
KHOA H�C CÔNG NGH�  

 

������������	
������������������������������������������ 24 

NGHIÊN C�U �NH H3�NG C5A CÁC PH37NG PHÁP 

TH� PH�N VÀ TH9I �I:M C�U PHÔI ��N KH� N<NG 

T�O CON LAI GI=A CÁC GI�NG HOA LILY (CHI LILIUM) 
TrTrTrTr�nh Khfc Quang�nh Khfc Quang�nh Khfc Quang�nh Khfc Quang1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T$T$T$T$T    
MIc @ích c9a nghiên cHu này là so sánh �nh h�2ng c9a ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và ph�Ang 
pháp thI ph7n cft vòi nhIy (CSM) @Jn sG t�o thành con lai khác loài F1 và con lai l�i BC1 c9a hoa lily. 
Nghiên cHu này @ã sZ dIng 12 t} hOp lai v=i 6 nhóm lai Asiatic (A), LA (LA), Oriental (O), OT (OT), L. 
formolongi (F) và L. longiflorum Thunb. (L). Hai ph�Ang pháp nuôi c7y lát cft bUu nhIy (OSC) và nuôi c7y 
túi phôi (ESR) @�Oc sZ dIng @B nuôi c7y các noãn @ã @�Oc thI tinh hohc túi phôi sau khi thI ph7n cft vòi 
nhIy và thI ph7n thông th��ng. KJt qu� nghiên cHu chK ra r|ng CSM là ph�Ang pháp thích hOp và hiCu qu� 
@%i v=i thJ hC con lai F1. T� lC @Ru qu� @�t cao (30,0^65,0%). Ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng thì thích 
hOp hAn v=i thJ hC lai l�i BC1 v=i t� lC @Ru qu� @�t 20,0^87,5%. %i v=i t} hOp lai khác loài, sZ dIng ph�Ang 
pháp OSC 2 th�i gian 8^10 ngày sau thI ph7n cho t� lC noãn n�y mUm cao nh7t (40,7^50,6%). Khi sZ dIng 
ph�Ang pháp ESR, th�i gian thu noãn t%t nh7t là tT 45^60 ngày sau thI ph7n (tùy thu+c vào t} hOp lai) và t� 
lC phôi n�y mUm 2 các t} hOp lai khác nhau dao @+ng tT 8,1^21,3%. 

TTTTT khóa:T khóa:T khóa:T khóa: ThI ph7n thông th��ng, thI ph7n cft vòi nhIy, nuôi c7y túi phôi, nuôi c7y lát cft bUu nhIy, lai 
khác loài, loài Lilium.  

   
I. ��T V�N �
4 

Chi Lilium bao g�m kho�ng 80 loài, có ngu�n 
g%c 2 Bfc bán cUu và @�Oc phân lo�i thành 7 nhóm; 
trong @ó có 3 nhóm lai quan tr�ng @%i v=i công tác 
ch�n t�o gi%ng lily là nhóm lai Oriental (O), nhóm lai 
Asiatic (A) và nhóm lai Longiflorum (L). Tuy nhiên 
m+t trong nh.ng khó kh0n ghp ph�i khi lai xa gi.a 
các loài thu+c chi Lilium là hiCn t�Ong b7t hOp tr�=c 
và sau thI tinh (Van Tuyl & cs, 1991), @i>u này có 
thB khfc phIc @�Oc b|ng viCc sZ dIng các ph�Ang 
pháp thI ph7n (thI ph7n cft vòi nhIy, thI ph7n in 
vitro) và cHu phôi khác nhau (nuôi c7y noãn, nuôi 
c7y lát cft bUu nhIy, nuôi c7y phôi và túi phôi) (Chi, 
2002).  

Ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy là ph�Ang 
pháp @�Oc sZ dIng ph} biJn nh7t @B v�Ot qua nh.ng 
rào c�n tr�=c thI tinh 2 chi Lilium. Juozas 
Proseviçius và Lidija Strikulyte (2004) @ã thu @�Oc 
con lai gi.a nhóm Asiatic và L. pumilum.  khi sZ 
dIng ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy. Lim (2006) 
@ã chK ra r|ng thI ph7n cft vòi nhIy là t%t hAn @%i v=i 
thJ hC lai F1 và ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng 
là t%t hAn @%i v=i quUn thB lai l�i (back^cross). Nuôi 
c7y lát cft bUu nhIy và nuôi c7y túi phôi @ã @�Oc sZ 
dIng thành công @B t�o ra các con lai khác loài 2 chi 
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Vi�n Nghiên c�u Rau qu� 

 

Lilium. Các lát cft có thB @�Oc nuôi c7y thành công 2 
giai @o�n 40 ngày sau thI ph7n @%i v=i t} hOp lai gi.a 
Lilium longiflorum và L. xelegance (Kanoh &cs, 
1988) hohc là tT 5^8 ngày sau thI ph7n gi.a gi%ng 
Gelria x Indian Summer (Van Tuyl & cs, 1991), tT 10^
11 ngày sau thI ph7n gi.a Lilium longiflorum ‘Gerlia’ 
x Asiatic hybrid ‘Montblanc’ (Chi, 2002). %i v=i nuôi 
c7y túi phôi, th�i gian t%t nh7t là 38^70 ngày sau thI 
ph7n tùy thu+c t} hOp lai (Chi, 2002). 

II. V�T LI!U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

1. V1. V1. V1. VRt liCu nghiên cHuRt liCu nghiên cHuRt liCu nghiên cHuRt liCu nghiên cHu    

G�m 1 gi%ng hoa lily thu+c nhóm lai Asiatic (A), 
1 gi%ng thu+c nhóm lai LA (LA), 3 gi%ng thu+c nhóm 
lai Oriental (O), 7 gi%ng thu+c nhóm OT (OT), 1 
gi%ng thu+c nhóm lai L. formolongi (F) và 1 gi%ng 
thu+c loài L. longiflorum Thunb. (L) @�Oc sZ dIng 
@B lai t�o. Các c9 gi%ng này @ã @�Oc phá ng9 (chi>u 
dài mUm tT 1^3 cm), sau @ó @�Oc tr�ng trong chRu 
vào tháng 11/2008 t�i nhà l�=i c9a ViCn Nghiên cHu 
Rau qu�. NhiCt @+ nhà l�=i dao @+ng tT 15^25oC.  

2. Ph�Ang pháp nghiên c2. Ph�Ang pháp nghiên c2. Ph�Ang pháp nghiên c2. Ph�Ang pháp nghiên cHuHuHuHu    

Thí nghiCm @�Oc thGc hiCn tT n0m 2008^2010 
trên 12 t} hOp lai @�Oc kí hiCu lUn l�Ot là: AO, AL, 
FO, LO, LF, LOT, LAOT, OTLA, ALA, LAA, OOT và 
OTO. 
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TiJn hành khZ @Gc khi hoa ch�a n2 (bao ph7n 
ch�a m2), th��ng là tr�=c khi hoa n2 tT 3^4 ngày. 
Dùng tay tách nh{ @Uu nI hoa và ngft các bao ph7n 
(có thB dùng panh gfp bq bao ph7n), r�i @Gng bao 
ph7n trong các @oa nhGa petri, @B nAi khô ráo, thoáng 
mát. Khi bao ph7n bung thì có thB sZ dIng h�t ph7n 
@B thI (Van tuyl, 1991). 

