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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành với 10 giống lạc địa phương trong vụ xuân năm 2009 tại Gia Lâm Hà 
Nội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Các giống lạc địa phương có đặc điểm riêng biệt như kích thước 
lá, hình dạng mỏ quả, khối lượng quả, hạt, màu sắc quả. Giống Trơ Hà Tĩnh có diện tích lá chét lớn 
nhất, có mỏ quả dài. Giống Trơ Hà Tĩnh, Trốc Sư gân quả không rõ. Giống Bắc Ninh và Ninh Bình có 
khối lượng quả lớn. Giống Gié Vĩnh Phúc có khối lượng quả nhỏ. Các giống Bắc Ninh, Đỏ Bắc Giang, 
Đỏ Tuyên Quang có khối lượng hạt lớn. Giống Gié Vĩnh phúc có khối lượng hạt nhỏ. Những giống có 
hạt màu đỏ: Đỏ Bắc Giang, Đỏ Tuyên Quang, Đỏ Hòa Bình. Các giống lạc địa phương còn khác nhau 
về khả năng sinh trưởng, diện tích lá, LAI, khả năng tích luỹ chất khô, tỷ lệ quả chắc, các yếu tố cấu 
thành năng suất, năng suất hạt, hàm lượng đường, dầu và hàm lượng protein. 

Từ khóa: Giống lạc địa phương, hình thái, sinh trưởng phát triển và năng suất. 

SUMMARY 
The experiment was conducted to describe and evaluate agronomic characteristics of 10 local 

peanut cultivars at Gia Lam Ha Noi in 2009 spring season. Results showed that the local varieties 
are unique features such as leaf size, pod shell tip shape, pod weight and seed color.  For example, 
Tro Ha Tinh cultivar shows largest leaflet area and longest pod shell tip. The cultivars Bac Ninh and 
Ninh Binh have largest pod weight while Gie Vinh Phuc shows lower pod weight. Some cultivars 
possess red seeds, i.e. Do Bac Giang, Do Tuyen Quang and Do Hoa Binh. The cultivars also 
differed in vegetative growth, LA, LAI, dry matter assimilate, pod yield components and pod yield, 
total sugar content, oil content and protein content. 

Key words: Agronomic characteristics, local peanut cultivars, pod yield. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

L¹c lμ mét c©y trång quan träng, lμ thùc 
phÈm quý cho con ng−êi, nguån thøc ¨n 
kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong ch¨n nu«i vμ lμ 
c©y trång c¶i t¹o ®Êt rÊt tèt.  

ë ViÖt Nam, c©y l¹c cã mét vai trß quan 
träng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ xuÊt 
khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, diÖn tÝch trång 
l¹c ®¹t 270 ngh×n ha, s¶n l−îng v−ît trªn 
500 ngh×n tÊn vμ n¨ng suÊt ®¹t 21 t¹/ha. 
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N¨ng suÊt l¹c cña ViÖt Nam t¨ng do ¸p 
dông trång c¸c gièng l¹c cho n¨ng suÊt cao. 
Cμng ph¸t triÓn c¸c gièng l¹c n¨ng suÊt cao  
th× diÖn tÝch trång c¸c gièng l¹c cò (®Þa 
ph−¬ng) cμng bÞ gi¶m dÇn. C¸c gièng l¹c cò 
cã nguy c¬ bÞ biÕn mÊt trong s¶n xuÊt. C¸c 
gièng l¹c cò tån t¹i tõ l©u ë ViÖt Nam nªn ®· 
thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i, c¶ vÒ sù 
sinh tr−ëng còng nh− chèng chÞu víi ngo¹i 
c¶nh bÊt thuËn. Nh−ng nh÷ng gièng nμy cã 
nh−îc ®iÓm lμ n¨ng suÊt thÊp so víi c¸c 
gièng míi nhËp néi. Tuy nhiªn, c¸c gièng 
n¨ng suÊt cao nhËp néi chØ cã −u thÕ trong 
thêi gian nhÊt ®Þnh, sau ®ã n¨ng suÊt l¹i suy 
gi¶m. Ph¹m V¨n Biªn vμ cs. (1991) nghiªn 
cøu 112 gièng l¹c cho r»ng, ë miÒn Nam c¸c 
gièng nμy thuéc d¹ng c©y ®øng, kiÓu spanish, 
thêi gian sinh tr−ëng ng¾n, kho¶ng 90 - 97 
ngμy. NguyÔn H÷u Qu¸n (1961) khi nghiªn 
cøu 11 gièng l¹c ®Þa ph−¬ng, ®· nhËn xÐt vÒ 
sè l−îng qu¶ trªn 1 kil«gam khèi l−îng  h¹t, 
hμm l−îng dÇu cña 6 gièng ®Òu ®¹t trªn 50%. 
Ng« Ngäc §¨ng (1984) cho biÕt, c¸c gièng l¹c 
®Þa ph−¬ng cña ViÖt Nam, thuéc d¹ng 
spanish ph©n cμnh tõ gèc th©n, nh÷ng cμnh 
mäc tõ n¸ch l¸ mÇm chiÕm mét nöa sè cμnh 
cña c©y. V× vËy, nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm n«ng 
sinh häc cña  mét sè gièng l¹c ®Þa ph−¬ng lμm 
vËt liÖu cho c«ng t¸c chän t¹o gièng míi chèng 
chÞu tèt vμ chÊt l−îng cao. 

