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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được tiến hành trong năm 2009 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, 

năng suất và bước đầu thử khả năng kết hợp một số dòng, giống lạc ưu tú. Kết quả đã chọn được 4 
dòng, giống tốt nhất có thời gian sinh trưởng trung bình, khối lượng chất khô cao, tổng số quả/cây 
lớn, năng suất cao… bao gồm: TB25, L08, S12, CT1 với chỉ số chọn lọc tương ứng là 8,5; 9,4; 9,4 và 
10,2. Những dòng, giống này được sử dụng làm dòng bố để lai với hai giống được sử dụng làm dòng 
mẹ: MD7 (kháng héo xanh vi khuẩn, chịu hạn) và Sen lai 75/23 (chịu rét, chịu úng khá). Dòng MD7 có 
khả năng kết hợp với các dòng bố tốt hơn Sen lai 75/23. Dòng CT1 có khả năng kết hợp cao với cả hai 
dòng mẹ (tỷ lệ hoa hình thành tia lần lượt là 30,0% và 19,3%). Dòng L08 có khả năng kết hợp tốt nhất 
với dòng mẹ MD7, nhưng thấp nhất với dòng mẹ Sen lai 75/23. 

Từ khóa: Dòng bố, dòng mẹ, khả năng kết hợp, lạc, năng suất. 

SUMMARY 
The experiment was carried out in 2009 to evaluate growth, development, yield and combining 

ability of  some peanut cultivars and breeding lines. Four genotypes were selected, i.e. TB25, L08, S12 
and CT1, with medium growth duration, high dry matter weight, high pod number per plant and high 
yield.  They were used as male parents to cross with two females, MD7 (bacterial wilt resistant and 
drought tolerant) and Senlai75/23 (tolerant to waterlogging and cold).  MD7 showed higher combining 
ability with male parents than Senlai75/23. CT1 had high combining with both females. The combining 
ability of L08 was the highest with MD7, by contrast, lowest with Senlai75/23. 

Key words: Combining ability, peanut.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Lai h÷u tÝnh lμ mét trong nh÷ng kh©u 
quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt k× 
ch−¬ng tr×nh c¶i tiÕn gièng c©y trång nμo. 
Theo Bill (1876), b»ng con ®−êng lai h÷u 
tÝnh, cã thÓ tæ hîp nh÷ng nguån gen tèt tõ 

c¸c dßng bè, mÑ vμo con lai. ë ®ã, con lai cã 
nh÷ng ®Æc tÝnh tèt h¬n bè mÑ vÒ søc sèng, vÒ 
kh¶ n¨ng chèng chÞu vμ cuèi cïng lμ t¨ng 
n¨ng suÊt c©y trång, kho¶ng 12 - 25% so víi 

c¸c d¹ng bè mÑ (theo Ng« H÷u T×nh vμ 
NguyÔn §×nh HiÒn, 1996). 

Còng gièng nh− c¸c loμi c©y tù thô phÊn 
®iÓn h×nh kh¸c, vÊn ®Ò lai h÷u tÝnh ®Ó c¶i 
tiÕn nguån gen ë l¹c cã nhiÒu thuËn lîi vμ 
khã kh¨n riªng. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi: 
nguån gen phong phó vÒ nhiÒu ®Æc tÝnh nh− 
kh¶ n¨ng chÞu h¹n, chÞu rÐt, chÞu s©u 
bÖnh..., ®é thuÇn quÇn thÓ cao. Trong qu¸ 
tr×nh lai t¹o còng tån t¹i mét sè khã kh¨n: 
kÝch th−íc hoa bÐ, hoa th−êng në ë vÞ trÝ 
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thÊp,… Tuy nhiªn, nh÷ng khã kh¨n nμy vÉn 
cã thÓ kh¾c phôc ®−îc vμ mét trong nh÷ng 
h−íng gi¶i quyÕt chÝnh cho vÊn ®Ò nμy lμ sö 
dông nh÷ng d¹ng bè mÑ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp 
cao trong khi lai t¹o. V× vËy, c«ng t¸c thu 
thËp, chän t¹o vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kÕt hîp 
cña c¸c dßng, gièng lμ hÕt søc cÇn thiÕt.  

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

2.1. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu thÝ nghiÖm bao gåm 10 dßng, 
gièng l¹c míi nhËp néi, lai t¹o vμ chän läc 
trong n−íc: D35A, D40, D43, D52, CT1, 
TB25 , S12, L08, MD7 vμ Sen lai 75/23. 
Trong ®ã, c¸c dßng MD7 (kh¸ng bÖnh hÐo 
xanh vi khuÈn, chÞu h¹n kh¸) vμ Sen lai 
75/23 (chÞu rÐt, chÞu óng kh¸); c¸c dßng, 
gièng cßn l¹i ®−îc lùa chän lμm dßng bè. 

