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KẾT QUẢ LAI TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG  

HOA LAY ƠN VIỆT HỒNG 
Bùi Thị Hồng1, Nguyễn Thị Hồng Nhung1, Đặng Văn Đông1,  

Nguyễn Thị Vẻ1, Trần Thị Thúy1, Bùi Thị Hồng Nhụy1 

TÓM TẮT 
Từ nhiều năm qua, Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc được một số dòng/giống 

hoa lay ơn mới có triển vọng. Trong đó có giống lay ơn Việt Hồng, giống hoa này đã được đánh giá và 

khảo nghiệm cơ bản, kết quả cho thấy: cây sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng 85-90 ngày, chiều cao 

cây 140-145 cm, đường kính hoa >10 cm, số hoa trên cây >13 hoa, tỷ lệ bệnh khô đầu lá < 5%, hoa có màu 

hồng, được người sản xuất và người tiêu dùng chấp nhận. Giống lay ơn Việt Hồng đã được khảo nghiệm 

sản xuất tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, kết quả cho thấy giống vẫn giữ được đặc tính sinh trưởng và 

chất lượng hoa như nơi đánh giá và khảo nghiệm ban đầu. Năng suất của giống Việt Hồng đạt cao hơn đối 

chứng từ 15-16%, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn từ 21-23%. 

Từ khóa: Dòng, giống, lay ơn, lai hữu tính, tạo giống, khảo nghiệm sản xuất. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Hoa lay ơn (Gladiolus communins Lin) là một 

loài hoa đẹp, bền, màu sắc phong phú, thân cành gọn 

dễ vận chuyển đi xa và được trồng phổ biến trên thế 

giới. 

Ở Việt Nam, hoa  lay ơn được trồng từ rất lâu và 

đã hình thành nhiều vùng sản xuất lớn như Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Yên và Đà Lạt. 

Hàng năm, có rất nhiều giống mới được nhập về từ 

Trung Quốc, Hà Lan…, nhìn chung các giống này 

cho năng suất, chất lượng hoa cao nhưng nhược 

điểm là chỉ trồng được vào vụ đông ở vùng đồng 

bằng sông Hồng và cũng chỉ phù hợp ở một số vùng 

có tiểu khí hậu đặc biệt như Hải Phòng, Quảng Ninh, 

Bắc Giang, còn trồng ở các vùng khác đều bị ảnh 

hưởng của bệnh khô đầu lá dẫn tới năng suất và chất 

lượng hoa giảm.  

Việc chọn tạo ra các giống hoa lay ơn có thể 

trồng được ở nhiều vùng sinh thái, ở nhiều thời vụ 

trong năm và có màu sắc mới đáp ứng yêu cầu thực 

tế sản xuất lay ơn ở miền Bắc Việt Nam là rất cần 

thiết. Xuất phát từ thực tế trên, trong những năm 

qua, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiến hành nghiên 

cứu tạo giống hoa lay ơn bằng phương pháp lai hữu 

tính và đã tạo được một số giống rất có triển vọng 

phát triển ngoài sản xuất.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Vật liệu nghiên cứu: Sử dụng 10 giống lay ơn 

nhập nội từ Hà Lan và 1 giống trắng địa phương (thu 

thập từ trong nước), là GL1 (Advance); GL2 (trắng 
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địa phương); GL3 (Cha Cha); GL4 (Blues); GL5 

(Flevo eyes); GL6 (PR Margareth rose); GL7 

(SanRemo); GL8 (Priscilla); GL9 (Union point); GL10 

(Catigo); GL11 (Reve D’amour) 

- Thời gian nghiên cứu: 2014 - 2019 

- Địa điểm nghiên cứu: Viện Nghiên cứu Rau 

quả. Gia Lâm, Hà Nội 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thí nghiệm đánh giá nguồn vật liệu: Năm 2014-

2015, các giống lay ơn được bố trí theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại, 30 cây/ô thí nghiệm, 

diện tích ô thí nghiệm 1,5m2. Quy trình trồng, chăm 

sóc áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất hoa lay ơn 

của Viện Nghiên cứu Rau quả, năm 2012. 

 Đánh giá các đặc điểm hình thái: Mỗi giống đo 

đếm 30 cây, 10 cây/ô thí nghiệm. 

Đánh giá đa dạng di truyền dựa vào kiểu hình: 

Dựa trên 10 tính trạng hình thái đặc trưng cho từng 

giống, xây dựng sơ đồ hình cây thể hiện mối liên hệ 

di truyền giữa các giống lay ơn nghiên cứu theo mô 

hình toán học của Nei và Li (1979). 