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

VËt liÖu thÝ nghiÖm gåm 10 gièng ®Þa 
ph−¬ng: Sen NghÖ An, Tr¬ Hμ TÜnh, GiÐ VÜnh 
Phóc, B¾c Ninh, Ninh B×nh, §á B¾c Giang, 
§á Tuyªn Quang, Trèc S− NghÖ An, §á Hßa 
B×nh, Lú. Gièng Sen lμ gièng ®èi chøng. 

ThÝ nghiÖm bè trÝ theo ph−¬ng ph¸p 
khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCB), víi 3 lÇn 
nh¾c l¹i. DiÖn tÝch « thÝ nghiªm 6 m2. MËt ®é 
trång 35 c©y/m2. ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn 
vô xu©n 2009 t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. 

Kü thuËt ch¨m sãc theo quy tr×nh th©m 
canh c©y ®Ëu ®ç; c¸c chØ tiªu theo dâi vμ 
ph−¬ng ph¸p theo dâi tiÕn hμnh theo tiªu 
chuÈn ngμnh 10TCN 1010. 

- ChØ tiªu h×nh th¸i: KÝch th−íc l¸ chÐt, 
h×nh d¹ng qu¶, khèi l−îng qu¶, khèi l−îng 
h¹t, tû lÖ h¹t, mμu s¾c vá lôa. 

- Thêi gian sinh tr−ëng, kh¶ n¨ng ra hoa 
®Ëu qu¶.  

- Ph¸t triÓn th©n cμnh, h×nh thμnh nèt 
sÇn, bé l¸ vμ diÖn tÝch l¸, tÝch luü chÊt kh«.   

- Kh¶ n¨ng nhiÔm s©u, bÖnh h¹i. 
- C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 

n¨ng suÊt. 
- Mét sè chØ tiªu sinh hãa cña h¹t: hμm 

l−îng ®−êng tæng sè, dÇu, protein. 
Sè liÖu nghiªn cøu ®−îc xö lÝ sai sè theo 

ch−¬ng tr×nh IRRISTAT version 5.0. 

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

3.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i cña c¸c gièng 

H×nh th¸i c©y mang ®Æc ®iÓm di truyÒn 
cña gièng. §Æc ®iÓm h×nh th¸i, mét mÆt gióp 
ph©n biÖt c¸c gièng, mÆt kh¸c cßn liªn quan 
®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vμ chèng chÞu cña 
gièng (B¶ng 1). Gièng Tr¬ Hμ TÜnh cã l¸ kÝch 
th−íc l¸ chÐt lín nhÊt (13,22 cm2), gièng Sen 
vμ §á B¾c Giang diÖn tÝch l¸ chÐt nhá nhÊt 
(10,24 - 10,97 cm2). §èi víi c©y l¹c, tû lÖ 
dμi/réng cña l¸ chÐt thÓ hiÖn d¹ng l¸ bÇu 
hay thon. Gièng Sen vμ §á Tuyªn Quang tû 
lÖ dμi/réng nhá h¬n 2, l¸ bÇu h¬n; c¸c gièng 
cßn l¹i tû lÖ nμy ®Òu lín h¬n 2. KÕt qu¶ nμy 
còng t−¬ng tù kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Chiªm 
Anh HiÒn (1961). 

H×nh th¸i qu¶ vμ h¹t lμ nh÷ng ®Æc ®iÓm 
quan träng nhÊt trong viÖc nhËn biÕt gièng 
®· ®−îc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i b¶ng 2. 

