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TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chịu mặn của 4 giống lúa OM5451, IR29, OM18 và
MTL316 ở hai giai đoạn là nảy mầm và giai đoạn mạ ở 4 độ mặn NaCl là 0, 2, 4 và 6‰. Các nghiệm thức được bố trí
theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trong điều kiện nhà lưới. Khi tưới nước nhiễm mặn ở mức 4-6‰
(EC = 7,4-10,1 mS/cm) đã làm giảm khả năng nảy mầm cũng như các chỉ tiêu sinh trưởng của 4 giống lúa ở giai
đoạn nảy mầm và mạ. Giữa 4 giống lúa khảo sát, cây mầm và cây mạ của OM5451 ở điều kiện xử lý mặn có tỉ lệ
+
giảm về khối lượng tươi thân, rễ thấp hơn 3 giống còn lại khi so sánh với cây không xử lý mặn. Hàm lượng Na tích
lũy chủ yếu ở phần thân lá của cả 4 giống lúa. Kết quả ghi nhận giống OM5451 có khả năng chịu mặn tốt hơn 3
giống còn lại ở cả hai giai đoạn nảy mầm và giai đoạn mạ.
Từ khóa: Nảy mầm, lúa, chống chịu mặn, giai đoạn mạ.

Salt Tolerance of Rice Varieties at the Germination and Seedling Stages
ABSTRACT
The study was conducted to evaluate salinity tolerance of four rice varieties, OM5451, IR29, OM18 and MTL316
at germination and seedling stages in four NaCl salinity concentrations of 0, 2, 4 and 6‰. The experiment was
arranged in a completely randomized design with three replications in the net house. Irrigation with 4-6‰ salinity
solutions (EC = 7.4-10.1 mS/cm) reduced germination rate and growth characteristics of four rice varieties at the
germination and seedling stages, respectively. The shoot and root fresh weight of salt-treatment derived young
seedlings and seedlings of OM5451 reduced less than the other three rice varieties as compared to the control
+
(untreated seedlings). Na content was accumulated mainly in the shoots. The results indicated that OM5451 had
higher salt tolerance than other three rice varieties at both germination and seedling stages.
Keywords: Germination, rice, salt tolerance, seedling stage.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây lúa hiện nay và trong nhĂng nëm tĆi
vén là cây trồng chû lăc cûa vùng đồng bìng
sông Cāu Long (ĐBSCL), chiếm hĄn 50% diện
tích đçt tă nhiên cûa ĐBSCL (Tổng cýc Thống
kê, 2020). Do ânh hþćng cûa thûy triều, nþĆc
mặn tÿ biển vào såu trong đçt liền và sông gây
trć ngäi cho sân xuçt nông nghiệp ć vùng tiếp
giáp biển vào mùa khô. NhĂng vùng đçt này
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đang là nĄi cò nhĂng hoät động sân xuçt nông
nghiệp quan trọng nhþ sân xuçt lúa (Cýc Trồng
trọt, 2020). Theo ghi nhên cûa Viện Khoa học
Thûy lĉi Việt Nam (2016) đến tháng 3/2016, độ
mặn đät cao hĄn so vĆi cùng kĊ nëm 2015, cý
thể ghi nhên täi vùng cāa sông Cāu Long là
1,5-8,2 g/l; và khu văc ven biển Tây, trên sông
Cái LĆn là 4,8-7,6 g/l. Tình träng xâm nhêp
mặn thþąng diễn ra trong mùa khô (tÿ tháng 1
đến tháng 4). Nëm 2020, mặn xâm nhêp sĆm
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hĄn (Phäm Việt NĂ & cs., 2021) dén đến thiệt
häi 41.900ha trong tổng số 1.541.000ha lúa vý
Đông Xuån 2019/2020 (Cýc Trồng trọt, 2020).

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trong suốt chu kĊ sinh trþćng, cây lúa mén
câm ć giai đoän cây mä (1-3 tuæn sau khi gieo),
chðu mặn tþĄng đối ć giai đoän nây mæm và
chðu mặn tốt hĄn ć giai đoän đẻ nhánh
(Ologundudu & cs., 2014). Ở mĀc mặn nhẹ
5 mS/cm, không có să khác nhau về khâ nëng
nây mæm giĂa các nhóm giống chðu mặn và mén
câm (tî lệ nây mæm đều đät > 90%). Khi độ mặn
tëng lên đến 10 mS/cm, khâ nëng nây mæm cûa
các giống chðu mặn giâm nhẹ (đät 80%), trong
khi các giống mén câm có tî lệ nây mæm giâm
xuống chî còn 50% (Ologundudu & cs., 2014). Ở
mĀc mặn nhẹ 5 mS/cm, chiều cao thân giâm
< 5% (trÿ giống mén câm giâm 25%). Khi tëng
độ mặn lên 10 mS/cm chiều cao cây giâm
16-38%, khi tëng độ mặn lên đến 15 mS/cm
chiều cao cây giâm 29-60%. DþĆi ânh hþćng cûa
độ mặn, trọng lþĉng khô thân giâm ít hĄn trọng
lþĉng khô rễ, cý thể ć độ mặn 5, 10 và
15 mS/cm, trọng lþĉng khô thân giâm 27, 62 và
80% trong khi rễ giâm tþĄng Āng 34, 70 và 86%
(Ologundudu & cs., 2014). Nguyễn Vën Bo & cs.
(2016) cüng chĀng minh xā lý mặn giai đoän
45-60 ngày (đẻ nhánh) chiều cao, số nhánh, các
yếu tố cçu thành nëng suçt và nëng suçt giâm
ít hĄn khi xā lý mặn ć giai đoän 10-20 ngày sau
khi cçy. Theo điều tra tình hình canh tác lúa täi
Sòc Trëng, giai đoän xuống giống đến giai đoän
cây mä do mặn xâm nhêp sĆm nëm 2019-2020
đã làm ânh hþćng đến diện tích lúa bð thiệt häi
cao (53,5%) (Phäm Việt NĂ & cs., 2021). Vì vêy,
việc xác đðnh khâ nëng chðu mặn cûa các giống
lúa OM5451, OM18 và MTL316 ć giai đoän nây
mæm và giai đoän mä để bổ sung vào nhóm lúa
chðu mặn phýc vý canh tác lúa trong tình hình
xâm nhêp mặn hiện nay.

