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KH� N�NG  SINH TR�(NG PHÁT TRI5N VÀ BI5U HI N 

GI�I TÍNH C%A M�T S6 GI6NG -U -% -7A PH��NG 
   NguyNguyNguyNguy�n Qu@c Hùng�n Qu@c Hùng�n Qu@c Hùng�n Qu@c Hùng1111, vào Kim Thoa, vào Kim Thoa, vào Kim Thoa, vào Kim Thoa1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy�n Th� Thu H*4ng�n Th� Thu H*4ng�n Th� Thu H*4ng�n Th� Thu H*4ng1111    

 

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T 
T[ kFt qu
 kh
o sát 63 m�u gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &*+c thu thHp t[ m6t s@ t�nh: Lai Châu, viQn Biên, S4n 
La, Qu
ng Ninh, Gia Lai, TiEn Giang và Sóc Tr�ng, 10 m�u gi@ng có m6t s@ &0c &ilm quý &ã &*+c &*a vào 
tr�ng &ánh giá tRi Gia Lâm q Hà N6i trong thfi gian n�m 2008 q 2010. Gi@ng &u &1 lai F1 H�ng Phi &*+c s� 
d�ng làm &@i chkng cho các n6i dung nghiên cku. KFt qu
 nghiên cku &ã &ánh giá &*+c m6t s@ ch� tiêu vE 
kh
 n�ng sinh tr*Vng, n�ng su_t, ch_t l*+ng s
n ph�m qu
 và s- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl t- ph@i &fi 
S1 c1a các m�u gi@ng. � quyn thl &fi t- ph@i S1, các phép lai hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính và hoa cái x 
hoa l*¡ng tính cho quyn thl t- ph@i hoàn toàn không có cây &-c. Phép lai hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính 
t[ hai gi@ng khác nhau cho s- bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai F1 t*4ng t- nh* s- bilu hiQn gi?i tính V 
quyn thl &fi t- ph@i S1. M6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng có m6t s@ tính trRng quý và &*+c s� d�ng làm vHt 
liQu khVi &yu cho công tác chDn tRo các gi@ng &u &1 lai F1 là vBI02, QNI01, IA05, 12q10, TGI03 và gi@ng 
STR02.   

TTTT[ khóa:[ khóa:[ khóa:[ khóa:  vu &1 &�a ph*4ng, Gia Lâm, quyn thl t- ph@i, s- bilu hiQn gi?i tính.  

    

I. ��T V�N �
4     

vu &1 (Carica papaya L.) là m6t trong nhXng 
loài thu6c chi Carica &*+c tr�ng phW biFn V các n*?c 
nhiQt &?i và á nhiQt &?i và là cây �n qu
 ngSn ngày, 
cho giá tr� kinh tF cao. � ViQt Nam, &u &1 &*+c tr�ng 
V hyu hFt các t�nh t[ phía BSc cho t?i phía Nam và 
ch1 yFu là &*+c tr�ng xen trong các v*fn cây �n qu
. 
Do hiQu qu
 kinh tF thu &*+c c1a cây &u &1 cao h4n 
nhiEu so v?i nhiEu loRi cây tr�ng khác, nên trong 
nhXng n�m gyn &ây &ã bSt &yu hình thành các vùng 
tr�ng &u &1 tHp trung, góp phyn nâng cao thu nhHp 
m6t cách &áng kl cho ng*fi nông dân. Tuy nhiên 
cho t?i thfi &ilm hiQn tRi, t_t c
 gi@ng &u &1 &*+c 
tr�ng phW biFn có giá tr� th*4ng mRi &Eu là các gi@ng 
&u &1 lai F1 &*+c nhHp n6i t[ m6t s@ n*?c và vùng 
lãnh thW trong khu v-c nh* vài Loan, Trung Qu@c, 
Thái Lan và Malaysia v?i giá bán hRt gi@ng r_t cao. 
vl t[ng b*?c nghiên cku chDn tRo &*+c các gi@ng 
&u &1 lai F1,ViQn Nghiên cku Rau qu
 &ã tiFn hành 
thu thHp, &ánh giá m6t s@ &0c &ilm sinh tr*Vng phát 
triln, n�ng su_t, ch_t l*+ng qu
 và quy luHt bilu hiQn 
gi?i tính c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &l làm 
ngu�n vHt liQu khVi &yu cho công tác chDn tRo gi@ng 
&u &1 lai F1. 

