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in F1 Maize Hybrids (Zea mays L.) 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ưu thế lai (UTL) về các đặc tính quang hợp và nông học ở 

giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng (7 - 9 lá), giai đoạn trỗ và chín sữa của 3 tổ hợp ngô lai (THL) F1 và 
dòng bố mẹ (TP02A1/PR1025, AV10/II14, TC297/VN2). Kết quả thí nghiệm cho thấy, tất cả các THL F1 
đều cho UTL dương về cường độ quang hợp (CĐQH) ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng. UTL về CĐQH cao 
nhất ở giai đoạn chin sữa, ở giai đoạn này giá trị UTL thực vượt dòng bố hoặc mẹ tốt nhất là 11% -
31% và UTL chuẩn vượt trung bình bố mẹ là 17% - 43%. Ở cả con lai F1 và dòng bố mẹ, cường độ 
quang hợp có tương quan thuận với chỉ số SPAD (một chỉ tiêu tương quan thuận với hàm lượng diệp 
lục) ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng, nhưng không tương quan với chỉ số khối lượng riêng lá (một 
chỉ tiêu tỷ lệ nghịch với độ dày lá). Thời gian sinh trưởng của tất cả các THL đều ngắn hơn so với 
dòng bố mẹ. Tất cả các THL đều cho UTL dương về chỉ số diện tích lá (LAI) và khối lượng chất khô 
tích luỹ ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng. Năng suất hạt có tương quan thuận với cả cường độ quang hợp 
ở giai đoạn trỗ. Tất cả các THL đều cho UTL dương vượt dòng bố hoặc mẹ tốt nhất về năng suất hạt 
(Hb = 174% - 267%) và vượt trung bình bố mẹ (Ht = 327% - 405%). UTL về năng suất hạt chủ yếu do 
UTL về số hạt/hàng.   

Từ khoá: Cây ngô, đặc tính quang hợp, F1, năng suất hạt, ưu thế lai.  

SUMMARY 
This study was conducted to estimate heterosis for photosynthetic and agronomic characters at 

the vegetative growth stage (7 - 9 leaves), heading stage and milk ripen stage in 3 F1 maize hybrids 
and their parental cultivars (TP02A1/PR1025, AV10/II14, TC297/VN2). It was found that all F1 hybrids 
showed positive heterosis for photosynthetic rate (CER) at all growth stages. Especially  at milk ripen 
stage, the heterosis value over best parent (Hb) and over mid-parent (Ht) was in a range of 11% - 31% 
and  17% - 43%, respectively. 

Photosynthetic rate was significantly correlated with SPAD value (an indicator of leaf chlorophyll 
content) at all growth stages, but not correlated with SLA (a revert indicator of leaf thickness). The 
growth duration of all F1 hybrids was shorter than that of their respective parents. A positive 
heterosis for leaf area index (LAI) and for dry matter accumulation was observed in all F1 hybrids at 
all growth stages. Grain yield was positively correlated with CER at heading stage. All F1 hybrid  
showed positive heterosis for grain yield over the best parent (Hb = 174% - 267%) and over the mid -
parent (Ht = 327% - 405%). Heterosis for grain yield was mainly contributed by the larger number of 
ears per plant.   

Key words: F1 maize hybrids, grain yield, heterosis, photosynthetic characters. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
HiÖn nay trªn thÕ giíi vμ ë ViÖt Nam cã 

