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TÓM TẮT 
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 6 mẫu giống cói: cổ khoang bông trắng dạng đứng, cổ 

khoang bông trắng dạng xiên, cói bông nâu, cói Nhật, Udu và Lác nhằm xác định những mẫu giống có 
tiềm năng sử dụng cao. Từ đặc điểm hình thái chính, các mẫu giống cói được chia thành 3 nhóm 
chính. Nhóm 1: Lác và Udu; Nhóm 2: Cổ khoang bông trắng dạng đứng, Cổ khoang bông trắng dạng 
xiên, Bông nâu; Nhóm 3: Cói Nhật. Cói cổ khoang bông trắng dạng đứng sinh trưởng, phát triển tốt và 
cho tỷ lệ sợi cói dài tương đối cao, năng suất đạt cao nhất (99,88 tạ/ha), hàm lượng xenlulose cao 
(42%). Cói cổ khoang bông trắng dạng xiên sinh trưởng mạnh, cho tỷ lệ sợi cói loại 1 cao nhất 
(38,46%), năng suất và chất lượng ở mức trung bình. Tuy nhiên, giống cói này có khả năng chống 
chịu sâu bệnh và chống đổ kém, thích hợp cho sản xuất chiếu để xuất khẩu. Cói Bông nâu sinh 
trưởng phát triển chậm, năng suất ở mức trung bình, không có cói loại 1 nhưng hàm lượng xenluloza 
cao nhất (45%) thích hợp với sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để xuất khẩu. Cói Lác và Udu sinh 
trưởng phát triển chậm, độ dai thấp nhất, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, là nguồn vật liệu khởi 
đầu trong công tác chọn tạo giống. Cói Nhật có thân màu xanh nhạt, tiêm mọc đứng, đường kính thân 
nhỏ, không phải chẻ và là vật liệu phong phú phục vụ cho công tác chọn, tạo giống. 

Từ khóa: Cói (Cyperus sp.), đặc điểm nông sinh học, Nga Sơn - Thanh Hóa. 

SUMMARY 
        Sedge is a specialty industrial plant. Experiments was conducted to study agronomical and 

biological characteristics of 6 sedge varieties (i.e. CBTDD, CBTDX, CBN, Japanese sedge, Udu and 
Lac). Based on the agronomical and biological characteristics (i.e. bracts size, plant height and 1000 - 
seed weight), sedge varieties were divided into 3 groups. Group 1: Lac and Udu; Group 2: CKBTDD 
and CKBTDX, and Group 3: Japanese sedge. CKBTDD has good growth and development, stem 
longer than 1.70 m, high cellulose content (42%), the highest yield among the investigated sedge 
varieties (99.88 quintal/ha). CKBTDX has strong growth with the highest long stem rate (38.46%), 
productivity and quality in the average, poor pest resistance, suitable for export of sedge handicraft 
production. Bong Nau sedge growth development slowly, the average yield, the content cellulose was 
highest (45%), suitable for export of the handicrafts production. Lac and Udu slowly grow, the lowest 
content of cellulose, high resistance to pest, genetic resources for plant breeding. Japanese sedge 
has relatively short, small diameter of stem, non-split when using, and genetic resources for plant 
breeding.  

Key words: Agronomic and biological characteristics, Nga Son - Thanh Hoa, Sedge varieties 
(Cyperus sp.).  
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1. §ÆT VÊN §Ò 
C©y Cãi (Cyperus malaccensis Lam) lμ 

c©y c«ng nghiÖp ®Æc s¶n cña vïng ven biÓn 

nhiÖt ®íi, cã nguån gèc tõ vïng §«ng Nam ¸ 
(§oμn ThÞ Thanh Nhμn, 1996).  Gi¸ trÞ kinh 
tÕ cña c©y cãi trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cao 
h¬n lóa. Nh÷ng n¨m gi¸ cãi sîi trªn thÞ 
tr−êng æn ®Þnh, gi¸ trÞ cña cãi cã thÓ gÊp 1,5 
lÇn lóa, nÕu chÕ biÕn thμnh hμng tiªu dïng, 
cã thÓ gÊp 3 - 4 lÇn, ®Æc biÖt nÕu xuÊt khÈu 
th× gi¸ trÞ cña cãi cßn cao h¬n n÷a. Ngoμi viÖc 
®em l¹i lîi nhuËn cao, nghÒ trång cãi t¹i ®Þa 
ph−¬ng ph¸t triÓn sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt lao 
®éng, æn ®Þnh sinh kÕ cho nh©n d©n (NguyÔn 
TÊt C¶nh vμ cs., 2008; NguyÔn ThÞ Ngäc HuÖ, 
2008). MÆc dï cãi ®−îc trång tõ l©u ®êi nh−ng 
cho ®Õn nay vÉn ch−a cã c«ng tr×nh nghiªn 
cøu nμo ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®¸nh gi¸, tuyÓn 
chän gièng cãi tèt cho n¨ng suÊt, phÈm chÊt 
cao phï hîp víi tõng vïng sinh th¸i. HiÖn 
nay, gièng cãi ®ang ®−îc trång, chñ yÕu do 
ng−êi d©n s−u tËp vμ trång mét c¸ch tù ph¸t, 
sau mét thêi gian dμi kh«ng ®−îc chó ý phôc 
tr¸ng, c©y cãi bÞ tho¸i hãa lμ mét trong nh÷ng 
nguyªn nh©n chÝnh lμm n¨ng suÊt vμ chÊt 
l−îng cãi gi¶m, s©u bÖnh ngμy cμng t¨ng. 
ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu ®Æc ®iÓm n«ng sinh 
häc cña mét sè mÉu gièng cãi phæ biÕn sÏ lμ c¬ 
së khoa häc ®Ó gãp phÇn tuyÓn chän gièng cãi 
triÓn väng thÝch hîp cho vïng trång cãi lín t¹i 
huyÖn Nga S¬n, tØnh Thanh Hãa.  