- Thí nghiệm lai hữu tính: Tiến hành lai thuận 

nghịch giữa các cặp bố mẹ (năm 2015). 

- Thí nghiệm chọn dòng lai: theo phương pháp 

chọn giống đối với những cây sinh sản vô tính (G. S. 

Chahal, 2004), qua các giai đoạn: năm 2015-2017. 

+ Lai hữu tính giữa các cặp bố mẹ được chọn để 

tạo hạt lai. 

+ Gieo hạt và cây con được trồng ở vườn chọn 

lọc. Mỗi tổ hợp được gieo riêng. Mỗi hạt lai nhân  

thành 1 dòng lai. 

+ Mỗi dòng lai được trồng thành hàng. Các dòng 

được so sánh với giống bố mẹ. Chọn lọc dòng lai 

triển vọng. 
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- Khảo nghiệm cơ bản (vụ đông năm 2018): Thí 

nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 

3 lần nhắc lại. Mỗi giống tương ứng với 1 công thức 

thí nghiệm, giống đối chứng là đỏ 09 (giống đã được 

Bộ NN&PTNT công nhận năm 2012). Mỗi giống 60 

m2. Tiến hành đánh giá mỗi giống theo dõi 30 cây. 

Định kỳ theo dõi 10 ngày/lần. 

- Khảo nghiệm sản xuất (vụ đông năm 2019): Địa 

điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang. Được bố trí 

tuần tự không nhắc lại, giống đối chứng là đỏ 09. 

Tiến hành đánh giá mỗi giống theo theo phương 

pháp đường chéo góc 5 điểm. 

- Phân cấp sâu bệnh hại cây theo Quy chuẩn Kỹ 

thuật Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện 

dịch hại cây trồng QCVN01-38:2010/BNNPTNT. 

- Mô tả các đặc điểm về hình thái: dựa theo Quy 

phạm UPOV (2013) về khảo nghiệm tính khác biệt, 

tính đồng nhất và tính ổn định của hoa lay ơn. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá nguồn vật liệu tạo giống 

Từ nguồn vật liệu tạo giống hoa lay ơn, tiến hành 

đánh giá đa dạng di truyền và mối tương quan kiểu 

hình giữa các tính trạng của các giống, để xác định 

được những cặp bố mẹ có đặc điểm phù hợp nhất 

cho công tác chọn tạo giống lay ơn mới. 

Các giống càng tương phản nhau về một tính 

trạng mong muốn thì hiệu quả cải tiến giống càng 

cao. Đối với các giống lay ơn, các tính trạng quan tâm 

có liên quan trực tiếp đến sinh trưởng, chất lượng 

hoa, chống chịu bệnh và khả năng nhân giống. 

 Bảng 1: Đặc điểm hình thái và chất lượng hoa của các giống lay ơn nghiên cứu 

KH Màu sắc 

hoa 

Dài lá 

(cm) 

Số 

lá/cây 

(lá) 

Thế lá 

(cấp) 

Dài cành 

hoa (cm) 

Dài đoạn 

mang hoa 

(cm) 

ĐK cành 

hoa 

(cm) 

Số hoa 

(hoa) 

ĐK hoa 

(cm) 

Số củ 

con/cây 

(củ) 

Bệnh 

khô đầu 

lá (cấp) 