Bốn giống lúa OM5451 (tÿ tổ hĉp lai
Jasmine 85/OM2490), OM18 (tÿ tổ hĉp lai
OM8017/OM5166), MTL316 (tÿ tổ hĉp lai
MTL119/IR62112) (Nguyễn Vën Mänh, 2020) và
IR29 đþĉc chọn đánh giá (Bâng 1). Trong đò,
giống lúa OM5451 cò nëng suçt cao 6-8 tçn/ha
(Træn Thð Cúc Hòa & cs., 2016), đþĉc chọn làm
giống có khâ nëng chðu mặn, vì theo Nguyễn Vën
Bo & cs. (2016) khîng đðnh giống lúa OM5451
đþĉc đánh giá chðu mặn khá chî sau giống lúa
Pokkali (giống chuèn chống chðu mặn) dþĆi điều
kiện tþĆi nþĆc nhiễm mặn 4‰. Giống OM18 có
nëng suçt cao (6,09-7,34 tçn/ha) (Mai Nguyệt
Lan & cs., 2020). Giống IR29 đþĉc nhêp nội tÿ
Viện Nghiên cĀu Lúa quốc tế IRRI và đþĉc sā
dýng là giống chuèn nhiễm (Islam & cs., 2011).

2.1. Giống lúa thí nghiệm

2.2. Bố trí thí nghiệm
Hai thí nghiệm đþĉc thăc hiện täi nhà lþĆi
Khoa Môi trþąng và Tài nguyên Thiên nhiên,
Trþąng Đäi học Cæn ThĄ. Câ hai thí nghiệm đều
đþĉc bố trí hoàn toàn ngéu nhiên hai nhân tố,
bao gồm: nhân tố (A) là bốn giống lúa, nhân tố
(B) là bốn độ mặn (2, 4, 6‰ và đối chĀng 0‰).
Mỗi nghiệm thĀc đþĉc bố trí lặp läi 3 læn.
Chiều cao cây lúa, số chồi lúa trên chêu, số
hät chíc trên bông, khối lþĉng 1.000 hät và
nëng suçt hät lúa bð giâm khi tþĆi nþĆc mặn có
nồng độ tÿ 3‰ (Nguyễn Quốc KhþĄng & cs.,
2018). Nëng suçt hät lúa giâm 20,0; 57,3 và
56,6% tþĄng Āng vĆi độ mặn cûa nþĆc tþĆi 3, 4
và 5‰ so vĆi đối chĀng tþĆi nþĆc sinh hoät. Do
đò, nghiên cĀu hiện täi chọn 3 độ mặn 2, 4, 6‰
để khâo sát ânh hþćng cûa độ mặn lên giai đoän
nây mæm và mä.

Bảng 1. Danh sách giống lúa sử dụng thí nghiệm
Giống lúa

Nơi cung cấp giống

Đặc tính chính

OM5451

Viện Lúa ĐBSCL, Việt Nam

Năng suất cao, đánh giá chịu mặn khá chỉ sau giống lúa Pokkali
dưới điều kiện tưới nước nhiễm mặn 4‰

OM18

Viện Lúa ĐBSCL, Việt Nam

Năng suất cao nhưng chưa được đánh giá khả năng chịu mặn giai
đoạn nảy mầm và mạ

MTL316

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Năng suất cao nhưng chưa được đánh giá khả năng chịu mặn giai
đoạn nảy mầm và mạ

IR29

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Nhiễm mặn (nguồn gốc Viện Lúa IRRI)
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Khả năng chịu mặn của một số giống lúa ở giai đoạn nảy mầm và giai đoạn mạ

Bảng 2. Đặc tính nước tưới mặn trong thí nghiệm 1 và 2
Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Nồng độ tưới mặn
(NaCl, g/l = ‰)

EC (mS/cm)

pH

EC (mS/cm)

pH

Na+ (ppm)

0

0,2

7,8

0,38

8,1

27,44

6,3

2

4,2

7,9

3,94

8,1

640,0

27,3

4

8,0

7,8

7,41

8,0

1255,6

50,8

6

10,5

7,8

10,14

8,2

1744,4

67,2

Thí nghiệm 1 (giai đoạn nảy mầm): Hät cûa
4 giống lúa đþĉc ngâm 3 sôi 2 länh (khoâng 54°C)
trong 24 gią. Mþąi hät lúa đþĉc gieo vào mỗi đïa
petri. NþĆc tþĆi có độ mặn 2, 4, 6‰ và đối chĀng
0‰ đþĉc sā dýng để tþĆi cho đến khi kết thúc thí
nghiệm (9 ngày sau khi gieo - NSKG).
NþĆc tþĆi sā dýng cho thí nghiệm 1 là nþĆc
máy đþĉc pha NaCl vĆi nồng độ 2, 4 và 6 g/l,
tþĄng Āng độ mặn 2, 4, 6‰ (~34,5; 69,0 và
103,5mM NaCl) và nþĆc máy là nghiệm thĀc đối
chĀng (Bâng 2).
Thí nghiệm 2 (giai đoạn mạ):
Đçt đþĉc đánh giá là đçt thðt pha sét
(thành
phæn
cát:thðt:sét
læn
lþĉt
là
1,59:54,24:44,17%), đþĉc thu tÿ lĆp đçt mặt
(0-20cm) trên ruộng lúa sau thu hoäch täi quên
Ô Môn, thành phố Cæn ThĄ (10°06'43.2”N
105°39'42.2”E). Đçt sau khi thu về đþĉc trộn
đều, loäi bó các täp chçt cò trong đçt, để khô tă
nhiên và cân 500g vào mỗi tô đçt (kích thþĆc
miệng tô 16,5cm).
TþĄng tă thí nghiệm 1, 10 hät lúa đã ngåm
đþĉc gieo vào mỗi tô đçt. 300ml nþĆc sông đþĉc
tþĆi vào tô (500g đçt) khi bít đæu gieo hät. MĀc
nþĆc luôn đþĉc duy trì cao hĄn 2cm trên bề mặt
đçt trong suốt thąi gian nghiên cĀu. Vào thąi
điểm 3 ngày sau khi gieo (khi cåy con đã đþĉc
hình thành tốt), nþĆc mặn đþĉc sā dýng để tþĆi
cho đến khi kết thúc thí nghiệm (14 ngày sau
khi gieo), riêng nghiệm thĀc đối chĀng vén đþĉc
tþĆi bìng nþĆc sông (Islam & Karim, 2010). Thể
tích nþĆc mặn (theo đúng nồng độ 2, 4 và 6‰)
đþĉc sā dýng là 100ml nþĆc/500g đçt. Quá trình
tþĆi mặn đþĉc bít đæu ć giai đoän 4 NSKG.
Lþĉng nþĆc bốc hĄi đþĉc theo dõi và bổ sung
nhìm duy trì mĀc nþĆc 2cm cho cây lúa sinh
trþćng. Tổng lþĉng nþĆc mặn đþĉc tþĆi cho mỗi
tô là 850ml.
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K+ (ppm)

