
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 4: 557 - 562      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  

557 

KÕT QU¶ NGHI£N CøU HOμN THIÖN S¶N XUÊT H¹T LAI F1 th3-4 

Technical procedure of hybrid seed production for two-line hybrid TH3-4 

Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Trâm, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Mười, 
Nguyễn Trọng Tú 

Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Qui trình sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai TH3-4 được nghiên cứu hoàn thiện cho các tỉnh phía 

Bắc sản xuất trong vụ mùa và cho Quảng Nam sản xuất trong vụ xuân muộn. Tại các tỉnh phía Bắc, 
thời vụ gieo dòng mẹ T1S-96 được khuyến cáo là 15 - 20 tháng 6,  dòng bố R4 gieo sau dòng mẹ 2 -  4 
ngày; gieo 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày. Tỷ lệ hàng bố mẹ tốt nhất là 2R: 16S; Khoảng cách cấy mẹ 
là 14 cm x 13 cm và 14 cm x 15 cm. Khi dòng mẹ trỗ 20 - 25%, dòng bố trỗ 10 - 15% số bông thì phun 
GA3 với liều lượng 140 - 170 g/ha, hòa tan trong 600 lít nước phun đều cho cả bố mẹ. Vụ xuân muộn 
tại Quảng Nam, phải gieo R4 trước dòng mẹ 18 - 20 ngày. Thời vụ gieo là 20 - 25 tháng giêng, gieo bố 
lần 1, sau 5 ngày gieo bố lần 2.  

Từ khoá: Giống lúa lai hai dòng TH3-4, sản xuất hạt lai F1. 

SUMMARY 
The procedure of hybrid seed production of two-line rice hybrid TH3-4 was developed successfully 

in the north in Summer season and in Quang Nam in Spring season. The sowing/transplanting date for 
both thermosensitive genic male sterile line (TGMS or S line) and R line, the R: S line ratio and the 
optimal dose and time of GA3 spraying were recommended for both regions. 

Key words: Two-line rice hybrid TH3-4,  F1 seed production. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Chän t¹o thμnh c«ng, kh¶o nghiÖm, 
tr×nh diÔn ®Ó ®−a ®−îc mét sè lóa lai míi vμo 
s¶n xuÊt lμ mét qu¸ tr×nh l©u dμi vμ chi phÝ 
rÊt tèn kÐm. Muèn cho gièng míi ®ã më réng 
diÖn tÝch nhanh, cã thêi gian tån t¹i l©u 
trong s¶n xuÊt th× nhμ chän gièng ph¶i 
nghiªn cøu cÈn thËn ngay tõ khi c¶i tiÕn c¸c 
tÝnh tr¹ng cña dßng bè mÑ. Khi gièng míi 
®−îc n«ng d©n chÊp nhËn ®−a vμo c¬ cÊu s¶n 
xuÊt, th× h¹t gièng ph¶i ®−îc cung cÊp ®Çy 
®ñ víi chÊt l−îng gieo trång tèt. Nhμ chän 
gièng khi ®ã ph¶i nghiªn cøu thiÕt lËp ®−îc 
quy tr×nh s¶n xuÊt h¹t gièng chÝnh x¸c cho 
mét sè vïng cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt h¹t gièng 
thuËn lîi ®Ó ng−êi s¶n xuÊt gièng thu ®−îc 
n¨ng suÊt cao, h¹ gi¸ thμnh míi c¹nh tranh 
®−îc víi c¸c gièng kh¸c (NguyÔn C«ng T¹n 

vμ cs., 2002). XuÊt ph¸t tõ môc tiªu ®ã, 
chóng t«i tiÕn hμnh nghiªn cøu hoμn thiÖn 
quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt h¹t lai F1 gièng 
lóa lai míi TH3-4, lμ gièng ®−îc c«ng nhËn 
chÝnh thøc n¨m 2008. Nghiªn cøu ®−îc thùc 
hiÖn trong vô mïa t¹i Hμ Néi - ®¹i diÖn cho 
c¸c tØnh phÝa B¾c vμ vô xu©n t¹i Qu¶ng Nam 
- mét vïng ®−îc x¸c ®Þnh lμ cã ®iÒu kiÖn thêi 
tiÕt, khÝ hËu thuËn lîi cho s¶n xuÊt h¹t lai 
F1 c¸c tæ hîp lai hai dßng vμ ba dßng trong 
nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 

