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*ÁNH GIÁ KH� N�NG K+T H&P C�A  

CÁC DÒNG CÀ CHUA V/ CÁC TÍNH TR�NG LIÊN QUAN  

T0I CH+ BI+N CÔNG NGHI)P 
                                                         D��ng Kim Thoa                                                         D��ng Kim Thoa                                                         D��ng Kim Thoa                                                         D��ng Kim Thoa1111, Tr, Tr, Tr, Trn Khoc Thin Khoc Thin Khoc Thin Khoc Thi1111    

    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T$T$T$T$T    
K6t qu� (ánh giá kh� n�ng k6t h>p (KNKH) c8a 35 dòng/gi:ng cà chua (ã xác (�nh (�>c 6 dòng có 
KNKH cao, (ó là D6, D13, D19, D20, D33 và D34. TZ h>p lai D33/D34 có giá tr� KNKHR cao nhWt c� v^ chY 
tiêu n�ng suWt cá th, c`ng nh� hàm l�>ng chWt khô hòa tan (Brix). KNKHC cao nhWt v^ chY tiêu n�ng suWt 
cá th,  thu (�>c _ dòng D6 và chY tiêu hàm l�>ng chWt khô hòa tan là dòng D33 trong phép lai dialen. Siêu 
tr9i, tr9i hoàn toàn, tr9i tgng phn và �u th6 lai (UTL) thcc (ã (�>c bi,u hi�n _ các tZ h>p lai F1 trong 
phép lai th] topcross và lai dialen v^ chY tiêu n�ng suWt cá th,. Tuy nhiên ít tZ h>p lai bi,u hi�n siêu tr9i 
d��ng v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô hòa tan, bên c	nh (ó không tìm thWy giá tr� UTL thcc trong các tZ 
h>p lai trong phép lai luân giao dialen v^ chY tiêu này. T��ng quan v^ hàm l�>ng chWt khô hòa tan v%i các 
chY tiêu v^ n�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt sai khác không có ý ngh�a _ các th�i v& tr ng khác 
nhau. Tuy nhiên chúng có t��ng quan ngh�ch v%i chY tiêu kh:i l�>ng trung bình qu� và (�>c bi,u hi�n rõ 
qua các th�i v& tr ng. 
TTTTg khóa:g khóa:g khóa:g khóa:    Cà chua ch6 bi6n,    (9 tr9i, kh� n�ng k6t h>p chung (GCA), kh� n�ng k6t h>p riêng (SCA), �u 
th6 lai. 

 

I. ��T V�N �
3  

Cà chua (Lycopersicon esculentum. Mill) thu9c 
loài rau �n qu� có di�n tích và s�n l�>ng l%n nhWt 
trong các loài rau tr ng hi�n nay trên th6 gi%i. Qu� 
cà chua, ngoài giá tr� dinh d��ng cao, (�>c s] d&ng 
(, �n t��i, cho nWu n�%ng, là nguyên li�u cho ch6 
bi6n công nghi�p v%i hàng ch&c s�n ph�m khác 
nhau, còn có giá tr� d�>c lý không th, ph8 nh\n. S�n 
xuWt cà chua là ngành luôn mang l	i hi�u qu� cao 
cho nông dân do nhu cu tiêu dùng ngày càng t�ng 
và là cây có ti^m n�ng n�ng suWt cao, có th, (	t hàng 
tr�m tWn/ha trên di�n tích r9ng. Hi�n nay, phn l%n 
các vùng s�n xuWt cà chua hàng hóa trên th6 gi%i và 
trong n�%c (^u s] d&ng gi:ng lai F1 và t� l� này sq 
càng gia t�ng do nhrng l>i th6 sau: L�>ng h	t gi:ng 
cho (�n v� di�n tích thWp h�n nhi^u các cây tr ng 
khác (0,15 T 0,3 kg/ha); n�ng suWt cao nên chY cn 
t�ng 10% (ã có kh:i l�>ng s�n ph�m t�ng 3T4 tWn/ha; 
t� l� s�n ph�m cho ch6 bi6n cao (òi h~i mCc (9 ( ng 
(^u c8a qu�, c� hình thái và chWt l�>ng (^u nghiêm 
ng.t mà chY có gi:ng �u th6 lai (UTL) m%i (áp Cng 
(�>c. D�%i (ây là k6t qu� b�%c (u (ánh giá bi,u 
hi�n các tính  tr	ng  kinh t6 c8a cà chua ch6 bi6n _ 
th6 h� con lai F1 và kh� n�ng k6t h>p c8a các 
dòng/gi:ng nghiên cCu, ph&c v& cho công tác chpn 

                                                 
1
 Vi�n Nghiên c�u Rau Qu� 

gi:ng cà chua �u th6 lai cho ch6 bi6n trong th�i gian 
t%i. 

II. V�T LI�U, N%I DUNG, PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

1. V1. V1. V1. V\t li�u nghiên cCu\t li�u nghiên cCu\t li�u nghiên cCu\t li�u nghiên cCu    

V\t li�u nghiên cCu kh� n�ng k6t h>p chung 
(KNKHC) là 35 mSu gi:ng cà chua chpn lpc tg t\p 
(oàn công tác (ã (ánh giá 2 gi:ng th] là PT18 (T1) 
và 119 (T2) cùng các tZ h>p lai t	o ra blng ph��ng 
pháp lai (Ynh (topcross) gira 35 dòng thun v%i 2 
gi:ng th].    

V\t li�u nghiên cCu kh� n�ng k6t h>p riêng 
(KNKHR) là 6 dòng cà chua có KNKHC cao và 15 
con lai F1 c8a 6 dòng trên (�>c t	o ra theo s� (  lai 
Griffing 4 v%i 2 gi:ng (:i chCng TN005 do Công ty 
Trang Nông và HS902 do Công ty Hoa Sen nh\p 
kh�u và phân ph:i. 

2.2.2.2.    NNNN9i dung nghiên cCu9i dung nghiên cCu9i dung nghiên cCu9i dung nghiên cCu    

 Nghiên cCu KNKH c8a các dòng/gi:ng cà chua 
v%i 2 gi:ng th] và các dòng/gi:ng có KNKHC cao. 

Nghiên cCu bi,u hi�n m9t s: tính tr	ng kinh t6 
c8a cà chua ch6 bi6n _ (�i lai F1. 

3. Ph��ng pháp nghiên c3. Ph��ng pháp nghiên c3. Ph��ng pháp nghiên c3. Ph��ng pháp nghiên cCuCuCuCu 

Ph��ng pháp (ánh giá KNKHC: S] d&ng h� 
th:ng lai (Ynh (topcross) gira 35 dòng cà chua có 
(.c (i,m nông sinh hpc thích h>p cho ch6 bi6n v%i 2 
gi:ng th] là PT18 và 119. 
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Ph��ng pháp (ánh giá KNKHR: S] d&ng h� 
th:ng lai (dialen) gira 6 dòng cà chua có kh� n�ng 
k6t h>p chung cao theo s� (  Griffing 4 [N = n(nT
1)/2]. 

Ph��ng pháp phân tích và x] lý s: li�u:  

 T S: li�u th:ng kê sinh hpc trên ( ng ru9ng 
(�>c x] lý trên ch��ng trình Excel 2003 trên máy vi 
tính. 

