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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này tiến hành mô tả đặc điểm hình thái và đánh giá đặc tính nông học của 7 giống kê 

chân vịt thu thập từ miền núi phía Bắc Việt Nam và Nhật Bản. Những đặc điểm hình thái như đặc điểm 
thực vật học, thời gian sinh trưởng, đặc điểm của hoa được quan sát và mô tả ở các giai đoạn sinh 
trưởng. Tổng thời gian sinh trưởng của các giống kê chân vịt biến động từ 127 đến 151 ngày. Trong số 
các giống kê chân vịt, chiều cao cây của các giống Việt Nam biến động từ 54,9 đến 72,9 cm và cao hơn 
các giống của Nhật Bản. Số bông/khóm của tất cả các giống kê chân vịt trong vụ xuân cao hơn vụ thu. 
Trung bình tổng số lá/thân chính của các giống kê chân vịt là 15,0 trong vụ xuân và 17,0 trong vụ thu. 
Tổng số hạt/bông nằm trong khoảng 1028- 2126 trong vụ xuân và  804- 2679 trong vụ thu. Khối lượng 
1000 hạt nằm trong khoảng 1,92 - 2,77 g trong vụ xuân và 1,93 - 2,72 g trong vụ thu. Năng suất hạt/cây 
của các giống kê chân vịt biến động trong khoảng 5,6 - 23,3 g trong vụ xuân và 1,8 - 13,5 g trong vụ thu. 
Trong số các giống kê chân vịt thì những giống FM2, FM5 và FM6 cho năng suất hạt cao nhất. 

    Từ khoá: Đặc điểm hình thái, kê chân vịt, năng suất hạt, thực vật học. 

SUMMARY 
This study was conducted to describe morphological characters and evaluate agronomic 

characters of seven finger millet cultivars collected from mountainous regions in northern part of 
Vietnam and Japan. The botanical characteristics, growing duration and flowers were observed at 
different growth stages. The growth duration of the finger millet cultivars ranged from 127 to 151 days. 
The plant height of Vietnamese cultivars varied between 54.9 and 72.9cm, taller than Japanese 
cultivars. The number of panicles per hill of all millet cultivars was higher in spring season than 
autumn season. The average number of leaves per main stem was 15.0 and 17.0 leaves in autumn and 
spring season, respectively. The number of spikelets per panicle was in a range of 1028- 2126 in 
spring season and 804- 2679 in autumn season. Thousand grain weight was from 1.92g to 2.77g in 
spring season and from 1.93 to 2.72 in autumn season. Grain yield per plant was in a range of 5.6 - 
23.3g in spring season and 1.8-13.5 in autumn season. Among finger millet cultivars investigated, 
cultivars  FM2, FM5 and FM6 showed greatest grain yield.  

Key words: Agronomic characters, botanical characteristics, finger millet, grain yield.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Kª ch©n vÞt lμ c©y trång cã kh¶ n¨ng 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë c¸c vïng gÆp khã 
kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn canh t¸c nh− vïng kh« 
han, xãi mßn (Duke,1983; Shailaja, 2006). 
H¹t kª ch©n vÞt cã hμm l−îng dinh d−ìng 
cao, ®Æc biÖt lμ methionine, thiamine vμ c¸c 
lo¹i kho¸ng nh− canxi, photpho, s¾t, vitamin 
A (Duke vμ Ayensu, 1985).  

