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TÓM TẮT 

Nghiên cứu tiến hành mô tả đặc điểm hình thái và đánh giá đặc tính sinh học của 7 giống kê 
nhằm mục đích chọn ra giống kê có năng suất cao tại Việt Nam. Tại các giai đoạn sinh trưởng khác 
nhau, mỗi giống kê chọn 5 cây ngẫu nhiên để tiến hành mô tả các đặc điểm thực vật học như đặc 
điểm của lá, thân, bông, hoa và hạt. Thí nghiệm được tiến hành theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 5 
giống kê trong số 7 giống mô tả trong vụ xuân năm 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội. Tại các giai đoạn sinh 
trưởng khác nhau, chọn ngẫu nhiên 5 cây của mỗi giống kê để đo đếm các chỉ tiêu nông học bao gồm 
thời gian sinh trưởng, số lá/thân, chiều cao cây, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất hạt. Tại 
giai đoạn trỗ một số chỉ tiêu sinh lý như chỉ số SPAD (một chỉ tiêu tương quan thuận với hàm lượng 
diệp lục), cường độ quang hợp và khối lượng chất khô tích luỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các 
giống kê có sự khác biệt về mầu sắc, hình dạng, kích thước của các bộ phận như thân, lá, bông và 
hạt. Tổng thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch của các giống kê thí nghiệm biến động từ 104 
đến 121 ngày. Không có sự khác biệt lớn về cường độ quang hợp của các giống kê thí nghiệm ở thời 
kỳ trỗ. Trong số các giống kê, giống CM2 có năng suất hạt cao nhất (945,7 kg/ha) do giống này có số 
hạt/bông cao nhất (3002,3 hạt) và tỷ lệ hạt chắc cao nhất (58,3%). Giống CM2 cũng được chọn là 
giống có triển vọng vì năng suất hạt của giống này cao hơn các giống còn lại, tuy nhiên thời gian sinh 
trưởng của CM2 là ngắn nhất. Năng suất hạt có tương quan thuận chặt với số hạt chắc/bông ở các 
giống kê thí nghiệm.  

Từ khoá: Đặc tính nông sinh học, kê, năng suất. 

SUMMARY 

This study was conducted to describe morphological and agronomical characters of seven 
foxtail millet cultivars (Setaria italica (L.) Beauv.) in order to select high yielding millet varieties in 
Vietnam. The experiment was laid out in randomized complete block design in spring 2007 season in 
Gialam, Hanoi. At different growth stage, 5 plants of each foxtail millet cultivar were randomly 
selected to observe botanical characters such as, leaf, stem, flower, grain. And for measuring 
agronomical characters viz., growth duration, leaf number, plant height, yield components and grain 
yield. Several physiological characters such as SPAD value (an indicator of chlorophyll content), 
photosynthetic rate and dry matter accumulation were also measured. The experimental result 
showed that the foxtail millet cultivars can be distinguished based on the difference in color, shape 
and size of stem, leaf, panicle and grain. The growth duration of all cultivars was in a range of 104 – 
121 days. There was non-significant difference in photosynthetic rate at flowering stage in foxtail 
millets cultivars. Among the millets cultivars, CM2 manifested the greatest grain yield (945.7 kg per 
ha) due to both the largest number of grain per panicle (3002.3) and the highest percentage of filled 
grain per panicle (58.3%), but shortest growth duration. A significant and positive correlation was 
found between grain yield and number of filled grain per panicle in foxtail millet.  

Key words: Agronomic characters, botany, foxtail millet, grain yield. 
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1. §ÆT VÊN ®Ò 

Kª (Setaria italica) lμ c©y l−¬ng thùc 
cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao, hμm l−îng 
protein trong h¹t kho¶ng 15% khèi l−îng 
chÊt kh« (Railey Karen, 2003). H¹t kª cßn 
chøa c¸c vitamin nhãm B, E, c¸c axit amin 
kh«ng thay thÕ (Methionine, Lecithin), c¸c 
nguyªn tè kho¸ng nh− s¾t, magie, phospho 
vμ kali. Ngoμi ra, h¹t kª còng chøa c¸c 
hîp chÊt Phyto cã t¸c dông lμm gi¶m 
Cholesterol vμ phßng ngõa ung th− (Railey 
Karen, 2003). 