 T S: li�u _ các thí nghi�m (ánh giá kh� n�ng k6t 
h>p chung (�>c x] lý theo ch��ng trình Line x 
Tester. Iánh giá kh� n�ng k6t h>p riêng (�>c phân 
tích dialen theo Grifing 4. 

III. K�T QU� NGHIÊN C�U 

1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên c1. Nghiên cCuCuCuCu kh kh kh kh� n�ng k6t h>p chung (GCA) c8a � n�ng k6t h>p chung (GCA) c8a � n�ng k6t h>p chung (GCA) c8a � n�ng k6t h>p chung (GCA) c8a 
các dòng/gicác dòng/gicác dòng/gicác dòng/gi:ng và bi,u hi�n di truy^n các tính tr	ng :ng và bi,u hi�n di truy^n các tính tr	ng :ng và bi,u hi�n di truy^n các tính tr	ng :ng và bi,u hi�n di truy^n các tính tr	ng 
kinh tkinh tkinh tkinh t6 liên quan (6n ch6 bi6n c8a cà chua _ (�i lai F16 liên quan (6n ch6 bi6n c8a cà chua _ (�i lai F16 liên quan (6n ch6 bi6n c8a cà chua _ (�i lai F16 liên quan (6n ch6 bi6n c8a cà chua _ (�i lai F1    

BBBB�ng 1. Iánh giá KNKH v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 1. Iánh giá KNKH v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 1. Iánh giá KNKH v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 1. Iánh giá KNKH v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô hòa tan giòa tan giòa tan giòa tan gira các dra các dra các dra các dòng/giòng/giòng/giòng/gi:ng :ng :ng :ng 
nghiên cnghiên cnghiên cnghiên cCu Cu Cu Cu vvvv%i 2 gi:ng th] cà chua (Phép lai topcross 35 x 2) v& thu (ông 2007%i 2 gi:ng th] cà chua (Phép lai topcross 35 x 2) v& thu (ông 2007%i 2 gi:ng th] cà chua (Phép lai topcross 35 x 2) v& thu (ông 2007%i 2 gi:ng th] cà chua (Phép lai topcross 35 x 2) v& thu (ông 2007    

Giá tr� c8a tZ h>p lai v%i gi:ng th] T1 (PT18) Giá tr� c8a tZ h>p lai v%i gi:ng th] T2 (119) GTKNKHC T1, T2 
N�ng suWt cá th, I9 brix N�ng suWt cá th, I9 brix 

TZ h>p lai 
Giá tr� KNKH Giá tr� KNKH 

TZ h>p 
lai Giá tr� KNKH Giá tr� KNKH 

NSCT Brix 

PT18/D1 2.417,33 161,17 4,40 T0,39 119/D1 1.650,53 T424,68 4,32 T0,36 T131,75 T0,38 
PT18/D2 2.589,02 332,86 4,33 T0,46 119/D2 2.486,67 411,46 4,28 T0,40 372,17 T0,44 
PT18/D3 2.400,00 143,84 4,85 0,06 119/D3 2.070,00 T5,21 4,82 0,14 69,32 0,09 
PT18/D4 2.250,00 T6,16 4,95 0,16 119/D4 2.146,67 71,46 4,75 0,07 32,66 0,11 
PT18/D5 2.333,33 77,17 4,94 0,15 119/D5 1.596,67 T478,54 4,73 0,05 T200,68 0,10 
PT18/D6 2.230,03 T26,13 5,22 0,43 119/D6 2.336,00 260,79 4,79 0,11 117,34 0,27 
PT18/D7 2.123,33 T132,83 4,29 T0,50 119/D7 2.147,33 72,12 4,25 T0,43 T30,35 T0,47 
PT18/D8 1.880,67 T375,49 4,78 T0,01 119/D8 2.258,67 183,46 4,71 0,03 T96,01 0,01 
PT18/D9 2.948,37 692,21 5,85 1,06 119/D9 3.115,10 1.039,89 5,08 0,40 866,06 0,73 
PT18/D10 2.758,47 502,31 5,19 0,40 119/D10 2.765,93 690,72 5,10 0,42 596,52 0,40 
PT18/D11 2.034,67 T221,49 4,59 T0,20 119/D11 1.930,67 T144,54 4,44 T0,24 T183,01 T0,23 
PT18/D12 1.904,67 T351,49 4,51 T0,28 119/D12 2.173,33 98,12 4,44 T0,24 T126,68 T0,27 
PT18/D13 2.823,30 567,14 4,95 0,16 119/D13 2.567,40 492,19 4,80 0,12 529,67 0,14 
PT18/D14 2.447,67 191,51 4,53 T0,26 119/D14 1.701,33 T373,88 4,50 T0,18 T91,18 T0,23 
PT18/D15 1.846,00 T410,16 4,97 0,18 119/D15 2.109,87 34,66 4,84 0,16 T187,75 0,16 
PT18/D16 1.936,67 T319,49 4,91 0,12 119/D16 1.083,33 T991,88 4,87 0,19 T655,68 0,15 
PT18/D17 2.314,13 57,97 5,04 0,25 119/D17 1.946,20 T129,01 4,83 0,15 T35,51 0,20 
PT18/D18 1.785,33 T470,83 4,63 T0,16 119/D18 1.624,67 T450,54 4,54 T0,14 T460,68 T0,16 
PT18/D19 2.679,73 423,57 4,89 0,10 119/D19 2.521,67 446,46 4,79 0,11 435,02 0,10 
PT18/D20 1.958,67 T297,49 4,72 T0,07 119/D20 2.291,53 216,32 4,65 T0,03 T40,58 T0,05 
PT18/D21 1.753,33 T502,83 4,85 0,06 119/D21 1.610,00 T465,21 4,62 T0,06 T484,02 T0,01 
PT18/D22 2.276,00 19,84 4,34 T0,45 119/D22 1.693,93 T381,28 3,96 T0,72 T180,72 T0,59 
PT18/D23 1.949,67 T306,49 4,95 0,16 119/D23 2.350,00 274,79 4,75 0,07 T15,84 0,11 
PT18/D24 2.149,73 T106,43 4,88 0,09 119/D24 2.177,17 101,96 4,94 0,26 T2,23 0,17 
PT18/D25 2.452,67 196,51 4,93 0,14 119/D25 2.226,57 151,36 4,84 0,16 173,94 0,15 
PT18/D26 2.356,67 100,51 4,86 0,07 119/D26 1.417,33 T657,88 4,61 T0,07 T278,68 0,01 
PT18/D27 1.980,00 T276,16 4,21 T0,58 119/D27 2.218,00 142,79 4,18 T0,50 T66,68 T0,55 
PT18/D28 2.380,67 124,51 4,31 T0,48 119/D28 2.183,33 108,12 4,54 T0,14 116,32 T0,32 
PT18/D29 1.958,67 T297,49 4,62 T0,17 119/D29 1.710,17 T365,04 4,66 T0,02 T331,26 T0,10 
PT18/D30 1.930,67 T325,49 4,80 0,01 119/D30 1.656,80 T418,41 4,74 0,06 T371,95 0,03 
PT18/D31 1.824,00 T432,16 4,34 T0,45 119/D31 1.573,27 T501,94 4,69 0,01 T467,05 T0,23 
PT18/D32 2.174,00 T82,16 4,88 0,09 119/D32 1.667,77 T407,44 4,74 0,06 T244,8 0,07 
PT18/D33 2.868,43 612,27 5,31 0,52 119/D33 2.935,90 860,69 5,47 0,79 736,49 0,65 
PT18/D34 2.756,57 500,41 5,37 0,58 119/D34 2.841,63 766,42 4,95 0,27 633,42 0,42 
PT18/D35 2.493,07 236,91 4,63 T0,16 119/D35 1.846,93 T228,28 4,67 T0,01 4,32 T0,09 

