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Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của 
giống sắn – Yêu cầu kỹ thuật
Testing for Distinctness, Uniformity and Stablity of Casava Varieties - Technical Requirement

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các tính trạng đặc trưng, phương pháp đánh giá khảo nghiệm tính
khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (khảo nghiệm DUS) của các của các giống sắn mới thuộc loài
Manihot esculenta Crantz.

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):

QCVN 01-61:2011/BNNPTNT, Qhuẩn kỹ thuâêt quốc gia về khảo nghiêêm giá trị canh tác và giá trị sử
dụng giống sắn.

-  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) 

- 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).

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

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

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

 3 Thuật ngữ và định nghĩa

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

3.1 Giống khảo nghiệm

Là giống mới được đăng ký khảo nghiệm

3.2 .Giống tương tự

Là giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống khảo nghiệm
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3.3 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

3.4 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

3.5 Cây khác dạng

Là cây 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 về bảo hộ
giống cây trồng mới). 

4.2 DUS: Distinctness, Uniformity, Stability (Tính khác biệt, tính đồng nhất, 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 mô êt
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 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 về 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 đâêu đũa
được qui định tại Bảng 1. Trạng thái biểu hiện của tính trạng được mã số bằng điểm. 

- 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 bản mô tả giống.

- Đối với tính trạng chất lượng và giả chất lượng: tất cả các  trạng thái biểu hiện của tính trạng đều
được thể hiện trong bảng tính trạng đặc trưng của giống. 

- Đối với tính trạng số lượng có nhiều trạng thái biểu hiện: để giảm thiểu kích thước của bảng tính
trạng, các trạng thái biểu hiện của tính trạng thường được viết rút gọn. 

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

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

Tuy nhiên, khi đánh giá phải hiểu tính trạng này được tồn tại ở cả 9 trạng thái biểu hiện:
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Trạng thái biểu hiêên 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 Sắn

Tính trạng Trạng thái biểu hiện
Giống điển

hình
Mã số

1.
(*)
(b)
QN
MS

Cây: chiều cao
Plant: height

Thấp - short
Trung bình - medium
Cao - tall

3
5
7

2.
(*)
(b)
PQ
VG

Thân: màu sắc mặt ngoài
Stem: color of exterior 

Cam - orange
Vàng xám nhạt - greyish yellow
Vàng xanh nhạt - greenish 
yellow
Xám - grey
Vàng nâu nhạt - brownish yellow
Nâu nhạt - light brown
Nâu đậm - dark brown

KM94

KM98-7

1
2

3
4
5
6
7

3.
(b)
PQ
VG

Thân: màu sắc của nhu mô vỏ
Stem: color of cortex

Xanh nhạt - light green
Xanh đậm - dark green
Kem - cream
Tím nhạt - purplish

HM125
1
2
3
4

4.
(b)
PQ
VG

Thân: màu sắc biểu bì 
(phần giữa cây)
Stem: color of epidermis 
(middle part of plant)

Kem - cream
Nâu nhạt - light brown
Nâu đậm - dark brown
Cam - orange
Tím - purple

1
2
3
4
5

5.
(*)
(+)
(b)
QL
VG

Thân: tập tính sinh trưởng
Stem: growth habit

Thẳng - straight
dích dắc - zigzag

1
2

6.
(b)
QN
VG

Thân: sự lồi lên của sẹo lá
(phần giữa cây)
Stem: prominence of leaf 
scars 
(middle part of plant)

Ít - weak
Trung bình - medium
Nhiều - strong

3
5
7

7.
(+)
(a)
PQ
VG

Thân non: màu chính
Young stem: main color

Xanh vàng nhạt - yellowish 
green
Xanh nhạt - light green
Xanh - green

1
2
3
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Bảng 1 (tiếp theo)

Tính trạng Trạng thái biểu hiện
Giống điển

hình
Mã số

8.
(+)
(a)
QL
VG

Thân non: sắc tố antoxian
Young  stem:  presence  of
anthocyanin coloration

Không có - absent
Có - present

1
9

9.
 (a)
QN
VG

Thân  non:  mức  độ  sắc  tố
antoxian
Young  stem:  intensity  of
anthocyanin coloration

Nhạt - weak
Trung bình - medium
Đâêm - strong

3
5
7

10.
 (a)
QN
VG

Ngọn: mức độ sắc tố antoxian
Shoot  tip:  intensity  of
anthocyanin coloration

Nhạt - weak
Trung bình - medium
Đâêm - strong

3
5
7

11.
(+)
(b)
QN
MG

Thân: cấp đôê phân cành
Stem:  number  of  branching
level

Không - absent
Một - one
Hai - two

Ba - three
Nhiều hơn ba - more than three

KM98-7 1
2
3

4
5

KM94
Sắn đỏ

Nghêê An
Sắn xanh 25

12.
(+)
(b)
QN
MS

Thân:  khoảng  cách  giữa  các
sẹo lá
Stem:  distance  between  leaf
scars on nodes