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

Dßng mÑ: dßng bÊt dôc ®ùc mÉn c¶m 
nhiÖt ®é: T1S-96. Dßng bè: R4. 
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2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

- ThÝ nghiÖm ®ång ruéng: Thêi vô, mËt 
®é, ph©n bãn... bè trÝ theo ph−¬ng ph¸p thÝ 
nghiÖm ®ång ruéng cña Ph¹m ChÝ Thμnh 
(1986).  ThÝ nghiÖm thêi vô ®−îc bè trÝ t¹i 
2 ®Þa ®iÓm: Hμ Néi bè trÝ 5 thêi vô vμo th¸ng 
6, mçi thêi vô c¸ch nhau 5 ngμy vμ Qu¶ng 
Nam bè trÝ 7 thêi vô, mçi thêi vô c¸ch nhau 
7 ngμy. Vô mïa ë miÒn B¾c, dßng mÑ gieo 
tr−íc dßng bè 2 - 4 ngμy. Vô xu©n ë Qu¶ng 
Nam, dßng bè gieo tr−íc dßng mÑ 22 - 24 
ngμy. 

- §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng, ph¸t 
triÓn, ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, chèng chÞu s©u 
bÖnh... theo ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ cña ViÖn 
Nghiªn cøu lóa quèc tÕ (IRRI, 1996). 

- §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm bÊt dôc cña dßng 
mÑ vμ bè trÝ s¶n xuÊt h¹t lai theo ph−¬ng 
ph¸p cña Yuan vμ cs. (1995). 

- Sè liÖu ®−îc thu thËp vμ xö lý theo 
ch−¬ng tr×nh IRRISTAT. 

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

3.1. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña 
       c¸c dßng bè mÑ (B¶ng 1) 

T¹i Hμ Néi, dßng mÑ T1S-96 gieo tõ 
10/6 cã thêi gian tõ gieo ®Õn trç dμi nhÊt lμ 
86 ngμy, c¸c thêi vô sau cã xu h−íng ng¾n 
dÇn, cßn 80 ngμy ë thêi vô gieo 30/6 (chªnh 
lÖch 6 ngμy). Dßng bè R4 cã thêi gian tõ 
gieo ®Õn trç ë thêi vô gieo 10/6 lμ 82 ngμy 
vμ ng¾n dÇn ë thêi vô gieo 30/6 lμ 78 ngμy 
(chªnh lÖch 4 ngμy). V× vËy khi s¶n xuÊt h¹t 
lai F1, nÕu gieo ®Çu th¸ng 6 th× thêi gian 
gieo bè mÑ c¸ch nhau 4 ngμy, gieo cuèi 
th¸ng 6 chØ c¸ch 2 ngμy. ChiÒu cao c©y dßng 
mÑ 77,3 cm - 78,8 cm, chiÒu cao c©y dßng bè 
95,0 cm - 97,7 cm, dßng bè cao h¬n dßng mÑ 
17,7 cm - 19 cm. Trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c 
thêi vô, cã thÓ x¸c ®Þnh lÞch gieo bè mÑ khi 
s¶n xuÊt h¹t lai F1 nh− sau: Gieo mÑ tr−íc, 

sau 2 - 4 ngμy gieo bè lÇn 1, sau 7 - 9 ngμy 
gieo bè lÇn 2. Thêi vô gieo mÑ tõ 15 - 25/6, 
dßng mÑ trç tõ 8 - 22/9 lμ thêi kú Ýt m−a 
nhÊt trong vô mïa, thuËn lîi cho viÖc phun 
GA3 vμ thô phÊn bæ sung, ruéng s¶n xuÊt cã 
thÓ ®¹t n¨ng suÊt cao. 

