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TÓM TẮT 
Thí nghiệm tiến hành đánh giá ảnh hưởng của hai thời vụ (trong vụ mùa và vụ xuân) đến ưu thế 

lai (ƯTL) của các tổ hợp lúa lai hai dòng. Bốn tổ hợp TH5-1 (P5s/R1), TH3-3 (T29s/R3), Việt lai 20 
(103s/R20) và Bồi tạp Sơn thanh (Peiải 64s/Sơn thanh) và các dòng bố tương ứng R1, R3, R20, Sơn 
thanh được trồng ở trong thời vụ xuân sớm, xuân muộn, mùa sớm và mùa trung. Các chỉ tiêu theo 
dõi gồm số nhánh/khóm, chất khô tích lũy (DM), chỉ số diện tích lá (LAI), tốc độ tích lũy chất khô 
(PGR), năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Kết quả cho thấy, thời vụ khác nhau đã ảnh 
hưởng đến giá trị ưu thế lai thực (Hb) của các tổ hợp F1 ở các đặc tính nông sinh học qua các giai 
đoạn sinh trưởng khác nhau. Giá trị Hb biểu hiện cao nhất ở thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu về các chỉ tiêu 
như LAI, DM và PGR, trong khi đó các giá trị Hb này đều bị giảm ở thời kỳ lúa trổ và chín. Ở giai đoạn 
chín, ưu thế lai về tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1000 hạt đạt giá trị cao trong vụ mùa và ưu thế lai 
dương về số bông/khóm trong vụ xuân là cơ sở cho ưu thế lai dương về năng suất tích lũy và năng 
suất thực thu. Ưu thế lai về năng suất hạt của các tổ hợp lúa lai biểu hiện trong các vụ mùa sớm, mùa 
trung và xuân muộn, nhưng không biểu hiện ở vụ xuân sớm. Tuy nhiên, tất cả các tổ hợp lúa lai đều 
cho ưu thế lai về năng suất tích lũy do thời gian sinh trưởng ngắn, tốc độ sinh trưởng mạnh ở giai 
đoạn đầu và cao nhất trong vụ mùa trung. 

Từ khóa: Dòng bất dục đực gene nhân mẫn cảm mới môi trường (EGMS), lúa lai F1, thời vụ, ưu thế lai.   

SUMMARY 
The experiments were conducted to evaluate the effect of cropping season on heterosis for grain 

yield and related characters in F1 of two-line hybrid rice combinations TH3-3, Vietlai 20, Viet lai 24, BTST 
and TH5-1 in the early and late Autumn cropping season, 2005 and in the early and late Spring cropping 
season, 2006. Data were recorded and heterosis calculated for agronomic characters, viz., number of 
tillers, leaf area index (LAI), dry matter accumulation (DM) and plant growth rate (PGR) at the active 
tillering and flowering stages. Heterosis for grain yield and yield component was examined at the 
ripening stage. The results showed that in all cropping season, the F1 hybrids showed positive heterosis 
over the respective male parents for LAI, DM and PGR at the active tillering stage and were higher than 
those at the flowering stage. However, heterosis for grain yield was mainly determined by the number of 
spikelets per panicle and percentage of filled grains at the early and later autum seasons, but 
attributable to the number of panicle at later spring season. There was non-positive heterosis for grain 
yield  in early spring season.  However, all of F1 hybrid showed positive heterosis for grain yield 
accumulation per day, due to short growth duration and faster growth at early stage. 

Key words: Cropping season, EGMS, heterosis, hybrid rice.   

1. §ÆT VÊN §Ò 
Theo b¸o c¸o cña Bé N«ng nghiÖp vμ 

Ph¸t triÓn n«ng th«n, n¨m 2009 diÖn tÝch 
trång lóa lai ë ViÖt Nam ®¹t kho¶ng 710.000 
hecta, n¨ng suÊt lóa lai v−ît 15 - 20% so víi 

