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Correlation between Grain Yield and Related Characters in 
Restorer Lines of Rice under Low Nitrogen Application   

Ngô Thị Hồng Tươi, Phạm Văn Cường 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm xác định mối tương quan giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của 10 

dòng lúa phục hồi phấn cho dòng bất dục đực nhân mẫn cảm với nhiệt độ trong điều kiện bón đạm thấp 
(60 kg N/ha) và điều kiện bón đạm trung bình (120 kg N/ha) với cùng một nền lân và kali trong cả vụ xuân 
và vụ mùa. Ở các thời kỳ sinh trưởng, mỗi ô thí nghiệm chọn ngẫu nhiên 10 cây để đo số nhánh đẻ/khóm. 
Ở giai đoạn trỗ, chọn ngẫu nhiên 10 cây ở mỗi ô thí nghiệm để đo kích thước và phân tích hàm lượng 
đạm trong lá đòng. Kết quả thí nghiệm cho thấy tất cả các chỉ tiêu như khối lượng chất khô toàn cây, số 
bông/khóm, số hạt/bông và năng suất hạt của các dòng phục hồi với mức N bón trung bình đều cao hơn 
với mức N bón thấp. Trong cả hai vụ trồng, năng suất hạt có tương quan thuận ở mức ý nghĩa với khối 
lượng chất khô toàn cây của các dòng phục hồi, và có tương quan thuận với hàm lượng N trong lá đòng 
của các dòng phục hồi trong điều kiện N thấp, nhưng không tương quan trong điều kiện N trung bình. Ở 
mức N thấp, năng suất hạt có tương quan thuận với tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1000 hạt trong vụ xuân, 
nhưng lại tương quan với số bông/khóm và tỷ lệ hạt chắc trong vụ mùa.  Như vậy, ngoài chỉ tiêu chất khô 
tích luỹ, tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1000 hạt trong vụ xuân, số bông/khóm và tỷ lệ hạt chắc trong vụ mùa 
có thể dùng làm chỉ thị để chọn lọc dòng phục hồi trong điều kiện N thấp. 

Từ khoá: Mối tương quan, bón đạm thấp, yếu tố liên quan, năng suất. 

SUMMARY 
This study was conducted to determine the correlation of grain yield and related characters in 10 

rice restorer lines for thermo-sensitive genic male sterile lines under low nitrogen level (60 kg N /ha) 
and normal level (120 kg N/ha) with a constant phosphorus and potassium application in both spring 
and autumn cropping seasons. In each experimental plot, ten plants were randomly selected for 
measuring number of tillers at different growth stages. At the flowering stage, ten plants of each plot 
were selected for measuring flag leaf sizes and leaf nitrogen content. The result showed that most  
agronomic characters viz., whole-plant dry matter weight, number of panicles per plant, number of 
spikelets per panicle in all restore lines were higher under normal N condition than those under low N 
condition in both cropping seasons. Grain yield was positively correlated with whole-plant dry weight 
in all restorer lines under both N conditions. In both cropping seasons, a positive correlation was 
observed between grain yield and flag leaf N content under the low N condition, whereas it was not 
significant under the normal N condition. Under low N condition, grain yield was significantly and 
positively correlated with both the percentage of filled grain and 1000-grains weight in spring season, 
whereas it was positively correlated with both the number of panicles per plant and percentage of filled 
grain in autumn season. Thus, besides whole-plant dry weight, other indicators used for selecting 
restorer lines under the low N condition would be the filled grain rate and 1000-grains weight in spring 
and the number of panicle per plant and filled grain rate in autumn season.   

