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Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của
giống Xích đồng nam và Bạch đồng nữ - Yêu cầu kỹ thuật

Testing for Distinctness, Uniformity and Stability for the new varieties of Clerodendrum spp.-
Technical requirements

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các tính trạng đặc trưng, phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng
nhất, tính ổn định (khảo nghiệm DUS) của các giống Xích đồng nam (Clerodendrum paniculalum L.) và
Bạch đồng nữ(Clerodendrum gragrans Vent) mới thuộc loài Clerodendrum spp 

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):

2.1. TG/1/3 General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the

Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants (Hướng dẫn chung về đánh giá

tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và hài hòa hóa trong mô tả giống cây trồng mới) 

2.2  TGP/8/1:  Trail  design  and  techiques  used  in  the  examination  of  Distinctness,  Uniformity  and
Stability (Phương pháp bố trí thí nghiệm và các biện pháp kỹ thuật được sử dụng để đánh giá tính khác
biệt, tính đồng nhất và tính ổn định).

2.3. TGP/9/1 Examining Distinctness (Đánh giá tính khác biệt)

2.4. TGP/10/1 Examining Uniformity (Đánh giá  tính đồng nhất)

2.5. TGP/11/1 Examining Stability (Đánh giá tính ổn định)

3 Thuâ ât ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau đây:  

3.1  

Giống khảo nghiệm

Là giống mới được đăng ký khảo nghiệm.

3.2 

Giống điển hình
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Là giống được sử dụng làm chuẩn đối với trạng thái biểu hiện cụ thể của một tính trạng.

3.3  

Giống tương tự

Là giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống khảo nghiệm.

3.4

Mẫu chuẩn

Là mẫu giống có các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, được cơ quan chuyên môn có
thẩm quyền công nhận.

3.5 

Tính trạng đặc trưng

Là những tính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến đổi bởi tác động của ngoại cảnh, có thể nhận biết
và mô tả được một cách chính xác.

3.6 

Cây khác dạng

Là cây có khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặc nhiều tính trạng đặc trưng được sử
dụng trong khảo nghiệm DUS.

4 Các từ viết tắt

4.1 

UPOV: International Union for the protection of new varieties of plants (Hiệp hội Quốc tế bảo hộ giống
cây trồng mới) 

4.2

DUS: Distinctness, Uniformity and Stability (Tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định)

4.3

QL 

Qualitative characteristic (Tính trạng chất lượng)

4.4

PQ

Pseudo-Qualitative characteristic  (Tính trạng giả chất lượng)

4.5 

QN 

Quantitative characteristic  (Tính trạng số lượng)

4.6

MG

 Single measurement of a group of plants or parts of plants (Đo đếm một nhóm cây hoặc một số bộ
phận của một nhóm cây) 

4.7

MS 

Measurement of a number of individual plants or parts of plants (Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận
của các cây mẫu )

4.8
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 VG 

Visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants (Quan sát một nhóm
cây hoặc một số bộ phận của một nhóm cây) 

4.9

VS 

Visual assessment by observation of individual plants or parts of plants (Quan sát từng cây hoặc từng
bộ phận của các cây mẫu)  

4.10

LSD 

Least Significant Difference (Sự sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa)

5 Yêu cầu kỹ thuật

5.1 Yêu cầu về các tính trạng đặc trưng của giống

Các tính trạng đặc trưng để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống Xích đồng
nam, Bạch đồng nữ được qui định tại  Bảng 1. Trạng thái biểu hiện của tính trạng được mã số bằng
điểm.

Trạng thái biểu hiện được đưa ra cho mỗi tính trạng để xác định rõ tính trạng đó và để hài hòa các mô
tả. Mỗi trạng thái biểu hiện được xác định bằng một mã số tương ứng để dễ ghi chép số liệu và thuận
tiện cho việc xây dựng và trao đổi bản mô tả.

Trong trường hợp tính trạng chất lượng và giả chất lượng, tất cả  trạng thái biểu hiện liên quan đều
được thể hiện trong bảng tính trạng. Tuy nhiên, trong trường hợp tính trạng số lượng với 5 hoặc nhiều
trạng thái biểu hiện hơn thì có thể viết tắt để giảm thiểu kích thước của bảng tính trạng. 