rÊt nhiÒu gièng ng« lai ®−îc sö dông trong  
s¶n xuÊt vμ lμ mét trong nh÷ng yÕu tè chÝnh  
®Ó t¨ng n¨ng suÊt vμ s¶n l−îng ng«. ViÖc 
®¸nh gi¸ dßng bè mÑ vμ con lai F1 ®Ó xem 
nh÷ng tÝnh tr¹ng nμo ¶nh h−ëng ®Õn sù 
h×nh thμnh −u thÕ  lai (UTL) cña con lai F1 
lμ rÊt cÇn thiÕt. Sù biÓu hiÖn n¨ng suÊt cña 
dßng bè mÑ kh«ng thÓ sö dông ®Ó dù b¸o 
®−îc n¨ng suÊt h¹t cña tæ hîp lai F1 
(Hallauer vμ Miranda, 1988). Dù tÝnh gi¸ trÞ 
−u thÕ lai cña c¸c tæ hîp lai ®¬n cã thÓ h÷u 
Ých cho c«ng viÖc chän gièng ng« lai (Betr¸n 
vμ ®ång t¸c gi¶, 2003). Møc ®é biÓu hiÖn −u 
thÕ lai phô thuéc vμo mèi quan hÖ gi÷a viÖc 
biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng ë dßng bè mÑ vμ tæ hîp 
lai (Reif vμ ®ång t¸c gi¶, 2003). ¦u thÕ lai ë 
ng« vÒ mét sè tÝnh tr¹ng n«ng sinh häc ®· 
®−îc x¸c ®Þnh (Goodman, 1985). Trong c¸c 
tÝnh tr¹ng ®ã th× ®Æc tÝnh quang hîp lμ quan 
träng nhÊt v× ho¹t ®éng cña bé m¸y quang 
hîp quyÕt ®Þnh 90 - 95% n¨ng suÊt c©y trång 
vμ −u thÕ lai vÒ ®Æc tÝnh nμy ë c©y ng« ®· 
®−îc c«ng bè ë giai ®o¹n chÝn s÷a (Ying vμ 
®ång t¸c gi¶, 2002). Tuy nhiªn, UTL vÒ 
quang hîp cña c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng 
dinh d−ìng vμ mèi quan hÖ cña nã víi n¨ng 
suÊt h¹t ch−a ®−îc c«ng bè. V× vËy, viÖc 
nghiªn cøu mèi liªn hÖ gi÷a −u thÕ lai vÒ c¸c 
®Æc tÝnh quang hîp ë c¸c giai ®o¹n sinh 
tr−ëng vμ n¨ng suÊt h¹t lμ viÖc lμm cÇn thiÕt 
nh»m cung cÊp th«ng tin h÷u Ých cho chän 
gièng vμ s¶n xuÊt ng« lai.   

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

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 3 tæ hîp ng« lai 
F1 (PR1025/TP02A1, II14/AV10, VN2/TC297) 
vμ c¸c dßng bè mÑ ®· ®−îc chän läc dßng 
thuÇn do Bé m«n C©y L−¬ng thùc, Tr−êng 
§¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi lai t¹o. 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ hoμn toμn ngÉu 
nhiªn víi 3 lÇn nh¾c l¹i. Mçi « thÝ nghiÖm cã 

diÖn tÝch 7m2, mçi « gåm 2 hμng, mçi hμng dμi 
5 m, kho¶ng c¸ch hμng c¸ch hμng lμ 70 cm, 
c©y c¸ch c©y 25 cm (Ng« H÷u T×nh vμ 
NguyÔn §×nh HiÒn, 1996). 

T¹i c¸c giai ®o¹n 7 - 9 l¸, trç cê vμ chÝn 
s÷a, lÊy ngÉu nhiªn mçi « thÝ nghiÖm 5 c©y, 
mçi c©y lÊy hai l¸ trªn cïng ®· më hoμn toμn, 
t¹i giai ®o¹n trç vμ chÝn s÷a lÊy mçi c©y lÊy 2 
l¸ (mét l¸ mang b¾p vμ mét l¸ trªn b¾p) ®Ó 
theo dâi c¸c chØ tiªu quang hîp nh−: 

C−êng ®é quang hîp d−íi d¹ng c−êng ®é 
trao ®æi CO2 (CER) ®−îc ®o b»ng m¸y 
LICOR - 6400 (Hoa Kú) ë nhiÖt ®é 300C, 
nång ®é CO2 370 ppm, ®é Èm kh«ng khÝ 60% 
vμ ¸nh s¸ng 1800 mol/m2/s. 

ChØ sè SPAD (mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ hμm 
l−îng chlorophyll trong l¸) ®−îc ®o cïng vÞ 
trÝ ë nh÷ng l¸ ®· ®o quang hîp b»ng m¸y 
SPAD 502 (NhËt B¶n).  