2.2. Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô 
xu©n 2009, t¹i khu thÝ nghiÖm mμu Khoa 
N«ng häc - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi. ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu 
nhiªn ®Çy ®ñ (RCBD) víi 3 lÇn nh¾c l¹i, víi 
hai néi dung:  

- §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t 
triÓn vμ n¨ng suÊt cña c¸c dßng bè. C¸c chØ 
tiªu theo dâi: thêi gian sinh tr−ëng, tû lÖ mäc 
mÇm, c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
n¨ng suÊt (¸p dông tiªu chuÈn ngμnh cña Bé 
N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n); diÖn 
tÝch l¸ vμ chØ sè diÖn tÝch l¸ (theo ph−¬ng 
ph¸p c©n nhanh), kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt 
kh«, kh¶ n¨ng h×nh thμnh nèt sÇn, chØ sè 
diÖp lôc (®o b»ng m¸y SPAD 502) ë ba thêi 
kú b¾t ®Çu ra hoa, ra hoa ré vμ thêi kú qu¶ 
ch¾c; tæng sè bã m¹ch vμ hÖ sè kinh tÕ cña 
c¸c dßng, gièng thÝ nghiÖm. HÖ sè kinh tÕ 
®−îc tÝnh b»ng c«ng thøc (Sevgi vμ cs., 2008):  

HÖ sè kinh tÕ = N¨ng suÊt kinh tÕ/n¨ng 
suÊt sinh vËt häc. 

- Lai thö mét sè tæ hîp lai: tiÕn hμnh lai 
t¹o gi÷a c¸c dßng bè tèt nhÊt víi hai dßng 
mÑ ®−îc chän. Mçi tæ hîp tiÕn hμnh lai 300 
hoa (theo quy tr×nh lai h÷u tÝnh cña Jira 
Suwanprasert vμ cs., 2006). C¸c chØ tiªu 
theo dâi: thêi gian ra hoa, tæng sè hoa, søc 
sèng h¹t phÊn cña c¸c dßng bè, tû lÖ ®Ëu 
qu¶ khi lai.  

C¸c sè liÖu thu ®−îc ph©n tÝch vμ xö lý 
theo ch−¬ng tr×nh Excel vμ IRRISTAT 5.0. 
Sö dông phÇn mÒm thèng kª sinh häc cña 
Ng« H÷u T×nh vμ NguyÔn §×nh HiÒn (1996) 
®Ó x¸c ®Þnh chØ sè chän läc.  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh 
        tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt cña 
        c¸c dßng bè 

Thêi gian sinh tr−ëng tõ gieo ®Õn mäc 
cña c¸c dßng, gièng biÕn ®éng kh«ng lín (9 - 
10 ngμy) (B¶ng 1). C¸c dßng, gièng cã tû lÖ 
mäc mÇm cao (84,7 - 94,7%) vμ ®Òu ®ñ tiªu 
chuÈn lμm gièng (tiªu chuÈn ngμnh: 10 TCN 
315:2003). Nh− vËy, c¸c dßng, gièng l¹c 
thuéc nhãm trung b×nh (10 TCN 55:2002), 
biÕn ®éng tõ 118 ®Õn 127 ngμy, trong ®ã 
dßng l¹c CT1 cã thêi gian sinh tr−ëng dμi 
nhÊt (127 ngμy).  

ChØ sè diÖn tÝch l¸ t¨ng dÇn tõ thêi kú 
b¾t ®Çu ra hoa vμ ®¹t cao nhÊt ë thêi kú qu¶ 
ch¾c (B¶ng 2). Vμo thêi kú qu¶ ch¾c, chØ sè 
diÖn tÝch l¸ cña c¸c dßng, gièng biÕn ®éng tõ 
4,3 - 5,2. §©y lμ gi¸ trÞ LAI thÝch hîp, mang 
l¹i tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao cho c¸c loμi c©y 
hä ®Ëu (Tanaka vμ Osaki, 1983). ChØ sè diÖp 
lôc (SPAD) cña c¸c dßng, gièng cã xu h−íng 
t¨ng tõ thêi kú ®Çu ra hoa vμ ®¹t cùc ®¹i vμo 

thêi kú ra hoa ré, sau ®ã gi¶m dÇn. ë thêi kú 
ra hoa ré, gi¸ trÞ SPAD cao th× kh¶ n¨ng 
quang hîp tèt, tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao. ChØ 
sè SPAD cña c¸c dßng, gièng biÕn ®éng tõ 
41,6 ®Õn 47,2. Trong ®ã, cao nhÊt lμ dßng 
CT1 (47,2), thÊp nhÊt lμ dßng D35A (41,6). 
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B¶ng 1. Mét sè chØ tiªu vÒ thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Tên dòng, giống 
Thời gian từ gieo – mọc 