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

                                                 
1
 Vi�n Nghiên c�u Rau qu� 

 

Nghiên cku &*+c tiFn hành trên 10 gi@ng &u &1 
&�a ph*4ng &*+c chDn t[ 63 m�u gi@ng &*+c thu 
thHp t[ m6t s@ t�nh: Lai Châu, viQn Biên, S4n La, 
Qu
ng Ninh, Gia Lai, TiEn Giang và Sóc Tr�ng. 
Gi@ng lai F1 H�ng Phi &*+c s� d�ng làm gi@ng &@i 
chkng. v@i v?i thí nghiQm &ánh giá các &0c &ilm c1a 
gi@ng, m�i gi@ng &*+c tr�ng 100 cây, b@ trí tuyn t- 
theo nghiên cku &ánh giá tHp &oàn; thí nghiQm &ánh 
giá bilu hiQn gi?i tính c1a gi@ng &*+c tr�ng 300 
cây/1 phép lai &ánh giá. Các thí nghiQm &*+c th-c 
hiQn tRi ViQn Nghiên cku Rau qu
 q Trâu Qu� q Gia 
Lâm q Hà N6i. Các &0c &ilm &ánh giá vE sinh tr*Vng 
phát triln, n�ng su_t và ch_t l*+ng qu
 &*+c th-c 
hiQn trong n�m 2009; tP lQ bilu hiQn gi?i tính c1a các 
gi@ng &u &1 &*+c theo dõi trong các n�m 2008 q 2010. 

Các ch� tiêu &ánh giá vE thfi gian t[ tr�ng &Fn 
bSt &yu ra hoa, thu qu
 &yu tiên &*+c tính khi 10% s@ 
cây c1a gi@ng bSt &yu có hoa &yu tiên nV ho0c 10% s@ 
cây có qu
 &yu tiên bSt &yu chín. ChiEu cao cây V v� 
trí qu
 &yu tiên và s@ qu
 trên cây &*+c theo dõi trên 
30 cây cái ho0c l*¡ng tính. Các ch� tiêu &ánh giá: 
kh@i l*+ng trung bình qu
, &6 dày th�t qu
, &6 brix và 
&6 ckng th�t qu
 &*+c &o &Fm trên 30 qu
 V các v� trí 
qu
 thk 5 và thk 6 tính t[ qu
 &yu tiên t[ g@c lên trên 
cây l*¡ng tính. v6 ckng th�t qu
 &*+c &o bgng máy 
&o &6 chSc th�t qu
 Penetrometer, &6 brix &*+c &o 
bgng máy &o &6 brix cym tay và tiFn hành &o khi 
toàn b6 v� qu
 chuyln màu vàng. 
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Các phép lai kilm tra s- bilu hiQn gi?i tính c1a 
các gi@ng V quyn thl cây t- th� &fi thk nh_t &*+c 
tiFn hành trên các cây trong cùng m6t gi@ng. Phép 
lai kilm tra s- bilu hiQn gi?i tính khi lai khác gi@ng 
&*+c tiFn hành trên các cây l*¡ng tính. TP lQ bilu 
hiQn gi?i tính c1a các gi@ng &*+c tính trên toàn b6 s@ 
cây tr�ng &ánh giá c1a gi@ng.  

III. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

1. Kh1. Kh1. Kh1. Kh
 n�ng sinh tr*
 n�ng sinh tr*
 n�ng sinh tr*
 n�ng sinh tr*Vng và n�ng su_t c1a các Vng và n�ng su_t c1a các Vng và n�ng su_t c1a các Vng và n�ng su_t c1a các 
gigigigi@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng    

Các ch� tiêu &ánh giá kh
 n�ng sinh tr*Vng 
chính c1a các gi@ng &*+c theo dõi trong thí nghiQm 
bao g�m: thfi gian t[ gieo hRt &Fn ra hoa &yu tiên, 
thfi gian t[ gieo hRt &Fn thu qu
 &yu và chiEu cao 
cây V v� trí qu
 &yu tiên.   

