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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tiến hành nhằm phát triển và chọn lọc dòng ngô trái cây giàu anthocyanin ưu tú phục vụ 

chương trình chọn giống ngô trái cây ưu thế lai ăn tươi không qua chế biến. Hai chiến lược phát triển dòng được áp 

dụng gồm (i) lai trở lại giữa ngô nếp tím và ngô ngọt trắng và (ii) chọn lọc hỗn hợp ở quần thể F2 từ phép lai ngô nếp 

tím với ngô ngọt vàng dựa trên chỉ thị hình thái hạt màu tím đậm và nhăn nheo. Kết quả đã chọn được 02 dòng ưu tú 

gồm UV10 từ chiến lược 1 và dòng TD05 chọn từ chiến lược 2. Hai dòng này mỏng vỏ, trong đó UV10 đạt 35,2µm 

và TD05 đạt 31,4µm, độ ngọt cao với chỉ số độ ngọt Brix của UV10 đạt 17,4% và TD05 đạt 22,5%; giàu anthocyanin 

trong đó UV10 đạt 139,9 mg/100g và TD05 đạt 136,9 mg/100g hạt. Các tổ hợp lai (THL) ngô trái cây giàu 

anthocyanin có thể được tạo ra từ phép lai giữa dòng thuần ngô ngọt tím với dòng ngô ngọt trắng hoặc vàng. Màu 

tím ở vỏ hạt là tính trạng trội và được di truyền từ dòng ngọt tím sang tất cả thế hệ F1. Năng suất bắp tươi và chất 

lượng của các THL tương đương với giống ngô ngọt vàng SW1011, vượt trội so với ngô nếp tím Fancy111, cho thấy 

tiềm năng thương mại hoá.  

Từ khoá: Ngô trái cây, anthocyanin, triển vọng, UV10, TD05. 

Development and Selection of Anthocyanin-Rich Fruit Corn Lines 

ABSTRACT 

This study aimed to develop and select elite anthocyanin-rich fruit corn lines for hybrid fruit corn breeding which 

can eat fresh without processing. Two strategies were applied viz, (i) backcross between purple waxy corn and white 

sweet corn, and (ii) mass selection from F2 population crossed between purple waxy corn and yellow sweet corn 

based on morphological markers such as dark purple color and shrunken kernels. Two superior lines viz, UV10 from 

the first strategy and TD05 from the second strategy were selected. These lines had thin pericarp (35.2µm in UV10 

line and 31.4µm in TD05), high sweetness with Brix of 17.4% in UV10 and 22.5% in TD05, and high anthocyanin 

content (139.9 mg/100g in UV10, and 136.9 mg/100g in TD05).  Anthocyanin-rich fruit corn hybrids could be 

generated from a cross between purple sweet corn inbred lines and white sweet corn or with yellow sweet corn lines. 

Purple color in seed coat is a dominant trait and inherited to the F1 generation. The marketable yield and quality of 

the purple sweet corn hybrids were comparable to yellow sweet corn SW1011 and predominated to purple waxy corn 

Fancy111, indicating the commercial potential. 

Keywords: Fruit corn, anthocyanin, elite, UV10, TD05. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong 10 nëm trở läi đåy, đðnh hþớng chọn 

täo các giống ngô thực phèm bao gồm ngô nếp, 

ngô ngọt chçt lþợng cao, nång cao dinh dþỡng, 

câi tiến chçt lþợng, đa däng hóa sự lựa chọn cho 

ngþời tiêu dùng để mở rộng chuỗi giá trð cây ngô 

luôn đþợc các nhà chọn giống täi Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam têp trung nghiên cứu mänh. 

Ngô nếp tím (Zea mays L. var. Ceratina 
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Kulesh.) là một nguồn giàu chçt kháng oxy hóa 

anthocyanin, với tổng hàm lþợng anthocyanin 

thay đổi tÿ 21 mg/100g đến 618 mg/100g chçt 

khô (Chatham & cs., 2018). Anthocyanin đã 

đþợc chứng minh là có thể mang läi nhiều lợi ích 

về sức khóe nhþ kéo dài tuổi thọ (Butelli & cs., 

2008), chống viêm, chống oxy hóa, chống tiểu 

đþờng, chống ung thþ, bâo vệ tim mäch, chống 

tëng huyết áp, cüng nhþ hoät động ngën ngÿa 

suy giâm nhên thức và mçt trí nhớ do tuổi tác 

(Cassidy & cs., 2016; Yousuf & cs., 2016). Ngô 

ngọt (Zea mays L. var. Rugosa Bonaf.) đã trở 

thành một loäi cây trồng quan trọng về mặt 

kinh tế, phýc vý ën tþơi, đòng hộp và đông länh 

do hàm lþợng đþờng cao (Revilla & cs., 2021). 