T¹i Qu¶ng Nam, thÝ nghiÖm thêi vô gieo 
tõ 5/1 ®Õn 16/2, thêi gian tõ gieo ®Õn trç cña 
dßng mÑ rót ng¾n cßn 63 - 67 ngμy, ng¾n h¬n 
gieo vô mïa ë miÒn B¾c 20 ngμy, sè l¸ 11,1 -
12,2 l¸/th©n chÝnh, Ýt h¬n 3 - 4 l¸ so víi gieo 
ë miÒn B¾c. Sù rót ng¾n thêi gian tõ gieo 
®Õn trç còng nh− gi¶m sè l¸ trªn th©n chÝnh 
cña dßng T1S-96 gieo trong vô xu©n t¹i 
Qu¶ng Nam ch¾c ch¾n lμ biÓu hiÖn cña sù 
mÉn c¶m quang chu kú ngμy ng¾n víi vô 
xu©n thêi gian chiÕu s¸ng trong ngμy lu«n 
ng¾n h¬n vô mïa. Nh− vËy cã nghÜa lμ dßng 
T1S-96 biÓu hiÖn mÉn c¶m quang chu kú vÒ 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn, ®ång thêi biÓu hiÖn 
mÉn c¶m nhiÖt ®é vÒ tÝnh dôc (NguyÔn ThÞ 
Tr©m vμ cs., 2003). Ng−êi s¶n xuÊt gièng cÇn 
n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm ph¶n øng cña dßng nμy 
®Ó chñ ®éng bè trÝ lÞch gieo bè mÑ hîp lý khi 
chuyÓn vïng s¶n xuÊt. Trong cïng ®iÒu kiÖn 
®ã, thêi gian tõ gieo ®Õn trç cña dßng bè R4 
lμ 80 - 86 ngμy (chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ so 
víi gieo trong vô mïa ë miÒn B¾c) chøng tá 
dßng R4 chØ mÉn c¶m nhiÖt ®é (NguyÔn ThÞ 
Tr©m vμ cs., 2008). Nh− vËy, dßng bè dμi 
h¬n dßng mÑ 17 - 22 ngμy. Ba thêi vô gieo 
muén 2/2, 9/2 vμ 16/2, dßng mÑ bÊt dôc hoμn 
toμn (tû lÖ phÊn h÷u dôc 0%) nªn cã ®ñ ®iÒu 
kiÖn ®Ó bè trÝ s¶n xuÊt h¹t lai F1. T¹i c¸c 
thêi vô nμy, thêi gian tõ gieo ®Õn trç cña 
dßng mÑ lμ 62 - 65 ngμy, cã 12,1 - 12,2 
l¸/th©n chÝnh, ë dßng bè lμ 80 - 83 ngμy, 14,3 
l¸/th©n chÝnh. Nh− vËy, s¶n xuÊt h¹t F1 t¹i 
Qu¶ng Nam, ph¶i gieo dßng mÑ ë trμ xu©n 
muén, tõ sau ngμy 3/2 ®Ó ®¶m b¶o cho dßng 
mÑ bÊt dôc phÊn hoμn toμn, kh«ng nªn gieo 
muén h¬n 16/2 ®Ó tr¸nh nhiÖt ®é qu¸ cao khi 
lóa trç. Gieo bè tr−íc mÑ 18 - 20 ngμy, cô thÓ 
lμ bè lÇn 1 gieo ngμy 20/1, sau ®ã 4 - 5 ngμy 
gieo bè lÇn 2, cÊy bè trong r·nh luèng gieo 
dßng mÑ khi mÑ cã 3,5 - 4,0 l¸.  
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo ®Õn  sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
cña c¸c dßng bè mÑ TH3- 4 t¹i Hμ Néi vμ Qu¶ng Nam 