GTKNKHC T1: 90,47 (ChY tiêu NSCT) GTKNKHC T1: 0,06 (ChY tiêu (9 brix) 
GTKNKHC T2: T90,47 (ChY tiêu NSCT) GTKNKHC T2: T0,06 (ChY tiêu (9 brix) 

V%i m9t gi:ng cà chua ch6 bi6n ngoài n�ng suWt 
cao, kh� n�ng thích Cng t:t thì chWt l�>ng qu�, (.c 

bi�t là hàm l�>ng chWt khô hòa tan cao, (9 pH d�ch 
qu� thWp, là y6u t: ccc k� quan trpng. 
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N�ng suWt cá th, là k6t qu� bi,u hi�n sc tZng 
h>p c8a các y6u t: cWu thành n�ng suWt. K6t qu� 
nghiên cCu _ b�ng 1 cho thWy, v%i gi:ng th] 1 trong 
các dòng nghiên cCu có 17 dòng có KNKH, trong (ó 
7 dòng có KNKH rWt cao (Giá tr� KNKH tg 332,86 T  
692,21). V%i gi:ng th] 2 xác (�nh (�>c 19 dòng có 
KNKH, trong (ó 7 dòng có KNKH rWt cao (Giá tr� 

KNKH tg 411,46 T 1039,89).  

K6t qu� nghiên cCu KNKHC c8a các dòng v%i c� 
2 gi:ng th] cho thWy có 13 dòng có KNKHC, trong (ó 
7 dòng có KNKHC cao nhWt v%i giá tr� KNKHC tg 
372,17 T 866,06. Trong 2 gi:ng th] thì gi:ng th] 1 có 
KNKHC cao h�n gi:ng th] 2 v^ chY tiêu này (B�ng 1). 

BBBB�ng 2. Iánh giá (9 tr9i và UTL v^ chY tiêu  n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 2. Iánh giá (9 tr9i và UTL v^ chY tiêu  n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 2. Iánh giá (9 tr9i và UTL v^ chY tiêu  n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô h�ng 2. Iánh giá (9 tr9i và UTL v^ chY tiêu  n�ng suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô hòa tan òa tan òa tan òa tan _ các con lai F1 _ các con lai F1 _ các con lai F1 _ các con lai F1 
trong phép lai topcross (35 x 2) vtrong phép lai topcross (35 x 2) vtrong phép lai topcross (35 x 2) vtrong phép lai topcross (35 x 2) v& thu (ông& thu (ông& thu (ông& thu (ông 2007 2007 2007 2007    

TZ h>p lai v%i gi:ng th] T1(PT18) TZ h>p lai v%i gi:ng th] T2 (119) 
NSCT (g) I9 brix NSCT (g) I9 brix TT Tên dòng 

Hb(%) hp Hb(%) hp Hb(%) hp Hb(%) hp 
1 D1 37,63 9,56 T15,38 T0,70 T22,72 T0,82 T8,47 T0,74 
2 D2 47,40 11,58 T16,73 T0,79 16,43 2,31 T9,32 T0,80 
3 D3 36,64 12,45 T6,73 T0,40 T3,08 0,73 2,12 11,00 
4 D4 28,10 3,20 T4,81 T0,11 0,51 1,03 0,64 T1,00 
5 D5 32,85 7,69 T5,00 T0,30 T25,24 T0,95 T1,46 T0,75 
6 D6 26,97 3,41 0,38 1,20 9,38 1,52 T4,20 T0,50 
7 D7 20,89 1,85 T17,50 T0,82 0,54 1,02 T9,96 T0,81 
8 D8 7,08 1,62 T8,27 T0,59 5,76 1,32 T0,21 0,67 
9 D9 15,90 2,03 T7,14 0,18 22,45 3,80 T19,37 T0,54 

10 D10 33,65 5,52 T0,19 0,95 29,51 18,60 6,25 8,50 
11 D11 15,34 72,23 T11,73 T1,03 T9,60 T0,10 T5,93 T3,67 
12 D12 8,44 2,02 T13,27 T1,76 1,76 1,11 T5,93 T27,00 
13 D13 48,31 13,50 T4,81 T0,11 20,21 4,72 T1,03 0,57 
14 D14 39,36 5,78 T12,88 T1,39 T20,34 T0,30 T4,66 T4,50 
15 D15 5,100 2,49 T15,19 T1,70 T1,21 0,90 T17,41 T0,79 
16 D16 10,26 2,57 T5,58 T0,45 T49,28 T2,45 1,46 2,75 
17 D17 31,75 40,28 T3,08 0,11 T8,87 0,07 T0,21 0,83 
18 D18 1,65 1,19 T10,96 T0,84 T23,93 T0,49 T3,81 T1,57 
19 D19 13,01 2,00 T5,96 T1,21 6,35 2,28 T2,64 T0,30 
20 D20 11,52 2,84 T9,23 T0,80 7,30 1,52 T1,48 T1,63 
21 D21 T6,34 T1,05 T6,73 T1,06 T24,61 T2,99 T4,94 T2,43 
22 D22 29,58 3,58 T16,54 T2,82 T20,69 T0,13 T16,63 T51,70 
23 D23 11,00 2,19 T4,81 T1,50 10,03 1,61 T5,00 T0,79 
24 D24 22,39 4,55 T6,15 T0,23 1,94 1,14 4,66 12,00 
25 D25 39,64 8,38 T5,19 T0,17 4,25 1,32 2,11 11,00 
26 D26 34,18 11,66 T6,54 T0,36 T33,64 T1,92 T2,33 T10,00 
27 D27 10,83 13,86 T19,04 T0,19 3,85 1,47 T11,44 0,08 
28 D28 35,54 4,19 T17,12 T0,22 2,23 1,12 T3,81 0,63 
29 D29 11,52 2,38 T11,15 T1,27 T19,92 T0,26 T1,27 T3,00 
30 D30 9,92 5,15 T7,69 T0,78 T22,42 T1,07 T0,21 0,33 
31 D31 3,85 1,42 T16,54 T1,46 T26,33 T0,60 T0,64 0,73 
32 D32 23,78 2,67 T6,15 T0,45 T21,91 T0,06 T0,42 0,01 
33 D33 63,31 136,6 2,12 T3,40 37,47 5,04 4,19 1,83 
34 D34 56,94 26,68 3,27 2,55 33,05 4,09 T0,60 0,77 
35 D35 41,94 18,62 T10,96 T1,85 T13,52 T0,25 T2,71 T2,25 
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K6t qu� (ánh giá v^ bi,u hi�n UTL cho thWy hu 
h6t các tZ h>p (^u cho UTL trung bình và UTL thcc, 
(.c bi�t giá tr� UTL bi,u hi�n rWt cao, có tZ h>p lên 
t%i 40T50% , th\m chí 60% khi lai các dòng/gi:ng v%i 
gi:ng th] PT18. Các tZ h>p có UTL thcc cao nhWt là 
PT18/D13, PT18/D34 và PT18/D33 v%i giá tr� UTL 
(	t 48,31, 56,94 và 63,31%. Trong khi (ó khi lai các 
dòng/gi:ng v%i gi:ng th] 119 giá tr� UTL c8a các tZ 
h>p _ c� 2 d	ng thWp h�n rWt nhi^u; trong 35 tZ h>p 
lai có 21 tZ h>p có bi,u hi�n giá tr� UTL trung bình, 
18 tZ h>p có bi,u hi�n giá tr� UTL thcc; các tZ h>p lai 
có giá tr� bi,u hi�n UTL thcc cao nhWt tg 10,03T
37,47% là 119/D23, 119/D2, 119/D13, 119/D9, 
119/D10, 119/D34, 119/D33. Nh� v\y, n�ng suWt là 
y6u t: ch�u �nh h�_ng và có t��ng quan ch.t b_i các 
y6u t: cWu thành nh� s: qu�/cây và kh:i l�>ng trung 
bình qu�. S: qu�/cây nhi^u nh�ng kh:i l�>ng trung 
bình qu� thWp làm h	n ch6 (6n n�ng suWt. K6t qu� 
phân tích bi,u hi�n giá tr� UTL cho thWy nhrng tZ 
h>p lai có UTL cao thì b: m� c8a chúng có kh� n�ng 
k6t h>p cao. K6t qu� này c`ng phù h>p v%i k6t qu� 
nghiên cCu c8a Ki^u Th� Th�, 1998 [5] (B�ng 2). 