Ngắn - short
Trung bình - medium
Dài - long

3
5
7

13.
(+)
(*)
(a)
PQ
VG

Lá ngọn: màu sắc
Apical leaf: color

Xanh nhạt - light green
Xanh đậm - dark green
Xanh tím nhạt - purplish green
Tím - purple

Nâu nhạt - light brown

202 1
2
3
4

5
Sắn Trung

quốc
14.
(*)
(+)
(a)
QL
VG

Lá ngọn: lông
Apical leaf: pubesence 

Không có - absent
Có - present

202 1
9KM98-7

15.
(a)
PQ
VG

Lá: Màu sắc
Leaf: color

Xanh nhạt - light green
Xanh đậm - dark green
Xanh tím nhạt - purplish green
Tím - purple

1
2
3
4

16.
(*)
(a)
QL
VG

Lá: vết đốm
Leaf: variegation

Không có - absent
Có - present

1
9

17.
(*)
(+)
(a)
QN
MS

Lá: chiều dài thùy giữa 
Leaf: length of central lobe

Ngắn - short
Trung bình - medium
Dài - long

3
5
7
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Bảng 1 (tiếp theo)

Tính trạng Trạng thái biểu hiện
Giống điển

hình
Mã số

18.
(*)
(+)
(a)
QN
MS

Lá: chiều rộng thùy  giữa 
Leaf: width  of central lobe

Hẹp - narrow
Trung bình - medium
Rôêng - broad

3
5
7

19.
(*)
(+)
(a)
PQ
VG

Lá: hình dạng đăêc trưng của 
thùy giữa 
Leaf: predominant shape of 
central lobe

Dài - linear
Hình trứng ngược - obovate
Hình thuôn - oblong
Hình khác - other

KM98-7 1
2
3
4

KM94

20.
(+)
(a)
PQ
VG

Lá: màu sắc gân lá
Leaf: color of veins

Xanh - green
Xanh vàng nhạt
Xanh đỏ nhạt - reddish green

Đỏ - red
Tím - purple

KM94 1
2
3

4
5

Sắn Trung
quốc

21.
(*)
(+)
(a)
PQ
VG

Cuống  lá:  trạng  thái  so  với
thân
Petiole:attitude  in  relation  to
stem

Nửa thẳng - semi erect
Ngang - horizontal
Rủ xuống - drooping
Bất quy tắc - irregular

Rayong 11 1
2
3
4

22.
(*)
(a)
QN
MS

Cuống lá: chiều dài
Petiole: length

Ngắn - short
Trung bình - medium
Dài - long

3
5
7

23.
(*)
(+)
(a)
PQ
VG

Cuống lá: màu sắc
Petiole: color

Xanh vàng nhạt - yellowish green
Xanh nhạt - linght green
Xanh - green
Xanh đỏ nhạt - reddish green 
Đỏ xanh nhạt - greenish red
Đỏ - red
Tím đỏ - purple Sắn xanh số

11

1
2
3
4
5
6
7

24.
(*)
(+)
(a)
QN
VG

Lá kèm: chiều dài
Stipule: length

Ngắn - short
Trung bình - medium
Dài - long

3
5
7

25.
(*)
(+)
(a)
QL
VG

Lá kèm: mép lá
Stipule: margin

Không xẻ - absent
Xẻ - split

202 1
2KM98-7
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Bảng 1 (kết thúc)

Tính trạng Trạng thái biểu hiện
Giống điển

hình
Mã số

26.
(*)
(+)
(b)
QL
VG

Củ: khoảng rộng cổ củ
Root : extent of neck

Không có - absent
Có - present

KM98-7 1
9KM94

27.
(+)
(b)
PQ
VG

Củ: màu sắc vỏ ngoài
Root: external color

Trắng nhạt - whitish 
Nâu nhạt - light brown
Nâu - medium brown
Nâu đậm - dark brown
Nâu đỏ nhạt - reddish brown

Sa21-12 1
2
3
4
5

KM94

KM98-7
28.
(b)
PQ
VG

Củ: màu sắc vỏ
Root: color of cortex

Trắng - white
Kem - cream
Vàng - yellow 
Hồng - pink
Nâu nhạt - light brown
Tím - purple