GL1 Đỏ tươi 65,7 7 5 93,7 43,3 0,9 12,5 10,7 155,3 5 

GL2 Trắng 105,7 8,3 3 135,7 47,8 1,4 15,3 11,5 20,1 1 

GL3 Vàng 77,7 7,6 5 94,7 28,6 0,9 10,1 9,1 20,6 1 

GL4 Tím nhạt 73,5 6,7 1 83,7 31,5 0,8 8,5 8,8 11,3 3 

GL5 
Trắng chấm 

đỏ 
62,7 7,1 1 87,5 34,5 0,7 7,7 9,1 13,5 5 

GL6 Song sắc 61,9 7,2 1 80,4 30,7 0,8 8,4 8,7 20,3 3 

GL7 Hồng 90,7 8,5 5 110,7 46,3 0,9 10,1 10,5 43,1 1 

GL8 
Trắng viền 

hồng 
78,7 7,5 1 82,3 35,1 0,8 8,1 9,2 7,5 5 

GL9 Đỏ tím 81,5 7,3 3 88,5 36,1 0,8 8,3 8,7 21,5 7 

GL10 Đỏ thẫm 62,5 6,5 3 90,7 34,8 0,8 8,8 9,4 60,3 5 

GL11 Hồng sen 52 7 5 79 41,7 0,7 7 9,8 13,7 3 

CV% 3,02 2,05  4,98 2,72 2,49 3,48 3,05 11,18  

LSD0.05 3,88 0,34  3,33 1,73 0,04 0,26 0,67 5,71  

Dựa vào 10 tính trạng quan trọng trên, liên quan 

đến hình thái và chất lượng hoa của các giống lay ơn, 

đã xây dựng được sơ đồ hình cây biểu thị mối quan 

hệ di truyền 

 
Hình 1: Sơ đồ hình cây biểu thị mối quan hệ di truyền giữa các giống lay ơn nghiên cứu 
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Từ mối quan hệ ở sơ đồ trên, các giống lay ơn 

được phân thành 4 nhóm: 

+ Nhóm I gồm 4 giống GL1, GL3, GL7, GL11. 

Các giống thuộc nhóm này đều có thế lá cong, đường 

kính cành hoa ở mức trung bình. 

+ Nhóm II gồm 1 giống GL2. Đây là giống có đặc 

điểm hình thái và chất lượng hoa tốt. Chiều dài cành 

hoa 135,7cm, đường kính cành hoa lớn, số hoa trung 

bình >10 hoa. Đặc biệt bệnh khô đầu lá ở mức nhẹ 

nhất. 

+ Nhóm III gồm 5 giống GL4, GL6, GL8, GL9, 

GL10. Đây là nhóm giống có phổ màu sắc khá đa 

dạng, tuy nhiên lại cần cải tiến về chất lượng hoa 

nhiều nhất. Nhóm này chủ yếu là các giống thấp cây, 

số hoa trên cành ít, thế lá cong nhẹ-cong trung bình, 

bệnh khô đầu lá ở mức cao từ cấp 5 đến cấp 7. 

+ Nhóm IV gồm 1 giống GL5. Giống này có 

chiều cao cây thấp, đường kính cành hoa nhỏ, có 7,7 

hoa/ cành và mức độ khô đầu lá nặng cấp 5. 

Kết quả trên cho thấy, các giống lay ơn rất đa 

dạng về các tính trạng. Các giống thuộc nhóm I và II 

mang nhiều đặc tính tốt, chất lượng hoa cao và 

không bị khô đầu lá. Các tính trạng này có ý nghĩa 

cao trong chọn giống lay ơn. 

Đánh giá hệ số tương quan để xác định quan hệ 

giữa các tính trạng nhằm cải tiến các tính trạng mong 

muốn. Hệ số tương quan càng cao, việc cải tiến càng 

cao. 

Bảng 2: Tương quan kiểu hình của các tính trạng nghiên cứu 

Tính trạng X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Dài lá 1        

Số lá/cây 0,777** 1       

Dài cành hoa 0,890** 0,654** 1      

Dài đoạn mang hoa 0,683** 0,504* 0,779** 1     

ĐK cành hoa 0,710** 0,639** 0,743** 0,471* 1    

Số hoa 0,808** 0,513** 0,913** 0,720** 0,814** 1   

ĐK hoa 0,448* 0,502* 0,490* 0,441* 0,707** 0,607** 1  

Số củ con -0,169ns -0,10ns -0,113ns -0,008ns -0,014ns 0,090ns 0,268ns 1 

Ghi chú:** Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,01; * Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 

P<0,05; Ns: Không có ý nghĩa; X1: Dài lá; X2: Số lá/cây; X3: Dài cành hoa; X4: Dài đoạn cành mang hoa; X5: 

Đường kính cành hoa; X6: Số hoa; X7: Đường kính hoa; X8: Số củ con. 

Kết quả cho thấy, chiều dài lá tương quan không 

đáng kể với đường kính hoa, hệ số tương quan 0,448. 

Còn lại các tính trạng khác dài lá tương quan thuận 

và chặt, hệ số tương quan dao động từ 0,683-0,890. 

Số lá/cây tương quan thuận và ở mức trung bình 

với các tính trạng khác. Cùng với tính trạng dài lá, số 

lá/cây thể hiện mối tương quan thuận có ý nghĩa với 

chiều dài cành hoa và đường kính cành. Như vậy lá 

dài và số lá/cây nhiều thì chiều dài cành hoa và 

đường kính cành hoa lớn. 

