
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 4: 527 - 532      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  

527 

KÕT QU¶ NGHI£N CøU HOμN THIÖN QUY TR×NH S¶N XUÊT H¹T LAI F1 
Tæ HîP LóA LAI BA DßNG NHÞ ¦U 718 

Technical procedure of hybrid seed production for three-line hybrid II You 718 
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TÓM TẮT 
Giống lúa lai ba dòng Nhị ưu 718 đã thích ứng với điều kiện canh tác trong vụ xuân tại các tỉnh 

đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung bộ. Kết quả thí nghiệm hoàn thiện qui trình sản xuất hạt lai F1 
cho thấy, để sản xuất hạt lai F1 tổ hợp Nhị ưu 718 đạt năng suất cao, cần bố trí gieo sao cho dòng bố mẹ 
trỗ vào thời điểm từ ngày 25/4 đến 5/5, gieo bố R718 đợt 1 (bố 1) và đợt 2 (bố 2) cách nhau 5 ngày, sau 
gieo bố 1 được 3 ngày thì gieo dòng mẹ II32A, tỷ lệ hàng bố:mẹ hợp lý là 2:12, khoảng cách cấy mẹ là 
hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 12 cm và lượng GA3 phun cho 1 ha là 210 gam nguyên chất. 

Từ khoá: Lúa lai, Nhị ưu 718, qui trình sản xuất, tỷ lệ hàng bố: mẹ.  

SUMMARY 
The procedure of hybrid seed production of three-line rice hybrid II You 718 was developed 

successfully for spring cropping season. The sowing/transplanting date was recommended such that 
heading date of the cytoplasmic male sterile line (II32A)  sets in from 25th April to 5th May. The sowing 
time of the restorer line, R718, the R : A ratio, the A line spacing and the time of GA3 spraying were 
also suggested. 

Key words: Hybrid rice II You 718, F1 seed production.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
NhÞ −u 718 lμ gièng lóa lai ba dßng 

nhËp néi tõ ViÖn Nghiªn cøu n¨ng l−îng h¹t 
nh©n Tø Xuyªn, Trung Quèc n¨m 2008. 
Gièng NhÞ −u 718 ®· ®−îc so s¸nh, ®¸nh gi¸ 
vμ tr×nh diÔn trong n¨m 2008 tá ra thÝch 
øng víi ®iÒu kiÖn canh t¸c trong vô xu©n 
t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Hång vμ vïng 
B¾c Trung bé. Gièng cã thêi gian sinh 
tr−ëng 130 - 135 ngμy trong vô xu©n, 110 - 
115 ngμy trong vô mïa, nhiÔm nhÑ bÖnh b¹c 
l¸, kh«ng nhiÔm bÖnh ®¹o «n, n¨ng suÊt biÕn 
®éng tõ 70 - 85 t¹/ha trong vô xu©n, tû lÖ g¹o 
x¸t ®¹t 72% vμ tû lÖ gao nguyªn ®¹t xÊp xØ 
60%. Gièng nμy cã thÓ thay thÕ NhÞ −u 838 
v× cã thêi gian sinh tr−ëng t−¬ng ®−¬ng, 
chèng chÞu s©u bÖnh, chÊt l−îng kh¸ vμ n¨ng 
suÊt cao h¬n (Vò V¨n LiÕt vμ cs., 2009). 

Gièng ®· ®−îc göi kh¶o nghiÖm quèc gia 3 
vô vμ ®−îc ®¸nh gi¸ lμ gièng lóa lai ba dßng 
cã thÓ më réng diÖn tÝch gieo cÊy ë ViÖt 
Nam. Gièng NhÞ −u 718 cã cïng dßng mÑ 
víi NhÞ −u 838 vμ NhÞ −u 63 (II32A), nh÷ng 
tæ hîp nμy ®· ®−îc hoμn thiÖn qui tr×nh s¶n 
xuÊt F1 t¹i ViÖt Nam cho n¨ng suÊt kh¸ cao 
tõ 2,5 - 3,0 tÊn/ha, ®Æc biÖt tæ hîp lai NhÞ 
−u 838 ®· ®¹t 4,0 - 4,5 tÊn/ha t¹i §¾k L¾k. 
HiÖn nay, c¸c dßng bè mÑ cña gièng NhÞ −u 
718 ®· ®−îc ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp, 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi duy tr× 
vμ s¶n xuÊt thö h¹t lai F1. Nh»m tiÕn tíi 
c«ng nhËn gièng vμ më réng diÖn tÝch gieo 
cÊy gièng NhÞ −u 718 t¹i ViÖt Nam th× viÖc 
hoμn thiÖn qui tr×nh nh©n dßng mÑ vμ s¶n 
xuÊt h¹t lai F1 cÇn ®−îc nghiªn cøu vμ 
triÓn khai.  
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Trong khu«n khæ cña bμi b¸o nμy, chóng 
t«i tr×nh bμy kÕt qu¶ nghiªn cøu quy tr×nh 
s¶n xuÊt h¹t lai F1 cña gièng NhÞ −u 718 t¹i 
vïng ®ång b»ng s«ng Hång ®Ó cung cÊp tμi 
liÖu tham kh¶o cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹t 
lai sau nμy. 