%i v=i ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng: 
khi hoa n2 tT 1^2 ngày (@Uu nhIy tiJt d�ch) thì tiJn 
hành thI ph7n. Dùng bút lông (hohc t0m bông) 
ch7m vào @oa @Gng h�t ph7n và thI trGc tiJp lên @Uu 
nhIy c9a cây m{. %i v=i ph�Ang pháp thI ph7n cft 
vòi nhIy: dùng dao sfc cft lên phía trên bUu nhIy, 
chK @B l�i phUn vòi nhIy có chi>u dài 1^2 mm. Sau @ó, 
dùng @Uu nhIy vTa cft ch7m vào h�n hOp h�t ph7n 
cUn thI và thI lên trên phUn vòi nhIy còn l�i (@Knh 
c9a mht cft). Sau khi thI ph7n xong, tiJn hành bao 
cách ly cho hoa b|ng gi7y nhôm (Van tuyl, 1991). 

%i v=i các t} hOp lai xa, tiJn hành thu qu� 2 các 
giai @o�n 5^7 ngày, 8^10 ngày, 11^13 ngày sau thI 
ph7n và tiJn hành nuôi c7y lát cft bUu nhIy trên môi 
tr��ng: MS + 90 g/l sacaroza + 1 mg/l αNAA. %i v=i 
các t} hOp lai l�i, tiJn hành thu qu� sau thI ph7n 2 3 
giai @o�n: 30^45 ngày, 45^60 ngày và 60^75 ngày và 
nuôi c7y túi phôi trên môi tr��ng Murashige và 
Skoog (1962) có b} sung 30 g/l @��ng sacaroza và 
αNAA (0,1^0,3 mg/l), pH=5,8 và @B trong @i>u kiCn 
t%i 2 25oC cho @Jn khi phôi n�y mUm.  

III. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 
1. 1. 1. 1. �nh h�2ng c9a ph�Ang pháp thI ph7n @Jn kh� �nh h�2ng c9a ph�Ang pháp thI ph7n @Jn kh� �nh h�2ng c9a ph�Ang pháp thI ph7n @Jn kh� �nh h�2ng c9a ph�Ang pháp thI ph7n @Jn kh� 

n0ng tn0ng tn0ng tn0ng t�o qu� 2 các t} hOp lai lily�o qu� 2 các t} hOp lai lily�o qu� 2 các t} hOp lai lily�o qu� 2 các t} hOp lai lily    

Thí nghiCm sZ dIng ph�Ang pháp thI ph7n 
thông th��ng và cft vòi nhIy. KJt qu� 2 b�ng 1 cho 
th7y: 

T� lC @Ru qu� 2 các t} hOp lai @>u @�t khá cao 2 
c� 2 ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và cft vòi 
nhIy. Tuy nhiên, có sG khác biCt rõ rCt v> t� lC này 2 
các t} hOp lai. %i v=i các t} hOp lai xa (tT 1^8), 
ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy @�t hiCu qu� cao 
hAn so v=i ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng; 
trong khi 2 các t} hOp lai l�i (tT 9^12) thì ph�Ang 
pháp thI ph7n thông th��ng l�i @�t hiCu qu� cao 
hAn. CI thB nh� sau: 

� giai @o�n sau thI ph7n 10 ngày, @%i v=i các t} 
hOp lai xa, s% qu� lai thu @�Oc khi áp dIng ph�Ang 
pháp thI ph7n thông th��ng chK @�t tT 5^12 qu� 
(t�Ang Hng v=i t� lC @Ru qu� tT 12,5^30,0%), trong khi 
áp dIng ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy thì t� lC 
@Ru qu� @ã t0ng lên m+t cách @áng kB (30,0^65,0%). 
Ng�Oc l�i, 2 các t} hOp lai l�i, khi áp dIng ph�Ang 
pháp thI ph7n thông th��ng t� lC @Ru qu� l�i @�t 
(20,0^87,5%) cao hAn so v=i khi sZ dIng ph�Ang pháp 
thI ph7n cft vòi nhIy (10,0^57,5%). 