Key words: Correlation, low - nitrogen, related characters, restorer lines, yield. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

S¶n xuÊt lóa g¹o ë ViÖt Nam ®ang sö 
dông mét l−îng ®¹m (N) qu¸ cao, trung 
b×nh l−îng bãn tõ 90 - 120 kg N/ha (Bïi 

§×nh Dinh vμ NguyÔn V¨n Bé, 1995; 
NguyÔn H÷u Hu©n, 2004). ViÖc l¹m dông 
ph©n ho¸ häc t¹o ra nhiÒu trë ng¹i nh− 
s©u bÖnh t¨ng, « nhiÔm m«i tr−êng vμ ¶nh 
h−ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ.  
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Lóa lai cã −u thÕ lai vÒ sö dông N cao 
h¬n lóa thuÇn do cã −u thÕ lai vÒ kh¶ n¨ng 
®Î nh¸nh vμ chÊt kh« tÝch luü (Ph¹m V¨n 
C−êng vμ ®ång t¸c gi¶, 2005). Ngoμi ra, −u 
thÕ lai vÒ hiÖu suÊt sö dông N trong quang 
hîp cña lóa lai còng tèt h¬n so víi lóa thuÇn 
vμ dßng bè mÑ (Yang vμ céng sù, 1999; 
Pham Van Cuong vμ céng sù, 2003). Chän 
läc c¸c dßng bè cã hiÖu suÊt sö dông N cao 
khi lai víi dßng bÊt dôc di truyÒn nh©n mÉn 
c¶m víi nhiÖt ®é (TGMS) ®Ó t¹o ra lóa lai F1 

cã −u thÕ lai cao vÒ sö dông N sÏ gãp phÇn 
gi¶m l−îng ph©n bãn cho lóa (Bïi B¸ Bæng, 
2002; NguyÔn V¨n Hoan, 2006). Do vËy, 
viÖc ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ gi÷a n¨ng suÊt 
vμ c¸c yÕu tè liªn quan cña c¸c dßng phôc 
håi phÊn trong ®iÒu kiÖn ®¹m thÊp lμ rÊt 
cÇn thiÕt ®Ó gãp phÇn cung cÊp th«ng tin 
cho c¸c nhμ chän gièng vμ canh t¸c lóa. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 10 dßng lóa 
thuéc nhãm ng¾n ngμy (R24, R20, R45, 
R50, Q5) vμ nhãm dμi ngμy (R63, 9311, 
R27, D42, C71). C¸c dßng vËt liÖu ®· ®−îc 
chän lμ dßng phôc håi phÊn cho dßng bÊt 
dôc TGMS cña ViÖn nghiªn cøu lóa. ThÝ 
nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô xu©n vμ 

 

vô mïa 2007, t¹i khoa N«ng häc, Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

ThÝ nghiÖm gåm hai møc ph©n ®¹m lμ 
60 kg N/ha (N1) vμ 120 kg N/ha (N2) trªn 
nÒn ph©n l©n vμ kali ®ång nhÊt lμ 90 kg 
P2O5 vμ 90 kg K2O/ha. Ph−¬ng ph¸p bãn 
gåm bãn lãt víi 100% P205 + 40% N + 50% 
K20, bãn thóc ®ît 1 (sau cÊy 10 ngμy) víi 
40% N, bãn thóc lÇn 2 (20 ngμy tr−íc trç) 
víi 10% N + 50% K20 vμ ®ît 3 t¹i thêi 
®iÓm trç víi 10% N. ThÝ nghiÖm ®−îc bè 
trÝ hoμn toμn ngÉu nhiªn víi ba lÇn nh¾c 
l¹i. Mçi « thÝ nghiÖm cã diÖn tÝch 5m2 vμ 
lóa ®−îc cÊy mét d¶nh. Sau cÊy hai tuÇn, 
mét lÇn lÊy ngÉu nhiªn 10 c©y t¹i mçi « ®Ó 
®o c¸c chØ tiªu n«ng häc nh− sè nh¸nh 
®Î/khãm. ë thêi kú lóa trç, trªn mçi « lÊy 
10 c©y, mçi c©y lÊy 1 l¸ ®ßng më hoμn toμn 
trªn th©n chÝnh, ®Ó ®o kÝch th−íc l¸ ®ßng 
theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nguån gene c©y 
lóa (IRRI, 1996). Nh÷ng l¸ ®ßng ®o kÝch 
th−íc ®−îc ph©n tÝch hμm l−îng N trong l¸ 
theo ph−¬ng ph¸p Kjeldahl. Thêi kú chÝn 
lÊy ngÉu nhiªn mçi « 10 c©y ®Ó tiÕn hμnh 
®o ®Õm c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt vμ c¸c 
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng 
ph¸p ph©n tÝch ph−¬ng sai (ANOVA) b»ng 
ch−¬ng tr×nh IRRISTAT, Ver. 5.0. 