Ngô ngọt là kết quâ đột biến tự nhiên tÿ ngô đá 

với các gen lặn phổ biến nhþ su1, sh2, bt1, se 

làm chêm quá trình chuyển hòa đþờng thành 

tinh bột trong quá trình phát triển nội nhü và 

dén đến tích tý đþờng trong hät (Tracy & cs., 

2019). Ngô siêu ngọt mang đột biến lặn sh2 duy 

trì lþợng đþờng cao, có tốc độ tích lüy tinh bột 

ổn đðnh, giúp kéo dài thời gian thu hoäch và 

thích hợp cho mýc đích vên chuyển. Các giống 

ngô ngọt hiện đäi có màu hät vàng và hiện täi 

chþa cò giống ngô ngọt tím thþơng mäi. Gæn 

đåy, Nguyễn Trung Đức & cs. (2020) đã đề xuçt 

một däng ngô ngọt mới - ngô trái cây giàu dinh 

dþỡng, không chî dùng để chế biến mà còn có 

thể ën tþơi trực tiếp ở giai đoän thu bíp tþơi  

18-24 ngày sau thý phçn. Khác với ngô nếp, ngô 

tẻ và ngô ngọt thông thþờng, mýc tiêu chọn täo 

ngô trái cây bao gồm độ ngọt cao tự nhiên, vó 

hät móng, đþờng kính lõi nhó, kết hät đều, vð 

tþơi ngon, giàu dinh dþỡng và dễ tiêu hoá. Nhþ 

vêy, để đáp ứng mýc tiêu trên thì kết hợp giữa 

kiểu hình ngô ngọt và síc tố tím sẽ là chiến lþợc 

đúng đín để chọn täo giống ngô trái cây giàu 

chçt kháng oxy hóa anthocyanin. 

 Phát triển các dòng thuæn ngô ngọt tím là 

bþớc quan trọng nhçt, cüng là bþớc khó nhçt, là 

công nghệ cốt lõi quyết đðnh sự thành công cûa 

chþơng trình chọn giống ngô trái cây lai giàu 

anthocyanin. Đột biến tự nhiên làm cho ngô siêu 

ngọt mang gen sh2 có vð trí cực kỳ gæn với đột 

biến ức chế quá trình sinh tổng hợp síc tố tím 

anthocyanin anthocyaninless-1 (a1) (Brewbaker 

& Martin, 2015). Đồng hợp tử trội A1 täo ra 

anthocyanin, trong khi thể đồng hợp tử lặn 

(a1a1) không có síc tố tím. Phân tích di truyền 

cho thçy rìng các hiệu ứng gen cộng tính có 

đòng gòp lớn vào sự di truyền màu tím ở bíp, vì 

vêy việc chọn lọc các dñng cò hàm lþợng 

anthocyanins cao có thể đþợc thực hiện ở ngay ở 

thế hệ ban đæu (Harakotr & cs., 2016). Tuy 

nhiên, màu tím ở hät ngô di truyền rçt phức täp 

và cæn có alen trội cho câ bố và mẹ để có màu 

tím đêm nhçt (Mahan & cs., 2013). Khoâng 

140kb (a1-sh2) cûa bộ gen ngô trên nhiễm síc 

thể số 3 chứa ít nhçt 4 gen là a1, yz1, x1 và sh2 

(Yao & cs., 2002). Vì khoâng cách giữa hai gen 

này chî là 0,1cM, nên để phát triển các dòng ngô 

siêu ngọt màu tím, đen phý thuộc vào việc phá 

vỡ liên kết di truyền chặt chẽ này. Däng đứt gãy 

liên kết A1a1sh2sh2 xây ra với tæn suçt rçt 

thçp là 1 trong 1000 (99,9%) trong quá trình 

giâm phân. Nhóm nghiên cứu cûa Anirban & 

O’hare (2020) đã phá vỡ đþợc liên kết chặt này 

bìng cách lai một dòng ngô siêu ngọt màu tríng 

(a1a1sh2sh2) với dòng ngô tím (A1A1Sh2Sh2), 

sau đò chọn lọc cá thể và tự phối dựa trên kiểu 

hình đặc trþng nhën nheo cûa hät ngô ngọt với 

síc tố tím. Đåy là những gợi ý quan trọng để 

phát triển thành công các dòng ngô tím siêu 

ngọt täi Việt Nam. 

Nghiên cứu cûa Phäm Quang Tuân & cs. 

