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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá về khả năng kết hợp của tám dòng ngô đường được bằng phương pháp 
lai đỉnh. Thí nghiệm đã tiến hành khảo sát 12 tổ hợp lai đỉnh giữa 6 dòng ngô đường ưu tú với 2 
cây thử được thực hiện trong vụ thu đông 2008 và vụ xuân 2009, tại Trường Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội.  

Kết quả chỉ ra rằng các dòng ngô có khả năng kết hợp chung cao đối với tính trạng năng suất 
bắp tươi là dòng Đ3 (17,150), dòng Đ27 (34,943). Cây thử Đ5 và cây thử Đ8 có khả năng kết hợp 
chung như nhau. Hai tổ hợp lai cho năng suất bắp tươi cao tương đương với giống đối chứng 
Sugar 75 là Đ5 x Đ3 (15,24 tấn/ha) và Đ8 x Đ27 (15,04 tấn/ha), năng suất bắp tươi của giống đối 
chứng là 14,44 tấn/ha. Độ Brix (%) của hai tổ hợp lai ưu tú tương ứng là 14,1% và 15,3%, % Brix của 
Sugar 75 là 15,1%. 

Từ khóa: Khả năng kết hợp chung, lai đỉnh, ngô đường. 

SUMMARY 

A total of eight sweet corn inbred lines was evaluated for their combining ability using 
topcross method in a lines x tester scheme. Twelve topcross hybrids produced by crossing 6 
outstanding sweet inbred lines with 2 testers were evaluated in Autumn - Winter season 2008 and 
Spring season 2009 at Hanoi Agricultural University.  

The lines Đ3 and Đ27 exhibit good general combining ability. Two hybrids were identified 
slightly higher than the check cultivar, Sugar 75, in terms of fresh corn yield, i.e. Đ5 x Đ3 (15.24 
tons/ha) and Đ8 x Đ27 (15.04 tons/ha). The percentage of Brix of these hybrids is similar to the 
check. 

 Key words: General combining ability, sweet corn inbred lines, topcross.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Ng« ®−êng (Zea mays L. subsp 
saccharata Sturt.) ®−îc xÕp vμo lo¹i ng« thùc 
phÈm cho con ng−êi. DiÖn tÝch ng« ®−êng 
trªn thÕ giíi t¨ng nhanh, do nhu cÇu tiªu 
thô ngμy cμng cao, tõ 690 ngh×n hecta (n¨m 
1980) lªn 930 ngh×n hecta (n¨m 1990), tíi 
1.000 ngh×n hecta (n¨m 2000) vμ 1.028 
ngh×n hecta vμo n¨m 2006. Trong nh÷ng 
n¨m gÇn ®©y, ë ViÖt Nam trång ng« thùc 
phÈm nãi chung vμ ng« ®−êng nãi riªng b−íc 
®Çu ®· ph¸t triÓn vμ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh 
tÕ cho n«ng d©n. HiÖn nay, c¸c gièng ng« 
®−êng lai ®Òu nhËp néi nh−: Sugar75, 
TN115, TN103, Sakita, Hoa Tr©n... víi chi 
phÝ h¹t gièng cao (350000 - 750000 ®/kg).  

ViÖt Nam ch−a cã gièng ng« ®−êng lai 
®−a vμo s¶n xuÊt. §iÒu ®ã ®· lμm h¹n chÕ 
®Õn s¶n xuÊt vμ hiÖu qu¶ trång ng« ®−êng ë 
n−íc ta, ®«i khi g©y khã kh¨n cho ng−êi s¶n 
xuÊt (Lª Quý Kha, 2006) do gièng nhËp 
kh«ng kÞp thêi. Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc 
hiÖn nh»m môc tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kÕt 
hîp cña mét sè dßng ng« ®−êng −u tó vμ 
chän läc c¸c tæ hîp lai cã kh¶ n¨ng kÕt hîp 
cao phôc vô s¶n xuÊt.  