 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña møc bãn ®¹m ®Õn kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña c¸c dßng bè 
Ngày sau cấy 

14 28 42 56 Mức 
đạm Dòng 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa 
R27 1,8 5,3 3,1 7,8 4,0 6,1 4,2 10,6 
R63 2,4 3,5 3,7 6,8 5,2 6,6 4,7 13,0 
9331 2,3 5,0 3,5 7,5 4,1 6,3 4,0 9,2 
D42 2,5 4,6 3,6 6,1 4,0 6,7 4,2 7,5 
C71 1,5 6,5 3,8 13,4 5,8 12,7 5,5 9,8 
R24 1,3 6,0 3,8 11,1 6,6 6,6 6,0 7,4 
R20 2,0 4,7 4,1 7,7 5,9 9,2 5,0 11,1 
R50 1,0 5,2 1,9 4,5 3,5 4,3 3,3 5,5 
R45 1,4 4,2 3,3 6,9 4,1 6,3 4,3 5,5 
Q5 1,4 6,8 3,1 5,6 4,3 5,6 4,7 6,9 

N1 

Trung bình 1,8 5,2 3,4 7,7 4,8 7,0 4,2 8,6 
R27 2,1 3,9 3,5 10,4 5,1 10,6 5,3 11,5 
R63 2,6 5,1 4,0 8,2 5,3 8,9 4,9 7,4 
9331 2,4 4,5 3,7 4,5 4,4 8,1 4,4 9,4 
D42 2,8 3,9 4,0 7,2 5,3 8,1 4,5 8,3 
C71 1,7 11,9 4,0 17,8 6,9 12,1 5,9 15,4 
R24 1,3 2,8 4,2 7,8 7,3 9,5 6,6 11,2 
R20 2,1 4,5 4,6 9,2 6,5 9,2 5,2 8,2 
R50 1,0 2,4 2,2 4,3 3,6 4,8 3,7 4,5 
R45 1,5 3,7 3,3 6,5 4,9 7,0 4,7 6,6 
Q5 1,5 2,9 3,2 5,9 4,9 6,5 4,6 5,5 

N2 

Trung bình 1,9 4,6 3,7 8,2 5,4 8,5 5,0 8,8 
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3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng bãn 
        ®¹m ®Õn kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña 
        c¸c dßng phôc håi phÊn 

Trong vô xu©n kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña 
c¸c dßng bè thÝ nghiÖm ®¹t cao nhÊt vμo 6 
tuÇn sau cÊy. ë giai ®o¹n nμy, sè nh¸nh 
®Î trung b×nh/khãm cña c¸c dßng phôc håi  
®¹t 4,8 nh¸nh ë møc N1 vμ 5,4 nh¸nh ë 
møc N2. ë giai ®o¹n 8 tuÇn sau cÊy, gi¸ trÞ 
nμy ®¹t 4,2 nh¸nh ë møc N1 vμ 5,0 nh¸nh 
ë møc N2. Khi liÒu l−îng bãn ®¹m t¨ng th× 
kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh cña c¸c dßng bè ®Òu 
t¨ng. Trong vô mïa, sè nh¸nh ®Î 
nh¸nh/khãm ®¹t cao h¬n so víi ë vô xu©n 
vμ ®¹t cao nhÊt vμo 4 tuÇn sau cÊy. ë giai 
®o¹n nμy, sè nh¸nh ®Î trung b×nh/khãm 
cña c¸c dßng bè ®¹t 7,7 nh¸nh ë møc N1 
vμ 8,2 nh¸nh ë møc N2 (B¶ng 1). ë vô nμy 
còng cho thÊy ë møc ®¹m N2 kh¶ n¨ng ®Î 
nh¸nh cña c¸c dßng bè cao h¬n ë møc N1, 
kÕt qu¶ nμy phï hîp víi c¸c kÕt qu¶ 
nghiªn cøu tr−íc ®©y (Yang vμ cs, 2009; 
Ph¹m V¨n C−êng vμ cs, 2005). 