T¹i nh÷ng vïng nói cao phÝa B¾c cña 
ViÖt Nam, c©y kª ch©n vÞt ®−îc canh t¸c víi 
nhiÒu môc ®Ých nh− lμm thùc phÈm, lμm 
thuèc, nÊu r−îu (Ph¹m Hoμng Hé, 1999; 
Naoto vμ cs, 2006). Ngoμi ra, c©y kª ch©n vÞt 
còng rÊt thÝch hîp trång trong ®iÒu kiÖn 
®ång b»ng, tuy nhiªn cho ®Õn nay ch−a cã 
nghiªn cøu nμo vÒ ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc tÝnh 
n«ng sinh häc cña loμi c©y nμy. Do ®ã, ph¸t 
triÓn c©y kª ch©n vÞt víi môc ®Ých lμm l−¬ng 
thùc vμ thùc phÈm, gióp thay ®æi c¬ cÊu c©y 
trång vμ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lμ mét 
h−íng ®i míi hiÖn nay kh«ng nh÷ng cho 
vïng cao mμ cßn cã thÓ sö dông cho vïng 
®ång b»ng trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n t¹i ViÖt 
Nam. §ång thêi lμ nguån cung cÊp nguyªn 
liÖu cho d−îc phÈm vμ s¶n xuÊt thùc phÈm 
chøc n¨ng.  

M« t¶ ®Æc ®iÓm thùc vËt häc vμ c¸c ®Æc 
tÝnh n«ng häc cña mét sè gièng kª ch©n vÞt lμ 
b−íc ®i ®Çu tiªn, cÇn thiÕt trong ph¸t triÓn 
c©y kª ch©n vÞt t¹i ViÖt Nam.  

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

VËt liÖu nghiªn cøu bao gåm 7 gièng kª 
ch©n vÞt ®· ®−îc thu thËp vμ nhËp néi tõ 
c¸c ®Þa ph−¬ng trong n¨m 2005 (c¸c gièng 
®−îc kÝ hiÖu theo nguån gèc thu thËp): FM1 
(T¶ Van,  Sa Pa, Lμo Cai); FM2 (T¶ Ph×n, 
Sa Pa, Lμo Cai); FM3 (Vò N«ng, Hμ Qu¶ng, 
Cao B»ng); FM4 (B¶n Phè, B¾c Hμ, Lμo Cai); 

FM5 (T¶ Ph×n, Sa Pa, Lμo Cai); FM6 (Kami, 
Nagano, NhËt B¶n); FM7 (Hayakawa, 
Yamanashi, NhËt B¶n). 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ tuÇn tù kh«ng 
nh¾c l¹i trªn ruéng thuéc khu thÝ nghiÖm 
khoa N«ng häc, tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi.  

Mçi gièng ®−îc gieo hai thêi vô lμ xu©n 
sím (gieo ngμy 5/1/2006 vμ xu©n muén (gieo 
20/1/2006) vμ hai thêi vô thu sím 
(15/7/2006) vμ thu muén (30/7/2006) trong 
n¨m 2006. H¹t ®−îc gieo trong v−ên −¬m, 
c©y con trång ra ngoμi khi ®−îc 2,5 - 3 l¸ 
thËt (20 - 21 ngμy). §Êt ®−îc lμm kÜ, san 
ph¼ng, lªn luèng 2m x 1m x 0,25m, c©y con 
®−îc trång mét c©y trªn khãm víi mËt ®é 30 
khãm/m2 (Shailaja, 2006). Ph©n bãn ®−îc sö 
dông theo c«ng thøc 30 kg N + 30 kg P2O 5 + 
30 kg K2O cho 1 ha, bãn lãt 100% l©n + 40% 
kali, bãn thóc sau trång 20 ngμy 50% ®¹m + 
30% kali, bãn thóc ®ßng 60 ngμy sau trång 
50% ®¹m + 30% kali (Shailaja, 2006).  

§Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c¸c gièng 
®−îc m« t¶ theo khung ph©n lo¹i cña Ph¹m 
Hoμng Hé (1999).  TiÕn hμnh theo dâi thêi 
gian sinh tr−ëng vμ c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 
qua c¸c giai ®o¹n ®Î nh¸nh, trç vμ chÝn cña 
c¸c gièng thÝ nghiÖm nh− chiÒu cao c©y, sè l¸ 
trªn th©n chÝnh, sè nh¸nh trªn khãm.  