� giai @o�n sau thI ph7n 30 ngày, qu� lai c9a 
các t} hOp lai xa 2 c� 2 ph�Ang pháp thI ph7n @>u 
không @�Oc hình thành (0 qu�). � các t} hOp lai l�i, 
@%i v=i ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy, t� lC @Ru 
qu� gi�m @i (chK còn 2,5^37,5%), trong khi áp dIng 
ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng, t� lC @Ru qu� 
v:n duy trì nh� giai @o�n 10 ngày sau thI ph7n. 

BBBB�ng 1. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các�ng 1. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các�ng 1. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các�ng 1. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các t t t t} hOp lai 2 ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và cft v} hOp lai 2 ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và cft v} hOp lai 2 ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và cft v} hOp lai 2 ph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng và cft vòi nhòi nhòi nhòi nhIy Iy Iy Iy 
(sau th(sau th(sau th(sau thI ph7n 10 ngày và 30 ngày)I ph7n 10 ngày và 30 ngày)I ph7n 10 ngày và 30 ngày)I ph7n 10 ngày và 30 ngày)    

10 ngày10 ngày10 ngày10 ngày    30 ngày30 ngày30 ngày30 ngày    
ThI ph7n 

thông th��ng 
ThI ph7n cft vòi 

nhIy 
ThI ph7n 

thông th��ng 
ThI ph7n cft 

vòi nhIy 
TT T} 

hOp lai 

S% 
hoa 
thI 

ph7n 

S% qu� 
lai thu 
@�Oc 
(qu�) 

T� lC 
@Ru 
qu� 
(%) 

S% qu� 
lai thu 
@�Oc 
(qu�) 

T� lC 
@Ru 
qu� 
(%) 

S% qu� 
lai thu 
@�Oc 
(qu�) 

T� lC 
@Ru qu� 

(%) 

S% qu� 
lai thu 
@�Oc 
(qu�) 

T� lC 
@Ru 
qu� 
(%) 

1 AO 40 5 12,5 21 52,5 0 0 0 0 
2 AL 40 5 12,5 24 60,0 0 0 0 0 
3 FO 40 7 17,5 26 65,0 0 0 0 0 
4 LO 40 6 15,0 12 30,0 0 0 0 0 
5 LF 40 12 30,0 20 50,0 0 0 0 0 
6 LOT 40 7 17,5 24 60,0 0 0 0 0 
7 LAOT 40 0 0 1 2,5 0 0 0 0 
8 OTLA 40 0 0 1 2,5 0 0 0 0 
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9 ALA 40 8 20,0 4 10,0 8 20,0 1 2,5 
10 LAA 40 20 50,0 11 27,5 20 50,0 6 15,0 
11 OOT 40 25 62,5 18 45,0 25 62,5 10 25,0 
12 OTO 40 35 87,5 23 57,5 35 87,5 15 37,5 

TiJp tIc theo dõi sG phát triBn c9a qu� lai 2 các 
t} hOp lai l�i 2 giai @o�n 50 và 70 ngày sau thI ph7n, 
nhRn th7y: 

BBBB�ng 2. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các t} hOp lai 2 �ng 2. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các t} hOp lai 2 �ng 2. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các t} hOp lai 2 �ng 2. S% l�Ong qu� lai thu @�Oc c9a các t} hOp lai 2 
ph�Ang pháp thph�Ang pháp thph�Ang pháp thph�Ang pháp thI ph7n thông th��ng (sau thI ph7n I ph7n thông th��ng (sau thI ph7n I ph7n thông th��ng (sau thI ph7n I ph7n thông th��ng (sau thI ph7n 

50 và 70 ngày)50 và 70 ngày)50 và 70 ngày)50 và 70 ngày)    
50 ngày50 ngày50 ngày50 ngày    70 ngày70 ngày70 ngày70 ngày    

T} 
hOp lai 

S% hoa 
thI 

ph7n 

S% qu� lai 
thu @�Oc 

(qu�) 