Hàm l�>ng chWt khô hòa tan là chY tiêu chWt 
l�>ng (�>c quan tâm hàng (u v%i m9t gi:ng cà 
chua cho ch6 bi6n. K6t qu� nghiên cCu cho thWy khi 
lai v%i gi:ng th] PT18, trong 35 dòng có 20 dòng cho 
k6t qu� có KNKH trong (ó 6 dòng v%i giá tr� KNKH 
cao tg 0,25T1,06. T��ng tc v%i gi:ng th] 119, trong 
các dòng nghiên cCu có 7 dòng có KNKH thWp v%i 
giá tr� KNKH tg 0,01T0,1; 7 dòng có KNKH trung 
bình v%i giá tr� KNKH tg 0,1T0,17 và 6 dòng có KNKH 
cao v%i giá tr� KNKH tg 0,2T0,73. Trong các dòng 
nghiên cCu có 19 dòng có KNKHC v%i c� 2 gi:ng 
th], trong (ó dòng có KNKHC cao nhWt là D16, D25, 
D15, D17, D6, D34, D33, D9 v%i giá tr� trong kho�ng 
tg  0,15T0,73. Trong hai gi:ng th] thì gi:ng th] 1 
c`ng là gi:ng có KNKHC cao h�n gi:ng th] 2 v^ chY 
tiêu này (B�ng 1). 

K6t qu� phân tích sc bi,u hi�n UTL c8a các tZ 
h>p cho thWy hu h6t các tZ h>p không có bi,u hi�n 
UTL c� v^ UTL trung bình và UTL thcc. V%i gi:ng 
th] PT18 trong 35 tZ h>p lai có 6 tZ h>p có UTL 
trung bình v%i mCc (9 rWt thWp tg 0,4T5,5% và có 3 tZ 
h>p có UTL thcc v%i giá tr� tg 0,38T3,27%. V%i gi:ng 
th] 119, trong 35 tZ h>p lai có 15 tZ h>p có UTL 
trung bình v%i giá tr� tg 0,11T9,37% và 7 tZ h>p có 
UTL thcc v%i giá tr� tg 0,64T6,25%. Nh� v\y có th, 
nói v%i cà chua vi�c c�i thi�n hàm l�>ng chWt khô 

hòa tan (I9 brix) blng ph��ng pháp t	o gi:ng UTL 
là rWt khó kh�n, do v\y c�i thi�n hàm l�>ng chWt 
khô hòa tan trong cà chua blng vi�c tác (9ng các 
bi�n pháp k� thu\t canh tác (�>c nhi^u ng��i quan 
tâm (B�ng 2). 

Tg k6t qu� nghiên cCu KNKH v^ các chY tiêu 
trên 2 gi:ng th], v%i 35 dòng cà chua (ã xác (�nh 
(�>c 6 dòng có KNKHC cao nhWt là: D6, D13, D19, 
D20, D33 và D34; các dòng này (�>c s] d&ng trong lai 
dialen (, t	o gi:ng cà chua sau này. 

2222. Nghiên c. Nghiên c. Nghiên c. Nghiên cCu KNKHR và bi,u hi�n di truy^n Cu KNKHR và bi,u hi�n di truy^n Cu KNKHR và bi,u hi�n di truy^n Cu KNKHR và bi,u hi�n di truy^n 
các tính trcác tính trcác tính trcác tính tr	ng kinh t6 liên quan (6n ch6 bi6n công 	ng kinh t6 liên quan (6n ch6 bi6n công 	ng kinh t6 liên quan (6n ch6 bi6n công 	ng kinh t6 liên quan (6n ch6 bi6n công 
nghinghinghinghi�p c8a cà chua lai F1�p c8a cà chua lai F1�p c8a cà chua lai F1�p c8a cà chua lai F1     

a. N�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt 
c8a các dòng b: m� và tZ h>p lai cà chua 

K6t qu� _ b�ng 3 cho thWy các dòng b: m� (�>c 
chpn (^u có các y6u t: cWu thành n�ng suWt và n�ng 
suWt cao v%i t� l� (\u qu� (^u (	t trên 60%, dòng thWp 
nhWt c`ng (	t 56% và dòng cao nhWt (	t trên 65%. S: 
qu�/cây cao k6t h>p v%i kh:i l�>ng trung bình qu� 
vga ph�i thích h>p v%i m9t gi:ng cà chua ch6 bi6n 
t	o cho chúng có n�ng suWt cao. V%i 4 dòng có n�ng 
suWt cá th, trên 2 kg/cây và n�ng suWt thcc thu (	t 
kho�ng 600 t	/ha là ngu n gien quí giúp t	o các 
gi:ng lai có n�ng suWt cao, thích h>p cho ch6 bi6n 
công nghi�p. Nghiên cCu n�ng suWt và các y6u t: cWu 
thành n�ng suWt c8a các tZ h>p lai cho thWy do b: m� 
có ti^m n�ng cho n�ng suWt cao nên hu h6t các tZ 
h>p lai thu (�>c (^u thga h�_ng (�>c các gien quí tg 
b: m�, (.c bi�t m9t s: tZ h>p có KNKHR cao thu 
(�>c n�ng suWt v�>t tr9i so v%i b: m� và các tZ h>p 
lai khác nh� tZ h>p lai D33/D34, D33/D6 và D34/D6 
v%i n�ng suWt cá th, (	t kho�ng 2,3 kg/cây và n�ng 
suWt thcc thu �%c tính (	t kho�ng 630T650 tWn/ha. 

b. Nghiên cCu KNKHR c8a các dòng/gi:ng và 
bi,u hi�n di truy^n tính tr	ng n�ng suWt cá th, c8a cà 
chua lai F1 

Giá tr KNKHR v
 ch� tiêu năng su�t cá th� 
ñ�t cao nh�t � t� h�p lai D33/D34, sau ñó là t� 

h�p D13/D20. Giá tr� kh� n�ng k6t h>p chung cao 
nhWt (	t (�>c _ dòng D6, (i^u (ó gi�i thích vì sao 
nhrng tZ h>p lai có sc (óng góp c8a dòng D6 (^u 
cho n�ng suWt cao. 