BBBB
ng 1. Kh
 n�ng sinh tr*Vng và &0c &ilm ra hoa, &Hu qu
 c1a các gi@ng
ng 1. Kh
 n�ng sinh tr*Vng và &0c &ilm ra hoa, &Hu qu
 c1a các gi@ng
ng 1. Kh
 n�ng sinh tr*Vng và &0c &ilm ra hoa, &Hu qu
 c1a các gi@ng
ng 1. Kh
 n�ng sinh tr*Vng và &0c &ilm ra hoa, &Hu qu
 c1a các gi@ng 
STT M�u gi@ng Thfi gian 

t[ gieo 
hRt &Fn 
ra hoa 
(ngày) 

TP lQ bilu hiQn gi?i 
tính 

(% cây cái : % cây 
l*¡ng tính : % cây 

&-c) 

ChiEu cao 
cây V v� trí 

qu
 &yu tiên 
(cm) 

Thfi gian t[ 
gieo hRt &Fn 
thu qu
 &yu 

(ngày) 

S@ qu
/cây 
(qu
) 

1 LCH12 116 24,3 : 35,7 : 40,0 85,9 ± 12,9 242 21,5 ±  3,1 
2 vBI02 122 32,7 : 67,3 : 0 52,0 ±  9,8 244 22,6 ±  4,2 
3 vBI05 118 28,7 : 71,3 : 0 56,4 ±  10,2 238 20,8 ±  3,8 
4 SLA10 142 35,6 : 42,9 : 21,5 86,9 ±  11,0 260 17,4 ±  3,5 
5 QNI01 159 60,1 : 39,9 : 0 84,3 ±  8,7 268 25,7 ±  2,7 
6 IA05 124 33,5 : 53,8 : 12,7 80,7 ±  18,5 236 24,5 ±  4,1 
7 12q10 158 42,0 : 38,2 : 19,8 90,7 ±  15,9 266 12,7 ±  6,5 
8 TGI03 122 30,5 : 29,7 : 39,8 59,2 ±  7,8 225 21,6 ±  2,1 
9 STR02 125 45,3 : 45,7 : 9,0 60,5 ±  8,5 232 22,7 ±  2,3 

10 STR07 157 39,5 : 0 : 60,5 65,9 ±  11,2 272 18,4 ±  1,8 
11 H�ng Phi  75 45,3 : 54,7 : 0 71,4 ±   4,5 201 18,1 ±  2,1 

v*+c thu thHp t[ các vùng sinh thái khác nhau, 
các gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &*+c theo dõi &ánh giá 
có các &0c &ilm sinh tr*Vng khác nhau khá rõ rQt. 
T_t c
 các gi@ng &1 &1 &�a ph*4ng &Eu có thfi gian t[ 
gieo hRt &Fn ra hoa và thu hoRch qu
 &yu dài h4n so 
v?i gi@ng lai F1 H�ng Phi. Thfi gian t[ gieo hRt &Fn ra 
hoa c1a các gi@ng dao &6ng t[ 116 &Fn 159 ngày. Các 
gi@ng thu6c nhóm có thfi gian t[ gieo hRt &Fn ra hoa 
ngSn là LCH12, vBI05 và TGI03. Các gi@ng thu6c 
nhóm có kho
ng thfi gian này dài h4n là QNI01, 12q10 
và STR07; kho
ng thfi gian chênh lQch giXa 2 nhóm là 
30 q 35 ngày. Thfi gian t[ gieo hRt &Fn thu qu
 &yu 
dao &6ng t[ 225 &Fn 272 ngày. Các gi@ng có kho
ng 
thfi gian này ngSn h4n là vBI05, IA05, TGI03 và 
STR02. T_t c
 các gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &Eu có 
kho
ng thfi gian t[ khi gieo hRt &Fn thu qu
 &yu tiên 
dài h4n so v?i gi@ng lai F1 H�ng Phi. 

ChiEu cao cây c1a các gi@ng tính t?i v� trí qu
 
&yu tiên dao &6ng 52,0 q 90,7 cm. Các gi@ng thu6c 
nhóm có chiEu cao cây th_p h4n là vBI02, vBI05, 
TGI03 và STR02. Các gi@ng có chiEu cao cây cao h4n 
là LCH12, SLA10, QNI01, IA05 và gi@ng 12q10. Gi@ng 

lai F1 H�ng Phi thu6c nhóm có chiEu cao cây trung 
bình trong các gi@ng &*+c &ánh giá. 