VÍ DỤ: một tính trạng số lượng với 9 trạng thái biểu hiện thì có thể được viết tắt như sau:

Trạng thái biểu hiê ân Mã số
Nhỏ 3
Trung bình 5
Lớn 7

Lưu ý rằng, tất cả 9 trạng thái biểu hiện dưới đây đều được sử dụng để mô tả giống:
Trạng thái biểu hiê ân Mã số
Rất nhỏ 1
Rất nhỏ đến nhỏ 2
Nhỏ 3
Nhỏ đến trung bình 4
Trung bình 5
Trung bình đến lớn 6
Lớn 7
Lớn đến rất lớn 8
Rất lớn 9

Bảng 1- Các tính trạng đặc trưng của giống Xích đồng nam và Bạch đồng nữ

STT Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số

Cây: Chiều cao Thấp 3
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STT Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số

1.
(+)
(*)
VG
QN

Tree: high

Trung bình 5

Cao 7

2.
VG
QN

Cành cấp 1: Mật độ lông tơ
Branch: Density of down

Thưa 3
Trung bình 5
Dày 7

3 (*)
PQ
VG

Cành cấp 1: Màu lông tơ
Branch: Color of down

Không màu 1
Trắng nhạt 2
Vàng 3

4.
(+)
QN
VS/
VG

Cành cấp 1: Độ sâu rãnh
Branch: Depth of furrow

Nông 3
Trung bình 5

Sâu 7

5.
QN
VG
/MS

Cây: Khả năng phân cành
Plant: Branching

Ít 3
Trung bình 5

Nhiều 7

6. 
(+) 
(*)
PQ
VS

Phiến lá: Hình dạng
Blade: shape

Hình tim bầu 1
Hình tim thuôn dài 2

Hình trứng rộng 3

7. 
(+) 
(*)
QN
VG

Phiến lá: Răng cưa 
Blade: serrate in margin

Không có
Nông 3
Trung bình 5

Sâu 7

8.
PQ
VG

Phiến lá: Màu sắc mặt trên
Blade: Color on upper side

Xanh nhạt 1
Xanh 2
Xanh đậm 3
Xanh tím 4

9. 
(+)
QN
MS/
VG

Phiến lá: Chiều dài
Balde: Length

Ngắn 3
Trung bình 5

Dài 7

10 
(+)
QN
MS/
VG

Phiến lá: Chiều rộng
Blade: Width

Hẹp 3
Trung bình 5

Rộng 7

11 
(+) 
(*)
QN
VG/
VS

Phiến lá: Mật độ vết phồng
Blade: Density of blisters

Không có hoặc rất ít 3
Trung bình 5

Dày 7

12 
(+)

Lá: Dạng gốc
Leaf: Shape of base

Hơi lồi lên 1
Phẳng 2

6
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STT Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số

 (*)
PQ

Lõm xuống 3

13
(*)
QN
MS/
VS

Lá: Chiều dài cuống
Leaf: Length of petiole

Ngắn 3
Trung bình 5

Dài 7

14
QN
MS/
VG

Chùm hoa: Chiều dài cuống
Inflorescence: Length of peduncle

Ngắn 3
Trung bình 5

Dài 7

15
QN
VS/
MS

Chùm hoa: Số nhánh hoa
Inflorescence: Number of flower 
branch 

Ít 3
Trung bình 5

Nhiều 7

16
QN
MS/
MG

Chùm hoa: Số lượng hoa
Inflorescence: Number of flower

Ít 3
Trung bình 5

Nhiều 7

17
PQ
VS/
VG

Tràng hoa: Màu sắc
Corolla: Color

Trắng 1
Trắng vàng 2
Hồng 3
Đỏ 4
Đỏ đậm 5

18
QN
MS/
VS

Hoa: Kích cỡ
Flower: Size

Nhỏ 3
Trung bình 5

To 7

19 
(*)
QN
MS/
VS

Vòi nhụy: Độ dài
Style: Length

Rất ngắn 1
Ngắn 3
Trung bình 5
Dài 7
Rất dài 9

20 
(*) 
QL
VS/
VG

Vòi nhụy: Màu sắc
Style: Color

Trắng 1
Đỏ 2

Khác 3

21
QN
MS/
VS

Đài hoa: Độ lớn
Calyx: Size

Nhỏ 1
Trung bình 2

Lớn 3

22. 
(*) 
PQ
VS/
VG

Hạt: Màu sắc
Seed: Color

Xanh tím nhạt 1
Xanh tím đậm 2
Nâu nhạt 3
Nâu đậm

4

CHÚ THÍCH:
(*) Tính trạng được sử dụng cho tất cả các giống trong mỗi vụ khảo nghiêêm và luôn có trong bản mô tả giống, trừ khi trạng thái
biểu hiện của tính trạng trước đó hoặc điều kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được. 
(+) Được giải thích, minh họa và hướng dẫn theo dõi ở Phụ lục A.