(2018) khi tiến hành lai trở läi để câi tiến chçt 

lþợng ngô nếp tím đã sử dýng một dòng ngô 

ngọt tríng Đ1 lai với 4 dñng ngô tím đến đời 

BC2F1 cho thçy có sự phân ly hät nếp và hät 

đþờng có thể dễ dàng nhên biết bìng chî thð 

hình thái (däng hät nhën nheo và síc tố tím ở 

vó hät). Kết quâ quan sát tÿ quæn thể phân ly 

F2 tÿ phép lai giữa 4 dòng ngô nếp tím với giống 

ngô ngọt vàng YSW3 (Quâng Tây, Trung Quốc) 

cüng phát hiện các kiểu hình hät tím đêm và 

nhën nheo trên các bíp. Đåy là những nguồn 

vêt liệu quan trọng để tiếp týc phát triển các 

dòng ngô ngọt tím. 

Nghiên cứu này trình bày thông tin ngín 

mô tâ các dòng ngô trái cây giàu anthocyanin 

triển vọng, sự di truyền cûa các tính träng quan 

trọng khi lai giữa ngô ngọt tím với ngô ngọt 

tríng, giữa ngô ngọt tím với ngô ngọt vàng và 
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đặc điểm cûa các tổ hợp lai ngô trái cây giàu 

anthocyanin þu tú. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu nghiên cứu đþợc kế thÿa và phát 

triển tÿ nghiên cứu cûa Phäm Quang Tuân & 

cs. (2018) gồm: 40 dòng ngô ngọt tím trong đò 20 

dòng UV (ký hiệu UV03, UV07, UV08, UV10, 

UV12, UV16, UV18, UV24, UV29, UV30, UV31, 

UV35, UV36, UV38, UV40, UV42, UV46, UV71, 

UV73, UV74) phát triển tÿ phép lai trở läi giữa 

ngô nếp tím (NT12, NT19, NT35, NT41) với ngô 

ngọt tríng (Đ1), 20 dñng ngô ngọt tím TD (TD01 

đến TD20) chọn lọc hỗn hợp tÿ phép lai dòng 

thuæn ngô nếp tím (NT12, NT19, NT35, NT41) 

với giống ngô ngọt vàng lai (YSW3) trên chî thð 

hình thái hät màu tím đêm và nhën nheo; 02 

cây thử là dòng thuæn ngô ngọt vàng SW1 và 

dòng thuæn ngô ngọt tríng D181; 80 tổ hợp lai 

(THL) đînh và 02 đối chứng là giống ngô nếp 

tím Fancy111 (Công ty Advanta) và giống ngô 

ngọt vàng SW1011 (Công ty Việt Thái). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đánh giá, chọn lọc dòng ngô 

ngọt tím triển vọng đþợc tiến hành trong vý 

Thu Đông 2019, lai täo các THL đînh đþợc tiến 

hành trong vý Xuån 2020, đánh giá các dñng và 

THL triển vọng tiến hành trong vý Thu Đông 

2020 và Xuân 2021 täi Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Thí nghiệm đþợc bố trí theo khối 

ngéu nhiên đæy đû với ba læn nhíc läi ở tçt câ 

các thời vý. Mêt độ trồng hàng cách hàng 70cm, 

cåy cách cåy 25cm tþơng ứng với mêt độ  

57.000 cåy/ha. Chëm sòc, bòn phån, phñng trÿ 

sâu bệnh häi và đánh giá các đặc điểm sinh 

trþởng, nëng suçt theo quy chuèn kỹ thuêt quốc 

gia về khâo nghiệm giá trð canh tác và sử dýng 

QCVN 01-56:2011/BNNPTNT (Bộ NN&PTNT, 

2011a). Mô tâ dòng theo quy chuèn kỹ thuêt 

quốc gia về khâo nghiệm tính khác biệt, tính 

đồng nhçt và tính ổn đðnh cûa giống ngô QCVN 

01-66:2011/BNNPTNT (Bộ NN&PTNT, 2011b). 

Tổng chçt rín hoà tan (TSS) hay còn gọi là chî 

số đäi diện độ ngọt Brix đþợc đo theo phþơng 

pháp cûa Kleinhenz & Bumgarner (2012) bìng 

khúc xä kế đo độ ngọt điện tử ATAGO PAL-1 

(Atago co., Ltd, Nhêt Bân). Độ dày vó hät đþợc 

đo bìng vi tríc kế theo phþơng pháp cûa Choe 

(2010). Hàm lþợng anthocyanin đþợc phân tích 

bìng phþơng pháp pH vi sai theo Giusti & 

Wrolstad (2001). Các bþớc tiến hành phân tích 

anthocyanin đþợc mô tâ täi nghiên cứu trþớc đò 

cûa nhóm tác giâ Pham Quang Tuan & cs. 