3.2. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng bãn 
        ®¹m ®Õn chiÒu dμi, chiÒu réng vμ  
         hμm l−îng N trong l¸ ®ßng 

Møc bãn ®¹m t¨ng lμm cho chiÒu dμi 
vμ chiÒu réng l¸ ®ßng t¨ng, tuy nhiªn 
t¨ng kh«ng ë møc ý nghÜa (B¶ng 2). ë vô 
xu©n, chiÒu dμi l¸ ®ßng trung b×nh vμ 
chiÒu réng l¸ ®ßng trung b×nh cña c¸c 
dßng bè t−¬ng øng lμ 27,2 cm vμ 1,8 cm ë 
møc N1, 29,4 cm vμ 1,9 cm ë møc N2. 
Trong vô mïa, chiÒu dμi l¸ ®ßng trung 
b×nh vμ chiÒu réng l¸ ®ßng trung b×nh cña 
c¸c dßng phôc håi t−¬ng øng l¸ lμ 32,2 cm 
vμ 1,9 cm ë møc N1,  32,4 cm vμ 2,0 cm ë 
møc N2. Nh− vËy, kÝch th−íc l¸ ®ßng cña 
c¸c dßng phôc håi trong vô mïa lín h¬n 
so víi ë vô xu©n. 

Trung b×nh hμm l−îng N trong l¸ ®ßng 
cña c¸c dßng bè ë thêi kú trç trong c¶ hai 
vô ë møc N1 lμ 2,4%, t−¬ng ®−¬ng víi gi¸ 
trÞ nμy ë møc N2 lμ 2,3%. Nh− vËy khi 
t¨ng l−îng N bãn tõ møc thÊp lªn møc 
trung b×nh kh«ng lμm thay ®æi hμm l−îng 
N trong l¸ ®ßng ë thêi kú trç. 

B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña møc bãn ®¹m ®Õn chiÒu dμi, chiÒu réng 
vμ hμm l−îng N trong l¸ ®ßng trong vô mïa 

Mức đạm Dòng Chiều dài lá đòng 
(cm) 

Chiều rộng lá đòng 
(cm) 

Hàm lượng N 
(%) 

R27 1,7 1,9 3,1 
R63 1,7 2,0 2,0 
9331 1,7 1,9 3,0 
D42 1,8 2,2 2,8 
C71 1,8 1,8 2,2 
R24 1,7 1,5 2,7 
R20 2,2 2,1 1,2 
R50 2,4 2,1 2,1 
R45 2,3 2,3 2,0 
Q5 1,7 1,6 2,6 

N1 

Trung bình 1,8 1,9 2,4 
R27 1,7 1,8 2,1 
R63 1,8 2,1 2,0 
9331 1,7 2,0 2,7 
D42 1,8 1,9 2,2 
C71 1,8 2,2 2,1 
R24 1,6 1,6 2,1 
R20 2,3 2,1 2,1 
R50 2,4 2,1 3,5 
R45 2,1 2,5 1,7 
Q5 1,8 1,8 2,6 

N2 

Trung bình 1,9 2,0 2,3 
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3.3. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng bãn  
        ®¹m ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
       n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt 