7
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STT Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số

5.2 Yêu cầu về phương pháp khảo nghiệm

5.2.1 Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

5.2.1.1 Giống khảo nghiệm 

5.2.1.1.1 Trường hợp nhân giống bằng hạt, lượng giống tối thiểu tác giả phải gửi là 500g; Trường hợp

nhân giống bằng cây con, số lượng tối thiểu phải nộp là 20 cây

5.2.1.1.2 Giống gửi khảo nghiệm phải có chất lượng tốt, không nhiễm bất kỳ loại sâu bệnh nguy hiểm nào,

không được xử lý bằng bất kỳ hình thức nào trừ khi cơ sở khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu

5.2.1.1.3 Giống gửi khảo nghiệm là cây ghép với các gốc ghép phù hợp 

5.2.1.1.4. Thời gian gửi giống: Theo yêu cầu của cơ sở khảo nghiệm.

5.2.1.2 Giống tương tự 

5.2.1.2.1 Trong Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục B), tác giả đề xuất giống tương tự và chỉ ra những tính trạng

khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm xem xét và quyết định các

giống được chọn làm giống tương tự. 

5.2.1.2.2 Giống tương tự được lấy từ bộ mẫu chuẩn của cơ sở khảo nghiệm. Trong trường hợp cần

thiết, cơ sở khảo nghiệm có thể yêu cầu tác giả cung cấp giống tương tự. Số lượng và chất lượng

giống tương tự như quy định ở mục 5.2.1.1

5.2.1.3 Phân nhóm giống khảo nghiệm

Các giống khảo nghiệm được phân nhóm dựa theo các tính trạng sau: 

(1) Phiến lá: Hình dạng (tính trạng số 6)

 (2) Lá: Dạng gốc (tính trạng 12)

 (3) Tràng hoa: Màu sắc (tính trạng số 17)

 (4) Chùm hoa: Số lượng hoa (Tính trạng số 16)

 (5) Vòi nhụy: Độ dài (Tính trạng số 19)

 (6) Đài hoa: Độ lớn (Tính trạng 21)

 (7) Hạt: Màu sắc (tính trạng số 22)

5.2.2 Yêu cầu về khảo nghiệm

5.2.2.1 Thời gian khảo nghiệm 

Thời gian khảo nghiệm được tiến hành qua hai vụ thu hoạch quả. Một vụ khảo nghiệm được tính từ khi

bắt đầu quá trình sinh trưởng sinh dưỡng cho đến khi nở hoa, hình thành, phát triển và thu hoạch quả.

5.2.2.2 Điểm khảo nghiệm

Bố trí tại một điểm, nếu có tính trạng không thể đánh giá được thì bố trí thêm 1 điểm bổ sung

5.2.2.3 Bố trí thí nghiệm 

Mỗi thí nghiệm được thiết kế phải có tối thiểu 10 cây, chia hai lần nhắc lại, trồng theo hàng

5.2.2.4 Các biện pháp kỹ thuật canh tác: tham khảo Phụ lục C
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5.2.3 Phương pháp đánh giá 

Các tính trạng đánh giá trên các cây riêng biệt, được tiến hành trên 10 cây ngẫu nhiên hoặc các bộ

phận của 10 cây mẫu đó. Nếu quan sát các bộ phận trên từng cây, số lượng của mỗi bộ phận lấy trên

từng cây là 2. 

Phương pháp đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định áp dung theo Tài liệu Hướng dẫn
chung về khảo nghiệm DUS của UPOV (TG/1/3, TGP/7/2, TGP/8/1, TGP/9/1, TGP/10/1 và TGP/11/1).

5.2.3.1 Đánh giá tính khác biệt

Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm
và giống tương tự.

Tính trạng đánh giá theo phương pháp VG: Giống khảo nghiệm và giống tương tự được coi là khác biệt,
nếu ở tính trạng cụ thể chúng biểu hiện ở 2 trạng thái khác nhau một cách rõ ràng và chắc chắn, sự khác
nhau rõ ràng được đánh giá dựa vào giá trị khoảng cách tối thiểu quy định tại Bảng 1.

Tính trạng đánh giá theo phương pháp VS và MS: Sự khác biệt có ý nghĩa giữa giống khảo nghiệm và
giống tương tự dựa trên giá trị LSD ở mức xác suất tin cậy tối thiểu 95%. 

Tính trạng đánh giá theo phương pháp MG: Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được xử lý như tính trạng
đánh giá theo phương pháp VG hoặc tính trạng đánh giá theo phương pháp VS và MS.

