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Cùng với đối tác, chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào các hoạt động 
cung cấp thực phẩm trên thế giới và khuyến khích tiêu thụ rau bằng cách 
lai tạo cách loại rau hấp dẫn và có lợi cho sức khỏe.

Sharing a healthy future

Rijk Zwaan là tập đoàn đa quốc gia thuộc sở hữu gia đình, có trụ sở chính tại De Lier, 
Hà Lan, là một trong 4 công ty giống rau hàng đầu trên thế giới. Rijk Zwaan hiện đang 
nghiên cứu lai tạo và phát triển trên 25 loại cây Rau với hơn 1,500 loại giống khác 
nhau, phần lớn tập trung các giống trồng trong điều kiện nhà màng (nhà kính) với yêu 
cầu kỹ thuật cao. Hạt giống của Rijk Zwaan đang được thương mại thông qua 30 công 
ty con và nhiều nhà phân phối  tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.  

Với mục tiêu luôn luôn chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng giống cây trồng, 
hằng năm, công ty đã và đang đầu tư tương đương 30% doanh thu cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển giống mới và gần 40% nhân sự của công ty đang làm việc 
trong bộ phận này.  

Rijk Zwaan Việt Nam được thành lập năm 2017 tại Việt Nam sau nhiều năm hoạt động 
qua nhà phân phối, với mục tiêu phát triển các giống rau trồng trong nhà màng chất 
lượng cao, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng rau công nghệ cao tới 
người nông dân, kết nối người trồng với người tiêu dùng thông qua chuỗi giá trị bền 
vững, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người nông dân. Với hơn 10 năm hoạt động tại 
Việt Nam, thương hiệu hạt giống Rijk Zwaan trồng trong nhà màng đã được khẳng 
định. 

Để giúp bà con nông dân và các đối tác hiểu rõ hơn về bộ giống rau của Rijk Zwaan 
hiện nay và có những lựa chọn phù hợp cho điều kiện sản xuất tại địa phương, chúng 
tôi  trân trọng giới thiệu danh mục sản phẩm các giống rau đang thương mại trên 
thị trường Việt Nam. Danh mục này sẽ cung cấp thông tin về đặc tính nông học cũng 
như đặc điểm nổi bật của các giống đã được nghiên cứu, chọn lọc và phát triển trong 
điều kiện khí hậu tương ứng cũng như đáp ứng nhu cầu của người trồng và người tiêu 
dùng Việt Nam.

Cùng với công tác phát triển và cung ứng các giống Rau chất lượng cho sản xuất, 
Rijk Zwaan Việt Nam cũng nỗ lực phát triển đội ngũ với trình độ chuyên môn ngày 
càng cao để đồng hành và hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật canh tác, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm, kết nối các đối tác trong chuỗi cung ứng,... Chúng tôi tin tưởng rằng 
với bộ giống chất lượng cao và ngày càng đa dạng cùng với đội ngũ chuyên môn và 
giàu nhiệt huyết, Rijk Zwaan Việt Nam sẽ góp phần cải thiện ngành trồng rau ở Việt 
Nam từng ngày, đặc biệt là trồng rau công nghệ cao. 
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CÁC 
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CÁC
GIỐNG ỚT

• Dạng cây khỏe, thích hợp gieo trồng ở 
nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. 

• Kháng bệnh phấn trắng và kháng tuyến 
trùng rất tốt.

• Khả năng đậu quả tốt và liên tục, tiềm 
năng cho năng suất cao.

• Hình dạng và chất lượng quả đồng đều từ 
đợt thu hoạch đầu tiên cho đến cuối vụ.

• Quả vuông, màu đỏ tươi, trọng lượng 
200-250gr.

• Bảo quản được lâu, phù hợp trồng để 
xuất khẩu.

• Dạng cây khỏe, khả năng chống chịu 
bệnh tốt.

• Phù hợp trồng trong nhà màng ở các điều 
kiện khí hậu khác nhau.

• Cây đậu quả tốt và liên tục.
• Quả to, màu đỏ tươi, cùi dày và cứng nên 

bảo quản được lâu.
• Trọng lượng quả trung bình trên 250gr.

• Dạng cây thấp, khỏe. Kháng bệnh phấn 
trắng và bệnh thối nhũn tốt.

• Phù hợp trồng trong nhà màng và nhà lưới.
• Đậu quả tốt, ngay cả trong điều kiện thời 

tiết xấu, đậu quả đều, cho năng suất cao.
• Quả vuông, cùi dày, trọng lượng 200-250gr.
• Có thể thu hoạch màu xanh hoặc màu đỏ.
• Phù hợp để làm sản phẩm xuất khẩu.

• Cây có sức sống mạnh mẽ, chống chịu tốt 
với bệnh phấn trắng.

• Dạng cây hơi cao, tuy nhiên đậu quả rất đều.
• Phù hợp trồng trong nhà màng.
• Quả có hình đẹp, màu vàng tươi, quả bóng.

Massilia RZ F1 Kpop RZ F1

Red Jet RZ F1 Ilanga RZ F1

Ớt chuông đỏ Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ Ớt chuông vàng

TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj TSWV:0

Lt TSWV:0

Tm:0-2 Tm:0-2

• Dạng cây thấp, sức sống mạnh mẽ.
• Cây thoáng, thích hợp trồng trong các nhà 

vòm thấp như ở Đà Lạt.
• Kháng virus đốm héo chết cây cà chua
• Đậu quả tốt, năng suất cao.
• Quả có màu đỏ tươi, quả bóng, bảo quản 

được lâu.
• Hình dạng quả đôi khi hơi dài, nên bón ít 

phân đạm để hạn chế tình trạng này.

Pasarella RZ F1
Ớt chuông đỏ

TSWV:0

PVY:0,1/Tm: 0-2

• Dạng cây thấp, khỏe.
• Phù hợp trồng trong nhà màng, nhà lưới.
• Khả năng đậu quả tốt ngay cả trong điều 

kiện khắc nghiệt.
• Trọng lượng quả 240-260gr, màu vàng tươi.
• Quả có cùi dày, quả cứng, bảo quản 

được lâu.

Bachata RZ F1
Ớt chuông vàng

TSWV:0

Tm:0-3

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3 PVY:0/Tm:0-3
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• Dòng ớt snack, có 3 màu: đỏ (Red Tatin 
RZ F1), cam (Orange Tarta RZ F1) và vàng 
(Yellow Zuppa RZ F1).

• Dạng cây thoáng, dễ trồng, khả năng đậu 
quả tốt.

• Phù hợp trồng trong nhà màng ở nhiều 
điều kiện khí hậu khác nhau.

• Quả nhỏ, ít hạt, trọng lượng trung bình 
19-35gr.

• Quả có độ ngọt cao (brix ~ 8.8).

Ớt snack 

Red Tatin RZ F1
Tm:0-2

Orange Tarta RZ F1
Tm:0

Yellow Zuppa RZ F1
Tm:0-3

• Dòng ớt baby, có 3 màu: đỏ (Trirosso RZ F1), 
cam (Triora RZ F1) và vàng (Triyello RZ F1).

• Cây có sức sống mạnh mẽ, tiềm năng cho 
năng suất cao

• Phù hợp trồng trong nhà màng.
• Quả nhỏ, trọng lượng 85-95gr
• Độ ngọt cao

Triora RZ F1
Ớt baby

Tm: 0-2

Triyello RZ F1
Trirosso RZ F1

• Là giống ớt ngọt thuộc dòng Sweet Palermo. 
Sweet Palermo là thương hiệu nổi tiếng 
khắp thế giới của công ty Rijk Zwaan.