NþĆc tþĆi sā dýng cho thí nghiệm 2 là nþĆc
kênh đþĉc thu täi räch Rau Muống, phþąng
Xuân Khánh, quên Ninh Kiều, thành phố Cæn
ThĄ (10°01'40.9”N 105°45'51.7”E). NþĆc ót (là
nþĆc còn läi ć ruộng muối, sau khi đã lçy muối
kết tinh ra) cò độ mặn 105-110‰ đþĉc sā dýng
để pha vĆi nþĆc kênh đến khi đät độ mặn 2, 4 và
6‰ (nþĆc kênh là nghiệm thĀc đối chĀng, độ
mặn tþĄng Āng là EC (0,38 mS/cm) × 0,64 bìng
0,24‰) (Bâng 1).
2.3. Thu và phân tích mẫu
2.3.1. Thí nghiệm giai đoạn nây mầm
Số hät nây mæm đþĉc đếm khi khi chiều dài
rễ mæm đät 2mm (Vibhuti & cs., 2015). Tî lệ nây
mæm (Germination rate - GR (%)) và tốc độ nây
mæm (Speed of germination - SG) đþĉc xác đðnh
dăa theo phþĄng pháp cûa Ellis & Roberts
(1982) nhþ sau:
GR = (G9/T) × 100%. Trong đò: G9 là số hät
nây mæm ć 9 NSKG, T là tổng số hät.
SG = N1/D1 + N2/D2 + „ + Ni/Di. Trong đò:
Ni là số hät nây mæm ngày thĀ i (Di).
Các chî tiêu sinh trþćng cûa cây mæm nhþ:
chiều cao cây (cm) và chiều dài rễ (cm), khối
lþĉng tþĄi thån và rễ đþĉc đánh giá ć thąi điểm
9 NSKG.
2.3.2. Thí nghiệm giai đoạn mạ
PhþĄng pháp xác đðnh độ dén điện (ECe), pH
(pHe) và hàm lþĉng ion Na+ (Na+e) và K+ (K+e) cûa
dung dðch đçt bão hña nhþ sau: 20g đçt và 20ml
nþĆc đþĉc bó vào hộp nhăa và đþĉc khuçy đều
đến khi đçt đät träng thái bão hòa (nhão kết
dính). Đçt nhão sau khi đánh bão hña đþĉc bó vào
ống ly tåm 50ml để 24 gią. Sau 24 gią, các ống
méu đçt đþĉc ly tâm 3.500 vòng/phút trong 15
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phút. Phæn nþĆc trong bên trên đþĉc trích ra để
đo EC, pH và hàm lþĉng Na+ và K+ bìng các máy
chuyên dýng tþĄng Āng HI99301, HI8424
(Hanna, Rumani), bút đo ion điện căc chọn lọc
LAQUAtwin Na-11 và K-11 (Horiba, Japan).
Sinh trþćng cûa cây mä nhþ chiều cao
cây (cm), chiều dài rễ (cm), khối lþĉng tþĄi thån
và rễ (g/cây), số lá cháy trên tổng số lá đþĉc
đánh giá bìng các cách tþĄng Āng nhþ đo tÿ
phæn tiếp giáp thân và rễ/cỗ rễ đến chóp là/chóp
rễ dài nhçt bìng thþĆc, cån và đếm ć thąi điểm
14 NSKG.
Hàm lþĉng Na+, K+ trong thân và rễ đþĉc
phån tích theo phþĄng pháp cûa Iseki & cs.
(2017): Cân 15mg méu khô (gộp cûa 3 lặp läi) +
1.000µl nþĆc cçt vào tuýp 2ml. Méu đþĉc líc
trên máy líc orbit shaker trong 24 gią. Sau đò
méu đþĉc ly tâm 7.000 vòng/phút trong 5 phút.
300µl dðch trích đþĉc hút và nhó vào đæu điện
căc cûa bút đo ion điện căc chọn lọc
LAQUAtwin Na-11 và K-11 (Horiba, Japan) và
ghi nhên kết quâ.
2.4. Tính toán và xử lý số liệu
2.4.1. Đánh giá khâ năng chịu mặn
DĂ liệu cûa tçt câ các tính träng hình thái
và sinh lý ć nghiệm thĀc đối chĀng và nghiệm
thĀc xā lý mặn cho mỗi giống/dñng đþĉc chuyển
đổi thành hệ số chðu mặn (SC: Salt Tolerant
Coefficient). SC đþĉc đðnh nghïa là tî lệ cûa giá
trð quan sát ć nghiệm thĀc NaCl/giá trð quan sát
ć nghiệm thĀc đối chĀng cûa cùng một giống
lúa. Để phân nhóm các giống lúa theo khâ nëng
chðu mặn cûa chúng, giá trð hàm thành viên
thuộc tính chống chðu mặn (MFVST:
Membership Function Value of Salt Tolerance)
đþĉc áp dýng theo công thĀc sau (Chen & cs.,
2012; Afsar & cs., 2020):

Uij 
Ui 

SCij  SCjmin
SCjmax  SCjmin
1 n
U
n j1 ij

Trong đò Uij là giá trð hàm thành viên cûa
tính träng (j) thuộc giống thĀ (i) đối vĆi khâ
nëng chðu mặn; SCjmax là giá trð tối đa cûa hệ số

chðu mặn cûa tính träng thĀ (j); SCjmin là giá trð
tối thiểu cûa hệ số chðu mặn cûa tính träng
thĀ (j); Ui là giá trð trung bình hàm thành viên
cûa tçt câ tính träng khâo sát đối vĆi giống thĀ
(i) đối vĆi khâ nëng chðu mặn.
Khi Ui  U  1,64SD