Chiều dài cành hoa tỷ lệ thuận với chiều dài 

đoạn mang hoa, đường kính cành hoa và số hoa ở 

mức 0,743-0,913. Tuy nhiên lại có tương quan yếu với 

đường kính hoa và tương quan nghịch không ý nghĩa 

với số củ con/cây. 

Số củ con/cây tương quan nghịch và không có ý 

nghĩa thống kê với các tính trạng khác. Tính trạng 

này được xem là độc lập và không bị thay đổi khi tác 

động đến các tính trạng khác. 

Như vậy các tính trạng dài lá, số lá có mối tương 

quan chặt và thuận với chiều dài và đường kính cành 

hoa. Những tính trạng liên quan đến chất lượng cành 

hoa (chiều dài cành, dài đoạn mang hoa, đường kính 

cành, số hoa, đường kính hoa) đều ảnh hưởng qua lại 

nhau. 

Sau khi tiến hành đánh giá sơ bộ các giống hoa 

lay ơn bố mẹ về mặt hình thái, khả năng chống chịu 

sâu bệnh, màu sắc hoa tương phản và mối quan hệ 

qua lại giữa các tính trạng sinh trưởng đến chất 

lượng hoa, đã xác định được 7 giống thích hợp sử 

dụng làm vật liệu tạo giống là GL1, GL2, GL3, GL6, 

GL7, GL10 và GL11. Từ đó đề xuất các  phép lai một 

cách chủ động và có định hướng hơn. 

3.2. Kết quả lai tạo 

Áp dụng phương pháp thụ phấn thông thường, 

tiến hành lai thuận nghịch giữa các cặp bố mẹ: Kết 

quả tạo được 420 con lai thuộc 17 tổ hợp lai. 
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Bảng 3: Số lượng các hoa được thụ phấn của 17 tổ hợp lai 
♂ 
♀ 

GL1 GL2 GL3 GL6 GL7 GL10 GL11 Tổng 

GL1  50 30 x x x x 80 

GL2 50  20 20 20 20 x 130 

GL3 30 20  x 20 x x 70 

GL6 20 20   x x x 40 

GL7 20 20 x x  x x 40 

GL10 x x x x x  x x 

GL11 20 20 20 x x x  60 

Tổng 140 120 70 20 20 40 x 420 

Hạt lai của các tổ hợp lai được gieo trồng, đánh 

giá chọn dòng, từng dòng được tách từ hạt đơn. Số 

lượng các dòng lai hoa lay ơn được tách ra là 219 

dòng. 

Bảng 4. Số lượng các dòng lai hoa lay ơn 

Tổ hợp lai Ký hiệu dòng lai Số lượng dòng lai Tổ hợp lai Ký hiệu dòng lai Số lượng dòng lai 

11A01 B 9  11A14 I 25  

11A03 C 18  11A04 J 16  

11A06 D 16  11A05 K 20  

11A09 E 22  11A07 L 08  

11A10 F 13  11A08 M 13  

11A11 G 16  11A13 N 17  

11A12 H 12  110101 O 14 

Tổng 219 

219 dòng lai hoa lay ơn trên đã được đánh giá và 

chọn lọc. Kết quả đã chọn được 11 dòng ưu tú đã đưa 

vào nhân giống, kết quả đánh giá được trình bày ở 

bảng 5. 

Bảng 5: Đặc điểm sinh trưởng và hình thái hoa của các dòng lai lay ơn 

      Chỉ 

tiêu 

 

Dòng 

Chiều 

cao 

cây 

(cm) 

Số 

lá/cây 

(lá) 

Thời gian 

trồng đến 

thu hoạch 

(ngày) 

Dài đoạn 

mang 

hoa (cm) 

Số 

lượng 

hoa 

(hoa) 

Bệnh 

khô đầu 

lá 

(cấp) 

Đường 

kính hoa 

(cm) 

