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GIèNG LóA LAI HAI DßNG MíI TH3-5  

The New Two - Line Hybrid Rice TH3-5 
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TÓM TẮT 
Giống lúa lai hai dòng TH3-5 được Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà 

Nội lai giữa dòng mẹ bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ T1S-96 và dòng bố R5. Giống TH3-5 
có thời gian sinh trưởng ngắn, 105 - 110 ngày trong vụ mùa, 120 - 125 ngày trong vụ xuân ở vùng 
đồng bằng sông Hồng. Giống TH3-5 có thân cứng, lá xanh đậm, bông to, hạt dài. Năng suất trung bình 
của giống biến động từ 55 - 80 tạ/ha, chất lượng tốt: tỷ lệ gạo xát đạt 67 - 68%, tỷ lệ gạo nguyên 75 - 
80%, hàm lượng amylose 24,0% và hàm lượng protein 7,59%. Giống TH3-5 chống đổ tốt, kháng bệnh 
đạo ôn, kháng vừa với bệnh bạc lá, rầy nâu. Quy trình nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai đã được 
hoàn thiện. Giống TH3-5 đã và đang được mở rộng sản xuất ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam.  

Từ khoá: Hàm lượng amylose, hàm lượng protein, lúa lai hai dòng, tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ gạo xát. 

SUMMARY 

The new two-line hybrid rice TH3-5 (combination T1S-96/R5) was developed by the Institute of 
Agrobiology of  Hanoi University of Agriculture. TH3-5 has short growth duration of 105 - 110 days in 
summer season, 120 - 125 days in the late spring season. Compared with the check hybrid Boi tap son 
thanh, the newly developed hybrid had been improved in terms of adaptability and suitability in 
summer season of Northern Viet Nam. The variety has rigid and erect stem, well- arranged and dark- 
green leaves, large panicles with long and slender grains. The yield  ranged from  5.5-8 tons/ha, good 
grain quality (milling rice 67 - 68%, head rice recovery 75 - 80%, amylose content 24.0%, protein 
content 7.59%). TH3-5 has good resistance to lodging and moderate resistance to blast, bacterial leaf 
blight and brown plant hopper. The seed production protocol for the parents and F1 was developed 
and the area grown with this variety is being expanded in northern provinces. 

Key words: Grain quality, two-line hybrid rice.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

HiÖn nay, mét sè gièng lóa lai hai dßng 
míi chän t¹o trong n−íc ®−îc s¶n xuÊt chÊp 
nhËn v× ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ trong c¬ 
cÊu gièng lóa ë miÒn B¾c n−íc ta: Vô mïa 
sím trªn ®Êt 3 vô, vô xu©n muén, cùc muén 
hoÆc lμm gièng dù phßng khi gÆp thiªn tai 
®ét xuÊt. C¸c gièng lóa lai hai dßng chän t¹o 
trong n−íc cã lîi thÕ lμ thêi gian sinh tr−ëng 
ng¾n, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vô mïa. Trong 
khi ®Êt lóa bÞ thu hÑp do më thªm nhiÒu khu 
c«ng nghiÖp, khu ®« thÞ, ®−êng s¸… th× vÊn 

®Ò n©ng cao n¨ng suÊt lóa b»ng sö dông lóa 
lai ®Ó ®¶m b¶o an ninh l−¬ng thùc quèc gia 
lμ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý. Gièng 
lóa lai hai dßng TH3-5 do ViÖn Sinh häc 
N«ng nghiÖp chän t¹o, cã thêi gian sinh 
tr−ëng ng¾n, kiÓu c©y b¸n lïn, th©n cøng, l¸ 
dÇy ®øng xanh ®Ëm, b«ng to, h¹t dμi, n¨ng 
suÊt, chÊt l−îng kh¸, kh¸ng bÖnh ®¹o «n, 
nhiÔm nhÑ b¹c l¸, kh« v»n, cã thÓ bæ sung 
vμo c¬ cÊu c¸c gièng lóa lai ng¾n ngμy trªn 
ch©n ®Êt 3 vô ë c¸c tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam. 
Bμi b¸o tr×nh bμy qu¸ tr×nh chän t¹o, kh¶o 
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nghiÖm, tr×nh diÔn vμ s¶n xuÊt h¹t lai F1 ë 
c¸c tØnh phÝa B¾c. 

