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TÓM TẮT 

Thí nghiệm tiến hành đánh giá trên 16 dòng vật liệu lúa phân ly, thế hệ F6, F7 của các cặp lai với 
bố mẹ là các giống lúa chất lượng trong và ngoài nước. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được 
những dòng vật liệu triển vọng, có đặc điểm nông sinh học và năng suất tốt, chất lượng gạo cao để 
tiếp tục nhân rộng và đưa vào sản xuất. Thí nghiệm đánh giá 16 dòng vật liệu và 2 đối chứng (Bắc 
thơm số 7, Hương thơm số 1) được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), 3 lần lặp lại, diện 
tích mỗi ô thí nghiệm là 5 m2, mật độ cấy 33 khóm/m2. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng thí 
nghiệm cho hạt gạo có dạng thuôn dài, độ bạc bụng thấp, mùi thơm nhẹ và có hàm lượng amylase 
biến động từ 11,5 đến 26,7%. Đã xác định được 5 dòng CL1, CL2, CL6, CL10, CL14 có năng suất cao 
hơn đối chứng, kiểu cây đẹp, chất lượng gạo tốt có thể sử dụng trực tiếp hoặc làm nguồn vật liệu tốt 
cho công tác chọn tạo giống lúa chất lượng.  

Từ khóa: Chất lượng xay xát, chất lượng nấu nướng, hàm lượng amylase,  mùi thơm. 

SUMMARY 

The objectives of this study were to evaluate agronomic characters and grain quality of 16 rice 
inbred lines developed from crosses between domestic and exotic quality cultivars in F6 and/or F7 
generation and identify potential lines having superior agronomic characters as well as high grain 
quality. The experiment were arranged in completely randomized design (CRD) with 3 replications, 
5m2 plot and planting density of 33 tillers/m2. The analysis indicates that all of experimental lines 
carried aromatic character with favorite grain demension (slender), low chalkiness and possessed 
variable amylose contents (from 11.5% to 26.7%). Five lines include CL1, CL2, CL6, CL10, CL14 had 
significantly higher yield than two check varieties, desired plant type and high grain quality. These 
lines may be further evaluated for potential cultivars or used as breeding lines in high quality rice 
breeding programs.  

Key words: Amylase content, aroma, chemical quality, cooking quality.    

1. §ÆT VÊN §Ò 

S¶n l−îng g¹o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 
®øng vÞ trÝ thø hai trªn thÕ giíi, nh−ng gi¸ 

trÞ th−¬ng tr−êng cña s¶n phÈm g¹o ViÖt 
Nam cßn thÊp, ch−a t¹o dùng ®−îc th−¬ng 
hiÖu g¹o quèc gia. Gi¸ g¹o cña ViÖt Nam 
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lu«n thÊp h¬n tõ 20 - 60 USD/tÊn so víi gi¸ 
g¹o ®ång h¹ng vμ ®ång chÊt l−îng cña c¸c 
n−íc kh¸c trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. Lý do mét 
phÇn v× kü thuËt canh t¸c, c«ng nghÖ chÕ 
biÕn, mét phÇn v× bé gièng lóa chÊt l−îng 
cña ViÖt Nam ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu 
cña s¶n xuÊt vμ tiªu thô trong n−íc còng 
nh− xuÊt khÈu. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm g¹o 
®−îc ng−êi tiªu dïng trong n−íc −a chuéng 
hiÖn nay lμ g¹o cña c¸c gièng lóa cã nguån 

gèc tõ n−íc ngoμi nh− Basmati 370 (Ên §é & 
Pakistan), Khawdakmali 105 (Th¸i Lan), 
Jasmin 85 (IR 841) (ViÖn Lóa quèc tÕ - 
IRRI); B¾c th¬m sè 7, H−¬ng th¬m sè 1, LT2, 
V§20 (Trung Quèc)… C¸c gièng lóa nμy tuy 
cã chÊt l−îng g¹o tèt nh−ng kh¶ n¨ng thÝch 
øng vμ chèng chÞu h¹n chÕ trong ®iÒu kiÖn 
canh t¸c ViÖt Nam, dÔ nhiÔm s©u bÖnh vμ 
n¨ng suÊt kh«ng cao (NguyÔn ThÞ H»ng, 
2005). 