T¹i thêi k× chÝn, lÊy ngÉu nhiªn mçi 
c«ng thøc 5 c©y ®Ó tiÕn hμnh ®o c¸c chØ tiªu 
vÒ n¨ng suÊt nh− sè b«ng trªn c©y, sè h¹t 
trªn b«ng, tû lÖ h¹t ch¾c, kh«i l−îng 1000 
h¹t.  

C¸c sè liÖu thu ®−îc ph©n tÝch vμ xö lý 
theo ch−¬ng tr×nh Excel. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. M« t¶ mét sè ®Æc tÝnh n«ng häc cña 
       c¸c gièng kª ch©n vÞt trong thÝ nghiÖm 
       (M« t¶ theo khung ph©n lo¹i cña Ph¹m 
        Hoμng Hé - C©y cá ViÖt Nam, 1999) 
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FM1  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Pμ 
N¬i thu thËp: x· T¶ Van, 
     huyÖn Sa Pa, tØnh 
     Lμo Cai. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t n©u 
ChiÒu cao c©y≈ 60-66 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 36 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 27 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 36 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 4 - 7 ph¸t hoa. 

FM3  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Pμ 
N¬i thu thËp: x· Vò N«ng, 
       huyÖn Hμ Qu¶ng, tØnh 
       Cao B»ng. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t n©u 
ChiÒu cao c©y≈ 50-82 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 21 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈13 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 33 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 4 - 5 cm. 

FM5  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Pμ 
N¬i thu thËp: Can Ngμi, 
      x· T¶ Ph×n, huyÖn Sa 
      Pa, tØnh Lμo Cai. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t tÝm 
ChiÒu cao c©y ≈47-80 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 24 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 15 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 39 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 6 ph¸t hoa. 

FM7  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Chosen 
                                 - bie 
N¬i thu thËp: Lμng 
      Hayakawa, quËn 
      Yamanashi, NhËt B¶n. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t ®en 
ChiÒu cao c©y ≈46-68 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 33 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 24 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 24 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 3 - 5 ph¸t hoa. 

FM2  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Pμ 
N¬i thu thËp: Can Ngμi, 
       x· T¶ Ph×n, huyÖn Sa 
       Pa, tØnh Lμo Cai. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t n©u 
ChiÒu cao c©y ≈59-74 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 23 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 15 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 40 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 7 - 9 ph¸t hoa. 

FM4  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Hång Mi 
N¬i thu thËp: x· B¶n 
      Phè, huyÖn B¾c Hμ, 
      tØnh Lμo Cai. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t tÝm 
ChiÒu cao c©y ≈54-71 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 22 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 13 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 38 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 5 - 6 ph¸t hoa. 

FM6  
Tªn ®Þa ph−¬ng: Koubou 
                                  - bie 
N¬i thu thËp: Lμng Kami, 
        quËn Nagano, NhËt 
        B¶n. 
Mμu s¾c h¹t: H¹t n©u 
ChiÒu cao c©y ≈47-84 cm 
ChiÒu dμi b«ng ≈ 20 cm 
ChiÒu dμi cæ b«ng ≈ 9 cm 
ChiÒu dμi l¸ ®ßng ≈ 28 cm 
Sè ph¸t hoa (giÐ cÊp 1): 5 ph¸t hoa. 
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Bảng 1. Thời gian sinh trưởng của các giống chỉ kê ở các vụ trồng (ngày) 

Vụ Giống Thời gian từ trồng - trỗ Thời gian từ trỗ - thu hoạch Tổng TGST 
FM1 95 38 153 
FM2 100 33 153 
FM3 95 31 146 
FM4 89 49 158 
FM5 98 35 153 
FM6 93 33 146 
FM7 91 35 146 

