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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                         TCVN 8547:2011                       

 

 

 
 
 
Giống cây tr ồng – Ph ương pháp ki ểm tra tính ñúng gi ống  

và ñộ thu ần của lô hạt gi ống  

Crops seed – Method for control plot test 

 

 

 

1   Phạm vi áp d ụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh những yêu cầu chung và phương pháp kiểm tra tính ñúng giống và ñộ thuần 

của lô hạt giống cây lương thực, cây thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày bằng phương pháp 

gieo trồng trên ô thí nghiệm ñồng ruộng. 

2   Thuật ng ữ và ñịnh ngh ĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và ñịnh nghĩa sau: 

2.1  

Tiền ki ểm (Pre-control) 

Việc gieo trồng trên ô thí nghiệm ñồng ruộng mẫu của lô hạt giống ñược dùng ñể nhân giống ñời sau 

(sau ñây gọi là mẫu kiểm tra).  

CHÚ THÍCH:  Thời ñiểm gieo trồng thí nghiệm có thể trước hoặc ñồng thời với ruộng nhân từ lô giống ñó. Kết quả tiền kiểm 

bổ sung thông tin về tính ñúng giống và ñộ thuần của ruộng giống ñược nhân từ lô giống ñó.  

2.2   

Hậu ki ểm (Post-control) 

Việc gieo trồng trên ô thí nghiệm ñồng ruộng mẫu của lô hạt giống ñã ñược sản xuất (sau ñây gọi là 

mẫu kiểm tra), ñể kiểm tra lại tính ñúng giống và ñộ thuần của lô hạt giống ñó.  

CHÚ THÍCH:  Trường hợp lô hạt giống dùng ñể nhân tiếp ñời sau, kết quả hậu kiểm ñược sử dụng như kết quả tiền kiểm của 

ruộng giống ñược nhân từ lô giống ñó. 
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2.3   

Mẫu chu ẩn (Standard sample) 

Mẫu giống có các tính trạng ñặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, ñược cơ quan có thẩm quyền lưu 

giữ mẫu chuẩn cung cấp.  

2.4  

Tính ñúng gi ống (Trueness of variety) 

Sự phù hợp về các tính trạng ñặc trưng của mẫu kiểm tra so với mẫu chuẩn. 

2.5 

Độ thu ần gi ống (Varietal purity) 

Tỷ lệ phần trăm các cây ñồng nhất về các tính trạng ñặc trưng của giống so với tổng số cây kiểm tra. 

2.6 

Cây khác dạng (Off-type plant) 

Cây có một hoặc nhiều tính trạng ñặc trưng khác biệt rõ ràng so với mẫu chuẩn của giống ñược kiểm 

tra. 

2.7 

Bản mô tả giống (Varietal description) 

Bản mô tả các tính trạng ñặc trưng của một giống ñể làm cơ sở phân biệt với các giống khác trong 

cùng loài.   

3   Nguyên t ắc 

3.1   Tính ñúng giống ñược ñánh giá bằng cách so sánh các tính trạng ñặc trưng của các cây trong 

mẫu hậu kiểm với các cây trong mẫu chuẩn. 

3.4   Độ thuần giống ñược ñánh giá bằng cách ñếm số cây khác dạng trên tổng số cây kiểm tra trong ô 

thí nghiệm và ñối chiếu với chỉ tiêu ñộ thuần giống.  

4   Lấy mẫu 

Mẫu hậu kiểm ñược lấy trực tiếp từ lô hạt giống theo tiêu chuẩn hiện hành hoặc lấy từ mẫu gửi kiểm 

nghiệm chất lượng.  

5   Phương pháp ti ến hành 

5.1   Yêu cầu chung 

5.1.1   Mẫu hậu kiểm phải ñược mã hóa và ñược gieo trồng cùng với mẫu chuẩn của giống ñó. 



TCVN 8547:2011 

      7 

5.1.2   Chăm sóc và bón phân theo quy ñịnh về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (khảo 

nghiệm VCU) của loài cây trồng tương ứng.  

5.1.3   Không loại bỏ cây khác dạng khỏi ô thí nghiệm.    

5.1.4   Các chỉ tiêu ñịnh tính: ñánh giá bằng mắt, quan sát trên toàn ô thí nghiệm, trên từng cây hoặc 

từng bộ phận của cây.    

5.1.5   Các chỉ tiêu ñịnh lượng: tiến hành lấy mẫu và ñánh giá theo quy ñịnh về khảo nghiệm VCU của 

loài cây trồng tương ứng. 

5.2   Bố trí thí nghi ệm 

5.2.1   Ô thí nghiệm có dạng hình chữ nhật, diện tích ô thí nghiệm ñược xác ñịnh dựa vào số cây tối thiểu 

cần kiểm tra theo quy ñịnh tại Phụ lục A và mật ñộ khoảng cách theo quy ñịnh về khảo nghiệm VCU.  

5.2.2   Các mẫu hậu kiểm ñược bố trí liên tiếp không nhắc lại theo từng nhóm giống cùng tên, cùng 

nguồn gốc và cùng cấp chất lượng.  