thuộc nhóm chống

chðu mặn cao (HST: highly salt tolerant);
U  1SD  U  1,64SD thuộc nhóm chống chðu
mặn (ST: salt tolerant); U  1SD  Ui  U  1SD
thuộc nhóm chống chðu mặn trung bình (MST:
moderate
salt
tolerance);
U  1,64SD  Ui  U  1SD thuộc nhóm mén câm
vĆi
mặn
(SS:
salt
susceptible)
và
Ui  U  1,64SD thuộc nhóm rçt mén câm vĆi
mặn (HSS: highly salt susceptible).
2.4.2. Xử lý số liệu
Phæn mềm thống kê Statgraphic Centurion
XVI (StatPoint, Inc., USA) đþĉc sā dýng để
phån tích phþĄng sai hai nhån tố (two-way
ANOVA) và một nhân tố (one-way ANOVA).
Trung bình các nghiệm thĀc đþĉc so sánh dăa
vào kiểm đðnh Tukey ć độ tin cêy 5%. Đánh giá
mối tþĄng quan (correlation) và mĀc độ tþĄng
quan giĂa các biến chî tiêu thông qua hệ số
tþĄng quan Pearson (Pearson’s correlation
coefficient - rp). Theo Rumsey (2016), mối tþĄng
quan rp < 0,3; 0,3 < rp < 0,5; 0,5 < rp < 0,8; và
rp > 0,8 tĀc không có mối tþĄng quan, cò mối
tþĄng quan yếu, khá chặt và rçt chặt. Phæn
mềm Sigmaplot 14.0 (San Jose, California,
USA) đþĉc sā dýng để vẽ biểu đồ.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của mặn NaCl đến sự nảy
mầm của bốn giống lúa
3.1.1. Tỉ lệ nây mầm và tốc độ nây mầm
Theo Akbar & Ponnamperuma (1982) độ
mặn làm giâm khâ nëng nây mæm do tác động
thèm thçu cüng nhþ tích tý nhiều Na+ trong đçt
mặn làm giâm thế nëng nþĆc, do đó làm cho cây
không thể hút nþĆc do áp suçt thèm thçu cûa
đçt (Misra & Gupta, 2005). NhĂng giống nây
mæm tốt trong điều kiện mặn là nhĂng giống có
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khâ nëng chðu mặn (Mensah & cs., 2006; Nasri
& cs., 2015). Các giống và độ mặn khác nhau
ânh hþćng cò ċ nghïa tĆi tî lệ nây mæm cûa hät
lúa (Bâng 3). Ở giống chuèn nhiễm IR29, tî lệ
nây mæm chî giâm cò ċ nghïa khi độ mặn tëng
lên 6‰ trong khi không có să khác nhau có ý
nghïa về tî lệ nây mæm trên các giống còn läi.
Ngþĉc läi, tốc độ nây mæm cûa các giống đều
giâm khi độ mặn tëng lên, trÿ giống OM5451
(Bâng 3).
3.1.2. Chiều cao cây và chiều dài rễ cây mầm
Chiều cao và chiều dài rễ cây mæm cûa 4
giống lúa đều giâm cò ċ nghïa thống kê khi độ
mặn tëng cao (Bâng 3 và 4), phù hĉp vĆi nhên
đðnh cûa Akbar & cs. (1972). Hình thái cây mæm

cûa 4 giống khâo sát thể hiện rõ să sýt giâm
chiều cao dþĆi ânh hþćng độ mặn (Hình 1),
trong đò OM18 thể hiện giâm nhiều nhçt. Điều
này đþĉc khîng đðnh trong kết quâ ghi nhên
xếp häng ć hình 3. Chiều cao cây mæm cûa
giống IR29 luôn cao hĄn ba giống còn läi ć tçt câ
nghiệm thĀc độ mặn (Bâng 4). DþĆi ânh hþćng
cûa mặn hệ rễ giâm să phát triển để thích nghi
điều kiện mặn bìng cách Āc chế să kéo dài
(Saddiqe & cs., 2016). Ở mĀc mặn 2 và 4‰ chiều
dài rễ cûa bốn giống lúa đều duy trì đþĉc trên
50% so vĆi đối chĀng 0‰, nhþng ć mĀc 6‰
chiều dài rễ cûa bốn giống giâm còn 36-44% so
vĆi cåy không tþĆi mặn (Bâng 4), trong đò, giống
MTL316 giâm nhiều nhçt, kế đến là IR29 và
cuối cùng là OM18 và OM5451.

Bảng 3. Kết quả thống kê (giá trị F) giữa hai nhân tố giống
và độ mặn thí nghiệm nảy mầm
Chỉ tiêu

Nhân tố
Giống
***

Tỉ lệ nảy mầm (%)

17,12

Tốc độ nảy mầm

1,93ns
***

Tương tác
Độ mặn
***

16,13

2,05ns

Giống × Độ mặn
1,29ns
0,53ns

***

117,21

1,95ns

Chiều cao cây (cm)

14,64

Chiều dài rễ (cm)

26,06***

111,30***

1,55ns

Khối lượng tươi thân (g/cây)

19,44***

79,56***

0,92ns

4,44*

19,49***

1,38ns

Khối lượng tươi rễ (g/cây)

Ghi chú: ns: P >0,05; *: P <0,05; ***: P <0,001.

Ghi chú: Từ trái sang phải giống IR29, OM5451, MTL316, OM18 ở nồng độ 0‰ (a), 2‰ (b), 4‰ (c) và 6‰ (d)
tương ứng.

Hình 1. Biểu hiện hình thái 4 giống lúa kết thúc thí nghiệm nảy mầm
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Bảng 4. Tỉ lệ nảy mầm, tốc độ nảy mầm, chiều cao và chiều dài rễ cây mầm,
khối lượng tươi thân và rễ cây mầm của 4 giống lúa dưới ảnh hưởng của mặn
Giống lúa

Độ mặn
(‰)

Tỉ lệ
nảy mầm (%)

Tốc độ
nảy mầm

Chiều cao cây
(cm)

Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng tươi thân
(g/cây)

Khối lượng tươi rễ
(g/cây)

0

100,0a

17,12a

10,28a

10,13a

0,038a

0,027a

2

a

100,0

b

14,31

7,59

7,44

a

0,033

0,020a

4

100,0a

14,01b

5,41c

6,13bc

0,022b

0,017a

6

95,0b

12,45b

3,73d

4,13c

0,015b

0,011a

***

**

***

***

***

ns

IR29

OM5451

MTL316

OM18

0

a

b

a

93,33

15,73

a

12,75

b

b

8,14

a

a

a

0,035a

a

0,027

2

96,66

15,34

6,18

9,94

0,025

0,033a

4

96,66a

16,34a

5,07b

9,41b

0,017ab

0,028a

6

93,33a

13,95a

2,19c

4,61c

0,008b

0,014a

ns

ns

***

***

**

ns

0

a

b

a

a

100,0

a

13,80

7,46

a

10,42

0,037a

a

13,12

6,62

8,85

0,028

0,029b

4

100,0a

12,58ab

4,82b

7,12b

0,018b

0,029b

6

96,66a

11,34b

2,40c

4,57c

0,007c

0,014c

ns

*

***

***

***

***

a

100,0

a

14,59

a

6,81

ab

ab

ab

0,032

96,66

a

ab

a

2

0

a

a

a

8,99

ab

a

0,029a

ab

0,025

2

93,33

12,95

5,46

7,26

0,019

0,035a

4

96,67a

12,59ab

4,36bc

5,33bc

0,013bc

0,012b

6

90,0a

10,56b

2,69c

3,29c

0,008c

0,006b

ns

*

**

**

***

**

Ghi chú: Các trung bình có cùng chữ a,b,c trong cùng một giống thì không khác biệt giữa các độ mặn dựa vào
kiểm định Tukey HSD (P >0,05); ns: P >0,05; *: P <0,05; **: P <0,01; ***: P <0,001.