Dòng mẹ T1S-96 Dòng bố R4 

TT 
Thời vụ 
(ngày/ 
tháng) 

Gieo đến 
trỗ 10% 
(ngày) 

Số 
lá/thân 
chính 

Chiều 
cao cây 

(cm) 

Phấn 
hữu dục 

(%) 

Ngày bắt 
đầu - kết 
thúc trỗ 

Gieo đến 
trỗ 10% 
(ngày)1 

Số lá/ 
thân 
chính 

Cao cây
(cm) 

Thí nghiệm tại Hà Nội, mùa 2007 

1 10/6 86 15,5 78,8 0 4-14/9 82 14,5 95,8 

2 15/6 85 15,2 78,6 0 8-16/9* 82 14,6 96,5 

3 20/6 84 15,0 77,9 0 12-20/9* 80 14,5 97,7 

4 25/6 82 14,7 77,3 0 15-22/9* 79 14,6 96,4 

5 30/6 80 14,5 77,5 0 20-27/9 78 14,4 95,0 

Thí nghiệm tại Quảng Nam, xuân 2008 

1 5/01 67 11,4 56,6 47,6 13-20/3 86 14,5 90,4 

2 12/01 66 11,1 60,7 47,8 16-22/3 86 14,5 93,2 

3 19/01 65 11,3 65,2 30,2 25/3-1/4 83 14,3 95,8 

4 26/01 64 11,3 66,4 7,2 1-7/4 82 14,5 97,5 

5 2/02 65 12,1 65,5 0 12-19/4 83 14,5 97,4 

6 9/02 63 12,2 65,6 0 18-25/4 82 14,3 96,8 

7 16/02 62 12,2 66,8 0 22/4** 80 14,3 97,5 

          

3.2. Nghiªn cøu tû lÖ hμng bè mÑ 

Trong ruéng s¶n xuÊt h¹t lai nÕu t¨ng 
diÖn tÝch cÊy dßng mÑ hîp lý trªn c¬ së th©m 
canh dßng bè sao cho cã ®ñ phÊn th× n¨ng 
suÊt h¹t lai cao. ThÝ nghiÖm tû lÖ hμng ®−îc 
bè trÝ 4 c«ng thøc, kho¶ng c¸ch c©y mÑ lμ 14 
cm x 14 cm vμ mËt ®é 51 khãm/m2.  

Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy: C«ng thøc cÊy 
2R:13S, 2R:15S, 2R:17S, 2R:19S cã tû lÖ diÖn 
tÝch riªng dßng mÑ t¨ng dÇn t−¬ng øng lμ: 
72,2%, 73,6%, 75,0% vμ 78,2% so víi tæng 
diÖn tÝch ruéng s¶n xuÊt. DiÖn tÝch cÊy dßng 
mÑ t¨ng, sè hoa mÑ/m2 thay ®æi gi÷a c¸c c«ng 

thøc kh«ng nhiÒu, nh−ng tû lÖ hoa mÑ so víi 
hoa bè t¨ng tõ c«ng thøc I ®Õn c«ng thøc IV 
lμ 2,8 ®Õn 3,7 lÇn. N¨ng suÊt thu ®−îc t¹i 2 
c«ng thøc II vμ III, cao h¬n c«ng thøc IV cã ý 
nghÜa ë møc x¸c suÊt P= 95%. N¨ng suÊt 
thùc thu t¹i c«ng thøc I kÐm c«ng thøc II vμ 
III kh«ng ®¸ng tin cËy. Nh− vËy cã thÓ bè trÝ 
tû lÖ hμng bè mÑ tõ 2R: 13S ®Õn 2R:17S 
nh−ng tèt nhÊt lμ 2R : 17S. Tû lÖ h¹t 
ch¾c/b«ng ë c«ng thøc 2R : 15S cao nhÊt ®¹t 
63,5% vμ c«ng thøc 2R: 7S ®¹t 62% lμ lý do 
chÝnh lμm cho n¨ng suÊt t¨ng cao. Tû lÖ hoa 
mÑ/hoa bè tõ 3,0 - 3,5 lÇn lμ phï hîp cho s¶n 
xuÊt h¹t lai TH3-4. 
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña tû lÖ hμng bè mÑ ®Õn n¨ng suÊt ruéng s¶n xuÊt h¹t lai F1 
(Hμ Néi, mïa 2007) 