5.2.3   Gieo trồng mỗi hốc 1 cây hoặc cấy 1 dảnh.  

5.2.4   Mẫu chuẩn dùng làm ñối chứng ñược bố trí cùng nhóm với các mẫu hậu kiểm của cùng một 

giống. Tùy diện tích ô thí nghiệm của từng loài cây trồng mà bố trí một ô mẫu ñối chứng liền kề với từ 4 ô 

ñến 8 ô mẫu giống hậu kiểm. 

5.3   Theo dõi và ñánh giá  

5.3.1   Theo dõi 

Các chỉ tiêu cần ñánh giá ñược theo dõi tại những giai ñoạn sinh trưởng thể hiện rõ nhất các tính trạng 

ñặc trưng cần quan sát.  

5.3.2   Đánh giá tính ñúng gi ống  

So sánh mức ñộ biểu hiện của các tính trạng ñặc trưng của các cá thể trong ô thí nghiệm với mẫu 

chuẩn và bản mô tả giống. Nếu ña số các cá thể trong ô thí nghiệm có các tính trạng ñặc trưng phù 

hợp với mẫu chuẩn và bản mô tả giống thì kết luận mẫu giống ñó là ñúng giống. 

5.3.3   Đánh giá ñộ thu ần gi ống 

Xác ñịnh, ñánh dấu và ñếm tổng số cây khác dạng trong ô thí nghiệm. Căn cứ vào tiêu chuẩn ñộ thuần, 

tổng số cây kiểm tra và tổng số cây khác dạng trong ô thí nghiệm so với quy ñịnh tại Phụ lục B ñể kết 

luận về ñộ thuần của lô giống. 
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Nếu tổng số cây khác dạng trên ô thí nghiệm bằng hoặc vượt số cây khác dạng quy ñịnh tại Phụ lục B 

thì kết luận lô giống không ñạt tiêu chuẩn ñộ thuần. 

Trong trường hợp giống lai sử dụng bất dục ñực các cây hữu thụ hoặc bất dục không hoàn toàn trên ô 

thí nghiệm nhận biết ñược bằng mắt ñược tính là cây khác dạng.  

Đối với lúa lai tỷ lệ hạt phấn hữu dục, tỷ lệ kết hạt trong bao cách ly và kỹ thuật kiểm tra theo quy ñịnh 

ở Phụ lục C. 

Trường hợp cần thiết phải lấy mẫu từ ô thí nghiệm ñể kiểm tra một số chỉ tiêu hình thái hoặc hoá sinh 

trong phòng thí nghiệm. 

6   Báo cáo kết qu ả  

Kết quả kiểm tra trên ô thí nghiệm ñược thông báo ñến các tổ chức, cá nhân liên quan trong thời hạn 

không quá 30 ngày sau khi kết thúc thí nghiệm. 
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Phụ lục A 
(Quy ñịnh) 

Tiêu chu ẩn ñộ thu ần gi ống và s ố cây t ối thi ểu trên ô thí nghi ệm 

 
 

Bảng A.1 – Tiêu chu ẩn ñộ thu ần gi ống và s ố cây t ối thi ểu trên ô thí nghi ệm 
 

Loài cây tr ồng Cấp gi ống 
Độ thu ần gi ống 

trên ô thí nghi ệm, % 
Số cây (khóm) t ối thi ểu 

trên ô thí nghi ệm  
Siêu nguyên chủng 99,9 1000 
Nguyên chủng 99,7 400 Lúa thuần 
Xác nhận 1  99,5 400 

Lúa lai 3 dòng    
Siêu nguyên chủng 99,9 1000 
Nguyên chủng 99,7 400 Dòng  bố (R) 
Xác nhận  99,5 400 
Siêu nguyên chủng 99,9 1000 
Nguyên chủng 99,7 400 Dòng mẹ CMS (A) 
Xác nhận  99,5 400 

Giống lai F1  96,0 400 
Lúa lai 2 dòng    

Siêu nguyên chủng 99,9 1000 
Nguyên chủng 99,7 400 Dòng mẹ TGMS 
Xác nhận  99,5 400 
Siêu nguyên chủng 99,9 1000 
Nguyên chủng 99,7 400 Dòng bố 
Xác nhận  99,5 400 

Giống lai F1  96,0 400 
Ngô lai    
Dòng bố mẹ - 99,7 400 

Lai ñơn 96,0 100 
Giống lai F1 Lai kép, lai 3... 95,0 100 
Ngô thụ phấn tự do Nguyên chủng 99,0 200 

Siêu nguyên chủng 99,7 400 Đậu tương, ñậu xanh, 
Đậu cô ve, ñậu ñen, ñậu 
ñũa, ñậu hà lan Nguyên chủng 99,5 200 