lóa thuÇn. NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu biÓu 
hiÖn −u thÕ lai (¦TL) vÒ n¨ng suÊt vμ c¸c 
yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt (Ph¹m V¨n 
C−êng vμ cs., 2004); vÒ sù tÝch luü chÊt kh«; 
sù ph¸t triÓn bé rÔ; vÒ c−êng ®é quang hîp 
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vμ diÖn tÝch l¸ ®· ®−îc c«ng bè. ¦u thÕ lai vÒ 
c−êng ®é quang hîp trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 
cao vμ ¸nh s¸ng m¹nh cña lóa lai F1 ®· ®−îc 
c«ng bè trong mét sè nghiªn cøu tr−íc ®©y 
(Pham Van Cuong vμ cs., 2005; Ph¹m V¨n 
C−êng vμ Chu Träng KÕ, 2006). Tuy nhiªn,  
viÖc nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mïa vô gieo 
trång ®Õn ¦TL lμm c¬ së bè trÝ mïa vô trång 
lóa lai còng rÊt cÇn thiÕt. 

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

VËt liÖu nghiªn cøu gåm 3 tæ hîp lóa lai 
2 dßng cña ViÖt Nam: TH5-1 (P5s/R1), TH3-3 
(T1S-96/R3), ViÖt lai 20 (103s/R20) vμ mét tæ 
hîp lóa lai hai dßng cña Trung Quèc lμ Båi 
t¹p S¬n thanh (BTST - Pei¶i 64s/S¬n thanh) 
vμ c¸c dßng bè t−¬ng øng R1, R3, R20, S¬n 
thanh ®−îc bè trÝ ë hai thêi vô trong vô mïa 
(VM1 vμ VM2) vμ hai thêi vô trong vô xu©n 
(VX1 vμ VX2). ThÝ nghiÖm bè trÝ theo khèi 
ngÉu nhiªn hoμn chØnh (RCBD) víi 3 lÇn 
nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « thÝ nghiÖm lμ 10 m2. 
Thêi gian gieo m¹ vμ cÊy ë vô mïa: VM1 
gieo ngμy 30/06/2005, cÊy ngμy 20/07/2005; 
VM2 gieo m¹ ngμy 15/07/2005, cÊy ngμy 
05/07/2005 vμ ë vô xu©n: VX1 gieo ngμy 
27/12/2005, cÊy ngμy 05/02/2006; VX2 gieo 
m¹ ngμy 28/01/2006, cÊy ngμy 05/03/2006. Sè 
d¶nh cÊy lμ 1 d¶nh/khãm. MËt ®é cÊy 40 
khãm/m2. L−îng ph©n bãn (kg/ha) 90 N + 90 
P205 + 60 K20. Bãn ph©n theo quy tr×nh: Bãn 
lãt víi liÒu l−îng lμ 30% N vμ 100% P205; bãn 
thóc ®Î nh¸nh (sau cÊy 10 ngμy) víi liÒu 
l−îng lμ 50% N vμ 50% K20 vμ bãn thóc ®ãn 
®ßng (tr−íc trç 20 ngμy) víi liÒu l−îng lμ 
20% N vμ 50% K20. Thêi k× lóa ®Î nh¸nh, 
lμm ®ßng lÊy mÉu ngÉu nhiªn mçi « 5 c©y, 2 
tuÇn theo dâi 1 lÇn vÒ c¸c chØ tiªu sè 
nh¸nh/khãm. ChÊt kh« tÝch luü (DM) vμ chØ 
sè diÖn tÝch l¸ (LAI) theo dâi ë c¸c thêi k× ®Î 
nh¸nh h÷u hiÖu (35 ngμy sau cÊy) vμ b¾t ®Çu 
trç (trç 10%). Thêi k× chÝn tiÕn hμnh lÊy mÉu 
ngÉu nhiªn 5 khãm/« ®Ó theo dâi c¸c chØ tiªu 
n¨ng suÊt vμ yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt 
gåm: n¨ng suÊt thùc thu (NSTT), n¨ng suÊt 

tÝch lòy (NSTL), sè b«ng/khãm, sè h¹t/b«ng, 
tû lÖ h¹t ch¾c vμ khèi l−îng 1000 h¹t.  

Sè liÖu ®−îc xö lÝ theo ph−¬ng ph¸p 
ph©n tÝch ph−¬ng sai (ANOVA) b»ng ch−¬ng 
tr×nh IRRISTAT 4.0.  