Xuân sớm 

TB 94 36 151 
FM1 90 33 143 
FM2 87 36 143 
FM3 83 40 143 
FM4 86 37 143 
FM5 84 39 143 
FM6 84 33 137 
FM7 85 35 140 

Xuân muộn 

TB 86 36 142 
FM1 86 28 134 
FM2 83 32 135 
FM3 88 33 141 
FM4 89 29 138 
FM5 86 27 133 
FM6 76 32 128 
FM7 78 31 129 

Thu sớm 

TB 84 30 134 
FM1 89 20 129 
FM2 85 24 129 
FM3 84 35 139 
FM4 84 25 129 
FM5 85 24 129 
FM6 69 25 114 
FM7 71 27 118 

Thu muộn 

TB 81 26 127 

Ghi chú: Tổng TGST - tổng thời gian sinh trưởng 

3.2. Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c gièng 
        kª ch©n vÞt 

Tæng thêi gian sinh tr−ëng trung b×nh 
cña c¸c gièng kª ch©n vÞt biÕn ®éng tõ 142 
®Õn 151 ngμy trong vô xu©n vμ tõ 127 ®Õn 
134 ngμy trong vô thu (B¶ng 1).  

Trong vô xu©n, gièng cã thêi gian sinh 
tr−ëng dμi nhÊt lμ FM4 (158 ngμy), ng¾n 
nhÊt lμ FM6 (137 ngμy). Thêi gian sinh 
tr−ëng cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 114 ngμy 
(FM6) ®Õn 141 ngμy (FM3) trong vô thu. 

Trong vô xu©n sím, thêi gian sinh tr−ëng 
cña c¸c gièng kª ch©n vÞt dao ®éng trong 
kho¶ng 146 (FM6) - 158 ngμy (FM4), vμ 
trong vô xu©n muén chØ tiªu nμy thay ®æi 
trong kho¶ng 137 (FM6) - 143 ngμy (FM1). 

Trong vô thu, chØ tiªu trªn biÕn ®éng tõ 
128 (FM6) ®Õn 141 ngμy (FM3) ë vô thu sím 
vμ tõ 114 (FM6) ®Õn 139 ngμy (FM3) trong 
vô thu muén. 

3.3. T¨ng tr−ëng chiÒu cao cña c¸c gièng 
       kª ch©n vÞt 
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Bảng 2. Chiều cao cây của các giống chỉ kê qua các giai đoạn sinh trưởng (cm) 

Các giai đoạn sinh trưởng 
Vụ Giống 

15 ngày sau trồng 60 ngày sau trồng Trỗ 

FM1 14,9 42,8 66,0 
FM2 12,6 36,6 66,2 
FM3 16,2 44,0 82,0 
FM4 18,0 41,6 68,0 
FM5 25,1 45,4 76,2 
FM6 19,0 49,2 80,6 
FM7 21,4 46,2 68,6 

Xuân sớm 

TB 18,2 43,7 72,5 
FM1 15,2 39,4 65,6 
FM2 12,2 35,8 66,8 
FM3 17,0 49,0 77,0 
FM4 14,4 55,2 71,0 
FM5 26,4 43,4 80,4 
FM6 20,6 46,0 84,0 
FM7 21,6 46,8 65,4 

Xuân muộn 

TB 18,2 45,1 72,9 
FM1 26,2 54,8 61,2 
FM2 24,8 58,0 74,8 
FM3 33,6 48,0 50,2 
FM4 31,6 47,8 54,4 
FM5 33,6 50,8 62,2 
FM6 29,2 48,4 50,8 
FM7 35,0 52,6 73,2 

Thu sớm 

TB 30,6 51,5 61,0 
FM1 21,6 51,0 60,4 
FM2 16,8 58,6 59,0 
FM3 24,6 54,2 61,6 
FM4 20,2 53,0 62,8 
FM5 14,6 47,8 47,0 
FM6 18,8 43,0 47,4 
FM7 27,0 45,8 46,4 

Thu muộn 

TB 20,5 50,5 54,9 

 