(2016). Chọn lọc dòng ngô ngọt tím triển vọng 

dựa vào bốn chî tiêu chính bao gồm tổng lþợng 

chçt tín hoà tan (Brix ≥ 13), hàm lþợng 

anthocyanin tổng số (≥ 100 mg/100g hät khô),  

độ dày vó hät (≤ 60µm) và nëng suçt hät khô 

(≥ 0,8 tçn/ha). Chọn lọc THL ngô ngọt tím triển 

vọng bìng chî số chọn lọc kiểu gen đa tính träng 

MGIDI đề xuçt bởi Olivoto & Nardino (2021). 

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu đþợc tổng hợp trên phæn mềm 

Microsoft Excel. Tính träng nëng suçt bíp tþơi 

và các chî tiêu chçt lþợng cûa THL đînh trong 

vý Xuån 2021 đþợc phân tích bìng phþơng pháp 

phån tích phþơng sai một nhân tố (one-way 

ANOVA) trên phæn mềm Statistix ver.10. Chî số 

MGIDI có công thức nhþ sau: 

 
0,5

f 2

i ij j
j 1

MGIDI y y


 
  
 


 

Trong đò: MGIDIi là chî số khoâng cách 

kiểu gen đa tính träng cho kiểu gen thứ i; ij là 

điểm cûa hàng thứ i / kiểu gen / xử lý 

trong nhân tố thứ j (i = 1, 2,„, g; j = 1, 2,„, f), 

với g là số kiểu gen, f là số yếu tố; j là 

điểm thứ j cûa kiểu cây lý tþởng. Chî số chọn lọc 

MGIDI đþợc tính bìng hàm mgidi() trên gói 

“metan” phát triển bởi Olivoto & Lúcio (2020) 

trên phæn mềm R 4.1.1 (R Core Team, 2021). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ đánh giá dòng ngô ngọt tím 

Phát triển dòng thuæn bố mẹ đồng hợp tử 

về alleles A1sh2/A1sh2 hoặc A1bt1/A1bt1 là 

yếu tố then chốt quyết đðnh thành công cûa 

chþơng trình chọn täo giống ngô lai ngọt tím. 

Do vêy, hai chiến lþợc đþợc áp dýng để phát 
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triển các dòng ngô ngọt tím là chọn lọc tÿ phép 

lai trở läi giữa các dòng ngô nếp tím và ngô 

ngọt tríng và chọn lọc hỗn hợp tÿ quæn thể 

phân ly F2 tÿ phép lai giữa các dòng ngô nếp 

tím và giống ngô ngọt vàng. 

Đối với chiến lþợc thứ nhçt, nhóm tác giâ đã 

tiến hành phát triển các dòng ngô ngọt tím tÿ 

phép lai trở läi giữa bốn dòng ngô tím NT12, 

NT19, NT35, NT41 với dòng ngô ngọt tríng Đ1 

tÿ vý Xuân 2015 täi Gia Lâm, Hà Nội. Thế hệ 

BC2F1 chọn lọc bìng chî thð hình thái (hät màu 

tím đêm, nhën nheo) đþợc 20 dòng để đánh giá 

trong vý Xuân 2016. Ở chiến lþợc thứ 2, tiến 

hành chọn lọc tÿ quæn thể phân ly F2 và tự phối 

đến đời thứ 5 giữa bốn dòng ngô tím NT12, 

NT19, NT35, NT41 và giống ngô ngọt vàng 

YSW3 (nguồn gốc Quâng Tây, Trung Quốc). Tiến 

hành chọc lọc các dòng ngô ngọt tím tự phối đời 

S5 trong vý Thu Đông 2019 đþợc 40 dòng triển 

vọng (20 dñng UV và 20 dñng TD). Trong đò kết 

quâ đánh giá đã chọn đþợc hai dòng ngô trái cây 

giàu anthocyanin triển vọng UV10 và TD05 có 

chî số độ ngọt > 16, hàm lþợng anthocyanin tổng 

số > 100 mg/100g và độ dày vó hät < 50µm thuộc 

nhóm móng vó theo phân loäi cûa Choe (2010) và 

đề xuçt mới đåy cûa So (2018) (Bâng 1). Hai dòng 

ngô ngọt tím triển vọng này đều cò nëng suçt hät 

thực thu > 0,8 tçn/ha. 