Gi¸ trÞ −u thÕ lai so víi dßng bè mÑ tèt 
nhÊt (Hb) ë thêi kú ®Î nh¸nh vμ trç, riªng 
thêi kú chÝn v× dßng mÑ bÊt dôc nªn ¦TL thùc 
®−îc tÝnh cho dßng bè, theo c«ng thøc sau:  

                    MF1 – Mdßng bè 

                    Hb (%) =                × 100 
                               Mdßng bè  

Trong ®ã: M lμ gi¸ trÞ trung b×nh quan s¸t. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. ¦u thÕ lai vÒ thêi gian sinh tr−ëng  

Thêi gian sinh tr−ëng trung b×nh cña c¸c 
tæ hîp lai lμ 102 - 103 ngμy trong vô mïa  vμ 
130 - 137 ngμy trong vô xu©n (B¶ng 1). Thêi 
gian sinh tr−ëng trung b×nh cña c¸c dßng bè 
lμ 108 - 115 ngμy trong vô mïa vμ 139 - 146 
ngμy trong vô xu©n. Nh− vËy, trong c¶ vô 
xu©n vμ vô mïa tæng thêi gian sinh tr−ëng 
cña c¸c tæ hîp lóa lai F1 ®Òu ng¾n h¬n so víi 
dßng bè mÑ. §iÒu nμy do dßng mÑ lμ dßng bÊt 
dôc ®ùc nªn thêi gian sinh tr−ëng cña con lai 
F1 rót ng¾n h¬n. 

3.2. ¦TL thùc (Hb) vÒ sè nh¸nh  

Trong c¸c thêi vô thÝ nghiÖm, gi¸ trÞ Hb 
trung b×nh vÒ sè nh¸nh ë giai ®o¹n ®Î nh¸nh 
h÷u hiÖu vμ ®Î nh¸nh tèi ®a cña c¸c tæ hîp 
lóa lai cao nhÊt ë thêi vô VM1 lμ 20,4% t¹i 
giai ®o¹n ®Î nh¸nh h÷u hiÖu vμ 12,1% t¹i giai 
®o¹n ®Î nh¸nh tèi ®a (B¶ng 2). C¸c thêi vô 
cßn l¹i, gi¸ trÞ TBHb biÓu hiÖn gi¸ trÞ d−¬ng ë 
giai ®o¹n ®Î nh¸nh h÷u hiÖu nh−ng ®Õn giai 
®o¹n ®Î nh¸nh tèi ®a c¸c tæ hîp lai ®Òu cã gi¸ 
trÞ ©m. Tæ hîp biÓu hiÖn gi¸ trÞ −u thÕ lai Hb 
cao nhÊt nhÊt ë VM1 lμ TH5-1, tiÕp ®ã lμ ViÖt 
lai 20 vμ BTST. Nh− vËy, c¸c tæ hîp lóa lai F1 
®Òu ®Î nh¸nh sím h¬n so víi c¸c dßng bè, kÕt 
qu¶ nμy phï hîp víi c¸c nghiªn cøu tr−íc ®©y 
(Ph¹m V¨n C−êng vμ cs., 2004).          
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B¶ng 1. Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c tæ hîp lóa lai F1 vμ c¸c dßng bè t−¬ng øng 
ë c¸c vô trång trong vô xu©n vμ vô mïa (ngμy) 

Vụ mùa Vụ xuân                        Vụ trồng 
Tổ hợp lai 
và dòng bố VM1 VM2 VX2 VX3 

TH5-1 107 106 142 134 

TH3-3 102 103 136 128 

Việt lai 20 99 98 131 126 

Bồi tạp Sơn thanh 104 102 138 131 

               Trung bình 103 102 137 130 

R1 117 110 149 141 

R3 119 111 147 138 

R20 116 110 147 142 

Sơn thanh 107 102 142 135 

               Trung bình 115 108 146 139 

B¶ng 2. ¦TL thùc (Hb) vÒ sè nh¸nh cña c¸c tæ hîp lóa lai hai dßng qua c¸c vô trång (%) 