• Sweet Palermo có 4 màu: đỏ (Palermo 
Radius RZ F1), cam (Palermo Obedius RZ 
F1), vàng (Palermo Yosemite RZ F1) và 
màu socola (Chocolony RZ F1).

• Dạng cây khỏe, có khả năng kháng bệnh tốt
• Khả năng đậu quả liên tục, cho năng 

suất cao.
• Phù hợp trồng trong nhà màng ở nhiều 

vùng khí hậu khác nhau.
• Quả rất ngọt (brix~8.9), có mùi thơm 

đặc trưng.
• Quả dài 19-22cm, trọng lượng trung bình 

~125gr.
• Quả có vỏ mỏng, ít hạt, linh hoạt trong 

chế biến.

Ớt sừng ngọt 
Thương hiệu Sweet Palermo

Palermo Radius RZ F1

TSWV:0

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2  

Palermo Obedius RZ F1

TSWV:0

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2  

Palermo Yosemite RZ F1

TSWV:0

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2   

Chocolony RZ F1
Tm:0-2   
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• Giống dưa leo baby F1, không hạt, chuyên 
dùng cho canh tác trong nhà màng, chỉ ra 
hoa cái và có thể cho 10 hoa trên 1 nách lá.

• Kích thước quả 8-10 cm.
• Quả có vỏ mỏng, năng suất cao.
• Cây phát triển mạnh, phổ thích nghi rộng, 

có thể trồng tại tất cả các vùng khí hậu 
khác nhau của Việt Nam.

• Kháng phấn trắng và bệnh ghẻ dưa rất tốt.

• Giống dưa Nhật, vỏ quả màu xanh đậm, 
quả thẳng, thuôn đẹp, có gai nhỏ. 

• Khả năng cho 1-2 quả/ nách lá. 
• Thu hoạch trái từ 24-28 cm, trọng lượng 

200 -250gr. 
• Thịt quả giòn, ngọt, thời gian bảo quản lâu. 
• Cây khỏe, năng suất rất cao. 
• Đặc biệt giống có khả năng kháng phấn trắng 

vượt trội.

• Giống dưa chịu lạnh tốt, thích nghi tốt 
trong điều kiện thiếu sáng vào mùa mưa.

• Lá to, cây phát triển cân đối với dạng 
cây thoáng.

• Kháng phấn trắng và bệnh ghẻ dưa rất tốt.
• Là giống F1, không hạt, cho 3-4 hoa trên 

một nách lá.
• Quả có những đường gân nhỏ, hình dạng 

đẹp mắt, thu hoạch được ở nhiều kích 
thước khác nhau từ 12-16cm.

• Năng suất cao và ổn định.
• Thời gian bảo quản sau thu hoạch kéo dài.

Cengel RZ F1 Aikido RZ F1 

Khassib RZ F1

Dưa leo baby Dưa leo Nhật 

Dưa leo mini

CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV

Ccu/Px (ex Sf)

• Giống dưa leo baby F1, chuyên dùng cho 
canh tác trong nhà màng.

• Thích hợp trồng quanh năm, đặc biệt kể 
cả điều kiện thiếu sáng vào mùa mưa.

• Không hạt, chỉ ra hoa cái và có thể cho 4-6 
hoa trên 1 nách lá.

• Kích thước quả 10-12 cm.
• Quả chắc, giòn, thẳng đều, dễ vận chuyển 

và thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt. 
• Cây khỏe, năng suất cao và ổn định.

Joyfit RZ F1 
Dưa leo baby

Ccu/Px (ex Sf)

Ccu/Px (ex Sf)

• Là giống F1, lai tạo theo khẩu vị của 
người Nhật.

• Thân và lá cây có vị đắng, do đó ít bị      
côn trùng tấn công.

• Là giống không hạt, ruột màu xanh nhạt, 
rất giòn, ngọt, có mùi thơm nhẹ.

• Vỏ màu xanh đậm, thu hoạch với đường kính 
4-5cm. 

• Tiềm năng năng suất cao, bắt đầu cho  
thu hoạch sau khi gieo 45 ngày.

• Nên tỉa bỏ hoa của 5 lá đầu tiên để đạt 
hiệu quả tối ưu.

• Thời gian bảo quản sau thu hoạch kéo dài.

Sugoy RZ F1
Dưa leo Nhật 

CMV/CVYV

DƯA LEO DƯA LEO 

Cca 

CMV/CVYV/Px (ex Sf) 
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DƯA CHUỘT
BAO TỬ CÀ CHUA 

• Giống dưa chuột bao tử chuyên dùng làm 
dưa muối đóng lọ xuất khẩu hoặc dùng ăn 
tươi như dưa chuột.

• Là giống tự thụ, mỗi nách lá cho nhiều hoa cái, 
năng suất trung bình 1,5kg/ cây. 

• Cho phép thu hoạch ở tất cả các kích thước 
khác nhau 2-4cm; 4- 6cm; 6-9cm.

• Cây khỏe, quả màu xanh đậm, giòn, chắc, 
chất lượng tốt sau chế biến.

• Kháng bệnh phấn trắng, ghẻ dưa và khảm lá.
• Phù hợp trồng tại phía Bắc vào tháng 9 đến 

hết tháng 2. Năng suất cao hơn khi trồng 
trong nhà màng. 

• Cây có sức sống mạnh mẽ, lá nhỏ, dạng 
cây thoáng.

• Cho quả sớm, đậu quả liên tục, quả to từ đầu 
đến cuối vụ. Tiềm năng năng suất cao.

• Quả cứng, màu đỏ đậm, thịt quả dày, bảo 
quản được lâu.

• Trọng lượng quả trung bình: 200gr – 250gr
• Kháng tuyến trùng, mốc xám, héo xanh do 

Verticillium, héo xanh do Fusarium, virus 
khảm thuốc lá, virus đốm héo chết cây    
cà chua, virus vàng lùn xoắn lá.

• Giống dưa chuột bao tử, dùng làm dưa muối 
xuất khẩu hoặc ăn tươi như dưa chuột. 

• Là giống tự thụ phấn, mỗi nách lá ra nhiều 
hoa cái, năng suất trung bình 1,5kg/ cây. 

• Chịu nóng tốt nên trồng được vụ Xuân Hè ở 
miền Bắc. Phù hợp trồng từ tháng 9 đến hết 
tháng 5. Thu hoạch kích thước 6-9cm; 9-12cm.

• Năng suất cao hơn khi trồng  trong nhà màng.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh phấn trắng, 

sương mai và khảm lá.

Surya RZ F1 Umagna RZ F1

12-707 RZ F1

Dưa chuột bao tử Cà chua beef

Dưa chuột bao tử

CMV

CMV

Ccu/Px (ex Sf)

• Giống dưa chuột bao tử chuyên dùng làm 
dưa muối đóng lọ xuất khẩu.

• Là giống tự thụ phấn, mỗi nách lá ra nhiều 
hoa cái, năng suất trung bình 1,5kg/ cây.

• Thích hợp thu hoạch kích thước 2-4cm để 
đạt năng suất và chất lượng tối ưu.

• Quả màu xanh đậm, chất lượng tốt sau khi 
chế biến. Cây thấp, kháng phấn trắng tốt. 

