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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the allelopathic activities of eight rice (Oryza sativa 

L.) varieties OM (2395, 3536, 4498, 5451, 5930, 6976, 7347 and N406) by applying their 

methanol (MeOH) extracts on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.) and watercress 

(Lepidium sativum) at  different concentration ranges (0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 and 1.0 

g/mL). The shoot and root length of barnyardgrass and watercress were recorded after 48 

hours of incubation at 250C. The results showed that the extract from OM 5930 had 

inhibitory rates on the shoot and root length of barnyardgrass and watercress higher than 

that from other varieties. At 0.3 grams per milliliter, the OM 5930 extract inhibited 100% 

of watercress shoot and root length while the extracts of other OM rice varieties only 

achieved inhibition rates from 76.14% to 91.97%. For barnyardgrass, the dose of OM 

5930 extract requiring for over 50% of inhibition (57.39% for shoot and 66.93% for root 

length) is 0.3 grams per milliliter; 98.77% for shoot and 99.39% for root length at a 

concentration of 1.0 grams per milliliter. This result indicated that OM 5930 rice variety 

may be used as a priority in rice allelopathy research program or in the program of 

breeding weed suppressing rice varieties to reach an environmentally friendly and 

sustainable agriculture. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng đối kháng thực vật của tám giống lúa 

(Oryza sativa L.) OM (2395, 3536, 4498, 5451, 5930, 6976, 7347 và N406) bằng cách sử 

dụng dịch trích methanol (MeOH) từ lá thân và rễ trong giai đoạn 60 ngày sau khi sạ của 

từng giống lúa lên cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) và cải xoong (Lepidium 

sativum) ở các nồng độ khác nhau lần lượt là 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 và 1,0 g/mL. Chiều 

dài thân và rễ của cỏ lồng vực nước và cải xoong được ghi nhận sau 48 giờ ủ tối ở 250C. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch trích từ thân, lá, rễ của giống lúa OM 5930 có khả năng 

ức chế sự sinh trưởng và phát triển của cỏ lồng vực nước và cải xoong cao hơn dịch trích 

của các giống lúa còn lại. Giống OM 5930 ở nồng độ dịch trích 0,3 g/mL ức chế 100% 

chiều dài thân và rễ của cải xoong trong khi các giống lúa OM còn lại chỉ đạt tỉ lệ ức chế 

từ 76,14 đến 91,97%. Đối với cỏ lồng vực nước, giống OM 5930 gây ức chế trên 50% 

chiều dài thân (57,39%) và rễ (66,93%) ở nồng độ dịch trích là 0,3 g/mL; 98,77% và 

99,39% chiều dài thân và rễ ở nồng độ 1,0 g/mL. Kết quả này cho thấy, giống lúa OM 

5930 có thể được ưu tiên sử dụng trong quá trình nghiên cứu tính đối kháng cỏ dại hoặc 

trong chương trình lai tạo giống lúa kháng cỏ dại nhằm tiến tới một nền nông nghiệp bền 

vững và thân thiện với môi trường. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Văn Vàng và Hồ Lệ Thi, 2020. Ảnh hưởng của 

dịch trích methanol từ tám giống lúa (Oryza sativa L.) OM lên cỏ lồng vực nước (Echinochloa 

crus-galli L.) và cải xoong (Lepidium sativum). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

56(1B): 136-142. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây 

trồng quan trọng cung cấp lương thực chính cho hơn 

một phần ba dân số trên thế giới. Ở Việt Nam, lúa là 

cây lương thực chủ lực, đặc biệt ở vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008). Diện tích 