Màu sắc 

chính của 

hoa 

Hình 

dạng hoa 

Hình 

dạng 

cánh hoa 

B1 150,2 8,3 88 52,5 10 3 10,8 Đỏ tươi Sao Gợn sóng 

C6 134,7 7,2 84 50,2 13 3 10,1 Đỏ vàng Sao Gợn sóng 

C11 128,5 7,7 84 52,3 13 1 10,5 Đỏ cam Sao Trơn 

E8 134,2 7,5 80 55,1 12 1 10,4 Đỏ tươi Sao Trơn 

K13 155,6 8,4 85 63,5 9 3 11,5 Hồng cam Sao Trơn 

K19 132,4 7,5 96 48,2 15 5 13,8 Hồng Sao Gợn sóng 

I9 147,1 7,8 90 48,8 10 3 10,3 Hồng Tam giác Trơn 

J3 132,7 7,8 85 45,5 12 5 10,5 Hồng nhạt Tam giác Gợn sóng 

J11 162,5 8,0 90 59,3 11 1 11,0 Hồng cam Sao Gợn sóng 

M11 135,4 7,5 85 46,3 8 5 10,8 Vàng Tam giác Gợn sóng 

O9 123,7 7,0 80 53,2 10 5 10,7 Đỏ Sao Gợn sóng 

CV% 3,42 1,38 2,64 4,16 3,56  2,86    

LSD0.05 5,27 0,62 3,14 2,17 0,62  0,83    

- Về đặc điểm sinh trưởng: Chiều cao cây dòng 

J11 cao nhất (162,5 cm), tiếp đến là dòng K13 (155,6 

cm), dòng B1 (150,2 cm). Các dòng còn lại có chiều 

cao trung bình,  dòng O9 (123,7 cm) có chiều cao 

thấp nhất.  

Số lá/cây của tất cả các dòng lai đến giai đoạn 
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cho ra hoa không chênh lệch, từ 5-7 lá. 

Thời gian sinh trưởng của các dòng tương đương 

nhau dao động từ 85-96 ngày. Dài ngày nhất là dòng 

K19 với 96,3 ngày 

- Về đặc điểm hoa: Các dòng lai đều có đoạn 

mang hoa tương đối dài, đạt cao nhất là dòng K13 

(cao 63,5 cm), tiếp theo là dòng J11 (cao 59,3 cm), 

cao hơn so với đối chứng. J3 là dòng có chiều dài 

đoạn mang hoa thấp nhất (45,5 cm), thấp hơn so với 

đối chứng (52,7 cm). 

Số hoa/cành: Các dòng đều có số hoa trên cành 

nhiều (>10 hoa/cành) riêng C11, J11, K19 từ 13-15 hoa. 

Mức độ nhiễm khô đầu lá của hầu hết các dòng 

lai từ mức nhẹ đến trung bình (cấp 1-3). Điều này 

khẳng định tính chống chịu của các dòng lai khá bền 

vững. 

- Về hình thái hoa: Phần lớn các dòng lai có kiểu 

hoa dạng sao, cánh hoa gợn sóng và các hoa sắp xếp 

kiểu zig zắc. 

Qua kết quả đánh giá các dòng lai hoa lay ơn cho 

thấy các dòng B1, C6, J11, I9, K13 có khả năng sinh 

trưởng tốt, chất lượng hoa vượt trội so với các dòng 

khác, các đặc điểm về hình thái, thời gian sinh 

trưởng và mức độ ít nhiễm khô đầu lá cũng thể hiện 

ưu thế cao hơn.  

Các dòng hoa lay ơn trên đã được đưa khảo 

nghiệm cơ bản, giống đối chứng là giống lay ơn đỏ 

09. 

3.3. Kết quả khảo nghiệm cơ bản các dòng hoa 

lay ơn triển vọng 

3.3.1. Khả năng nảy mầm của các dòng hoa lay 

ơn triển vọng 

Bảng 6. Thời gian sinh trưởng, phát triển của các dòng hoa lay ơn triển vọng 

Thời gian từ trồng đến .... (ngày) 

Mọc mầm Xuất hiện  

ngồng hoa 

Hoa đầu tiên 

 xuất hiện 

Hoa đầu tiên  

thu hoạch 

Chỉ  

tiêu 

 

Dòng  10% 50% 90% 10% 50% 90% 10% 50% 90% 10% 50% 90% 

B1 6 12 15 62 65 67 75 78 80 82 85 90 

C6 5 8 13 67 70 72 75 80 82 85 90 95 

I9 6 9 12 64 67 70 75 78 80 82 85 95 

J11 5 8 12 67 70 70 75 78 80 82 85 95 

K13 6 8 13 62 65 67 70 72 75 78 83 85 

ĐC 6 10 15 64 67 69 70 75 78 80 83 85 

Do các dòng, giống đã được xử lý phá ngủ trước 

khi trồng nên thời gian mọc mầm của các giống 

không có sự chênh lệch nhau, số mầm đạt 90% từ 12-

15 ngày. Thời gian từ trồng đến khi có 10% số cây 

xuất hiện ngồng hoa của các dòng lai dao động từ 62- 

67 ngày, tương đương so với đối chứng (64 ngày). 