Trong vô thu, chiÒu cao c©y trung b×nh 
cña c¸c gièng ë hai thêi vô trång (thu sím – 
61,0 cm; thu muén - 54,9 cm) thÊp h¬n so víi 
hai thêi vô trång trong vô xu©n (xu©n sím – 
72,5 cm; xu©n muén - 72,9 cm) (B¶ng 2). 
ChiÒu cao c©y cña c¸c gièng kª ch©n vÞt biÕn 
®éng tõ 66,0 cm (FM1) ®Õn 82,0 cm (FM3) 
trong vô xu©n sím vμ tõ 65,4 cm (FM7) ®Õn 
84,0 cm (FM6). Trong vô thu sím, chiÒu cao 
cña c©y cña c¸c gièng biÕn ®éng trong 

kho¶ng 50,2 cm (FM3) - 74,8 cm (FM2) vμ 
chØ tiªu nμy biÕn ®éng tõ 46,4 cm (FM7) ®Õn 
62,8 cm (FM4) trong vô thu muén. C¸c gièng 
nhËp néi cã chiÒu cao c©y gi¶m h¼n khi trång 
trong vô thu, ®iÒu nμy cã thÓ do nhiÖt ®é cao 
vμ ¸nh s¸ng trong vô thu lμm gi¶m kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng cña c¸c gièng nμy. 

3.4. T¨ng tr−ëng sè l¸ trªn th©n chÝnh 
        cña c¸c gièng Kª ch©n vÞt  
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Bảng 3. Số lá trên thân chính của các giống chỉ kê qua các giai đoạn sinh trưởng (lá/thân) 

Các giai đoạn sinh trưởng 
Vụ Giống 

15 ngày sau trồng 60 ngày sau trồng Trỗ 
FM1 5,3 10,4 16,0 
FM2 5,4 11,4 15,6 
FM3 6,9 11,4 15,4 
FM4 7,4 12,6 17,2 
FM5 7,1 12,6 19,6 
FM6 6,6 15,2 19,4 
FM7 7,0 11,6 16,6 

Xuân sớm 

TB 6,5 12,2 17,1 
FM1 5,5 12,0 16,4 
FM2 5,9 11,2 16,6 
FM3 6,7 11,2 17,2 
FM4 6,6 12,8 17,2 
FM5 7,2 12,0 19,6 
FM6 7,1 13,2 19,2 
FM7 7,7 12,8 17,4 

Xuân muộn 

TB 6,7 12,2 17,7 
FM1 7,8 14,2 17,8 
FM2 7,8 15,4 21,0 
FM3 8,3 13,0 15,6 
FM4 8,5 13,2 16,6 
FM5 8,9 17,5 21,0 
FM6 7,9 15,0 16,8 
FM7 8,3 15,1 17,4 

Thu sớm 

TB 8,2 14,8 18,0 
FM1 8,1 14,8 16,2 
FM2 6,8 13,8 17,0 
FM3 7,8 12,5 15,4 
FM4 7,5 12,0 16,2 
FM5 7,5 14,0 14,6 
FM6 7,7 12,7 12,6 
FM7 7,7 11,7 12,8 

Thu muộn 

TB 7,6 13,1 15,0 

 

B¶ng 3 cho thÊy, trung b×nh sè l¸ trªn 
th©n chÝnh cña c¸c gièng kª ch©n vÞt biÕn 
®éng tõ 17,1 (xu©n sím) ®Õn 17,7 (xu©n 
muén), vμ chØ tiªu nμy biÕn ®éng tõ 15,0 (thu 
muén) ®Õn 18,0 (thu sím). Sè l¸ trªn th©n 
chÝnh lín nhÊt ë gièng FM5 (19,6 l¸/c©y), 
thÊp nhÊt ë gièng FM3 (15,4 l¸/c©y) trong vô 
xu©n sím. Trong vô xu©n muén, sè l¸ trªn 
th©n chÝnh cña c¸c gièng kª ch©n vÞt n»m 
trong kho¶ng 16,4 (FM1) - 19,6 (FM5). Nh−ng 
trong vô thu sím, chØ tiªu nμy lín nhÊt ë hai  