Sè h¹t/ b«ng lμ mét trong nh÷ng yÕu 
tè quyÕt ®Þnh ®Õn “søc chøa” cña c©y lóa. 
§©y lμ ®Æc tÝnh di truyÒn cña gièng vμ 
chÞu ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. 
Sè h¹t/b«ng t¨ng khi møc ph©n ®¹m bãn 
t¨ng. Sè h¹t/b«ng trung b×nh cña c¸c dßng 
bè ë vô xu©n lμ 142,8 ë møc N1 vμ 160,8 ë 
møc N2. ë vô mïa, sè h¹t/b«ng trung b×nh 
lμ 187,5 ë møc N1 vμ 189,2 ë møc N2. Nh− 
vËy khi t¨ng hμm l−îng N bãn ®· lμm cho 

 

sè hoa ph©n ho¸ t¨ng lªn, kÕt qu¶ nμy phï 
hîp víi c¸c nghiªn cøu tr−íc cña chóng t«i 
(Ph¹m V¨n C−êng vμ ®ång t¸c gi¶, 2003). 

Tû lÖ h¹t ch¾c cña c¸c dßng bè trong 
vô xu©n cao h¬n so víi vô mïa (B¶ng 3). ë 
vô xu©n, tû lÖ h¹t ch¾c trung b×nh cña c¸c 
dßng bè ë møc N1 lμ 95,8%, gi¸ trÞ nμy 
t−¬ng ®−¬ng víi ë møc N2 lμ 95,4%. Trong 
vô mïa, tû lÖ h¹t ch¾c trung b×nh ë møc 
N1 lμ 87,6%, gi¸ trÞ b»ng so víi ë møc N2 
lμ 87,6%. Nh− vËy, khi t¨ng møc N bãn Ýt 
lμm thay ®æi tû lÖ h¹t ch¾c cña c¸c gièng 
trong c¶ vô xu©n vμ vô mïa. 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña møc bãn ®¹m ®Õn mét sè yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
cña c¸c dßng bè 

Số bông/khóm Số hạt/ bông Tỷ lệ hạt chắc 
(%) 

Khối lượng 
1000 hạt 

(g) 
Mức 
đạm Dòng 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa 

R27 4,2 10,6 149,0 179,1 98,3 87,7 30,2 30,3 

R63 4,7 13,0 147,0 158,6 95,9 92,4 29,7 29,6 

9331 4,0 9,2 162,9 173,6 93,8 93,1 28,4 28,5 

D42 4,2 7,5 163,2 208,8 95,6 84,3 29,8 30,0 

C71 5,5 9,8 158,4 166,1 96,0 84,3 24,0 24,1 

R24 6,0 7,4 96,5 183,9 97,4 81,7 28,8 28,9 

R20 5,0 11,1 121,7 136,8 97,0 91,7 30,7 30,0 

R50 3,3 5,5 247,7 242,1 95,3 85,9 23,2 23,0 

R45 4,3 5,5 192,4 241,8 96,0 82,1 24,2 24,6 

Q5 4,7 6,9 152,0 184,3 93,0 92,9 25,6 25,9 

N1 

Trung bình 4,2 8,6 142,8 187,5 95,8 87,6 27,5 27,5 

R27 5,3 11,5 151,2 181,3 97,9 88,3 30,4 30,3 

R63 4,9 7,4 150,0 161,6 95,3 91,9 29,8 30,0 

9331 4,4 9,4 164,0 174,7 94,5 92,0 28,4 28,3 

D42 4,5 8,3 164,3 209,9 94,3 83,4 30,0 30,0 

C71 5,9 15,4 160,4 168,1 95,4 83,9 24,1 24,0 

R24 6,6 11,2 99,4 186,8 96,6 81,5 28,7 28,5 

R20 5,2 8,2 123,3 138,4 96,5 91,1 30,7 30,5 

R50 3,7 4,5 249,1 243,5 94,3 85,0 23,3 23,5 

R45 4,7 6,6 193,2 242,6 90,6 85,5 24,3 24,2 

Q5 4,6 5,5 153,0 185,3 98,0 93,1 25,7 25,8 

N2 

Trung bình 5,0 8,8 160,8 189,2 95,4 87,6 27,5 27,5 
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña møc bãn ®¹m ®Õn khèi l−îng chÊt kh« tÝch lòy (DM) toμn c©y 
vμ n¨ng suÊt h¹t cña c¸c dßng bè 