MiÒn B¾c ViÖt Nam hiÖn nay cã nhu cÇu 
s¶n xuÊt vμ tiªu thô g¹o chÊt l−îng ngμy 
cμng lín. Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng 
th«n ®· quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt lóa chÊt 
l−îng ë phÝa B¾c nh−ng hiÖn nay ch−a t×m 
®−îc bé gièng lóa phï hîp (NguyÔn ThÞ 
H»ng, 2005). V× vËy, cÇn thiÕt ph¶i nhanh 
chãng t¹o ra nh÷ng gièng lóa chÊt l−îng cao, 
n¨ng suÊt kh¸ vμ thÝch øng tèt víi ®iÒu kiÖn 
canh t¸c miÒn B¾c nãi riªng vμ ViÖt Nam nãi 
chung. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã, thÝ 
nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh víi môc tiªu x¸c ®Þnh 
mét sè dßng vËt liÖu lóa triÓn väng trªn c¬ së 
®¸nh gi¸ mét sè ®Æc ®iÓm n«ng sinh häc vμ 
chÊt l−îng g¹o cña 16 dßng vËt liÖu lóa. 

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

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 16 dßng lóa lμ 
con lai thÕ hÖ F6, F7 cña c¸c cÆp lai mμ bè mÑ 
lμ c¸c gièng lóa chÊt l−îng nh− Khawdakmali 
105, Basmati 370, Jasmin 85, Amber, Hoa 
s÷a, B¾c th¬m sè 7, T¸m xoan, ST10, nÕp 
®Þa ph−¬ng... §èi chøng lμ hai gièng lóa chÊt 

l−îng ®−îc trång nhiÒu ngoμi s¶n xuÊt lμ 
B¾c th¬m sè 7 vμ H−¬ng th¬m sè 1.  

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trong vô 
mïa 2009, t¹i khu thÝ nghiÖm lóa, Khoa 
N«ng häc, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi. Bè trÝ thÝ nghiÖm theo kiÓu hoμn toμn 
ngÉu nhiªn (CRD), 3 lÇn lÆp l¹i. DiÖn tÝch 
mçi « thÝ nghiÖm lμ 5 m2, mËt ®é cÊy 33 
c©y/m2 (hμng c¸ch hμng 20 cm, c©y c¸ch c©y 
15 cm). 

C¸c chØ tiªu n«ng sinh häc ®−îc ®¸nh 
gi¸ bao gåm: thêi gian sinh tr−ëng ®−îc 
tÝnh tõ lóc gieo ®Õn trç; t×nh h×nh s©u bÖnh 
h¹i ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm cña IRRI; 
chiÒu cao c©y cuèi cïng ®−îc ®o tõ mÆt ®Êt 
®Õn mót ®Çu b«ng kh«ng kÓ r©u; sè b«ng 
h÷u hiÖu/khãm lμ sè b«ng cã nhiÒu h¬n 10 
h¹t ch¾c (SES, IRRI, 2002). H×nh d¹ng h¹t 
g¹o ®−îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu chiÒu dμi, 
chiÒu réng vμ tû lÖ chiÒu dμi/chiÒu réng; ®é 
b¹c bông ®¸nh gi¸ th«ng qua quan s¸t tû lÖ 
diÖn tÝch vïng b¹c bông vμ tiÕt diÖn h¹t 
g¹o; mïi th¬m h¹t g¹o ®−îc ®¸nh gi¸ c¶m 
quan b»ng dung dÞch KOH 1,7% theo 3 møc 
®é kh«ng th¬m, th¬m nhÑ, th¬m ®Ëm; ®¸nh 
gi¸ nhiÖt ®é hãa hå cña g¹o th«ng qua møc 
®é ph©n hñy h¹t g¹o trong dung dÞch KOH 
1,7% (IRRI, 2002). Hμm l−îng amylose 
®¸nh gi¸ b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch mËt 
®é quang (Seko, 2003). 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý, tÝnh sai sè b»ng 
ch−¬ng tr×nh Excel, theo gi¸o tr×nh “Ph−¬ng 
ph¸p thÝ nghiÖm” do NguyÔn ThÞ Lan vμ 
Ph¹m TiÕn Dòng biªn so¹n (2005).  