Trên thế giới, có ba nhóm nghiên cứu đã 

báo cáo về ngô ngọt có màu síc bao gồm ngô 

siêu ngọt màu đó (Siam Ruby Queen - red 

supersweet corn) cûa Thái Lan (Brewbaker & 

Martin, 2015), ngô ngọt màu đen (Black Sweet 

Corn) cûa nhóm nghiên cứu Trung Quốc (Hu & 

cs., 2020a; Hu & cs., 2020b) và ngô siêu ngọt 

màu tím cûa nhóm nghiên cứu Australia 

(Anirban & O’hare, 2020; Hong & cs., 2020; 

Hong & cs., 2021). Hiện täi, các kết quâ cûa câ 

ba nhóm nghiên cứu này mới dÿng läi ở các 

nghiên cứu sinh tổng hợp, tích luỹ, thay đổi cûa 

các vitamin và anthocyanin ở giai đoän thu 

hoäch và một số gợi ý phát triển dòng tÿ nhóm 

nghiên cứu Australia (Anirban & O’hare, 2020) 

mà chþa có một nghiên cứu hoàn chînh nào báo 

cáo đæy đû quá trình phát triển dòng, chọn täo 

giống và sự di truyền các tính träng quan trọng 

cûa giống ngô ngọt tím. So sánh với các nghiên 

cứu trên, nghiên cứu này täi Việt Nam đã báo 

cáo đæy đû tÿ quá trình phát triển dòng, lai täo, 

đánh giá THL, báo cáo di truyền các tính träng 

quan trọng qua đò cung cçp hiểu biết mới về cơ 

sở di truyền trong chọn giống ngô trái cây lai 

giàu anthocyanin. 

Bốn mþơi dñng ngô ngọt tím triển vọng đã 

đþợc chọn lọc và tiến hành lai với hai cây thử 

trong vý Xuån 2020. Đánh giá các THL thực 

hiện trong vý Thu Đông 2020 và Xuån 2021. 

Kết quâ đánh giá cho thçy màu tím ở vó hät là 

tính träng trội và đþợc di truyền tÿ các dòng 

ngọt tím sang tçt câ thế hệ F1 (Bâng 2). Tçt câ 

các THL đều có màu síc lá xanh, gân lá tím, rễ 

chân kiềng có síc tố tím, cờ tím, thân và bẹ lá có 

màu tÿ tím nhät đến đêm. Bíp cûa các THL đều 

có däng hät ngô đþờng nhën nheo khi khô, màu 

síc nội nhü cûa các THL di truyền theo dòng 

mẹ. Síc tố anthocyanin ở lóng, màu síc gân lá 

và màu síc bẹ lá cûa cá THL biến đổi tÿ tím 

nhät đến đêm. Các THL giữa ngô ngọt vàng (♀) 

× ngô ngọt tím (♂) có nội nhü hät màu vàng 

trong khi các THL giữa ngô ngọt tríng (♀) × ngô 

ngọt tím (♂) có màu síc nội nhü màu tríng. 

Hàm lþợng tổng chçt rín hoà tan, anthocyanin 

và tính träng móng vó đþợc kế thÿa tÿ dòng bố. 

3.2. Kết quâ khâo sát tổ hợp lai đỉnh 

Kết quâ đánh giá 80 THL đînh trong vý 

Xuân 2021 cho thçy nëng suçt bíp tþơi cûa các 

THL dao động tÿ 9,99 tçn/ha (SW1 × UV42) đến 

14,95 tçn/ha (SW1 × TD05) (Bâng 3). Trong đò 

24 THL cò nëng suçt bíp tþơi không cò sự sai 

khác cò ý nghïa thống kê P ≤0,05 so với giống 

ngô ngọt vàng đối chứng SW1011 (14,30 tçn/ha) 

và vþợt trội so với giống ngô nếp tím Fancy111 

(11,46 tçn/ha). Cò 11 THL cò nëng suçt bíp  

tþơi trên 14 tçn/ha bao gồm SW1 × TD04,  

D181 × TD11, D181 × UV18, SW1 × UV24,  

D181 × TD05, D181 × TD20, SW1 × UV71,  

D181 × UV10, SW1 × TD20, SW1 × TD01 và 

SW1 × TD05 (Bâng 3). 

Chî số đäi diện độ ngọt Brix cûa các THL 

dao động tÿ 14,7 (D181 × UV73) đến 21,5  

(D181 × UV12). Trong đò, tçt câ các THL đều có 

chî số đäi diện độ ngọt Brix vþợt trội so với đối 



Phạm Quang Tuân, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Vũ Thị Xuân Bình, Vũ Văn Liết 

857 

chứng Fancy111 (11,4) và có 33 THL có chî số 

đäi diện độ ngọt oBrix trong khoâng 14,7-17,1, 

tþơng đþơng với giống đối chứng SW1011 (15,9). 