SA21-12 1
2
3
4
5
6

KM98-7

Sắn học viêên

29.
(b)
PQ
VG

Củ: màu thịt củ
Root: color of flesh

Trắng - white
Kem - cream
Vàng - yellow 
Hồng - pink

KM98-7 1
2
3
4

KM98-5

30.
(b)
QL
VG

Củ: kết cấu biểu bì
Root: texture of epidermis

Nhẵn - smooth
Gồ ghề - medium

1
2

31.
(+)
(b)
PQ
VG

Củ: hình dạng
Root: shape

Hình nón - conical
Hình nón đến hình trụ - conical 
to cylindrical
Hình trụ - cylindrical
Bất quy tắc - irregular

KM98-7 1

2
3
4

KM94

32.
(+)
(b)
QN
MG

Củ: hàm lượng xyanua
Root: cyanide content

Thấp - low
Trung bình  - medium
Cao - high

3
5
7

33.
(+)
(b)
QN
VG

Củ: sự bám chặt của vỏ với
thịt củ
Root: adherence of cortex to
flesh

Kém chăêt - weak
Trung bình - medium 
Chăêt - strong

3
5
7

34.
(+)
(b)
QN
MG

Củ: hàm lượng tinh bột
Root:  content  of  starch  in
flesh 

Thấp - low
Trung bình  - medium
Cao - high

3
5
7

GHI CHÚ:

(*) Được sử dụng cho tất cả các giống trong mỗi vụ khảo nghiệm 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 tại phụ lục A
(a) Tất cả các tính trạng trên lá được đánh giá trên lá đã phát triển đầy đủ ở giai đoạn sau trồng 90-180 ngày (từ 3 đến 6 
tháng) tại phần giữa của vòm lá.

(b) Tất cả các tính trạng trên thân và củ được đánh giá vào giai đoạn sau trồng từ 240 đến 360 ngày (từ 8 đến 12 tháng)  
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5.2 Yêu cần về phương pháp khảo nghiệm

5.2.1 Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm

5.2.1.1 Giống khảo nghiệm 

- Lượng giống tác giả phải gửi cho cơ quan khảo nghiệm để khảo nghiệm và lưu mẫu tối thiểu là 30
hom bánh tẻ có đôê dài 25 cm và phải có ít nhất 4 đến 5 mắt mầm trên hom.

- Hom giống gửi khảo nghiêêm phải đảm bảo chất lượng, không bị dập nát, sạch sâu bêênh và không
được xử lý bằng bất cứ hình thức nào, trừ khi cơ sở khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. 

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

5.2.1.2. Giống tương tự

- Trong Tờ khai kỹ thuâêt khảo nghiệm (Phụ lục B), tác giả đề xuất các giống tương tự làm đối chứng và
ghi rõ những tính trạng khác biệt giữa chúng với giống khảo nghiệm. Cơ sở khảo nghiệm xem xét đề
xuất của tác giả và quyết định các giống được chọn làm giống tương tự.

- Giống tương tự được lấy từ bôê mẫu chuẩn của cơ sở khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết cơ sở khảo
nghiệm có thể yêu cầu tác giả cung cấp giống tương tự và tác giả phải chịu trách nhiệm về chất lượng
giống cung cấp. Số lượng và chất lượng hạt giống tương tự như quy định ở Mục 5.2.1.1.

5.2.2 Phân nhóm giống khảo nghiệm

Các giống khảo nghiệm được phân nhóm theo các tính trạng sau :
(1) Lá ngọn: màu sắc (Tính trạng 13).
(2) Lá ngọn: lông (Tính trạng 14).
(3) Cuống lá: màu sắc (Tính trạng 23) 
(4) Lá: vết đốm (Tính trạng 16).
(5) Cuống lá: trạng thái liên quan với thân (Tính trạng 21) 
(6) Thân: màu sắc măêt ngoài (Tính trạng 3)
(7) Thân: tâêp tính sinh trưởng (Tính trạng 5)
(8) Củ: màu sắc vỏ ngoài (Tính trạng 27) 

5.2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm

5.2.3.1 Thời gian khảo nghiệm

Được tiến hành tối thiểu trong một chu kỳ sinh trưởng.

5.2.3.2 Điểm khảo nghiệm

Bố trí tại 1 điểm, trường hợp tính trạng không thể đánh giá được thì có thể bố trí thêm 1 điểm bổ sung. 

5.2.3.3 Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí tối thiểu 2 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại trồng 10 cây. 

5.2.3.4 Các biện pháp kỹ thuật khác 

Áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuâêt quốc gia về khảo nghiêêm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống sắn
QCVN 01-61:2011/BNNPTNT.