K6t qu� nghiên cCu _ b�ng 4 cho thWy, (ã xác 
(�nh (�>c (9 tr9i và UTL _ m9t s: tZ h>p lai nghiên 
cCu. Có 4 tZ h>p lai (	t giá tr� UTL thcc, trong (ó tZ 
h>p D33/D34 có giá tr� cao nhWt v%i 7,58%, ti6p sau 



KHOA H�C CÔNG NGH�  

������������	
������������������������������������������ 22 

(ó là các tZ h>p lai D34/D6 và D33/D6 v%i giá tr� 2,8 
và 2,75%. Hu h6t các tZ h>p lai (^u có UTL chu�n so 
v%i gi:ng (:i chCng 2 (HS902) v%i t� l� rWt cao, cao 
nhWt là tZ h>p lai D33/D34 v%i 32,07%, sau (ó (6n 

D33/D6; D34/D6 và D13/D6 v%i 28,35, 28,22% và 
24,88%; (:i v%i các tZ h>p lai khác chY tiêu này nlm 
trong kho�ng 10%. Tuy v\y tZ h>p lai D33/D20 và 
D6/D20  (	t UTL âm v^ chY tiêu này. 

BBBB�ng 3. N�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt c8a các d�ng 3. N�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt c8a các d�ng 3. N�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt c8a các d�ng 3. N�ng suWt và các y6u t: cWu thành n�ng suWt c8a các dòng bòng bòng bòng b: m� và các tZ h>p lai cà chua theo s� (  : m� và các tZ h>p lai cà chua theo s� (  : m� và các tZ h>p lai cà chua theo s� (  : m� và các tZ h>p lai cà chua theo s� (  
lai Griffing 4 vlai Griffing 4 vlai Griffing 4 vlai Griffing 4 v& thu (ông 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�& thu (ông 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�& thu (ông 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�& thu (ông 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�    

TT Dòng/THL T� l� (\u qu� (%) S: qu�/cây (qu�) KLTB qu�(g) NSCT (g) NSTT (T	/ha) 
Các dòng bCác dòng bCác dòng bCác dòng b: m�: m�: m�: m�    
1 D33 62,10 30,40 80,73 2.167,97 604,86 
2 D13 62,57 26,80 74,24 2.204,77 615,13 
3 D34 56,31 31,43 71,48 1.843,07 514,22 
4 D6 65,89 31,50 67,59 2.203,60 614,80 
5 D20 60,44 26,67 92,81 1.769,80 493,77 
6 D19 56,01 26,60 88,41 2.177,70 607,58 
Các tCác tCác tCác tZ h>p laiZ h>p laiZ h>p laiZ h>p lai    
1 D33/D13 62,78 28,07 76,43 2.032,60 567,10 
2 D33/D34 62,93 28,93 71,29 2.332,20 650,68 
3 D33/D6 66,08 29,89 72,83 2.264,20 631,71 
4 D33/D20 58,39 21,67 73,63 1.542,17 430,27 
5 D33/D19 57,58 24,29 80,57 2.042,13 569,75 
6 D13/D34 62,29 22,99 69,99 1.853,17 517,03 
7 D13/D6 67,19 28,01 68,50 2.205,17 615,24 
8 D13/D20 60,79 23,41 77,82 1.812,60 505,72 
9 D13/D19 56,23 24,36 77,40 1.945,20 542,71 
10 D34/D6 62,13 23,48 65,18 2.266,53 632,36 
11 D34/D20 61,73 26,14 76,12 1.771,47 494,24 
12 D34/D19 59,32 27,69 78,45 1.874,67 523,03 
13 D6/D20 62,50 23,62 79,51 1.748,00 487,69 
14 D6/D19 60,38 25,09 76,48 2.015,27 562,26 
15 D20/D19 61,05 26,57 89,45 1.805,50 503,73 
16 TN05(I/C1) 66,75 27,45 62,48 1.906,12 556,67 
17 HS902 (I/C2) 60,54 26,22 76,57 1.762,79 512,45 

BBBB�ng �ng �ng �ng 4444. Bi. Bi. Bi. Bi,u hi�n UTL v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, c8a các d,u hi�n UTL v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, c8a các d,u hi�n UTL v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, c8a các d,u hi�n UTL v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, c8a các dòng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai c8a chúng (�>c 8a chúng (�>c 8a chúng (�>c 8a chúng (�>c 
tttt	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ô	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ô	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ô	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ông 2009 tng 2009 tng 2009 tng 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�    

TT TZ h>p lai Giá tr� Hm (%) Hb (%) HS1 (%) HS2 (%) Hp 
1 D33/D13 2.032,60 T7,03 T6,24 5,46 15,11 T8,36 
2 D33/D34 2.332,20 16,29 7,58 21,00 32,07 2,01 
3 D33/D6 2.264,20 3,59 2,75 17,47 28,22 4,40 
4 D33/D20 1.542,17 T21,67 T28,87 T19,99 T12,67 T2,14 
5 D33/D19 2.042,13 T6,02 T6,23 5,95 15,65 T26,87 
6 D13/D34 1.853,17 T8,44 T15,95 T3,85 4,95 T0,94 
7 D13/D6 2.205,17 0,04 0,02 14,41 24,88 1,68 
8 D13/D20 1.812,60 T8,79 T17,79 T5,96 2,65 T0,80 
9 D13/D19 1.945,20 T11,23 T11,77 0,92 10,16 T18,18 

10 D34/D6 2.266,53 12,02 2,80 17,59 28,35 1,35 
11 D34/D20 1.771,47 T1,94 T3,88 T8,09 0,32 T0,95 
12 D34/D19 1.874,67 T6,75 T13,92 T2,74 6,16 T0,81 
13 D6/D20 1.748,00 T12,01 T20,68 T9,31 T1,01 T1,10 
14 D6/D19 2.015,27 T8,01 T8,55 4,56 14,13 T13,54 
15 D20/D19 1.805,50 T8,52 T17,09 T6,33 2,25 T0,82 
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So v%i (:i chCng 1 (TN005) các tZ h>p lai có 
UTL nh�ng _ mCc thWp h�n so v%i gi:ng (:i chCng 
2. Các tZ h>p lai D33/D34, D33/D6, D34/D6 và 
D13/D6 c`ng là nhrng tZ h>p có UTL cao nhWt. Các 
tZ h>p lai có m9t trong các b: m� là dòng D20 (^u 
không có UTL chu�n v^ chY tiêu này.  

c. Nghiên cCu kh� n�ng k6t h>p riêng và bi,u 
hi�n di truy^n tính tr	ng hình thái, chWt l�>ng qu� 
c8a các dòng, gi:ng và tZ h>p lai F1 c8a cà chua 

K6t qu� nghiên cCu _ b�ng 5 cho thWy các dòng 
(�>c chpn lpc (^u có d	ng qu� hình tr& cao, cùi dày, 
màu soc qu� chín (~ (\m và hàm l�>ng chWt khô hòa 
tan cao kho�ng 5 (9 brix, s: ng�n ít, (ây là nhrng chY 
tiêu quan trpng và (	t tiêu chu�n c8a m9t gi:ng cà 
chua ch6 bi6n t:t.  