Bảng 5. Hệ số tương quan (rp) giữa các chỉ tiêu sinh trưởng ở giai đoạn nảy mầm
Chiều cao cây

Chiều dài rễ

Khối lượng thân

Khối lượng rễ

Tốc độ nảy mầm

***

Chiều dài rễ

0,82

Khối lượng thân

0,95***

0,75***

Khối lượng rễ

0,60***

0,74***

0,60***

Tốc độ nảy mầm

0,66***

0,68***

0,63***

0,48***

Tỉ lệ nảy mầm

0,36*

0,24

0,42**

0,19

0,39*

Ghi chú: *: P <0,05; **: P <0,01; ***: P <0,001.

3.1.3. Khối lượng tươi thân và rễ cây mầm
DþĆi ânh hþćng cûa mặn, bốn giống lúa đều
cò xu hþĆng giâm khối lþĉng tþĄi thån và rễ khi
tëng độ mặn và mĀc độ khác nhau tùy theo
giống (P <0,05; Bâng 3 và 4). Theo Munns &
Tester (2008), các giống/loài duy trì 50% sinh
khối ć cây xā lý mặn so vĆi cây không xā lý mặn

thì đþĉc xem là giống/loài có khâ nëng chðu
mặn. Trung bình khối lþĉng tþĄi thån cûa cây bð
xā lý mặn trên 4 giống IR29, OM5451, MTL316
và OM18 giâm tþĄng Āng 38,6; 38,3; 44,8 và
46,7% so vĆi cåy đối chĀng không xā lý mặn.
Khối lþĉng rễ giâm tþĄng Āng là 40,7; 28,6; 35,1
và 39,1%. Kết quâ ghi nhên giai đoän nây mæm
các giống duy trì tốt khối lþĉng tþĄi thån rễ ć độ
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mặn 2 và 4‰ và giống OM5451 có khối lþĉng
tþĄi thån, rễ cây mæm giâm ít nhçt dþĆi tác
động cûa mặn.

tëng dén đến pH đçt giâm. Tuy nhiên, giá trð
pH đçt (4,6-5,2) vén nìm trong khoâng nhóm
đçt phù sa không phèn phù hĉp canh tác lúa.

3.1.4. Phân tích tương quan giữa các biến ở

3.2.2. Tỉ lệ số lá cháy trên tổng số lá trên cây

giai đoạn nây mầm
Kết quâ phån tích tþĄng quan giĂa các chî
tiêu sinh trþćng cûa bốn giống lúa đþĉc trình
bày trong bâng 5.
Chiều cao cây mæm tþĄng thuên rçt chặt
vĆi chiều dài rễ (rp = 0,82***) và khối lþĉng thân
(rp = 0,95***) và tþĄng quan thuên khá chặt vĆi
khối lþĉng rễ (rp = 0,60***) và tốc độ nây mæm
(rp = 0,66***), nhþng tþĄng quan yếu vĆi tî lệ nây
mæm (rp = 0,36*). Chiều dài rễ tþĄng quan thuên
khá chặt (rp = 0,68-0,75***) nhþng không tþĄng
quan vĆi tî lệ nây mæm (Bâng 5). Ngoài ra tốc độ
nây mæm cüng cò mối tþĄng quan khá chặt
(rp > 0,6***) vĆi chiều cao cây, chiều dài rễ và
khối lþĉng thân.
3.2. Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh
trưởng của 4 giống lúa trong giai đoạn mạ
3.2.1. Giá trị ECe, pHe, hàm lượng Na+ và K+
trong đất sau khi kết thúc thí nghiệm
Một số tính chçt lċ hòa nhþ độ dén điện
trong dðch trích bão hña (ECe), hàm lþĉng Na+,
K+ trong đçt đều tëng khi đþĉc tþĆi nþĆc mặn có
độ mặn càng tëng (Bâng 6, 7), tþĄng đồng vĆi
ghi nhên cûa Låm Vën Tån & cs. (2014). Giá trð
ECe trong đçt khi kết thúc thí nghiệm đät
6,4-16,2 mS/cm (Bâng 6) lĆn hĄn 4 mS/cm, do
đò, đçt đã cò dçu hiệu nhiễm mặn khi kết thúc
tþĆi mặn (Munns & Tester, 2008).
Hàm lþĉng Na+ tích lüy trong đçt sau khi
tþĆi mặn khá cao (gçp 8, 15 và 22 læn ć 2, 4 và
6‰ cao hĄn so vĆi 0‰) có thể sẽ dén đến hai mối
đe dọa chính gây ra bći độ mặn là thèm thçu
(tĀc Na+ sẽ đi vào tế bào và nþĆc sẽ đi ra khói tế
bào, gây nên tình träng cây bð mçt nþĆc khô
héo) và độc tính ion liên quan đến să hçp thu
Cl- và Na+ quá mĀc, dén đến thiếu Ca2+ và K+
làm mçt cân bìng dinh dþĈng cho cây trồng
(Mensah & cs., 2006). Riêng giá trð pHe läi có xu
hþĆng ngþĉc läi, pHe trong đçt giâm khi độ mặn
tëng. Điều này có thể giâi thích là có să trao đổi
cation giĂa Na+ và H+, Na+ đi vào keo đçt và H+
đi ra khói keo đçt, nên H+ trong dung dðch đçt
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Theo Marschner (1995) và Alam & cs.
(2002) cho rìng các dçu hiệu lá bð cháy vàng héo
úa, thối lá và rýng lá liên quan đến độ độc mặn
và clorua. Cây lúa có biểu hiện đæu tiên là cháy
lá cuối cùng dén đến chết. Số lá cháy/chết trên
tổng số lá tî lệ thuên vĆi độ mặn và bốn giống
lúa đều có số lá chết hĄn 50% tổng số lá trên cây
(Bâng 7 và 8; P <0,05). Giống MTL316 có tî lệ số
lá cháy là 0,71, 0,96 và 0,93 là ć độ mặn 2, 4 và
6‰ không khác biệt ċ nghïa vĆi giống OM18
(0,52, 0,83 và 0,98 ć độ mặn 2, 4 và 6‰). Hai
giống MTL316 và OM18 luôn có số lá cháy
nhiều hĄn giống chuèn nhiễm IR29 ć tçt câ 3 độ
mặn. Ngþĉc läi, giống OM5451 luôn có số lá
cháy thçp hĄn giống chuèn nhiễm IR29
(Bâng 8). Theo Munns & Tester (2008) giai đoän
mä cây lúa rçt nhäy câm vĆi mặn. Dăa vào tî lệ
số lá chết trên tổng số lá trên cây thì tçt câ
giống khâo sát thể hiện khâ nëng chðu đþĉc độ
mặn 2‰ và ć độ mặn cao 4‰ thì chî có cây mä
cûa giống OM5451 biểu hiện tốt nhçt (Hình 2).
3.2.3. Chiều cao cây và chiều dài rễ cây mạ
Chiều cao cây và chiều dài rễ cây mä cûa bốn
giống lúa đều giâm khi độ mặn tëng (Bâng 7, 8)
và chðu tác động bći đặc tính giống (P <0,05;
Bâng 7). Khác vĆi cây mæm, cây mä cûa OM18
duy trì chiều cao cây và chiều dài rễ ć độ mặn 6‰
tốt hĄn MTL316 (Hình 2, Bâng 8). Ngoài ra, lá và
rễ cây mä có dçu hiệu bð hoäi tā ć độ mặn 6‰
trên tçt câ 4 giống lúa khâo sát (Hình 2).
Nguyễn Vën Bo & cs. (2016) cho biết mĀc
độ mén câm vĆi mặn cûa các giống lúa có liên
quan tĆi mĀc độ giâm cûa chiều cao cây. Giống
lúa OM5451 đþĉc đánh giá chðu mặn tþĄng
đþĄng giống chuèn kháng Pokkali, có khâ nëng
duy trì chiều cao tốt hĄn câ giống Pokkali (tëng
tÿ 40,1 lúc 20 NSKC đến 92,0cm lúc thu hoäch).
Trái läi, giống lúa IR 50404 có chiều cao kém
hĄn và gia tëng tÿ 39,6 cm đến 84,4cm. Kết quâ
nghiên cĀu cûa chúng tôi cüng cho thçy giĂa 4
giống khâo sát giống chðu mặn OM5451 chî
giâm trung bình 16,9% chiều cao cây xā lý mặn
so vĆi cây không xā lý mặn, trong khi giống
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OM18 giâm 20,3; MTL316 giâm 25,6 và IR29
giâm 21,3% (Bâng 8). Ở độ mặn 6‰ chiều dài rễ
cûa bốn giống duy trì đþĉc 54-66% so vĆi đối
chĀng 0‰. Hiện tþĉng chiều dài rễ giâm dæn