(ngày) 
Tỷ lệ mọc mầm 

(%) 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 
Sen lai 75/23 (Đ/C) 9 87,0 122 
L08 9 91,3 120 
S12 9 92,7 125 
D35A 9 87,3 123 
D40 9 93,7 122 
D43 9 86,7 121 
TB25 9 92,7 120 
D52 9 94,7 125 
CT1 10 84,7 127 

B¶ng 2. Mét sè chØ tiªu sinh lý cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Chỉ số diện tích lá (LAI) Chỉ số diệp lục (SPAD) 
Tên dòng, giống Thời kỳ bắt 

đầu ra hoa 
Thời kỳ 

ra hoa rộ 
Thời kỳ 

quả chắc 
Thời kỳ bắt 
đầu ra hoa 

Thời kỳ 
ra hoa rộ 

Thời kỳ 
quả chắc 

Senlai 75/23 (Đ/C) 0,9 2,4 4,4 40,5 46,1 34,8 
L08 0,9 2,3 4,9 41,4 46,5 33,9 
S12 1,1 2,8 5,2 39,8 44,9 34,5 
D35A 0,8 2,4 5,0 38,7 41,6 34,5 
D40 0,8 2,8 4,4 40,4 42,5 34,1 
D43 0,9 2,3 4,3 40,9 44,8 37,1 
TB25 1,2 2,2 4,5 38,9 44,7 32,8 
D52 1,0 2,6 5,2 39,5 42,7 37,1 
CT1 0,7 2,1 4,9 41,7 47,2 39,8 
LSD0,05 - - 0,32 - - 0.91 

       

Khèi l−îng chÊt kh« cña c¸c dßng, gièng 
t¨ng dÇn tõ thêi kú b¾t ®Çu ra hoa vμ ®¹t 
cùc ®¹i vμo thêi kú qu¶ ch¾c (B¶ng 3). Vμo 
thêi kú qu¶ ch¾c, khèi l−îng chÊt kh« tÝch 
lòy ®−îc nhiÒu, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn dinh 
d−ìng vμo h¹t t¨ng, n¨ng suÊt t¨ng. Khèi 
l−îng chÊt kh« tÝch lòy cña c¸c dßng, gièng 
l¹c thêi kú qu¶ ch¾c biÕn ®éng tõ 24,3 – 31,5 
g/c©y, cao nhÊt lμ gièng TB25 (31,5 g/c©y) 
tiÕp ®Õn lμ c¸c dßng, gièng: S12 (29,6 g/c©y), 
L08 (28,7 g/c©y). 

Khèi l−îng nèt sÇn cña c¸c dßng, gièng 
còng cã xu h−íng t¨ng m¹nh vμ ®¹t cùc ®¹i 

vμo thêi kú qu¶ ch¾c (B¶ng 3). ë thêi kú qu¶ 
ch¾c, khèi l−îng nèt sÇn cña c¸c dßng, gièng 
biÕn ®éng tõ 0,39 ®Õn 0,60 g/c©y. Trong ®ã, 
cao nhÊt lμ gièng ®èi chøng Sen lai 75/23, 

tiÕp ®Õn lμ dßng D40 (0,53 g/c©y) vμ L08 
(0,52 g/c©y). 

N¨ng suÊt ®−îc h×nh thμnh lμ do qu¸ 
tr×nh vËn chuyÓn c¸c chÊt dinh d−ìng tõ c¬ 
quan sinh d−ìng vμo c¸c bé phËn kinh tÕ 
(qu¶, h¹t) qua hÖ thèng bã m¹ch. Sè l−îng bã 
m¹ch cμng nhiÒu, tæng sè bã m¹ch lín cμng 
cao th× kh¶ n¨ng vËn chuyÓn cμng tèt 
(Kakani vμ cs., 2002). KÕt qu¶ thÝ nghiÖm 
cho thÊy, tæng sè bã m¹ch trong th©n cña c¸c 
dßng, gièng kh«ng cã sù chªnh lÖch lín biÕn 
®éng tõ 29 ®Õn 36 bã/c©y, cao nhÊt lμ dßng 
D43 (36 bã/c©y) thÊp nhÊt ë gièng ®èi chøng 
Sen lai 75/23. Sè l−îng bã m¹ch lín cña c¸c 
dßng, gièng biÕn ®éng tõ 5 - 7 bã/c©y, c¸c 
dßng D43 vμ gièng S12 cã sè l−îng bã m¹ch 
lín cao (B¶ng 4). 
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B¶ng 3. Mét  sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Khối lượng nốt sần Khối lượng chất khô 

