,4 

D07 DT16 -8,7 202,7 252,8 24,2 95,4 48,0 0,0 -7,6 

D13 DT33 -13,2 93,3 125,4 27,0 76,9 28,1 -45,5 -13,8 

D13 DT16 -10,7 200,0 240,7 25,0 101,1 72,0 20,0 -13,1 

D15 DT16 -10,7 239,5 298,0 19,5 112,6 64,0 0,0 -13,8 

D15 DT33 -5,7 87,5 118,6 35,4 78,0 18,8 -54,5 -7,6 

D17 DT16 -9,8 280,0 338,5 33,6 93,8 42,9 0,0 -4,8 

D17 DT33 -7,5 144,2 186,0 60,4 81,3 15,6 -36,4 -6,1 

D20 DT33 -10,0 38,5 62,3 21,9 48,0 3,1 -45,5 -6,9 

D20 DT16 -9,4 217,3 269,2 17,2 72,0 52,0 20,0 -7,6 

D24 DT33 -3,2 52,9 79,1 18,5 61,5 6,2 -36,4 -12,6 

D24 DT16 -12,3 117,3 151,7 4,7 71,3 44,0 20,0 -11,0 

D26 DT16 -12,0 246,7 304,3 9,4 136,8 18,2 -22,2 -15,9 

D26 DT33 -17,8 140,4 181,4 46,5 96,7 24,2 -36,4 -4,8 

D27 DT16 -11,0 80,0 109,6 10,9 44,6 3,6 -36,4 -6,9 

D27 DT33 -15,3 72,1 101,4 54,8 43,6 -18,8 -27,3 -3,8 

Ghi chú: Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 1. Thang màu từ đỏ đến xanh biểu thị giá trị ưu thế lai tăng dần. 

Bâng 8. Bình phương trung bình và các thành phần phương sai của mô hình lai đînh 

Nguồn biến động Df TGTQ KLQ NSTT CDQ DKQ DTQ DVQ BRIX 

Bình phương trung bình 

Nhắc lại 2 63,51
**
 0,94

**
 389,46

**
 3,51

**
 1,43

**
 0,37

**
 0,08

**
 2,83

**
 

Kiểu gen (G) 31 55,88
**
 1,79

**
 1026,30

**
 17,35

**
 51,03

**
 1,61

**
 0,08

**
 2,47

**
 

Dòng (L) 10 21,69
**
 0,82

**
 476,93

**
 10,89

**
 23,15

**
 0,92

**
 0,12

**
 2,87

**
 

Cây thử (T) 2 513,51
**
 20,64

**
 12041,23

**
 168,10

**
 632,81

**
 16,04

**
 0,10

**
 5,87

**
 

 L:T 19 25,71
**
 0,31

**
 155,97

**
 4,88

**
 4,46

**
 0,45

**
 0,05

**
 1,89

**
 

Residuals 62 5,59 0,02 13,42 0,66 0,55 0,05 0,01 0,17 

Các thành phần phương sai 


2
G 586,04 18,57 10657,07 180,91 528,78 16,76 0,82 26,10 


2
L 0,00 0,06 36,78 0,69 2,14 0,05 0,01 0,11 


2
T 15,24 0,64 371,41 5,10 19,64 0,49 0,00 0,12 


2
L×T 6,71 0,10 47,52 1,41 1,31 0,13 0,01 0,58 


2
GCA 6,18 0,30 178,35 2,56 9,54 0,24 0,00 0,12 


2
A 24,73 1,21 713,42 10,22 38,17 0,95 0,02 0,47 


2
D 26,84 0,39 190,07 5,63 5,22 0,54 0,06 2,30 

Ghi chú: **: Biểu thị có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,01; 2G: Phương sai kiểu gen; 2L: Phương sai dòng;  

2T: Phương sai cây thử; 2L × T: Phương sai tương tác giữa dòng và cây thử; 2GCA: phương sai khâ năng kết hợp 

chung; 2A: Phương sai hiệu ứng cộng; 2D: Phương sai hiệu ứng trội. Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 1. 
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 Bâng 9. Khâ năng kết hợp chung về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm 

 
TGTQ KLQ NSTT CDQ DKQ DTQ DVQ BRIX 

Dòng         

D01 2.448* 0.178 3.940 0.745 1.088 0.165 0.005 -0.369 

D03 0.115 -0.216 -4.469 -0.799 -0.713 -0.102 -0.084 -0.869 

D07 -1.997 -0.077 -1.498 0.501 -0.701 -0.357 -0.117 -0.080 

D13 0.003 0.127 2.959 0.667 0.343 0.398* -0.050 0.386 

D15 0.115 0.203 4.576 -0.522 0.832 0.065 -0.073 -0.269 

D17 0.781 0.462* 11.176* 1.101 1.588* 0.287 -0.017 0.253 

D20 0.226 -0.050 -1.107 -0.622 0.388 -0.080 -0.084 0.975* 

D24 1.226 -0.246 -5.800 -1.055 -1.057 -0.191 -0.061 -0.058 

D26 -1.219 0.346* 8.048* -0.399 1.932* 0.520* 0.139* -0.769 

D27 -2.885 -0.287 -6.342 1.901* -0.546 -0.446 0.227* 0.309 

Cây thử               

DT16 -3.431 0.579 13.776 1.499 3.051 0.479 -0.034 0.432* 

DT33 -0.491 0.230 5.740 0.820 1.397 0.255 0.069 -0.411 

SEDòng 1,480 0,289 6,940 1,049 1,529 0,374 0,109 0,659 

SECây thử 3,221 0,646 15,597 1,843 3,575 0,569 0,048 0,344 

Ghi chú: SE: Sai số chuẩn của khâ năng kết hợp chung; *: Biểu thị thị sự sai khác có ý nghĩa so với 0 tại ≥ SE. 