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Thêi gian sinh tr−ëng vμ ®Æc ®iÓm 
       h×nh th¸i cña c¸c dßng nghiªn cøu 

C¸c dßng nghiªn cøu ®Òu cã thêi gian 
sinh tr−ëng thuéc nhãm trung ngμy, biÕn 
®éng tõ 121 ®Õn 127 ngμy. Thêi gian sinh 
tr−ëng nμy t−¬ng ®−¬ng víi hai gièng ®èi 
chøng B¾c th¬m sè 7 vμ H−¬ng th¬m sè 1. 
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B¶ng 1. Thêi gian sinh tr−ëng vμ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña c¸c dßng thÝ nghiÖm 

Đặc điểm lá đòng 
Dòng Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 
Chiều cao cây 

(cm) 
Chiều dài bông

(cm) Chiều dài
(cm) 

Chiều rộng 
(cm) 

Góc lá 
(độ) 

CL1 123 102,1 24,6 36,2 1,6 10,4 

CL2 127 107,7 29,3 36,6 1,8 12,2 

CL3 123 97,5 22,3 27,1 1,2 9,8 

CL4 127 106,4 30,3 34,8 1,6 11,4 

CL5 122 100,6 26,6 34,7 1,3 9,7 

CL6 121 102,9 27,6 36,4 1,4 10,3 

CL7 121 107,9 26,9 34,5 1,5 10,6 

CL8 122 107,0 25,4 26,3 1,7 12,1 

CL9 123 106,1 27,8 27,5 1,5 10,3 

CL10 121 103,0 27,3 28,7 1,4 10,6 

CL11 124 106,9 28,4 32,5 1,5 11,2 

CL12 126 101,2 26,9 26,8 1,6 11,4 

CL13 123 100,6 27,9 34,6 1,3 10,4 

CL14 126 99,2 28,1 33,5 1,7 12,0 

CL15 127 106,2 28,4 31,1 1,6 11,7 

CL16 125 106,2 23,9 25,8 1,4 10,2 

BT số 7 125 98,4 24,0 34,2 1,4 10,2 

HT số 1 121 100,8 25,5 35,1 1,6 10,5 

       
ChiÒu cao c©y cuèi cïng cña mét gièng 

lóa lμ mét nh©n tè quan träng h×nh thμnh 
nªn cÊu tróc kiÓu c©y. C©y cao h¬n 150 cm 
rÊt dÔ bÞ lèp ®æ, ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt 
trong khi ®ã c©y thÊp h¬n 90 cm l¹i bÞ h¹n 
chÕ vÒ chiÒu dμi b«ng lóa, g©y khã kh¨n cho 
viÖc n©ng cao n¨ng suÊt. Trong thùc tÕ s¶n 
xuÊt hiÖn nay, kiÓu c©y lóa hiÖn ®¹i cã chiÒu 
cao d¹ng b¸n lïn (90 - 110 cm) ®−îc s¶n xuÊt 
chÊp nhËn réng r·i. XÐt trªn tiªu chÝ nμy, 
c¸c dßng nghiªn cøu cã chiÒu cao biÕn ®éng 
tõ 97,5 cm (CL3) ®Õn 107,9 cm (CL7), phï 
hîp víi xu thÕ kiÓu c©y hiÖn ®¹i (B¶ng 1).  