Công thức thí nghiệm 
Chỉ tiêu I 

(2 R: 13 S) 
II 

(2 R: 15 S) 
III 

(2 R: 17 S) 
IV 

(2R:19S) 
Diện tích riêng mẹ/tổng diện tích (%) 72,2 73,6 75,0 78,2 
Chiều rộng luống bố mẹ (m) 2,38 2,66 2,94 3,22 
Số bông mẹ/ khóm 4,5 4,3 4,4 4,4 
Số hoa/bông (dòng mẹ) 179,3 174,4 175,2 173,0 
Số hoa mẹ/ m2 29.670 28.148 29.486 30.358 
Số bông bố/khóm 10,0 9,8 10,2 10,5 
Số hoa/bông (dòng bố) 189,0 187,2 185,8 186,5 
Số hoa bố/m2 10.585 9193 8592 8106 
Tỷ lệ hoa mẹ/bố (lần) 2,8 3,1 3,4 3,7 
Số hạt chắc/bông mẹ (hạt) 106,0 110,8 108,7 90,5 
Tỷ lệ hạt chắc (%) 59,1 63,5 62,0 52,3 
Khối lượng 1000 hạt (g) 23,0 23,0 23,0 23,0 
Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 40,3 41,1 42,0 36,5 
Năng suất thực thu (tạ/ha) 30,2 30,9* 31,5* 27,3 
LSD0,05 = 3,5 tạ/ha;  CV% = 4,25  

Ghi chú: Khoảng cách cấy mẹ 14 cm x 14 cm, mật độ mẹ 51 khóm/m2 

B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña chiÒu réng luèng mÑ ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai F1 
(Qu¶ng Nam xu©n 2008) 

Công thức thí nghiệm 
Chỉ tiêu 

I  (1,8 m) II  (2,1 m) III  (2,4 m) IV (2,7 m) 

Diện tích riêng mẹ/tổng diện tích (%) 72,0 75,0 77,4 79,4 

Chiều rộng luống bố mẹ (m) 2,5 2,8 3,1 3,4 

Số hạt chắc/bông mẹ (hạt) 86,0 90,8 78,7 50,5 

Tỷ lệ hạt chắc (%) 79,1 68,5 65,0 51,3 

Khối lượng 1000 hạt (g) 23,4 23,4 23,4 23,4 

Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 43,4 47,8 42,7 28,1 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 31,2 35,9* 31,5 21,1 

LSD0,05 = 3,8 tạ/ha;  CV% = 4,85 
 

T¹i Qu¶ng Nam, bè trÝ thÝ nghiÖm gieo 
th¼ng dßng mÑ víi chiÒu réng luèng tõ 1,8 - 
2,7 m. Víi chiÒu réng luèng mÑ 2,1 m, n¨ng 
suÊt h¹t lai cao nhÊt ®¹t 35,9 t¹/ha (B¶ng 3). 