ViÖt Nam cã sù ®a d¹ng vÒ nguån gen 
kª vμ c¸c gièng mang tÝnh ®Æc thï cña 
tõng ®Þa ph−¬ng. Do vËy, thu thËp vμ m« 
t¶ nh»m x©y dùng lªn bé gièng lμ c«ng viÖc 
thiÕt thùc ®Ó b¶o tån quü gen vμ cã ®Þnh 
h−íng ph¸t triÓn mét sè gièng cã n¨ng 
suÊt vμ chÊt l−îng phôc vô môc ®Ých s¶n 
xuÊt thùc phÈm giμu dinh d−ìng. 

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 5 gièng kª 
®Þa ph−¬ng ®· ®−îc thu thËp trong n¨m 
2005 - 2006: CM1 (Th¶i Giμng Phè, B¾c 
Hμ), CM2 (N«ng Vò, Cao B»ng), CM5 
(ViÖn C©y l−¬ng thùc, thùc phÈm), CM6 
(NghÜa H−ng, Nam §Þnh), CM9 (Nam 
Trùc, Nam §Þnh) vμ 2 gièng kª thu thËp 
trong n¨m 2007 lμ CM10 (Quúnh Phô, 
Th¸i B×nh), CM11 (Nam Trùc, Nam 
§Þnh). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm tiÕn hμnh trong vô xu©n 
2007, t¹i khu thÝ nghiÖm khoa N«ng häc, 
tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. ThÝ 
nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn 

®Çy ®ñ (RCBD) víi ba lÇn nh¾c l¹i (Gomez 
and Gomez, 1984), diÖn tÝch « thÝ nghiÖm 4 
m2. H¹t ®−îc ng©m, ñ n¶y mÇm, sau ®ã 
®em gieo trong v−ên −¬m, khi c©y cã ba l¸ 
thËt ®−a ra trång ngoμi ruéng mét c©y/gèc 
víi kho¶ng c¸ch trång 30 cm x 15 cm (mËt 
®é 21 c©y/m2). L−îng ph©n bãn cho mét ha 
lμ 45 kg N + 30 kg K2O + 30 kg P2O5. 
L−îng ph©n bãn ®−îc chia lμm hai lÇn: 
bãn lãt víi l−îng 30% N + 50% K2O + 
100% P2O5 vμ bãn thóc khi c©y ®−îc 7 l¸ 
thËt víi l−îng ph©n cßn l¹i. 

Ph−¬ng ph¸p m« t¶ ®Æc tÝnh thùc vËt 
häc ¸p dông theo khung ph©n lo¹i Ph¹m 
Hoμng Hé, 2000  vμ  Martin John & céng 
sù, 2006. 

T¹i ruéng sau trång, chän ngÉu nhiªn 
5 c©y/1« thÝ nghiÖm ®Ó ®o ®Õm c¸c chØ tiªu 
nh− chiÒu cao c©y, sè l¸ trªn th©n chÝnh vμ 
theo dâi thêi gian sinh tr−ëng qua c¸c giai 
®o¹n. T¹i giai ®o¹n trç, tiÕn hμnh ®o 5 c©y 
trªn « c¸c chØ tiªu: ChØ sè SPAD (mét chØ 
sè ®¸nh gi¸ hμm l−îng Chlorophyll) b»ng 
m¸y SPAD 502 (NhËt B¶n); C−êng ®é 
quang hîp ®o b»ng m¸y Licor-6400 (Mü) 
t¹i 2 l¸ trªn cïng ®· më hoμn toμn trong 
®iÒu kiÖn c−êng ®é ¸nh s¸ng 2000 mol 
CO2/m2/s, nhiÖt ®é 300C, ®é Èm tõ 60 - 
70%; sau ®ã nh÷ng c©y nμy ®−îc lÊy mÉu 
®Ó ®o diÖn tÝch l¸ b»ng m¸y CI-202 (Mü) 
vμ khèi l−îng chÊt kh« tÝch lòy ®−îc c©n 
sau khi sÊy ë 800C trong 48 giê. Thêi kú 
thu ho¹ch lÊy ngÉu nhiªn 5 c©y ®Ó ®o ®Õm 
c¸c chØ tiªu nh− khèi l−îng chÊt kh« tÝch 
luü, n¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
n¨ng suÊt. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
      LUËN 

3.1. §Æc tÝnh thùc vËt häc cña mét sè 
       gièng kª 
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CM1 

− N¬i thu thËp: X· Th¶i Giμng Phè, B¾c Hμ, Lμo Cai 
− Cá nhÊt niªn, cao 153,8 ± 13,0 cm, th©n cøng, h¬i dÑt, 

®èt th©n dμi, 10,8 ± 2,1 ®èt, th©n nghiªng, hÇu nh− 
kh«ng ®Î nh¸nh. 