Sau trồng 67 - 72 ngày có 90% số cây xuất hiện ngồng 

hoa, đối chứng là 69 ngày. Thời gian từ trồng cho 

đến khi 10% số cây có hoa đầu tiên xuất hiện ở các 

dòng biến động từ 78-85 ngày, tương đương so với 

công thức đối chứng 80 ngày. 

Tỷ lệ nảy mầm của ba dòng C6, I9, J11 đều đạt 

trên 90%, cao hơn so với đối chứng, đặc biệt dòng 

J11, I9 có tốc độ mọc mầm nhanh, mọc mầm tập 

trung và tỷ lệ mọc mầm cao.  

3.3.2. Khả năng sinh trưởng của các dòng lay ơn 

triển vọng 

Bảng 7: Động thái tăng trưởng chiều cao cây và số lá của các dòng hoa lay ơn triển vọng 

Thời gian sau trồng 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

Chỉ  

tiêu 

Dòng Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 

B1 30,8 2,3 56,6 5,6 131,7 7,2 

C6 31,5 2,6 62,7 6,2 130,2 7,4 

I9 30,8 2,1 66,2 6,4 142,3 7,1 

J11 32,2 2,4 63,2 6,7 144,6 7,0 

K13 32,6 2,5 63,2 6,1 146,0 7,3 

ĐC 31,5 2,2 51,0 5,8 122,2 7,6 

CV% 1,84  2,74  3,06  

LSD0.05 1,65  3,14  6,24  
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Sinh trưởng của hoa lay ơn phụ thuộc vào khả 

năng tăng trưởng chiều cao cây và số lá trên cây 

(Nelofar và Burhan Hamid, 2017). Theo dõi khả năng 

sinh trưởng của các dòng lai lay ơn, kết quả nghiên 

cứu được trình bày ở bảng 7. 

Kết quả cho thấy, sau trồng 30 ngày chiều cao 

cây của các dòng không có sự sai khác nhau và 

không sai khác với đối chứng từ 30-32 cm. Giai đoạn 

sau trồng 60 ngày chiều cao cây của các dòng có sự 

sai khác. Sau 90 ngày chiều cao cây của các dòng lai 

đều cao hơn so với đối chứng, trong đó các dòng I9, 

J11, K13 có chiều cao cây cao hơn các dòng khác đạt 

142,3-146,0 cm. 

Số lá trên cây của các dòng lay ơn qua các giai 

đoạn không có sự sai khác, dao động nhiều, đạt 7-8 

lá/cây sau trồng 90 ngày. 

3.3.3. Chất lượng hoa của các dòng lay ơn triển 

vọng 
Bảng 8. Chất lượng hoa của các dòng lay ơn triển vọng 

Chỉ tiêu 

Dòng/giống 

Bệnh khô đầu 

lá (cấp) 

Số hoa/cây 

(hoa) 

CD đoạn mang 

hoa (cm) 

ĐK hoa 

(cm) 

Độ bền 

hoa cắt 
Màu sắc hoa 

B1 3 13 58,2 9,10 9 Đỏ 

C6 3 16 56,8 11,2 11 Đỏ vàng 

I9 1 15 62,8 10,6 10 Hồng 

J11 1 15 61,7 10,3 11 Hồng vàng 

K13 1 15 61,6  10,2  9 Phấn hồng  

ĐC 5 12 52,7 9,70 8 Đỏ 

CV%  3,15 4,24 2,68   

LSD0.05  0,94 2,43 0,62   

Ghi chú: cấp bệnh khô đầu lá (tỷ lệ diện tích lá bị bệnh): Cấp 1: tỷ lệ <5%; cấp 3: từ 5-10%; cấp 5 từ 11-15%.  

Số hoa/cây ở các dòng lai so với đối chứng đều 

cao hơn, trong đó dòng C6, I9, J11, K13 đạt 15-16 

hoa/cây cao hơn dòng B1 (13 hoa/cây), cao nhất là 

dòng C6 đạt 16 hoa/cây. 