5.2.4 Phương pháp đánh giá  

- Các tính trạng đánh giá trên cây riêng biê êt, được tiến hành trên 10 cây ngẫu nhiên hoặc các bộ phận
của 10 cây đó (một lần nhắc), các tính trạng khác  được tiến hành trên tất cả các cây của ô thí nghiêêm.

 - Phương pháp chi tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định áp dụng theo hướng dẫn chung
về khảo nghiệm DUS của UPOV (TG/1/3; TGP/8/1; TGP/9/1; TGP/10/1; TGP/11/1).

5.2.4.1 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.
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- 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,
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 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.

5.2.4.2 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 độ tin cậy tối thiểu 95%. Số cây quan sát là
20 (2 lần nhắc lại), thì số cây khác dạng tối đa cho phép là 1. 

5.2.4.3 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 một số tính trạng

A.1. Tính trạng 5 - Thân : tâ âp tính sinh trưởng

                         1                2

        Thẳng             Dích dắc 

 A.2. Tính trạng 7 - Thân non: màu chính 

1 2 3
Xanh vàng nhạt Xanh nhạt Xanh

A.3. Tính trạng 11 - Thân: cấp đô â phân cành

2 4

Một  Ba

A.4. Tính trạng 12 - Thân: khoảng cách giữa các sẹo lá
Tính trạng này được đánh giá ở phần giữa của cây và đánh giá khoảng cách giữa 2 sẹo lá 

thẳng hàng.

11
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A.5. Tính trạng 13 - Lá ngọn: màu sắc

1 2 3 4 5
Xanh nhạt Xanh đậm Xanh tím nhạt Tím Nâu nhạt

A.6. Tính trạng 14 - Lá ngọn: lông

1 9
Không có Có

           
A.7. Tính trạng 17 - Lá: chiều dài của thùy giữa

A.8. Tính trạng 18 - Lá: chiều rộng của thùy giữa

A.9. Tính trạng 19 - Lá: hình dạng đă âc trưng của thùy giữa

1 2 3
Dài Hình trứng ngược Hình thuôn
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A.10. Tính trạng 20 - Lá: màu sắc gân lá 

1 3 3

Xanh Xanh đỏ nhạt Đỏ

A.11. Tính trạng 21 - Cuống lá: trạng thái liên quan với thân

1 2 3 4

Nửa thẳng Ngang Rủ xuống Bất quy tắc

A.12. Tính trạng 23 - Cuống lá: màu sắc

1 3 4 5 6 7

Xanh vàng
nhạt

Xanh Xanh đỏ
nhạt

Đỏ xanh
nhạt

Đỏ Tím

 

A.13. Tính trạng 24 - Lá kèm: chiều dài

                                          3                                      5                                   7
                                      Ngắn                           Trung bình                          Dài         
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A.14. Tính trạng 25 - Lá kèm: mép lá

1 2

Không xẻ Xẻ

A.15. Tính trạng 26 - Củ: Khoảng rộng cổ củ

1 9
Không có Có

                             
A.16. Tính trạng 27 - Củ: màu vỏ ngoài

1 3 5

Trắng nhạt Nâu Nâu đỏ nhạt

A.17. Tính trạng 31 - Củ: hình dạng

                                 1                           2                                  3                            4
                          Hình nón    Hình nón đến hình trụ             Hình trụ                Bất quy tắc
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A.18. Tính trạng 32 - Củ: hàm lượng xyanua
Xác định hàm lượng HCN (Xyanua) bằng phương pháp chuẩn đôê theo TCVN8763:2012

A.19. Tính trạng 33 - Củ: sự bám chăêt của vỏ với thịt củ
Tiến hành bóc vỏ củ bằng tay ở vị trị 1/3 củ thu tươi. Vỏ bám vào củ Không chă êt là khi vỏ được bóc ra
khỏi thịt củ mà không bị vỡ. Vỏ bám chăêt là khi  bóc vỏ ra khỏi thịt củ có nhiều mảnh vỡ. Vỏ bám trung
bình là khi bóc vỏ ra khỏi thịt củ thị có ít mảnh vỡ.