• Phù hợp trồng tại phía Bắc vào tháng 9 đến 
hết tháng 2. Năng suất cao hơn khi trồng 
trong nhà màng.

Keerthi RZ F1
Dưa chuột bao tử

CMV

Ccu/Px (ex Sf)

Ccu/Px (ex Sf)

• Dạng cây thấp, thiên về phát triển sinh sản.
• Quả có hình dạng tròn đều, màu đỏ tươi.
• Quả cứng, bảo quản được lâu.
• Trọng lượng quả trung bình: 200gr.
• Kháng tuyến trùng, mốc xám, héo xanh 

do Verticillium, héo xanh do Fusarium, 
virus khảm thuốc lá, virus đốm héo 
chết cây cà chua.

Attiya RZ F1
Cà chua beef

TSWV/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

• Là giống cà chua có quả hình trứng, với 
kích thước quả trung bình.

• Quả cứng, màu đỏ tươi.
• Dễ đậu quả trong điều kiện thời tiết nóng.
• Trọng lượng quả từ 80gr - 110gr.
• Kháng mốc xám, tuyến trùng, héo xanh 

Fusarium, héo xanh Verticillium, virus 
khảm thuốc lá, virus đốm héo chết cây 
cà chua, virus vàng lùn xoắn lá.

Nowara RZ F1
Cà chua trứng

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
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CÀ CHUA CÀ CHUA 

• Dạng lá mở, cây thoáng, cây phát triển 
mạnh và ổn định đến cuối vụ.

• Dễ đậu quả, kể cả trong điều kiện thiếu sáng.
• Đặc biệt giống chín và cho thu hoạch 

rất sớm.
• Quả màu đỏ tươi, bóng, cuống xòe.
• Quả cứng do đó dễ vận chuyển và bảo 

quản được lâu.
• Kích thước quả ổn định từ đầu cho đến 

cuối vụ.
• Trọng lượng quả 160-180gr.
• Kháng bệnh đốm mắt cua rất tốt, kháng 

virus đốm héo chết cây cà chua tốt. Chống 
chịu tốt với bệnh chết xanh vi khuẩn.

• Cà chua cherry cho quả tròn.
• Cây mạnh phát triển theo hướng sinh sản.
• Chùm quả dài, đẹp.
• Tiềm năng cho năng suất cao.
• Thích hợp thu chùm và thu rời.
• Kháng mốc xám, tuyến trùng, héo xanh 

Fusarium, héo xanh Verticillium, virus 
khảm thuốc lá.

Alamina RZ F1 Tomary RZ F1
Cà chua beef size trung Cà chua cherry

• Cây phát triển theo hướng sinh sản, dễ 
đậu quả.

• Phù hợp trồng mật độ dày.
• Giống cho thu hoạch sớm.
• Dạng cây thoáng với lá ngắn và đứng.
• Quả tròn đẹp, màu sắc tươi sáng.
• Kháng tuyến trùng, đốm lá, mốc xám, 

héo xanh do Verticillium, héo xanh do 
Fusarium, virus khảm thuốc lá. • Cà chua cherry quả tròn, có màu đỏ đậm.

• Chùm dài, đẹp. Thích hợp thu chùm và 
thu rời.

• Quả rất ngọt và ngon.
• Cây khỏe, cho thu hoạch sớm.
• Kháng mốc xám, tuyến trùng, virus khảm 

thuốc lá, virus vàng lùn xoắn lá.

Doufu RZ F1

Genery RZ F1

Cà chua beef size trung

Cà chua cherry

Ma/Mi/Mj

TYLCV/Ma/Mi/Mj

TSWV/Ma/Mi/Mj Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

• Cà chua cherry cho quả tròn.
• Quả có độ ngọt cao, màu đỏ tươi.
• Trọng lượng trái từ 8-12gr.
• Thu hoạch rời.
• Kháng mốc xám, tuyến trùng, virus khảm 

thuốc lá.

Aruru RZ F1
Cà chua cherry

TYLCV/Sbl/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Si

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

ToMV:0-
2/Ff:AE/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
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• Cây có sức sống mạnh mẽ, dạng cây thoáng.
• Giống cà chua cherry, màu vàng, quả nhót, 

vị trái cây, đặc biệt không có mùi cà chua.
• Quả có độ ngọt cao, trọng lượng 10gr.
• Chỉ dùng để thu hoạch rời.
• Chùm quả dài, thường ra dạng chùm đôi.

• Cà chua cherry được lai tạo từ cà chua Ý, 
quả thuôn dài. 

• Hình dạng trái đồng đều, màu đỏ tươi. 
• Thích hợp thu rời và thu chùm.

• Cây có sức sống mạnh mẽ với dạng lá mở.
• Là giống tuyệt vời để thu chùm.
• Đậu quả tốt, độ đồng đều cao trong tất 

cả các mùa.
• Chùm quả đẹp, cuống chắc.
• Kháng nứt cao và có màu sáng đẹp.
• Vị ngon, ngọt.
• Trọng lượng quả: 30-40gr.
• Kháng: mốc xám, tuyến trùng, héo xanh 

Fusarium, héo xanh Verticillium, virus 
khảm thuốc lá. 

Maggino RZ F1 Idolini RZ F1

Messina RZ F1

Cà chua cherry Cà chua cherry

Cà chua cocktail

ToMV:0-2/Fol:0/For

• Cà chua cherry hình quả nhót.
• Cây có đốt dài với chùm quả liên tục.
• Cây có sức sống mạnh mẽ.
• Quả chín nhanh cho thu hoạch sớm.
• Quả có màu đỏ đậm, rất ngọt.

Solarino RZ F1
Cà chua cherry

Sbl/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Fol:0,1

CÀ CHUA 

• Cà chua cherry quả nhót.
• Cây có sức sống mạnh mẽ, khả năng đậu 

quả tốt.
• Quả chín nhanh, cho thu hoạch sớm.
• Quả có màu đỏ đậm, độ ngọt cao.
• Kháng mốc xám, tuyến trùng, héo xanh 

Fusarium, héo xanh Verticillium, virus 
khảm thuốc lá.

Pareso RZ F1
Cà chua cherry

Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si

CÀ CHUA 

Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Fol:0

• Cà chua cherry xanh, hình quả nhót.
• Thích hợp thu hoạch rời.
• Trọng lượng trái 9-11gr.
• Vị rất ngon, ngọt và thơm.

Gourami RZ F1
Cà chua cherry

Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Ff:A-
E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
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DƯA LƯỚI

• Thương hiệu Golden Emerald.
• Là giống dưa lưới vỏ vàng, thịt quả màu 

xanh nhạt, khi chín có mùi thơm ngọt.
• Cuống ngắn, chắc và đẹp. Vị ngọt, 

thanh, giòn. 
• Thời gian bảo quản lâu.
• Kháng virus gây đốm hoại tử trên lá, kháng 

Fusarium, ghẻ dưa và phấn trắng.
• Thân, lá và quả non có vị đắng do đó ít bị 

côn trùng tấn công và gây hại.
• Cây có sức sống mạnh mẽ.
• Thời gian sinh trưởng 70-75 ngày (từ khi 

gieo hạt đến thu hoạch).