− L¸ xanh ®Ëm, dμy, r¸p, tæng sè l¸/th©n chÝnh ≈ 15,7. 
− B«ng to, giÐ hoa bÇu dôc ph©n nh¸nh nhiÒu, l«ng t¬ 

xanh xanh, ®Çu b«ng tù bÊt thô, ®Çu giÐ thô, giÐ thô 
kh«ng cao, thuéc kiÓu b«ng Siberian, chiÒu dμi cæ b«ng 
 ≈ 13,9 cm, b«ng dμi ≈ 30,0 cm; réng ≈ 2 cm. 

− H¹t vμng, trßn ®Çy. 

 
          CM2 

− N¬i thu thËp: X· Vò N«ng, Nguyªn B×nh, Cao B»ng 
− Cá nhÊt niªn, cao 118,7 ± 8,8 cm, th©n m¶nh, chiÒu dμi 

®èt trªn cïng th−êng dμi h¬n hoÆc b»ng chiÒu dμi b«ng, 
th©n trßn, ®æ, cã 7,1 ± 1,3 ®èt, ®Î nh¸nh Ýt. 

− L¸ xanh nh¹t, máng, b¶n l¸ nhá, tæng sè l¸/th©n chÝnh 
≈ 12. 

− B«ng tô t¸n, h¹t xÕp sÝt, kh«ng cã giÐ cÊp 2, giÐ thô cao, 
b«ng kiÓu Common, chiÒu dμi cæ b«ng 49,4 cm, b«ng dμi 
≈  22,8 cm; réng ≈ 1,1 cm. 

− H¹t vμng, trßn ®Çy. 
 

 

CM5 

− N¬i thu thËp: ViÖn C©y l−¬ng thùc - C©y thùc phÈm 
(Gia Léc, H¶i D−¬ng). 

− Cá nhÊt niªn, cao 125,0 ± 6,7 cm, th©n ®øng, th©n mμu 
xanh tÝm, m¾t ®èt n©u ®á, trung b×nh 10,3 ± 2,3 ®èt. 

− L¸ xanh thÉm, dμy võa, mäc th¼ng, tæng sè l¸/th©n 
chÝnh ≈ 15,3. 

− B«ng tô t¸n, giÐ cÊp mét h×nh bÇu dôc, cã giÐ cÊp hai, 
®Çu b«ng thô l¸ng, giÐ thô cao, chiÒu dμi cæ b«ng  ≈ 14,3 
cm, b«ng kiÓu Common, dμi 23,2 ± 5,9 cm; réng ≈ 2,2 cm. 

− H¹t mμu ®á n©u, dÜnh qu¶ ®Çy kh«ng ®Òu. 

 

          CM6 

− N¬i thu thËp: NghÜa H−ng, Nam §Þnh 
− Cá nhÊt niªn, cao 110,5  ± 8,4 cm, th©n to, v÷ng ch¾c, 

trßn, th©n th¼ng, xanh nh¹t, m¾t ®èt cã mμu xanh 
thÉm. ®Î nh¸nh Ýt. 

− L¸ to b¶n, xanh nh¹t, dμy vμ dμi, tæng sè l¸/th©n chÝnh 
≈ 15,0. 