5.2.3.2 Đánh giá tính đồng nhất 

Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đồng nhất của giống khảo nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác
dạng trên tổng số cây trên ô thí nghiệm

Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cây khác dạng tối đa là 1% ở mức xác suất tin cậy tối thiểu 95%. Nếu
số cây quan sát là 20 (cả 2 lần nhắc), thì số cây khác dạng được phép là 1.

5.2.3.3 Đánh giá tính ổn định 

Tính ổn định được đánh giá thông qua tính đồng nhất, một giống được coi là ổn định khi chúng đồng
nhất qua các vụ khảo nghiệm

Trong trường hợp cần thiết, có thể tiến hành khảo nghiệm tính ổn định bằng việc trồng thế hệ tiếp theo
hoặc trồng cây mới, giống có tính ổn định khi những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ sau tương tự
những biểu hiện của các tính trạng ở thế hệ trước đó.
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Phụ lục A
(Tham khảo)

Giải thích, minh hoạ và hướng dẫn theo dõi và mô tả một số tính trạng

A.1 Tính trạng 1: Cây – chiều cao

Chiều cao của cây được tính theo chiều cao thân chính, khoảng cách tính từ điểm gốc sát mặt
đất đến lá non của đỉnh thân chính. Có thể đo trực tiếp tại ruộng hoặc cắt cây đo nhưng để tự nhiên,
không dùng lực kéo thẳng thân cây. Thời gian đo là thời điểm trước khi cây ra hoa đối với cây trưởng
thành.

A.2 Tính trạng 2, 3 và 4: 

Đối với cành cấp 1: Quan sát chung toàn bộ các cành, trường hợp cần xác định rõ để có kết luận chính
xác thì quan sát các cành ở tầng giữa cây.

Đối với các tính trạng về phiến lá và lá: Xác định các đối với các lá ở khoảng 1/3 tầng lá của cây tính từ
trên xuống. 

A.3 Tính trạng 6: Phiến lá – Hình dạng

Hình tim bầu Hình tim thuôn dài Hình trứng rộng

A.4 Tính trạng 7: Phiến lá – Răng cưa

Không có Nông Trung bình Sâu
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A.5 Tính trạng 9 và 10: Phiến lá – chiều dài và rộng

A.6 Tính trạng 13: Lá – Dạng gốc

Hơi lồi lên Phẳng Lõm xuống

Các tính trạng quan sát trên hoa và các bộ phận hoa: Theo dõi các chùm hoa ở phần giữa tán cây, 
khi chùm hoa có 50% số hoa nở rộ.

A.7 Tính trạng 25: Đài hoa – độ lớn

11

Đài hoa

Dài

Rộng



TCVN         : 2016

Phụ lục B
(Quy định)

Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống Xích đồng nam, Bạch đồng nữ

B.1 Loài chung: Clerodendrum spp
B.2 Tên giống:
B.3 Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại / FAX / E.mail:

B.4Họ và tên, địa chỉ tác giả giống

4.1. Họ tên: Địa chỉ:

4.2. Họ tên: Địa chỉ:

4.3. Họ tên: Địa chỉ:

B.5 Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo:

B.5.1 Nguồn gốc

- Tên giống bố, mẹ:

- Nguồn gốc vật liệu:

B.5.2 Phương pháp chọn tạo

- Lai hữu tính:

+ Lai định hướng: [  ]

+ Lai định hướng một phần: [  ]

+ Lai không định hướng: [  ]

- Xử lí đột biến:

- Phát hiện và phát triển: 

- Phương pháp khác:  

B.5.3 Thời gian và địa điểm chọn tạo

B.5.4 Phương pháp duy trì và nhân giống:

Nhân giống từ hạt:

(a) Giống tự thụ phấn [    ]

(b) Giống giao phấn

Quần thể giống [    ]

Giống tổng hợp [    ]

(c) Giống lai [    ]

(d) Khác [    ] (mô tả chi tiết)

B.6 Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài

Nước ngày      tháng      năm

Nước ngày      tháng      năm
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B.7 Các tính trạng đặc trưng của giống

Bảng 2 - Một số tính trạng đặc trưng của giống
Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số

Phiến lá: Hình dạng 
(tính trạng 6)

Hình tim bầu 1 [  ]
Hình tim thuôn dài 2 [  ]
Khác 3 [  ]

Phiến lá: Dạng đáy
(tính trạng 13)

Hơi lồi lên 1 [  ]
Phẳng 2 [  ]
Hơi lõm xuống 3 [  ]