• Giống dưa lưới thuộc dòng Eastern Shipper.
• Vỏ lưới xanh, có sọc màu xanh, hình dạng 

như quả bóng bầu dục.
• Thịt quả màu cam, giòn, ngọt và có mùi 

thơm nhẹ.
• Cây có xu hướng ra hoa đậu quả sớm, do 

đó nên điều khiển cây theo hướng sinh 
trưởng thân lá trong giai đoạn cây con. 

• Kháng Fusarium và bệnh ghẻ dưa rất tốt.
• Thời gian sinh trưởng 70-75 ngày (từ khi 

gieo hạt đến thu hoạch)

Inthanon RZ F1 Rangipo RZ F1
Dưa lưới Dưa lưới 

• Cây có sức sống mạnh, kháng bệnh tốt 
phù hợp cho cả canh tác ngoài đồng và 
trong nhà màng. 

• Quả có hình dạng như quả bóng bầu dục, 
thịt quả màu trắng, rất giòn, bảo quản 
được lâu nhờ lớp vỏ cứng.

Ricura RZ F1
Dưa Tây Ban Nha

Gc (ex Ec): 1/Px (ex Sf): 2,5 Px (ex Sf):1,2, 3.5

MNSV/Fom:0,1 Fom:0,1,2

Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 5

• Thuộc dòng dưa Quincy của Nhật Bản.
• Cuống ngắn, to và chắc chắn. Lưới xám 

cao nổi bật trên nền vỏ màu xanh đậm.
• Thịt quả màu cam, vị ngọt thanh, giòn, 

mùi thơm nhẹ và độ ngọt từ 14-15 brix, 
trọng lượng trung bình 1,7-1,8kg.

• Cây rất khỏe, lá dày, màu xanh đậm, đốt 
ngắn. Thời gian sinh trường 70-75 ngày từ 
ngày gieo hạt.

• Kháng bệnh héo xanh do Fusarium rất tốt. 
Kháng bệnh phấn trắng và rầy mềm tốt.

Fujisawa RZ F1
Dưa lưới 

Px (ex Sf):2,3/Ag

Fom:0,1,2 MNSV/Fom:0,1

DƯA LƯỚI Ra
u 

ăn
 q

uả



18 19

• Dưa lê vỏ trắng mịn, quả tròn. 
• Khi chín đôi khi xuất hiện một vài sọc 

trắng trên quả. 
• Thịt quả màu cam, rất giòn, vị ngọt và 

thơm nhẹ. 
• Có thể để 2 thân, mỗi thân để một quả, 

trung bình 1,7kg/quả. 
• Cây rất khỏe, khả năng kháng phấn trắng 

rất tốt.
• Thời gian sinh trưởng 65-68 ngày (từ khi 

gieo hạt đến thu hoạch).

Taj Mahal RZ F1
Dưa lê

Px (ex Sf):1, 2, 5

• Dưa lê có vỏ màu vàng đậm, thịt quả 
hồng nhạt, rất giòn, nhiều nước, ngọt và 
thơm.

• Quả hình bầu dục nhọn, khi chín sẽ xuất 
hiện những đường gân màu trắng chạy 
dọc theo quả. 

• Cây phát triển mạnh mẽ, kháng bệnh tốt, 
kháng Fusarium, phấn trắng và bệnh ghẻ 
dưa tốt. Tiềm năng năng suất cao.

• Thời gian sinh trưởng 65-70 ngày (từ khi 
gieo hạt đến thu hoạch). 

Yeral RZ F1
Dưa lê

Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2, 3.5

Fom: 0,2

DƯA LÊ 

Dưa lê • Dưa lê có vỏ màu vàng đậm, thịt quả 
màu trắng.

• Thịt quả rất giòn, nhiều nước, vị ngọt thanh.
• Quả hình bầu dục nhọn, có thể đạt trọng 

lượng tối đa 3,5kg/ quả.
• Khi chín sẽ xuất hiện những đường gân 

màu trắng chạy dọc theo quả.
• Cây phát triển mạnh mẽ, kháng bệnh tốt, 

kháng Fusarium, phấn trắng và bệnh ghẻ 
dưa tốt. 

• Thời gian sinh trưởng 65-70 ngày (từ khi 
gieo hạt đến thu hoạch).

Gladial RZ F1

Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):1, 2, 5

Fom: 0,2

• Là giống dưa hấu hạt lép, vỏ sọc, với 
những đường gân xanh đậm rõ nét.

• Không yêu cầu thụ phấn khi canh tác trên 
đồng ruộng.

• Có thể dùng giống này để phụ phấn 
cho các giống không hạt để đạt tỉ lệ thụ 
phấn cao.

• Có thể giữ 2-3 quả/ cây. Khi thu hoạch, 
trọng lượng trung bình từ 3-4kg/quả.

• Thịt quả rất ngọt, giòn, màu đỏ tươi.

Tigrinho RZ F1
Dưa hấu

DƯA HẤU Ra
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CÀ TÍM 

• Cà tím có quả thuôn dài, quả chắc và 
thon. Cuống không có gai. Trái tương đối 
ngắn nhưng khỏe và sức chống chịu tốt.

• Phù hợp với điều kiện trồng nhà lưới và 
nhà màng.

• Cây chắc khỏe, chất lượng trái tốt, thời 
gian bảo quản dài hơn so với các giống 
khác trên cùng phân khúc thị trường.

• Trọng lượng trái 250-450 gram, đường kính 
trái 4-6cm, chiều dài trái 20-25cm.

Anamur RZ F1

• Cà tím có quả hình bầu dục tròn, vỏ màu 
tím đậm, sáng, ruột quả màu trắng xanh.

• Phù hợp với điều kiện trồng nhà lưới và 
nhà màng.

• Trọng lượng trái: 550-600gr, đường kính 
6-8cm, chiều dài trái 10-12cm.

Cheryl RZ F1

• Xà lách Batavia xanh, thường được dùng 
như lô lô xanh.

• Rất giòn và ngọt.
• Lá to, màu xanh bóng, viền răng cưa và 

đồng đều tạo hình dáng đẹp.
• Cây phát triển nhanh, do đó đạt kích thước 

tối ưu nhanh, cho thu hoạch sớm.
• Số lá trên cây nhiều hơn những giống khác, 

tiềm năng cho năng suất cao.
• Khả năng chịu nhiệt tốt, chậm trổ ngồng. 
• Canh tác tốt trên hệ thống thủy canh hoặc 

thổ canh trong nhà màng.

• Xà lách Batavia xanh, thường được sử dụng 
như lô lô xanh.

• Phù hợp trồng đất hoặc thủy canh.
• Kháng Fusarium
• Lá dày, to và dài hơn một số loại xà lách 

Batavia.

Olmetie RZ 

Jonction RZ

Xà lách Batavia

Xà lách Batavia

XÀ LÁCH 

LMV: 1

Bl:16-34,36EU/Nr:0

• Xà lách Batavia xanh, thường được dùng 
như lô lô xanh.

• Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá 
tốt, chậm trổ ngồng.

• Cây khỏe, sinh trưởng nhanh, chống chịu 
tốt với bệnh chết cây.

• Thích nghi tốt với vùng khí hậu nhiệt đới.
• Thích hợp cho canh tác trên thủy canh 

trong nhà.
• Tiềm năng năng suất cao.