2. VËt liÖu vμ ph−¬ng ph¸p 
      nghiªn cøu 
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu   

C¸c mÉu gièng cãi dïng ®Ó nghiªn cøu 
bao gåm: Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng ®øng, cæ 
khoang b«ng tr¾ng d¹ng xiªn, cãi b«ng n©u, 
l¸c ®−îc thu thËp t¹i vïng cãi Nga S¬n, Udu 
®−îc thu thËp t¹i vïng cãi Sãc Tr¨ng ®−îc 
trång t¹i khu l−u gi÷ gièng ë B×nh Minh 
(Ninh B×nh) tõ th¸ng 12 n¨m 2008 vμ gièng 
cãi NhËt nhËp vμo ViÖt Nam n¨m 2006 trång 
t¹i khu l−u gi÷ gièng B×nh Minh (Ninh B×nh). 

2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

§Þa ®iÓm nghiªn cøu: ThÝ nghiÖm ®−îc 
thùc hiÖn t¹i x· Nga T©n - huyÖn Nga S¬n - 
tØnh Thanh Ho¸, trång trªn ®Êt pHH2O 8,02; 
hμm l−îng muèi tan: 0,28%, OC: 1,01%; N:  
0,16% vμ P2O5: 0,094% (NguyÔn TÊt C¶nh, 
2007). 

C¸c chØ tiªu vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i gi¶i 
phÉu ®−îc tiÕn hμnh nghiªn cøu t¹i Bé m«n 
Thùc vËt, Khoa N«ng häc, Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

Ph©n tÝch tû lÖ cellulose trong th©n cãi 
t¹i Bé m«n KiÓm nghiÖm chÊt l−îng rau, 
qu¶ (ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶).  

Cã 6 c«ng thøc thÝ nghiÖm gåm: 
- C«ng thøc 1: MÉu gièng cæ khoang 

b«ng tr¾ng d¹ng ®øng (CKBTD§);  
- C«ng thøc 2: MÉu gièng cæ khoang 

b«ng tr¾ng d¹ng xiªn (CKBTDX);  
- C«ng thøc 3: MÉu gièng cãi b«ng n©u 

(CBN); 
- C«ng thøc 4: MÉu gièng l¸c;  
- C«ng thøc 5: MÉu gièng Udu;  
- C«ng thøc 6: MÉu gièng cãi NhËt. 
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo kiÓu khèi 

ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ RCB víi 3 lÇn nh¾c l¹i.  
Mçi « thÝ nghiÖm cã diÖn tÝch  lμ: 3 x 3 = 9 m2. 
Tæng diÖn tÝch thÝ nghiÖm lμ 9 x 6 x 3 = 
162 m2 ch−a kÓ d¶i b¶o vÖ. 

C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ bao gåm: ®Æc ®iÓm 
h×nh th¸i; ®Æc ®iÓm gi¶i phÉu bªn trong cña 
6 mÉu gièng nghiªn cøu th«ng qua l¸t c¾t 
ngang th©n, rÔ; c¸c chØ  tiªu sinh tr−ëng vμ 
ph¸t triÓn; n¨ng suÊt, chÊt l−îng cãi vμ c¸c 
chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng chèng ®æ cãi. C¸c chØ 
tiªu ®−îc quan s¸t, ®o ®Õm trªn 3 « ®Þnh vÞ  
(50 cm x 40 cm) ®Æt t¹i 3 vÞ trÝ theo ®iÓm 
chÐo gãc trong mçi «. 

Sè liÖu ®−îc xö lý trªn phÇn mÒm thèng 

kª sinh häc Irristat 5.0 vμ Excel. 