DM toàn cây (g/khóm) Năng suất hạt (g/khóm) 
Mức đạm Dòng 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ xuân Vụ mùa 
R27 39,4 42,1 18,5 13,4 
R63 36,5 39,0 14,7 12,9 
9331 33,5 42,8 12,8 13,8 
D42 39,6 38,3 15,0 12,3 
C71 36,8 39,2 12,4 12,7 
R24 35,7 27,6 15,9 8,9 
R20 37,5 37,1 16,1 11,4 
R50 28,5 29,5 13,8 9,7 
R45 38,7 36,1 17,0 11,7 
Q5 38,0 37,9 13,5 12,3 

N1 

Trung bình 36,4 37,0 15,0 11,9 
R27 36,5 43,8 19,3 14,9 
R63 37,5 38,5 16,1 13,5 
9331 39,5 44,0 14,5 14,5 
D42 39,5 41,6 19,5 12,5 
C71 36,9 39,3 13,5 14,9 
R24 41,3 29,9 18,0 9,8 
R20 39,6 38,6 17,3 13,9 
R50 32,3 31,8 15,0 11,1 
R45 40,2 37,0 18,1 12,6 
Q5 31,6 38,6 14,7 13,7 

N2 

Trung bình 37,5 38,3 16,6 13,1 
      

Khèi l−îng 1000 h¹t (M 1000 h¹t) ë 
c¸c møc bãn ®¹m vμ ë hai vô kh¸c nhau 
®Òu cã trung b×nh lμ 27,5 g (B¶ng 3). Nh− 
vËy, M 1000 h¹t lμ yÕu tè Ýt biÕn ®éng vμ 
chñ yÕu phô thuéc vμo gièng (NguyÔn V¨n 
Hoan, 2006).  

Khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü toμn c©y 
hay cßn gäi lμ n¨ng suÊt sinh vËt häc 
(NSSVH) cña c¸c dßng bè thÝ nghiÖm t¨ng 

khi l−îng ®¹m bãn t¨ng. ë vô xu©n NSSVH 
trung b×nh lμ 36,4 g/khãm ë møc N1 vμ 37,5 
g/khãm ë møc N2; cßn ë vô mïa NSSVH 
trung b×nh cña c¸c dßng bè lμ 37,0 g/khãm 
ë møc N1 vμ 38,3 g/khãm ë møc N2. 

3.4. T−¬ng quan gi÷a n¨ng suÊt h¹t vμ 
       c¸c yÕu tè liªn quan ë c¸c møc 
       bãn ®¹m kh¸c nhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. T−¬ng quan gi÷a hμm l−îng N trong l¸ ®ßng vμ n¨ng suÊt h¹t 
cña c¸c dßng bè trong vô mïa ë møc 60 N (tr¾ng) vμ møc 120 N (®en) 

           Ghi chú: *, * và ***: ý nghĩa ở mức 95, 99 và 99,9%. 

y = 0.7567x + 10.127
r = 0.02
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H×nh 2. T−¬ng quan gi÷a khèi l−îng (KL) chÊt kh« tÝch lòy toμn c©y víi n¨ng suÊt h¹t 
(NS) cña c¸c dßng bè ë vô xu©n (A) vμ vô mïa (B), møc 60 N (tr¾ng), møc 120 N (®en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 3. T−¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt h¹t 
cña c¸c dßng bè ë vô xu©n (A) vμ vô mïa (B), møc 60 N (tr¾ng), møc 120 N (®en) 
           Ghi chú: *, * và ***: ý nghĩa ở mức 95, 99 và 99,9%.             