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

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ cÊy tû lÖ hμng bè 
mÑ lμ 2R:16S, cã 5 c«ng thøc kho¶ng c¸ch 
cÊy mÑ, mËt ®é riªng dßng mÑ còng kh¸c 
nhau, c«ng thøc ®èi chøng cã kho¶ng c¸ch 13 
cm x 13 cm, thu ®−îc n¨ng suÊt thÊp lμ 32,4 

t¹/ha. Dßng T1S-96 ®Î nh¸nh khoÎ, kiÓu c©y 
h¬i xße, v× vËy bè trÝ mËt ®é th−a h¬n ®èi 
chøng th× thu ®−îc n¨ng suÊt cao h¬n: N¨ng 
suÊt thùc thu cao nhÊt lμ 36,5 t¹/ha ë c«ng 
thøc 14 cm x 13 cm (mËt ®é 51 khãm/m2), 
tiÕp ®Õn lμ 35,5 t¹/ha, c«ng thøc 14 cm x 15 
cm (mËt ®é 48 khãm/m2) vμ 35,1 t¹/ha c«ng 
thøc 13 cm x 15 cm (mËt ®é 51 khãm/m2). 
Hai c«ng thøc cßn l¹i cã n¨ng suÊt t−¬ng tù 
nhau 32,0 t¹/ha vμ 32,5 t¹/ha, kÐm 3 c«ng 
thøc trªn cã ý nghÜa (B¶ng 4).  
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B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña kho¶ng c¸ch  dßng mÑ ®Õn n¨ng suÊt h¹t lai F1 TH3-4 
(Hμ Néi, mïa 2007) 

Công thức Dòng mẹ 

Khoảng cách 
(cm x cm) 

Mật độ 
(khóm/m2) 

Bông/ 
khóm 

Hoa/ 
bông 

Tỷ lệ mẩy 
(%) Số hoa/m2 

Số hoa 
bố/m2 

Tỷ lệ hoa 
mẹ/ bố 
(lần) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

13x13 60 4,3 176,0 60,4 33.374 8.787 3,8 32,4 

13x 15 51 5,1 180,0 64,2 34.411 8.792 3,9 35,1* 

14x13 55 5,0 181,7 62,5 37.475 8.629 4,3 36,5* 

14x15 48 5,2 185,4 61,6 34.417 8.598 4,0 35,5* 

15x15 44 5,5 186,8 57,3 34.759 8.645 4,0 32,0 

        CV%= 4,32%     LSD0,05 = 2,5tạ/ha 

B¶ng 5. ¶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 (Hμ Néi, xu©n 2007)  

Công thức phun GA3 (g/ha) 
Chỉ tiêu 

0 (đ/c) 80 110 140 170 

Chiều cao cây (cm) 77,5 92,7 98,8 101,7 100,4 

Chiều dài bông (cm) 22,1 23,1 23,8 24,6 25,3 

Chiều dài cổ bông (cm) -10,0 - 3,2 - 0,5 0 1,5 

Số bông/khóm 4,2 4,1 4,0 4,2 4,3 

Số hoa/bông trung bình 178,2 176,2 171,7 176,0 171,3 

Số hạt chắc/bông 45,3 89,3 95,6 107,0 115,3 

Số hạt ôm trong bẹ lá/bông 35,8 4,9 2,6 0 0 

Tỷ lệ hạt chắc/bông(%) 25,4 50,6 55,6 60,8 67,3 

Tỷ lệ thò vòi nhuỵ (%) 68,3 70,3 71,1 76,4 78,7 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 15,6 30,0 32, 2 36,9* 40,7* 

Ghi chú: LSD0,05 = 4,2 tạ/ha,  CV% = 5,36 

3.4. ThÝ nghiÖm liÒu l−îng phun GA3 

ThÝ nghiÖm liÒu l−îng GA3  ®ù¬c bè trÝ 
5 c«ng thøc phun vμo thêi ®iÓm dßng mÑ trç 
20 - 30%. ChuÈn bÞ GA3 ®Ó phun: tr−íc hÕt 
hoμ tan trong cån 70 - 96 ®é t¹o dung dÞch 
mÑ, khi quan s¸t ®Õm vμ tÝnh tû lÖ sè khãm 
lóa mÑ trç 20% vμo chiÒu h«m tr−íc th× 
s¸ng h«m sau pha dung dÞch GA3 ®Ó phun, 
lÇn 1 phun ®Òu cho c¶ bè mÑ, sau ®ã chê cho 
l¸ lóa r¸o th× phun l¹i riªng bè (®èi chøng 
phun b»ng n−íc s¹ch). ThÝ nghiÖm ®−îc bè 
trÝ t¹i « ruéng ®ång ®Òu víi tû lÖ hμng 