L¸ ®ßng quyÕt ®Þnh tíi 50% n¨ng suÊt 
h¹t cña c©y lóa. DiÖn tÝch l¸ ®ßng, sÏ quy 
®Þnh kh¶ n¨ng tæng hîp vËt chÊt cña c©y lóa. 
DiÖn tÝch nμy tû lÖ thuËn víi chiÒu dμi vμ 
chiÒu réng l¸. Trong c¸c dßng nghiªn cøu, 
dßng CL2 cã chiÒu dμi (36,6 cm) vμ chiÒu 
réng  (1,8 cm) l¸ lín nhÊt trong sè c¸c dßng 
nghiªn cøu, ®ång thêi v−ît h¬n ®èi chøng. 

Dßng CL8 cã l¸ ®ßng ng¾n nhÊt (26,3 cm), 
trong khi dßng CL3 cã l¸ ®ßng hÑp nhÊt (1,2 
cm). C¶ 16 dßng ®Òu cã l¸ ®ßng ®øng (gãc l¸ 
nhá h¬n 15o) (B¶ng 1).  

3.2. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ  
       n¨ng suÊt cña c¸c dßng kh¶o s¸t 

Sè b«ng h÷u hiÖu/khãm thÓ hiÖn kh¶ 
n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña tõng dßng. 
Mét dßng cã sè b«ng h÷u hiÖu/khãm cao cho 
thÊy, dßng sinh tr−ëng m¹nh vμ cho tiÒm 
n¨ng n¨ng suÊt cao. Sè b«ng/khãm cña c¸c 
dßng kh¶o s¸t biÕn ®éng tõ 4,8 b«ng/khãm 
®Õn 6,0 b«ng/khãm, kh«ng sai kh¸c víi nhau 
vμ kh«ng kh¸c so víi ®èi chøng H−¬ng th¬m 
sè 1 (B¶ng 2).  

Sè h¹t trªn b«ng cña c¸c dßng dao ®éng 
lín tõ 170 h¹t/b«ng (CL14) ®Õn 120,5 h¹t/b«ng 
(CL5). Trong khi ®ã, tû lÖ h¹t ch¾c cña tËp 
®oμn dßng biÕn ®éng tõ 56,7% (CL2) ®Õn 
68,7% (CL10). 
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B¶ng 2. N¨ng suÊt, yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt c¸c dßng thÝ nghiÖm 

Dòng Số bông 
/khóm 

Số hạt 
/bông 

Số hạt  
chắc 

Tỷ lệ  
hạt chắc (%) 

Khối lượng  
1000 hạt (g) 

Năng suất  
cá thể (g) 

CL1 4,8 148,5ab 92,7b 62,4 24,0 19,0b 

CL2 5,1 146,2ab 82,9d 56,7 29,4 21,4a 

CL3 5,2 144,1b 90,1c 62,5 23,5 17,4c 

CL4 5,3 153,7ab 89,5c 58,2 27,7 16,2d 

CL5 5,3 120,5c 83,2d 69,0 22,2 15,7de 

CL6 5,6 142,6b 90,6c 63,5 24,5 21,6a 

CL7 6,0 161,5ab 99,6ab 61,7 27,0 17,2c 

CL8 5,5 163,6ab 98,8ab 60,4 24,1 16,2d 

CL9 5,3 165,2a 91,4b 55,3 28,2 15,8de 

CL10 5,4 125,4bc 86,2c 68,7 29,9 16,1de 

CL11 5,6 165,8a 96,2b 58,0 24,1 14,3e 

CL12 5,4 143,5b 85,8c 59,8 23,6 13,2f 

CL13 5,2 155,4a 99,1ab 63,8 24,3 16,2d 

CL14 5,3 170,0a 101,3a 59,6 26,7 14,5e 

CL15 5,2 145,0b 83,0d 57,2 24,9 14,7e 

CL16 5,4 143,3b 82,4d 57,5 26,1 19,3b 

BT số 7 5,7 142,8b 93,2b 65,3 23,1 14,3e 

HT số 1 6,0 160,0ab 92,6b 57,9 25,9 15,2e 

CV% 14,66 8,35 3,30   2,91 
LSD0,05 1,54 20,17 4,95   0,91 

Ghi chú: Các trung bình công thức được đánh giá bởi các chữ cái (trên mũ) giống nhau thì được coi là khác nhau 
                không ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%, ngược lại các công thức được đánh giá bởi các chữ cái khác 
                nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. 