Tên dòng, giống Thời kỳ bắt 
đẩu ra hoa 

(g/cây) 

Thời kỳ 
ra hoa rộ 
(g/cây) 

Thời kỳ 
quả chắc 
(g/cây) 

Thời kỳ bắt 
đẩu ra hoa 

(g/cây) 

Thời kỳ 
ra hoa rộ 
(g/cây) 

Thời kỳ 
quả chắc 
(g/cây) 

Sen lai 75/23 (Đ/C) 0,06 0,18 0,60 2,5 6,3 26,4 

L08 0,06 0,12 0,52 2,4 6,8 28,7 

S12 0,04 0,11 0,50 2,6 7,4 29,6 

D35A 0,07 0,12 0,44 2,3 6,1 23,7 

D40 0,05 0,16 0,53 2,3 8,0 28,0 

D43 0,07 0,28 0,42 2,4 6,8 25,4 

TB25 0,07 0,23 0,42 2,2 7,2 31,5 

D52 0,05 0,28 0,44 2,5 8,1 30,2 

CT1 0,08 0,29 0,39 2,1 7,0 24,3 

LSD0.05 - - 0,11 - - 0,15 

       

B¶ng 4. Mét sè chØ tiªu vÒ gi¶i phÉu th©n cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Tên dòng, giống 
Tổng số bó mạch 

(bó/cây) 
Tổng số bó mạch lớn 

(bó/cây) 
Tỷ lệ bó mạch lớn 

(%) 

Sen lai 75/23 (Đ/C) 29 6 20,7 

L08 31 6 19,4 

S12 32 7 21,9 

D35A 32 6 18,8 

D40 31 6 19,4 

D43 36 7 19,4 

TB25 32 6 18,8 

D52 32 7 21,9 

CT1 32 5 15,6 

    

Tæng sè qu¶/c©y cña c¸c dßng, gièng 
kh«ng cã sù chªnh lÖch lín, biÕn ®éng tõ 10,3 
®Õn 13,4 qu¶/c©y, c¸c dßng, gièng cã tæng sè 
qu¶/c©y cao lμ gièng L08 (13,4 qu¶/c©y), S12 
(13,2 qu¶/c©y) vμ dßng CT1 (13,1 qu¶/c©y), 
thÊp nhÊt lμ c¸c dßng D40 (10,3 qu¶/c©y), 
D35A (10,4 qu¶/c©y). Tû lÖ qu¶ ch¾c cña c¸c 
dßng, gièng biÕn ®éng tõ 61,3 ®Õn 86,4%, cao 
nhÊt lμ c¸c dßng D40 (86,4%), D43 (85,4%). 
Tû lÖ nh©n cña c¸c dßng, gièng ë møc trung 

b×nh (tiªu chuÈn ngμnh: 10 TCN 555:2002), 
biÕn ®éng tõ 69,7 ®Õn 74,7 %. Tû lÖ nh©n ®¹t 
cao nhÊt ë c¸c dßng CT1 (74,7%), L08 
(74,1%), TB25 (73,6%). Gièng ®èi chøng tû lÖ 
nh©n ®¹t 71,2% (B¶ng 5).  

Khèi l−îng 100 h¹t cña dßng D40 ë møc 
thÊp (43,8 g), dßng CT1 cã khèi l−îng 100 
h¹t cao (68,1 g), c¸c dßng, gièng cßn l¹i khèi 
l−îng 100 h¹t ë møc trung b×nh (tiªu chuÈn 
ngμnh: 10 TCN 555:2002). 
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B¶ng 5. Mét sè yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Tên dòng, giống Tổng số quả/cây 
(quả) 

Tỷ lệ quả chắc
(%) 

Tỷ lệ nhân
(%) 

Khối lượng 100 quả
(g) 

Khối lượng 100 hạt
(g) 