ChØ cã gièng Sen eo qu¶ râ rÖt, c¸c gièng 
cßn l¹i eo qu¶ kh«ng râ, c¸c gièng ®Òu cã má 
qu¶ ng¾n, riªng gièng Tr¬ Hμ TÜnh cã má 
qu¶ dμi. G©n qu¶ thÓ hiÖn râ lμ gièng: Sen, 
GiÐ VÜnh Phóc, B¾c Ninh, §á Tuyªn Quang, 
§á B¾c Giang. C¸c gièng g©n qu¶ kh«ng râ 
lμ: Tr¬ Hμ TÜnh, Trèc S−, §á Hßa B×nh, Lú. 
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B¶ng 1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i l¸ chÐt cña c¸c gièng 

Giống Diện tích 
(cm2) 

Chiều dài 
(cm) 

Chiều rộng 
(cm) 

Chu vi 
(cm) 

Tỷ lệ 
dài/rộng 

Sen Nghệ An (Đ/C) 10,24 5,19 2,63 13,28 1,98 

Trơ Hà Tĩnh 13,22 6,10 2,92 15,86 2,04 

Gié Vĩnh Phúc 11,77 5,70 2,72 15,21 2,11 

Bắc Ninh 12,92 6,08 2,88 15,55 2,07 

Ninh Bình 12,27 5,79 2,83 15,57 2,04 

Đỏ Bắc Giang 10,97 5,41 2,66 14,54 2,10 

Đỏ Tuyên Quang 11,37 5,51 2,91 15,32 1,92 

Trốc Sư 11,13 5,69 2,61 14,81 2,04 

Đỏ Hòa Bình 11,33 5,73 2,81 14,89 2,03 

Lỳ 11,67 5,81 2,78 14,91 2,07 

B¶ng 2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i qu¶ vμ h¹t cña c¸c gièng 

Giống Eo 
quả 

Mỏ 
quả 

Gân 
quả 

Khối lượng 
100 quả 

(g) 

Khối lượng 
100 hạt 

(g) 

Tỷ lệ hạt 
(%) 

Màu sắc 
hạt 

Sen  Nghệ An (Đ/C) Rõ Ngắn Rõ 116,68 51,60 75,85 Hồng nhạt 

Trơ  Hà Tĩnh Nông Dài Không rõ 118,03 55,44 74,93 Hồng nhạt 

Gié  Vĩnh Phúc Nông Ngắn Rõ 103,58 40,28 74,68 Hồng nhạt 

Bắc Ninh Nông Ngắn Rõ 122,27 59,98 72,65 Hồng nhạt 

Ninh Bình Nông Ngắn Rõ 120,03 51,23 73,67 Hồng nhạt 

Đỏ Bắc Giang Nông Ngắn Rõ 109,05 59,85 71,80 Đỏ 

Đỏ Tuyên Quang Nông Ngắn Rõ 108,72 58,20 72,63 Đỏ 

Trốc Sư Nông Ngắn Không rõ 108,53 45,06 76,67 Hồng nhạt 

Đỏ Hòa Bình Nông Ngắn Không rõ 102,21 46,91 74,54 Đỏ 

Lỳ Nông Ngắn Không rõ 100,23 49,32 74,63 Hồng nhạt 

        

Khèi l−îng qu¶ liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
n¨ng suÊt. Gièng B¾c Ninh, Ninh B×nh cã 
khèi l−îng qu¶ lín h¬n c¶, ®¹t trªn 120 
g/100 qu¶. C¸c gièng cßn l¹i khèi l−îng qu¶ 
nhá h¬n, gièng §á Tuyªn Quang, §á B¾c 
Giang, Trèc S−, khèi l−îng 100 qu¶ chØ ®¹t 
trªn 100 g. 

3.2. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn 
       cña c¸c gièng 

Thêi gian ra hoa vμ thêi gian sinh tr−ëng 

cña mçi gièng cã ý nghÜa trong t¹o n¨ng suÊt 
vμ bè trÝ thêi vô (B¶ng 3).  

Thêi gian tõ gieo ®Õn ra hoa cña gièng 
§á Hßa B×nh vμ gièng Lú lμ 41 ngμy, gièng 
Hμ B¾c vμ Ninh B×nh lμ 40 ngμy, c¸c gièng 
cßn l¹i thêi gian nμy lμ 39 ngμy.  

Thêi gian ra hoa cña c¸c gièng biÕn ®éng 
tõ 39 (gièng sen vμ gièng Hμ B¾c) ®Õn 43 
ngμy (gièng §á Tuyªn Quang). C¸c gièng cßn 
l¹i thêi gian ra hoa tõ 40 - 41 ngμy. 
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B¶ng 3. Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c gièng 

Giống Gieo đến ra hoa 
(ngày) 

Thời gian nở hoa 
(ngày ) 

Thời gian sinh trưởng 
(ngày) 