gieo trồng lúa năm 2018 đạt 7,57 triệu ha, sản lượng 

đạt 44 triệu tấn/ha vào năm 2018 (Tổng cục thống 

kê, 2018). Theo Nguyễn Ngọc Đệ (2008), có 

khoảng 40% dân số trên thế giới xem lúa là nguồn 

lương thực chính và hơn 110 quốc gia sản xuất và 

tiêu thụ lúa gạo với các mức độ khác nhau trong đó 

có Việt Nam. Tuy nhiên cây lúa luôn đối đầu với các 

loài dịch hại mà trong đó cỏ dại là một trong những 

đối tượng gây hại nghiêm trọng. Năng suất của cây 

lúa có thể giảm từ 50-70% do sự lấn át của các loài 

cỏ trong đồng ruộng (Chin, 2001; Labrada et al., 

2003; Xuan et al., 2006). Hạt cỏ lẫn trong lúa sau 

thu hoạch làm giảm chất lượng và giá trị lúa gạo 

(Duong Van Chin and Ho Le Thi, 2014). Để hướng 

đến nền nông nghiệp bền vững, hạn chế dần những 

tác động tiêu cực do dùng các loại hóa chất trừ cỏ 

gây ra đối với môi trường và sức khỏe con người, 

việc áp dụng các biện pháp sinh học để quản lý cỏ 

dại trở thành một nhu cầu bức thiết trong canh tác 

nông nghiệp nói chung và canh tác lúa nói riêng.  

Việc quản lý cỏ dại tổng hợp bằng biện pháp sinh 

học nhằm khai thác tính cạnh tranh, đối kháng thực 

vật (allelopathy) của cây lúa đối với cỏ dại 

(Olofsdotter et al., 1999; Dilday et al., 2001; Tran 

Dang Khanh et al., 2009) đã và đang được tập trung 

nghiên cứu tại Việt Nam trong những năm gần đây. 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu khả năng đối kháng 

của các loài cây trồng đối với cỏ dại cũng như xác 

định các chất đối kháng thực vật để phát triển chế 

phẩm đối kháng nhằm ứng dụng trong phòng trừ cỏ 

dại. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sơ khởi từ tám 

giống lúa OM (5930, 4900, 5900, 3536, 4498, 4059, 

2395 và 4887) có triển vọng allelopathy cao và gây 

ra sự ức chế mạnh mẽ trên chiều dài thân và rễ của 

rau diếp (Lactuca sativa), cải xoong (Lepidium 

sativum) và lúa (Oryza sativa) (Chau et al., 2008). 

Đến nay, đã có 1 chất đối kháng là N-trans-

cinnamoyltyramine được phân lập từ giống lúa OM 

5930, có khả năng ức chế cỏ lồng vực và đuôi phụng 

ở nồng độ 2,4 µM (Ho Le Thi et al., 2014). Tuy 

nhiên, các giống lúa được dùng trong nghiên cứu 

của Chau et al. (2008) ở thời điểm hiện tại chỉ còn 

có 4 giống OM (5930, 3536, 4498 và 2395) là còn 

được trồng khá phổ biến ở ĐBSCL, trong đó tính 

đối kháng thực vật để ứng dụng trong phòng trừ cỏ 

dại, đặc biệt là cỏ lồng vực của 4 giống này vẫn chưa 

được nghiên cứu một cách đầy đủ. Ngoài ra, bốn 

giống lúa OM (5451, 6976, 7347 và N406) đã được 

thêm vào trong nghiên cứu này là những giống hiện 

được canh tác phổ biến tại ĐBSCL và một số tỉnh 

miền Bắc. Nhằm thử nghiệm khả năng kiểm soát cỏ 

lồng vực và chọn lựa được giống lúa có tiềm năng 

đối kháng cỏ dại cao, từ đó làm cơ sở cho các nghiên 

cứu đi sâu vào phân lập và định danh các chất đối 

kháng, phục vụ cho công tác nghiên cứu cơ chế 

kháng cỏ dại và lai tạo giống lúa kháng cỏ dại trong 

tương lai. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1  Vật liệu 

Các giống lúa: thân, lá, rễ của giống OM 2395, 

OM 3536, OM 4498, OM 5451, OM 5930, OM 

6976, OM 7347 và OM N406) được thu từ nhà lưới 

ở Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào 

giai đoạn 60 ngày sau sạ.  

Cây thử nghiệm: Hạt cỏ lồng vực nước 

(Echinochloa crus-galli L.) được thu từ ruộng thực 

nghiệm của Viện lúa ĐBSCL. Hạt cải xoong 

(Brassica oleracea) có nguồn gốc từ công ty Bamert 

Seed (Muleshoe, TX 79.347, Hoa Kỳ). 

Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm: Methanol 

(MeOH), nước cất, nước khử ion, phosphate buffer 

1M, cồn 960…; dụng cụ thí nghiệm như beaker, bình 

thủy tinh các loại, cân kỹ thuật, đĩa Petri, giấy lọc 

WhatmanTM số 2 (đường kính 90 mm), máy đo pH 

để bàn (SI Analytics lab 875), máy thu hồi dung môi 

dưới áp suất thấp, micropipette, phễu Buchner sứ 

320 mL FisherbrandTM, tủ hút khí độc, thước đo điện 

tử... 

2.2  Phương pháp tách chiết chất đối kháng 

thực vật từ dịch trích thu được của tám giống 

lúa OM bằng phương pháp tách với methanol 

(MeOH) 

Thân, lá và rễ vào giai đoạn 60 ngày sau khi sạ 

của từng giống lúa OM sau khi thu hoạch từ nhà lưới 

được sơ chế thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn đất ở rễ lúa 

và bụi bẩn. Sử dụng kéo sạch để cắt nhỏ 100 g mô 

thân, lá và rễ tươi của lúa cho vào bình tam giác với 

một lít hệ dung môi methanol và nước (MeOH:H2O, 

3:2, v/v) tương ứng với 600 mL methanol pha vào 

400 mL nước cất ngâm trong 48 giờ, dùng đủa thủy 

tinh khuấy nhẹ mỗi ngày hai lần trong thời gian 

ngâm nhằm trộn đều và giúp lúa ngập hoàn toàn 

trong hỗn hợp dung môi trên. Chiết xuất lần thứ nhất 

được thu thập bằng phương pháp lọc, sử dụng phễu 

Buchner sứ 320 mL FisherbrandTM (đường kính 90 

mm). Mẫu được trữ lại trong ngăn mát của tủ lạnh. 

Tiếp đó phần bã lại được chiết xuất với MeOH 

100% (700 mL) ngâm trong 48 giờ. Cả 2 lần chiết 

xuất thu được 1,7 lít hỗn hợp dịch trích và làm bay 

hơi dung môi MeOH ở 420C bằng máy cô quay chân 

không để thu được 400 mL dịch trích nước có khả 

năng chứa chất đối kháng.  
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Dịch trích sau đó được chuẩn độ bằng phosphate 

buffer 1M để đạt được pH = 7,0. Trích 40 mL dịch 

trích mẫu lúa (tương ứng với 10 g mô lúa tươi) để 

khảo sát đặc tính sinh học. 

2.3 Thử nghiệm sinh học 

Mục tiêu: Xác định giống lúa cho hiệu quả ức 

chế sinh trưởng cao nhất có trong tám giống lúa thử 

nghiệm lên cỏ lồng vực nước và cải xoong thông qua 

dịch trích bằng methanol. 

Chuẩn bị thí nghiệm: Hạt được phá vỡ miên 

trạng bằng cách sấy trong điều kiện 40°C trong 2 

ngày, ngâm hạt trong nước cất khoảng 10-72 giờ 

(thời gian ngâm phụ thuộc vào từng loại hạt) và ủ 

hạt ở nhiệt độ 32-35°C cho nảy mầm. 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo 

thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức 

tương, bao gồm 6 nghiệm thức tương ứng với các 

dãy nồng độ dịch trích (nồng độ 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 

0,5; 1,0 g/mL) và 1 nghiệm thức đối chứng âm sử 

dụng dung dịch 0,05% Tween 20. Mỗi nghiệm thức 

được lặp lại 3 lần với mỗi lặp lại tương ứng với 10 

hạt cỏ lồng vực nước hoặc hạt cải xoong.  

Dùng micropipette hút dịch trích của từng giống 

lúa ở dãy nồng độ khác nhau cho vào đĩa Petri  

(đường kính Ø = 50 mm) đã lót giấy lọc. Các đĩa 

Petri chứa dịch trích được đặt vào trong tủ hút ở 

nhiệt độ phòng 250C cho đến khi dung môi trong 

dịch chiết được bốc hơi hoàn toàn. Đặt 10 hạt cỏ 

lồng vực nước hoặc cải xoong nứt nanh vào các đĩa 

Petri, được làm ẩm với 1,0 mL dung dịch 0,05% 

Tween 20 và ủ tối trong điều kiện nhiệt độ phòng 

250C trong 48 giờ. 

