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 Đề tài được thực hiện từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 04 năm 2011, tại Viện Lúa 

Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ô Môn - Cần Thơ. Nhằm xác định tính chống chịu mặn của 

một số giống lúa cao sản ngắn ngày để tuyển chọn giống lúa thuần chống chịu mặn cho 

canh tác ở các vùng nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long.   

 Nội dung đề tài: 1) Thí nghiệm 1a: Trồng cây trong dung dịch Yoshida (IRRI, 

1997): Bố trí thí nghiệm theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, hai lần lập lại trên các khay 

nhựa có dạng hình chữ nhật, kích thước khoảng 14 x 30 x 35 cm. Với ba mức độ mặn 

thanh lọc là 0, 4 và 6‰ muối NaCl. 2) Thí nghiệm 1b: Trồng cây trong đất: Bố trí thí 

nghiệm theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, hai lần lập lại trong khay thiếc có kích thước là 

15 x 50 x 100 cm với ba mức độ mặn thanh lọc là 0, 4 và 6‰ muối NaCl. 3) Thí nghiệm 

2: Thanh lọc mặn sau giai đoạn mạ (từ 30 ngày sau khi gieo đến chín). Bố trí thí nghiệm 

theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, ba lần lập lại trong các bể kích thước 2,5 x 2,5m với ba 

mức độ mặn thanh lọc là 0, 4 và 6‰ muối NaCl. 

 Kết quả đạt được: 

 1) Tất cả các giống lúa đều có khả năng chịu mặn ở nồng độ từ 4 - 6‰.  Riêng IR 

29 là giống chuẩn nhiễm nên bị chết hoàn toàn vào giai đoạn sau 23 ngày tiến hành 

thanh lọc. 

2) Khả năng chịu mặn và tỷ lệ sống sót của các giống lúa tỷ lệ thuận với nhau. 

Giống có tỷ lệ sống sót càng cao chứng tỏ giống càng thích nghi với điều kiện sống. 

3) Chiều cao cây và khả năng chịu mặn tỷ lệ nghịch với nhau. Nồng độ muối 

càng cao thì chiều cao cây càng giảm. 

 4) Qua kết quả thu được từ năng suất của các giống lúa thí nghiệm đã chọn ra 

được 4 giống lúa triển vọng là OM 6976, A69-1 NCM, OM 5464, OM 5451 có các đặc 

tính nông học và hình thái tốt, năng suất vượt trội và có khả năng chịu mặn cao nhất so 

với các giống còn lại trong thí nghiệm. 