S@ qu
 thu &*+c trên cây c1a hyu hFt các gi@ng 
&u &1 &�a ph*4ng &*+c &*a vào &ánh giá &Eu l?n h4n 
so v?i gi@ng lai F1 H�ng Phi. Các gi@ng có s@ qu
 
trên cây l?n h4n nhiEu so v?i gi@ng lai F1 H�ng Phi 
là vBI02, QNI01, IA05 và STR02; trong &ó gi@ng 
QNI01 có s@ qu
 trên cây &Rt &*+c l?n nh_t, v?i 25,7 
qu
/cây. Các gi@ng có s@ qu
 trên cây nh� h4n là 
SLA10 và gi@ng 12q10 v?i s@ qu
 t*4ng kng là 17,4 và 
12,7 qu
/cây. 

VE s- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl, các gi@ng 
&u &1 &�a ph*4ng có s- bilu hiQn gi?i tính r_t khác 
nhau. Các gi@ng hoàn toàn không có cây &-c là 
vBI02, vBI05 và QNI01. Gi@ng STR07 ch� có hai 
dRng hình cái và &-c, không có cây l*¡ng tính. Các 
gi@ng &*+c &*a vào &ánh giá còn lRi có &yy &1 các 
dRng hình cây cái, l*¡ng tính và cây &-c v?i các tP lQ 
khác nhau. S- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl cây 
con &*+c gieo t[ qu
 &*+c thu thHp c1a các gi@ng r_t 
khác nhau bVi các gi@ng &*+c giao ph_n t- do trong 
quyn thl.  
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2. K2. K2. K2. KFt qu
 &ánh giá ch_t l*+ng qu
 c1a các Ft qu
 &ánh giá ch_t l*+ng qu
 c1a các Ft qu
 &ánh giá ch_t l*+ng qu
 c1a các Ft qu
 &ánh giá ch_t l*+ng qu
 c1a các 
gigigigi@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng@ng &u &1 &�a ph*4ng    

M6t s@ ch� tiêu &ánh giá ch_t l*+ng qu
 &u &1 
&*+c ng*fi tiêu dùng chú ý nhiEu h4n; &ã theo dõi, 

&ánh giá trong thí nghiQm màu sSc th�t qu
, kh@i 
l*+ng trung bình qu
, &6 dày th�t qu
, &6 brix và &6 
ckng th�t qu
.     

BBBB
ng 2. N�ng su_t và ch_t l*+ng qu
 c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 2. N�ng su_t và ch_t l*+ng qu
 c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 2. N�ng su_t và ch_t l*+ng qu
 c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 2. N�ng su_t và ch_t l*+ng qu
 c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng    
STT M�u gi@ng Màu sSc 

th�t qu
 
Kh@i l*+ng 

qu
 
(kg) 

v6 dày th�t 
qu
 

(cm) 

v6 brix 
(%) 

v6 ckng th�t 
qu
 

(kg/cm2) 
1 LCH12 v� 1,69 ±  0,23 2,16 ±  0,27 13,1 1,79 
2 vBI02 v�  1,75 ±  0,25 3,15 ±  0,18 15,0 1,79 
3 vBI05 Vàng 1,55 ±  0,18 2,87 ±  0,12 12,5 1,62 
4 SLA10 v� 0,94 ±  0,12 2,25 ±  0,16 13,3 1,75 
5 QNI01 Vàng 0,75 ±  0,12 2,10 ±  0,08 13,0 1,52 
6 IA05 v� 0,93 ±  0,16 2,14 ±  0,08 16,5 1,75 
7 12q10 Vàng 0,56 ± 0,10 2,31 ±  0,12 15,0 1,49 
8 TGI03 v� 1,57 ±  0,22 2,91 ±  0,15 13,2 1,75 
9 STR02 v� 1,87 ±  0,25 3,02 ± 0,16 14,0 1,75 

10 STR07 v� 2,10 ±  0,38 2,73 ±  0,20 12,5 1,75 
11 H�ng Phi v� 1,51 ±  0,15 2,43 ± 0,11 12,7 1,76 

Màu sSc th�t qu
 c1a các gi@ng &*+c chia làm 2 
nhóm, các gi@ng có th�t qu
 màu vàng là vBI05, 
QNI01 và gi@ng 12q10, các gi@ng còn lRi &Eu có th�t 
qu
 màu &�. Trong các gi@ng &*+c theo dõi, các 
gi@ng có th�t qu
 màu vàng &Eu có &6 ckng th�t qu
 
th_p h4n các gi@ng có th�t qu
 màu &� và th� hiFu 
ng*fi tiêu dùng c�ng *a thích các gi@ng có th�t qu
 
màu &� h4n các gi@ng có th�t qu
 màu vàng.   