khi độ mặn tëng nhþ quan sát đþĉc có thể là do
tác dýng Āc chế cûa muối NaCl đối vĆi să phát
triển cûa rễ nhiều hĄn so vĆi să phát triển cûa
chồi (Rahman & cs., 2001).

Bảng 6. ECe, pHe, hàm lượng Na+ và K+ trong đất
sau khi kết thúc thí nghiệm mạ của 4 giống lúa ở độ mặn 0, 2, 4 và 6‰
Giống lúa
IR29

OM5451

MTL316

OM18

Độ mặn (‰)

ECe (mS/cm)

pHe

Na+ (g/kg)

K+ (g/kg)

0

1,23d

5,72a

0,12c

0,004c

2

c

6,39

b

bc

0,02a

4

11,67b

4,78bc

2,15b

0,03b

6

a

15,95

c

a

0,05a

***

***

***

***

0

1,46c

5,81a

0,15d

0,007c

2

6,58b

5,04b

1,05c

0,02bc

b

b

a

5,13

4,58

1,06

3,77

4

11,35

4,82

2,08

0,03b

6

15,47a

4,97b

3,08a

0,04a

***

***

***

***

d

0

1,36

2

7,34c

d

5,75

0,14

0,007c

5,12b

1,21c

0,02b

b

b

4

11,58

4,82

2,17

0,03a

6

14,66a

4,72b

2,77a

0,03a

***

***

***

***

0

b

a

d

1,45

c

a

5,69

b

5,19

d

0,007d

c

1,17

0,09c

0,15

2

7,52

4

11,62b

4,86bc

2,15b

0,03b

6

a

c

a

16,21

4,75

3,03

0,04a

***

***

***

***

Ghi chú: Trong cùng một giống các trung bình có cùng chữ a, b, c, d theo sau thì không có khác biệt giữa các độ
mặn qua kiểm định Tukey HSD (P >0,05); Dấu (***) chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,001).

Ghi chú: Từ trái sang phải giống IR29, OM5451, MTL316, OM18 ở nồng độ 0‰ (a), 2‰ (b), 4‰ (c) và 6‰ (d)
tương ứng.

Hình 2. Biểu hiện hình thái 4 giống lúa kết thúc thí nghiệm mạ
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Bảng 7. Kết quả thống kê (giá trị F) giữa hai nhân tố giống
và độ mặn thí nghiệm giai đoạn mạ
Nhân tố

Chỉ tiêu

Tương tác

Giống

Độ mặn

Giống × Độ mặn

Giá trị ECe (mS/cm)

0,50ns

359,78***

0,49ns

Giá trị pHe

0,79ns

74,40***

0,77ns

+

Hàm lượng Na trong đất (g/kg)
+

Hàm lượng K trong đất (g/kg)
Chiều cao cây (cm)

ns

208,03

***

1,59ns

178,92

***

2,49*

11,65***

191,18***

2,94**

***

***

2,06ns

1,05

ns

0,44

Chiều dài rễ (cm)

16,38

114,50

Khối lượng tươi thân (g/cây)

13,07***

93,98***

1,10ns

***

0,81ns

Khối lượng tươi rễ (g/cây)

**

5,85

97,01

***

***

12,81***

Tỉ lệ số lá cháy/tổng số lá

49,45

1373,51

Hàm lượng Na+ thân (g/kg)

21,09***

269,66***

4,00**

***

3,02*

+

*

Hàm lượng Na rễ (g/kg)

4,24

Hàm lượng K+ thân (g/kg)

0,15ns

+

37,33***

***

Hàm lượng K rễ (g/kg)
+

102,38

27,95

+

56,47

***

4,64***

***

11,50***

***

4,27***
8,56***

Tỉ lệ Na /K thân

7,39

126,93

Tỉ lệ Na+/K+ rễ

32,00***

409,71***

Ghi chú: ns: P >0,05; *: P <0,05; **: P <0,01; ***: P <0,001.