Sen lai 75/23 (Đ/C) 12,8 80,7 71,2 122,1 55,1 

L08 13,4 62,4 74,1 121,1 53,8 

S12 13,2 66,2 69,8 127,0 54,8 

D35A 10,4 73,7 72,9 117,6 55,2 

D40 10,3 86,4 69,7 111,6 43,8 

D43 12,7 85,4 71,7 125,2 59,6 

TB25 12,8 61,3 73,6 130,2 50,2 

D52 12,7 73,5 71,8 139,1 58,9 

CT1 13,1 66,2 74,7 128,9 68,1 

LSD0.05 2,43 - - 2,73 1,03 

      

HÖ sè kinh tÕ lμ gi¸ trÞ biÓu thÞ kh¶ n¨ng 
tÝch lòy chÊt kh« vÒ c¸c c¬ quan cã gi¸ trÞ 
kinh tÕ. Gi¸ trÞ tèi ®a cña hÖ sè kinh tÕ phô 
thuéc vμo ®Æc tÝnh di truyÒn cña c¸c dßng, 
gièng. Nh÷ng dßng, gièng cã hÖ sè kinh tÕ cao 
th× cã n¨ng suÊt cao (Sevgi vμ cs., 2008). HÖ 
sè kinh tÕ cña c¸c dßng, gièng biÕn ®éng tõ 
0,39 ®Õn 0,66 (B¶ng 6). Mét sè dßng, gièng cã 
hÖ sè kinh tÕ cao: TB25), L08, CT1, S12. 

N¨ng suÊt thùc thu cña gièng L08 lμ cao 
nhÊt (40,0 t¹/ha) tiÕp ®Õn lμ S12. C¸c dßng 
CT1 vμ TB25 lμ nh÷ng dßng cã n¨ng suÊt cao 
t−¬ng ®−¬ng víi gièng ®èi chøng. Dßng D40 
cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt (møc ý nghÜa 0,05). 

ViÖc chän läc ®−îc nh÷ng dßng bè, mÑ 
mang nhiÒu ®Æc tÝnh tèt sÏ t¹o c¬ héi cho 
con lai ®−îc thõa h−ëng ®−îc cμng nhiÒu 
®Æc ®iÓm tèt. Nh÷ng dßng cã chØ sè chän 
thÊp lμ nh÷ng dßng tiÕn gÇn nhÊt ®Õn dßng 
lý t−ëng vμ lμ nh÷ng dßng tèt nhÊt ®−îc 
chän läc. Nh÷ng dßng ®−îc chän cÇn ®¹t 
®−îc c¸c môc tiªu: thêi gian sinh tr−ëng 
trung b×nh, chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI), chØ sè 
diÖp lôc (SPAD) giai ®o¹n qu¶ ch¾c ®¹t møc 

trung b×nh, khèi l−îng chÊt kh« thêi kú qu¶ 
ch¾c lín, sè qu¶/c©y nhiÒu, tû lÖ qu¶ ch¾c, 
tû lÖ nh©n, khèi l−îng 100 qu¶, 100 h¹t vμ 
n¨ng suÊt cao. KÕt qu¶ b¶ng 7 cho thÊy, 
dßng bè lý t−ëng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm: thêi 
gian sinh tr−ëng ®¹t 120 ngμy, LAI (4,65 m2 
l¸/m2 ®Êt), chØ sè diÖp lôc (35,84), khèi 
l−îng chÊt kh« tÝch lòy (30,57 g/c©y), víi 
trung b×nh 14, 2 qu¶/c©y, tû lÖ qu¶ ch¾c ®¹t 
75,1%, tû lÖ nh©n ®¹t 85,3%, khèi l−îng 100 
qu¶ ®¹t 137,7 g, khèi l−îng 100  h¹t lμ 66,2 g, 
n¨ng suÊt lý thuyÕt lμ 59,6 t¹/ha vμ n¨ng 
suÊt thùc thu ®¹t 42,6 t¹/ha. ChØ sè chän läc 
cña c¸c dßng biÕn ®éng tõ 8,5 ®Õn 21,8. Nh− 
vËy cã thÓ chän ra ®−îc 4 dßng cã chØ sè 
chän läc thÊp nhÊt: TB25 (8,5), L08 (9,4), 
CT1 (9,4) vμ S12 (10,2). §©y lμ nh÷ng dßng 
cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn tèt, 
tæng sè qu¶/c©y nhiÒu, tû lÖ nh©n cao, tû lÖ 
qu¶ ch¾c lín, ®Æc biÖt lμ n¨ng suÊt cao. 
§iÒu nμy hoμn toμn phï hîp víi nh÷ng ®¸nh 
gi¸ b−íc ®Çu cña nghiªn cøu nμy trong viÖc 
chän dßng bè ®Ó tiÕn hμnh lai thö. 
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B¶ng 6. HÖ sè kinh tÕ vμ n¨ng suÊt cña c¸c dßng, gièng l¹c 