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

3.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña c¸c mÉu gièng  
       cãi thÝ nghiÖm  
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B¶ng 1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i th©n khÝ sinh, l¸ cña c¸c mÉu gièng cãi 

Đặc điểm CKBTDĐ CKBTDX CBN Cói Nhật Lác Udu 

Tên khoa học Cyperus tagetiformis Roxb* C. corymbosus 
Roxb* 

Juncus 
effusus L * 

Cyperus 
babakan Steud* 

Cyperus 
elatus L* 

Chiều cao 
thân (cm) 170,5 ± 6,46 174,70 ± 6,31 158,7 ± 3,66 53,50 ± 4,35 68,40 ± 7,41 114,80 ± 5,59 

Dạng tiêm Tiêm  đứng Tiêm xiên Tiêm đứng Tiêm đứng Tiêm đứng Tiêm xiên 

Màu sắc thân Xanh bóng Xanh đậm, 
bóng 

Xanh vàng 
bóng Xanh đậm Xanh nhạt Xanh vàng 

Dạng thân Tam giác 
hơi tròn 

Tam giác 
ba cạnh 

Tam giác 
hơi tròn Tròn Tam giác có 3 

cạnh lõm vào 
Tam giác 
ba cạnh 

Đường kính 
thân (mm) 5,25 ± 0,44 6,92 ± 0,62 4,89 ± 0,39 1,60 ± 0,13 7,13 ± 0,56 8,33 ± 0,42 

Chiều dài 
lá bắc (cm) 9,44 ± 0,55 13,29 ± 0,95 5,88 ± 0,57 - 63,30 ± 7,17 73,70 ± 4,40 

Chiều rộng 
lá (cm) 0,55 ± 0,04 0,70 ± 0,04 0,54 ± 0,04 - 0,86 ± 0,06 1,03 ± 0,09 

Chiều dài 
lá bao (cm) 9,19 ± 0,61 15,37 ± 0,80 8,54 ± 0,58 - 74,70 ± 4,95 53,20 ± 3,47 

* Phân loại thực vật chí Việt Nam (Nguyễn Khắc Khôi, 2002). 

KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy, 6 mÉu gièng 
cãi nghiªn cøu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh th¸i 
kh¸c biÖt vÒ chiÒu cao th©n khÝ sinh, ®Æc biÖt 
lμ mÉu gièng cãi CKBTDX cã chiÒu cao lín 
nhÊt lμ 174,70 ± 6,31 cm, cßn mÉu gièng cãi 
NhËt cã chiÒu cao thÊp nhÊt 53,50  4,35 cm. 

- H×nh d¹ng th©n khÝ sinh: Cã 4 d¹ng 
th©n c¬ b¶n bao gåm: Tam gi¸c h¬i trßn 
(CKBTD§, CBN), tam gi¸c ba c¹nh 
(CKBTDX, Udu), tam gi¸c cã ba c¹nh lâm 
(gièng cãi L¸c), h×nh d¹ng h¬i trßn (cãi NhËt). 

- §−êng kÝnh th©n khÝ sinh: §−êng kÝnh 
th©n khÝ sinh cña c¸c mÉu gièng cãi cã sù 
chªnh lÖch t−¬ng ®èi lín, trong ®ã mÉu cãi 
NhËt cã ®−êng kÝnh nhá nhÊt: 1,60 ± 0,13 
mm, lín nhÊt víi Udu: 8,33  ± 0,42 mm.  

- D¹ng tiªm: Cã hai d¹ng tiªm: tiªm 
®øng vμ tiªm xiªn. Tiªm ®øng bao gåm: 
CKBTD§, CBN, L¸c, cãi NhËt. Tiªm xiªn 

bao gåm: CKBTDX vμ Udu. 
- L¸ b¾c: HÇu hÕt c¸c mÉu gièng cãi ®Òu 

cã 3 l¸, riªng mÉu cãi NhËt kh«ng cã l¸. KÝch 
th−íc l¸ b¾c cña c¸c mÉu gièng cãi còng cã 
sù kh¸c nhau t−¬ng ®èi râ. L¸ Udu cã kÝch 
th−íc lín nhÊt, chiÒu dμi dao ®éng kho¶ng 
73,70 ± 4,40 cm, chiÒu réng kho¶ng 1,03 ± 
0,09 cm; trong khi ®ã l¸ cña b«ng n©u cã kÝch 
th−íc nhá nhÊt víi chiÒu dμi kho¶ng 5,88 ± 
0,57 cm, chiÒu réng kho¶ng 0,54 ± 0,04 cm. 
C¸c mÉu gièng trªn ®Òu cã ®Æc ®iÓm: l¸ 
kh«ng cã cuèng l¸, phiÕn l¸ hÑp. Mμu s¾c l¸ 
chñ yÕu lμ mμu xanh, riªng l¸c cã mμu xanh 
nh¹t vμ Udu cã mμu xanh thÉm. 