Khèi l−îng 1000 h¹t ph¶n ¸nh ®é lín h¹t 
cña c¸c dßng. C¸c dßng ®Òu cã träng l−îng 
1000 h¹t cao h¬n ®èi chøng B¾c th¬m sè 7 
(22,1 g). C¸c dßng CL2 (29,4 g); CL10 (29,9 g) 
vμ CL9 (28,2 g) lμ 3 dßng cã träng l−îng h¹t 
lín nhÊt trong c¸c dßng thÝ nghiÖm.  

VÒ n¨ng suÊt c¸ thÓ, kh«ng cã dßng nμo 
cã n¨ng suÊt thÊp h¬n ®èi chøng H−¬ng 
th¬m sè 1 (15,2 g). C¸c dßng T8, T13, T15, 
T16, T17, T18 cã n¨ng suÊt t−¬ng ®−¬ng ®èi 
chøng. Nh÷ng dßng cßn l¹i ®Òu cã n¨ng suÊt 
v−ît ®èi chøng ë møc ý nghÜa 5%. 

3.3. §¸nh gi¸ chÊt l−îng th−¬ng tr−êng 
       vμ xay x¸t cña c¸c dßng nghiªn cøu 

ThÞ hiÕu vÒ kÝch th−íc h¹t, h×nh d¹ng 
h¹t g¹o thay ®æi rÊt nhiÒu tuú theo nhãm 
kh¸ch hμng kh¸c nhau. Tuy nhiªn h¹t vμo 
thu«n dμi (≥ 7 cm) cã xu h−íng ®−îc −a 
chuéng nhiÒu nhÊt (NguyÔn ThÞ H»ng, 
2005). Qua ®¸nh gi¸, c¸c dßng thÝ nghiÖm 
®Òu cã h¹t g¹o thu«n dμi (tû lÖ chiÒu 
dμi/chiÒu réng (D/R) lín h¬n 3).  Trong ®ã c¸c 

dßng CL2, CL4, CL7, CL8, CL9, CL10, 
CL12, CL15 cã chiÒu dμi h¹t lín h¬n 7,5 cm, 
thuéc nhãm h¹t rÊt dμi (IRRI, 2002) ®ång 
thêi cã tû lÖ D/R lín h¬n 4 (B¶ng 3).  

§é b¹c bông cña h¹t g¹o ¶nh h−ëng ®Õn 
®é cøng cña h¹t trong qu¸ tr×nh xay x¸t, tû 
lÖ b¹c bông cμng cao, tû lÖ g¹o gÉy cμng 
nhiÒu. C¸c dßng CL1, CL4, CL5, CL8, CL9, 
CL10, CL11, CL15 kh«ng cã b¹c bông h¹t 
g¹o. C¸c dßng cßn l¹i cã møc ®é b¹c bông  
kh¸ thÊp, ®¹t trung b×nh ®iÓm 1 (tû lÖ b¹c 
bông d−íi 10%).  

VÒ chÊt l−îng xay x¸t, trong vô mïa 
2009, c¸c dßng ®Òu cã tû lÖ g¹o lËt nhá h¬n 
70%. C¸c dßng cã tû lÖ g¹o lËt thÊp lμ CL5, 
CL8, CL10, CL12, CL14, CL15, CL16 (nhá 
h¬n 60%), trong khi c¸c dßng cßn l¹i cã tû lÖ 
cao t−¬ng ®−¬ng ®èi chøng. Theo NguyÔn 
ThÞ H»ng (2005), tû lÖ g¹o nguyªn cã thÓ 
biÕn ®éng tõ 25% ®Õn 65%. B¶ng 3 cho thÊy 
c¸c dßng nghiªn cøu cã tû lÖ g¹o nguyªn ë 
møc kh¸, biÕn ®éng tõ 40,7% ®Õn 51,2%. 
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B¶ng 3. §¸nh gi¸ chÊt l−îng th−¬ng tr−êng vμ xay x¸t cña c¸c dßng thÝ nghiÖm 