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

2.1. VËt liÖu 

VËt liÖu gåm 8 dßng ng« ®−êng −u tó 
®−îc lùa chän tõ tËp ®oμn dßng ng« ®−êng tù 
phèi cña Bé m«n C©y l−¬ng thùc (Khoa N«ng 
häc, §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi), trong ®ã 
2 c©y thö lμ dßng §5 & §8, lai víi 6 dßng −u 
tó t¹o ra 12 tæ hîp ng« ®−êng lai (THL). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§¸nh gi¸ 8 dßng, lai t¹o tæ hîp lai tiÕn 
hμnh trong vô thu ®«ng 2008. Kh¶o s¸t 12 
THL trong vô xu©n 2009. ThÝ nghiÖm ®−îc 
tiÕn hμnh t¹i ruéng thÝ nghiÖm - Khoa N«ng 
häc - §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

2.2.1. Bè trÝ thÝ nghiÖm 

ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu 
nhiªn hoμn chØnh (RCBD) víi 3 lÇn nh¾c 
l¹i, mçi khèi gåm 12 tæ hîp lai vμ 1 ®èi 
chøng lμ Sugar 75, mçi tæ hîp lai gieo 4 
hμng, dμi 5 m. 

2.2.2. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt ¸p dông vμ 
          chØ tiªu theo dâi 

C¸c biÖn ph¸p kü thuËt thùc hiÖn theo 
quy tr×nh hiÖn hμnh vμ c¸c c«ng thøc thÝ 
nghiÖm ®−îc theo dâi 30 c©y (theo dâi 10 c©y/ 
hμng ng« thÝ nghiÖm), nh÷ng chØ tiªu n«ng 
sinh häc ®−îc tiÕn hμnh theo quy ph¹m kh¶o 
nghiÖm gièng ng« (Tiªu chuÈn ngμnh 10 
TCN 314:2006). 

2.2.3. Xö lý sè liÖu 

 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®−îc xö lý b»ng 
phÇn mÒm ph©n tÝch ANOVA, IRRISTAT 4.0 
vμ phÇn mÒm ph©n tÝch kh¶ n¨ng kÕt hîp 
(NguyÔn §×nh HiÒn, 1996). 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm n«ng häc 
       cña 8 dßng ng« ®−êng  

B¶ng 1 cho thÊy c¸c dßng tham gia thÝ 
nghiÖm cã chiÒu cao c©y trung b×nh lμ 145,7 
cm, cao nhÊt lμ dßng §2 (161,9 cm), thÊp 
nhÊt lμ dßng §8 (126,7 cm). C¸c dßng §4, 
§8, §18 cã chiÒu cao thÊp nªn chän c©y lμm 
mÑ vμ c¸c dßng kh¸c cã thÓ chän lμm c©y bè. 
ChiÒu cao c©y cña c¸c dßng t−¬ng ®èi ®ång 
®Òu v× CV% dao ®éng trong kho¶ng 4 - 12%. 

ChiÒu cao ®ãng b¾p cña 8 dßng, dao ®éng 
tõ 50,6 - 82,3 cm trong ®ã cao nhÊt lμ dßng 
§12 (82,3 cm), thÊp nhÊt lμ dßng §8 (50,6 cm) 
nh−ng ë tõng dßng t−¬ng ®èi ®ång ®Òu (CV% 
tõ 4 - 9%). PhÇn tr¨m ®ãng b¾p trªn th©n 
còng t−¬ng ®èi phï hîp, tõ 35 - 53%. Nh×n 
chung, chiÒu cao ®ãng b¾p cña c¸c dßng lμ 
thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h¹t lai. 

N¨ng suÊt lý thuyÕt cña c¸c dßng dao 
®éng Ýt (tõ 10,8 - 22,5 t¹/ha), trong ®ã dßng 
§18 cã n¨ng suÊt cao nhÊt (22,5 t¹/ha), dßng 
§8 cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt (10,8 t¹/ha).  
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B¶ng 1. Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i c©y vμ n¨ng suÊt cña 8 dßng ng« ®−êng 
vô thu ®«ng 2008 t¹i vïng Gia L©m - Hμ Néi 

Chiều cao cây Cao đóng bắp 
STT Tên dòng 

TB (cm) CV% TB (cm) CV% 
% đóng bắp Năng suất hạt khô 

(tạ/ha) 

1 Đ2 161,9 3,6 65,4 5,6 40,4 15,5 
2 Đ3 148,7 3,9 52,3 7,0 35,2 15,9 
3 Đ4 136,5 7,0 72,8 5,0 53,3 12,8 
4 Đ5 159,5 6,0 58,3 6,3 36,6 16,5 
5 Đ8 126,7 4,5 50,6 7,2 39,9 10,8 
6 Đ12 155,5 6,2 82,3 4,4 52,9 20,4 
7 Đ18 129,5 13,8 67,7 9,2 52,3 22,5 
8 Đ27 147,5 12,1 60,4 6,0 40,9 16,9 