Tokapie RZ
Xà lách Batavia

LMV:1

Bl:16-26,31,32EU/Pb

Bl:16-27,30-32,37EU/Fol:1/Nr:0

Xà
 lá

ch
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• Xà lách mỡ, thu size lớn hoặc size trung.
• Cây đẹp, búp to, trọng lượng 250-300gr/ cây.
• Độ đồng đều cao, năng suất cao và ổn định.
• Cây khỏe, đặc biệt sinh trưởng rất tốt ở điều 

kiện mùa mưa.
• Kháng bệnh chết héo cây do Fusarium rất tốt.
• Thích hợp trồng thủy canh hoặc thổ canh 

trong nhà màng.

• Xà lách mỡ
• Phù hợp hợp trồng ở điều kiện ngoài trời.
• Thu hoạch sau 30-35 ngày trồng.
• Mật độ tối ưu 12-15 cây/m².
• Năng suất trung bình 300 gr/cây.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và chống chịu 

tốt với bệnh cháy viền lá.

• Giống xà lách thủy tinh, màu xanh đậm, 
bóng đẹp.

• Phù hợp trồng thủy canh hoặc thổ canh 
trong nhà.

• Rất giòn, ngọt, và khó bị đắng trong bất kỳ 
điều kiện.

• Cây khỏe và năng suất cao.
• Chậm ngồng và chống chịu rất tốt bệnh 

chết cây do Fusarium.
• Thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt.
• Phù hợp sử dụng trong bánh hamburger, 

sandwich, nhúng lẩu, hoặc làm salad.

Vestia RZ

Ballerina RZ Lalique RZ

Xà lách mỡ

Xà lách mỡXà lách thủy tinh 

Bl:16-37EU/Nr:0

• Xà lách Batavia có màu đỏ đẹp.
• Chậm trổ ngồng.
• Lá to, dày, thời gian bảo quản sau            

thu hoạch tốt.
• Thích hợp cho canh tác trong nhà màng và 

cả ngoài trời.

Cherokee RZ
Xà lách Batavia

Bl:16,21,23,32EU

• Xà lách mỡ size trung, màu xanh đẹp mắt.
• Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá 

tốt và chậm trổ ngồng.
• Cây phát triển rất mạnh, cuốn búp chặt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh.
• Đặc biệt chuyên dùng cho các vùng khí hậu 

có nền nhiệt cao.

Alexandria RZ
Xà lách mỡ

Bl:16-23,25,31,32EU/Pb

XÀ LÁCH XÀ LÁCH 

LMV:1

Bl:16-26,32EU

LMV:1

Bl:16,17,21,23,32EU

• Xà lách Batavia xanh (lô lô xanh).
• Phù hợp trồng thổ canh trong nhà hoặc 

ngoài trời.
• Trồng được quanh năm, đặc biệt trong điều 

kiện mùa mưa.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt bệnh 

cháy viền lá.
• Lá to, dày, năng suất cao.

Invicta RZ
Xà lách Batavia

Pb

Xà
 lá
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• Xà lách Romaine size nhỏ, có màu xanh đậm.
• Dạng cây thấp, cuốn búp nhanh, chặt, độ 

đồng đều cao.
• Rất giòn và ngọt. 
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh, 

thổ canh trong nhà màng.
• Kháng tốt với bệnh chết cây do Fusarium.

Rincon RZ
Xà lách Romaine

•  Xà lách Romaine size trung, có màu 
xanh đậm.

• Cây khỏe, chống chịu tốt bệnh chết cây do 
Fusarium.

• Lá dày, to và năng suất cao.
•  Trồng được quanh năm, đặc biệt là trong 

mùa mưa.
• Thích hợp trồng trên thủy canh và thổ 

canh trong nhà màng.

Tiberius RZ
Xà lách Romaine

Fol:1

XÀ LÁCH

• Xà lách Romaine size lớn, có lá màu 
xanh đậm.

• Cây khỏe, sinh trưởng mạnh. 
• Kháng bệnh giả sương mai tốt, chậm trổ 

ngồng.
• Tiềm năng năng suất cao.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh và 

thổ canh trong nhà màng.

• Xà lách Crunchy Cos, là dòng sản phẩm 
cao cấp hội tụ các đặc tính nổi bật của 
xà lách Mỹ và Romaine.

• Lá dày, có hình dạng như cái muỗng.
• Cây tạo búp như Romaine, lá rất giòn và 

có vị ngọt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh.
• Thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt.

Maximus RZ

Tendita RZ 

Xà lách Romaine

Xà lách Crunchy Cos

Ss (Rs)

Bl:16-30,32,33EU

Bl:16-20,22-25,29,30,33-
37EU/Fol:1/Nr:0

• Xà lách Romaine size nhỏ, màu xanh đậm 
bóng.

• Dạng cây thấp, cuốn búp nhanh, chặt, độ 
đồng đều cao.

• Rất giòn và ngọt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh, 

thổ canh trong nhà màng.

Archivel RZ
Xà lách Romaine

LMV:1

Bl:16-37EU/Pb

• Xà lách Romaine size trung, có màu xanh 
đậm, cây cuốn búp đẹp.

• Có vị ngọt và rất giòn.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và năng suất cao.
• Kháng tốt với bệnh sương mai.

Cortazar RZ 
Xà lách Romaine

LMV:1

Bl:16-33,37EU

LMV:1/Fol:1

Bl:16-27,30-32,37EU/Nr:0

XÀ LÁCH 

• Xà lách Romaine nhỏ, cuốn dạng búp, 
màu đỏ đẹp.

• Rất giòn và ngọt.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng, chống chịu tốt 

với bệnh chết cây do Fusarium.
• Phù hợp trồng trên thủy canh.

Alaine RZ
Xà lách Romaine

LMV:1

Bl:16-32,34-37EU/Fol:1/Nr:0

Xà
 lá
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• Giống xà lách Mỹ chậm trổ ngồng, phù hợp 
cho canh tác ngoài trời hoặc trong nhà và 
cả trên hệ thống thủy canh.

• Búp to và tròn, cuộn búp sớm và cuộn chặt.
• Đặc biệt kháng cháy viền lá rất tốt khi 

trồng trên hệ thống thủy canh.
• Năng suất cao vượt trội khi canh tác trên 

hệ thống thủy canh. 

• Xà lách Oakleaf đỏ, có màu đỏ đậm đẹp 
mắt. Màu lá đẹp cả khi canh tác trong điều 
kiện thiếu sáng.

• Dạng lá nhỏ, đồng đều nhìn rất thu hút.
• Thích hợp trồng trong hệ thống thủy canh
• Thời gian bảo quản lâu.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt với 

bệnh hại.

• Xà lách Mỹ, màu xanh, size trung.
• Cuốn búp chặt, đẹp, độ đồng đều cao.
• Chậm chổ ngồng, và chống chịu tốt với 

bệnh cháy viền lá.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh 

và thổ canh trong nhà màng.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh chết 

cây do Fusarium.

• Xà lách Oakleaf xanh, màu xanh sáng đẹp 
mắt.

• Dạng cây xòe tròn đều, hình dạng lá nhìn 
rất thu hút.

• Phổ thích nghi rộng, chậm trổ ngồng.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh 

và thổ canh trong nhà màng.
• Cây sinh trưởng mạnh và chống chịu rất 

tốt với bệnh hại.

Bamako RZ Mondai RZ

Bruma RZ

Xà lách Mỹ Xà lách Oakleaf

Xà lách Mỹ Xà lách Oakleaf

Fol:1

• Giống xà lách Mỹ, phù hợp trồng trong nhà 
trên hệ thống thủy canh.