gièng FM2 vμ FM5 (21 l¸/c©y) vμ thÊp nhÊt ë 
gièng FM3 (15,6 l¸/c©y). Cßn trong vô thu 
muén sè l¸ trªn th©n chÝnh thÊp nhÊt lμ 12,6 
(FM6), cao nhÊt lμ 17,0 (FM2). C¸c gièng 
nhËp néi còng cã sè l¸ thÊp h¬n khi ®−îc 
trång trong vô thu. §iÒu nμy cã thÓ do trong 
vô thu c©y gÆp h¹n t¹i giai ®o¹n sinh tr−ëng 
sinh d−ìng nªn kh«ng ph©n ho¸ vμ h×nh 
thμnh l¸ nhiÒu. 

3.5. T¨ng tr−ëng sè nh¸nh trªn khãm 
        cña c¸c gièng kª ch©n vÞt  
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Bảng 4. Số nhánh của các giống chỉ kê qua các giai đoạn sinh trưởng (nhánh/khóm) 

Các giai đoạn sinh trưởng 
Vụ Giống 

15 ngày sau trồng 60 ngày sau trồng Trỗ 

FM1 1,0 3,4 4,8 
FM2 1,0 3,6 4,4 
FM3 1,0 3,2 4,4 
FM4 1,0 2,8 4,6 
FM5 1,0 3,4 4,8 
FM6 1,0 5,8 8,0 
FM7 1,0 2,6 3,6 

Xuân sớm 

TB 1,0 3,5 4,9 
FM1 1,0 4,0 5,8 
FM2 1,0 4,0 4,6 
FM3 1,0 3,6 4,6 
FM4 1,0 2,8 4,8 
FM5 1,0 3,8 4,6 
FM6 1,0 5,2 7,4 
FM7 1,0 2,8 4,0 

Xuân muộn 

TB 1,0 3,7 5,1 
FM1 1,0 1,6 2,4 
FM2 1,0 3,0 3,2 
FM3 1,0 1,0 1,4 
FM4 1,0 1,8 2,0 
FM5 1,0 2,6 3,0 
FM6 1,0 3,2 3,2 
FM7 1,0 3,2 4,2 

Thu sớm 

TB 1,0 2,3 2,8 
FM1 1,0 2,8 4,4 
FM2 1,0 1,6 1,8 
FM3 1,0 1,4 1,8 
FM4 1,0 1,4 1,8 
FM5 1,0 2,4 2,6 
FM6 1,0 2,8 3,4 
FM7 1,0 4,2 4,0 

Thu muộn 

TB 1,0 2,4 2,8 

 
Trong vô xu©n, sè nh¸nh trªn khãm 

trung b×nh cña c¸c gièng kª ch©n vÞt thay ®æi 
tõ 4,9 (xu©n sím) ®Õn 5,1 (xu©n muén), cßn 
trong vô thu trung b×nh sè nh¸nh trªn khãm 
cña c¸c gièng dao ®éng xung quanh 2,8 
nh¸nh (B¶ng 4).  