Siêu nguyên chủng 99,7 400 
Lạc 

Nguyên chủng 99,5 200 
Siêu nguyên chủng 99,5 400 Cải bắp,su hào, 

dưa chuột Nguyên chủng 98,0 200 
Cà chua thụ phấn tự do Nguyên chủng 99,5 200 

Siêu nguyên chủng 99,5 200 
Cải củ 

Nguyên chủng 95,0 100 
Siêu nguyên chủng 99,7 400 

Dưa hấu thụ phấn tự do 
Nguyên chủng 99,0 200 

Dưa hấu lai F1 98,0 100 
Siêu nguyên chủng 99,5 400 

Rau muống hạt 
Nguyên chủng 99,0 200 
Siêu nguyên chủng 99,5 400 

Vừng 
Nguyên chủng 99,0 200 

CHÚ THÍCH: 
- CMS: Cytoplasmic male Sterile (dòng mẹ bất dục ñực tế bào chất) 
- TGMS: Themosensitive Genic Male Sterile (dòng mẹ bất dục ñực mẫm cảm với nhiệt ñộ) 
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  Phụ lục B 
(Quy ñịnh) 

Số cây khác d ạng ñể loại bỏ mẫu ki ểm tra  

 

Bảng B.1 – S ố cây khác d ạng ñể loại bỏ mẫu ki ểm tra theo tiêu chu ẩn ñộ thu ần gi ống                                 

và số cây ki ểm tra (P = 0,05) 

Tiêu chu ẩn ñộ thu ần gi ống, % Tổng s ố cây  

kiểm tra 99,9 99,7 99,5 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 

100 - - - 4 6 7 9 10 

200 - - 4 6 8 11 14 16 

300 - - 5 7 11 15 19 22 

400 - 4 6 9 14 19 24 28 

500 - 5 6 10 16 23 29 34 

600 - 5 7 11 19 26 33 40 

700 - 6 8 13 21 30 38 46 

800 - 6 9 14 24 33 42 51 

900 - 6 9 15 26 37 47 57 

1000 4 7 10 16 29 40 51 62 
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Phụ lục C 
(Quy ñịnh) 

Tỷ lệ hữu dục tối ña cho phép ñể lô gi ống ñạt tiêu chu ẩn 

 

Bảng C.1 – Tỷ lệ hữu dục tối ña cho phép ñể lô gi ống ñạt tiêu chu ẩn 

Tỷ lệ hữu dục tính bằng phần trăm (%) 

Chỉ tiêu Nguyên ch ủng Xác nh ận 

Dòng TGMS 

Tỷ lệ hạt phấn hữu dục, không lớn hơn 1,0 2,0 

Tỷ lệ kết hạt trong bao cách li, không lớn hơn   0,5 1,0 

Dòng CMS  

Tỷ lệ hạt phấn hữu dục, không lớn hơn  0,1 0,5 

Tỷ lệ kết hạt trong bao cách li, không lớn hơn  0,1 0,5  

 

C.1   Kiểm tra m ức ñộ bất dục  

C.1.1   Kiểm tra b ằng m ắt th ường (ch ỉ áp dụng ñối với gi ống lúa lai) 

Cây lúa bất dục ñực có các biểu hiện hình thái có thể quan sát ñược như: Trỗ nghẹn; bao phấn lép, 

thon dài, ñầu nhọn không mở; vỏ bao phấn có màu vàng nhạt hay trắng sữa khi hoa mới nở, sau ñó 

chuyển vàng; rung nhẹ hoa không có hạt phấn rơi ra. 

Cây lúa bình thường (hoặc bất dục không hoàn toàn) có bao phấn tròn mẩy, màu vàng, khi rung nhẹ 

hoa có hạt phấn rơi ra. 

C.1.2   Kiểm tra b ằng kính hi ển vi (ch ỉ áp dụng ñối với gi ống lúa lai) 

Trên bông mới trỗ của các cây mẫu (10 cây/ô), lấy ngẫu nhiên 5 hoa ở phần ñầu, 5 hoa ở phần giữa và 

5 hoa ở phần cuối của bông. Gắp lấy bao phấn ñặt lên lam kính, nhỏ từ 1 giọt ñến 2 giọt dung dịch kali 

iodua (KI) 1 %. Dùng panh làm vỡ các bao phấn ñể hạt phấn thoát ra ngoài. Quan sát dưới kính hiển vi 

thấy hạt phấn bất dục có màu vàng nâu, hình dạng không bình thường (hình thoi, tam giác, bán cầu vỏ 

nhăn nheo). Hạt phấn hữu dục có màu xanh ñen, tròn căng và kích thước ñều nhau. 
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C.1.3   Kiểm tra b ằng bao cách ly (ch ỉ áp dụng ñối với gi ống lúa lai) 

Khi bông mới nhú, trên mỗi ô chọn 30 khóm liên tiếp, mỗi khóm chọn từ 1 bông ñến 2 bông ñể chụp bao 

giấy cách ly. Sau 15 ngày ñến 20 ngày mở bao và quan sát, khóm nào không có hạt chắc ñược coi là bất 

dục. 

Tùy theo ñiều kiện cụ thể và loại hình bất dục, có thể kết hợp kiểm tra bằng mắt với kiểm tra bằng kính 

hiển vi hoặc bao cách ly. 

Kết hạt trong bao cách ly cho phép của dòng CMS và TGMS theo quy ñịnh tại Bảng C.1. 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 