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

2.1. VËt liÖu 

Dßng bÊt dôc T1S-96, dßng bè R5, h¹t 
F1 TH3-5 (T1S-96/R5).  

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§¸nh gi¸ tÝnh bÊt dôc h¹t phÊn cña 
dßng mÑ, lai thö, ®¸nh gi¸ −u thÕ lai, nh©n 
dßng, s¶n xuÊt h¹t F1, theo ph−¬ng ph¸p 
cña Yuan vμ cs. (1995). Dßng bè R5 chän läc 
c¸ thÓ (pedigree) tõ mét c¸ thÓ ph©n ly 
trong quÇn thÓ QuÕ 99. Kh¶o nghiÖm tæ hîp 
lai theo quy ph¹m kh¶o nghiÖm gièng lóa: 
10 TCN 558-2002. §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm sinh 
tr−ëng, ph¸t triÓn, ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, 
chèng chÞu s©u bÖnh, cho ®iÓm theo IRRI 
(1996). §¸nh gi¸ møc ph¶n øng víi vi 
khuÈn Xanthomonas oryza theo Furuya,  
Taura, Bui Trong Thuy vμ cs. (2003). §¸nh 
gi¸ chÊt l−îng g¹o t¹i Trung t©m KiÓm tra 

chÊt l−îng n«ng s¶n - ViÖn C¬ ®iÖn N«ng 
nghiÖp vμ C«ng nghÖ sau thu ho¹ch. Bè trÝ 
thÝ nghiÖm so s¸nh gièng theo ph−¬ng ph¸p 
cña Ph¹m ChÝ Thμnh (1986). Sè liÖu ®−îc 
xö lý thèng kª theo ch−¬ng tr×nh 
IRRISTAT. 

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

3.1. Qu¸ tr×nh chän t¹o, kh¶o nghiÖm, tr×nh 
       diÔn lóa lai th−¬ng phÈm TH3-5 

3.1.1. Qu¸ tr×nh chän t¹o tæ hîp lai TH3-5 

TH3-5 lμ tæ hîp lóa lai hai dßng (T1S-
96/R5), T1S-96 lμ dßng bÊt dôc ®ùc mÉn c¶m 
nhiÖt ®é do ViÖn Sinh häc N«ng nghiÖp lai 
t¹o chän läc vμ gi÷ b¶n quyÒn. T1S-96 ®· lμ 
dßng mÑ cña 2 tæ hîp lai ®ang ph¸t triÓn 
réng ngoμi s¶n xuÊt lμ TH3-3 vμ TH3-4. 
Dßng bè R5 chän tõ d¹ng ph©n ly trong 
ruéng nh©n dßng QuÕ 99 ë vô mïa 2002, cã 
kiÓu c©y th©m canh: th©n cøng, l¸ to, cøng 
®øng, b«ng to, h¹t to dμi. 