- ChiÒu dμi l¸ bao th©n: Ba mÉu gièng cãi 
CKBTD§, CKBTDX, CBN cã chiÒu dμi nhá 
h¬n rÊt nhiÒu so víi cãi L¸c vμ Udu. Cãi l¸c cã 
chiÒu dμi l¸ bao th©n lín nhÊt 74,70 ± 4,95 
cm, thÊp nhÊt lμ b«ng n©u 8,54  ± 0,58 cm.   
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B¶ng 2. §Æc ®iÓm ra hoa, qu¶ cña c¸c mÉu gièng cãi 

Đặc điểm CKBTDĐ CKBTDX CBN Cói 
Nhật Lác Udu 

Hình dạng  
bông chét Bông chùm Bông chùm Bông chùm - Bông chùm Bông chùm 

Màu sắc 
hoa Vàng xám Vàng xám Nâu xám - Vàng xám Nâu vàng 

Chiều dài 
cụm hoa 
(cm) 

12,50 ± 1,21 18,70 ± 1,12 8,70 ± 0,96 - 13,40 ± 1,13 14,5 ± 0,81 

Góc độ nở 
hoa (°) 77,7 ± 2,92 95,70 ± 3,57 59,70 ± 3,68 - 64,50 ± 3,20 84,30 ± 2,02 

Thời gian 
ra hoa 25/ 8 -   15/9 25/ 8 -   15/9 15/ 9 - 25/9 25/8 

Số 
hoa/bông 3592,10 ± 430,55 4514,50 ± 314,20 2472,40 ± 285,44 - 1921,30 ± 207,23 4475,80 ± 433,79 

Hình dạng 
hạt 

Hình trứng 
thuôn dài 

Hình trứng 
thuôn dài 

Hình trứng 
thuôn dài - Hình quả trám 

có 3 cạnh rõ 
Hình quả trám 

có 3 cạnh 

Khối lượng 
1000 hạt 
(mg) 

126,00 ± 3,69 127,00 ± 3,46 126,00 ± 3,69 - 76,00 ± 3,69 26,00 ± 3,29 

 

§Æc ®iÓm ra hoa, qu¶ cña c¸c mÉu gièng 
cãi tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

- Hoa: Thêi gian ra hoa gi÷a c¸c mÉu 
gièng cãi cã sù kh¸c nhau. Gièng Udu ra hoa 
sím nhÊt vμo cuèi th¸ng 8, muén nhÊt lμ 
L¸c vμo cuèi th¸ng 9. CKBTDX, CKBTD§ ra 
hoa cuèi th¸ng 8 ®Õn ®Çu th¸ng 9. Gièng 
CBN ra hoa vμo gi÷a th¸ng 9. N¨m mÉu 
gièng cãi ®Òu cã côm hoa d¹ng b«ng chïm. 
VÒ c¬ b¶n mμu s¾c hoa cãi còng kh«ng kh¸c 
nhau nhiÒu. Ba mÉu gièng CKBTDX, 
CKBTD§ vμ L¸c ®Òu cã mμu vμng x¸m, mÉu 
gièng CBN cã mμu n©u x¸m, Udu cã mμu 
n©u ®Ëm. Riªng mÉu cãi NhËt kh«ng ra hoa 
nh− c¸c mÉu gièng cãi kh¸c. 

- KÝch th−íc côm hoa cã sù kh¸c nhau, 
dμi nhÊt lμ CKBTDX (18,70 ± 1,12 cm), thÊp 
nhÊt lμ CBN (8,70 ± 0,96 cm). C¸c mÉu gièng 
cßn l¹i cã kÝch th−íc gi¶m dÇn theo thø tù lμ 
Udu, L¸c vμ cuèi cïng lμ gièng Cæ khoang 
b«ng tr¾ng ®øng. Gãc ®é në hoa gi÷a c¸c 
mÉu gièng cãi còng cã sù kh¸c nhau. Gãc ®é 
në hoa cña Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng xiªn 
lín nhÊt lμ 95,70 ± 3,570, sau ®ã gi¶m dÇn 

theo thø tù Udu lμ (84,30 ± 2,020), Cæ 
khoang b«ng tr¾ng d¹ng ®øng (77,7 ± 2,920), 
L¸c (64,50 ± 3,200), cuèi cïng lμ CBN (59,70  
± 3,680). Mçi b«ng hoa cña c¸c mÉu gièng 
®Òu cã tõ 3 - 4 giÐ lín, 6 - 7 giÐ nhá, tuy 
nhiªn sè l−îng hoa trªn mçi b«ng l¹i cã sù 
kh¸c nhau rÊt lín. CKBTDX cã sè hoa/b«ng 
lín nhÊt kho¶ng 4514,50 ± 314,20 hoa/b«ng, 
Udu: 4475,80 ± 433,79 hoa/b«ng; CKBTD§: 
3592,10 ± 430,55 hoa/b«ng; hai mÉu gièng 
CBN vμ L¸c cã sè l−îng hoa/b«ng Ýt h¬n. 

- H¹t: Cã 3 h×nh d¹ng bao gåm h×nh 
trøng thu«n dμi (Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng 
®øng, Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng xiªn vμ 
B«ng n©u); h×nh qu¶ tr¸m (Udu); h×nh qu¶ 
tr¸m víi 3 c¹nh râ rμng (L¸c). Khèi l−îng 
1000 h¹t cña c¸c gièng cãi còng kh¸c nhau: 
Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng ®øng, CKBTDX, 
CBN cã khèi l−îng t−¬ng ®èi lín dao ®éng tõ  
122,31 - 130,46 mg; L¸c cã khèi l−îng h¹t ë 
møc trung b×nh kho¶ng 76,00 ± 3,69 mg; 
Udu nhá nhÊt lμ: 26 ± 3,29 mg.  