Nh÷ng c©y ®o quang hîp ®−îc  lÊy mÉu 
®Ó ®o toμn bé diÖn tÝch l¸ b»ng m¸y GA-45 
(NhËt B¶n), sau ®ã sÊy kh« ®Õn khèi l−îng 
kh«ng ®æi ®Ó tÝnh n¨ng suÊt chÊt kh« toμn c©y.  

T¹i giai ®o¹n chÝn, ë thêi kú chÝn mçi 
gièng lÊy ngÉu nhiªn 10 b¾p ®Ó ®o c¸c chØ tiªu 
vÒ n¨ng suÊt nh− ®−êng kÝnh b¾p, chiÒu dμi 
b¾p, sè h¹t/b¾p, sè h¹t/hμng, khèi l−îng 1000 
h¹t vμ n¨ng suÊt h¹t toμn « thÝ nghiÖm. 

Sè liÖu ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p 
ph©n tÝch ph−¬ng sai (ANOVA) b»ng ch−¬ng 
tr×nh IRRISTAT 5.0. Ph−¬ng ph¸p Ttest 
®−îc sö dông ®Ó so s¸nh c¸c chØ tiªu cña con 
lai F1 víi dßng bè mÑ.  

UTL thùc v−ît dßng bè hoÆc mÑ tèt nhÊt 
Hb(%) = [(Gi¸ trÞ F1 - gi¸ trÞ dßng bè (mÑ) cao 
nhÊt)] x 100/Gi¸ trÞ dßng bè (mÑ) cao nhÊt. 

UTL gi¶ ®Þnh v−ît trung b×nh bè mÑ Ht 
(%) = [(Gi¸ trÞ F1 - gi¸ trÞ trung b×nh bè mÑ)] 
x 100/Gi¸ trÞ trung b×nh bè mÑ 

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

3.1. ¦u thÕ lai vÒ c¸c ®Æc tÝnh quang hîp 

3.1.1. UTL vÒ c−êng ®é quang hîp (C§QH) 
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B¶ng 1. UTL vÒ c−êng ®é quang hîp cña c¸c tæ hîp ng« lai F1 
t¹i c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng (μmol/m2/s) 

F1 và dòng bố mẹ \Giai đoạn 7 - 9 lá Trỗ cờ Chín sữa 
PR1025/TP02A1 46,0f 29,8b 28,2d 
PR1025 36,5bc 24,9a 20,1bc 
TP02A1 42,8e 29,8b 21,0c 
Hb (%) 7* 0 34* 
Ht (%) 16* 9* 37* 
II14/AV10 46,1f 31,0b 29,8d 
II14 39,8cd 31,6bc 22,7c 
AV10 34,6ab 25,5a 14,1a 
Hb (%) 16* -2 31* 
Ht (%) 24* 9* 62* 
VN2/TC297 41,9de 34,0c 27,8d 
VN2 37,9c 26,3a 21,6c 
TC297 33,7a 24,3a 21,1c 
Hb (%) 11* 29* 28* 
Ht (%) 17* 34* 30* 

             Ghi chú: Những số liệu trong cùng một cột có cùng một chữ cái thì không khác nhau ở mức ý nghĩa 
                                     xác suất < 95% theo LSD. “*”, Ưu thế lai ở mức ý nghĩa 5 %  theo T-test. 

B¶ng 2. UTL vÒ chØ sè SPAD cña c¸c tæ hîp ng« lai F1 ë c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng 

F1 và dòng bố mẹ\giai đoạn 7 - 9 lá Trỗ cờ Chín sữa 
PR1025/TP02A1 46,8 38,8 57,2 
PR1025 40,0 38,7 38,8 
TP02A1 40,6 33,0 40,6 
Hb (%) 15 0 41** 
Ht (%) 16 8 44** 
II14/AV10 44,1 34,5 52,1 
II14 34,7 35,6 45,4 
AV10 29,4 27,5 25,8 
Hb (%) 27 -3 15* 
Ht (%) 38 9 46** 
VN2/TC297 39,7 32,7 53,4 
VN2 35,3 25,1 42,1 
TC297 35,0 27,0 43,7 
Hb (%) 12 21 22* 
Ht (%) 13 26 24* 

             Ghi chú: Như bảng 1. 