Vô mïa 2003                                       Lai thö:      T1S-96/ n dßng bè (cã R5) 
     

Vô xu©n 2004                                   §¸nh gi¸ s¬ khëi, chän tæ hîp: T1S-96/R5 

 

Vô mïa 2004                                       Lai thö l¹i: T1S-96/R5 (®Æt tªn TH3-5) 

 

Vô xu©n 2005                                                  Kh¶o nghiÖm t¸c gi¶ 

 

Vô mïa 2005                                     ThÝ nghiÖm s¶n xuÊt h¹t lai F1 t¹i ViÖn  

     

Vô xu©n 2006, mïa 2006              Kh¶o nghiÖm Quèc gia VCU, ®é thuÇn kÐm, 
                                                                                chän bè mÑ theo cÆp 
  

Vô mïa 2007                           S¶n xuÊt thö F1, x©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt F1 

 

Xu©n  2008                              Kh¶o nghiÖm DUS, VCU, Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt 

H×nh 1. S¬ ®å qu¸ tr×nh lai thö, ®¸nh gi¸ chän läc tæ hîp lai TH3-5 
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3.1.2. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm t¸c gi¶ 

H¹t lai TH3-5 ®−îc so s¸nh s¬ khëi 
trong vô xu©n 2004, kÕt qu¶ so s¸nh cho 
thÊy TH3-5 cã chiÒu cao c©y 103,6 ± 4,8 cm, 
th©n cøng, l¸ ®ßng dμi, ®øng, b¶n l¸ dÇy 
xanh ®Ëm, cæ b«ng to biÓu hiÖn tiÒm n¨ng 
n¨ng suÊt cao (B¶ng 1). 

TH3-5 cã thêi gian sinh tr−ëng trong vô 
xu©n 129 ngμy, n¨ng suÊt thùc thu cao nhÊt 

®¹t 84,3 t¹/ha h¬n ®èi chøng Båi t¹p s¬n thanh 
12,3 t¹/ha (B¶ng 2). ChÊt l−îng g¹o th−¬ng 
phÈm ®¹t lo¹i kh¸: Tû lÖ g¹o x¸t 67,9% thãc; 
g¹o nguyªn 80,4% g¹o x¸t; chiÒu dμi h¹t g¹o 
6,8 mm; hμm l−îng amylose 24,0% chÊt kh«; 
hμm l−îng protªin 7,59% chÊt kh«, nhiÖt ®é 
ho¸ hå thÊp (B¶ng 3). Vô mïa 2005 ®· s¶n 
xuÊt thö h¹t lai F1 ®Ó göi kh¶o nghiÖm VCU 
trong vô xu©n vμ vô mïa n¨m 2006. 

B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc cña c¸c gièng lóa lai (xu©n 2004) 

TT Tên giống Chiều cao cây 
(cm) 

Dài lá đòng 
(cm) 

Rộng lá đòng 
(cm) 

Chiều dài bông 
(cm) 

Chiều dài cổ bông 
(cm) 

1 TH3-3 105,5±4,6 29,8 ±5,2 2,0±0,1 22,9 ±1,8 5,5±1,3 

2 TH3-4 102,7±4,2 24,4±4,2 1,9±0,1 20,8±1,5 2,8±1,8 

3 TH3-5 103,6±4,8 32,7±5,1 2,2±0,1 21,3±1,2 5,3±1,8 

4 BTST (đ/c) 96,7±3,9 28,2±3,9 2,3±0,1 20,4±1,0 2,8±1,0 

5 TH6-3 102,7±4,2 24,4±4,2 1,9±0,1 20,8±1,5 2,8±1,8 

B¶ng 2. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt c¸c gièng lóa lai (xu©n 2004) 

Tên giống TGST 
(ngày) 

Số 
bông/ 
khóm 

Số hạt/ 
bông 

Hạt 
chắc/ 
bông 

Tỷ lệ 
lép 
(%) 

Khối lượng 
1000 hạt 

(g) 

Năng suất cá thể 
(g/khóm) 

Năng suất thực thu
(tạ/ha) 

TH3-3 127 6,7 191 160 18,4 25,6 26,4 72,2cde 

TH3-4 125 6,8 187 172 8,0 23,2 27,1 83,7a 

TH3-5 129 6,2 171 168 19,3 25,6 27,9 84,3a 

BTST (đ/c) 130 6,4 181 172 5,0 22,1 24,3 72,0cde 

TH6-3 120 6,8 227 200 22,7 22,8 28,7 75,0bcd 

Ghi chú: Các chữ trong cột khác nhau là sai khác có ý nghĩa thống kê (P=95%) theo Duncan. 