Tên dòng, giống Hệ số kinh tế Năng suất cá thể 
(tạ/ha) 

Năng suất lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất thực thu 
(tạ/ha) 

Sen lai 75/23 (Đ/C) 0,51 14,86 52,00 36,14b 
L08 0,64 16,00 56,00 40,00a 
S12 0,54 15,81 55,32 39,51a 
D35A 0,53 14,65 51,27 36,62b 
D40 0,39 10,47 36,64 26,17c 
D43 0,48 14,47 50,63 36,17b 
TB25 0,66 14,82 51,87 37,05b 
D52 0,47 13,89 48,61 34,72c 
CT1 0,58 15,21 53,24 38,03ab 
LSD 5% - - 3,58 2,53 

B¶ng 7. ChØ sè chän läc cña c¸c sè dßng, gièng thÝ nghiÖm 

                 Dòng 
Chỉ tiêu 

L08 S12 D35A D40 D43 TB25 CT1 D52 Dòng lý 
tưởng 

Index 9,4 10,2 13,0 21,8 10,3 8,5 9,4 10,3 - 
TGST (ngày) 120 125 123 122 121 120 127 125 120 
LAI* 4,89 5,15 4,98 4,40 4,31 4,32 3,93 5,22 4,65 
SPAD* 33,89 34,46 34,50 34,10 37,09 32,76 39,81 37,10 35,84 
PCK* (g/cây) 28,68 29,58 23,69 28,04 25,38 31,54 24,25 30,18 30,57 
Tổng số quả/cây 13,4 13,2 10,4 10,3 12,7 12,8 13,1 12,7 14,2 
Tỷ lệ quả chắc (%) 62,4 66,2 73,7 86,4 85,4 61,3 66,2 73,5 75,1 
Tỷ lệ nhân (%) 74,1 69,8 72,9 69,7 71,7 73,6 74,7 71,8 85,3 
M100 quả (g) 121,1 126,9 117,6 111,6 125,2 130,2 128,8 139,1 137,7 
M100 hạt (g) 53,8 54,8 55,2 43,8 59,6 50,2 68,1 58,9 66,2 
NSLT (tạ/ha) 56,00 55,32 51,27 36,64 50,63 51,87 53,24 48,61 59,60 
NSTT (tạ/ha) 40,00 39,51 36,62 26,17 36,17 37,05 38,03 34,72 42,60 

Ghi chú: * Giá trị của các chỉ số thời kỳ quả chắc, TGST: Thời gian sinh trưởng, LAI: Chỉ số diện tích lá, SPAD:  
                         chỉ số diệp lục, PCK: Khối lượng chất khô, M100: Khối lượng 100 (quả, hạt), NSLT: Năng suất lý thuyết, 
                         NSTT: năng suất thực thu, Index: Chỉ số chọn lọc dòng 

3.2. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm lai thö mét sè tæ 
       hîp lai 

KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm në hoa vμ søc 
sèng h¹t phÊn cña c¸c dßng bè, mÑ ®−îc lùa 
chän ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng 8, b¶ng 9 vμ 
H×nh 1. KÕt qu¶ cho thÊy, kh«ng cã sù chªnh 
lÖch lín vÒ thêi ®iÓm ra hoa cña gi÷a c¸c 
dßng bè víi c¸c dßng mÑ, biÕn ®éng trong 
kho¶ng tõ 43 - 46 ngμy, tæng thêi gian në 
hoa kÐo dμi tõ 32 - 36 ngμy, thêi gian hoa në 
tËp trung kÐo dμi tõ 15 - 20 ngμy. §©y lμ mét 
®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c«ng t¸c lai 
t¹o: thêi gian në hoa cña c¸c dßng gièng dμi, 

sè l−îng hoa/c©y cña c¸c dßng bè mÑ lμ t−¬ng 
®èi lín, thuËn lîi cho viÖc chän hoa lai vμ 
®¶m b¶o sè l−îng hoa lai cÇn thiÕt. 