Bốn mþơi bây THL còn läi có chî số đäi diện độ 

ngọt Brix tÿ 17,2-21,5, cao hơn đối chứng 

SW1011 ở mức cò ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

 Bâng 1. Mô tâ các dòng ngô ngọt tím triển vọng 

Tính trạng Đơn vị UV10 TD05 

Thời gian từ gieo đến tung phấn ngày 68 ± 8,0 62 ± 8,0 

Thời gian từ gieo đến phun râu ngày 70 ± 8,0 64 ± 8,0 

Thời gian sinh trưởng ngày 109,0 ± 8,0 98,0 ± 8,0 

Cây: chiều cao (cả bông cờ) đối với dòng tự phối cm 101,5 ± 15,0 134,9 ± 15,0 

Cây: chiều cao đóng bắp trên cùng cm 50,0 ± 10,0 52,9 ± 10,0 

Cây: tỉ lệ chiều cao đóng bắp trên cùng so với chiều cao cây % 45,0 ± 5,0 39,0 ± 5,0 

Cờ: chiều dài trục chính từ nhánh thấp nhất cm 20,0 ± 4,0 34,5 ± 4,5 

Cờ: số nhánh cấp 1 nhánh 15,0 ± 3,0 18,0 ± 4,0 

Thân: sắc tố antoxian ở rễ chân kiềng - trung bình đậm 

Thân: sắc tố antoxian của lóng - trung bình đậm 

Bộ lá: mức độ xanh - đậm đậm 

Bắp: chiều dài (không có lá bi) cm 14,3 ± 1,2 13,5 ± 1,2 

Bắp: đường kính (ở giữa bắp) cm 4,1 ± 0,5 3,8 ± 0,5 

Bắp: hình dạng - trụ trụ 

Bắp: số hàng hạt - 12,0 ± 2,0 14,0 ± 2,0 

Bắp: dạng hạt - ngô đường ngô đường 

Bắp: màu chính của đỉnh hạt - tím tím 

Bắp: sự co ở đỉnh hạt - nhiều nhiều 

Năng suất thực thu tấn/ha 1,6 ± 0,7 1,5 ± 0,6 

Chỉ số độ ngọt Brix Brix 17,4 ± 1,5 22,5 ± 1,5 

Độ dày vỏ hạt µm 35,2 ± 2,5 31,4 ± 2,5 

Hàm lượng anthocyanin tổng số mg/100g 139,9 ± 10,0 136,9 ± 10,0 

Ghi chú: Các tính trạng được mô tả theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-66:2011/BNNPTNT. 

 

Hình 1. Dòng thuần ngô ngọt tím triển vọng UV10 
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Hình 2. Dòng thuần ngô ngọt tím triển vọng TD05 

Bâng 2. Một số đặc điểm hình thái của tổ hợp lai giữa ngô ngọt vàng với ngọt tím  

và ngô ngọt trắng với ngô ngọt tím 

Tính trạng Ngô ngọt vàng (♀) × Ngô ngọt tím (♂)  Ngô ngọt trắng (♀) × Ngô ngọt tím (♂) 

Thân: sắc tố antoxian ở rễ chân kiềng Tím Tím 

Thân: sắc tố antoxian ở lóng Tím (nhạt đến đậm) Tím (nhạt đến đậm) 

Màu sắc gân lá Tím (nhạt đến đậm) Tím (nhạt đến đậm) 

Màu sắc bẹ lá Tím (nhạt đến đậm) Tím (nhạt đến đậm) 

Màu sắc lá Xanh Xanh 

Màu sắc cờ Tím Tím 

Bắp: dạng hạt Ngô đường Ngô đường 

Bắp: màu chính của đỉnh hạt Tím Tím 

Bắp: màu sắc nội nhũ Vàng Trắng 

Ghi chú: Các tính trạng được mô tả theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-66:2011/BNNPTNT. 

Hàm lþợng anthocyanin cûa các THL dao 

động tÿ 79,3 mg/100g (SW1 × UV71) đến  

222,9 mg/100g (D181 × TD13). Trong đò, các THL 

ngô ngọt tím đều cò hàm lþợng anthocyanin cao 

hơn hîn so với đối chứng ngô ngọt vàng SW1011 

(1,6 mg/100g) ở mức cò ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

Mþời hai THL bao gồm SW1 × TD01, D181 × 

TD02, D181 × UV07, D181 × UV16, SW1 × TD05, 

D181 × TD06, D181 × TD08, D181 × UV24, D181 

× UV03, D181 × TD01, D181 × UV40 và D181 × 

UV10 cò hàm lþợng anthocyanin dao động tÿ 

115,1 mg/100g đến 130,5 mg/100g, tþơng đþơng 

với giống đối chứng Fancy111 (127,3 mg/100g). 