C−êng ®é quang hîp cña tÊt c¶ c¸c tæ hîp 
lai (THL) vμ dßng bè mÑ ®¹t cao nhÊt ë giai 
®o¹n 7 - 9 l¸ (33,3 μmol/m2/s - 46,1 μmol/m2/s), 
sau ®ã gi¶m dÇn ë thêi kú trç (24,3 μmol/m2/s - 
34,0 μmol/m2/s) vμ thÊp nhÊt ë giai ®o¹n chÝn 
s÷a (14,1 μmol/m2/s - 29,8 μmol/m2/s). Giai 
®o¹n 7-9 l¸, c¶ ba tæ hîp ng« lai F1 ®Òu cho 
UTL d−¬ng (Hb = 7%-16%; Ht = 16%-24%). 
Gi¸ trÞ UTL cña c¶ ba THL ®¹t cao nhÊt ë giai 
®o¹n chÝn s¸p víi gi¸ trÞ Hb tõ 28% - 34% vμ 
Ht tõ 30% - 62% (B¶ng 1).  

3.1.2. UTL vÒ chØ sè SPAD (chØ tiªu ®¸nh gi¸ 
           hμm l−îng chlorophyll) 

Gi¸ trÞ SPAD cña THL F1 vμ dßng bè mÑ 
®¹t cao nhÊt ë giai ®o¹n chÝn s÷a (25,87-53,45). 
TÊt c¶ THL F1 ®Òu cho UTL lai vÒ SPAD ë giai 

®o¹n 7-9 l¸ (B¶ng 2). ë giai ®o¹n trç, chØ cã 
THL VN2/TC297 cho UTL d−¬ng vÒ chØ tiªu 
nμy (Hb = 21%; Ht = 26%). UTL vÒ SPAD ®¹t 
cao nhÊt vμo giai ®o¹n chÝn s÷a (Hb tõ 15%-
41%, Ht tõ 24%-46%).  

Khi tÝnh chung sè liÖu cña c¶ con lai F1 vμ 
dßng bè mÑ th× c−êng ®é quang hîp t−¬ng 
quan thuËn víi SPAD giai ®o¹n 7 - 9 l¸ (r = 
0,84) vμ chÝn s÷a (r = 0,96), nh−ng t−¬ng quan 
kh«ng ë møc ý nghÜa ë giai ®o¹n trç (r = 0,41)  
(H×nh 1). Nh− vËy ¦TL vÒ c−êng ®é quang hîp 
ë c©y ng« chñ yÕu do ¦TL vÒ hμm l−îng diÖp 
lôc, kÕt qu¶ nμy t−¬ng tù nh− ë c«ng tr×nh 
nghiªn cøu vÒ c©y lóa cña Ph¹m V¨n C−¬ng 
vμ ®ång t¸c gi¶ (2004). Ngoμi ra trong thÝ 
nghiÖm nμy, UTL vÒ quang hîp cßn do UTL vÒ 
®é dÉn khÝ khæng vμ c−êng ®é tho¸t h¬i n−íc. 
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H×nh 1. T−¬ng quan gi÷a c−êng ®é quang hîp (C§QH), chØ sè SPAD 
ë tæ hîp lai F1 vμ dßng bè mÑ  

           Ghi chú:  A, B, C: tương ứng là các giai đoạn 7 - 9 lá, trỗ cờ, chín sữa. 
                                    *, **  và ***” ý nghĩa ở mức xác suất tương ứng là 0,05; 0,01 và 0,001. 