Các giống hoa lay ơn khác nhau có độ bền hoa 

cắt khác nhau (S. K. Patra và C. R. Mohanty, 2015), 

kết quả bảng 8 cho thấy: các dòng lai đều có độ bền 

hoa so với đối chứng đạt > 9 ngày, trong đó độ bền 

hoa của dòng J11, C6 >11 ngày. 

Từ kết quả khảo nghiệm cơ bản các dòng hoa 

lay ơn trên, đã chọn ra 3 dòng C6, I9, J11 có khả 

năng sinh trưởng tốt chất lượng hoa cao, màu sắc 

hoa đẹp và được đổi tên lần lượt là: Việt Hoàng (GL2-

20), Việt Hồng (GL2-21), Việt Dương (GL2-22), các 

giống này đã được đưa ra khảo nghiệm sản xuất. 

3.4. Kết quả khảo nghiệm sản xuất giống hoa lay 

ơn Việt Hồng 

Giống hoa lay ơn Việt Hồng (GL2-21) được đưa 

đi khảo nghiệm sản xuất ở một số địa phương là An 

Dương - Hải Phòng, Lạng Giang - Bắc Giang và Gia 

Lâm - Hà Nội, (giống đối chứng là lay ơn đỏ 09, sau 

đây là các kết quả khảo nghiệm. 

3.4.1. Khả năng sinh trưởng của giống lay ơn 
Việt Hồng (GL2-21) tại các địa phương  

Bảng 9: Khả năng sinh trưởng của giống hoa lay ơn Việt Hồng tại các địa phương 

Địa điểm Giống Tỷ lệ mọc 

mầm (%) 

Chiều cao 

cây (cm) 

Số lá 

(lá) 

Thời gian sinh 

trưởng (ngày) 

Bệnh khô 

đầu lá (Cấp) 

Việt Hồng 96,7 142,5 8 85 1 

Đ/C 91,2 132,4 8 82 5 

Tlt  2,05 2,05   

Hà Nội 

Ttn  2,35 2,11   

Việt Hồng 95,8 147,6 8 85 1 

Đ/C 92,1 136,0 8 80 3 

Tlt  2,05 2,05   

Hải Phòng 

Ttn  3,24 2,08   

Việt Hồng 95,3 148,2 8 85 3 

Đ/C 91,6 138,5 8 80  

Tlt  2,05 2,05   

Bắc Giang 

 

Ttn  2,41 2,55   

Ghi chú: Thời gian sinh trưởng được tính từ khi trồng đến thu hoa 50%. 
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Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng của 

giống hoa lay ơn Việt Hồng tại các địa phương thể 

hiện ở bảng 9. 

Về tỷ lệ mọc mầm của giống Việt Hồng đạt >95% 

và đều cao hơn đối chứng ở cả 3 địa phương, điều 

này cho thấy sức sống của giống Việt Hồng tốt hơn. 

Chiều cao cây của giống Việt Hồng đều cao hơn 

đối chứng ở cả 3 địa điểm, giữa các địa điểm với nhau 

thì chiều cao cây của cả 2 giống ở Bắc Giang và Hải 

Phòng đều cao hơn ở Hà Nội. Bệnh khô đầu lá ở Bắc 

Giang và Hải Phòng mức độ cũng nhẹ hơn so với Hà 

Nội. Điều này có thể là do ảnh hưởng của điều kiện 

vùng trồng khác nhau. 

Chỉ tiêu về số lá giữa các giống và giữa các vùng 

tương đương nhau, số lá đều đạt 7-8 lá. Thời gian 

sinh trưởng giống Việt Hồng dài hơn so với đối 

chứng 3-5 ngày. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp 

với kết quả khảo nghiệm ban đầu.  

3.4.2. Năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 

của giống lay ơn Việt Hồng tại các địa phương 

Kết quả được trình bày ở bảng 10. 

Bảng 10: Năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế của giống lay ơn Việt Hồng tại các địa phương 

Chất lượng hoa Năng suất hoa 
Hiệu quả kinh tế 

(DT: 360 m2) 

Tỷ lệ hoa thu 

hoạch (%) 
Địa điểm Giống 

Số hoa/ 

cây 

(hoa) 

Đường 

kính hoa 

(cm) Tỷ lệ So với đối 

chứng 

Tỷ lệ 

hoa loại 

1 (%) 

Tổng thu 

(1000 đ) 

Tổng chi 

(1000 đ) 

Hiệu 

quả 

(Lần) 

So với đối 

chứng (%) 