− B«ng tô t¸n, b«ng cong, giÐ cÊp mét h×nh bÇu dôc, ®Çu 
b«ng lμ c¸c giÐ thô, chiÒu dμi cæ b«ng ≈ 9,2 cm, b«ng 
kiÓu Turkestan, dμi 21,6 ± 3,0 cm, ®−êng kÝnh b«ng ≈ 
2,2 cm.  
H¹t vμng, trßn kh«ng ®Çy. 
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CM9 

− N¬i thu thËp: Nam Trùc, Nam §Þnh (h¹t ®á). 
− Cá nhÊt niªn, cao 120,4 ±  4,3 cm, th©n cao th¼ng, 

th©n mμu xanh tÝm, m¾t ®èt mμu n©u ®á, 10,2 ± 0,6 ®èt. 
− L¸ xanh thÉm, to b¶n, dμy, l¸ mäc th¼ng, tæng sè 

l¸/th©n chÝnh ≈ 14,7. 
− B«ng to, giÐ cÊp mét h×nh bÇu dôc, cã giÐ cÊp hai, ®Çu 

b«ng th−êng bÊt thô, giÐ thô kh¸, b«ng kiÓu Siberian, 
dμi  ≈ 22,6 cm; réng ≈ 2 cm. ChiÒu dμi cæ b«ng ≈16,7 cm. 

− H¹t trßn ®Çy, mμu ®á n©u. 

 
  CM10 

− N¬i thu thËp: Quúnh Phô, Th¸i B×nh 
− Cá nhÊt niªn, cao 151,4  ± 4,3 cm, th©n cøng, trßn, ®èt 

th©n ph×nh to, d−íi ®èt vßng vμng nh¹t. §èt th©n ®Òu, 
cã 12 ± 0,5 ®èt, th©n nghiªng, hÇu nh− kh«ng ®Î nh¸nh. 

− L¸ xanh nh¹t, mäc ng¶, tæng sè l¸/th©n chÝnh ≈ 14,1. 
− B«ng to, giÐ hoa bÇu dôc, ph©n nh¸nh nhiÒu, l«ng t¬ 

xanh nh¹t, mäc th−a, ®Çu b«ng tù bÊt thô, kiÓu b«ng 
d¹ng Turkestan. ChiÒu dμi trôc b«ng 19,7  2,1 cm, b«ng 
dμi 32,2  ± 1,5 cm, ®−êng kÝnh b«ng 3,1 ± 0,2 cm. 

− H¹t vμng, dÜnh qu¶ h¬i «van. 

 
CM11 

− N¬i thu thËp: Nam Trùc, Nam §Þnh (h¹t vμng). 
− Cá nhÊt niªn, cao 161,7 ± 3,0 cm, th©n cøng, trßn, 

®èt ph×nh to, d−íi ®èt vßng xanh nh¹t, ®èt th©n ®Òu, 
cã 13,4  ± 0,4 ®èt, th©n th¼ng, kh«ng ®Î nh¸nh. 

− L¸ xanh ®Ëm, mäc th¼ng, tæng sè l¸/th©n chÝnh ≈ 14,8. 
− B«ng to, giÐ hoa bÇu dôc, ph©n nh¸nh nhiÒu, l«ng t¬ xanh 

nh¹t, mäc th−a, ®Çu b«ng tù bÊt thô, chãt nhän, kiÓu b«ng 
d¹ng Siberian. ChiÒu dμi trôc b«ng 25,2 ± 2,0 cm, b«ng 
dμi 29,2 ± 1,7 cm, ®−êng kÝnh b«ng 3,0 ± 0,1 cm. 
H¹t vμng, dÜnh qu¶ ®Çy, h¬i «van. 

3.2. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c¸c gièng kª nghiªn cøu 

B¶ng 1. Thêi gian qua c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c¸c gièng kª (ngμy) 

Tên giống Gieo - trỗ Trỗ-chín Thời gian trỗ 
hết 1 bông TGST 

CM1 82 32 17 114 
CM2 69 35 8 104 
CM5 87 20 7 107 
CM6 105 16 9 121 

CM9 88 19 8 107 

                               TGST: Tổng thời gian sinh trưởng 
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B¶ng 1 cho thÊy c¸c gièng kª cã tæng 
thêi gian sinh tr−ëng biÕn ®éng tõ 104 
(gièng CM2) ®Õn 121 ngμy (gièng CM6). Sù 
kh¸c nhau vÒ tæng thêi gian sinh tr−ëng 
cña c¸c gièng kª lμ do ph¶n øng cña c¸c 
gièng víi tæng tÝch «n kh¸c nhau (Baker 
R.D, 2003). 