3.2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i gi¶i phÉu th©n khÝ 
        sinh, rÔ c¸c mÉu gièng cãi (B¶ng 3) 
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B¶ng 3. §Æc ®iÓm h×nh th¸i gi¶i phÉu th©n khÝ sinh c¸c mÉu gièng cãi 

C¸c mÉu gièng cãi ®Æc tr−ng bëi cÊu t¹o 
gi¶i phÉu kh¸c nhau vÒ sè l−îng, chiÒu dμi, 
c¸ch s¾p xÕp c¸c bã m¹ch. Nh÷ng mÉu gièng 
cã sè l−îng bã m¹ch nhiÒu vμ lín (CKBTD§, 
CKBTDX, CBN) cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn 
n−íc vμ dinh d−ìng tèt h¬n nªn sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn nhanh h¬n c¸c mÉu gièng cã sè 
l−îng bã m¹ch Ýt vμ nhá (L¸c, Udu, cãi NhËt).  

HÇu hÕt, bã m¹ch cña c¸c mÉu gièng 
®Òu xÕp lén xén, riªng c¸c bã m¹ch cña mÉu 
cãi NhËt xÕp thμnh vßng trßn tËp trung ë 
phÝa ngoμi.  

Sè l−îng kho¶ng gian bμo, chiÒu dμi tõ 
t©m ®Õn biÓu b×, chiÒu dμi tia m¹ch lμ mét 
trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ 
®é lín, ®é ch¾c xèp cña rÔ. KCKBTD§, 
CKBTDX, CBN lμ nh÷ng mÉu gièng cã sè 
l−îng kho¶ng gian bμo t−¬ng ®èi lín, tuy 
nhiªn chiÒu dμi tõ t©m ®Õn biÓu b×, chiÒu dμi 
tia m¹ch l¹i ng¾n h¬n so víi c¸c mÉu gièng 
cßn l¹i, do ®ã rÔ cña c¸c mÉu gièng nμy 
th−êng nhá, ch¾c, thêi gian tån t¹i trong ®Êt 
l©u. Cãi L¸c chØ cã mét kho¶ng gian bμo 
nh−ng kÝch th−íc kho¶ng gian bμo lín, Udu 
cã 6,80 ± 0,56 kho¶ng gian bμo nh−ng hai 
mÉu gièng nμy ®Òu cã chiÒu dμi tõ t©m ®Õn 
biÓu b×, chiÒu dμi tia m¹ch lín nhÊt so víi 
c¸c mÉu gièng cßn l¹i nªn rÔ th−êng to, xèp, 
thêi gian tån t¹i trong ®Êt ng¾n. Cãi NhËt cã 
6,80 ± 0,56 kho¶ng gian bμo nh−ng chiÒu dμi 
tõ t©m ®Õn biÓu b×, chiÒu dμi tia m¹ch ë møc 
trung b×nh nªn ®é xèp cña rÔ ë møc võa ph¶i 
(B¶ng 4). 

Dùa theo m« t¶ cña Ph¹m Hoμng Hé 
(2000) vμ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, 6 mÉu gièng 

cãi nghiªn cøu ®−îc chia ra nh− sau: 5 mÉu 
gièng thuéc 4 loμi cña chi Cyperus ®ã lμ 
Cyperus tegetiformis Roxb (Cæ khoang b«ng 
tr¾ng d¹ng ®øng, Cæ khoang b«ng tr¾ng 
d¹ng xiªn), Cyperus corymbosus Rotth (cãi 
B«ng n©u), Cyperus babakan Steud (L¸c), 
Cyperus elatus L (Udu) vμ 1 mÉu gièng 
Juncus effusus L (cãi NhËt) thuéc chi 
Juncus. Ngoμi ra, nÕu dùa vμo mét sè ®Æc 
®iÓm h×nh th¸i cã thÓ chia c¸c mÉu gièng cãi 
nghiªn cøu thμnh c¸c nhãm:    

Nhãm 1 cã l¸ b¾c kÝch th−íc lín, th©n to, 
chiÒu cao th©n khÝ sinh trung b×nh, côm hoa 
trung b×nh, khèi l−îng h¹t nhá h×nh qu¶ 
tr¸m (L¸c vμ Udu). 

Nhãm 2 cã l¸ b¾c kÝch th−íc nhá, th©n 
trung b×nh, chiÒu cao th©n khÝ sinh cao, côm 
hoa dμi khèi l−îng h¹t lín, d¹ng thu«n dμi 
(CKBTD§, CKBTDX,CBN). 

Nhãm 3 kh«ng cã l¸ b¾c, th©n bÐ, chiÒu 
cao th©n khÝ sinh thÊp, kh«ng ra hoa ë ViÖt 
Nam (Cãi NhËt). 