VE kh@i l*+ng trung bình qu
, các gi@ng có kh@i 
l*+ng trung bình qu
 nh� h4n là SLA10, QNI01, IA05 
và gi@ng 12 q10; trong &ó gi@ng 12q10 có kh@i l*+ng 
qu
 nh� nh_t, ch� &Rt 0,56 kg/qu
. Các gi@ng &*+c 
&*a vào &ánh giá còn lRi &Eu có kh@i l*+ng trung bình 
qu
 t*4ng &*4ng ho0c l?n h4n kh@i l*+ng trung bình 
qu
 c1a gi@ng lai F1 H�ng Phi, trong &ó, gi@ng STR07 
có kh@i l*+ng trung bình qu
 l?n nh_t v?i 2,1 kg. 

� thfi k� thu hoRch vào các tháng 7, 8, &6 brix 
c1a các gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &*+c &*a vào &ánh 
giá &Eu t*4ng &*4ng ho0c cao h4n so v?i &6 brix c1a 
gi@ng &u &1 lai F1 H�ng Phi. Các gi@ng có &6 brix 
cao h4n nhiEu so v?i gi@ng lai F1 H�ng Phi là vBI02, 
IA05 và gi@ng 12q10; &ây là ngu�n vHt liQu khVi &yu 
r_t có giá tr� cho công tác chDn tRo các gi@ng &u &1 
lai ch_t l*+ng cao. 

3. S3. S3. S3. S- bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 
các gicác gicác gicác gi@ng &u &1 &�a ph*4ng @ng &u &1 &�a ph*4ng @ng &u &1 &�a ph*4ng @ng &u &1 &�a ph*4ng     

KFt qu
 theo dõi s- bilu hiQn gi?i tính V quyn 
thl t- ph@i S1 cho th_y, các phép lai khác nhau cho 
kFt qu
 bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 
khác nhau r_t rõ rQt. 

BBBB
ng 3. S- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl t- ph@i S1 m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 3. S- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl t- ph@i S1 m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 3. S- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl t- ph@i S1 m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng
ng 3. S- bilu hiQn gi?i tính c1a quyn thl t- ph@i S1 m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng    
Bilu hiQn gi?i tính V quyn thl t- ph@i S1 c1a các phép lai 

(% cây cái : % cây l*¡ng tính : % cây &-c) 
TT Gi@ng 

L*¡ng tính × 

L*¡ng tính 
Cái × L*¡ng 

tính 
Cái × v-c L*¡ng tính × v-c 

1 LCH12 22,5 : 77,5 : 0 35,3 : 64,7 : 0 42,0 : 0 : 58,0 14,0 : 50,3 : 35,7 
2 vBI02 33,0 : 67,0 : 0 52,0 : 48,0 : 0 48,5 : 0 : 51,5 33,8 : 35,3 : 30,9 
3 vBI05 18,0 : 82,0 : 0 48,3 : 51,7 : 0 50,8 : 0 : 49,2 32,5 : 30,8 : 36,7 
4 SLA10 34,3 : 65,7 : 0 46,3 : 53,7 : 0 19,8 : 0 : 80,2 35,5 : 34,0 : 30,5 
5 QNI01 46,8 : 53,2 : 0 65,0 : 35,0 : 0 55,0 : 0 : 45,0  66,8 :  5,0  : 38,2 
6 IA05 30,3 : 69,7 : 0 49,5 : 50,5 : 0 50,5 : 0 : 49,5 30,3 : 29,3 : 40,4 
7 12q10 29,3 : 70,7 : 0 58,3 : 41,7 : 0 55,7 : 0 : 44,3 36,3 : 34,8 : 28,9 
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8 TGI03 34,0 : 66,0 : 0 41,0 : 59,0 : 0 40,3 : 0 : 59,7 32,0 : 33,0 : 35,0 
9 STR02 15,0 : 85,0 : 0 56,0 : 44,0 : 0 57,0 : 0 : 43,0 17,0 : 55,3 : 27,7 