 Max 161,9  82,3   22,5 
 Min 126,7  50,6   10,8 
 TB 145,7  63,7   16,4 

        

3.2. Mét sè ®Æc ®iÓm n«ng häc cña 12 tæ 
       hîp lai ®Ønh 

C¸c tæ hîp lai cã thêi gian sinh tr−ëng 
dao ®éng tõ 84 - 89 ngμy, thuéc nhãm chÝn 
trung b×nh, sím h¬n 2 - 7 ngμy so víi gièng 
®èi chøng Sugar 75 (91 ngμy) (B¶ng 2). 
ChiÒu cao c©y cña c¸c tæ hîp lai dao ®éng tõ 
132,6 - 167,4 cm, trong ®ã cao nhÊt lμ §5 x §3 

   
  
 

(167,4 cm), cao h¬n ®èi chøng (143,8 cm) vμ 
thÊp nhÊt lμ §8 x §18 (132,6 cm). ChiÒu cao 
®ãng b¾p trung b×nh cña c¸c THL lμ 57,6 cm, 
b»ng 38,4% so víi chiÒu cao c©y trung b×nh 
(150 cm).  

Nh− vËy, chiÒu cao c©y vμ chiÒu cao 
®ãng b¾p t−¬ng ®èi gÇn víi môc tiªu chän 
t¹o gièng hiÖn nay. 

B¶ng 2. Mét sè ®Æc ®iÓm n«ng häc cña 12 tæ hîp ng« ®−êng lai vô xu©n 2009 
t¹i vïng Gia L©m - Hμ Néi 

Stt Tên THL TGST  
(ngày) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều cao  
đóng bắp (cm) 

Chiều dài 
bắp (cm) 

Đường kính 
bắp (cm) 

1 Đ5 x Đ2 89 146,0 55,4 15,4 4,1 
2 Đ5 x Đ3 86 167,4 75,4 19,0 5,0 
3 Đ5 x Đ4 87 160,2 66,6 17,6 4,6 
4 Đ5 x Đ12 88 148,2 61,0 17,1 4,2 
5 Đ5 x Đ18 87 158,4 64,0 16,2 4,4 
6 Đ5 x Đ27 87 145,6 56,6 17,8 4,8 
7 Đ8 x Đ2 84 152,8 61,2 15,9 4,8 
8 Đ8 x Đ3 87 153,4 64,0 17,8 5,1 
9 Đ8 x Đ4 87 147,2 60,0 16,0 4,8 
10 Đ8 x Đ12 87 138,0 50,8 15,4 4,5 
11 Đ8 x Đ18 86 132,6 40,6 14,2 4,2 
12 Đ8 x Đ27 85 158,2 52,0 17,3 4,9 

13 Sugar 75 (Đ/C) 91 143,8 41,2 18,98 5,2 

 CV%     3,5 5,0 5,9 0,49 
 LSD0,05    4,2 4,8 1,7 6,4 
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C¸c THL tham gia thÝ nghiÖm cã chiÒu 
dμi b¾p dao ®éng tõ 14,2 - 19,0 cm (B¶ng 2), 
dμi nhÊt lμ §5 x §3 (19,0 cm) t−¬ng ®−¬ng 
víi §/C Sugar 75 (19,0 cm). ChiÒu dμi b¾p 
cña c¸c THL cã hÖ sè biÕn ®éng CV% = 5,9, 
trong khi ®ã ®−êng kÝnh b¾p l¹i Ýt biÕn ®éng 
(CV% = 0,49). C¸c THL cã ®−êng kÝnh b¾p 
dao ®éng tõ 4,1 - 5,1 cm, lín nhÊt lμ §8 x §3 
(5,1 cm) nhá h¬n ®èi chøng (5,2 cm). 

3.3. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
        n¨ng suÊt cña 12 tæ hîp ng« ®−êng lai  

N¨ng suÊt cña c¸c THL §5 x §3 vμ §8 x 
27 cao h¬n gièng ®èi chøng nh−ng kh«ng 
v−ît cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª, tuy nhiªn 
chóng cao h¬n c¸c THL §5 x §2, §5 x §4, 
§5 x §12, §8 x §2, §8 x §3 vμ §8 x §18 ë 
møc ý nghÜa  = 0,05, LSD0,05 = 30,6.  

Tû lÖ b¾p h÷u hiÖu cña c¸c THL dao 
®éng tõ 0,80-0,98 b¾p/c©y (B¶ng 3), thÊp nhÊt 

nhÊt (0,8) lμ THL §8 x §18, cao nhÊt lμ THL 
§5 x §4 (0,98) trong khi ®ã gièng §/C lμ 
0,91.  