B¶ng 3. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng g¹o cña c¸c gièng lóa lai (xu©n 2004) 

Tên giống 
Gạo xát 
(% thóc) 

Gạo 
nguyên 
(% xát) 

Bạc 
phấn 

(điểm) 

Chiều dài 
hạt gạo 
(mm) 

Tỷ lệ 
D/R 

Hàm lượng
amylose 
(% CK) 

Hàm lượng 
prôtêin 
(% CK) 

Nhiệt độ 
hoá hồ 

TH3-3 71,8 75,1 3,41 6,76 3,23 20,68 8,83 Thấp 

TH3-4 70,5 78,6 2,55 6,20 3,00 23,00 7,81 Thấp 

TH3-5 67,9 80,4 2,98 6,80 3,20 24,00 7,59 Thấp 

BTST(đ/c) 68,4 85,4 4,31 5,60 2,40 25,70 8,58 TB 

Việt lai 20 63,3 53,8 2,98 7,10 2,80 22,74 7,35 Thấp 

Ghi chú: Mẫu thu trong thí nghiệm vụ xuân, phân tích tại Trung tâm kiểm tra chất lượng nông sản, Viện Cơ điện 
                       Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. 
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L©y nhiÔm nh©n t¹o bÖnh b¹c l¸ lóa 
®−îc thùc hiÖn trong vô xu©n 2008 cho thÊy 
TH3-5 chØ kh¸ng ®−îc 1 chñng vi khuÈn 
Xanthomnas oryza thu thËp ë vïng Gia L©m 
Hμ Néi (chñng ®¹i diÖn cho vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång cã ®éc tÝnh cao). §Æc ®iÓm kh¸ng 
chñng vi khuÈn g©y bÖnh  b¹c l¸ nãi trªn cã 
thÓ ®−îc di truyÒn theo dßng mÑ T1S-96, 
còng kh¸ng chñng thu thËp t¹i Gia L©m Hμ 
Néi (B¶ng 4). 

3.1.3. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm quèc gia  

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm 
ë vô xu©n 2007 cho thÊy, n¨ng suÊt thùc thu 

trung b×nh cña TH3-5 ®¹t 57,1 t¹/ha, t−¬ng 
®−¬ng víi ®èi chøng Båi t¹p s¬n thanh (57,8 
t¹/ha), riªng ë Th¸i B×nh, n¨ng suÊt kÐm ®èi 
chøng 7,1 t¹/ha (B¶ng 5). Vô xu©n 2008, 
n¨ng suÊt trung b×nh cña TH3-5 lμ 73,2 
t¹/ha, trong khi ®èi chøng ®¹t 67,8 t¹/ha, cã 
2 ®iÓm n¨ng suÊt cao h¬n ®èi chøng ®¸ng tin 
cËy lμ Tuyªn Quang 78,0 t¹/ha, Thanh Ho¸ 
82,5 t¹/ha, h¬n ®èi chøng lÇn l−ît lμ 10 t¹/ha 
vμ 8,4 t¹/ha (B¶ng 6). Trung t©m Kh¶o kiÓm 
nghiÖm gièng, s¶n phÈm c©y trång vμ ph©n 
bãn Quèc gia ®· ®Ò nghÞ cho phÐp s¶n xuÊt 
thö TH3-5 ®Ó tiÕn tíi c«ng nhËn gièng míi. 