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

2.1. VËt liÖu 

Dßng bÊt dôc di truyÒn tÕ bμo chÊt 
II32A vμ dßng cho phÊn R718. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn t¹i Gia 
L©m, Hμ Néi trªn ®Êt phï sa kh«ng båi ®¾p 
hμng n¨m. ThÝ nghiÖm t×m hiÓu ¶nh h−ëng 
cña thêi vô gieo ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña c¸c dßng bè mÑ bè trÝ trong vô xu©n 
2008. C¸c thÝ nghiÖm ¶nh h−ëng cña tû lÖ 
hμng, kho¶ng c¸ch cÊy bè mÑ vμ liÒu l−îng 
GA3 ®−îc bè trÝ tuÇn tù cã nh¾c l¹i 3 lÇn, 
diÖn tÝch 01 « thÝ nghiÖm lμ 30 m2 (Ph¹m ChÝ 
Thμnh, 1986; Kawanchai, 1984). §¸nh gi¸ 
c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng 
suÊt theo ph−¬ng ph¸p cña Yuan (1995) vμ 
cña ViÖn Nghiªn cøu lóa quèc tÕ, IRRI 
(2002). Sè liÖu ®−îc xö lý thèng kª theo 
ch−¬ng tr×nh IRRISTAT version 5.0. 

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

3.1. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng vμ 
       tËp tÝnh në hoa cña c¸c dßng bè mÑ  

T¹i Hμ Néi, dßng mÑ II32A gieo 10/2 cã 
thêi gian tõ gieo ®Õn trç dμi nhÊt lμ 85 
ngμy, c¸c thêi vô sau cã xu h−íng ng¾n dÇn 
cßn 80 ngμy ë thêi vô 2 gieo 7/3. Dßng bè 
R718 cã thêi gian tõ gieo ®Õn trç lμ 83 - 85 
ngμy, dμi h¬n dßng mÑ 2 - 3 ngμy khi so 
s¸nh trong cïng thêi vô gieo. ChiÒu cao c©y 
dßng mÑ II32A biÕn ®éng tõ 72,7 - 77,1 cm, 
cña dßng bè R718 tõ 82,5 - 88,4 cm, dßng bè 
cao h¬n mÑ 10 - 15 cm (B¶ng 1). Nh− vËy, 
khi s¶n xuÊt F1 tæ hîp lai NhÞ −u 718 cÇn 
bè trÝ gieo c¸c dßng bè mÑ nh− sau: Gieo bè 
1 vμ bè 2 c¸ch nhau 5 ngμy, sau gieo bè 1 
®−îc 3 ngμy th× gieo dßng mÑ. Tuy nhiªn, 
s¶n xuÊt h¹t lai F1 trong vô xu©n cÇn c¨n 
cø vμo sè l¸ trªn th©n chÝnh cña c¸c dßng bè 
mÑ, dßng bè vμ mÑ cña tæ hîp lai nμy cã sè l¸ 
nh− nhau nªn viÖc bè trÝ gieo bè mÑ cÇn theo 
dâi tèc ®é ra l¸ cña tõng dßng ®Ò cã biÖn 
ph¸p ®iÒu chØnh hîp lý. Thêi vô gieo dßng 
mÑ tõ 10 - 15/2, dßng mÑ trç tõ 25 - 30/4 lμ 
thêi kú Ýt m−a nhÊt trong vô xu©n, thuËn lîi 
cho viÖc phun GA3 vμ thô phÊn bæ sung, 
ruéng s¶n xuÊt cã thÓ ®¹t n¨ng suÊt cao 
(Trung t©m KhÝ t−îng thuû v¨n Quèc gia, 
1990 - 2005). 