                           Giai đoạn 
                                   sinh trưởng 
Tổ hợp lai 

Đẻ nhánh hữu hiệu Đẻ nhánh tối đa 

TH5-1 92,2 46,8 
TH3-3 -4,0 3,5 
Việt lai 20 4,0 8,1 
BTST 10,0 2,2 

VM
1 

      TBHb (%) 20,4 12,1 

TH5-1 18,2 -38,4 

TH3-3 -13,4 10,8 
Việt lai 20 -17,2 -19,7 
BTST 14,5 -6,7 

VM
2 

      TBHb (%) 0,4 -10,8 

TH5-1 20,0 -5,6 
TH3-3 8,6 -8,2 
Việt lai 20 -2,9 -18,7 
BTST 28,1 25,0 

V
X1

 

      TBHb (%) 13,4 -1,9 

TH5-1 44,4 5,6 
TH3-3 33,3 1,6 
Việt lai 20 32,5 -23,0 
BTST 66,7 -17,3 

VX
2 

      TBHb (%) 44,2 -8,3 

          Ghi chú: TBHb là giá trị trung bình ƯTL thực của các tổ hợp F1 (%). 
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3.3. ¦TL thùc vÒ chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI)  

Gi¸ trÞ ¦TL vÒ chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) 
cña c¸c tæ hîp ®Òu d−¬ng ë giai ®o¹n ®Î 
nh¸nh h÷u hiÖu, trõ tæ hîp ViÖt lai 20 ë 
VM2 (-19,6%) (B¶ng 3). Giai ®o¹n trç, gi¸ trÞ 
TBHb ®¹t d−¬ng ë VM1 vμ VX1, nh−ng ®¹t 
gi¸ trÞ ©m ë VM2 vμ VX2, ®iÒu nμy x¶y ra do 
thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c dßng bè dμi 
ngμy h¬n so víi F1. C¸c thêi vô kh¸c trong 
vô mïa vμ vô xu©n, gi¸ trÞ Hb biÕn ®éng tïy 
theo tæ hîp lai. Gi¸ trÞ Hb vÒ chØ tiªu nμy cña 
tæ hîp TH5-1 cao thø nhÊt ë VM2 (24,9%). 
Tæ hîp BTST lu«n cã ¦TL d−¬ng vÒ chØ tiªu 
nμy ë c¶ 4 thêi vô. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho 
thÊy, c¸c tæ hîp lóa lai cã søc sinh tr−ëng 
m¹nh, ®Î nh¸nh kháe ë giai ®o¹n ®Çu lμ c¬ 
së ®Ó cho ¦TL vÒ diÖn tÝch l¸ vμ ®Ó cho n¨ng 
suÊt h¹t cao sau nμy. 

3.4. ¦TL thùc vÒ chÊt kh« tÝch luü (CKTL)  

¦TL vÒ chÊt kh« tÝch lòy (CKTL) cña 
c¸c tæ hîp ®¹t cao nhÊt ë tÊt c¶ c¸c vô trång 
trong giai ®o¹n ®Î nh¸nh h÷u hiÖu (B¶ng 4). 
Gi¸ trÞ Hb trung b×nh tõ 19,0% (VM1) ®Õn 
46,7% (VX1). §Æc biÖt gi¸ trÞ Hb vÒ chÊt kh« 
tÝch lòy ë tæ hîp BTST cã gi¸ trÞ cao trong 
trong vô mïa. Giai ®o¹n trç, gi¸ trÞ TBHb 
®¹t gi¸ trÞ d−¬ng chØ ë VM1 vμ VX1, trong ®ã 
VX1 ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt (24,8%). Trõ tæ hîp 
BTST, gi¸ ¦TL vÒ CKTL gi¶m m¹nh ë c¸c tæ 
hîp cßn l¹i trong giai ®o¹n lóa trç ë c¶ VM2 
vμ VX2. Trong vô VX1, ë giai ®o¹n chÝn,  hÇu 
hÕt tæ hîp biÓu hiÖn ¦TL d−¬ng vÒ CKTL 
trong khi ®ã c¸c thêi vô kh¸c th× Hb ®Òu 
gi¶m. Tõ c¸c gi¸ trÞ vÒ Hb vÒ CKTL trong c¸c 
tæ hîp th× BTST cã thÓ thÝch hîp trång trong 
vô mïa vμ VX1, TH5-1 thÝch hîp ë VX1 vμ 
VX2, TH3-3 thÝch hîp ë VX1 vμ ViÖt lai 20 
thÝch hîp ë VM1. 