3.3. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, kh¶ 
       n¨ng chèng chÞu cña mét sè mÉu 
       gièng cãi ë vô mïa n¨m 2009 t¹i Nga 
       T©n - Nga S¬n 

3.3.1. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c¸c mÉu 
           gièng cãi 

Sau khi trång, mÉu cãi NhËt bÞ chÕt, cã 
thÓ do nång ®é muèi t¹i Nga T©n, Nga S¬n 
cao (0,28%) (NguyÔn TÊt C¶nh, 2007). Do 
vËy, kh«ng tr×nh bμy kÕt qu¶ sinh tr−ëng, 
ph¸t triÓn cña mÉu cãi NhËt. 

Số lượng bó mạch           Chỉ tiêu 
Mẫu 
giống cói Bó mạch to Bó mạch nhỏ 

Chiều dài 
bó mạch to 

(µm) 
Sắp xếp các bó mạch 

CKBTDĐ 55,4 ± 3,76 307,6 ± 10,16 137,5 ± 0,67 Lộn xộn 
CKBTDX 84,6 ± 3,76 347,9 ± 11,45 148,1 ± 0,76 Lộn xộn 
CBN 34,7 ± 1,99 160,6 ± 6,54 118,8 ± 0,52 Lộn xộn 

Cói Nhật 13,2 ± 1,21 44,7 ± 1,82 90,6 ± 0,38 Xếp thành vòng tròn tập trung 
ở phía ngoài 

Lác 30,0 ± 2,21 243,3 ± 5,17 135,6 ± 1,09 Lộn xộn 
Udu 44,8 ± 2,38 173,5 ± 2,46 122,5 ± 1,48 Lộn xộn 
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B¶ng 4. §Æc ®iÓm gi¶i phÉu rÔ cña c¸c mÉu gièng cãi 

Mẫu giống Số lượng khoảng gian bào Chiều dài từ  tâm - biểu bì 
(µm) 

Chiều dài tia mạch 
(µm) 

CKBTDĐ 6,80 ± 0,56 167,5 ± 1,75 124,4 ± 1,77 

CKBTDX 6,60 ± 0,60 179,4 ± 1,82 127,5 ± 1,85 

CBN 7,10 ± 0,63 206,9 ± 1,48 126,9 ± 0,95 

Cói Nhật 6,80 ± 0,56 297,5 ± 2,44 248,1 ± 3,36 

Lác 1,00 ± 0,00 247,2 ± 2,18 138,2 ± 0,71 

Udu 6,80 ± 0,56 430,0 ± 1,99 296,9 ± 1,55 

B¶ng 5. Mét sè chØ tiªu sinh tr−ëng cña c¸c mÉu gièng cãi 

Mẫu giống Chiều cao cây 
(cm) 

Đường kính thân 
(mm) 

Tổng 
số tiêm 

Số tiêm cói hữu hiệu 
(a) 

Số tiêm cói vô hiệu 
(b) 

Tỷ lệ
(a/b) 

CKBTDĐ 172,10 5,61d 997,61 750,44 247,17 3,04 

CKBTDX 176,37 7,06c 826,61 597,78 228,83 2,61 

CBN 160,67 4,96e 982,17 724,17 258,00 2,81 

Lác 76,67 7,64b 636,56 170,56 466,00 0,37 

Udu 117,67 8,13a 502,50 70,83 431,67 0,16 

CV (%) 3,2 3,2 4,0 4,6 6,6  

LSD0,05 8,46 0,41 11,89 8,04 8,10  

       

C¸c mÉu gièng cãi cã chiÒu cao th©n khÝ 
sinh kh¸c nhau mét c¸ch cã ý nghÜa ë ®é tin 
cËy 95%. Trong ®ã, mÉu gièng cãi CKBTDX 
cao nhÊt ®¹t 176,37 cm, thÊp nhÊt lμ L¸c víi 
76,67 cm. C¸c mÉu gièng cãi CKBTD§, 
CBN, vμ Udu cã chiÒu cao gi¶m dÇn t−¬ng 
øng víi 172,10 cm; 160,67 cm vμ 117 cm. KÕt 
qu¶ nghiªn cøu nμy hoμn toμn phï hîp víi 
m« t¶ cña Ph¹m Hoμng Hé (2000) vμ §oμn 
ThÞ Thanh Nhμn (1996) vÒ chiÒu cao c©y cña 
c¸c loμi cãi. Trong ®ã, L¸c vμ Udu cã chiÒu 
cao c©y thÊp nhÊt biÕn ®éng tõ 30 - 120 cm. 

§−êng kÝnh th©n khÝ sinh cña c¸c mÉu 
gièng cãi kh¸c nhau ngay tõ giai ®o¹n ®Çu. 
Udu lμ mÉu gièng cã ®−êng kÝnh th©n lín 
nhÊt ®¹t 8,13 mm, nhá nhÊt lμ mÉu gièng cãi 
B«ng n©u 4,96 mm, nhá h¬n 3,17 mm so víi 
Udu. Víi ®Æc ®iÓm ®−êng kÝnh nhá vμ chiÒu 

cao thÊp h¬n CKBTD§ vμ CKBTDX nªn cãi 
B«ng n©u th−êng ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt 
®å thñ c«ng mü nghÖ. 