Sè hμng h¹t/b¾p cña c¸c THL dao ®éng 
tõ 11,2 - 14,4, trung b×nh ®¹t 13,1 hμng 
h¹t/b¾p, cao nhÊt lμ §8 x §3 (14,4), cao h¬n 
§/C (13,2), thÊp nhÊt lμ §8 x §18 (11,2).  

Sè h¹t/hμng cña c¸c THL tham gia thÝ 
nghiÖm dao ®éng tõ 31,4 - 41,2 h¹t/hμng, 
cao nhÊt lμ §5 x §3 (41,2) cao h¬n §/C 
(32,6), thÊp nhÊt lμ §8 x §18 (31,4 
h¹t/hμng). 

Ngoμi n¨ng suÊt, chØ tiªu chÊt l−îng 
còng cã vai trß rÊt quan träng v× ng« ®−êng 
dïng ¨n t−¬i hoÆc chÕ biÕn ®å thùc phÈm. 
B¶ng 3 cho thÊy, THL §8 x §27 cã ®é Brix 
cao nhÊt (15,3%), cao h¬n gièng §/C (15,1%), 
thÊp nhÊt lμ §8 x §18 (12,6%). C¸c THL cã 
®é Brix cao lμ §8 x §3, §8 x §4, §5 x §3 vμ 
§5 x §4.  

B¶ng 3. N¨ng suÊt vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cña 12 tæ hîp ng« ®−êng lai 
vô xu©n 2009 t¹i vïng Gia L©m - Hμ Néi 

STT Tên THL Tỷ lệ 
bắp hữu hiệu 

Số hàng hạt/bắp 
(hàng) 

Số hạt/hàng 
(hạt) 

Năng suất bắp tươi 

(tạ/ha) 
Độ Brix 

(%) 

1 Đ5 x Đ2 0,83 14,0 32,6 91,0 14,0 

2 Đ5 x Đ3 0,90 14,0 41,2 152,4 14,1 

3 Đ5 x Đ4 0,98 12,8 34,8 91,8 14,6 

4 Đ5 x Đ12 0,87 12,4 37,4 92,9 13,5 

5 Đ5 x Đ18 0,83 12,8 33,8 100,0 14,0 

6 Đ5 x Đ27 0,95 14,4 39,0 139,9 13,4 

7 Đ8 x Đ2 0,81 12,4 36,2 95,0 13,2 

8 Đ8 x Đ3 0,90 14,4 37,4 102,9 14,9 

9 Đ8 x Đ4 0,80 13,2 33,8 108,2 15,2 

10 Đ8 x Đ12 0,87 12,0 33,6 100,9 13,4 

11 Đ8 x Đ18 0,80 11,2 31,4 97,0 12,6 

12 Đ8 x Đ27 0,92 13,6 35,4 150,4 15,3 

13 Sugar 75 (Đ/C) 0,91 13,2 32,6 144,4 15,1 

 CV%   16,1  

 LSD0,05   30,6  
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B¶ng 4. Gi¸ trÞ KNKH chung vÒ tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt thùc thu b¾p t−¬i 

Dòng Cây thử 
STT 

Tên Gi Tên gi 

1 Đ2 -17,150ns Đ5 1,135ns 

2 Đ3 17,150ns Đ8 -1,135ns 

3 Đ4 -10,200ns Tổng 0 

4 Đ12 -13,344ns Ed = 7,741 

5 Đ18 -11,672ns Ed(di-dj) = 10,947 

6 Đ27 34,943* LSD0,05 = 10,947*t(0.05,22) = 22,702 

Ecj = 4,469 

Tổng             0 Ed(ck-cj) = 6,321 

LSD0,05 = 6,321*t(0.05,22) = 13,109 

Ghi chú: Edi: Sai số của KNKH chung của dòng; Ed(di-dj): Sai số khi so 2 KNKH chung của 2 dòng;  
                       LSD0,05 (dòng): Biểu thị độ chênh lệch nhỏ nhất có ý nghĩa khi đánh giá KNKH chung của các dòng.  
                       Ecj: Sai số của KNKH chung của cây thử; Ed(ck - cl): Sai số khi so sánh 2 KNKH chung của cây thử;  
                      LSD0,05 (cây thử): Biểu thị độ chênh lệch nhỏ nhất có ý nghĩa khi đánh giá KNKH chung của cây thử.  
                      * Biểu thị các số liệu của các dòng có KNKH chung cao hơn các dòng khác ở mức P<0,05.  
                      gi: Giá trị KNKH chung của dòng.gj: Giá trị KNKH chung của cây thử. 