Tỷ lệ gạo (%) Dòng Dài hạt gạo 
(mm) 

Rộng hạt gạo 
(mm) 

Tỷ lệ  
D/R 

Độ bạc bụng
(điểm) Lật Trắng Nguyên 

CL1 6,2 1,7 3,6 0 68,5 57,8 51,2 
CL2 8,3 1,8 4,5 1 69,0 61,3 50,2 
CL3 5,8 1,8 3,2 1 67,4 56,8 49,5 
CL4 7,9 1,9 4,1 0 61,3 54,3 49,3 
CL5 5,7 1,9 3,0 0 54,3 47,8 45,5 
CL6 6,3 2,0 3,2 1 67,2 57,5 50,4 
CL7 7,9 1,7 4,7 1 65,3 51,5 42,8 
CL8 8,0 1,8 4,4 0 58,8 46,5 40,7 
CL9 7,6 1,8 4,2 0 62,8 50,3 43,8 
CL10 8,3 2,0 4,1 0 56,4 48,1 42,4 
CL11 7,9 2,1 3,8 0 63,8 54,7 46,5 
CL12 8,4 2,1 4,1 1 52,3 43,5 40,8 
CL13 6,2 2,0 3,1 1 64,0 53,7 45,7 
CL14 7,8 2,0 3,9 1 52,5 44,2 40,1 
CL15 7,5 1,8 4,1 0 53,3 45,5 41,5 
CL16 5,3 2,4 2,2 1 56,0 45,6 42,0 
BT số 7 5,7 1,9 3,1 0 68,0 57,2 48,7 
HT số 1 6,0 1,9 3,2 0 65,3 59,4 50,5 
        

3.4. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ph©n tÝch vμ 
        chÊt l−îng nÊu n−íng cña c¸c dßng 
        nghiªn cøu 

Hμm l−îng amylose quyÕt ®Þnh ®Õn ®é 
mÒm, ®é dÎo cña h¹t g¹o. Hμm l−îng 
amylose cμng thÊp, c¬m cμng dÎo. Theo 
NguyÔn ThÞ H»ng (2005), phÇn lín thÞ tr−êng 
tiªu thô thÝch g¹o cã ®é mÒm trung b×nh (hμm 
l−îng amylose dao ®éng tõ 18% ®Õn 22%), 
mét sè vïng thÝch g¹o dÎo (amylose tõ 5 - 6%) 
hoÆc g¹o nÕp (0% amylose). Trong c¸c dßng 
kh¶o s¸t th× ba dßng CL4, CL10, CL14 cã 
hμm l−îng amylose n»m trong kho¶ng ®−îc 
thÞ tr−êng −a chuéng. Dßng CL16 cã hμm 
l−îng amylose b»ng 0% t−¬ng ®−¬ng víi hμm 
l−îng amylose cña hÇu hÕt c¸c gièng lóa nÕp 
(waxy). C¸c dßng CL1, CL2, CL6, CL11, CL15 
cã hμm l−îng amylase thÊp h¬n c¶ ®èi chøng 
B¾c th¬m sè 7. Trong khi ®ã, dßng CL9 cã 
hμm l−îng amylose cao nhÊt (B¶ng 4).  

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®é ph©n huû kiÒm cña 
c¸c mÉu h¹t biÕn ®éng tõ ®iÓm 2 ®Õn 7 ®iÓm, 
t−¬ng ®−¬ng víi nhiÖt ®é ho¸ hå tõ cao xuèng 
tíi thÊp. Cã 2 dßng cã nhiÖt ®é ho¸ hå cao lμ 
CL2 vμ CL10, bèn dßng CL3, CL7, CL12, 
CL14 cã nhiÖt ®é ho¸ hå trung b×nh, c¸c dßng 
cßn l¹i cã nhiÖt ®é ho¸ hå thÊp (B¶ng 4). 