Chỉ tiêu theo dõi:  

+ Ghi nhận chiều dài thân mầm và rễ của cỏ lồng 

vực nước và cải xoong sau 48 giờ thử nghiệm 

+ Độ hữu hiệu (%) được tính bằng công thức của 

Abbott, 1925: 

I (%) = [(L1 - L2)/L1]*100 

Trong đó: 

I là tỷ lệ % ức chế; 

L1 là chiều dài trung bình của rễ mầm hoặc thân 

mầm của cây đối chứng; 

L2 là chiều dài trung bình của rễ mầm hoặc thân 

mầm của cây được xử lý ở từng nồng độ. 

2.4  Xử lý số liệu  

Các số liệu được nhập dữ liệu và xử lý bằng phần 

mềm Microsoft Office Excel 2013. Chương trình 

SPSS Version 20 được sử dụng phân tích ANOVA 

một nhân tố, sử dụng ký hiệu chữ để so sánh sự khác 

nhau giữa kết quả trung bình của tất cả các nghiệm 

thức qua phép thử Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Khả năng đối kháng thực vật của dịch 

trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài 

thân và rễ của cải xoong (Lepidium sativum) 

Bảng 1 ghi nhận, tất cả dịch trích MeOH từ tám 

giống lúa OM đều có khả năng ức chế lên chiều dài 

thân cải xoong ngay từ nồng độ thấp nhất là 0,01 

g/mL.  

Bảng 1: Ảnh hưởng của dịch trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài thân cải xoong 

Nồng độ 

dịch trích 

(g/mL) 

Tỷ lệ ức chế (%) của dịch trích MeOH từ các giống lúa OM lên chiều dài thân cải xoong 

OM 2395 OM 3536 OM 4498 OM 5451 OM 5930 OM 6976 OM 7347 OM N406 

ĐC 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 

0,01 61,80b 76,90b 81,04b 15,87b 87,26b 19,18b 4,94b 7,65b 

0,03 82,79c 84,91c 87,61c 26,14c 90,36c 22,85c 7,18c 16,38c 

0,1 84,57d 88,26d 94,64d 74,72d 97,10d 50,79d 55,06d 58,66d 

0,3 100,00e 100,00e 100,00e 77,46e 100,00e 76,14e 87,83e 91,97e 

0,5 100,00e 100,00e 100,00e 94,29f 100,00e 100,00f 100,00f 100,00f 

1,0 100,00e 100,00e 100,00e 100,00g 100,00e 100,00f 100,00f 100,00f 

F ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 1,90 1,14 1,24 2,05 0,95 1,73 1,46 1,55 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau, khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê trong phép thử Duncan. ** khác biệt ở mức ý nghĩa 1%.

Dịch trích MeOH của giống OM 5930 gây ức 

chế lên chiều dài thân cải xoong cao nhất (87,26%), 

kế đến là dịch trích OM 4498 (81,04%), thấp nhất là 

dịch trích OM 7347 (4,94%).  Tỷ lệ ức chế của dịch 

trích MeOH của 4 giống lúa OM (2395, 3536, 4498 

và 5930) lên chiều dài thân cải xoong đạt 100% từ 

nồng độ 0,3 - 1,0 g/mL. Trong đó, dịch trích OM 

5930 biểu hiện hiệu quả ức chế cao nhất lên chiều 

dài thân cải xoong ngay từ nồng độ 0,03 (90,36%) 

và tỷ lệ ức chế càng cao khi nồng độ càng tăng (Bảng 

1 và Hình 1). 
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Hình 1: Ảnh hưởng nồng độ dịch trích MeOH của giống OM 4498 lên chiều dài thân và rễ cải xoong 

(Lepidium sativum) 