T� lC 
@Ru qu� 

(%) 

S% qu� lai 
thu @�Oc 

(qu�) 

T� lC 
@Ru qu� 

(%) 
ALA 40 6 15,0 4 10,0 
LAA 40 17 42,5 13 32,5 
OOT 40 20 50,0 12 30,0 
OTO 40 31 77,5 16 40,0 

� giai @o�n 50 ngày sau thI ph7n, s% l�Ong qu� 
lai 2 m�i t} hOp lai có xu h�=ng gi�m nh{ và gi�m 
m�nh 2 giai @o�n 70 ngày sau thI ph7n. Nguyên 
nhân là do phôi c9a các t} hOp lai này @ã b� chJt 2 
giai @o�n non, h�t b� lép và qu� b� teo @i (b�ng 2).    

2. 2. 2. 2. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� 
n0ng nn0ng nn0ng nn0ng n�y mUm �y mUm �y mUm �y mUm cccc9a phôi9a phôi9a phôi9a phôi    

Thí nghiCm tiJn hành cHu phôi c9a các t} hOp lai 
theo 2 kX thuRt: nuôi c7y lát cft bUu nhIy và nuôi c7y 
túi phôi. KJt qu� 2 b�ng 1 cho th7y @%i v=i các t} hOp 
lai xa, 2 giai @o�n sau thI ph7n 30 ngày, toàn b+ s% 
qu� lai @ã b� khô (phôi b� chJt 2 giai @o�n còn non). 
Do vRy, @%i v=i các t} hOp lai này @ã áp dIng ph�Ang 
pháp cHu phôi dGa trên kX thuRt nuôi c7y lát cft bUu 
nhIy 2 th�i @iBm tT 5^13 ngày. KJt qu� @�Oc trình 
bày 2 b�ng 3. 

BBBB�ng 3. �nh h�2ng c9a các giai @o�n cHu phôi khác nhau @Jn kh� n0n�ng 3. �nh h�2ng c9a các giai @o�n cHu phôi khác nhau @Jn kh� n0n�ng 3. �nh h�2ng c9a các giai @o�n cHu phôi khác nhau @Jn kh� n0n�ng 3. �nh h�2ng c9a các giai @o�n cHu phôi khác nhau @Jn kh� n0ng phát sinh hình thái cg phát sinh hình thái cg phát sinh hình thái cg phát sinh hình thái c9a m:u nuôi 9a m:u nuôi 9a m:u nuôi 9a m:u nuôi 
cccc7y c9a các t} hOp lai (sau 4 tuUn nuôi c7y)7y c9a các t} hOp lai (sau 4 tuUn nuôi c7y)7y c9a các t} hOp lai (sau 4 tuUn nuôi c7y)7y c9a các t} hOp lai (sau 4 tuUn nuôi c7y)    

TTTT� lC m:u� lC m:u� lC m:u� lC m:u    
p.sinh h.thái (%)p.sinh h.thái (%)p.sinh h.thái (%)p.sinh h.thái (%)    

TTTT� lC m:u� lC m:u� lC m:u� lC m:u    
tttt�o calus (%)�o calus (%)�o calus (%)�o calus (%)    

TTTT� lC m:u chJt� lC m:u chJt� lC m:u chJt� lC m:u chJt    
(%)(%)(%)(%)    

TTTT} hOp } hOp } hOp } hOp 
lailailailai    

SSSS% bUu % bUu % bUu % bUu 
nhnhnhnhIyIyIyIy    

nuôi cnuôi cnuôi cnuôi c7y7y7y7y    5^7nt 8^10nt 11^13nt 5^7nt 8^10nt 11^13nt 5^7nt 8^10nt 11^13nt 
AO 6 41,2 45,3 42,4 46,5 43,7 46,1 12,3 11,0 11,5 
AL 6 36,7 40,7 39,6 42,3 40,8 40,8 21,0 18,5 19,6 
FO 6 47,5 50,6 48,2 33,4 32,4 33,3 19,1 17,0 18,5 
LO 6 38,7 47,8 40,8 44,0 36,1 41,9 17,3 16,1 17,3 