B¶ng 4. Møc ph¶n øng víi c¸c chñng vi khuÈn Xanthomonas oryzeae 
g©y bÖnh b¹c l¸ lóa cña c¸c dßng bè mÑ vμ con lai  TH3-5 (xu©n 2008) 

HAU 07067-19 HAU 07068-12 HAU 07070-2 

TT 
Tên giống và 
dòng bố mẹ 

 
Chiều dài 
vết bệnh 

(cm) 
Phản ứng 

Chiều dài 
vết bệnh 

(cm) 
Phản ứng 

Chiều dài 
vết bệnh 

(cm) 
Phản ứng 

1 IRBB24 (đ/c nhiễm) 23,7 S 26,9 S 24,3 S 
2 T1S-96 11,7 M 16,9 S 1,9 R 
3 R5 21,2 S 22,6 S 16,4 S 
4 TH3-5 14,8 S 18,5 S 0,9 R 
6 BTST (đ/c) 3,0 R 19,8 S 17,7 S 

 Ghi chú:  Các chủng bạc lá đại diện cho 3 vùng trồng lúa được thu trong vụ mùa 2007: 
 - HAU isolate 07067-19, địa điểm thu thập Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ngày 28/9/2007. 
 - HAU isolate 07068-12, địa điểm thu thập Bình Minh, Thanh Oai, Hà Tây, ngày 18/10/2007. 
 - HAU isolate 07070-2, địa điểm thu thập Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, ngày 15/11/2007. 
         Ngày lây bệnh: 6/5/2008, ngày đo chiều dài vết bệnh: 24/5/2008. Đánh giá mức độ kháng-nhiễm dựa trên kết quả  
        đo chiều dài vết bệnh sau 18 ngày: 
 - Chiều dài vết bệnh:     ≤ 8 cm là giống kháng,                      ký hiệu là: R 
 - Chiều dài vết bệnh:    8-12 cm là giống kháng trung bình,   ký hiệu là: M 
 - Chiều dài vết bệnh:    ≥12 cm là giống nhiễm,                     ký hiệu là: S 

B¶ng 5. N¨ng suÊt cña TH3-5 t¹i c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm (xu©n 2007) 

TT Tên giống Hưng Yên Thái Bình Thanh Hoá Nghệ An Trung bình 
1 BTST(đ/c) 54,5 50,6 65,6 60,5 57,8 
2 Việt lai 50 45,8 34,3 39,9 53,4 43,4 
3 Vân quang 32 66,1 58,3 55,2 54,1 58,4 
4 LHD5 62,0 44,4 62,5 55,8 56,2 
5 TH6-52 45,9 - 67,0 58,7 61,7 
6 TH3-5 51,8 43,5 66,4 60,6 57,1 
7 HYT102 73,6 60,2 72,0 65,1 67,7 
8 HYT103 63,8 56,5 71,6 64,1 64,0 

CV% 5,4 6,1 3,1 2,6  
LSD0,05 5,68 5,61 3,22 2,66  

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia  báo cáo vụ xuân 2007. 
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B¶ng 6. N¨ng suÊt cña TH3-5  t¹i c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm (xu©n  2008) 

TT Tên giống Phú Thọ Tuyên Quang Hưng Yên Thanh Hoá Nghệ An Trung bình 
1 BTST (đ/c) 67,1 68,0 68,2 74,1 61,8 67,8 
2 HR1 - 69,0 63,5 79,3 * 66,5 69,6 
3 HR2 - 68,0 63,0 78,4 65,0 68,6 
4 HR3 - 57,3 64,1 69,6 61,9 63,2 
5 LC212 - 57,3 82,2  * 81,5 * 60,6 70,4 
6 LC270 59,0 58,7 75,9 * 80,3 * 78,2 * 70,4 
7 LHD5 59,5 64,0 83,4 * 80,6* 55,1 68,5 
8 LHD6 65,7 75,7 68,7 79,3 * 56,1 69,1 
9 Lưỡng ưu 18 57,1 62,3 69,7 76,5 * 56,9 64,5 

10 TH3-5 67,6 78,0 * 70,6 82,5 * 67,4 73,2 
11 Thiên nhị ưu 16 74,3 * 70,3 76,1 * 74,5 65,4 72,1 
12 Việt lai 20 (đ/c) 68,6 75,7 * 73,3 78,5 65,9 72,4 

           CV% 4,9 3,7 5,2 4,0 6,1  
           LSD0,05 5,46 4,21 6,06 5,21 6,55  

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia báo cáo vụ xuân 2008. 