Hoa: Số hoa/chùm
(Tính trạng số 19)

Ít 3 [  ]
Trung bình 5 [  ]
Nhiều 7 [  ]

Hoa: Màu sắc
(Tính trạng 17)

Trắng 1 [  ]
Trắng vàng 2 [  ]
Hồng 3 [  ]
Đỏ 4 [  ]

Đỏ đậm 5 [  ]

Vòi nhụy: Độ dài
(Tính trạng 21)

Rất ngắn 1 [  ]
Ngắn 3 [  ]
Trung bình 5 [  ]
Dài 7 [  ]
Rất dài 9 [  ]

Đài hoa: Độ lớn
(Tính trạng số 24)

Nhỏ 1 [  ]
Trung bình 2 [  ]
Lớn 3 [  ]

Hạt: Màu sắc
(Tính trạng 25)

Xanh tím nhạt 1 [  ]
Xanh tím đậm 2 [  ]
Nâu nhạt 3 [  ]
Nâu đậm 4 [  ]

CHÚ THÍCH: [  ]: Đánh dấu [ ]vào ô trống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống˅

B.8 Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm 

Bảng 3 - Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

B.9 Các thông tin bổ sung giúp cho việc phân biệt giống

B.9.1 Khả năng chống chịu sâu bệnh:

B.9.2 Các điểu kiện đặc biệt để khảo nghiệm giống:

B.9.3 Thông tin khác:

  Ngày         tháng          năm
         (Ký tên , đóng đấu)

Tên giống tương tự Những tính trạng
khác biệt

Trạng thái biểu hiện
Giống tương tự Giống khảo nghiệm

13



TCVN         : 2016

Phụ lục C

(Tham khảo)

Kỹ thuật canh tác

C.1 Kỹ thuâ ât trồng

• Ươm và trồng bằng cành

Ươm cành để trồng: Chọn cành khỏe mạnh ở những cây trưởng thành, cắt ngắn 4 – 6cm. Nếu có điều
kiêên nên ngâm phần gốc của cành vào dung dịch kích thích ra rễ trước khi tra vào bầu. Sau khi tra hom
vào bầu, đăêt vào luống, che nắng và giữ ẩm thường xuyên. Sau khi ươm khoảng 15 - 20 ngày, cây bắt
đầu nảy mầm và bén rễ. Để cây phát triển tốt nên trồng vào vụ đông xuân. 

Trồng trực tiếp bằng cành: Chọn cành có đôê dài  5 – 15cm rồi cắm nghiêng xuống hố đã có phân hữu
cơ trôên đất sẵn.

• Ươm và trồng bằng hạt

Ươm hạt để trồng: Khi quả chín, loại bỏ các hạt xấu, phơi khô, bảo quản nơi khô ráo, tránh đô ê ẩm quá
cao. Trước khi ươm, ngâm nước 2 – 3 giờ cho hạt trương nước, sau đó vớt ra cho vào bầu. 

Trồng trực tiếp bằng hạt: Khi quả chín, chọn những hạt tốt, vãi hạt trực tiếp xuống các luống đất đã làm
sẵn, sau đó lấp đất 2 – 3cm; giữ ẩm bằng cách ủ rơm lên trên. Trong thời gian này, cần giữ ẩm thường
xuyên, tránh ánh nắng trực tiếp vào các vùng hạt đã vãi.

C.2 Chăm sóc

Xích đồng nam có thể trồng được tất cả các tháng trong năm nhưng tốt nhất là trồng vào vụ đông
xuân. Nếu trồng vào mùa nắng nên tưới nước, che nắng cho cây. Đối với những cây con, cần rào chắn
cẩn thâên. Để cây có thể tái sinh sau khi thu hoạch, dùng dao sắc cắt gọn ngang thân cây sao cho đô ê
dài từ măêt đất đến điểm cắt khoảng 5 – 10cm.

C.3 Thu hoạch và sơ chế

Xích đồng nam sau khi phát triển cao từ 0,5 - 1,5m trở lên là có thể thu hoạch được. Đối với những cây
khoẻ mạnh, chúng ta có thể chăêt ngang cây (không được chăêt quá sát gốc mà phải để gốc có đôê cao
từ 3 - 5cm để cây có thể tái sinh tốt), sau đó rửa sạch, cắt khúc khoảng 1 - 2cm và phơi khô (đô ê ẩm
khoảng 20%), càng khô càng tốt. Đối với những cây yếu hơn có thể tỉa cành sau đó cắt khúc và phơi
khô.

.
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