Việt Hồng 15 10,5 92,7 115 75,6 30.051 20.500 1,47 121 Hà Nội 

Đ/C 11 9,2 80,5 100 56,3 24.787 20.500 1,21 100 

Việt Hồng 16 10,8 93,5 116 78,9 30.681 20.500 1,50 122 Hải 

Phòng Đ/C 12 9,4 80,8 100 58,6 25.172 20.500 1,23 100 

Bắc 

Giang 

Việt Hồng 
16 10,6 93,8 115 80,1 30.912 20.500 1,51 123 

 Đ/C 12 9,2 81,4 100 57,3 25.116 20.500 1,23 100 

Ghi chú: Hoa loại I: chiều dài cành > 100 cm, số hoa/cành > 13 hoa.  

Các chỉ tiêu sinh trưởng: số hoa trên cây, đường 

kính hoa của giống Việt Hồng đều cao hơn đối chứng 

ở cả 3 địa điểm, kết quả này cũng tương tự như kết 

quả đánh giá và khảo nghiệm ban đầu. 

Các chỉ tiêu năng suất: Tỷ lệ hoa thu hoạch của 

giống Việt Hồng cao hơn đối chứng từ 15-16% ở các 

địa phương. Tỷ lệ hoa loại 1 cũng cao hơn 34-39%. 

Hiệu quả kinh tế của giống Việt Hồng so với đối 

chứng cao hơn 21-23% ở các địa điểm, trong đó hiệu 

quả ở Bắc Giang đạt cao hơn các địa điểm khác, điều 

này là do tỷ lệ hoa loại 1 ở Bắc Giang cao hơn. 

4. KẾT LUẬN  

Trong tập đoàn vật liệu tạo giống hoa lay ơn đã 

xác định được 7 giống có đặc điểm sinh trưởng, phát 

triển, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và màu sắc 

đẹp là GL1, GL2, GL3, GL6, GL7, GL10 và GL11 được 

sử dụng làm bố mẹ lai tạo. 

Từ 17 tổ hợp lai lay ơn tạo ra 420 con lai, tách 

được 219 dòng, đưa vào đánh giá chọn ra 11 dòng ưu 

tú tiếp tục nhân giống, đánh giá, đã chọn lọc được 5 

dòng có triển vọng là B1, C6, I9, J11, K13. 

Khảo nghiệm cơ bản các dòng B1, C6, I9, J11, 

K13, đã chọn ra dòng I9 cho cây sinh trưởng khỏe, 

thời gian sinh trưởng 85-90 ngày, chiều cao cây 140-

145 cm, đường kính hoa >10 cm, số hoa trên cây >13 

hoa, tỷ lệ bệnh khô đầu lá < 5%, hoa có màu hồng, 

được thị trường chấp nhận. Dòng I9 được lấy tên là 

giống lay ơn Việt Hồng (GL2-21) để khảo nghiệm 

sản xuất. 

Khảo nghiệm sản xuất hoa lay ơn Việt Hồng tại 

Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, cho thấy giống vẫn 

giữ được đặc tính sinh trưởng và chất lượng hoa như 

nơi đánh giá và khảo nghiệm ban đầu. Năng suất của 

giống Việt Hồng đạt cao hơn đối chứng từ 15-16%, 

hiệu quả kinh tế đạt cao hơn từ 21-23%. 
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RESULTS OF BREEDING AND TESTING GLADIOLUS VARIETY “VIET HONG” 

Bui Thi Hong, Nguyen Thi Hong nhung, Dang Van Dong,  

Nguyen Thi Ve, Tran Thi Thuy, Bui Thi Hong Nhuy 

Sumamry  
For many years, Fruit and Vegetable Research Institute has bred and selected some new promising 

gladiolus hybrids. Including “Viet Hong” Gladiolus, this variety has been assessed and tested trial: healthy 

growth, growth duration 85-90 days, plant height 140-145 cm, diameter of flower> 10 cm, number of flowers 

on spike > 13 flowers, leaf scorch rate <5%, flowers color with pink, well accepted by consumers. Gladiolus 

varieties have been tested trial production in Ha Noi, Hai Phong and Bac Giang. The results show that the 

Viet Hong variety still retains the characteristics of growth and flower quality as the places of initial 

evaluation and autor test. The yield of Viet Hong variety is higher than the control variety from 15-16%, 

higher efficiency reaches 21-23%. 

Keywords: Lines, new varieties, gladiolus, sexual hybridization, breeding, tested trial production. 
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