3.1.4. KÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt ë mét 
          sè tØnh phÝa B¾c 

Vô xu©n 2007, TH3-5 ®−îc kh¶o nghiÖm 
s¶n xuÊt t¹i 4 ®iÓm: H−¬ng Canh - VÜnh 
Phóc, Nam Trùc - Nam §Þnh, Phñ Cõ - 
H−ng Yªn vμ KiÕn X−¬ng, Vò Th− - Th¸i 
B×nh (B¶ng 7). 

Vô xu©n 2008, sau ®ît rÐt ®Ëm, ®· triÓn 
khai tr×nh diÔn theo 2 ph−¬ng thøc gieo 
th¼ng vμ cÊy trªn 2 gièng TH3-5 vμ TH3-3, 
kÕt qu¶ cho thÊy: trªn diÖn tÝch gieo th¼ng 
(ngμy gieo 21/2), HTX Hå Tïng MËu thu ®−îc 
n¨ng suÊt 2,5 - 2,7 t¹/sμo B¾c bé, n¨ng suÊt 
b×nh qu©n toμn khu gièng TH3-5 ®¹t 71,9 
t¹/ha, gièng TH3-3 ®¹t 68,1 t¹/ha. T¹i HTX 
Minh TiÕn gieo m¹ s©n ngμy 15/2, cÊy 28/2, 
n¨ng suÊt cao h¬n, ®¹t 75,5 t¹/ha (B¶ng 8).  

3.2. Nghiªn cøu kü thuËt s¶n xuÊt h¹t lai  
       F1 TH3-5 

3.2.1. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña 
          c¸c dßng bè mÑ 

KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cña dßng 
bè mÑ (B¶ng 9) cho thÊy thêi gian tõ gieo 
®Õn trç cña R5 dμi h¬n R3, dμi xÊp xØ T1S-
96, v× vËy x¸c ®Þnh thêi vô gieo bè mÑ nh− 
sau: Dßng mÑ vμ dßng bè lÇn 1 cïng gieo mét 
ngμy hoÆc mÑ gieo tr−íc bè 1 tõ 1 - 2 ngμy lμ 
phï hîp. Dßng bè R5 në hoa tËp trung vμo 
ngμy thø 2 - 4 sau khi trç, nªn cÇn bè trÝ gieo 

bè lÇn 2 sao cho cã phÊn nèi tiÕp ngay míi 
cho n¨ng suÊt cao, bè lÇn 2 gieo sau bè lÇn 1 
tõ 4 - 5 ngμy. ChiÒu cao c©y  R5 cao h¬n T1S-
96 lμ 18,8 cm, tuy nhiªn khi phun GA3 th× 
tèc ®é t¨ng chiÒu cao cña T1S-96 kh¸ nhanh, 
trong khi R5 t¨ng chËm, nªn cÇn nghiªn cøu 
c¶i tiÕn c¸ch phun.  