3.4. Kh¶ n¨ng kÕt hîp vÒ n¨ng suÊt b¾p 
       t−¬i cña c¸c THL 

B¶ng 4 cho thÊy, dßng §27 cã gi¸ trÞ 
KNKH chung vÒ tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt b¾p 
t−¬i cao nhÊt (34,943*), sai kh¸c so víi c¸c 
dßng kh¸c ë møc ý nghÜa 99%. Dßng §3 cã 
gi¸ trÞ KNKH chung cao (17,150ns) nh−ng 
kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ mÆt thèng kª. Dßng 
cã gi¸ trÞ KNKH chung vÒ tÝnh tr¹ng n¨ng 
suÊt b¾p t−¬i nhá nhÊt lμ dßng §2 (-
17,150ns). C¸c dßng §4, §12 vμ §18 cã gi¸ trÞ 
KNKH chung nhá (t−¬ng øng lμ: -10,200/-
13,344 vμ -11,672). 

VËy KHNK chung vÒ tÝnh tr¹ng n¨ng 
suÊt cña c¸c c©y thö kh«ng cã sù kh¸c nhau 
ë møc cã ý nghÜa, tøc lμ hai c©y thö cã 
KNKH chung t−¬ng ®−¬ng nhau. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn  

- N¨ng suÊt trung b×nh cña c¸c dßng 
tham gia thÝ nghiÖm lμ 16,4 t¹/ha (ë ®é Èm 

14%). Dßng cã n¨ng suÊt cao nhÊt lμ dßng 
§18 (22,5 t¹/ha). ë c¸c dßng tham gia thÝ 
nghiÖm cã sù ®ång cao vÒ mÆt h×nh th¸i. 

- C¸c THL cã thêi gian sinh tr−ëng 
thuéc nhãm chÝn trung b×nh, tõ 84 - 89 ngμy. 
ChiÒu cao c©y dao ®éng tõ 132,6 - 167,4 cm. 

- N¨ng suÊt thùc thu b¾p t−¬i cña c¸c 
THL tham gia thÝ nghiÖm dao ®éng tõ 91,0 - 
152,4 t¹/ha, cao nhÊt lμ THL §5 x §3 (152,4 
t¹/ha), thÊp nhÊt lμ THL §5 x §2 (91,0 
t¹/ha), gièng ®èi chøng lμ 144,4 t¹/ha. 

- C¸c tæ hîp ng« ®−êng lai cã ®é Brix 
biÕn ®éng trong kho¶ng 12,6 ®Õn 15,3%, cao 
nhÊt lμ §8 x §27 (15,3%), thÊp nhÊt lμ §8 x 
§18 (12,6%). Gièng ®èi chøng cã ®é Brix lμ 
15,1%. 

- KÕt qu¶ ph©n tÝch KNKH cho thÊy, 
dßng cã gi¸ trÞ KNKH chung cao lμ §3 
(17,150) vμ dßng §27 cã gi¸ trÞ KNKH chung 
vÒ tÝnh tr¹ng n¨ng suÊt b¾p t−¬i cao nhÊt 
(34,943*), sai kh¸c so víi c¸c dßng kh¸c ë 
møc ý nghÜa 99%. C©y thö §5 vμ §8 cã gi¸ 
trÞ KNKH chung lμ nh− nhau. 
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4.2. §Ò nghÞ 

- §Ò nghÞ tiÕp tôc ®¸nh gi¸ vμ tiÕn hμnh 
sö dông c¸c dßng cã gi¸ trÞ KNKH chung cao 
lμ §3 vμ §27 vμo c¸c phÐp lai ®Ó t¹o ra c¸c 
THL −u tó kh¸c. 

- C©y thö §5 cã gi¸ trÞ KNKH chung 
cao, nªn sö dông c©y thö nμy vμo nhiÒu phÐp 
lai kh¸c nhau ®Ó t¹o −u thÕ lai. 

- TiÕp tôc lai t¹o vμ ®¸nh gi¸ 2 THL §5 
x §3 vμ §8 x §27, ®ång thêi ®−a kh¶o 
nghiÖm 2 THL ®Þnh h−íng s¶n xuÊt. 
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