T¹i thêi ®iÓm thu ho¹ch, mÉu gièng cãi 
CKBTD§ cã tû lÖ tiªm h÷u hiÖu/tiªm v« hiÖu 
cao nhÊt ®¹t tû lÖ 3,04; tiÕp ®Õn lμ CBN víi  
tû lÖ 2,81; CKBTDX lμ 2,61; thÊp nhÊt lμ 
Udu tû lÖ nμy chØ lμ 0,16 vμ L¸c lμ 0,37. Nh− 
vËy, trong 5 mÉu gièng cãi thÝ nghiÖm, 
CKBTD§ cã kh¶ n¨ng h×nh thμnh tiªm h÷u 
hiÖu cao nhÊt, thÊp nhÊt lμ Udu. 

3.3.2. N¨ng suÊt vμ phÈm cÊp cña mét sè mÉu 
           gièng cãi 

Do cã tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao, kh¶ n¨ng 
®©m tiªm tèt nªn mÉu gièng CKBTD§ cho 
n¨ng suÊt cãi kh« cao nhÊt (97,88 t¹/ha), 
thÊp nhÊt lμ L¸c (26,86 t¹/ha) (B¶ng 6).  
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B¶ng 6. N¨ng suÊt vμ phÈm cÊp cña mét sè mÉu gièng cãi 

Mẫu giống cói Năng suất thực thu 
(tạ/ha) 

Tỷ lệ cói loại 1 
(%) 

Tỷ lệ cói loại 2 
(%) Màu sắc cói khô 

HLXLL 
(%) 

CKBTDĐ 97,88a 33,72 37,93 ++ 42,00 

CKBTDX 88,85b 38,46 35,22 ++ 37,00 

CBN 88,13b 0,00 40,27 + 45,00 

Lác 26,86d 0,00 0,00 ++ 30,00 

Udu 50,03c 0,00 0,00 0 35,00 

CV% 6,5     

LSD0,05 8,64     

Ghi chú:  HLXLL:  hàm lượng cenlulose (tính theo % chất khô); 
                         Màu sắc cói:  ++: Rất trắng   +: Trắng  vừa;     0: Không trắng 

MÉu gièng CKBTDX cã chiÒu cao v−ît 
tréi nh−ng kh¶ n¨ng ®©m tiªm kÐm vμ tû lÖ 
tiªm h÷u hiÖu thÊp, trong khi ®ã CBN kh¶ 
n¨ng ®©m tiªm vμ tû lÖ tiªm h÷u hiÖu cao 
nh−ng chiÒu cao c©y thÊp nªn hai mÉu gièng 
nμy cã n¨ng suÊt cao t−¬ng ®−¬ng (88,85 
t¹/ha vμ 88,13 t¹/ha). N¨ng suÊt thÊp h¬n 
n÷a lμ mÉu gièng Udu cã n¨ng suÊt 50,03 
t¹/ha. 

Tû lÖ cãi dμi (cãi lo¹i 1, lo¹i 2) vμ hμm 
l−îng cenlulose lμ hai chØ tiªu rÊt quan träng 
v× ngoμi yªu cÇu vÒ ®é dμi, cãi cßn ph¶i ®¹t 
®−îc ®é dai cña th©n, ®é dai cña th©n ®−îc 
x¸c ®Þnh th«ng qua hμm l−îng xenlulose. 
KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy: Tû lÖ cãi lo¹i 1 
cña CKBTDX cao nhÊt 38,46%, CKBTD§ 
®¹t 33,72%. Cãi lo¹i 2 cña CBN cao nhÊt ®¹t 
40,27%; sau ®ã ®Õn CKBTD§ víi 37,93% vμ 
CKBTDX víi 35,22%.  

Ng−îc l¹i víi n¨ng suÊt, mÉu gièng CBN 
cã hμm l−îng xenlulose cao nhÊt chiÕm 45%, 
tiÕp ®Õn lμ CKBTD§ ®¹t 42%, CKBTDX víi 
37%, Udu víi 35% vμ thÊp nhÊt lμ L¸c ®¹t 
30%. ChØ tiªu nμy cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
®é dai cña cãi, nªn cãi B«ng n©u lμ mÉu 
gièng cãi ®−îc ng−êi d©n vïng cãi ®¸nh gi¸ 
lμ cã ®é dai cao nhÊt, sau ®ã lμ CKBTD§, 
CKBTDX, Udu vμ thÊp nhÊt lμ L¸c.  

Mμu s¾c cãi kh« cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®èi 
víi chÊt l−îng cãi (B¶ng 7). Trong c¸c mÉu 
cãi nghiªn cøu, CKBTD§, CKBTDX, L¸c 

®−îc ®¸nh gi¸ lμ nh÷ng mÉu gièng cãi cã 
mμu s¾c ®Ñp; B«ng n©u cã mμu tr¾ng võa, 
®Ñp ë møc ®é trung b×nh; cßn mÉu gièng Udu 
cã mμu s¾c tèi h¬n h¼n so víi c¸c mÉu gièng 
cßn l¹i. 