Bốn mþơi lëm THL cò hàm lþợng anthocyanin 

trên 150,5 mg/100g, cao hơn hîn Fancy111 ở mức 

có ý nghïa thống kê P ≤0,05. Độ dày vó hät cûa 

các THL dao động tÿ 39,5µm (SW1 × TD05) đến 

58,6µm (D181 × UV36) thçp hơn hîn hai giống 

đối chứng Fancy111 (76,5µm) và SW1011 

(72,7µm) ở mức cò ý nghïa thống kê P ≤0,05. 

Kết quâ chọn lọc THL triển vọng bìng chî 

số MGIDI với áp lực chọn lọc 10% trên hai nhóm 

tính träng: nhóm mýc tiêu mong muốn cao gồm 

nëng suçt bíp tþơi, chî số độ ngọt Brix, hàm 

lþợng anthocyanin và nhóm mýc tiêu mong 

muốn thçp gồm độ dày vó hät cho thçy 8 THL 

triển vọng đþợc chọn theo thứ tự þu tú nhçt bao 

gồm D181 × UV10, SW1 × TD05, SW1 × UV24, 

D181 × TD05, D181 × UV12, D181 × UV40, 

D181 × TD20 và SW1 × UV12 (Hình 3, Hình 4). 

Tám THL ngô ngọt tím này cò nëng suçt bíp 

tþơi tþơng đþơng đối chứng SW1011, hàm lþợng 

anthocyanin > 100 mg/100g và móng vó < 60µm 

cho thçy tiềm nëng thþơng mäi hoá cao. 
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Bâng 3. Năng suất bắp tươi và chất lượng các tổ hợp lai đỉnh trong vụ Xuân 2021 tại Hà Nội 

THL/Giống 

Năng 
suất 

bắp tươi 
(tấn/ha) 

o
Brix 

Hàm lượng 
anthocyanin 
(mg/100g) 

Độ dày 
vỏ hạt 
(µm) 

THL/Giống 

Năng 
suất 

bắp tươi 
(tấn/ha) 

o
Brix 

Hàm lượng 
anthocyanin 
(mg/100g) 

Độ dày 
vỏ hạt 
(µm) 