3.2.2. ThÝ nghiÖm liÒu l−îng phun GA3 

ThÝ nghiÖm liÒu l−îng phun GA3 ®ù¬c bè 
trÝ 5 c«ng thøc phun vμo thêi ®iÓm dßng mÑ 
trç 20 - 30%, phun 1 lÇn ®Òu cho c¶ bè mÑ, 
sau ®ã phun l¹i riªng bè (®èi chøng phun 
b»ng n−íc s¹ch), kÕt qu¶ (B¶ng 10) cho nhËn 
xÐt: phun 100 g GA3 /1 ha, n¨ng suÊt h¹t lai 
cao nhÊt lμ 26,1 t¹/ha, c«ng thøc phun 80 
g/ha vμ 60 g/ha, cho n¨ng suÊt lÇn l−ît lμ 23,8 
t¹/ha vμ 21,3 t¹/ha. Sù chªnh lÖch n¨ng suÊt 
gi÷a 3 c«ng thøc nμy ®Òu n»m trong sai sè thÝ 
nghiÖm. C«ng thøc phun 40 g/ha cã n¨ng suÊt 
thÊp h¬n ®¸ng tin cËy (18,2 t¹/ha) do ®é 
nghÑn ®ßng cao, ®o¹n b«ng «m trong bÑ l¸ dμi 
6 cm, víi 15 h¹t/b«ng kh«ng cã c¬ héi nhËn 
phÊn bè. MÆc dï sù chªnh lÖch n¨ng suÊt cña 
3 c«ng thøc phun: 60 g, 80 g vμ 100 g/ha  
kh«ng ®¸ng tin cËy, nh−ng xu h−íng t¨ng 
n¨ng suÊt vÉn ®−îc thÓ hiÖn ë c«ng thøc phun 
l−îng GA3 t¨ng, v× thÕ cÇn lμm thÝ nghiÖm vÒ 
liÒu l−îng vμ c¸ch phun GA3 ®Ó  n©ng cao 
n¨ng suÊt ruéng s¶n xuÊt h¹t lai F1. 
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B¶ng 7. §Æc ®iÓm cña TH3-5 t¹i mét sè ®ÞÓm tr×nh diÔn (xu©n 2007) 

TT Đặc điểm Vĩnh Phúc Thái Bình Nam Định Hưng Yên 

1 TGST (ngày) 125 126 128 126 
2 Chiều cao cây (cm) 115 115 112,8 108,0 
3 Số bông hữu hiệu (bông) 6,8 7,0 8,2 7,5 
4 Chiều dài bông (cm) 24,0 24,5 24,5 23,8 
5 Số hạt chắc/bông (hạt) 151,8 146,5 126,9 162,5 
6 Khối lượng 1.000 hạt (g) 26,5 26,5 25,8 26,8 
7 Năng suất thực thu (tạ/ha) 77,3 73,5 77,8 76,2 
8 Bệnh khô vằn (điểm) 1 1 1 3 
9 Bệnh bạc lá (điểm) 1 1 1 1 

10 Bệnh đạo ôn (điểm) 1-3 1 1 1 
11 Chống đổ Tốt Khá Tốt Khá 
12 Độ thuần (%) 98,0 96,6 97,0 96,5 

B¶ng 8. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt TH3-5 gieo th¼ng 
vμ cÊy tr×nh diÔn trong vô xu©n 2008 t¹i H−ng Yªn 

Địa điểm Giống TGST 
(ngày) 

Mật độ 
(cây/m2) 

Số bông/ 
khóm 

Số hạt/ 
bông 

Tỉ lệ 
lép 
(%) 

Khối lượng
1000 hạt 

(g) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

TH3-5 118 81,4 3,4 166 21,2 26,5 95,8 71,9 HTX Hồ 
Tùng Mậu, 
Ân Thi TH3-3 118 81,4 3,1 167 13,7 25,0 90,8 68,1 

TH3-5 122 42 6,7 162 16,6 26,5 100,6 75,5 
HTX. 
Minh Tiến Khang 

dân 125 45 5,2 150 20,5 22,5 80,5 58,1 

Ghi chú: Số liệu gặt thống kê  trung bình 5 điểm tại ruộng trình diễn, giống khang dân bị đổ khi chín sáp. 