3.5. ¦TL thùc (Hb) vÒ tèc ®é tÝch luü chÊt 
       kh« (PGR)  

Giai ®o¹n tõ cÊy ®Õn ®Î nh¸nh h÷u 
hiÖu, lóa F1 ë tÊt c¶ c¸c vô trång ®Òu cho 

TBHb d−¬ng vÒ PGR d−¬ng tõ 19,5% - 46,7% 
(B¶ng 5). Ng−îc l¹i ë giai ®o¹n tõ ®Î nh¸nh 
h÷u hiÖu ®Õn trç, c¸c tæ hîp lóa lai ë c¶ 4 vô 
trång ®Òu cho gi¸ trÞ ©m vÒ chØ tiªu nμy, trõ 
tæ hîp TH5-1 vμ TH3-3 ë VX2. Trong giai 
®o¹n tõ cÊy ®Õn ®Î nh¸nh h÷u hiÖu, c¸c tæ 
hîp lóa lai ë trong vô xu©n ®Òu cho gi¸ trÞ 
TBHb vÒ PGR cao h¬n so víi ë vô mïa vμ 

®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt ë VX2 (46,7%). ë giai 
®o¹n sau, gi¸ trÞ ¦TL vÉn cao nhÊt ë VX2 
(16,2%) vμ thÊp nhÊt ë VM2 (-29,4%). KÕt 
qu¶ nμy cho thÊy, lóa lai F1 cã sù vËn 
chuyÓn vμ tÝnh luü chÊt kh« nhanh, sím 
ngay ë giai ®o¹n ®Çu.  

3.6. ¦TL thùc vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh 
       n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt  

KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, ë trong vô 
mïa, c¸c tæ hîp lóa lai ®Òu cho gi¸ trÞ TBHb 
d−¬ng vÒ tû lÖ h¹t ch¾c (6,0% - 19,8%) vμ 
n¨ng suÊt (3,9% - 10,8%), ng−îc l¹i cã −u 
thÕ lai ©m vÒ sè b«ng/m2 vμ sè h¹t/b«ng 
(B¶ng 6). Trong vô xu©n, gi¸ ¦TL trung 
b×nh vÒ sè b«ng/m2 ®¹t gi¸ trÞ d−¬ng (9,2% - 
22,9%), tuy nhiªn gi¸ trÞ −u thÕ lai vÒ n¨ng 
suÊt h¹t kh«ng cao (0,1% - 2,9%). Gi¸ trÞ Hb 
vÒ n¨ng suÊt h¹t trong vô mïa phô thuéc 
chñ yÕu vμo tû lÖ h¹t ch¾c vμ khèi l−îng 
1000 h¹t cßn trong vô xu©n th× lóa lai ë c¶ 2 
vô trång ®Òu phô thuéc vμo sè b«ng/m2 vμ tû 
lÖ h¹t ch¾c. §iÒu ®Æc biÖt lμ tÊt c¶ c¸c tæ hîp 
lóa lai ®Òu cho gi¸ trÞ −u thÕ lai d−¬ng vÒ 
n¨ng suÊt tÝch lòy, trõ BTST ë VX2. Gi¸ trÞ 
−u thÕ lai trung b×nh vÒ n¨ng suÊt tÝch lòy 
cña c¸c tæ hîp lóa lai ë c¸c thêi vô trång tõ 
8,5% ®Õn 14,1%.  §iÒu nμy cã ®−îc lμ do F1 
cã thêi gian sinh tr−ëng ng¾n tÝch lòy chÊt 
kh« m¹nh ë giai ®o¹n ®Çu qu¸ tr×nh sinh 
tr−ëng (Song vμ cs., 1990). Ngoμi ra, cßn cã 
thÓ do kh¶ n¨ng quang hîp tèt cña l¸ ®ßng ë 
thêi kú trç (Tang vμ cs., 2008). Nh− vËy, 
trong vô xu©n, n¨ng suÊt h¹t ®−îc quyÕt 
®Þnh chñ yÕu lμ do sè b«ng/m2 vμ mét phÇn 
do tû lÖ h¹t ch¾c quyÕt ®Þnh.  
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B¶ng 3. ¦TL v−ît thùc (Hb) vÒ chØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) cña c¸c tæ hîp lóa lai 
hai dßng qua c¸c vô trång (%) 