Tuy nhiên, dòng P20 có các chY tiêu chWt l�>ng 
cho ch6 bi6n thWp h�n nh�ng vSn (�>c lca chpn v%i 
m&c (ích nhlm xác (�nh bi,u hi�n di truy^n và UTL 
c8a các dòng cà chua khi s] d&ng s� (  lai Dialen 
Griffing 4.  

K6t qu� nghiên cCu các tZ h>p lai cho thWy chY 
s: d	ng qu� c8a các tZ h>p (�>c c�i thi�n và bi,u 
hi�n di truy^n trung gian. Hu h6t các tZ h>p lai t	o 
ra có d	ng qu� hình tr& tròn, thích h>p không nhrng 
cho ch6 bi6n mà còn thích h>p v%i �n t��i, h>p th� 
hi6u c8a ng��i tiêu dùng. I9 dày cùi, s: ng�n ô bi,u 
hi�n tính tr9i và (�>c di truy^n cho th6 h� F1. Màu 
soc qu� khó (�>c c�i thi�n blng phép lai hru tính 
gira các dòng. Các k6t qu� này (�>c bi,u hi�n rõ _ 
các tZ h>p lai (�>c t	o ra v%i dòng D20, dòng chY có 
màu soc qu� (~ khi chín, nhi^u ng�n ô. 

BBBB�ng �ng �ng �ng 5555. I. I. I. I.c (i,m h.c (i,m h.c (i,m h.c (i,m hình thái, chình thái, chình thái, chình thái, chWt l�>ng qu� c8a các dWt l�>ng qu� c8a các dWt l�>ng qu� c8a các dWt l�>ng qu� c8a các dòng, tòng, tòng, tòng, tZ h>p lai cà chua t	o ra theo s� (  lai Griffing 4 v& Z h>p lai cà chua t	o ra theo s� (  lai Griffing 4 v& Z h>p lai cà chua t	o ra theo s� (  lai Griffing 4 v& Z h>p lai cà chua t	o ra theo s� (  lai Griffing 4 v& 
thu (ông 2009 tthu (ông 2009 tthu (ông 2009 tthu (ông 2009 t	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�	i Vi�n Nghiên cCu Rau Qu�    

TT Dòng/THL 
ChY s: d	ng 
qu� (I=H/D) 

I9 dày cùi 
(mm) 

S: ng�n ô I9 brix Màu soc qu� 

Các dòng bCác dòng bCác dòng bCác dòng b: m�: m�: m�: m�    
1 D33 1,05 7,07 3,93 5,26 I~ (\m 
2 D13 1,07 6,40 2,73 4,84 I~ (\m 
3 D34 1,10 6,37 3,13 5,00 I~ (\m 
4 D6 1,04 6,60 2,70 4,98 I~ (\m 
5 D20 0,85 6,50 Nhi^u 4,70 I~ 
6 D19 1,07 6,70 4,23 4,96 I~ (\m 

Các tCác tCác tCác tZ h>p laiZ h>p laiZ h>p laiZ h>p lai    
1 D33/D13 1,11 6,57 3,08 4,85 I~ (\m 
2 D33/D34 1,06 7,02 3,33 5,20 I~ (\m 
3 D33/D6 1,08 6,80 3,00 5,14 I~ (\m 
4 D33/D20 1,00 6,61 4,57 4,53 I~ 
5 D33/D19 0,97 6,73 4,11 4,86 I~ (\m 
6 D13/D34 1,11 6,73 3,07 4,75 I~ 
7 D13/D6 1,05 6,53 3,20 4,93 I~ (\m 
8 D13/D20 1,03 7,00 4,23 4,63 I~ 
9 D13/D19 0,99 6,93 4,27 4,74 I~ (\m 

10 D34/D6 1,02 6,37 3,43 4,78 I~ (\m 
11 D34/D20 1,09 6,97 3,40 4,67 I~ 
12 D34/D19 1,05 6,67 3,95 4,80 I~ (\m 
13 D6/D20 1,07 6,50 3,06 4,71 I~ 
14 D6/D19 0,96 6,57 5,00 4,78 I~ (\m 
15 D20/D19 1,04 7,00 3,98 4,65 I~ 
16 TN05(I/C1) 1,05 6,25 3,40 5,12 I~ (\m 
17 HS902 (I/C 2) 1,12 6,86 3,20 5,23 I~ (\m 

K6t qu� nghiên cCu _ b�ng 6 cho thWy phát hi�n 
(�>c UTL trung bình v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô 

hòa tan _ m9t s: tZ h>p lai nh�ng không tìm thWy giá 
tr� UTL thcc trên các tZ h>p lai này. ChY có 2 tZ h>p 
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(	t giá tr� UTL chu�n v%i c� hai gi:ng (:i chCng là tZ 
h>p D33/D34 và D33/D6. Tuy v\y siêu tr9i d��ng 
c`ng (�>c tìm thWy t	i tZ h>p lai D13/D19 và 
D13/D34, trong khi (ó các tZ h>p lai D33/D34 và 
D33/D6 chY (	t mCc tr9i d��ng. Các tZ h>p khác 
bi,u hi�n mCc tr9i âm và siêu tr9i âm. Iây c`ng là lý 

do có nhi^u nhà khoa hpc cho rlng, hàm l�>ng chWt 
khô hòa tan do ki,u gien qui (�nh nh�ng ch�u �nh 
h�_ng rWt l%n b_i (i^u ki�n môi tr��ng. Vi�c t�ng 
hàm l�>ng chWt khô hòa tan trong cà chua blng các 
bi�n pháp k� thu\t, t�%i tiêu h>p lý (	t hi�u qu� h�n 
là vi�c t	o gi:ng. 