Chi tiết các tính trạng được mô tâ tại bâng 3.  

Dưa thơm là mût cây tr÷ng rçt quan trõng 

được sân xuçt trên toàn thế giới với sự đa däng 

về kiểu hình cao về kích thước quâ nhưng cơ chế 

phân tử và di truyền hõc cþa các tính träng này 

phæn lớn vẫn chưa được sáng tó (Liu & cs., 

2020). Trong nghiên cứu này, kết quâ GCA cho 

thçy thời gian thu hoäch, đû dày thðt quâ, tùng 

chçt rắn hòa tan trong quâ, chiều dài quâ và 

trõng lượng quâ được kiểm soát bởi hiệu ứng 

cûng, trong khi chî tiêu chçt lượng tùng lượng 

chçt rắn hña tan Brix được kiểm soát bởi câ hiệu 

ứng cûng và hiệu ứng trûi. Do vậy, chương trình 

chõn täo giøng dưa thơm năng suçt và chçt 

lượng nên hướng tới việc sử dụng các hiệu ứng 

ưu thế lai. 

Kết quâ cho thçy các dòng bø mẹ có GCA ở 

chî tiêu thời gian thu hoäch mang giá trð âm 

(Bâng 9). Kết quâ này phù hợp với nghiên cứu 

cþa Feyzian & cs. (2009). Trong nghiên cứu lai 

diallel trên dưa thơm, Feyzian & cs. (2009) phát 

hiện ra rằng kiểu gen cþa bø mẹ có giá trð GCA 

âm dẫn đến con lai sẽ có thời gian thu hoäch 

ngắn hơn. Giá trð GCA åm cÿng đã được phát 

hiện khøi lượng quâ và thời gian thu hoäch trên 

cåy đậu tương (Susanto, 2018). Các dòng bø mẹ 

có giá trð GCA âm ở tính träng thời gian thu 

hoäch, cụ thể là D07, D26 và D27 có thể được sử 

dụng để täo ra các giøng dưa thơm chín sớm 

Trong mười dñng dưa thơm nghiên cứu, giá 

trð GCA cho các tính träng năng suçt và cçu 

thành năng suçt có sự khác biệt cò ý nghïa 

thøng kê (Bâng 9). Các dòng D17 và D26 có giá 

trð GCA dương và cao nhçt đøi với tính träng 

khøi lượng quâ (KLQ). Các dñng dưa này cò thể 

được sử dụng để lai täo các giøng dưa lai năng 

suçt cao. Các THL triển võng thường có bø mẹ 

có GCA cao về các chî tiêu năng suçt và và các 

yếu tø cçu thành năng suçt đã được chî ra trên 

đậu bắp (Bhatt & cs., 2015), ngô siêu ngõt 

(Suzukawa & cs., 2018) và ớt (Herath & cs., 

2021). Kết quâ cÿng cho thçy, các dòng bø có 

GCA thçp (D03, D07, D20, D24, D27) × cây thử 

cao (DT16) vẫn có thể täo ra con lai triển võng 

với hiệu suçt tøt nhçt về sinh trưởng, năng suçt 

quâ thực thu và các tính träng liên quan đến 

chçt lượng. Đöi với chî tiêu chçt lượng, các dòng 

D01 và D07 mặc dù có GCA về giá trð brix thçp 

nhưng khi kết hợp với cây thử DT16 có GCA cao 
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về chî tiêu chçt lượng cÿng sẽ cho con lai F1 có 

chçt lượng cao. Kết quâ này phù hợp với nghiên 

cứu trên ngô ngõt cþa Suzukawa & cs. (2018). 

Những phát hiện tương tự cÿng được báo cáo bởi 

Akrami & Arzani (2019) đøi với tùng chçt rắn 

hòa tan và Badami & cs. (2020) đøi với khøi 

lượng quâ trong nghiên cứu lai diallel trên các 

dñng dưa thơm.  

4. KẾT LUẬN 

Các tính träng được khâo sát trong nghiên 

cứu này đều có sự sai khác cò ý nghïa thøng kê ở 

P ≤0,01. Kết quâ phån tích tương quan cho thçy 

tính träng khøi lượng quâ (r = 0,998), chiều dài 

quâ (r = 0,772), đường kính quâ (r = 0,957) và đû 

dày thðt quâ (r = 0,845) cò tương quan thuận và 

rçt chặt ở mức cò ý nghïa thøng kê P ≤0,001 với 

năng suçt thực thu. Năng suçt có thể được câi 

tiến thông qua câi tiến các tính träng cçu thành 

năng suçt này. 

Ưu thế lai trung bình và ưu thế lai thực 

mang giá trð này âm ở tính träng thời gian thu 

hoäch quâ trong khi các giá trð này dương ở các 

tính träng năng suçt bao g÷m năng suçt thực 

thu, khøi lượng quâ, chiều dài quâ, đường kính 

quâ và đû dày thðt quâ. 

Khâ năng kết hợp chung cao nhçt về năng 

suçt và khøi lượng trung bình quâ đøi với dòng 

D17 và D26. Dòng D20 có khâ năng kết hợp 

chung cao nhçt về tùng lượng chçt rắn hòa tan. 

Phép lai DT16 × D17 (64,85 tçn/ha), DT16 x 

D01 (61,89 tçn/ha) và DT16×D26 (59,43 tçn/ ha) 

cò năng suçt quâ thực thu cao nhçt. Hiệu ứng 

cûng có vai trò lớn hơn trong việc kiểm soát di 

truyền các tính träng năng suçt trong khi hiệu 

ứng trûi có vai trò lớn hơn trong việc kiểm soát 

di truyền các tính träng chçt lượng trên các 

dñng dưa thơm. 
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