Thêi gian tõ gieo ®Õn trç ng¾n nhÊt ë 
gièng CM2 (69 ngμy), gièng CM5 vμ CM9 

cã thêi gian gieo - trç: 87 - 105 ngμy. Thêi 
gian trç ®Õn chÝn cña c¸c gièng kª còng 
kh¸c nhau, trong ®ã ng¾n nhÊt ë gièng 
CM6 (16 ngμy) vμ dμi nhÊt ë gièng CM2 
(35 ngμy). HÇu hÕt c¸c gièng kª thÝ nghiÖm 
cã thêi gian trç hÕt mét b«ng tõ 7 - 9 ngμy. 
Riªng gièng CM1 cã thêi gian trç hÕt mét 
b«ng kÐo dμi 17 ngμy, do cã kÝch th−íc 
b«ng dμi. 

B¶ng 2. ChiÒu cao c©y cña c¸c gièng kª ë c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng (cm) 

Tên giống 2TST 4TST 6TST Trỗ CCCC 

CM1 15,3 22,5 45,2 120,4 157,8 

CM2 8,1 22,2 47,3   97,3   99,2 

CM5 9,4 21,4 41,1 101,9 106,6 

CM6 6,0 18,4 30,2 102,0 116,1 

CM9 9,4 23,0 43,3   92,9 110,4 

Ghi chú: TST - Tuần sau trồng; CCCC - Chiều cao cuối cùng 

ChiÒu cao c©y cña c¸c gièng kª thÝ 
nghiÖm biÕn ®éng tõ 99,2 cm (CM1) ®Õn 
157,8 cm (CM2).  

C¸c gièng CM1, CM2, CM5 vμ CM9 cã 
chiÒu cao c©y t¨ng nhanh tõ tuÇn thø 6 
sau trång ®Õn khi thu ho¹ch.  ChiÒu cao 
c©y cña c¸c gièng kª ®Òu t¨ng m¹nh trong 
giai ®o¹n tõ 6 tuÇn sau trång (TST) ®Õn 

trç, trong ®ã t¨ng m¹nh nhÊt ë gièng ë 
gièng CM1 (tõ 45,2 cm ®Õn 120,4 cm) vμ 
gièng CM6 (tõ 30,2 cm ®Õn 102,0 cm). 
§iÒu nμy cã thÓ gi¶i thÝch do c¸c gièng 
b−íc vμo qu¸ tr×nh ph©n hãa ®ßng tõ giai 
®o¹n 6TST nªn qu¸ tr×nh v−¬n lãng xÈy ra 
sau ®ã lμ qu¸ tr×nh v−¬n dμi cña trôc 
b«ng.  

B¶ng 3. §éng th¸i ra l¸ cña c¸c gièng kª (ngμy) 

Tên giống 2TST 4TST 6TST Trỗ 

CM1 4,5 7,1 8,2 15,7 

CM2 4,0 6,6 9,0 12,0 

CM5 4,4 7,0 8,7 15,3 

CM6 4,2 6,2 8,0 15,0 

CM9 4,5 6,9 8,9 14,7 

                                           Ghi chú: TST - Tuần sau trồng 

Tæng sè l¸ trªn th©n chÝnh cña c¸c 
gièng kª thÝ nghiªm thay ®æi trong kho¶ng 
tõ 12,0 (CM2) ®Õn 15,7 (CM1) (B¶ng 3). ë 
giai ®o¹n 6 TST, kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ 
tæng sè l¸/th©n chÝnh gi÷a c¸c gièng kª thÝ 

nghiÖm. Tèc ®é ra l¸ cña c¸c gièng kª t¨ng 
m¹nh trong giai ®o¹n tõ 6TST ®Õn trç, 
t¨ng m¹nh nhÊt ë gièng CM1 (tõ 8,2 lªn 
15,7 l¸), thÊp nhÊt ë gièng CM2 (tõ 9,0 lªn 
12,0 l¸).  
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B¶ng 4. ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI), chØ sè SPAD vμ c−êng ®é quang hîp (CER) 
cña mét sè gièng kª ë thêi kú trç 

Tên giống LAI 
( m2 lá / m2 đất) SPAD CER 

(µmol CO2/ m2/s) 

CM1 1,1a 39,6ab 29,2b 

CM2 0,2b 31,4c 31,0ab 

CM5 1,2a 34,0b 32,5a 

CM6 0,1b 32,1bc - 

CM9 0,7ab 42,1a 31,7ab 

                         Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột giống nhau chữ  a không khác nhau 
                                                 ở mức ý nghĩa α=0,05 

B¶ng 4 cho thÊy ë thêi kú trç, chØ sè 
diÖn tÝch l¸ cña c¸c gièng kª biÕn ®éng tõ 
0,1 (CM6) ®Õn 1,2 m2 l¸/m2 ®Êt (CM).  