Ay = 0.0386x + 14.35
r = 0.52*
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Trong c¶ hai vô, n¨ng suÊt h¹t kh«ng 
t−¬ng quan víi hμm l−îng N trong l¸ ®ßng 
khi tÝnh chung sè liÖu cho c¶ hai møc N 
(H×nh 1), tuy nhiªn khi t¸ch riªng sè liÖu 
cho tõng møc N th× n¨ng suÊt h¹t cã t−¬ng 
quan thuËn víi hμm l−îng N trong l¸ ë 
møc N1 (r = 0,58) cßn ë møc N2 th× t−¬ng 
quan nμy kh«ng ë møc ý nghÜa (r = -0,21). 
N¨ng suÊt h¹t cã t−¬ng quan rÊt chÆt víi 
khèi t−îng chÊt kh« tÝch luü toμn c©y ë c¶ 
hai møc N trong c¶ vô xu©n (r = 0,52) vμ 
vô mïa (r = 0,90) (H×nh 2). N¨ng suÊt h¹t 
còng cã t−¬ng quan thuËn víi sè 
b«ng/khãm ë møc N1 trong vô mïa (r = 
0,51) nh−ng kh«ng t−¬ng quan trong vô 
xu©n (H×nh 3). N¨ng suÊt h¹t kh«ng t−¬ng 
quan víi sè h¹t/b«ng ë trªn c¶ hai møc N 
trong hai vô. Trong vô xu©n, n¨ng suÊt 
h¹t cã t−¬ng quan thuËn víi tû lÖ h¹t ch¾c 
ë møc N1 (r = 0,75) nh−ng kh«ng t−¬ng 
quan ë møc N2, trong khi ®ã t−¬ng quan 
nμy l¹i cã ý nghÜa ë c¶ hai møc ®¹m trong 
vô mïa. N¨ng suÊt  h¹t cã t−¬ng quan 
thuËn víi khèi l−îng 1000 h¹t, ë vô xu©n 
t−¬ng quan nμy cã hÖ sè r = 0,49 ë møc N1 
vμ r =  0,57 ë møc N2, tuy nhiªn l¹i kh«ng 
cã t−¬ng quan trong vô mïa. Tû lÖ h¹t 
ch¾c vμ khèi l−îng 1000 h¹t cã liªn quan 
®Õn quang hîp cña l¸ ®ßng sau trç, do vËy 
nh÷ng dßng cã hμm l−îng N trong l¸ ®ßng 
cao lμ c¬ së cho viÖc quang hîp cao ë thêi 
kú sau trç gãp phÇn lμm t¨ng tû lÖ h¹t 
ch¾c vμ khèi l−îng 1000 h¹t.  Nh− vËy ë c¶ 
hai møc N, n¨ng suÊt h¹t phô thuéc vμo 
khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü toμn c©y. 
Ngoμi ra ë møc N thÊp, n¨ng suÊt h¹t cña 
c¸c dßng bè chñ yÕu phô thuéc vμo sè 
b«ng/khãm trong vô mïa, trong khi ®ã l¹i 
phô thuéc vμo hμm l−îng N trong l¸ vμ tû 
lÖ h¹t ch¾c trong vô mïa.            

4. KÕT LUËN 
N¨ng suÊt h¹t cña c¸c dßng phôc håi 

phÊn cã t−¬ng quan thuËn víi khèi l−îng 
chÊt kh« tÝch luü toμn c©y trªn c¶ hai møc 
ph©n ®¹m trong c¶ vô xu©n vμ vô mïa. 

ë møc ®¹m thÊp, n¨ng suÊt h¹t cã 
t−¬ng quan thuËn víi hμm l−îng N trong 

l¸ ®ßng trong c¶ hai vô. ë møc ®¹m thÊp, 
n¨ng suÊt h¹t t−¬ng quan thuËn víi tû lÖ 
h¹t ch¾c vμ khèi l−îng 1000 h¹t trong vô 
xu©n, nh−ng chØ t−¬ng quan thuËn víi sè 
b«ng/khãm vμ tû lÖ h¹t ch¾c trong vô mïa. 

Lêi c¶m ¬n 
Xin ch©n thμnh c¶m ¬n Bé Khoa häc 

vμ c«ng nghÖ ®· hç trî kinh phÝ ®Ó c¸c t¸c 
gi¶ cã ®−îc kÕt qu¶ nghiªn cøu nμy. 
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