H¹t phÊn cña c¸c dßng bè ®· chän ®−îc 
nu«i cÊy trong m«i tr−êng agar + ®−êng, 
®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 30oC (Kakani vμ cs., 
2002), kÕt qu¶ cho thÊy c¸c dßng bè ®Òu lμ 
nh÷ng dßng cã tû lÖ h¹t phÊn h÷u dôc cao 
®¹t trªn 98%. Tû lÖ h¹t phÊn n¶y mÇm trªn 
m«i tr−êng nh©n t¹o ®¹t cao, biÕn ®éng tõ 
86,5 ®Õn 90,2%, trong ®ã dßng L08 cã tû lÖ 
h¹t phÊn n¶y mÇm cao nhÊt (90,2%) thÊp 
nhÊt lμ dßng TB25 (86,5%).  
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B¶ng 8. §Æc ®iÓm në hoa cña c¸c dßng bè, mÑ ®−îc chän läc 

Tên dòng Thời gian từ gieo - ra hoa 
(ngày) 

Tổng thời gian nở hoa 
(ngày) 

Tổng số hoa /cây 
(hoa) 

Sen lai 75/23 46 32 58,07 

L08 44 33 53,60 

S12 44 33 50,28 

TB25 45 33 59,13 

CT1 43 36 70,40 

MD7 44 36 75,46 

B¶ng 9. Mét sè ®Æc ®iÓm vÒ søc sèng h¹t phÊn 

Tên dòng Tỷ lệ hạt phấn hữu dục 
(%) 

Tỷ lệ nảy mầm của hạt phấn 
(%) 

L08 99,8 90,2 

S12 98,3 89,6 

TB25 99,3 86,5 

CT1 99,0 89,7 

Động thái ra hoa của các dòng bố & mẹ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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1 6 11 16 21 26 31 36
ngày từ khi bắt đầu ra hoa

số
 h

oa
/n
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75/23 L08 S12 TB25 MD7 CT1
 

H×nh 1. §éng th¸i ra hoa cña c¸c dßng, gièng bè, mÑ 
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B¶ng 10. KÕt qu¶ lai t¹o mét sè tæ hîp lai 

Tên tổ hợp 
Tổng số 
hoa lai 
(hoa) 

Tổng số 
tia tạo thành

(tia) 

Tổng số quả
tạo thành 

 (quả) 

Tỷ lệ hoa 
hình thành tia 

(%) 

Tỷ lệ tia 
hình thành quả 

(%) 

Tỷ lệ hoa 
hình thành quả 

(%) 

L08 x MD7 300 106 32 35,3 30,2 10,7 

TB25 x MD7 300 66 20 22,0 30,3 7,7 

CT1 x MD7 300 90 27 30,0 30,0 9,0 

S12 x MD7 300 73 22 24,3 30,1 7,3 

Trung bình - - - 27,9 30,2 8,7 

L08 x Sen lai 
75/23 300 27 8 9,0 29,7 2,7 

TB25 x Sen lai 
75/23 300 36 11 12,0 30,4 3,7 

CT1 x Sen lai 
75/23 300 58 17 19,3 29,4 5,7 

S12 x Sen lai 
75/23 300 36 11 12,0 30,4 3,7 

Trung bình - - - 13,1 30,0 4,0 

       

KÕt qu¶ lai thö mét sè tæ hîp lai ®−îc 
tr×nh bμy ë b¶ng 10 cho thÊy, tû lÖ hoa h×nh 
thμnh tia biÕn ®éng tõ 9,0 ®Õn 35,3%, trong 
®ã tû lÖ tia t¹o thμnh khi lai gi÷a c¸c dßng bè 
víi dßng mÑ MD7 (trung b×nh ®¹t 27,9%) cao 
h¬n nhiÒu so víi dßng mÑ Sen lai 75/23 
(trung b×nh 13,1%). Nh− vËy, b−íc ®Çu cã 
thÓ kh¼ng ®Þnh dßng mÑ MD7 cã kh¶ n¨ng 
kÕt hîp tèt h¬n dßng Sen lai 75/23. Trong 
tõng cÆp lai gi÷a c¸c dßng bè víi dßng mÑ 
®−îc chän nhËn thÊy, dßng CT1 cã kh¶ n¨ng 
kÕt hîp tèt víi c¶ hai dßng mÑ MD7 vμ Sen 
lai 75/23, tû lÖ hoa h×nh thμnh tia cña c¸c tæ 
hîp lai CT1 x MD7, CT1 x Sen lai 75/23 lÇn 
l−ît ®¹t 30,0% vμ 19,3%. Dßng L08 cã kh¶ 
n¨ng kÕt hîp cao nhÊt víi dßng MD7, tû lÖ 
hoa h×nh thμnh tia cña cÆp lai gi÷a hai bè 
mÑ nμy ®¹t 35,3%, nh−ng l¹i thÊp nhÊt víi 
dßng Sen lai 75/23 (9,0%). Hai dßng TB25, 
S12 cã kh¶ n¨ng kÕt hîp trung b×nh víi c¶ 
hai dßng mÑ. 