LOT 6 43,3 47,5 44,4 34,2 32,9 34,0 22,5 19,6 21,6 
LAOT 6 39,5 43,3 42,7 45,9 43,7 43,5 14,6 13,0 13,8 
OTLA 6 42,4 48,3 44,1 42,6 38,6 41,4 15,0 13,1 14,5 

Ghi chú: MT nuôi c7y lát cft bUu nhIy: MS + 90 g/l sucroza + 1 mg/l α NAA  
nt: ngày tu}i (tính tT sau thI ph7n @Jn khi @�a vào cHu phôi) 
KJt qu� 2 b�ng 3 cho th7y t7t c� 7 t} hOp lai 

@�Oc @�a vào nuôi c7y @>u phát sinh hình thái theo 
quy luRt t� lC m:u phát sinh t0ng dUn và t� lC m:u 
chJt gi�m dUn (theo s% ngày thu m:u tT 5 @Jn 10 
ngày). Tuy nhiên 2 giai @o�n tT 10^13 ngày thì t� lC 
m:u phát sinh hình thái gi�m và t� lC m:u chJt t0ng. 
T� lC phát sinh hình thái th7p nh7t (36,7%) trên t} 
hOp lai (AL) 2 th�i gian thu m:u 5^7 ngày và @�t t� lC 
phát sinh hình thái cao nh7t (50,6%) trên t} hOp lai 
(FO) 2 th�i @iBm thu m:u 8^10 ngày. 

%i v=i các t} hOp lai l�i, tiJn hành thu qu� 2 3 
giai @o�n: 30^45 ngày tu}i, 45^60 ngày tu}i và 60^75 
ngày tu}i. KJt qu� cho th7y s% túi phôi trung 
bình/bUu nhIy gi�m dUn qua các giai @o�n (b�ng 4). 
� t} hOp lai ALA, s% túi phôi/s% bUu nhIy nuôi c7y 
(giai @o�n 30^45 ngày tu}i) là 4,7 (trung bình là 7 túi 
phôi/bUu nhIy), nh�ng 2 giai @o�n 45^60 ngày tu}i 
và 60^75 ngày tu}i, s% túi phôi trung bình/bUu nhIy 
lUn l�Ot gi�m xu%ng còn t�Ang Hng là: 3,3 túi 
phôi/bUu nhIy và 2,5 túi phôi/bUu nhIy. T} hOp lai 
OTO có s% túi phôi/s% bUu nhIy nuôi c7y @�t cao 
nh7t (115/8), t�Ang Hng v=i 14,4 túi phôi/bUu nhIy. 
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BBBB�ng 4. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu p�ng 4. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu p�ng 4. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu p�ng 4. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @hôi @hôi @hôi @Jn s% l�Ong túi phôi và th�i gian n�y mUm c9a phôi 2 các t} Jn s% l�Ong túi phôi và th�i gian n�y mUm c9a phôi 2 các t} Jn s% l�Ong túi phôi và th�i gian n�y mUm c9a phôi 2 các t} Jn s% l�Ong túi phôi và th�i gian n�y mUm c9a phôi 2 các t} 
hhhhOp laiOp laiOp laiOp lai    

SSSS% túi phôi/1 bUu nhIy nuôi c7y% túi phôi/1 bUu nhIy nuôi c7y% túi phôi/1 bUu nhIy nuôi c7y% túi phôi/1 bUu nhIy nuôi c7y    ThThThTh�i gian n�y mUm c9a phôi�i gian n�y mUm c9a phôi�i gian n�y mUm c9a phôi�i gian n�y mUm c9a phôi****(ngày)(ngày)(ngày)(ngày)    TTTT} hOp } hOp } hOp } hOp 
lailailailai    30^45nt** 45^60nt 60^75nt 30^45nt 45^60nt 60^75nt 