TÊt c¶ c¸c dßng ®Òu cho h¹t g¹o cã mïi 
th¬m. 3 dßng CL1, CL3, CL11 vμ CL16 cã 
h¹t g¹o th¬m ®Ëm. Tuy nhiªn chØ cã c¸c dßng 
CL2, CL3, CL6, CL7, CL14, CL15, CL13 vμ 
hai ®èi chøng gi÷ ®−îc mïi th¬m trong h¹t 
g¹o sau khi nÊu thμnh c¬m. C¸c dßng cßn 
l¹i, h¹t g¹o bÞ mÊt mïi th¬m trong qu¸ tr×nh 
nÊu n−íng (mïi th¬m th¨ng hoa).  

ChÊt l−îng h¹t c¬m cña c¸c dßng còng 
biÕn ®éng rÊt ®a d¹ng. C¸c dßng ®Òu cã h¹t 
c¬m mμu tr¾ng hoÆc tr¾ng ngμ, cã ®é mÒm 
tõ rÊt mÒm (®iÓm 1) ®Õn cøng (®iÓm 7), cã ®é 
dÝnh tõ ®iÓm 1 ®Õn 9 vμ cã vÞ ngät biÕn thiªn 
tõ nh¹t ®Õn ®Ëm. 

3.5. §¸nh gi¸ ph©n ly ®Æc tÝnh mïi th¬m 
      h¹t g¹o cña c¸c dßng kh¶o s¸t qua  
      mét thÕ hÖ chän läc 

§¸nh gi¸ mïi th¬m h¹t g¹o theo ph−¬ng 
ph¸p cña IRRI cña tÊt c¶ c¸ thÓ trong mÉu 
rót tõ c¸c quÇn thÓ dßng. KÕt qu¶ cho thÊy, 
c¸c c¸ thÓ trong mçi dßng ®Òu thÓ hiÖn ®Æc 
tÝnh th¬m. MÆc dï trong mét dßng vÉn cßn 
sù ph©n ly vÒ møc ®é th¬m gi÷a c¸c c¸ thÓ 
(tõ th¬m nhÑ ®Õn th¬m ®Ëm) nh−ng tÝnh 
tr¹ng mïi th¬m ®· ®−îc cè ®Þnh ë c¸c c©y t¹i 
thÕ hÖ ph©n ly F6, F7 (B¶ng 5).  
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B¶ng 4. §¸nh gi¸ chÊt l−îng ph©n tÝch, chÊt l−îng nÊu n−íng cña c¸c dßng lóa thÝ nghiÖm 

Dòng Hàm lượng amylose
(%) 

Độ phân huỷ kiềm
(điểm) 

