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 Đối tượng nghiên cứu là 55 mẫu điều được lấy nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
Chúng tôi sử dụng kỹ thuật RAPD, AFLP và dùng phần mềm NTSYS để phân tích kết 
quả và đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều hiện được trồng tại 
tỉnh Ninh Thuận, đồng thời tìm kiếm marker, làm cơ sở cho việc chọn, tạo giống cây 
điều. 

 Kết quả đạt được: 
 Ly trích 55 mẫu điều kết quả thu được 50 mẫu đạt tiêu chuẩn là vật liệu cho các 

kỹ thuật phân tử. Trong 50 mẫu ly trích được có 52% số mẫu đạt OD > 1,8; 
80% số mẫu có DNA lớn hơn 50 ng/ul và 44% số mẫu vừa có OD > 1,8 vừa có 
DNA lớn hơn 50 ng/ul. 

 Chương trình nhiệt cho phản ứng RAPD – PCR tốt nhất là chương trình nhiệt ở 
nghiệm thức 2 của thí nghiệm 3 (Bảng 3.5 trang 31) 

 Chỉ thị RAPD với primer 2 và primer 9 không xuất hiện band trên gel điện di, primer 
1 và primer 11 cho kết quả tốt. Với primer 11 thu được 13 band trong đó có 2 band 
đồng hình chiếm tỷ lệ 15,4% và 11 band đa hình chiếm tỷ lệ 84,6%. Hệ số đồng dạng 
di truyền dao động từ 0,38 đến 1,00 và cây phát sinh chủng loại có hệ số đồng dạng 
di truyền biến thiên từ 0,66 đến 1,00. 

 Chỉ thị AFLP được kiểm tra trên 12 tổ hợp primer chọn lọc, cho tính đa hình cao nhất 
là 2 tổ hợp primer MseI-CAA với EcoRI-ACT và MseI-CAA với EcoRI-AGG.  

Các kết quả thu được cho thấy: 
 Quần thể điều hiện được trồng tại tỉnh Ninh Thuận có quan hệ di truyền gần 

nhau nhưng lại có nguồn gene rất phong phú và có tính đa dạng khá cao. 