Sự ức chế từ dịch trích MeOH của tám giống lúa 

OM lên chiều dài rễ cải xoong được thể hiện ở Bảng 

2 và Hình 1. Theo khảo sát, tỷ lệ ức chế từ các dịch 

trích gia tăng theo nồng độ dịch trích, đạt trên 90% 

tại nồng độ 0,1 g/mL đối với giống OM 5930 

(98,99%), OM 4498 (96,98%), OM 3536 (93,94%), 

OM 2395 (93,00%). Khi nồng độ dịch trích tăng lên 

từ 0,3 đến 1,0 g/mL, dịch trích của các giống OM 

2395, OM 3536, OM 4498, OM 5930 ức chế 100% 

chiều dài rễ của cải xoong. Dịch trích của giống lúa 

OM 7347 và OM N406 gây ức chế 100% rễ cải 

xoong ở nồng độ 0,5 g/mL trở lên. Đặc biệt, dịch 

trích từ giống OM 5451 chỉ gây ức chế 100% rễ cải 

xoong khi gia tăng nồng độ lên đến 1,0 g/mL. 

Bảng 2: Ảnh hưởng của dịch trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài rễ cải xoong 

Nồng độ 

dịch trích 

(g/mL) 

Tỷ lệ ức chế (%) của dịch trích MeOH từ các giống lúa OM lên chiều dài rễ cải xoong 

OM 2395 OM 3536 OM 4498 OM 5451 OM 5930 OM 6976 OM 7347 OM N406 

ĐC 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 

0,01 85,71b 86,80b 87,09b 31,38b 93,85b 37,36b 1,04a 19,55b 

0,03 88,88c 92,20c 91,00c 46,51c 95,24c 43,84c 11,29b 22,91c 

0,1 93,00d 93,94d 96,98d 86,54d 98,99d 67,69d 57,19c 68,11d 

0,3 100,00e 100,00e 100,00e 86,76d 100,00e 86,30e 91,17d 94,40e 

0,5 100,00e 100,00e 100,00e 99,24e 100,00e 100,00f 100,00e 100,00f 

1,0 100,00e 100,00e 100,00e 100,00e 100,00e 100,00f 100,00e 100,00f 

F ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 1,17 1,47 0,65 1,41 1,48 1,43 1,54 1,04 

Các giá trị trong cùng một cột được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê trong phép thử Duncan. **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

3.2 Khả năng đối kháng thực vật của dịch 

trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài 

thân và rễ của cỏ lồng vực nước (Echinochloa 

crus-galli L.) 

Kết quả ở Bảng 3 và Hình 2 cho thấy, ở nồng độ 

0,01 g/mL, dịch trích MeOH từ thân, lá, rễ của 3 

giống OM (5451, 5930 và 6976) đã ức chế lên chiều 

dài thân cỏ lồng vực nước. Trong khi đó, dịch trích 

của giống OM N406, 7347 và OM 4498 không gây 

ức chế có ý nghĩa thống kê so với đối chứng.  

Trái lại đối với giống OM 2395 và OM 3536, 

chiều dài thân của cỏ lồng vực nước lại phát triển 

cao hơn so với cây đối chứng, chứng tỏ rằng có sự 

kích thích nhẹ lên chiều dài thân cỏ ở nồng độ 0,01 

g/mL. Càng gia tăng nồng độ dịch trích thì tỷ lệ ức 

chế lên chiều dài thân cỏ lồng vực nước càng tăng 

(Hình 2). Tỷ lệ ức chế trên 50% chiều dài thân cỏ 

lồng vực nước từ dịch trích các giống lúa biểu hiện 

khác nhau ở các nồng độ. Cụ thể từ, nồng độ 0,3 

g/mL dịch trích giống OM 5930 đạt tỷ lệ ức chế 

57,39% và giống OM 2395 ức chế 57,11% lên chiều 

dài thân. Khi tăng nồng độ lên 0,5 g/mL, tỷ lệ ức chế 

của dịch trích từ các giống lúa OM lần lượt là 

50,60% (OM 6976), 54,02 % (OM 4498) và 55,01% 

(OM 3536). Dịch trích ở nồng độ cao nhất 1,0 g/mL, 

giống lúa OM 5930 có tỷ lệ ức chế đạt tối đa là 

98,77%, tiếp đó là giống OM 4498 (90,75%). Trong 

khi đó, giống OM N406 là giống gây ức chế lên 

chiều dài thân cỏ lồng vực nước thấp nhất (54,83%) 

trong bộ tám giống lúa thử nghiệm ngay cả ở nồng 

độ dịch trích cao nhất (1,0 g/mL) (Bảng 3). 
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Bảng 3: Ảnh hưởng của dịch trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài thân cỏ lồng vực nước 