BBBB�ng �ng �ng �ng 6666. Bi. Bi. Bi. Bi,u hi�n UTL v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô h,u hi�n UTL v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô h,u hi�n UTL v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô h,u hi�n UTL v^ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô hòa tan còa tan còa tan còa tan c8a các d8a các d8a các d8a các dòng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai còng có KNKHC cao và con lai c8a 8a 8a 8a 
chúng (�chúng (�chúng (�chúng (�>c t	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ông 2009>c t	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ông 2009>c t	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ông 2009>c t	o ra theo s� (  lai Grffing 4 v& thu (ông 2009    

TT TZ h>p lai Giá tr� H Hb HS1 HS2 hp 
1 D33/D13 4,85 T3,96 T7,79 T3,96 T4,72 T0,95 
2 D33/D34 5,20 1,36 T1,14 2,97 2,16 0,54 
3 D33/D6 5,14 0,39 T2,28 1,78 0,98 0,14 
4 D33/D20 4,53 T9,04 T13,88 T10,30 T11,00 T1,61 
5 D33/D19 4,86 T3,95 T7,60 T3,76 T4,52 T1,33 
6 D13/D34 4,75 T3,46 T5,00 T5,94 T6,68 2,13 
7 D13/D6 4,93 0,41 T1,00 T2,38 T3,14 T0,29 
8 D13/D20 4,63 T2,94 T4,34 T8,32 T9,04 T2,00 
9 D13/D19 4,74 T3,27 T4,44 T6,14 T6,88 2,67 

10 D34/D6 4,78 T4,21 T4,40 T5,35 T6,09 T21,00 
11 D34/D20 4,67 T3,71 T6,60 T7,52 T8,25 T1,20 
12 D34/D19 4,80 T3,61 T4,00 T4,95 T5,70 T9,00 
13 D6/D20 4,71 T2,69 T5,42 T6,73 T7,47 T0,93 
14 D6/D19 4,78 T3,82 T4,02 T5,35 T6,09 T19,00 
15 D20/D19 4,65 T3,73 T6,25 T7,92 T8,64 T1,38 

Nghiên cCu kh� n�ng k6t h>p c8a các dòng cà 
chua (�>c chpn lpc cho thWy tZ h>p lai D33/D34 và 

D33/D6 cho giá tr� kh� n�ng k6t h>p riêng cao nhWt. 
Dòng D33 (	t giá tr� KNKHC cao nhWt (B�ng 7). 

BBBB�ng �ng �ng �ng 7777.  Giá tr.  Giá tr.  Giá tr.  Giá tr� kh� n�ng k6t h>p gira các d� kh� n�ng k6t h>p gira các d� kh� n�ng k6t h>p gira các d� kh� n�ng k6t h>p gira các dòng bòng bòng bòng b: m� _ tính tr: m� _ tính tr: m� _ tính tr: m� _ tính tr	ng hàm l�>ng chWt khô h	ng hàm l�>ng chWt khô h	ng hàm l�>ng chWt khô h	ng hàm l�>ng chWt khô hòa tanòa tanòa tanòa tan    
Giá trGiá trGiá trGiá tr� KNKHR� KNKHR� KNKHR� KNKHR    

Dòng D33 D13  D34 D6 D20 D19 
D33  T0,083 0,228 0,129 T0,221 T0,054 
D13   T0,055 0,092 0,049 T0,004 
D34    T0,227 0,040 0,014 
D6     0,047 T0,042 
D20      0,085 
D19      T 

Giá trGiá trGiá trGiá tr� KNKHC� KNKHC� KNKHC� KNKHC    
GTKNKHC 0,155 T0,015 0,028 0,063 T0,193 T0,037 

LSD0,05 GI (KNKHC) = 0,067                   SIJ (KNKHR) = 0,114 
LSD0,01 GI (KNKHC) = 0,091                   SIJ (KNKHR) = 0,154 

Nh� v\y, gira các dòng (�>c chpn lpc, giá tr� 
kh� n�ng k6t h>p riêng cao v%i tgng chY tiêu là khác 
nhau _ tgng tZ h>p lai và t��ng tc nh� v\y gira các 
dòng khác nhau thì KNKHC v%i tgng chY tiêu nghiên 
cCu có khác nhau. Tuy v\y n�ng suWt cá th,, chY tiêu 
tZng h>p c8a các y6u t: cWu thành n�ng suWt và hàm 
l�>ng chWt khô hòa tan, y6u t: rWt cn thi6t v%i m9t 
gi:ng cà chua ch6 bi6n, (	t (�>c cao nhWt _ tZ h>p 

D33/D34. Dòng D33 (�>c chpn là dòng có KNKHC 
cao nhWt _ chY tiêu hàm l�>ng chWt khô hòa tan và s: 
qu�/cây, còn dòng D6 (�>c chpn là dòng có KNKHC 
cao nhWt v^ chY tiêu n�ng suWt cá th, và t� l� (\u qu�. 

4. K4. K4. K4. K6t qu� phân tích t��ng quan v^ các chY tiêu 6t qu� phân tích t��ng quan v^ các chY tiêu 6t qu� phân tích t��ng quan v^ các chY tiêu 6t qu� phân tích t��ng quan v^ các chY tiêu 
n�ng sun�ng sun�ng sun�ng suWt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 brix Wt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 brix Wt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 brix Wt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 brix 
cccc8a các tZ h>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác 8a các tZ h>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác 8a các tZ h>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác 8a các tZ h>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác 
nhaunhaunhaunhau    
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I, nghiên cCu t��ng quan c8a các y6u t: cWu 
thành n�ng suWt v%i n�ng suWt và hàm l�>ng chWt khô 
hòa tan c8a các tZ h>p lai (ã ti6n hành nghiên cCu 
th] nghi�m _ 3 v& tr ng khác nhau; k6t qu� cho 
thWy: T� l� (\u qu� có t��ng quan ch.t, t� l� thu\n 
v%i s: qu�/cây _ tWt c� các th�i v& tr ng. Tuy nhiên 
kh:i l�>ng trung bình qu� l	i có t��ng quan ngh�ch 
v%i c� t� l� (\u qu� c`ng nh� s: qu�/cây. Ii^u này 
chCng t~ n6u gi:ng có kh:i l�>ng qu� l%n th��ng có 
t� l� (\u qu� thWp và s: qu�/cây ít; (i^u này phù h>p 
v%i các k6t qu� nghiên cCu tr�%c (ây. 

N�ng suWt cá th, là chY tiêu tZng h>p quy6t (�nh 
b_i các y6u t: cWu thành n�ng suWt và có t��ng quan 
thu\n v%i t� l� (\u qu�, s: qu�/cây. Tuy nhiên, v%i 
các tZ h>p lai cà chua ch6 bi6n k6t qu� nghiên cCu l	i 
có t��ng quan ngh�ch v%i chY tiêu kh:i l�>ng trung 
bình qu�. Ii^u này cho thWy v%i (.c (i,m c8a m9t 
gi:ng cà chua cho ch6 bi6n yêu cu d	ng cây gpn, 

sinh tr�_ng ngon, t\p trung thì y6u t: kh:i l�>ng qu� 
quá to sq không thích Cng. Mô hình gi:ng có s: qu� 
nhi^u, kh:i l�>ng qu� có (9 l%n trung bình sq cho 
n�ng suWt cao thì thích h>p h�n. 

V%i hàm l�>ng chWt khô hòa tan, t��ng quan c8a 
chY tiêu này v%i các chY tiêu v^ n�ng suWt và các y6u 
t: cWu thành n�ng suWt khác nhau không rõ _ các 
th�i v& tr ng. Tuy nhiên chúng có t��ng quan 
ngh�ch v%i chY tiêu kh:i l�>ng trung bình qu� và 
(�>c bi,u hi�n rõ qua các th�i v& tr ng. Nh� v\y 
th��ng nhrng gi:ng có kh:i l�>ng qu� l%n sq có 
hàm l�>ng chWt khô hòa tan thWp (B�ng 8). 