ALA 4,7 3,3 2,5 37^46 34^42 28^35 
OOT 1,2 0,6 0,4 25^38 22^33 21^30 
OTO 14,4 13,3 4,2 27^41 22^32 19^28 
LAA 3,3 1,9 1,5 30^44 27^35 25^33 

Ghi chú: MT nuôi c7y túi phôi: MS + 30 g/l saccaroza + 0,1^0,3 mg/l αNAA 
* Th�i gian n�y mUm c9a phôi: tính tT khi phôi @Uu tiên n�y mUm @Jn phôi cu%i cùng n�y mUm kB tT th�i    

@iBm bft @Uu @�a vào nuôi c7y; ** nt: ngày tu}i (tính tT sau thI ph7n @Jn khi @�a vào cHu phôi) 

Theo dõi th�i gian n�y mUm c9a phôi c�ng cho 
th7y: khi thu qu� 2 giai @o�n s=m hAn thì th�i @iBm 
bft @Uu n�y mUm c9a phôi mu+n hAn và th�i gian n�y 
mUm c9a phôi c�ng b� kéo dài hAn. Tùy thu+c tTng 
t} hOp lai mà th�i gian n�y mUm c9a phôi dao @+ng 
tT 19^46 ngày. � t} hOp lai OTO, th�i @iBm phôi bft 
@Uu n�y mUm là 27 ngày (sau khi @�a vào nuôi c7y 
qu� 2 30^45 ngày tu}i) và kéo dài @Jn ngày thH 41 
(trung bình là 14 ngày). Trong khi thu qu� 2 giai 
@o�n 45^60 ngày tu}i, phôi n�y mUm s=m hAn (ngày 
thH 22 sau khi @�a vào nuôi c7y) và kéo dài @Jn ngày 
thH 32 (trung bình là 10 ngày). Thu qu� 2 giai @o�n 
60^75 ngày tu}i, phôi n�y mUm s=m nh7t (ngày thH 
19 sau khi @�a vào nuôi c7y) và phôi n�y mUm tRp 
trung hAn (trung bình 8 ngày).    

BBBB�ng 5. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �ng 5. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �ng 5. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� �ng 5. �nh h�2ng c9a th�i @iBm cHu phôi @Jn kh� 
n0ng nn0ng nn0ng nn0ng n�y mUm c9a phôi 2 các t} hOp lai�y mUm c9a phôi 2 các t} hOp lai�y mUm c9a phôi 2 các t} hOp lai�y mUm c9a phôi 2 các t} hOp lai    

TTTT� lC phôi s%ng � lC phôi s%ng � lC phôi s%ng � lC phôi s%ng 
(%)(%)(%)(%)    

TTTT� lC phôi n�y � lC phôi n�y � lC phôi n�y � lC phôi n�y 
mmmmUm (%)Um (%)Um (%)Um (%)    

TTTT} } } } 
hhhhOp Op Op Op 
lailailailai    30^

45nt* 
45^

60nt 
60^

75nt 
30^

45nt 
45^

60nt 
60^

75nt 
ALA 63,5 95,0 96,2 0 0 0 
OOT 45,2 65,3 70,0 4,4 8,1 14,3 
OTO 84,0 100 100 13,0 21,3 32,0 
LAA 55,0 75,6 77,1 0 0 0 

Ghi chú: MT nuôi c7y túi phôi: MS + 30 g/l 
sacaroza + 0,1^0,3 mg/l αNAA 

                * nt: ngày tu}i (tính tT sau thI ph7n 
@Jn khi @�a vào cHu phôi) 

T� lC phôi s%ng và phôi n�y mUm 2 các t} hOp lai 
t0ng dUn tT giai @o�n 30^45 ngày @Jn 60^75 ngày tu}i 
do phôi càng @�t dUn @Jn @+ chín sinh lý (phôi và n+i 
nh� chuyBn tT tr�ng thái lqng sang tr�ng thái @ông 
@hc). Trong 4 t} hOp lai trên thì t� lC phôi s%ng và 
phôi n�y mUm @�t cao nh7t 2 t} hOp lai OTO 2 giai 

@o�n 45^60 ngày sau thI ph7n (t�Ang Hng lUn l�Ot là 
100% và 21,3%) (B�ng 5). 