Bảng 8. Tỉ lệ số lá cháy/tổng số lá, chiều cao và chiều dài rễ cây mạ,
khối lượng tươi thân và rễ cây mạ của 4 giống lúa dưới ảnh hưởng của mặn
Giống
lúa

Nồng độ mặn
(‰)

Tỉ lệ số lá cháy/tổng
số lá

Chiều cao cây
(cm)

Chiều dài rễ
(cm)

Khối lượng tươi thân
(g/cây)

Khối lượng tươi rễ
(g/cây)

IR29

0

0c

29,56a

12,34a

0,286a

0,255a

b

b

10,49

a

0,175b

c

c

b

2

OM5451

MTL316

OM18

b

0,53

27,07

0,261

4

0,77

22,45

7,05

0,166

0,066c

6

0,85a

20,23c

6,48c

0,127b

0,069c

***

***

***

***

***

0

b

d

a

0

29,56
c

a

12,00

a

a

0,240a

a

0,248

b

27,44

10,44

0,213

0,161ab

2

0,5

4

0,58b

24,68c

8,31b

0,163ab

0,059b

6

a

d

b

b

0,060b

0,80

21,55

7,03

0,110

***

***

***

**

**

0

0c

31,14a

14,32a

0,223a

0,213a

2

0,71b

28,21b

10,99b

0,215a

0,155b

4

0,96a

22,55c

9,11bc

0,109b

0,081c

6

a

d

c

b

0,068c

0,93

18,74

7,71

0,104

***

***

***

***

***

0

0d

27,55a

14,25a

0,215a

0,313a

2

0,52c

25,10a

12,89a

0,194a

0,197b

4

b

0,83

b

20,97

8,36

b

0,121

0,097bc

6

0,98a

19,78b

9,43b

0,104b

0,092c

***

***

***

***

***

b

Ghi chú: **: P <0,01; ***: P <0,001. Trong cùng một giống các trung bình có cùng chữ a, b, c, d theo sau thì không
có khác biệt giữa các độ mặn qua kiểm định Tukey HSD (P >0,05).
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Bảng 9. Hàm lượng Na+, K+ (g/kg) và tỉ lệ Na+/K+ trong thân, rễ cây mạ
của 4 giống lúa ở độ mặn 0, 2, 4 và 6‰ khi kết thúc thí nghiệm
Giống lúa

Độ mặn (‰)

Na+ thân

K+ thân

Na+/K+ thân

Na+ rễ

K+ rễ

Na+/K+ rễ

IR29

0

3,65c

26,48a

0,14b

5,19c

23,19a

0,23b

2

20,56b

17,99ab

1,22a

11,75b

13,74b

0,85b

4

32,31a

15,29b

2,11a

15,99a

20,75b

0,77b

6

36,15a

20,49ab

1,81a

12,33b

5,45c

2,29a

***

*

***

***

***

***

0

2,99c

28,12a

0,11c

5,18b

23,33a

0,22d

2

21,56b

23,93b

0,91b

11,85a

22,80a

0,52c

4

23,55ab

15,42c

1,53a

13,21a

17,75b

0,75b

6

26,53a

15,22c

1,75a

14,43a

13,14c

1,09a

***

***

***

***

***

***

0

4,13d

29,55a

0,14c

4,08b

15,7a

0,26c

2

27,60c

13,59c

2,03ab

12,66a

14,41a

0,88b

4

34,32b

19,48b

1,77b

14,06a

8,10b

1,74a

6

43,24a

19,74b

2,20a

16,26a

8,98b

1,83a

***

***

***

***

***

0

2,99c

26,48a

0,11c

4,05b

19,19a

0,21b

2

21,18b

18,39a

1,14b

9,83a

18,15a

0,54b

4

23,99b

12,12b

1,43ab

10,29a

9,21b

1,12a

6

33,22a

23,23a

2,12a

14,61a

13,32ab

1,17a

***

*

***

**

*

**

OM5451

MTL316

OM18

Ghi chú: Trong cùng một giống các trung bình có cùng chữ a, b, c, d theo sau thì không có khác biệt giữa các độ
mặn qua kiểm định Tukey HSD (P >0,05); Dấu (*,**,***) chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05; P <0,01
và P <0,001).

Giai đoạn nảy mầm

Giai đoạn mạ

Ghi chú: CMTB: Chịu mặn trung bình; CM: Chịu mặn.