B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo ®Õn  sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c¸c dßng bè mÑ  

Dòng mẹ II32A Dòng bố R718 
TT 

Thời vụ 
(ngày/ tháng) Gieo đến trỗ 10% 

(ngày) 
Số lá/thân 

chính 
Cao cây 

(cm) 
Gieo đến trỗ 10% 

(ngày) 
Số lá/ thân 

chính 
Cao cây 

(cm) 

1 5/2 83 13,0 75,5 85 13,0 82,5 

2 10/2 85 13,0 74,0 88 13,0 86,1 

3 15/2 82 13,0 77,1 84 13,0 85,4 

4 20/2 81 13,0 73,5 84 13,0 86,5 

5 25/2 81 13,0 76,3 84 13,0 85,7 

6 2/3 80 13,0 75,0 83 13,0 88,4 

7 7/3 80 13,0 72,7 83 13,0 85,0 
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B¶ng 2. Møc ®é nhiÔm s©u bÖnh cña c¸c dßng bè mÑ trong vô xu©n 2008 

Sâu (điểm) Bệnh (điểm) 
Dòng Thời vụ 

Bọ trĩ Cuốn lá Đục thân Khô vằn Đạo ôn Bạc lá 

5/2 1 0 0 1 1 1 

10/2 1 0 0 3 1 1 

15/2 1 0 0 1 1 1 

20/2 1 1 0 3 3 1 

25/2 3 3 3 3 1 3 

2/3 3 3 1 5 1 3 

Dòng mẹ II32A 

7/3 3 3 1 1 1 1 

5/2 1 0 0 1 1 1 

10/2 1 0 0 1 1 1 

15/2 1 0 0 3 1 1 

20/2 1 3 0 3 3 1 

25/2 3 3 1 3 3 3 

2/3 3 1 3 5 1 3 

Dòng bố R718 

7/3 3 1 1 1 1 3 

B¶ng 3. Kh¶ n¨ng nhËn phÊn cña dßng mÑ II32A sau khi në hoa trong vô xu©n 2008 

Sau… ngày 
Chỉ tiêu 

0 ngày 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 

Tổng số hoa thí nghiệm 325 276 312 256 420 290 250 

Tổng số hạt đậu 175 139 147 58 45 17 0 

Tỷ lệ đậu hạt (%) 53,8 50,4 47,1 22,7 10,7 5,9 0 

Độ ẩm không khí (%) 85 87 85 82 88 84 86 

Nhiệt độ không khí (0C) 32,1 33,0 35,1 34,4 32,1 31,7 33,9 

Lượng mưa (mm) 0 0 0 0 0 0 0 

        

Qua c¸c thêi vô cho thÊy, dßng mÑ II32A 
vμ dßng bè R718 ®Òu bÞ s©u h¹i nhÑ (®iÓm 1 - 
3), c¸c thêi vô gieo sau 20/2 cã xu thÕ bÞ bä 
trÜ h¹i nÆng h¬n c¸c thêi vô gieo tr−íc ®ã v× 
m¹ non h¬n so víi c¸c trμ lóa xung quanh. 
§èi víi bÖnh, nãi chung c¸c dßng bè mÑ ®Òu 
nhiÔm nhÑ, chØ cã c¸c thêi vô gieo  bè mÑ vμo 
2/3 ®Òu bÞ nhiÔm bÖnh kh« v»n ë møc trung 
b×nh (®iÓm 5) (B¶ng 2).  

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nhËn phÊn cña dßng 
mÑ sau khi në hoa lμ mét chØ tiªu hÕt søc 
quan träng, nã cho biÕt søc sèng vßi nhôy 
cña dßng mÑ vμ ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt 

ruéng s¶n xuÊt F1 th«ng qua chØ tiªu tû lÖ 
®Ëu h¹t. KÕt qu¶ theo dâi ®−îc tr×nh bμy t¹i 
b¶ng 3 cho thÊy, tû lÖ ®Ëu h¹t tõ khi b¾t ®Çu 
në hoa ®Õn nμy thø 2 sau në hoa lμ cao nhÊt, 
biÕn ®éng tõ 47,1 ®Õn 53,8% nh−ng ®Õn ngμy 
thø 3 trë ®i, tû lÖ ®Ëu h¹t gi¶m cßn 22,7% vμ 
®Õn ngμy thø 6 th× vßi nhuþ kh«ng cßn kh¶ 
n¨ng nhËn phÊn ®Ó tiÕn hμnh qu¸ tr×nh thô 
phÊn thô tinh. Nh− vËy trong s¶n xuÊt h¹t 
lai F1 cña tæ hîp NhÞ −u 718 cÇn l−u ý ®iÒu 
chØnh sao cho bè mÑ trç trïng khíp, l−îng 
phÊn bè tËp trung vμo 3 ngμy ®Çu lμ tèt 
nhÊt. 
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3.2. Nghiªn cøu tû lÖ hμng bè mÑ 
C¸c c«ng thøc cÊy 2R:10A, 2R:12A, 