2R :16S, mËt ®é cÊy dßng mÑ 51 khãm/m2 
chØ tiÕn hμnh phun trong 1 ngμy. KÕt qu¶ ë 
b¶ng 5 cho nhËn xÐt: phun 170 g GA3 cho 1 
ha, n¨ng suÊt cao nhÊt lμ 40,7 t¹/ha, tiÕp 
sau lμ c«ng thøc 140 g/ha ®¹t 36,9 t¹/ha. 
C¸c c«ng thøc phun 110 g/ha vμ 80 g/ha, 
cho n¨ng suÊt  lÇn l−ît lμ 32,2 t¹/ha vμ 30,0 
t¹/ha. Hai c«ng thøc phun 140 vμ 170 g/ha 
cho n¨ng suÊt cao h¬n cã ý nghÜa ë møc x¸c 
suÊt P= 95%. §¸ng chó ý lμ ë c«ng thøc 
phun n−íc l· vÉn thu ®−îc n¨ng suÊt 15,6 
t¹/ha thÓ hiÖn kh¶ n¨ng nhËn phÊn ngoμi 
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rÊt tèt cña dßng mÑ T1S-96. KÕt qu¶ thÝ 
nghiÖm nμy cho thÊy, l−îng GA3 cμng t¨ng 
th× n¨ng suÊt h¹t lai cμng cao. CÇn ph¶i bè 
trÝ thªm mét sè c«ng thøc phun víi l−îng 
GA3 cao h¬n n÷a ®Ó t×m ®−îc l−îng GA3 
cho n¨ng suÊt h¹t lai cao nhÊt.  

C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn lμ c¬ së ®Ó 
hoμn thiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt h¹t lai F1. 

4. KÕT LUËN 
T¹i c¸c tØnh phÝa B¾c, s¶n xuÊt h¹t F1 

thùc hiÖn trong vô  mïa trung, gieo dßng mÑ 
T1S-96 tõ 15 - 25/6, gieo bè lÇn 1 sau mÑ 2 - 4 
ngμy, gieo bè lÇn 2 sau mÑ 7 - 9 ngμy, cÊy mÑ 
khi m¹ cã 5,0 - 6,5 l¸, sau 1 - 3 ngμy cÊy bè 
lÇn 1 vμ bè lÇn 2, tû lÖ hμng bè mÑ: 2R : 16S, 
kho¶ng c¸ch cÊy dßng mÑ 14 cm x 13 cm, 
hoÆc 14 cm x 15 cm, dïng 140 g - 170 g GA3 
hoμ trong 600 lÝt n−íc phun khi dßng mÑ trç 
20 - 25%, dßng bè trç 10 - 15% sè b«ng. 

T¹i Qu¶ng Nam bè trÝ s¶n xuÊt F1 vμo 
vô xu©n muén, ph−¬ng thøc gieo th¼ng dßng 
mÑ, gieo m¹ bè 2 lÇn, cÊy vμo r·nh luèng khi 
mÑ cã 3 - 4 l¸, thêi vô gieo bè lÇn 1 ngμy 
20/1, lÇn 2 tõ 24 - 25/1, dßng mÑ gieo th¼ng 
ngμy 13/2, luèng m¹ mÑ réng 2,1 m, r·nh 
luèng 0,7 m, l−îng h¹t gièng gieo 45 - 50 
kg/ha, sö dông GA3 phun t−¬ng tù nh− ë 
miÒn B¾c 140 - 170 g/ha. 
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