Nồng độ 

dịch trích 

g/mL 

Tỷ lệ ức chế (%) của dịch trích từ các giống lúa OM lên chiều dài thân cỏ lồng vực nước 

OM 2395 OM 3536 OM 4498 OM 5451 OM 5930 OM 6976 OM 7347 OM N406 

ĐC 0,00b 0,00b 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 

0,01 -4,50a -4,23a 0,16a 9,54b 5,60b 7,44b 2,42a 0,96a 

0,03 0,29b 2,45b 6,36b 12,32c 12,42c 19,21c 8,99b 15,85b 

0,1 20,99c 22,14c 8,65b 17,13d 20,83d 24,68d 10,42b 18,98c 

0,3 57,11d 38,36d 32,98c 18,71d 57,39e 27,97e 12,11c 25,15d 

0,5 64,58e 55,01e 54,02d 26,03e 64,96f 50,60f 23,08d 37,59e 

1,0 76,22f 61,02f 90,75e 72,12f 98,77g 87,18g 30,77e 54,83f 

F ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 1,73 1,92 1,95 1,86 0,82 1,86 1,06 0,81 

Các giá trị trong cùng một cột được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê trong phép thử Duncan. **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. Các giá trị âm biểu hiện sự kích thích của dịch trích lên 

chiều dài thân cây cỏ lồng vực nước. 

Bảng 4 và Hình 2 cho thấy phần lớn các dịch 

trích của tám giống lúa OM đều gây ảnh hưởng lên 

sự phát triển của chiều dài rễ cỏ lồng vực nước, khi 

gia tăng nồng độ thì sự ảnh hưởng càng rõ rệt hơn 

và có ý nghĩa thống kê, nhưng cá biệt đối với giống 

OM 3536 ở nồng độ 0,01 g/mL, giống OM 6976 ở 

nồng độ 0,01 và 0,03 g/mL lại gây kích thích lên sự 

phát triển chiều dài rễ cỏ lồng vực nước.  

Bảng 4: Ảnh hưởng của dịch trích MeOH từ tám giống lúa OM lên chiều dài rễ cỏ lồng vực nước 

Nồng độ 

dịch trích 

(g/mL) 

Tỷ lệ ức chế (%) của dịch trích từ các giống lúa OM lên chiều dài rễ cỏ lồng vực nước 

OM 2395 OM 3536 OM 4498 OM 5451 OM 5930 OM 6976 OM 7347 OM N406 

ĐC 0,00a 0,00b 0,00a 0,00a 0,00a 0,00b 0,00a 0,00a 

0,01 21,23b -10,43a 6,75b 0,56a 11,76b -19,62a 12,74b 4,63b 

0,03 30,47c 1,52b 22,64c 16,26b 29,29c -17,93a 28,29c 12,20c 

0,1 32,45d 27,74c 44,05d 22,87c 49,71d 16,52c 30,66d 18,74d 

0,3 46,10e 46,67d 74,58e 42,48d 66,93e 24,11d 32,74e 19,53d 

0,5 57,65f 56,11e 88,12f 51,95e 85,67f 35,41e 34,44f 30,19e 

1,0 78,01g 68,05f 92,84g 78,05f 99,39g 86,56f 50,33g 69,63f 

F ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 1,39 1,82 1,18 1,93 0,76 1,81 1,02 1,03 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột được theo sau bởi một hay nhiều chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê trong phép thử Duncan. **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. Các giá trị âm biểu hiện sự kích thích của dịch 

trích lên chiều dài rễ cỏ lồng vực nước. 