2R:14A vμ 2R:16 A cã tû lÖ diÖn tÝch riªng 
dßng mÑ t¨ng dÇn t−¬ng øng lμ: 65,9%; 
70,2%, 73,6% vμ 76,3% so víi tæng diÖn tÝch 
bè + mÑ + ®−êng c«ng t¸c (B¶ng 4). MÆc dï 
diÖn tÝch cÊy riªng dßng mÑ t¨ng dÇn lªn, sè 
hoa mÑ/m2 t¨ng lªn nh−ng n¨ng suÊt chØ t¨ng 
tõ 23,7 t¹/ha (c«ng thøc 2R:10A) lªn 27,5 
t¹/ha (c«ng thøc 2R:12A) vμ gi¶m xuèng 21,5 
t¹/ha (c«ng thøc 2R:16A). N¨ng suÊt cña c«ng 
thøc 2R:16A gi¶m do tû lÖ hoa mÑ/ hoa bè cao 
tíi 4,3:1 (thiÕu phÊn bè). Nh− vËy s¶n xuÊt 
F1 tæ hîp lai NhÞ −u 718 nªn bè trÝ  2 hμng 
bè: 12 hμng mÑ lμ hîp lý. 

 

 
  
  
  

3.3. ThÝ nghiÖm kho¶ng c¸ch cÊy dßng  mÑ 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ cÊy tû lÖ bè mÑ lμ 
2R:12A, cã 7 c«ng thøc kh¸c nhau vÒ kho¶ng 
c¸ch cÊy mÑ nªn mËt ®é mÑ kh¸c nhau, c«ng 
thøc ®èi chøng cã kho¶ng c¸ch 13 cm x 13 
cm (¸p dông phæ biÕn cho s¶n xuÊt h¹t lai 3 
dßng hiÖn nay). KÕt qu¶ ë b¶ng 5 cho nhËn 
xÐt, n¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt lμ 28,1 
t¹/ha ë c«ng thøc 15 cm x 12 cm (mËt ®é mÑ 
55,5 khãm/m2), tiÕp ®Õn lμ c«ng thøc 14 cm x 
12 cm ®¹t 24,6 t¹/ha (mËt ®é mÑ 59,0 
khãm/m2). C«ng thøc 15 cm x 12 cm  cã n¨ng 
suÊt cao v× mËt ®é dßng mÑ võa ph¶i (45 
khãm/m2), quÇn thÓ ruéng lóa th«ng tho¸ng, 
Ýt s©u bÖnh h¬n c¸c c«ng thøc cÊy dÇy.  

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña tû lÖ hμng bè mÑ ®Õn n¨ng suÊt ruéng s¶n xuÊt h¹t lai F1 

Công thức thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

2 bố: 10 mẹ 2 bố : 12 mẹ 2 bố : 14 mẹ 2 bố : 16 mẹ 

Diện tích riêng dòng mẹ/tổng diện tích (%) 65,9 70,2 73,6 76,3 

Số hạt/bông (hạt) 161,5 158,3 156,7 160,2 

Số hoa mẹ/ m2 29.800,0 31.115,4 32.292,7 34.225,1 

Số hoa bố/m2 11.457,6 10.012,8 8.870,4 7.963,2 

Tỷ lệ hoa mẹ/bố 2,6 3,1 3,6 4,3 

Số hạt chắc/bông (hạt) 57,5 67,2 60,0 45,2 

Khối lượng 1000 hạt (g) 23,0 23,0 23,0 23,0 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 23,7 27,5 25,6 21,5 

     

B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch dßng mÑ ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai F1 

Khoảng cách 
cấy mẹ 

(cm xcm) 

Số 
khóm/m2 

Số bông/ 
khóm 

Số hạt 
chắc/ 
bông 

Tỷ lệ 
đậu hạt 

(%) 

P1.000 hạt 
(g) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

13 x 12 50,4 4,6 58,8 44,7 23,0 31,4 22,4ns 
13 x 13 (đ/c) 46,8 4,7 62,4 48,8 23,0 31,6 22,7 
13 x 14 43,4 5,0 63,9 49,5 23,0 31,9 24,1* 
14 x 12 47,5 4,8 62,7 41,2 23,0 32,9 24,6* 
14 x 14 40,7 5,1 69,8 45,7 23,0 33,3 24,1* 
15 x 12 45,0 5,1 76,3 53,4 23,0 40,3 28,1** 
15 x 14 38,5 5,2 68,9 50,7 23,0 31,7 23,3ns 
CV%       3,80 
LSD0,05       1,89 