• Cuộn búp sớm và cuộn chặt.
• Cây khỏe, búp to và năng suất cao.
• Kháng cháy viền lá rất tốt khi trồng trên hệ 

thống thủy canh.

Toscanas RZ
Xà lách Mỹ

Bl:16-
23,25,31,32EU/Nr:0/Pb

• Xà lách Oakleaf xanh.
• Dạng cây mở và chắc rất đẹp, lá nhỏ và 

dày. Bảo quản sau thu hoạch tốt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh 

và thổ canh trong nhà màng.
• Cây khỏe, tiềm năng năng suất cao. 
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt với 

bệnh hại.

Kimenoz RZ
Xà lách Oakleaf

Bl:16-34,36EU/Nr:0

XÀ LÁCH XÀ LÁCH

LMV:1

Bl:16,21,23,32EU/Pb

Kristine RZ

LMV:1

Bl:16,17,21,23,32EU

Xà
 lá

ch
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• Xà lách lô lô xanh, có màu xanh bóng đẹp.
• Thích hợp trồng thủy canh trong nhà, 

trồng quanh năm.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu được bệnh 

cháy viền lá.
• Cây khỏe, chắc và chống chịu tốt với bệnh 

chết cây do Fusarium.

• Là dòng xà lách Carol, có màu xanh đẹp.
• Phù hợp canh tác ngoài trời, chậm trổ 

ngồng.
• Năng suất cao, kháng cháy viền lá tốt.
• Lá to và dày, mật độ trong 1 cây nhiều.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh cháy 

viền lá, cho thu hoạch rất sớm.
• Dạng cây đứng, tỉ lệ lá non nhiều.

Lugano RZ Anconi RZ
Xà lách lô lô Xà lách gai

• Là dòng xà lách Frisee lá lớn.
• Cây chậm trổ ngồng và kháng cháy viền 

lá tốt.
• Có thể chịu được nhiệt độ cao.
• Có thể trồng trên hệ thống thủy canh hoặc 

thổ canh trong nhà màng.
• Trồng quanh năm ở các vùng có khí hậu 

lạnh.

Cigal RZ
Xà lách gai

XÀ LÁCH

• Xà lách Frisee (xà lách gai).
• Cấu trúc và chiều dài lá đồng nhất.
• Cây có sức sống mạnh mẽ, chậm trổ 

ngồng và kháng cháy viền lá tốt.

Berlinal RZ
Xà lách gai 

• Xà lách lô lô tím, cuống lá có màu xanh 
pha tím.

• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và phát triển tốt 
quanh năm ở khu vực có khí hậu lạnh.

• Hình dạng cây đẹp, kích thước lá và màu sắc 
đồng đều.

• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh 
hoặc thổ canh trong nhà màng.

Concorde RZ
Xà lách lô lô

Bl:16,21,23,32EU

Bl:16,21,23,32EU

XÀ LÁCH 

• Giống xà lách lô lô tím, có màu tím đỏ 
đậm đẹp.

• Thích hợp trồng thổ canh hoặc thủy canh 
trong nhà màng.

• Lá to và dày, tiềm năng năng suất cao.
• Phù hợp trồng quanh năm.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh chết 

cây do Fusarium.

Shirane Sky RZ
Xà lách lô lô

LMV:1/Fol:1

Bl:16-34,36EU/Nr:0

Xà
 lá

ch
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• Củ dền đỏ, hình dạng củ tròn.
• Rễ khỏe và phát triển nhanh.
• Thu hoạch sau trồng 55-65 ngày.

• Củ cải đỏ dài, có 2 màu trên củ: phía trên 
màu đỏ, đuôi củ màu trắng.

• Lá tròn đẹp. Độ đồng đều củ cao. Không bị 
xốp, ít nứt củ. 

Monty RZ F1 

Junon RZ F1

Củ dền

Củ cải

• Củ cải đỏ trồng được ngoài trời, dạng củ 
tròn, màu đỏ đồng nhất, đuôi củ nhỏ, lá 
không quá dài, sẽ đẹp hơn khi bó lại.

• Tỉ lệ nảy mầm cao. Không bị xốp bên 
trong. Ít nứt khi gặp thời tiết bất thuận.

Mondial RZ F1
Củ cải

RAU ĂN CỦ 

• Bắp cải hình tim, cuộn chắc.
• Chậm nứt búp do đó có thể kéo dài thời 

gian thu hoạch.
• Khả năng kháng vi khuẩn thối nhũn 

Xanthomonas rất cao. 
• Trọng lượng 400-800gr tùy theo mùa.
• Thời gian sinh trưởng 56-60 ngày (từ trồng 

đến thu hoạch).

Tourima RZ F1

• Bông cải màu xanh đậm.
• Bông tròn và đầy đặn cho năng suất cao.
• Thu hoạch sớm và dễ thu hoạch.
• Sức sống mạnh, khả năng kháng thối rễ tốt.
• Thích hợp trồng quanh năm trên đất trong 

nhà kính hoặc ngoài trời vào vụ Xuân, Hè 
Thu và Thu Đông. 

Izabal RZ F1
Bông cải

• Được gọi là su hào tuyết bởi màu trắng 
đặc biệt của củ, cọng và thịt củ.

• Giòn, vị ngọt và không hăng.
• Phù hợp trồng quanh năm tại các tỉnh Tây 

Nguyên, vụ Thu Đông và Đông Xuân tại 
các tỉnh miền Bắc.

• Kháng bệnh tốt, cho thu hoạch khoảng 
35-40 ngày sau khi trồng.

Beas RZ F1
Su hào

Bắp cải

• Su hào có vỏ màu tím sáng, cây phát 
triển nhanh.

• Ruột màu trắng, giòn, vị rất ngọt.
• Kháng bệnh tốt, kháng nứt củ, cho thu 

hoạch khoảng 34-40 ngày sau khi trồng.
• Phù hợp trồng quanh năm tại các tỉnh Tây 

Nguyên, vụ Thu Đông và Đông Xuân tại 
các tỉnh miền Bắc.

Ukza RZ F1
Su hào

RAU HỌ
THẬP TỰ

Foc:1

Ra
u 
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ủ
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• Cải bó xôi có lá màu xanh đậm, đầu lá 
tròn, ăn đậm vị, ngon.

• Khả năng kháng sương mai tốt. 
• Chịu nhiệt tốt
• Có thể trồng thổ canh, thủy canh trong 

nhà màng. 

• Là loại cần tây trồng trong nhà hoặc 
ngoài trời, cây phát triển nhanh, bẹ to 
hơn khi trồng thủy canh.

• Cho thu hoạch sớm hơn các giống khác, 
45 ngày sau trồng trên hệ thống thủy 
canh.

• Trọng lượng trung bình 700gr/cây

Lynx RZ F1

Stetham RZ F1

Cải bó xôi

Cần tây

• Giống cải bó xôi baby F1. 
• Lá dày, vị giòn, ngọt. Lá tròn, màu xanh 

đậm, gân lá xanh.
• Có thể thu size 10-14cm, thu rời lá hoặc 

thu nguyên cụm.
• Khả năng kháng sương mai tốt.
• Phù hợp cho thị trường trong nước, đóng 

gói và xuất khẩu.

Cugoe RZ F1
Cải bó xôi

RAU KHÁC

• Charbell, Charlie màu đỏ, Charsano      
màu trắng

• Phù hợp để sản xuất baby leaf hoặc thu 
hoạch khi cây trưởng thành.