Trong vô xu©n sím, sè nh¸nh thÊp nhÊt 
ë gièng FM7 (3,6) vμ cao nhÊt ë gièng FM6 
(8,0 nh¸nh). Trong vô xu©n muén, gièng 
FM6 cã sè nh¸nh cao nhÊt (7,4) vμ thÊp nhÊt 

ë gièng FM7 (4,0). §èi víi vô thu sím, sè 
nh¸nh trªn khãm thay ®æi tõ 1,4 (FM3) ®Õn 
4,2 (FM7). Sè nh¸nh trªn khãm lín nhÊt ë 
gièng FM1 (4,4), thÊp nhÊt ë c¶ ba gièng 
FM2, FM3 vμ FM4 trong vô thu muén. HÇu 
hÕt c¸c gièng ®Þa ph−¬ng ®Òu cã sè nh¸nh 
gi¶m m¹nh ë vô thu. §iÒu nμy cã thÓ do 
¸nh s¸ng m¹nh ë vô thu ®· t¸c ®éng vμo 
m¾t ®Î lμm gi¶m kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh ë c¸c 
gièng nμy. 
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Bảng 5. Năng suất hạt và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống chỉ kê ở các vụ trồng 

Vụ Giống Số bông/m2 Số hạt trên bông Tỷ lệ hạt chắc 
(%) 

Trọng lượng 
1000 hạt (g) 

Năng suất  
hạt  (g/cây) 

FM1 129 1191 98,38 2,03 11,2 
FM2 108 1765 86,92 1,92 12,3 
FM3 108 1253 87,36 2,77 5,6 
FM4 150 1028 86,80 2,54 8,4 
FM5 180 1604 92,57 2,67 11,8 
FM6 258 1425 97,21 2,33 22,5 
FM7 120 1046 91,59 2,32 9,1 

Xuân 
sớm 

TB 150 1330 91,55 2,37 11,6 
FM1 135 1256 92,30 2,01 12,7 
FM2 118 1685 88,54 1,98 16,0 
FM3 126 1334 77,09 2,36 8,3 
FM4 114 1615 89,81 2,47 15,3 
FM5 204 2126 92,75 2,56 12,2 
FM6 282 1772 94,69 2,53 23,3 
FM7 108 1540 87,35 2,34 12,0 

Xuân 
muộn 

TB 155 1618 88,93 2,32 14,25 
FM1 108 1680 88,45 2,07 12,6 
FM2 108 2679 74,98 1,94 15,2 
FM3 30 1392 79,81 2,72 3,6 
FM4 60 1480 88,89 2,53 5,4 
FM5 48 2232 84,45 2,62 13,5 
FM6 84 818 85,54 2,26 4,6 
FM7 96 804 82,71 2,27 5,5 

Thu 
sớm 

TB 76 1584 83,55 2,34 8,6 
FM1 60 1349 87,22 2,03 5,6 
FM2 54 2244 78,45 1,93 7,0 
FM3 66 1368 80,01 2,71 3,0 
FM4 60 1702 86,88 2,44 7,9 
FM5 60 1323 82,38 2,58 4,2 
FM6 126 1052 87,45 2,20 6,2 
FM7 90 900 83,12 2,19 1,8 

Thu 
muộn 

TB 74 1420 83,64 2,30 5,1 

 

3.6. N¨ng suÊt vμ yÕu tè cÊu thμnh n¨ng 
       suÊt cña c¸c gièng kª ch©n vÞt  

B¶ng 5 cho thÊy sè b«ng trªn 1 m2 trung 
b×nh cña c¸c gièng kª ch©n vÞt biÕn ®éng tõ 
74 (thu muén) ®Õn 155 (xu©n muén). Vô 
xu©n sím cã sè b«ng trªn m2 cña c¸c gièng 
biÕn ®éng tõ 108 (FM2 vμ FM3) ®Õn 258 
(FM6). Trong vô xu©n muén, chØ tiªu nμy 
biÕn ®éng tõ 108 (FM7) ®Õn 282 (FM6) vμ tõ 
30 (FM3) ®Õn 108 (FM1 vμ FM2) trong vô 
thu sím, cßn trong vô thu muén chØ tiªu nμy 
n»m trong kho¶ng 54 (FM2) ®Õn (126). 