                          Giai đoạn 
                                 sinh trưởng 
Tổ hợp lai 

Đẻ nhánh hữu hiệu  Trỗ 

TH5-1 8,3 50,3 
TH3-3 8,9 -20,3 
Việt lai 20 47,3 -14,9 
BTST -3,9 14,6 VM

1 
          TBHb (%) 15,2 7,4 
TH5-1 24,9 -6,0 
TH3-3 20,7 -1,1 
Việt lai 20 -19,6 5,0 
BTST 66,0 0,6 

VM
2 

           TBHb (%) 23,0 -0,4 
TH5-1 15,9 25,8 
TH3-3 24,4 22,4 
Việt lai 20 35,8 21,4 
BTST -1,0 3,9 

V
X1

 

            TBHb (%) 18,8 18,3 
TH5-1 13,5 -33,3 
TH3-3 -7,6 -13,9 
Việt lai 20 29,7 -26,9 
BTST 56,4 1,2 

V
X2

 

           TBHb (%) 23,0 -18,2 

              Ghi chú: Như bảng 1. 

B¶ng 4. ¦TL thùc (Hb) vÒ chÊt kh« tÝch luü cña c¸c tæ hîp lóa lai hai dßng 
qua c¸c vô trång (%) 

                                         Giai đoạn 
                                                   sinh trưởng
Tổ hợp lai 

Đẻ nhánh 
hữu hiệu 

Trỗ 
10% 

Chín 
hoàn toàn 

TH5-1 17,7 11,3 -2,8 
TH3-3 11,7 -10,2 -46,0 
Việt lai 20 40,9 1,0 3,6 
BTST 5,6 11,7 28,5 

VM
1 

          TBHb (%) 19,0 3,5 -4,2 
TH5-1 44,9 -33,6 -32,5 
TH3-3 7,5 -38,4 -20,5 
Việt lai 20 2,0 -41,3 -3,5 
BTST 25,6 30,2 11,4 

VM
2 

           TBHb (%) 20,0 -20,8 -11,3 
TH5-1 27,4 38,8 11,6 
TH3-3 34,0 33,5 14,3 
Việt lai 20 97,2 25,5 -0,8 
BTST 28,0 1,4 20,4 

VX
1 

            TBHb (%) 46,7 24,8 11,4 
TH5-1 -14,0 -25,8 27,1 
TH3-3 82,5 -28,5 -16,0 
Việt lai 20 20,1 -31,1 -15,7 
BTST 29,9 7,6 1,0 

V
X2

 

           TBHb (%) 29,6 -19,5 -0,9 

               Ghi chú: Như bảng 1 
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B¶ng 5. ¦TL thùc (Hb) vÒ tèc ®é tÝch luü chÊt kh« cña c¸c tæ hîp lóa lai hai dßng 
qua c¸c vô trång (%) 

                                          Giai đoạn sinh trưởng 
Tổ hợp lai 

Cấy - ĐNHH ĐNHH - Trỗ 

TH5-1 17,9 6,3 
TH3-3 12,9 -23,8 
Việt lai 20 41,6 -28,7 
BTST 5,4 16,8 VM

1 
               TBHb (%) 19,5 -7,4 
TH5-1 45,7 -53,9 
TH3-3 8,4 -50,7 
Việt lai 20 3,9 -59,5 
BTST 34,2 46,5 

VM
2 

               TBHb (%) 23,0 -29,4 
TH5-1 -15,1 -28,2 
TH3-3 83,6 -42,6 
Việt lai 20 20,1 -43,0 
BTST 29,9 2,8 

V
X1

 

                TBHb (%) 29,6 -27,8 
TH5-1 27,4 47,0 
TH3-3 33,9 33,2 
Việt lai 20 97,5 -2,7 
BTST 28,0 -12,9 

V
X2

 

               TBHb (%) 46,7 16,2 

           Ghi chú: Như bảng 1;  ĐNHH là đẻ nhánh hữu hiệu.  