Khi cãi bÞ ®æ, phÇn th©n cãi kh«ng ®−îc 
tiÕp xóc víi ¸nh s¸ng sÏ bÞ chÕt dÇn vμ t¹o 
thμnh bæi. Gèc cãi ®æ l©u kh«ng thu ho¹ch sÏ 
bÞ cong g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh chÎ cãi, 
lμm th©n cãi bÞ ®øt gi÷a ®o¹n. Do vËy, mμu 
s¾c th©n vμ kh¶ n¨ng chèng ®æ lμ hai chØ 
tiªu quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng 
t¸c nghiªn cøu. CKBTDX cã mμu xanh ®Ëm 
h¬n c¸c gièng kh¸c, cãi B«ng n©u vμ Udu cã 
mμu xanh vμng, L¸c cã mμu xanh nh¹t, cßn 
CKBTD§ cã mμu xanh trung gian gi÷a 
CKBTDX vμ B«ng n©u. CKBTDX cã kh¶ 
n¨ng chèng ®æ thÊp nhÊt, sau ®ã ®Õn 
CKBTD§ víi møc ®é trung b×nh, råi ®Õn cãi 
B«ng n©u víi møc ®é nhÑ vμ kh«ng ®æ lμ L¸c 
vμ Udu. MÆc dï ®−êng kÝnh cña CKBTDX 
t−¬ng ®èi cao, sè l−îng bã m¹ch nhiÒu, kÝch 
th−íc bã m¹ch lín nh−ng do kh¶ n¨ng sinh 
tr−ëng ph¸t triÓn tèt ngay tõ giai ®o¹n ®Çu, 
lóc nμy c©y cãi cßn non, th©n mÒm, yÕu nªn 
dÔ bÞ ®æ sím vμ  tû lÖ cãi ®æ cao h¬n. Nh÷ng 
mÉu gièng cãi cμng cao th× tû lÖ cãi ®æ nhiÒu 
h¬n nh÷ng gièng cã chiÒu cao thÊp. Mét lý do 
kh¸c lμ CKBTDX cã hμm l−îng xenlulose 
thÊp nªn kh¶ n¨ng chèng ®æ thÊp h¬n so víi 
c¸c gièng kh¸c. 
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B¶ng 7. Mμu s¾c vμ kh¶ n¨ng chèng ®æ cña mét sè mÉu gièng cãi 

Giống Màu sắc  thân tươi Khả năng chống đổ 

CKBTDĐ Xanh ++ 

CKBTDX Xanh đậm +++ 

CBN Xanh vàng + 

Lác Xanh nhạt 0 

Udu Xanh vàng 0 

    Ghi chú:  0: Không đổ    +: đổ nhẹ (<25% )       ++: trung bình (25 – <50%) 
                             +++: đổ nặng (50 – 75%);                  ++++: đổ rất nặng (> 75%) 

4. KÕt luËn  
C¨n cø vμo ®Æc ®iÓm h×nh th¸i c¸c mÉu 

gièng cãi ®−îc chia thμnh 3 nhãm. Nhãm 1 
gåm L¸c vμ Udu; nhãm 2 gåm CKBTD§, 
CKBTDX vμ CBN; nhãm 3: cãi NhËt. 

Cæ khoang b«ng tr¾ng d¹ng ®øng sinh 
tr−ëng, ph¸t triÓn tèt cho tû lÖ cãi dμi t−¬ng 
®èi cao, n¨ng suÊt ®¹t cao nhÊt (99,88 t¹/ha), 
hμm l−îng xenlulose cao (42%). Cæ khoang 
b«ng tr¾ng d¹ng xiªn sinh tr−ëng m¹nh cho 
tû lÖ cãi lo¹i 1 cao nhÊt (38,46%), n¨ng suÊt 
vμ chÊt l−îng ë møc trung b×nh. Kh¶ n¨ng 
chèng chÞu s©u bÖnh vμ chèng ®æ kÐm, thÝch 
hîp cho s¶n xuÊt chiÕu ®Ó xuÊt khÈu. 

Cãi B«ng n©u sinh tr−ëng ph¸t triÓn 
chËm, n¨ng suÊt ë møc trung b×nh, kh«ng cã 
cãi lo¹i 1 nh−ng hμm l−îng xenlulose cao 
nhÊt (45%) thÝch hîp víi s¶n xuÊt hμng thñ 
c«ng mü nghÖ ®Ó xuÊt khÈu. 

L¸c vμ Udu sinh tr−ëng ph¸t triÓn chËm, 
®é dai thÊp nhÊt, kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u 
bÖnh cao, lμ nguån vËt liÖu khëi ®Çu trong 
c«ng t¸c chän t¹o gièng. 

Cãi NhËt th©n cãi cã mμu xanh nh¹t, 
tiªm mäc ®øng, ®−êng kÝnh t−¬ng ®èi nhá, 
khi sö dông kh«ng ph¶i chÎ, lμ c¬ së  t¹o ra 
nguån vËt liÖu phong phó phôc vô cho c«ng 
t¸c chän, t¹o gièng cãi. 
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