10 STR07 42,8 : 57,2 : 0 29,3 : 70,7 : 0 67,3 : 0 : 32,7 62,8 : 33,5 :  3,7 
 Trung bình 30,6 : 69,4 : 0 48,1 : 51,9 : 0 48,7: 0 : 51,3 36,1 : 34,1 : 29,8 

KFt qu
 &ánh giá trên quyn thl t- ph@i S1&*+c 
gieo tr�ng trong n�m 2010 cho th_y, trên t_t c
 các 
gi@ng &u &1 &�a ph*4ng, các phép lai hoa l*¡ng tính 
x hoa l*¡ng tính và hoa cái x hoa l*¡ng tính trên 
cùng gi@ng &Eu cho quyn thl t- ph@i không có cây 
&-c. � phép lai hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính, V 
quyn thl S1, tP lQ cây cái dao &6ng t[ 15,0 &Fn 46,8 % 
và tP lQ cây l*¡ng tính dao &6ng t[ 53,2 &Fn 85,0 % và 
V t_t c
 các gi@ng tP lQ cây l*¡ng tính &Rt &*+c cao 
h4n so v?i tP lQ cây cái. TP lQ bilu hiQn gi?i tính 
trung bình c1a các gi@ng là 30,6 % cây cái, 69,4 % cây 
l*¡ng tính và không có cây &-c. 

� phép lai hoa cái x hoa l*¡ng tính, V quyn thl 
S1 có dRng bilu hiQn gi?i tính là cây cái và cây l*¡ng 
tính, hoàn toàn không có cây &-c V t_t c
 các gi@ng. 
TP lQ cây cái dao &6ng t[ 29,3% V gi@ng STR07 &Fn 
65,0% V gi@ng QNI01. TP lQ cây l*¡ng tính dao &6ng 
35,0 q 70,7% ng*+c lRi V hai gi@ng. TP lQ bilu hiQn gi?i 
tính trung bình V các gi@ng là 48,1% cây cái và 51,9% 
cây l*¡ng tính. � phép lai hoa cái × hoa &-c, V quyn 
thl S1 ch� có hai dRng bilu hiQn gi?i tính là cây cái và 
cây &-c, hoàn toàn không có cây l*¡ng tính V t_t c
 
các gi@ng. TP lQ cây cái dao &6ng t[ 19,8% V gi@ng 
SLA10 &Fn 67,3% V gi@ng STR07 và ng*+c lRi tP lQ cây 
&-c dao &6ng t[ 32,7% V gi@ng STR07 &Fn 80,2% V 
gi@ng SLA10. TP lQ bilu hiQn gi?i tính trung bình V 
quyn thl S1 c1a các gi@ng là 48,7% cây cái và 51,3% 
cây &-c. 

� phép lai hoa l*¡ng tính x hoa &-c, V quyn thl 
S1 có s- bilu hiQn c
 ba dRng gi?i tính c1a cây. TP lQ 
cây cái dao &6ng t[ 14,0% &Fn 66,8%, cây l*¡ng tính là 
5,0% &Fn 55,3% và tP lQ cây &-c t[ 3,7% &Fn 40,4%. Các 
gi@ng có tP lQ cây cái cao là QNI01 và STR07; tP lQ 
cây l*¡ng tính cao là LCH12 và STR02. Các gi@ng có 
tP lQ cây &-c cao là vBI05 và IA05. TP lQ bilu hiQn 
gi?i tính trung bình V quyn thl S1 c1a các gi@ng là 
36,1% cây cái, 34,1% cây l*¡ng tính và 29,8% cây &-c. 

M�c tiêu trong chDn tRo gi@ng &u &1 là tRo &*+c 
các gi@ng ch� có cây cái và cây l*¡ng tính, trong &ó 
cây l*¡ng tính cho qu
 có dRng thuôn dài, &*+c 
ng*fi tiêu dùng *a thích h4n. KFt qu
 nghiên cku 
b*?c &yu cho th_y, &l tRo &*+c các quyn thl ch� có 
cây cái và cây l*¡ng tính, cyn s� d�ng các phép lai 

hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính ho0c hoa cái x hoa 
l*¡ng tính, trong &ó phép lai hoa l*¡ng tính x hoa 
l*¡ng tính cho tP lQ cây l*¡ng tính cao h4n. 