Sen Nghệ An 39 39 126 
Trơ Hà Tĩnh 39 41 125 
Gié Vĩnh Phúc 39 41 125 
Hà Bắc 40 39 127 
Ninh Bình 40 42 127 
Đỏ Bắc Giang 39 40 129 
Đỏ Tuyên Quang 39 43 128 
Trốc Sư Nghệ An 39 42 125 
Đỏ Hòa Bình 41 42 126 
Lỳ 41 41 127 

B¶ng 4. Kh¶ n¨ng sinh tr−ëng th©n cμnh vμ h×nh thμnh nèt sÇn cña c¸c gièng 

Giống Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài cành cấp 1 
(cm) 

Số 
cành/cây 

Số lượng 
nốt sần/cây 

Khối lượng 
nốt sần (g/cây) 

Sen Nghệ An 37,97 39,75 8,31 76,53 0,29 
Trơ Hà Tĩnh 37,23 39,58 8,67 75,80 0,32 
Gié Vĩnh Phúc 36,97 38,56 9,26 82,67 0,30 
Bắc Ninh 38,58 39,48 8,63 83,90 0,29 
Ninh Bình 37,75 37,89 8,83 77,57 0,31 
Đỏ Bắc Giang 38,87 40,15 9,02 75,80 0,33 
Đỏ Tuyên Quang 36,13 38,15 8,30 82,33 0,34 
Trốc Sư 37,73 39,49 9,27 76,17 0,33 
Đỏ Hòa Bình 39,16 38,24 9,12 88,15 0,31 
Lỳ 38,83 37,26 8,93 76,42 0,30 
LSD 0,05 2,81  0,68 8,70 0,12 
CV% 6,62  5,21 7,34 6,23 
      

 

Thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c gièng thÝ 
nghiÖm cã thêi gian sinh tr−ëng chªnh lÖch 
nhau kh«ng nhiÒu biÕn ®éng tõ 125 ngμy 
(Tr¬ Hμ TÜnh, GiÐ VÜnh Phóc) ®Õn 129 ngμy 
(§á B¾c Giang). Gièng Hμ B¾c, Ninh B×nh, 
Lú cã thêi gian sinh tr−ëng 127 ngμy. KÕt 
qu¶ nμy trïng víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
NguyÔn ThÞ Chinh vμ cs. (1991). 

Sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña c©y cßn thÓ 
hiÖn ë ®éng th¸i t¨ng tr−ëng th©n cμnh, sè 
l−îng vμ khèi l−îng nèt sÇn (B¶ng 4). 

C¸c gièng §á Hßa B×nh, B¾c Ninh, §á 
B¾c Giang cã chiÒu cao th©n chÝnh cao nhÊt 
lμ 38 - 39 cm. Gièng GiÐ VÜnh Phóc vμ §á 

Tuyªn Quang cã chiÒu cao c©y thÊp, chØ ®¹t 
36 cm.  

ChiÒu dμi cμnh cÊp 1 dμi nhÊt 40 cm ë 
gièng §á B¾c Giang. Gièng Ninh B×nh, Lú cã 
chiÒu dμi cμnh cÊp 1 ng¾n (37 cm). C¸c gièng 
cßn l¹i cã chiÒu dμi cμnh cÊp 1 ë møc trung 
b×nh 38 - 39 cm. 

Sè cμnh trªn c©y lμ yÕu tè quan träng 
®èi víi n¨ng suÊt qu¶, ®Æc biÖt lμ cμnh cÊp 1. 
Sè cμnh trªn c©y cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 
8,3 cμnh/c©y (gièng Sen vμ gièng §á Tuyªn 
Quang) ®Õn 9,2 cμnh (gièng GiÐ VÜnh Phóc, 
Trèc S−).  C¸c gièng cßn l¹i cã sè cμnh trªn 
c©y ë møc trung b×nh (B¶ng 4). 
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B¶ng 5.  DiÖn tÝch l¸, chÊt kh« vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt cña c¸c gièng 

Giống Diện tích lá 
(dm2/cây) LAI Chất khô 

(g/cây) 
Số 

quả/cây 
Tỷ lệ quả chắc

(%) 
Khối lượng 100 quả 

(g) 