LSD0,01       2,76 

Ghi chú: (* ):  
                        (**): 
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B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña liÒu l−îng GA3 ®Õn ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc cña dßng mÑ 
vμ n¨ng suÊt h¹t lai F1 

Công thức phun GA3 (g/ha)* 

Chỉ tiêu 
90 (đ/c) 130 170 210 250 

Chiều cao cây (cm) 88,8 95,6 98,9 102,3 107,4 

Chiều dài bông (cm) 21,3 22,1 22,8 23,2 23,1 

Chiều dài cổ bông (cm) -11,2 - 6,5 - 3,2 - 0,5 + 3,0 

Số hoa/bông trung bình 154,3 155,1 158,7 160,4 159,3 

Số hạt chắc/bông 32,3 43,3 47,8 65,5 57,0 

Số hạt nằm trong bẹ lá/bông 27,9 18,5 9,6 0,0 0,0 

Tỷ lệ hạt chắc/bông (%) 20,9 27,9 30,1 40,8 35,8 

Tỷ lệ thò vòi nhuỵ (%) 71,6 72,7 74,4 75,3 74,7 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 11,6 18,7 21,4 27,9 24,8 

Ghi chú: (* ): Tính theo lượng GA3 nguyên chất; LSD 0,05= 2,17 tạ/ha, LSD 0,01= 3,15 tạ/ha 

3.4. ThÝ nghiÖm liÒu l−îng phun GA3 

KÕt qu¶ t×m hiÓu ¶nh h−ëng cña liÒu 
l−îng GA3 ®Õn mét sè ®Æc ®iÓm n«ng sinh 
häc vμ n¨ng suÊt ruéng s¶n xuÊt F1 cho biÕt, 
chiÒu cao c©y vμ chiÒu dμi cæ b«ng cña dßng 
mÑ t¨ng tû lÖ thuËn víi liÒu l−îng GA3. Víi 
møc phun tõ  210 ®Õn 250 g GA3 nguyªn 
chÊt th× dßng mÑ gÇn nh− trç tho¸t hoμn 
toμn, chiÒu dμi cæ b«ng tõ -0,5 ®Õn +3,0 cm 
vμ tû lÖ h¹t ch¾c trªn b«ng ®¹t cao nhÊt, biÕn 
®éng tõ 35,8% ®Õn 40,8% (B¶ng 6). Qua kÕt 
qu¶ cña thÝ nghiÖm nμy, ®èi víi s¶n xuÊt h¹t 
lai F1 tæ hîp lai NhÞ −u 718 cã thÓ phun víi 
l−îng 210 g GA3 nguyªn chÊt cho 1 ha lμ 
thÝch hîp vμ cho n¨ng suÊt thùc thu cao 
nhÊt (27,9 t¹/ha). 

4. KÕT LUËN 
- Trong ®iÒu kiÖn vô xu©n t¹i Hμ Néi, 

dßng mÑ II32A cã thêi gian tõ gieo ®Õn trç 
kho¶ng 80 ®Õn 85 ngμy, sè l¸ trªn th©n 
chÝnh lμ 13,0 l¸; dßng bè R718 cã thêi gian tõ 
gieo ®Õn trç kho¶ng 83 - 85 ngμy, dμi h¬n 
dßng mÑ II32A tõ 2 - 3 ngμy trong cïng mét 

thêi vô gieo, sè l¸ trªn th©n chÝnh cña R718 
lμ 13,0 l¸. C¶ hai dßng bè mÑ ®Òu nhiÔm nhÑ 
c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i lóa nh− bä trÜ, ®ôc 
th©n, kh« v»n vμ b¹c l¸. 

- §Ó s¶n xuÊt h¹t lai F1 tæ hîp NhÞ −u 
718 ®¹t n¨ng suÊt cao cÇn bè trÝ gieo sao cho 
dßng bè mÑ trç vμo thêi ®iÓm tõ ngμy 25/4 
®Õn 5/5, gieo bè R718 ®ît 1 (bè 1) vμ ®ît 2 (bè 
2) c¸ch nhau 5 ngμy, sau gieo bè 1 ®−îc 3 
ngμy th× gieo dßng mÑ II32A. Tû lÖ hμng 
bè:mÑ hîp lý lμ 2:12, kho¶ng c¸ch cÊy mÑ lμ 
hμng c¸ch hμng 15 cm, c©y c¸ch c©y 12 cm 
vμ l−îng GA3 phun cho 1 ha lμ 210 g nguyªn 
chÊt.  
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