IV. K�T LU�N VÀ �
 NGH  

1. K1. K1. K1. KJt luRnJt luRnJt luRnJt luRn    

^ ã xác @�nh @�Oc ph�Ang pháp thI ph7n hiCu 
qu� trong lai gi%ng hoa lily là thI ph7n theo ph�Ang 
pháp thông th��ng (@%i v=i các t} hOp lai l�i) và 
ph�Ang pháp thI ph7n cft vòi nhIy (@%i v=i các t} 
hOp lai xa). 

^ Th�i @iBm thu qu� thích hOp @B @�a vào cHu 
phôi hoa lily @%i v=i t} hOp lai xa là 8^10 ngày sau thI 
ph7n và @%i v=i các t} hOp lai l�i là 45^60 ngày sau thI 
ph7n. 

2. 2. 2. 2. > ngh�> ngh�> ngh�> ngh�    

TiJp tIc nghiên cHu xác @�nh môi tr��ng cHu 
phôi thích hOp @B t0ng t� lC phôi n�y mUm 2 các t} 
hOp lai lily.    
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STUDY ON THE INFLUENCES OF POLLINATIONSTUDY ON THE INFLUENCES OF POLLINATIONSTUDY ON THE INFLUENCES OF POLLINATIONSTUDY ON THE INFLUENCES OF POLLINATION     METHODS AND THE EMBRYOGENESIS  METHODS AND THE EMBRYOGENESIS  METHODS AND THE EMBRYOGENESIS  METHODS AND THE EMBRYOGENESIS 
TIME ON HYBRIDIZATION FROM DIFFERENT LILY VARIETIESTIME ON HYBRIDIZATION FROM DIFFERENT LILY VARIETIESTIME ON HYBRIDIZATION FROM DIFFERENT LILY VARIETIESTIME ON HYBRIDIZATION FROM DIFFERENT LILY VARIETIES    

SummarySummarySummarySummary    

Trinh Khac QuangTrinh Khac QuangTrinh Khac QuangTrinh Khac Quang    

The purpose of this research was to compare the efficiencies of normal and cut^style pollination methods 
(CSM) for the production of F1 and BC1 interspecific hybrids of lily. This research included twelve 
combinations of crosses with six groups (Asiatic^hybrids (A), LA^hybrids (LA), Oriental^hybrids (O), OT^
hybrids (OT), L. formolongi (F) and L. longiflorum Thunb. (L)). Two culture methods^ovary slice culture 
(OSC) and embryo^sac rescue method (ESR) were used to culture the fertilized ovules or embryo^sac after 
cut^style and normal pollination on plants respectively. The results have indicated that CSM is superior for 
the generating F1 hybrids. The rate of viable seedpods is high (30.0^65.0%). Normal pollination method is 
superior for generating backcrossing populations with the proportion of viable seedpods peaks at 20.0^
87.5%. For the interspecific crosses, applying OSC method after 8^10 days after pollination brings the 
highest rate of germinated ovules (40.7^50.6%). When using the ESR method, ovaries should be harvested at 
the best time from 45 to 60 days after pollination (depending on the crossing type and combination), and 
embryo could be germinated from various genotype combinations (8.1^21.3% success).   

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Normal pollination, cut^style pollination; embryo (sac) culture, ovary slice culture, interspecific 
hybridization; Lilium species.  
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