Sen Nghệ An 10,35 3,62 22,89 10,30 80,00 116,6 

Trơ Hà Tĩnh 11,07 3,88 21,34 9,56 82,94 118,0 

Gié Vĩnh Phúc 9,21 3,22 20,57 10,09 79,88 103,5 

Bắc Ninh 11,54 4,03 21,67 10,24 83,10 122,2 

Ninh Bình 10,72 3,75 24,11 9,82 80,34 120,0 

Đỏ Bắc Giang 11,41 3,99 21,87 11,79 76,42 109,0 

Đỏ Tuyên Quang 11,85 4,14 27,61 11,32 77,29 108,7 

Trốc Sư 8,79 3,07 22,11 11,13 74,75 108,5 

Đỏ Hòa Bình 9,43 3,30 21,01 10,61 65,71 102,2 

Lỳ 9,98 3,49 21,25 9,96 66,13 100,2 

LSD 0,05 1,108 0,48 2,38 0,96   

CV% 5,70 5,70 6,50 6,42   

       
Gièng §á Hßa B×nh cã sè nèt sÇn lín 

nhÊt, ®¹t 88,1 nèt/c©y. Gièng GiÐ VÜnh Phóc, 
B¾c Ninh, §á Tuyªn Quang cã sè nèt sÇn 
trªn c©y ë møc trung b×nh (trªn 80 nèt/c©y). 
C¸c gièng cßn l¹i cã sè l−îng nèt sÇn thÊp, 
®¹t d−íi 80 nèt/c©y. Khèi l−îng nèt sÇn còng 
phô thuéc vμo gièng. Gièng §á Tuyªn Quang 
cã khèi l−îng nèt sÇn trªn c©y cao nhÊt, ®¹t 
0,34 g/c©y. Gièng Sen NghÖ An vμ gièng B¾c 
Ninh cã khèi l−îng nèt sÇn thÊp ®¹t d−íi 0,3 
g/c©y. KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy hoμn toμn 
phï hîp víi b¸o c¸o cña Nambiar (1980). 

Sù ph¸t triÓn cña bé l¸, diÖn tÝch l¸ ¶nh 
h−ëng trùc tiÕp ®Õn tÝch lòy chÊt kh« vμ 
n¨ng suÊt cña c©y (B¶ng 5). 

DiÖn tÝch l¸ trªn c©y cao thÓ hiÖn tiÒm 
n¨ng quang hîp vμ tÝch lòy chÊt kh« cña c©y. 
Nh÷ng gièng cã diÖn tÝch l¸ cao lμ B¾c Ninh, 
§á Tuyªn Quang ®¹t trªn 11,50 dm2/c©y vμ 
chØ sè diÖn tÝch l¸ ®¹t trªn 4. Gièng Trèc S− 
cã diÖn tÝch l¸ nhá nhÊt (8,79 dm2/c©y) vμ chØ 
sè diÖn tÝch l¸ lμ 3,07. KÕt qu¶ vÒ diÖn tÝch l¸ 

còng phï hîp víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
Redy (1988). 

Gièng cã kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« cao 
nhÊt lμ gièng §á Tuyªn Quang. Gièng Ninh 
B×nh cã kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« cao thø 2 
trong c¸c gièng thÝ nghiÖm. Gièng GiÐ VÜnh 
Phóc kh¶ n¨ng tÝch lòy chÊt kh« kÐm nhÊt. 
Gièng Sen, gièng Trèc S− kh¶ n¨ng tÝch lòy 
chÊt ë møc trung b×nh.  

Gièng §á B¾c Giang, §á Tuyªn Quang, 
Trèc S− cã sè qu¶ trªn c©y ®¹t cao, trªn 11 
qu¶/c©y. Gièng Tr¬ Hμ TÜnh, Ninh B×nh, 
gièng Lú chØ ®¹t trªn 9 qu¶/c©y thÊp h¬n 
gièng ®èi chøng (Sen NghÖ An) vμ c¸c gièng 
GiÐ VÜnh Phóc, B¾c Ninh, §á Hßa B×nh.  

Sè qu¶ ch¾c trªn c©y lμ yÕu tè quyÕt 
®Þnh n¨ng suÊt cña gièng. Tû lÖ h×nh thμnh 
qu¶ ch¾c cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 65% ®Õn 
83,10%. Gièng B¾c Ninh cã tû lÖ nμy cao 
nhÊt. Gièng §á Hßa B×nh vμ gièng Lú tû lÖ 

nμy thÊp nhÊt. ë c¸c gièng GiÐ VÜnh phóc, 
§á B¾c Giang, §á Tuyªn Quang, Trèc S−, tû 
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lÖ nμy ®¹t tõ 74 - 79%. Khèi l−îng qu¶ chñ 
yÕu do ®Æc ®iÓm cña gièng quyÕt ®Þnh. Gièng 
B¾c Ninh, Ninh B×nh cã khèi l−îng 100 qu¶ 
cao nhÊt, ®¹t trªn 120 g/100 qu¶. Gièng cã 
khèi l−îng qu¶ nhá lμ gièng GiÐ VÜnh phóc, 
§á Hßa B×nh, Lú thÊp h¬n gièng ®èi chøng 
(Sen NghÖ An) vμ c¸c gièng Tr¬ Hμ TÜnh 
(B¶ng 5). 