Hình 3. Giá trị hàm thành viên MFVST trung bình của 4 giống lúa
ở độ mặn 0, 2, 4 và 6‰ của giai đoạn nảy mầm và giai đoạn mạ
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3.2.4. Khối lượng tươi thân và rễ cây mạ
Acosta-Motos & cs. (2017) ghi nhên să tëng
trþćng cûa cây trồng thþąng bð giâm do độ mặn
cao, cây giâm sinh khối phæn thân lá và rễ. Theo
Tanwar (2003) thì lúa sẽ bð ânh hþćng sinh
trþćng khi EC trong nþĆc tþĆi lĆn hĄn
2,0 mS/cm, qua đò cho thçy, vĆi nghiệm thĀc độ
mặn 2‰ (có EC = 3,94 mS/cm) có thể ânh hþćng
đến cây lúa. Kết quâ ghi nhên khối lþĉng tþĄi
thân và rễ cây mä đều giâm khi độ mặn tëng
đến 4‰ (Bâng 7 và 8). TþĄng tă nhþ giai đoän
nây mæm, câ bốn giống lúa duy trì khối lþĉng
tþĄi thån trên 50% ć độ mặn 4‰, giâm mänh
còn 22,2-48,4% ć độ mặn 6‰, trong đò, giống
lúa MTL316 duy trì khối lþĉng tþĄi thån ć cây
xā lý mặn thçp nhçt. Độ mặn cüng làm giâm să
phát triển cûa rễ sĄ cçp và hệ rễ (Ashraf &
Ahmad, 2000), câ bốn giống thí nghiệm chî duy
trì đþĉc 25,2-37,9% khối lþĉng tþĄi rễ ć độ mặn
4 và 6‰. Trung bình khối lþĉng tþĄi thån cûa
cây mä khi bð xā lý mặn trên 4 giống IR29,
OM5451, MTL316 và OM18 giâm tþĄng Āng
35,5; 34,4; 36,1 và 34,9% so vĆi cåy đối chĀng
không xā lý mặn. Khối lþĉng rễ giâm tþĄng Āng
là 59,4; 61,0; 52,4 và 58,7%.
3.2.5. Hàm lượng Na+, K+ trong thân và rễ
cây mạ
Giống lúa MTL316 hçp thu và tích lüy hàm
lþĉng Na+ trong thân (g/kg DW) nhiều nhçt
(27,6; 34,3; 43,2 g/kg DW tþĄng Āng 2; 4; 6‰),
tiếp đến là giống IR29 (chuèn nhiễm), OM18 và
cuối cùng là giống OM5451 (chðu mặn) hçp thu
ít nhçt (Bâng 9). Hàm lþĉng Na+ tích lüy trong
rễ cûa bốn giống lúa tÿ 9,8-16,3 g/kg DW thçp
hĄn trong thån, vì vêy, hàm lþĉng Na+ đã di
chuyển phæn nào lên thân lá dén đến cây lúa
tích lüy một lþĉng Na+ trong tế bào chçt ć lá gây
nên să mçt nþĆc, thêm chí làm chết các tế bào
và mô cûa lá (Marschner, 1995). Thông thþąng
cation Na+ vào đçt sẽ làm giâm khâ nëng hçp
thu trao đổi cation K+ (Lê Việt Hùng & Nguyễn
Trọng Hà, 2015), do đò hàm lþĉng K+ trong thân
và rễ cò xu hþĆng tích lüy ngþĉc läi vĆi độ mặn
(Bâng 9). Điều này cho thçy ć thân, rễ cây lúa có
să tích lüy Na+ làm cân trć să hçp thu K+ nhþ
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vêy tî lệ Na+/K+ tëng cao (P <0,05, Bâng 9), dén
đến să mçt cân bìng dinh dþĈng cho cây trồng,
tĀc Na+ sẽ đi vào tế bào và nþĆc sẽ đi ra khói tế
bào, gây nên tình träng cây bð mçt nþĆc khô héo
(Marschner, 1995). Trong đò trung bình tî lệ
Na+/K+ cûa giống lúa OM5451 (ć thân là 1,07 và
ć rễ là 0,64) và OM18 (thân: 1,22; rễ: 0,76)
tþĄng đþĄng nhau và thçp nhçt nên hai giống
này có khâ nëng chðu mặn tốt hĄn hai giống còn
läi là MTL316 (thân: 1,54; rễ: 1,18) và IR29
(thân: 1,32; rễ: 1,04).
Theo Ren & cs. (2005) giống lúa chðu mặn
duy trì tî lệ Na+/K+ thçp vì có să tích lüy K+
nhiều hĄn. Qua đò cho thçy trong điều kiện thí
nghiệm giống OM5451 và OM18 có khâ nëng
chðu mặn tốt hĄn giống MTL316.
3.2.6. Đánh giá khâ năng chịu mặn của 4
giống lúa trong giai đoạn nây mầm và mạ
Khâ nëng chðu mặn đþĉc chia thành nëm
cçp theo giá trð trung bình U và độ lệch chuèn
(SD) cûa MFVST và đþĉc trình bày trong hình 3.
Hình 3 cho thçy ć hai giai đoän nây mæm
và giai đoän mä, giống OM5451 đều đþĉc xếp
vào nhóm giống chống chðu mặn cao (CM), trong
khi 3 giống còn läi thuộc nhóm chống chðu mặn
trung bình (CMTB). Trong nghiên cĀu trþĆc
(Islam & cs., 2011) cho rìng IR29 là giống
chuèn nhiễm mặn. Nhþng trong nghiên cĀu này
läi cho thçy khâ nëng chðu mặn trung bình,
thêm chí còn tốt hĄn OM18. Điều này đþĉc
Yichie & cs. (2018) giâi thích rìng mặc dù IR29
chðu mặn kém, nhþng cò đặc tính tëng trþćng
chêm nên khi phân Āng vĆi ngộ độc NaCl trong
giai đoän sinh trþćng sinh dþĈng sẽ khó ghi
nhên hĄn các giống khác. Nguyễn Vën Bo & cs.
(2016) nhên đðnh giống lúa OM5451 có khâ
nëng chðu mặn đến giai đoän sinh sân và giai
đoän chín chî sau giống Pokkali (giống chuèn
chống chðu mặn) dþĆi điều kiện tþĆi nþĆc nhiễm
mặn 4‰. Kết quâ nghiên cĀu cûa chúng tôi tiếp
týc khîng đðnh khâ nëng chðu mặn 2-6‰ cûa
giống lúa OM5451 ć giai đoän nây mæm và giai
đoän mä. Do đò, trong điều kiện xâm nhiễm
mặn trong nþĆc sông/kênh vĆi độ mặn 2-6‰
ngþąi dân có thể chọn giống lúa OM5451 để
canh tác.

Vũ Thị Xuân Nhường, Nguyễn Thiên Minh, Đặng Hữu Trí,
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4. KẾT LUẬN
NþĆc mặn làm giâm sinh trþćng và khối
lþĉng thân, rễ cây mæm và cây mä cûa 4 giống
lúa khâo sát. GiĂa 4 giống lúa khâo sát, giống
OM5451 giâm khối lþĉng thân, rễ cûa cây mæm
và cây mä ít hĄn các giống còn läi. Cây mæm bð
xā lý mặn có khối lþĉng tþĄi thån, rễ giâm læn
lþĉt 38,6; 38,3; 44,8; 46,7% và 40,7; 28,6; 35,1;
39,1% cûa giống IR29, OM5451, MTL316 và
OM18. Cây mä cûa giống IR29, OM5451,
MTL316 và OM18 bð xā lý mặn cüng cò khối
lþĉng tþĄi thån, rễ giâm tþĄng Āng là 35,5; 34,4;
36,1; 34,9% và 59,4; 61,0; 52,4; 58,7%. Kết quâ
đánh giá khâ nëng chðu mặn qua giá trð hàm
thành viên cûa bốn giống lúa ć giai đoän nây
mæm và giai đoän mä cho thçy giống OM5451 có
khâ nëng chðu mặn tốt hĄn 3 giống còn läi và
thuộc nhóm giống chðu mặn cao. Có thể đề xuçt
nông dân chọn giống lúa OM5451 canh tác
trong thąi gian xâm nhiễm mặn vĆi độ mặn
trong nþĆc tþĆi 2-6‰.
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