ChØ sè SPAD - mét chØ tiªu t−¬ng quan 
víi hμm l−îng diÖp lôc trong l¸ - cña c¸c 
gièng kª n»m trong kho¶ng 31,2 (CM2) 

®Õn 42,1 (CM9). C−êng ®é quang hîp cña 
c¸c gièng thay ®æi tõ 29,2 (CM1) ®Õn 32,5 
mol CO2/ m2/s (CM5).  

C¸c gièng Ýt cã sù kh¸c nhau cã ý 
nghÜa vÒ c−êng ®é quang hîp trong giai 
®o¹n trç. 

B¶ng 5. Khèi l−îng chÊt kh« tÝch luü cña c¸c gièng kª qua c¸c thêi kú sinh tr−ëng 

Khối lượng chất khô (g/khóm)
ở các thời kỳ Tên giống 

Trỗ Chín 

Tốc độ tích luỹ chất khô 
từ trỗ - chín (g/khóm/ngày) 

CM1 9,0 23,2 0,4bc 
CM2 6,1 14,6 0,2c 
CM5 9,8 22,0 0,6ab 
CM6 10,0 18,0 0,5b 
CM9 6,0 21,2 0,8a 

                       Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột giống nhau chữ  a không khác nhau 
                                               ở mức ý nghĩa α=0,05 

Trong thêi kú trç, khèi l−îng chÊt kh« 
tÝch luü ®¹t cao nhÊt ë gièng CM6 (10,0 
g/khãm), thÊp nhÊt ë gièng CM2 (6,1 
g/khãm). Tuy nhiªn ë thêi kú thu ho¹ch, 
gi¸ trÞ nμy l¹i ®¹t cao nhÊt ë gièng CM1 
(23,2 g/khãm) vμ CM5 (22,0 g/khãm). Tèc 
®é tÝch luü chÊt kh« tõ giai ®o¹n trç ®Õn 

thu ho¹ch cña c¸c gièng kª ®¹t cao nhÊt ë 
gièng CM9 (0,8 g/ khãm/ngμy ®ªm) vμ thÊp 
nhÊt ë gièng CM2 (0,2 g/ khãm/ngμy ®ªm). 
§iÒu nμy do sù kh¸c nhau vÒ thêi gian tõ 
trç ®Õn chÝn cña c¸c gièng hoÆc do qu¸ 
tr×nh quang hîp vμ tÝch luü hydrate 
carbon vÒ h¹t. 

B¶ng 6. N¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 

Tên giống Số gié/ 
bông 

Số hạt 
chắc/ bông 

Tỷ lệ hạt 
chắc (%) 

M 1000 
hạt (g) 

NSLT 
(kg/ha) 

NSTT 
(kg/ha) 

CM1 133,5 522,0 15,5 1,7 535,2 270,2 
CM2 112,7 3002,3 58,3 1,5 1353,4 945,7 
CM5 162,5 2173,5 49,2 1,3 1104,9 667,9 
CM6 220,4 1497,4 24,2 1,1 360,7 438,9 
CM9 143,8 2679,1 54,1 1,4 1259,7 787,7 

LSD0.05 7,7 94,9 - - 78,7 147,9 

             Ghi chú: NSLT: năng suất lý thuyết; NSTT: năng suất thực thu 
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Sè giÐ/b«ng cña c¸c gièng kª thÝ 
nghiÖm biÕn ®éng tõ 112,7 (CM2) ®Õn 220, 
4 (CM6), (B¶ng 6). Tuy nhiªn, sè h¹t/b«ng 
kh«ng phô thuéc nhiÒu vμo sè giÐ vμ chØ 
tiªu nμy ®¹t cao nhÊt ë gièng CM2 (3002,3) 
vμ thÊp nhÊt ë gièng CM1 (522,0). Mét ®iÒu 
®Æc biÖt lμ tû lÖ h¹t ch¾c cña c¸c gièng kª 
trong thÝ nghiÖm nμy kh«ng phô thuéc vμo 
sè h¹t/b«ng vμ chØ tiªu nμy còng ®¹t cao 
nhÊt ë gièng CM2 (58,3%). Khèi l−îng 1000 
h¹t cña c¸c gièng kª thÝ nghiÖm biÕn ®éng 
tõ 1,1 ®Õn 1,7 g. Gièng CM2 cã n¨ng suÊt 
h¹t cao h¬n ë møc ý nghÜa so víi c¸c gièng 
kh¸c, ®¹t 1353,4 kg /ha, do cã tæng sè h¹t 
ch¾c/ b«ng cao vμ tû lÖ h¹t ch¾c cao. Hai 