A.20. Tính trạng 34 - Củ: hàm lượng tinh bôêt
Tính hàm lượng chất khô và hàm lượng tinh bôêt theo phương pháp tỷ trọng được tiến hành như sau:

1) Chuẩn bị môêt mẫu củ 3-5 kg (sạch đất và tạp chất)
2) Cân khối lượng mẫu trong không khí (Wa) 
3) Cân khối lượng của mẫu trong nước (Ww)
4) Dụng cụ chứa mẫu để cân trong không khí và trong nước như nhau
5) Tính toán trọng lượng riêng x =  Ww/(Wa-Ww)
6) Tính toán hàm lượng chất khô và hàm lượng tinh bôêt theo các công thức:

 DM = 158,3x – 142 và hàm lượng tinh bôêt = 112,1x – 106,4.
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Phụ lục B

(Quy định)

Tờ khai kỹ thuâ ât khảo nghiệm DUS giống sắn

B.1 Loài Vigna Manihot esculenta Crantz

B.2 Tên giống 

B.3 Tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm
Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại / FAX / E.mail:

B.4 Họ tên và địa chỉ tác giả giống
B4.1 Họ tên:                                    địa chỉ: 

B4.2 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:

- Xử lí đột biến:

- Phát hiêên và phát triển (Đề nghị chỉ rõ nơi và thời gian phát hiêên và phát triển):

- Phương pháp khác:

B.5.3. Phương pháp nhân giống:

- Nhân giống vô tính:

+ Cắt cành

+ Nhân trong ống nghiêêm

+ Khác (ghi rõ phương pháp)

- Nhân từ hạt

- Khác (đề nghị cung cấp chi tiết)

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

Nước ngày      tháng      năm

Nước ngày      tháng      năm

B.7 Các tính trạng đặc trưng của giống

Bảng B.1 - Một số tính trạng đặc trưng của giống

Tính trạng Trạng thái biểu hiện Mã số (*)
7.1. Lá ngọn: màu sắc
Apical leaf: color
(Tính trạng 13)

Xanh nhạt - light green
Xanh đậm  - dark green
Xanh tím nhạt - purplish green
Tím - purple
Nâu nhạt - light brown

1
2
3
4
5

7.2. Lá ngọn: lông
Apical leaf: pubesence 
(Tính trạng 14)

Không có - absent
Có - present

1
9
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Bảng B.1 (kết thúc)

7.3.  Lá:  hình  dạng  đăêc  trưng  của  thùy
giữa 
Leaf: predominant shape of central lobe
(Tính trạng 19)

Dài - linear
Hình trứng ngược - obovate
Hình thuôn - oblong
Hình khác - other

1
2
3
4

7.4. Cuống lá: màu sắc
Petiole: color
(Tính trạng 23)

Xanh vàng nhạt - yellowish 
green
Xanh nhạt - linght green
Xanh  - green
Xanh đỏ nhạt - reddish green 
Đỏ xanh nhạt - greenish red
Đỏ - red
Tím - purple

1
2
3
4
5
6
7

7.5. Lá: vết đốm
Leaf: variegation
(Tính trạng 16)

Không có - absent
Có - present

1
9

7.6. Cuống lá: trạng thái so với thân
Petiole:  attitude  in relation  to stem
(Tính trạng 21)

Nửa thẳng  - semi erect
Ngang - horizontal
Gục xuống - drooping
Bất quy tắc - irregular

1
2
3
4

7.7. Lá kèm: chiều dài
Stipule: length
(Tính trạng 24)

Ngắn - short
Trung bình - medium
Dài - long

3
5
7

7.8. Thân: màu sắc mặt ngoài
Stem: color of exterior 
(Tính trạng 3)

Cam - orange
Vàng xám nhạt - greyish yellow
Vàng xanh nhạt - greenish 
yellow
Vàng nâu nhạt - brownish 
yellow
Nâu nhạt - light brown
Nâu đậm - dark brown
Xám - grey 

1
2
3
4
5
6
7

7.9. Thân: tập tính sinh trưởng
Stem: growth habit
(Tính trạng 5)

Thẳng - straight
Zíc Zắc - zigzag

1
2

7.10. Củ: màu sắc vỏ ngoài
Root: external color
(Tính trạng 27)

Hơi trắng - whitish 
Nâu nhạt - light brown
Nâu - medium brown
Nâu đậm - dark brown
Nâu đỏ nhạt - reddish  brown

1
2
3
4
5

CHÚ THÍCH: (*) Đánh dấu (+) hoặc điền số liệu cụ thể vào ô trống cho phù hợp với trạng 
thái biểu hiện của giống

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

Bảng B.2 - Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống khảo nghiệm 

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

Tên giống tương tự Những tính trạng
khác biệt

Trạng thái biểu hiện
Giống tương tự Giống khảo nghiệm
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B.9.1 Khả năng chống chịu sâu bệnh

B.9.2 Điều kiện đặc biệt

B.9.3 Thông tin khác

Ngày         tháng          năm
        (Ký tên , đóng đấu)
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