3.3. T×nh h×nh nhiÔm s©u bÖnh h¹i cña 
       c¸c gièng 

Vô xu©n th−êng ph¸t sinh s©u xanh, s©u 
khoang. §èi víi c¸c gièng tû lÖ c©y bÞ h¹i do 
s©u khoang còng thÊp, biÕn ®éng tõ 1,337 
®Õn 2,75%. Gièng bÞ nÆng nhÊt lμ GiÐ VÜnh 
Phóc. Gièng  B¾c Ninh cã tû lÖ c©y h¹i do 
s©u xanh thÊp nhÊt. C¸c gièng Sen, §á 
Tuyªn Quang, Trèc S−, Lú, cã tû lÖ c©y h¹i 

trªn 2%. ë c¸c gièng Tr¬, §á B¾c Giang, §á 
Hßa B×nh, tû lÖ c©y h¹i do s©u xanh d−íi 2%. 
Tû lÖ c©y bÞ h¹i do s©u khoang biÕn ®éng tõ 
7,3 ®Õn 20,21%. Tû lÖ c©y bÞ h¹i do s©u 
khoang cao nhÊt  trong thÝ nghiÖm lμ gièng 
Sen NghÖ An. C¸c gièng Tr¬ Hμ TÜnh, GiÐ 
VÜnh Phóc, B¾c Ninh, §á B¾c Giang, cã tû lÖ 
c©y bÞ s©u khoang g©y h¹i tõ 17 ®Õn 19%.  
Gièng cã tû lÖ c©y h¹i do s©u khoang thÊp lμ 
§á Hßa B×nh, gièng Lú tõ 7 ®Õn 9%. 

BÖnh hÐo xanh (Pseudomonas solanacearum 
Smith) còng xuÊt hiÖn, nh−ng møc ®é g©y 
h¹i rÊt thÊp. Tû lÖ c©y bÞ h¹i biÕn ®éng tõ 
0,25 ®Õn 0,52%. BÖnh lë cæ rÔ (Rhizoctonia 
solani Kuhn) còng g©y h¹i ë møc ®é rÊt 
thÊp. Tû lÖ c©y bÞ h¹i cña c¸c gièng biÕn 
®éng tõ 0,38 ®Õn 1,78%. Gièng Ninh B×nh, 
Tr¬ Hμ TÜnh tû lÖ c©y h¹i do lë cæ rÔ trªn 1%. 

ë c¸c gièng cßn l¹i, tû lÖ nμy d−íi 1%. Møc 
g©y h¹i cña bÖnh nμy kh«ng ®¸ng kÓ. C¸c 
bÖnh h¹i l¸ - ®èm n©u, ®èm ®en, gØ s¾t g©y 
h¹i còng rÊt thÊp. HÇu hÕt c¸c gièng bÞ h¹i  ë 
møc rÊt nhÑ (+) (B¶ng 6). 

3.4. C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ 
       n¨ng suÊt cña c¸c gièng 

Do tÝch lòy chÊt kh« thÊp nªn gièng GiÐ 
VÜnh Phóc cã n¨ng suÊt qu¶ thÊp nhÊt 8,30 
g/c©y. Trong c¸c gièng thÝ nghiÖm, gièng 
B¾c Ninh cã hÖ sè kinh tÕ cao, cã n¨ng suÊt 
c¸ thÓ cao nhÊt. Gièng §á B¾c Giang cã kh¶ 
n¨ng tÝch lòy chÊt kh« cao, hÖ sè kinh tÕ 
®¹t 0,44, n¨ng suÊt c¸ thÓ ®øng thø 2. 
Gièng GiÐ VÜnh Phóc cã n¨ng suÊt c¸ thÓ 
thÊp nhÊt. T−¬ng øng víi n¨ng suÊt c¸ thÓ, 
gièng B¾c Ninh cho n¨ng suÊt lÝ thuyÕt cao 
nhÊt; gièng GiÐ VÜnh Phóc cã n¨ng suÊt lÝ 
thuyÕt thÊp nhÊt (B¶ng 7). 

Gièng B¾c Ninh vμ gièng §á Tuyªn 
Quang cã n¨ng suÊt thùc thu cao (trªn 28 
t¹/ha). Gièng Sen NghÖ An, gièng Ninh 
B×nh, §á B¾c Giang cã n¨ng suÊt thùc thu ë 
møc trung b×nh (25 -26 t¹/ha). Gièng §á Hßa 
B×nh, gièng Lú cã n¨ng suÊt thùc thu thÊp 
(22 t¹/ha). Gièng GiÐ VÜnh Phóc cã n¨ng 
suÊt thùc thu nhá nhÊt ë møc sai kh¸c cã ý 
nghÜa 0,95% so víi gièng §á Tuyªn Quang, 
chØ ®¹t 21 t¹/ha. Tuy nhiªn, chªnh lÖch vÒ 
n¨ng suÊt thùc thu cña c¸c gièng thÝ nghiÖm 
so víi ®èi chøng (gièng Sen NghÖ An) kh«ng 
cã ý nghÜa thèng kª ë ®é tin cËy 95%.  