• Kháng đốm vòng và thối rễ rất tốt.
• Phát triển rất tốt cả trên đất và trên hệ 

thống thủy canh.

Charbell RZ F1
Charlie RZ F1
Charsano RZ F1

Cải cầu vồng

Pe:1-11,13,15,16,18

• Gốc ghép chuyên dùng cho cây ớt chuông, 
thời gian sinh trưởng nhanh hơn gốc 
thường từ 7-10 ngày trong vườn ươm.

• Khả năng tương thích cao với ớt ngọn 
nên cây sau khi ghép khỏe, vết ghép liền 
nhanh và ít bị sẹo lồi.

• Bộ rễ mạnh, giúp cây nhanh phát sau khi 
trồng và kéo dài tuổi thọ cây.

• Cây ghép gốc Bedrock RZ F1 cho thu 
hoạch sớm hơn (khoảng 5-7 ngày), khả 
năng đậu quả tốt và liên tục, tiềm năng 
cho năng suất cao hơn so với cây ghép 
gốc thường.

• Kích thước quả to và đồng đều từ đợt thu 
hoạch đầu tiên đến cuối vụ.       

• Kháng: Virus gây vàng gân lá, Virus gây 
đốm lá chết cây, bệnh khảm thuốc lá, nấm 
Phytophthora, tuyến trùng.

• Ngoài ra, gốc ghép được sản xuất theo quy 
trình sạch bệnh GSPP do đó giảm tối đa 
nguy cơ nhiễm bacteria canker.

Bedrock RZ F1
Gốc ghép ớt 

• Là gốc ghép chuyên dùng cho cà chua, 
giúp chống chịu các bệnh từ đất như héo 
xanh (bacteria wilt), Fusarium, và tuyến 
trùng. Giúp tăng năng suất.

• Ngoài ra, gốc ghép được sản xuất theo quy 
trình sạch bệnh GSPP do đó giảm tối đa 
nguy cơ nhiễm bacteria canker.

Shelter RZ F1
Gốc ghép cà chua

TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj

PVY:0,1/Tm:0-3

Pl/Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0

GỐC GHÉP 

Pe:1-6,8,9,11-17,19/Sv

Ra
u 
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2. Định nghĩa

Tính mẫn cảm là giống cây trồng 
không có khả năng hạn chế sự sinh 
trưởng và/hoặc phát triển của một 
loại dịch hại cụ thể.

Tính kháng là giống cây trồng có khả 
năng hạn chế được sự sinh trưởng và/
hoặc phát triển của một loại dịch hại 
cụ thể và/ hoặc thiệt hại mà chúng 
gây ra so với các giống mẫn cảm 
trong cùng điều kiện môi trường và áp 
lực dịch hại như nhau.

Các giống kháng có thể biểu hiện một 
số triệu chứng bệnh hoặc sự tổn hại 
dưới áp lực dịch hại cao. Hai mức độ 
kháng được xác định như sau:

• Tính kháng cao (HR): các giống cây 
trồng có thể hạn chế cao sự sinh 
trưởng và/hoặc phát triển của dịch 
hại cụ thể hoặc thiệt hại mà chúng 
gây ra dưới áp lực dịch hại thông 
thường khi so sánh với các giống 
mẫn cảm. Tuy nhiên, những giống 
này có thể biểu hiện một số triệu 
chứng hoặc thiệt hại dưới áp lực 
dịch hại nặng.

• Tính kháng trung bình (IR): các 
giống cây trồng có thể hạn chế sự 
sinh trưởng và/hoặc phát triển của 
dịch hại cụ thể hoặc thiệt hại mà 
nó gây ra nhưng có thể biểu hiện 
các triệu chứng hoặc thiệt hại lớn 
hơn so với các giống có tính kháng 

cao. Các giống cây trồng kháng 
trung bình vẫn sẽ cho thấy các triệu 
chứng hoặc thiệt hại ít nghiêm 
trọng hơn các giống cây trồng mẫn 
cảm khi được trồng trong điều kiện 
môi trường hoặc áp lực dịch hại 
tương tự.

Các giống được khẳng định có cùng 
mức độ kháng với một loại dịch hại 
cụ thể có thể có mức biểu hiện mức 
độ kháng khác nhau do bản chất di 
truyền của giống khác nhau.

Lưu ý: Tính kháng được khẳng định 
trong giống cây trồng thường bị giới 
hạn ở các kiểu gen, kiểu bệnh lý, nòi 
hoặc chủng dịch hại.

Nếu không có kiểu gen, kiểu bệnh 
lý, nòi hoặc chủng được chỉ định 
trong tính kháng của giống, là do 
không có sự phân loại sự chấp 
nhận chung của dịch hại được trích 
dẫn theo kiểu gen, kiểu bệnh lý, nòi 
hoặc chủng. Trong trường hợp này, 
tính kháng chỉ được khẳng định đối 
với một số chủng không được chỉ 
định cụ thể của bệnh đó. Các kiểu 
gen, kiểu bệnh lý, nòi hoặc chủng 
mới có thể xuất hiện mà  không 
nằm trong báo cáo tính kháng ban 
đầu.

Tính miễn dịch: là khi cây không bị 
tấn công hoặc nhiễm bệnh bởi một 
loại dịch hại cụ thể.

*  FAO định nghĩa dịch hại là bất kỳ loài, chủng 

hoặc dạng sinh học của thực vật, động vật 

hoặc tác nhân gây bệnh  cho cây trồng hoặc 

các sản phẩm cây trồng (https://www.fao.

org/3/W3587E/w3587e01.htm). Tác nhân gây 

bệnh (vi sinh vật như vi khuẩn, virus và nấm gây 

bệnh) được bao gồm trong thuật ngữ “dịch hại”.

Định nghĩa các thuật ngữ mô tả phản ứng của cây trồng đối với các loại 
sâu hại trên cây Rau (Được thông qua bởi Bộ phận rau và cây cảnh ISF 
vào tháng 5 năm 2017)

ĐỊNH NGHĨA 
TÍNH KHÁNG

1. Giới thiệu

Mối quan hệ giữa cây trồng và dịch 
hại rất phức tạp. Các thuật ngữ mô tả 
phản ứng của giống cây trồng đối với 
dịch hại được xác định bằng các thí 
nghiệm dựa trên các dạng sinh học, 
kiểu bệnh lý, chủng hoặc nòi dịch hại 
đặc trưng và đã nhận biết trước đó.

Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng dịch 
hại gây bệnh hoặc gây hại cây trồng 
phụ thuộc vào điều kiện môi trường, 
đặc tính của sinh vật và khả năng tự 
vệ của cây trồng. Các giống cây trồng 
trong cùng một loài có khả năng chống 
chịu khác nhau. Trong các điều kiện 
khác nhau như: tuổi cây, áp lực dịch 
hại, mức độ độc hại của dịch hại hoặc 
điều kiện môi trường bất lợi thì sự 
tương tác giữa cùng 1 giống cây trồng 
với các loại dịch hại có thể khác nhau.

Dịch hại có thể  phát triển và hình thành 
các dạng sinh học, kiểu bệnh lý, chủng 
hoặc nòi mới có thể gây bệnh hoặc gây 
hại đến cây trồng trong khi những cây 
trồng này vẫn duy trì khả năng kháng 
với những dạng dịch hại gốc ban đầu.