3.2. ¦u thÕ lai vÒ ®Æc tÝnh n«ng häc 

UTL vÒ diÖn tÝch l¸ vÒ chÊt kh« tÝch lòy 
(CKTL) 

 B¶ng 3 cho thÊy, c¸c THL ®Òu cã UTL vÒ 
diÖn tÝch l¸ (Hb tõ 9% - 44%) vμ Ht tõ 82% - 
98%) ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng. UTL 
vÒ diÖn tÝch l¸ ®¹t cao nhÊt t¹i giai ®o¹n chÝn 
s÷a (Hb = 43% - 104%, Ht = 59% - 117%). KÕt 
qu¶ nμy phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh nghiªn 
cøu tr−íc (Betr¸n vμ ®ång t¸c gi¶, 2003; 
Revilla vμ ®ång t¸c gi¶, 1999). 

S¶n phÈm quang hîp ®ång hãa ®−îc mét 
phÇn t¹o nªn c¸c c¬ quan dinh d−ìng, phÇn 
cßn l¹i t¹o nªn c¸c c¬ quan sinh thùc. B¶ng 4 
cho thÊy ë giai ®o¹n trç c¸c THL ®Òu cho UTL 
vÒ CKTL víi gi¸ trÞ  Hb tõ 43% - 146%) vμ Ht 
tõ 77% - 152%. UTL vÒ CKTL ®¹t cao nhÊt 
t¹i giai ®o¹n chÝn s÷a (Hb = 29% - 484%; Ht = 
71% - 318%). UTL vÒ CKTL do UTL vÒ c−êng 
®é quang hîp (CER) ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n 
sinh tr−ëng. ChÊt kh« tÝch luü lμ c¬ së t¹o nªn 
UTL vÒ n¨ng suÊt h¹t cña con lai F1. 
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B¶ng 3. UTL vÒ diÖn tÝch l¸ cña c¸c tæ hîp ng« lai F1 (cm2/c©y) 

Giống\Giai đoạn 7 - 9 lá Trỗ cờ Chín sữa 

PR1025/TP02A1 2673,7 4409,2 4115,8 

PR1025 2453,6 2247,3 2286,2 

TP02A1 1856,1 3067,5 2879,7 

Hb (%) 9* 44* 43* 

Ht (%) 24* 66** 59* 

II14/AV10 1761,1 3542,9 3735,6 

II14 882,3 1721,6 1951,0 

AV10 601,2 1766,9 1484,3 

Hb (%) 100 101 91** 

Ht (%) 137 103 117** 

VN2/TC297 2449,0 3846,9 4123,7 

VN2 966,3 2194,0 2022,8 

TC297 1676,5 2055,4 1765,0 

Hb (%) 46* 75** 104** 

Ht (%) 85** 81** 118** 

                         Ghi chú: Như bảng 1 

B¶ng 4. UTL vÒ chÊt kh« tÝch lòy ë c¸c tæ hîp ng« lai F1 (g/c©y) 

Giống\Giai đoạn 7 - 9 lá Trỗ cờ Chín sữa 

PR1025/TP02A1 32,3 79,7 193,7 

PR1025 36,2 41,7 76,7 

TP02A1 21,5 48,5 150,1 

Hb (%) -11 64** 29* 

Ht (%) 12* 77** 71** 

II14/AV10 26,1 68,8 246,6 

II14 11,3 48,0 75,7 

AV10 10,2 20,3 42,2 

Hb (%) 130** 43* 484*** 

Ht (%) 141** 101** 318*** 

VN2/TC297 35,7 68,7 207,1 

VN2 12,6 27,9 74,6 

TC297 15,8 26,5 81,4 

Hb (%) 125 146*** 154*** 

Ht (%) 151 152*** 165*** 

                         Ghi chú: Như bảng 1 
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3.3. UTL vÒ n¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
B¶ng 5. UTL vÒ n¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 

Giống\Chỉ tiêu Số hàng/bắp Số hạt/hàng M1000 hạt 
(g) 

Năng suất 
(tạ/ha) 