3.5. Mét sè chØ tiªu sinh hãa h¹t cña c¸c 
       gièng 

C¸c gièng l¹c ®Þa ph−¬ng th−êng cã 
n¨ng suÊt h¹t thÊp vμ Ýt biÕn ®éng, trong khi 
®ã chÊt l−îng h¹t cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c 
gièng. Gièng B¾c Ninh cã hμm l−îng ®−êng 
tæng sè cao nhÊt (12,54%). Ng−êi d©n ®Þa 
ph−¬ng cho r»ng gièng nμy cã vÞ ngät ®Ëm, 
cã thÓ do hμm l−îng ®−êng cao. Gièng §á 
B¾c Giang, gièng Lú cã hμm l−îng ®−êng 
tæng sè ®øng thø 2 trong c¸c gièng thÝ 
nghiÖm, ®¹t trªn 12%. C¸c gièng cßn l¹i cã 
hμm l−îng ®−êng tæng sè ®¹t trªn 11%.  

Tïy thuéc vμo gièng, hμm l−îng dÇu cña 
c¸c gièng biÕn ®éng tõ 38 ®Õn 55%. Gièng cã 
hμm l−îng dÇu cao nhÊt lμ gièng §á Tuyªn 
Quang. Gièng cã hμm l−îng dÇu thÊp nhÊt lμ 
gièng B¾c Ninh (B¶ng 8). 
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B¶ng 6. T×nh h×nh nhiÔm s©u, bÖnh h¹i cña c¸c gièng 

% cây bị hại Mức bị hại 
 

Giống Sâu xanh Sâu khoang Bệnh 
héo xanh 

Bệnh lở 
cổ rễ 

Bệnh 
đốm nâu 

Bệnh 
đốm đen 

Bệnh 
gỉ sắt 

Sen Nghệ An (Đ/C) 2,15 20,21 0,33 0,60 ++ + + 
Trơ Hà Tĩnh 1,86 19,87 0,28 1,06 + + + 
Gié Vĩnh Phúc 2,75 17,23 0,52 0,96 + + + 
Bắc Ninh 1,37 18,54 0,38 0,69 + + + 
Ninh Bình 1,84 17,46 0,44 1,78 ++ + + 
Đỏ Bắc Giang 1,97 18,37 0,25 0,64 + + + 
Đỏ Tuyên Quang 2,04 15,63 0,41 0,47 + + + 
Trốc Sư 2,11 11,49 0,31 0,94 + + + 
Đỏ Hòa Bình 1,93 7,35 0,27 0,65 + + + 
Lỳ 2,17 9,40 0,32 0,38 + + + 

B¶ng 7.  C¸c yÕu tè cÊu thμnh n¨ng suÊt vμ n¨ng suÊt cña c¸c gièng 

Giống Năng suất cá thể 
(g/cây) 

NSLT * 
(tạ/ha) 

NSTT * 
(tạ/ha) 

Hệ số kinh tế 

Sen Nghệ An (Đ/C) 9,56 33,46 25,55 0,41 
Trơ Hà Tĩnh 9,35 32,72 24,38 0,43 
Gié Vĩnh Phúc 8,30 29,05 21,28 0,40 
Bắc Ninh 10,38 36,33 28,27 0,47 
Ninh Bình 9,46 33,11 26,29 0,39 
Đỏ Bắc Giang 9,82 34,37 26,32 0,44 
Đỏ Tuyên Quang 9,45 33,07 28,69 0,32 
Trốc Sư 8,97 31,39 25,37 0,41 
Đỏ Hòa Bình 8,91 31,18 22,40 0,38 
Lỳ 8,98 31,43 22,45 0,37 

LSD 0,05   4,27  
CV%   5,08  

* NSLT - Năng suất lí thuyết, NSTT-  Năng suất thực thu. 