B¶ng 6. ¦TL thùc (Hb) vÒ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt 
cña c¸c tæ hîp lóa lai hai dßng qua c¸c vô trång (%) 

                       Chỉ tiêu 
Tổ hợp lai 

Số hạt/ 
bông 

Số 
bông/m2 

Tỷ lệ 
hạt chắc 

(%) 

M 1000 hạt  
(g) 

NSTL 
(kg/ha/ 
ngày) 

NSTT 
(tạ/ha) 

TH5-1 7,1 -11,7 7,6 -12,5 12,0 4,0 
TH3-3 -25,5 4,0 23,0 12,4 15,9 2,0 
Việt lai20 -12,3 -25,1 45,1 3,2 16,2 1,8 
BTST -6,6 -4,5 3,4 5,0 9,9 7,8 

VM
1 

TBHb (%) -9,3 -9,3 19,8 2,0 13,5 3,9 
TH5-1 1,8 7,2 0,6 -14,2 14,5 12,7 
TH3-3 -19,6 -10,8 3,9 15,1 18,5 13,9 
Việt lai20 13,4 -11,6 15,9 0,3 23,9 17,1 
BTST -4,8 -4,8 3,8 5,7 -0,6 -0,6 

VM
2 

TBHb (%) -2,3 -5,0 6,0 1,7 14,1 10,8 
TH5-1 -6,2 33,9 1,9 -15,7 3,1 -0,9 
TH3-3 -9,9 15,1 2,2 13,6 13,1 -8,8 
Việt lai20 -5,4 27,4 -1,7 2,0 17,1 8,6 
BTST 12,5 15,1 -0,5 3,5 4,9 1,8 

V
X1

 

TBHb (%) -2,3 22,9 0,5 0,9 9,6 0,1 
TH5-1 0,9 25,8 -7,3 -14,0 16,6 14,0 
TH3-3 -26,4 19,5 2,6 16,5 13,4 7,1 
Việt lai20 5,6 -10,1 5,0 -3,5 11,3 0,0 
BTST -1,9 1,4 0,0 -2,8 -7,1 -9,4 

V
X2

 

TBHb (%) -5,5 9,2 0,1 -0,9 8,5 2,9 

         Ghi chú: Như bảng 1;  NSTL là năng suất tích lũy; NSTT là năng suất thực thu. 
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4. KÕT LUËN 

ë giai ®o¹n ®Î nh¸nh h÷u hiÖu, c¸c tæ 
hîp F1 ®Òu cho −u thÕ lai thùc vÒ c¸c chØ tiªu 
nh− diÖn tÝch l¸, chÊt kh« tÝch lòy, vμ tèc ®é 
tÝch lòy chÊt kh«, gi¸ trÞ −u thÕ lai ë vô xu©n 
cao h¬n so víi vô mïa .  

Trong vô mïa, c¸c tæ lóa lai ®Òu cho −u 
thÕ lai d−¬ng vÒ n¨ng suÊt h¹t vμ gi¸ trÞ nμy 
ë vô mïa trung cao h¬n vô mïa sím, do −u 
thÕ lai vÒ tû lÖ h¹t ch¾c vμ khèi l−îng 1000 
h¹t. Trong vô xu©n sím, chØ cã tæ hîp VL 20 
cho −u thÕ lai vÒ n¨ng suÊt h¹t cßn ë vô 
xu©n muén lμ tæ hîp TH5-1 vμ TH3-3. 

TÊt c¶ c¸c tæ hîp lóa lai ®Òu cho −u thÕ 
lai d−¬ng vÒ n¨ng suÊt tÝch lòy do sinh tr−ëng 
m¹nh ë giai ®o¹n ®Çu vμ thêi gian sinh 
tr−ëng ng¾n h¬n, gi¸ trÞ −u thÕ lai vÒ chØ tiªu 
nμy ë vô mïa cao h¬n so víi vô xu©n. 
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