B¶ng 9. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña R5 so víi R3 vμ dßng mÑ T1S-96 

TT Chỉ tiêu R5 R3 (đ/c) T1S-96 
1 Thời gian từ gieo đến trỗ (ngày) 83-85 74-76 84-86 
2 Số lá/thân chính (lá) 15,0 14,5 15,5 
3 Chiều cao cây (cm) 97,2 92,5 78,4 
4 Chiều dài bông (cm) 24,1 26,3 22,5 
5 Đường kính lóng giáp cổ bông (cm) 0,37 0,25 0,23 
6 Số gié cấp 1 15,5 13-15 11-13 
7 Đường kính lóng gốc (cm) 0,85 0,60 0,56 
8 Số nhánh hữu hiệu 4,6 5,7 4,1 
9 Số hạt/ bông trung bình 196 221,5 175 

10 Tỷ lệ hạt lép (%) 12,5 15,8 - 
11 Khối lượng 1000 hạt (gam) 27,8 20,5 21,5 
12 Thời gian trỗ của quần thể (ngày) 7 9 10 
13 Ngày bắt đầu nở hoa sau khi trồ 1 2 2 
14 Ngày nở hoa rộ (ngày thứ…sau trồ) 2-4 3-6 3-7 
15 Đặc điểm hạt phấn To tròn Tròn đều Bất dục 
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B¶ng 10. ¶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 (mïa 2007) 

Công thức phun GA3 (gam/ha) 
Chỉ tiêu 

0 (đ/c) 40 60 80 100 
Chiều cao cây (cm) : + Mẹ 
                                  + Bố 

77,5 
96,5 

92,7 
97,2 

97,8 
105,7 

99,7 
108,0 

103,4 
113,5 

Chiều dài bông (cm) 22,1 23,1 23,8 23,6 23,3 
Chiều dài cổ bông (cm) -10,0 - 6,0 - 2,4 - 2,0 - 0,5 
Số hoa/bông trung bình 168,2 166,2 161,7 166,0 161,3 
Số hạt chắc/bông 40,3 69,3 80,6 87,0 85,3 
Số hạt ôm trong bẹ lá/bông 35,8 14,9 3,6 3,0 0,0 
Tỷ lệ hạt chắc/bông (%) 20,7 45,4 69,8 72,4 73,3 
Tỷ lệ thò vòi nhụy (%) 68,3 70,3 71,1 76,4 78,7 
Năng suất thực thu (tạ/ha) 12,2 18,2 21,3 23,8 26,1 

Ghi chú: LSD0,05= 4,3 tạ/ha, LSD0,01 = 5,2 tạ/ha. 

4. KÕT LUËN  
Gièng lóa lai hai dßng TH3-5 cã tiÒm 

n¨ng n¨ng suÊt cao, kh¸ng bÖnh ®¹o «n, 
nhiÔm nhÑ b¹c l¸, kh« v»n, c©y cøng, chèng 
®æ tèt, søc ®Î nh¸nh tèt, n¨ng suÊt t¹i c¸c 
®iÓm tr×nh diÔn ®¹t 54 - 73 t¹/ha. 

TH3-5 cã thÓ bè trÝ vμo vô xu©n muén, 
vô mïa sím hoÆc hÌ thu, bæ sung vμo c¬ cÊu 
c¸c gièng lóa lai ng¾n ngμy trªn ®Êt 3 vô 
(2 vô lóa + 1-2 vô rau mμu thu-®«ng) ë c¸c 
tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam. 

S¶n xuÊt h¹t lai F1 TH3-5 cã n¨ng suÊt 
tõ 2,0 - 3,0 tÊn/ha v× dßng mÑ nhËn phÊn tèt, 
dßng bè  sinh tr−ëng khoÎ, c©y cøng, l¸ dÇy 
®øng nhiÒu phÊn, nÕu hoμn thiÖn kü thuËt 
phun GA3 ®Ó t¹o møc chªnh lÖch chiÒu cao 
c©y gi÷a bè vμ mÑ thuËn lîi h¬n cho truyÒn 
phÊn th× n¨ng suÊt h¹t lai sÏ cao h¬n.  
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