Nghiên cCu t��ng quan gira các y6u t: cWu 
thành n�ng suWt và n�ng suWt c8a các tZ h>p lai giúp 
chúng ta xác (�nh (�>c mô hình hoàn h�o v%i m9t 
gi:ng cà chua cho ch6 bi6n; k6t h>p hài hòa các chY 
tiêu kinh t6, t	o gi:ng cho n�ng suWt và chWt l�>ng 
cao. 

BBBB�ng �ng �ng �ng 8888. Phân tích t��ng quan v. Phân tích t��ng quan v. Phân tích t��ng quan v. Phân tích t��ng quan v^ các chY tiêu n�ng suWt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 ^ các chY tiêu n�ng suWt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 ^ các chY tiêu n�ng suWt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 ^ các chY tiêu n�ng suWt, các y6u t: cWu thành n�ng suWt và (9 bbbbrix crix crix crix c8a các tZ 8a các tZ 8a các tZ 8a các tZ 
hhhh>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác nhau>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác nhau>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác nhau>p lai cà chua _ các th�i v& tr ng khác nhau    

VVVV& xu& xu& xu& xuân hè 2009ân hè 2009ân hè 2009ân hè 2009    
    TLIQ    S� QUz    KLTBQ    NSCT    BRIX    

TLIQ    0,106                    
S� QUz    0,704    0,723                
KLTBQ    T 0,225    T0,961    0,726         
NSCT    0,389    0,332    T0,349    0,321        
BRIX    0,408    0,310    0,361    0,193    0,363    

VVVV& thu (ông 2009& thu (ông 2009& thu (ông 2009& thu (ông 2009    
TLIQ    0,657                    
S� QUz    0,480    0,547                
KLTBQ    T0,235    T0,745    0,122         
NSCT    0,321    0,397    T0,182    0,384        
BRIX    0,290    0,317    T0,986    0,639    0,289    

VVVV& thu (ông 2010& thu (ông 2010& thu (ông 2010& thu (ông 2010    
TLIQ    0,574                 
S� QUz    0,479    0,385                
KLTBQ    T0,244    T0,300    0,886         
NSCT    0,791    0,728    T0,392    0,353     
BRIX    T0,229    0,296    T0,127    0,293    0,503 

IV. K�T LU�N 
T Trong phép lai th] 35 dòng/gi:ng cà chua v%i 2 

gi:ng th] (ã xác (�nh (�>c 6 dòng có KNKHC cao 
v^ chY tiêu n�ng suWt và hàm l�>ng chWt khô hòa tan 
là: D6, D13, D19, D20, D33 và D34. TZ h>p lai 
D33/D34 (	t giá tr� KNKHR cao nhWt c� v^ n�ng 
suWt cá th, và hàm l�>ng chWt khô hòa tan, trong khi 
(ó KNKHC cao nhWt v^ chY tiêu n�ng suWt cá th,  thu 

(�>c _ dòng D6 và chY tiêu hàm l�>ng chWt khô hòa 
tan là dòng D33 trong phép lai dialen theo s� (  lai 
Griffing 4. 

T k th6 h� F1 (a s: các con lai cho bi,u hi�n tr9i 
d��ng và siêu tr9i d��ng v^ chY tiêu n�ng suWt cá th,. 
Iã tìm thWy giá tr� UTL thcc v^ chY tiêu n�ng suWt cá 
th, khi lai các dòng/gi:ng v%i hai gi:ng th] PT18 và 
119. M9t s: tZ h>p lai có UTL thcc cao v^ các chY tiêu 
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n�ng suWt cá th, kho�ng 10,03T37,47% khi lai v%i 
gi:ng th] PT18, th\m chí (	t t%i 40T50% khi lai v%i 
gi:ng th] 119. Có 4 tZ h>p lai (	t giá tr� UTL thcc 
trong s� (  lai Griffing 4; (áng k, là tZ h>p lai 
D33/D34 có giá tr� cao nhWt 7,58%, ti6p sau (ó là các 
tZ h>p lai D34/D6 và D33/D6 v%i giá tr� 2,8 và 2,75%. 

T Theo tính tr	ng hàm l�>ng chWt khô hòa tan 
(I9 brix) ít tZ h>p lai bi,u hi�n tr9i d��ng và siêu 
tr9i d��ng, ( ng th�i UTL thcc v^ tính tr	ng này thu 
(�>c _ s: ít các tZ h>p lai, chY v%i 3 tZ h>p v%i giá tr� 
UTL tg 0,38T3,27% (khi lai v%i gi:ng th] PT18) và 7 tZ 
h>p lai v%i giá tr� UTL tg 0,64T6,25% (khi lai v%i gi:ng 
th] 119). Không tìm (�>c UTL thcc v^ chY tiêu này 
trong phép lai luân giao theo s� (  lai Griffing 4.  

T T��ng quan v^ hàm l�>ng chWt khô hòa tan v%i 
các chY tiêu v^ n�ng suWt và các y6u t: cWu thành 
n�ng suWt khác nhau không rõ _ các th�i v& tr ng. 
Tuy nhiên chúng có t��ng quan ngh�ch v%i chY tiêu 
kh:i l�>ng trung bình qu� và (�>c bi,u hi�n rõ qua 
các th�i v& tr ng. 
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EVALUATIEVALUATIEVALUATIEVALUATION OF SOME INBRED LINES TOMATO ON THE COMBINING ABILITY OF ECONON OF SOME INBRED LINES TOMATO ON THE COMBINING ABILITY OF ECONON OF SOME INBRED LINES TOMATO ON THE COMBINING ABILITY OF ECONON OF SOME INBRED LINES TOMATO ON THE COMBINING ABILITY OF ECONOOOOMICAL MICAL MICAL MICAL 
CHARACTERISTICS RELATED TO PROCESSINGCHARACTERISTICS RELATED TO PROCESSINGCHARACTERISTICS RELATED TO PROCESSINGCHARACTERISTICS RELATED TO PROCESSING    

Duong Kim Thoa, Tran Khac ThiDuong Kim Thoa, Tran Khac ThiDuong Kim Thoa, Tran Khac ThiDuong Kim Thoa, Tran Khac Thi    

SSSSummaryummaryummaryummary 
The study indicated that there were 6 tomato inbred lines gave highly value of general combining ability 
(GCA) among 35 lines namelly D6, D13, D19, D20, D33 and D34). Combination of D33/D34 showed highest 
value on specific combining ability (SCA) in both individual fruit yield and soluble solids content (Brix) 
characteristics. The highest specific combining ability obtained at D6 inbred line in individual fruit yield 
and D33 in soluble solids content character. The over dominance, complete dominance, partical dominace 
and heterobeltiosic was found on individual fruit yield characteristic in F1 hybrid combinations generation 
at topcross and diallele cross methods. How ever have just a few combinations gave plus over dominance 
on soluble solids content character and heterobeltiosic have not found on it in diallele cross methods. 
There was no significant positive correlation between soluble solids content with the yield and yield 
components characteristics, but the  negative correlation with fruit weight was found. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words. Dominance, GCA (General combinable ability), SCA (Specific combinableg ability), heterosis, 
heterobeltiosis, individual fruit yield, soluble solids,  processing tomato. 
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