BBBB
ng 4. S
ng 4. S
ng 4. S
ng 4. S- bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai - bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai 
F1 cF1 cF1 cF1 c1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng1a m6t s@ gi@ng &u &1 &�a ph*4ng    

Bilu hiQn gi?i tính V quyn 
thl con lai F1 

TT TW h+p lai TWng 
s@ cây 
theo 
dõi 

(cây) 

Cây cái : 
cây l*¡ng 
tính : cây 
&-c (cây) 

TP lQ cây cái: 
cây l*¡ng tính : 

cây &-c 
(%) 

1 LCH12xIA05 1.257 475 : 782 : 0 37,79 : 62,21 : 0 
2 vBI05xSTR02 1.215 389 : 826 : 0 32,01 : 67,99 : 0 
3 QNI01x12q10 912 327 : 585 : 0 35,86 : 64,14 : 0 

KFt qu
 theo dõi V b
ng 4 cho th_y, sau khi lai 
hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính c1a các gi@ng khác 
nhau thì s- bilu hiQn gi?i tính c1a cây V quyn thl 
con lai F1 t*4ng t- nh* s- bilu hiQn gi?i tính cây V 
quyn thl t- ph@i S1. � c
 3 tW h+p lai, con lai F1 ch� 
có hai dRng gi?i tính là cây cái và cây l*¡ng tính, 
không có cây &-c. TP lQ cây cái V con lai F1 c1a các 
tW h+p lai là 32,01 q 37,79 % và tP lQ cây l*¡ng tính là 
62,21 q 67,99%.  

IV. K�T LU�N 

1. Các gi@ng &u &1 &�a ph*4ng &*+c thu thHp t[ 
các vùng sinh thái khác nhau &Eu có kh
 n�ng sinh 
tr*Vng phát triln t@t, có kh
 n�ng ra hoa &Hu qu
 
trong &iEu kiQn vùng tr�ng Gia Lâm q Hà N6i. Các 
gi@ng &u &1 &�a ph*4ng có s- khác nhau vE các &0c 
&ilm sinh tr*Vng, màu sSc th�t qu
, n�ng su_t và m6t 
s@ ch� tiêu &ánh giá ch_t l*+ng s
n ph�m qu
. 

2. � quyn thl &fi t- ph@i S1, các gi@ng &u &1 &�a 
ph*4ng có s- bilu hiQn vE gi?i tính khác nhau V các 
phép lai khác nhau. Các phép lai hoa l*¡ng tính x 
hoa l*¡ng tính và hoa cái x hoa l*¡ng tính cho quyn 
thl &fi t- ph@i S1 hoàn toàn không có cây &-c. Phép 
lai hoa l*¡ng tính x hoa l*¡ng tính t[ hai gi@ng khác 
nhau cho s- bilu hiQn gi?i tính V quyn thl con lai F1 
t*4ng t- nh* s- bilu hiQn gi?i tính V quyn thl &fi t- 
ph@i S1. 

3. Các gi@ng &u &1 &�a ph*4ng có m6t s@ tính 
trRng quý và &*+c s� d�ng làm vHt liQu khVi &yu cho 
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công tác chDn tRo các gi@ng &u &1 lai F1 là vBI02, 
QNI01, IA05, 12q10, TGI03 và gi@ng STR02.   
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SSSSummaryummaryummaryummary    

  
Of 63 local papaya varieties collected from Lai Chau, Dien Bien, Son La, Quang Ninh, Gia Lai, Tien Giang 
and Soc Trang provinces, 10 varieties with some specious characteristics had been evaluated in Gialam q 
Hanoi during the period of 2008 q 2010. An F1 hybrid papaya variety (Hong Phi) was used as control variety. 
The study had evaluated a number of criteria as growth, yield, fruit quality of these local varieties and 
sexual expression at S1 autogamous population generation. The results showed that at S1 generation of 
autogamous population, hybridizations of hermaphrodite flower x hermaphrodite flower and female flower × 
hermaphrodite flower for autogamous population without male plants; hybridization of hermaphrodite 
flower × male flower expressed all types of plant. For hybridization of hermaprodite flower x hermaphrodite 
flower from two different local varieties, sexual expression in the F1 generation was similar to those of S1 
generation of autogamous population. Some local papaya varieties with specious characteristics which can 
be used as starting materials for papaya breeding activities, include DBI02, QNI01, IA05, 12q10, TGI03 and 
STR02. 

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Local papaya, Gialam, autogamous population, sex expression. 
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