PR1025/TP02A1 13,8 28,9 244,4 55,5 
PR1025 11,8 13,8 193,4 17,9 
TP02A1 10,0 7,0 101,3 4,0 
Hb (%) 17 109** 26 209*** 
Ht (%) 27 178** 66 405*** 
II14/AV10 12,4 22,9 235,3 38,1 
II14 12,8 13,7 139,2 13,9 
AV10 7,3 9,3 101,3 3,9 
Hb (%) -3 68* 69 174** 
Ht (%) 23 99* 96 327*** 
VN2/TC297 12,9 24,6 206,4 37,3 
VN2 13,8 12,4 104,3 10,1 
TC297 9,7 10,5 123,8 7,1 
Hb (%) -7 98** 67 267*** 
Ht (%) 10 115** 81 330*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H×nh 2. T−¬ng quan gi÷a c−êng ®é quang hîp (C§QH) vμ n¨ng suÊt h¹t ë c¸c tæ hîp ng« lai F1 
vμ dßng bè mÑ (Ghi chú: Như hình 1) 
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Gi¸ trÞ −u thÕ lai v−ît dßng bè mÑ tèt 
nhÊt (Hb) vÒ sè hμng/b¾p ë c¸c tæ hîp ng« 
lai biªn ®éng tõ -7% ®Õn 17%, trong ®ã cao 
nhÊt ë tæ hîp PR1025/TP02A1 (B¶ng 5). 
TÊt c¶ c¸c THL F1 ®Òu cã Hb d−¬ng vÒ sè 
h¹t/hμng (68% - 109%). Gi¸ trÞ Hb d−¬ng ë 
tÊt c¶ THL F1 tõ 26% - 69%. TÊt c¶ tæ hîp 
ng« lai ®Òu cã −u thÕ lai v−ît dßng bè mÑ 
tèt nhÊt vÒ n¨ng suÊt h¹t (174% - 267%), 
trong ®ã cao nhÊt ë THL VN2/TC297. Nh− 
vËy −u thÕ lai vÒ n¨ng suÊt h¹t cña c¸c tæ 
hîp ng« lai F1 chñ yÕu do ¦TL vÒ sè 
h¹t/hμng vμ khèi l−îng 1000 h¹t, trong ®ã 
UTL vÒ sè hμng h¹t/hμng ®ãng vai trß 
quyÕt ®Þnh h¬n, kÕt qu¶ nμy phï hîp víi 
c¸c c«ng bè tr−íc ®©y (Revilla vμ ®ång t¸c 
gi¶, 1999; Reif vμ ®ång t¸c gi¶, 2003). Khi 
tÝnh chung sè liÖu c¶ con lai F1 vμ dßng bè 
mÑ, n¨ng suÊt h¹t cã t−¬ng quan thuËn víi 
c−êng ®é quang hîp ë c¶ 3 giai ®o¹n sinh 
tr−ëng (H×nh 2). §iÒu nμy cho thÊy c−êng 
®é quang hîp cao ë c¶ giai ®o¹n sinh 
tr−ëng sinh d−ìng vμ sinh tr−ëng sinh thùc 
ë ng« lai F1 ®· gãp phÇn lμm t¨ng chÊt kh« 
tÝch luü vμ n¨ng suÊt h¹t cña c©y ng«. 

4. KÕT LUËN 
TÊt c¶ THL F1 cho −u thÕ lai (UTL) 

d−¬ng vÒ c−êng ®é quang hîp v−ît dßng bè 
mÑ ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng, gi¸ 
trÞ UTL ®¹t cao nhÊt ë giai ®o¹n chÝn s÷a. 

TÊt c¶ THL F1 ®Òu cho UTL d−¬ng vÒ 
träng l−îng chÊt kh« tÝch lòy (DM) ë c¸c 
giai ®o¹n sinh tr−ëng. 

TÊt c¶ THL F1 ®Òu cho UTL  d−¬ng vÒ 
n¨ng suÊt h¹t v−ît dßng bè (mÑ) tèt nhÊt 
(trung b×nh Hb = 217%), v−ît trung b×nh 
bè mÑ (trung b×nh Ht = 354%), chñ yÕu −u 
thÕ lai vÒ  sè h¹t/hμng.  

N¨ng suÊt h¹t cña ng« lai F1 vμ dßng 
bè mÑ t−¬ng quan thuËn víi c−êng ®é 
quang hîp ë c¶ ba giai ®o¹n sinh tr−ëng. 
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