Nhiệt độ 
hoá hồ 

Mùi thơm 
hạt gạo Độ trắng Độ mềm Độ dính Lại

gạo 
Vị đậm 
hạt cơm 

Mùi thơm 
hạt cơm 

CL1 12,1 6 Thấp Thơm 1 3 5 1 Nhạt Không thơm 

CL2 14,3 2 Cao Thơm nhẹ 1 3 5 1 Nhạt Thơm nhẹ 

CL3 22,4 4 Trung bình Thơm 1 3 5 5 Trung bình Thơm nhẹ 

CL4 21,6 6 Thấp Thơm nhẹ 3 7 1 9 Nhạt Không thơm 

CL5 23,6 7 Thấp Thơm nhẹ 3 3 5 1 Đậm Không thơm 

CL6 11,5 6 Thấp Thơm nhẹ 3 3 5 1 Trung bình Thơm 

CL7 23,2 4 Trung bình Thơm nhẹ 1 5 5 5 Nhạt Thơm nhẹ 

CL8 26,7 6 Thấp Thơm nhẹ 3 5 1 9 Nhạt Không thơm 

CL9 27,7 7 Thấp Thơm nhẹ 3 5 1 5 Nhạt Không thơm 

CL10 20,8 3 Cao Thơm nhẹ 1 1 9 1 Nhạt Không thơm 

CL11 14,0 6 Thấp Thơm 3 3 1 5 Trung bình Không thơm 

CL12 23,2 5 Trung bình Thơm nhẹ 1 5 5 5 Trung bình Không thơm 

CL13 26,0 7 Thấp Thơm nhẹ 3 5 5 5 Trung bình Thơm nhẹ 

CL14 20,8 4 Trung bình Thơm nhẹ 3 1 9 1 Đậm Thơm nhẹ 

CL15 16,5 6 Thấp Thơm nhẹ 3 3 9 5 Nhạt Thơm nhẹ 

CL16 0,0 6 Thấp Thơm 1 1 9 1 Đậm Không thơm 

BT số 7 17,0 6 Thấp Thơm nhẹ 1 3 1 5 Đậm Thơm nhẹ 

HT số 1 11,3 7 Thấp Thơm nhẹ 1 3 9 1 Đậm Thơm 

Ghi chú: Độ trắng   1: trắng          3: trắng ngà          5: vàng                          7: đỏ               9: đen.   Độ dính     1: rời       5: trung bình     9: dính. 
                        Độ mềm    1: rất mềm     3: mềm                   5: trung bình                 7: cứng           9: rất cứng           Lại gạo:   1: mềm     5: trung bình      9: cứng 
                        Nhiệt độ hoá hồ              Thấp: 55-69oC      Trung bình: 70-74oC     Cao: 75-79oC
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B¶ng 5. §¸nh gi¸ ph©n ly ®Æc tÝnh mïi th¬m cña c¸c dßng chän läc 

Cây số 
Dòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CL1 - + - + + + + + + + 

CL2 + + + - - + + + + + 

CL3 - - - + + - - - - - 

CL4 - - - + - - - + + - 

CL5 - - - - - + - - + - 

CL6 - - - + + - - - - + 

CL7 - + - + - - - - - + 

CL8 - - - - - + + + - - 

CL9 - + + - - - - - + - 

CL10 + + - - - - + - - - 

CL11 + - - - - + - + - + 

CL12 - - - - - + + - - - 

CL13 + - - - + - - - - - 

CL14 - - + - - + + + - - 

CL15 - - - + + - - + + - 

CL16 - - - - + - + + + - 

BT số 7 + + + + - - + + + + 

HT số 1 - - - - + - + + - + 

Ghi chú:   0: không thơm       - : thơm nhẹ     + thơm đậm 

4. KÕT LUËN 
- C¸c dßng lóa thÝ nghiÖm ®Òu cã thêi 

gian sinh tr−ëng thuéc nhãm trung ngμy 
(121 - 127 ngμy), chiÒu cao c©y d¹ng b¸n lïn 
(97,5 cm ®Õn 107,9 cm), l¸ ®ßng dμi trung 
b×nh (25,8 cm ®Õn 36,6 cm), gãc l¸ ®ßng hÑp 
(d−íi 15o). C¸c dßng thÝ nghiÖm ®Òu cã n¨ng 
suÊt c¸ thÓ t−¬ng ®−¬ng hoÆc cao h¬n ®èi 
chøng H−¬ng th¬m sè 1.  

- Ngo¹i trõ dßng CL16 cã h×nh d¹ng h¹t 
g¹o trßn, c¸c dßng cßn l¹i ®Òu cã h×nh d¹ng 
h¹t thuéc nhãm thu«n dμi ®Õn rÊt dμi, ®é b¹c 
bông thÊp (®iÓm 0 vμ 1). Hμm l−îng amylose 
trong h¹t g¹o cña dßng nÕp CL16 lμ 0%. C¸c 
dßng cßn l¹i cã hμm l−îng amylose biÕn ®éng 
tõ 11,5% ®Õn 27,7%, cao h¬n ®èi chøng 
H−¬ng th¬m sè 1 (11,3%). TÊt c¶ c¸c dßng 
kh¶o s¸t ®Òu cã mïi th¬m h¹t g¹o.  

- C¸c dßng: CL1, CL2, CL6, CL10, CL14 
®Òu cã n¨ng suÊt cao, kiÓu c©y ®Ñp, chÊt l−îng 

g¹o tèt cã thÓ sö dông lμm nguån vËt liÖu trùc 
tiÕp cho c«ng t¸c chän t¹o gièng lóa chÊt l−îng.  
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