SW1 × UV03 11,19 18,4 113,8 56,3 SW1 × TD01 14,63 18,8 115,1 55,5 

SW1 × UV07 11,17 18,0 107,2 54,0 SW1 × TD02 12,18 17,5 107,0 53,2 

SW1 × UV08 13,18 14,9 150,5 55,2 SW1 × TD03 12,50 16,5 150,6 52,8 

SW1 × UV10 13,17 16,9 100,6 55,0 SW1 × TD04 14,02 18,0 102,3 54,2 

SW1 × UV12 11,59 20,7 102,1 40,2 SW1 × TD05 14,95 20,5 115,8 39,5 

SW1 × UV16 12,81 19,8 104,6 47,7 SW1 × TD06 12,61 19,6 104,4 46,8 

SW1 × UV18 11,30 15,7 157,8 49,5 SW1 × TD07 12,02 17,4 159,3 48,2 

SW1 × UV24 14,21 18,2 111,7 40,8 SW1 × TD08 13,68 16,7 111,9 40,0 

SW1 × UV29 10,67 19,2 156,6 51,8 SW1 × TD09 12,90 17,2 156,7 51,2 

SW1 × UV30 11,44 16,6 174,7 48,7 SW1 × TD10 12,25 16,3 174,5 47,5 

SW1 × UV31 11,98 16,3 88,1 56,2 SW1 × TD11 12,60 16,9 88,1 54,1 

SW1 × UV35 12,40 15,7 200,1 54,2 SW1 × TD12 12,73 16,0 201,2 53,5 

SW1 × UV36 10,77 17,6 206,2 44,7 SW1 × TD13 13,68 16,1 207,2 43,5 

SW1 × UV38 11,69 16,9 197,9 42,4 SW1 × TD14 11,71 16,4 198,0 41,0 

SW1 × UV40 13,18 18,4 109,3 58,5 SW1 × TD15 12,99 17,2 108,9 57,2 

SW1 × UV42 9,99 17,9 160,7 53,2 SW1 × TD16 10,99 17,4 162,2 51,8 

SW1 × UV46 13,76 16,1 193,5 44,5 SW1 × TD17 12,28 16,4 195,1 43,3 

SW1 × UV71 14,25 19,7 79,3 52,1 SW1 × TD18 13,21 19,7 80,7 51,1 

SW1 × UV73 12,77 19,3 199,9 49,5 SW1 × TD19 12,96 17,6 199,7 48,7 

SW1 × UV74 12,62 16,0 152,3 58,3 SW1 × TD20 14,61 16,2 151,6 57,6 

D181 × UV03 12,00 18,4 121,7 47,7 D181 × TD01 12,09 18,6 122,0 46,6 

D181 × UV07 11,17 19,3 115,6 54,0 D181 × TD02 12,40 18,3 115,4 53,2 

D181 × UV08 11,42 15,6 168,0 52,7 D181 × TD03 11,46 17,0 169,6 51,8 

D181 × UV10 14,87 18,7 130,5 40,4 D181 × TD04 12,09 18,8 99,4 50,8 

D181 × UV12 13,46 21,5 98,9 43,0 D181 × TD05 14,24 20,1 98,7 41,3 

D181 × UV16 11,66 20,4 115,7 48,7 D181 × TD06 11,54 20,2 116,5 47,8 

D181 × UV18 14,11 17,1 170,7 46,8 D181 × TD07 11,42 18,3 171,6 45,5 

D181 × UV24 11,77 17,7 119,6 54,6 D181 × TD08 12,41 16,9 119,5 53,1 

D181 × UV29 12,53 16,9 173,3 46,1 D181 × TD09 13,63 16,7 174,9 45,0 

D181 × UV30 13,48 19,6 199,8 54,3 D181 × TD10 13,43 17,7 200,9 52,8 

D181 × UV31 13,83 17,2 95,9 56,7 D181 × TD11 14,06 17,5 96,1 55,5 

D181 × UV35 12,36 18,9 205,7 52,4 D181 × TD12 13,81 17,4 204,7 51,2 

D181 × UV36 13,33 14,7 221,2 58,6 D181 × TD13 13,18 15,7 222,9 57,4 

D181 × UV38 11,06 14,7 207,6 57,1 D181 × TD14 12,66 15,9 206,5 54,9 

D181 × UV40 13,93 18,2 122,7 43,1 D181 × TD15 13,73 17,4 173,5 49,6 

D181 × UV42 13,16 16,8 166,5 46,9 D181 × TD16 12,47 17,5 192,3 44,3 

D181 × UV46 12,40 17,2 205,6 46,7 D181 × TD17 12,63 17,3 201,6 42,6 

D181 × UV71 11,93 18,3 87,3 57,1 D181 × TD18 13,63 18,6 102,9 56,9 

D181 × UV73 10,97 14,7 209,9 55,7 D181 × TD19 11,25 16,3 178,5 53,1 

D181 × UV74 12,50 14,9 164,9 42,2 D181 × TD20 14,24 16,3 164,7 41,0 

Fancy111 11,46 11,4 127,3 76,5 Fancy111 11,46 11,4 127,3 76,5 

SW1011 14,30 15,9 1,6 72,7 SW1011 14,30 15,9 1,6 72,7 

LSD0,05 1,08 1,2 12,5 2,1 LSD0,05 1,08 1,2 12,5 2,1 

CV% 6,50 4,4 5,2 3,5 CV% 6,50 4,4 5,2 3,5 
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Hình 3. Biểu đồ radar xếp hạng các THL ưu tú theo chỉ số MGIDI 

  

Hình 4. THL ngô trái cây ngọt tím triển vọng VNUA181 (D181 × UV10)  

trong vụ Xuân 2021 tại Hà Nội 
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4. KẾT LUẬN 

Phát triển dòng thuæn tÿ 40 vêt liệu ngô 

trái cåy ban đæu, chọn lọc dựa trên kiểu hình 

đþợc 20 dòng ngô trái cây triển vọng, đánh giá 

trong vý Thu Đông 2021 đã chọn đþợc 02 dòng 

thuæn ngô trái cåy þu tú là dñng UV10 và TD05, 

có vó hät móng tþơng ứng là 35,2µm và 31,4µm, 

độ ngọt cao tþơng ứng là 17,4% và 22,5%;  

giàu hàm lþợng anthocyanin tþơng ứng là  

139,9 mg/100g hät và 136,9 mg/100g hät. 

Tÿ 80 THL đînh chọn lọc bìng chî số 

MGIDI đã chọn đþợc THL triển vọng VNUA181 

(D181 × UV10) cò nëng suçt bíp tþơi đät  

14,87 tçn/ha, chî số đäi diện độ ngọt Brix đät 

18,7, hàm lþợng anthocyanin tổng số đät  

130,5 mg/100g và thuộc nhóm móng vó với độ 

dày vó hät đät 40,4µm. Các THL ngô trái cây 

giàu anthocyanin có thể đþợc täo ra tÿ phép lai 

giữa dòng thuæn ngô ngọt tím và ngô ngọt tríng 

hoặc ngô ngọt tím và ngô ngọt vàng. Nëng suçt 

bíp tþơi tþơng đþơng và chçt lþợng vþợt trội 

cûa các THL này so với giống ngô ngọt vàng phổ 

biến cho thçy tiềm nëng thþơng mäi hoá. 
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