C¨n cø tû lÖ tia h×nh thμnh qu¶ nhËn 
thÊy, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tia thμnh qu¶ 
kh«ng phô thuéc vμo kh¶ n¨ng kÕt hîp cña 
c¸c dßng, gièng mμ phô thuéc chñ yÕu vμo 

b¶n chÊt di truyÒn cña dßng mÑ. Tû lÖ tia 
h×nh thμnh qu¶ cña hai dßng mÑ lμ rÊt tèt 
®¹t tõ 29,4 ®Õn 30,3%. Do ®ã, tû lÖ hoa h×nh 
thμnh qu¶ biÕn ®éng t−¬ng ®ång víi tû lÖ 
hoa h×nh thμnh tia. Tû lÖ hoa h×nh thμnh 
qu¶ cña c¸c tæ hîp lai biÕn ®éng tõ 2,7 ®Õn 
10,7%, cao nhÊt lμ tæ hîp lai L08 x MD7 vμ 
thÊp nhÊt ë tæ hîp lai L08 x Sen lai 75/23. 

4. KÕT LUËN 
C¸c dßng, gièng: TB25, L08, S12, CT1 lμ 

nh÷ng dßng, gièng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn 
tèt vμ n¨ng suÊt cao nhÊt, ®¸p øng môc tiªu 
chän läc. ChØ sè chän läc dßng cña c¸c dßng, 
gièng nμy lÇn l−ît lμ 8,5, 9,4, 9,4 vμ 10,2 

Thêi gian në hoa cña c¸c dßng, gièng bè 
mÑ kh«ng chªnh lÖch lín, tæng sè hoa nhiÒu, 
thêi gian në hoa dμi, søc sèng h¹t phÊn cao. 

Kh¶ n¨ng kÕt hîp cña dßng mÑ MD7 víi 
c¸c dßng bè tèt h¬n dßng Senlai 75/23. Dßng 
CT1 cã kh¶ n¨ng kÕt hîp cao víi c¶ hai dßng 
mÑ. Dßng L08 cã kh¶ n¨ng kÕt hîp cao nhÊt 
víi dßng mÑ MD7, thÊp nhÊt víi dßng mÑ 
Senlai 75/23. 



Nguyễn Thị Thanh Hải, Vũ Đình Chính, Đinh Thái Hoàng    

383 

Tμi liÖu tham kh¶o 
Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n 

(2002). Tiªu chuÈn ngμnh quy ph¹m kh¶o 
nghiÖm tÝnh kh¸c biÖt, tÝnh ®ång nhÊt vμ 
tÝnh æn ®Þnh cña gièng l¹c, tr.4-6. 

Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n 
(2003). Tiªu chuÈn ngμnh h¹t gièng l¹c 
yªu cÇu kü thuËt, tr.1-2. 

Ng« H÷u T×nh, NguyÔn §×nh HiÒn (1996). 
C¸c ph−¬ng ph¸p lai thö vμ ph©n tÝch kh¶ 
n¨ng kÕt hîp trong c¸c thÝ nghiÖm vÒ −u 
thÕ lai. NXB.N«ng nghiÖp, tr.5-7. 

Kakani V.G., Prasap P.V.V., Craufurd P.Q., 
Wheeler, T.R (2002). Response of in vitro 
pollen germination and pollen tube 
growth of groundnut (Arachis hypogaea 
L.) genotypes to temperature. Plant, Cell 
and Environment. Vol. 25: 1651-1661. 

Jira Suwanprasert,  Theerayut Toojinda, 

     Peerasak Srinives and Sontichai 
Chanprame (2006). Hybridization 
Technique for Bambara Groundnut. Breed 
Sci. Vol. 56: 125-129. 

Pande S. , M. Blummel, K. Sivaiah and J. 
Naryana Rao (2003). Effect of diseases on 
yield and nutritive quality of groundnut 
and sorghum crop residues. Summary 
proceedings of a workshop held at 
ICRISAT, Patancheru, India. p: 29-35. 

Sevgi Caliskan, Mehmet Emin Caliskan, 
Mehmet Arslan (2008). Genotypic 
differences for reproductive growth, yield 
and yield components in groundnut 
(Arachis hypogaea L.) Turk. J. Agric. For. 
32: 415-424. 

Tanaka, A., and M.Osaki (1983). Growth 
and behavior of photosynthesized 14C in 
various crops in relation to productivity. 
Soi Sci. Plant Nutr. Vol. 29: 147-158.

 
 
 

 