Để tạo sự nhất quán về các thuật ngữ 
được sử dụng để mô tả phản ứng của 
cây đối với dịch hại, Hiệp hội hạt giống 
Rau Quốc tế đã xác định các thuật ngữ 
sau đây.
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MÃ TÍNH KHÁNG

Các giống ớt

PVY = Potato Y virus
Potato Y (Virus khảm Y khoai tây)

TSWV = Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt (Virus đốm héo 
chết cây cà chua)

Tm:0-2  = Tobaco mosaic virus
Tobaco mosaic virus/ Pepper mild 
mosaic virus:2
(Virus khảm thuốc lá)

Tm:0-3  = Tobaco mosaic virus
Tobaco mosaic virus/ Pepper mild 
mosaic virus:2,3
(Virus khảm thuốc lá)

Dưa leo và dưa chuột bao tử

CMV = Cucumber mosaic virus
Cucumber mosaic (Virus gây khảm lá 
dưa leo)

CVYV = Cucumber vein yellowing virus
Cucumber vein yellowing (Virus gây 
vàng gân lá dưa leo)

PRSV = Papaya ringspot virus
Papaya ringspot (Đốm vòng trên cây 
đu đủ)

WMV = Watermelon mosaic virus
Watermelon mosaic (Virus khảm trên 
dưa hấu)

ZYMV = Zucchini yellow mosaic virus
Zucchini yellows (Virus gây vàng lá trên 
bí ngòi)

Ccu = Cladosporium cucumerinum
Scab and gummosis (bệnh ghẻ dưa)

Px (ex Sf) = Podosphaera xanthii (ex 
Sphaerotheca fuliginea)
Powdery mildew (Phấn trắng)

Cà chua
TSWV = Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt (Virus đốm héo 
chết cây cà chua)

ToMV = Tomato mosaic virus
Tomato mosaic (Virus Khảm lá cà chua)

TYLCV = Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf curl (Virus vàng 
lùn xoắn lá cà chua)

Fol = Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Fusarium wilt (Héo xanh Fusarium)

Sbl = Stemphylium botryosum f.sp. 
lycopersici
Gray leaf spot (Bệnh đốm nâu)

Vd = Verticillium dahliae
Verticillium wilt (Héo xanh 
Verticillium)

Va = Verticillium albo-atrum
Verticillium wilt (Héo xanh 
Verticillium)

Mi = Meloidogyne incognita
Root-knot (Tuyến trùng)

Mj = Meloidogyne javanica
Root-knot (Tuyến trùng)

Ma = Meloidogyne arenaria
Root-knot (Tuyến trùng)

Si = Silvering
(Ớt chuông hai da)

Dưa lưới và dưa lê
Gc (ex Ec) = Golovinomyces 
cichoracearum (ex Erysiphe 
cichoracearum) 
Powdery mildew (Phấn trắng) 

Fom = Fusarium oxysporum f.sp. melonis 
Fusarium wilt (héo xanh Fusarium)

Px (ex Sf) = Podosphaeria xanthii 
(ex Sphaerotheca fuliginea) 
Powdery mildew (Phấn trắng)

Ag = Aphis gossypii
Cotton aphid (Rệp bông) 

MNSV = Melon necrotic spot virus 
Melon necrotic spot (Virus gây đốm 
hoại tử trên dưa) 

Xà lách
LMV = Lettuce mosaic virus
Lettuce mosaic (Virus Khảm xà lách)

Bl = Bremia lactucae
Downy mildew (giả sương mai)

Fol = Fusarium oxysporum f. sp. Lactucae
Fusarium wilt (Héo xanh Fusarium)

Ss (Rs) = Sphingomonas suberifaciens 
(ex Rhizomonas suberfaciens)
Corky root (Lở cổ rễ)

Nr = Nasonovia ribisnigri
Lettuce leaf aphid (rầy mềm trên xà lách)

Pb = Pemphigus bursarius - Lettuce 
root aphid (Rầy mềm ăn rễ xà lách)

Gốc ghép
PVY = Potato Y virus
Potato Y (Virus khảm Y khoai tây)

TSWV = Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt (Virus đốm héo 
chết cây cà chua)

Tm:0-3  = Tobaco mosaic virus
Tobaco mosaic virus/ Pepper mild 
mosaic virus:2,3
(Virus khảm thuốc lá)

Mi = Meloidogyne incognita
Root-knot (Tuyến trùng)

Mj = Meloidogyne javanica
Root-knot (Tuyến trùng)

Ma = Meloidogyne arenaria
Root-knot (Tuyến trùng)

Pc = Phytophthora capsici
Buckeye fruit and root rot (Đốm vàng 
hạt dẻ trên quả và thối rễ)

Pl = Pyrenochaeta lycopersici
Corky root rot (lở cổ rễ)

Rau họ thập tự & rau khác
Pe = Peronospora effusa
Downy mildew pathogen (Giả sương 
mai/ phấn hồng)

Foc = Fusarium oxysporum f.sp.
conglutinans
Fusarium yellows (Héo vàng)
Mb = Mycosphaerella brassicicola
Ring spot (Đốm vòng)
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LIÊN HỆ 
Khu vực Lâm Đồng

Trần Thị Thanh Hồng 
Chuyên viên kinh doanh và phát triển
sản phẩm
Điện thoại: 0936 645 310
Email: h.tran@rijkzwaan.vn 

Nguyễn Hạnh Tiên
Chuyên viên kinh doanh và phát triển
sản phẩm 
Điện thoại: 0901 366 675
Email: t.h.nguyen@rijkzwaan.vn

Trần Văn Kỳ Thoại
Chuyên viên kinh doanh và phát triển
sản phẩm
Điện thoại: 0938 110 733
Email: t.tran.van.ky@rijkzwaan.vn

Khu vực phía Bắc

Tạ Thế Hùng
Chuyên viên kinh doanh và phát triển
sản phẩm
Điện thoại: 0932 679 887
Email: hung.t.t@rijkzwaan.vn

Khu vực phía Nam

Nguyễn Thanh Phúc
Chuyên viên kinh doanh và phát triển
sản phẩm
Điện thoại: 0902 393 864
Email: p.nguyen@rijkzwaan.vn

Công ty TNHH Rijk Zwaan
Việt Nam 
Tầng 12, Tòa nhà Lim Tower 3,
Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, 
P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Điện thoại : 028 7307 3993
Email: info.vietnam@rijkzwaan.vn 
Website: www.rijkzwaan.vn

Bộ phận hỗ trợ bán hàng

Nguyễn Thị Như Mai
Điện thoại: 0938 176 119
Email: m.t.n.nguyen@rijkzwaan.vn

Trụ sở chính 

Công ty chi nhánh

Trung tâm lai tạo giống

Trung tâm dịch vụ và nghiên cứu

Nhà phân phối
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Các mô tả, minh họa, lời khuyên về gieo trồng và bất kỳ thông tin nào khác của Rijk Zwaan về hạn sử 
dụng, thời điểm gieo trồng và thu hoạch đều dựa trên kinh nghiệm của các thử nghiệm trên thực tế. Tuy 
nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, Rijk Zwaan Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối 
với bất cứ tổn thất nào từ việc sử dụng những mô tả, minh họa, thông tin hướng dẫn gieo trồng. Người 
mua/người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với việc lưu trữ hạt giống và phải tự quyết định việc sản 
phẩm và thông tin khuyến cáo gieo trồng có phù hợp với kế hoạch gieo trồng và điều kiện thời tiết tại địa 
phương hay không.
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