Trung b×nh sè h¹t trªn b«ng biÕn ®éng tõ 
1330 (xu©n sím) ®Õn 1618 (xu©n muén). 
Trong vô xu©n sím sè h¹t trªn b«ng cña c¸c 
gièng biÕn ®éng tõ 1028 (FM4) ®Õn 1765 
(FM2), vô xu©n muén chØ tiªu nμy biÕn ®éng 
tõ 1256 (FM1) ®Õn 2126 (FM5). Trong vô thu 
sím chØ tiªu nμy thay ®æi trong kho¶ng 804 
(FM7) - 2679 (FM2), cßn vô thu muén 
kho¶ng thay ®æi tõ 900 (FM7) ®Õn 1702 
(FM4). Tû lÖ h¹t ch¾c trung b×nh cña c¸c 
gièng biÕn ®éng tõ 83,55% (thu sím) ®Õn 
91,55% (xu©n sím). Cao nhÊt ë gièng FM1 
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(xu©n sím - 98,38%) vμ thÊp nhÊt ë gièng 
FM2 (thu sím - 74,98%). Trung b×nh n¨ng 
suÊt h¹t cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 5,1 (thu 
muén) ®Õn 14,25 g/khãm (xu©n muén). N¨ng 
suÊt c¸ thÓ cao nhÊt ë gièng FM6 (23,3 
g/khãm – xu©n muén), thÊp nhÊt ë gièng 
FM7 (1,8 g/khãm – thu muén). YÕu tè ¶nh 
h−ëng ®Õn n¨ng suÊt cña c¸c gièng nhËp néi 
lμ sè b«ng trªn m2, trong khi ®ã sè h¹t trªn 
b«ng l¹i cã ý nghÜa h¬n trong viÖc h×nh 
thμnh n¨ng suÊt cña c¸c gièng ®Þa ph−¬ng. 

4. KÕT LUËN 
Tæng thêi gian sinh tr−ëng trung b×nh 

cña c¸c gièng ë c¸c vô trång biÕn ®éng tõ 127 
(thu muén) ®Õn 151 ngμy (xu©n sím). Gièng 
cã thêi gian sinh tr−ëng dμi nhÊt lμ FM4 
(158 ngμy), gièng cã thêi gian sinh tr−ëng 
ng¾n nhÊt lμ FM6 (114 ngμy). 

ChiÒu cao c©y trung b×nh cña c¸c gièng ë 
c¸c vô trång biÕn ®éng tõ 54,9 cm (thu 
muén) ®Õn 72,9 cm (xu©n muén). Gièng cã 
chiÒu cao c©y lín nhÊt lμ FM6 (84 cm) vμ 
thÊp nhÊt lμ FM5 (47 cm). 

Tæng sè l¸ trªn th©n chÝnh cña c¸c gièng 
kª ch©n vÞt ë c¸c thêi vô trång biÕn ®éng tõ 
15,0 (thu muén) ®Õn 18,0 (thu sím). Sè l¸ 
trªn th©n chÝnh cao nhÊt ë hai gièng FM2 vμ 
FM5 (21 l¸/c©y) vμ thÊp nhÊt ë gièng 12,6 
(FM6).  

Sè nh¸nh trung b×nh trªn khãm cña c¸c 
gièng kª ch©n vÞt ë c¸c vô trång thay ®æi tõ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,8 (vô thu) ®Õn 5,1 (xu©n muén). Sè nh¸nh 
cao nhÊt ë gièng FM6 (8,0 nh¸nh) thÊp nhÊt 
ë gièng FM3 (1,4).  

N¨ng suÊt h¹t trung b×nh cña c¸c gièng 
kª ch©n vÞt thÓ biÕn ®éng tõ 5,1 g/khãm (thu 
muén) ®Õn 14,25 g/khãm (xu©n muén). N¨ng 
suÊt c¸ thÓ cao nhÊt ë gièng FM6 lμ 23,3 
g/khãm trong vô xu©n muén vμ gièng FM2 lμ 
15,2 g/khãm trong vô thu sím). 
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