B¶ng 8.  Mét sè chØ tiªu sinh hãa h¹t cña c¸c gièng 
                                                                                                       §¬n vÞ tÝnh: % 

Giống Đường tổng số Lipid Protein 
Sen Nghệ An (Đ/C) 11,74 46,83 17,16 
Trơ Hà Tĩnh 11,35 42,36 14,46 
Gié Vĩnh Phúc 11,90 44,52 20,98 
Bắc Ninh 11,69 38,75 25,10 
Ninh Bình 12,54 42,42 21,57 
Đỏ Bắc Giang 12,08 43,40 19,89 
Đỏ Tuyên Quang 11,35 55,37 20,04 
Trốc Sư 11,94 42,48 24,14 
Đỏ Hòa Bình 11,82 45,86 22,24 
Lỳ 12,25 45,24 21,99 
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Hμm l−îng protein cña c¸c gièng biÕn 
®éng lín, tõ 14,46 ®Õn 25,10%. Gièng cã hμm 
l−îng protein cao nhÊt lμ gièng B¾c Ninh. V× 
hμm l−îng protein cao, ng−êi d©n ®Þa 
ph−¬ng thÝch sö dông gièng nμy ¨n trùc tiÕp. 
C¸c gièng GiÐ VÜnh Phóc, Ninh B×nh, §á 
Tuyªn Quang, Trèc S−, §á Hßa B×nh, Lú cã 
hμm l−îng protein cao, ®¹t trªn 20%. Gièng 
Sen, §á B¾c Giang cã hμm l−îng protein 
thÊp h¬n, chØ ®¹t 17 - 19%. Gièng Tr¬ Hμ 
TÜnh cã hμm l−îng protein thÊp nhÊt chØ ®¹t 
14,46% (B¶ng 8). 

4. KÕt luËn vμ ®Ò nghÞ 
Nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt vÒ h×nh th¸i 

®Ó ph©n biÖt gièng lμ kÝch th−íc l¸, h×nh 
d¹ng má qu¶, khèi l−îng qu¶, h¹t, mμu s¾c 
qu¶. Gièng Tr¬ Hμ TÜnh cã diÖn tÝch l¸ chÐt 
lín nhÊt, cã má qu¶ dμi. Gièng Tr¬ Hμ TÜnh, 
Trèc S− g©n qu¶ kh«ng râ. Gièng B¾c Ninh 
vμ Ninh B×nh cã khèi l−îng qu¶ lín. Gièng 
GiÐ VÜnh Phóc cã khèi l−îng qu¶ nhá. C¸c 
gièng B¾c Ninh, §á B¾c Giang, §á Tuyªn 
Quang cã khèi l−îng h¹t lín. Gièng GiÐ VÜnh 
phóc cã khèi l−îng h¹t nhá. Gièng cã h¹t 
mμu ®á: §á B¾c Giang, §á Tuyªn Quang vμ 
§á Hßa B×nh.  

Gièng B¾c Ninh vμ gièng §á Tuyªn 
Quang cã kh¶ n¨ng sinh tr−ëng tèt, diÖn tÝch 
l¸ vμ LAI thÝch hîp (4,04 - 4,14), kh¶ n¨ng 
tÝch lòy chÊt kh« cao, tû lÖ qu¶ ch¾c kh¸, 
n¨ng suÊt cao ®¹t trªn 28 t¹/ha. Gièng Sen, 
Ninh B×nh, §á B¾c Giang n¨ng suÊt thùc 
thu møc trung b×nh, 25 - 26 t¹/ha.   

Tû lÖ nhiÔm s©u xanh vμ c¸c lo¹i bÖnh 
h¹i trong vô xu©n cña c¸c gièng l¹c ë møc ®é 
nhÑ ®Õn trung b×nh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn 
sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vμ n¨ng suÊt h¹t. 
Trong ®ã, gièng l¹c B¾c Ninh vμ Trèc S− cã 
tû lÖ tÊt c¶ c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i ®Òu ë møc 
thÊp nhÊt.   

Gièng Ninh B×nh cã hμm l−îng ®−êng 
cao nhÊt (12,54%), gièng §á Tuyªn Quang 
hμm l−îng dÇu cao nhÊt (55,37%), gièng B¾c 
Ninh, Trèc S− cã hμm l−îng protein cao 
(24,14 - 25,1%) lμ vËt liÖu quý trong chän t¹o 
gièng l¹c cã chÊt l−îng cao. 

§Ò nghÞ 

TiÕp tôc nghiªn cøu c¸c gièng ë c¸c vïng 
kh¸c nhau, víi nhiÒu thêi vô. 

Gièng B¾c Ninh, Trèc S− thÝch hîp sö 
dông lμm vËt liÖu khëi ®Çu trong t¹o gièng 
chèng bÖnh vμ chän gièng cã hμm l−îng 
protein cao. Gièng Ninh B×nh cã hμm l−îng 
®−êng cao thÝch hîp lμm mãn ¨n trùc tiÕp 
trong b÷a ¨n hμng ngμy hoÆc quμ ®iÓm t©m. 
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