Dịch trích của giống lúa OM 7347 ức chế lên 

chiều dài rễ thấp nhất (50,33%) dù gia tăng đến nồng 

độ cao nhất (1,0 g/mL), dịch trích của giống lúa OM 

N406 (69,63%) và dịch trích của giống lúa OM 3536 

(68,05%) cũng cho tỷ lệ ức chế không cao ngay cùng 

ở nồng độ 1,0 g/mL. Nếu như ở nồng độ 0,3 g/mL, 

giống OM 4498 ức chế 74,58% chiều dài rễ cỏ lồng 

vực nước và giống OM 5930 (66,93%), thì khi càng 

gia tăng nồng độ đến 1,0 g/mL giống OM 5930 lại 

mang hiệu quả ức chế cao nhất (99,39%) và OM 

4498 (92,84%). Đối với dịch trích của giống OM 

(2395, 3536, và 5451), tỷ lệ ức chế trên 50% chiều 

dài rễ chỉ đạt khi ở nồng độ 0,5 g/mL trở lên. 

Nhiều giống lúa đã được nghiên cứu trên thế giới 

về đặc tính allelopathy và được tìm thấy có khả năng 

ức chế sự tăng trưởng của một số loài thực vật khi 

được trồng cùng nhau (Dilday et al., 1989; Tran 

Dang Khanh et al., 2007; Salam and Hisashi, 2009). 

Kết quả ghi nhận được từ nghiên cứu này phù hợp 

với kết quả nghiên cứu về hoạt tính ức chế cỏ dại 

của hai giống OM 5930 và OM 3536 (Ho Le Thi et 

al., 2014). Trong tám giống lúa OM được nghiên 

cứu về hoạt tính ức chế cỏ dại nêu trên, dịch trích 

của giống OM 3536 và dịch trích giống OM 5930 

ức chế sự tăng trưởng của cỏ lồng vực nước lần lượt 

là 52,6 và 61,9%, khi tính trung bình trên toàn bộ 

thân và rễ cỏ lồng vực nước. Trong khi Salam and 

Hisashi (2009) đã kiểm tra tính đối kháng thực vật 

của 102 giống lúa và đã tìm thấy rằng, giống BR17 

thể hiện hoạt động ức chế lớn nhất trên cỏ lồng vực 

nước và cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona), với 

trung bình chồi và rễ bị ức chế chỉ bằng 39,5%, thấp 

hơn gần ½ so với hoạt động ức chế cỏ lồng vực nước 

của hai giống OM 5930 và OM 3536 trong nghiên 

cứu này. 
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Hình 2: Ảnh hưởng của dãy nồng độ dịch trích MeOH từ giống OM 5930 và OM 4498 lên chiều dài 

thân và rễ cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) 

4 KẾT LUẬN  

Kết quả thí nghiệm về sự ảnh hưởng của từng 

loại dịch trích MeOH từ thân, lá, rễ của tám giống 

lúa OM lên chiều dài thân, rễ cỏ lồng vực nước và 

cải xoong cho thấy tất cả 8 loại dịch trích này đều 

gây ức chế lên chiều dài thân, rễ của các loài cây thử 

nghiệm từ nồng độ dịch trích là 0,01-0,03 g/mL. 

Nồng độ dịch trích càng gia tăng, tỉ lệ ức chế càng 

gia tăng.  

Dịch trích MeOH từ giống lúa OM 5930 cho tỷ 

lệ ức chế lên chiều dài thân, rễ của cải xoong và cỏ 

lồng vực luôn cao hơn so với dịch trích MeOH từ 

bảy giống lúa OM còn lại. Nồng độ dịch trích lúa 

OM 5930 gây ức chế trên 50% chiều dài thân và rễ 

của cải xoong cùng là 0,01 g/mL, thân và rễ cỏ lồng 

vực tương ứng là 0,3 và 0,1 g/mL.  

 Các kết quả trên chỉ ra rằng giống lúa OM 5930 

là giống có triển vọng đối kháng thực vật cao, có thể 

được ưu tiên sử dụng trong quá trình nghiên cứu 

nghiên cứu tính đối kháng cỏ dại và phân lập định 

danh các chất đối kháng có trong cây lúa hoặc trong 

chương trình lai tạo giống lúa kháng cỏ dại nhằm 

tiến tới một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện 

với môi trường. 
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