gièng cã n¨ng suÊt h¹t t−¬ng ®−¬ng lμ CM5 
(667,9 kg/ha) vμ CM9 (787,7 kg/ha). Gièng 
kª cã n¨ng suÊt h¹t thÊp nhÊt trong thÝ 
nghiÖm nμy lμ CM1 (270,2 kg/ha), do gièng 
CM1 trç muén gÆp thêi tiÕt nãng nªn tû lÖ 
h¹t ch¾c thÊp. Trong thÝ nghiÖm nμy, gièng 
CM6 trç muén nhÊt nh−ng tû lÖ ®Ëu h¹t 
vÉn cao h¬n gièng CM1, ®iÒu nμy cho thÊy 
kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cña gièng CM6 lμ kh¸ 
tèt. Tuy nhiªn, khèi l−îng 1000 h¹t cña 
gièng CM6 l¹i thÊp nhÊt.  

N¨ng suÊt h¹t cã t−¬ng quan rÊt chÆt 
víi sè h¹t ch¾c/ giÐ (r = 0,95), víi khèi 
l−îng 1000 h¹t (r = - 0,58) vμ khèi l−îng 
chÊt kh« thêi kú trç (r = - 0,51) (H×nh 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

H×nh 1. T−¬ng quan gi÷a n¨ng suÊt h¹t thùc thu (NSTT) vμ c¸c yÕu tè liªn quan 
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4. KÕT LUËN 
§Æc tÝnh thùc vËt häc cu¶ c¸c gièng kª 

kh¸c nhau biÓu hiÖn ë sù kh¸c biÖt vÒ chiÒu 
cao c©y, kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh, chiÒu dμi cæ 
b«ng, mμu s¾c h¹t vμ h×nh d¸ng b«ng. 

C¸c gièng kª cã thêi gian sinh tr−ëng 
biÕn ®éng 104-121 ngμy, thêi gian sinh 
tr−ëng ng¾n nhÊt ë gièng CM2, dμi nhÊt ë 
gièng CM6. 

Kh«ng cã sù kh¸c biÖt lín vÒ c−êng ®é 
quang hîp cña c¸c gièng kª ë thêi kú trç. 

Trong c¸c gièng kª thÝ nghiÖm CM1 lμ 
gièng cã n¨ng suÊt h¹t cao nhÊt vμ cã thêi 
gian sinh tr−ëng trung b×nh. Gièng CM2 lμ 
gièng cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n nhÊt 
tuy nhiªn vÉn ®¹t n¨ng suÊt cao h¬n so víi 
c¸c gièng cßn l¹i. Nh− vËy c¶ hai gièng kª 
CM1 vμ CM2 cÇn ®−îc quan t©m nghiªn 
cøu h¬n n÷a ®Ó phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt kª ë ViÖt Nam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TμI LIÖU THAM KH¶O 

Baker R.D.(2003), Millet production 
N.M.S.U Coop.Ext. Serv. Guide A-414, 
2003. 

Gomez K.A. and Gomez A.A. (1984), 
Statistical Procedure for Agricultural 
Reseach. Second Edition, John Wiley & 
Sons, New York. 

Martin Jonh H., et al. (2000), Stamp, 
Principles of Field Crop Production 4th 
edition. Upper Saddle River, New 
Jersey Columbus, Ohio, P. 493-504 

Ph¹m Hoμng Hé (2000). C©y cá ViÖt Nam, 
QuyÓn III, NXB TrÎ. 

Railey Karen (2003). Ebook: How to 
Improve Fading Memory and Thinking 
Skills with Nutrion. 

 
 
 
 
 



Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Thủy 

505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thực trạng tiêu thụ rau an toàn tại một số cơ sở...   

506 

 
 


