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TÓM TẮT 

Thí nghi ệm được tiến hành trong v ụ xuân và v ụ thu t ừ năm 2008-2010 trên đất Gia Lâm - Hà N ội 
nhằm đánh giá kh ả năng sinh tr ưởng, phát tri ển và n ăng su ất của 6 giống lạc nh ập nội và 3 dòng l ạc 
lai. Thí nghi ệm được bố trí theo ki ểu khối ng ẫu nhiên hoàn ch ỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại, theo dõi 
các ch ỉ tiêu nông sinh h ọc. Kết qu ả thí nghi ệm cho th ấy các dòng, gi ống lạc có th ời gian sinh tr ưởng 
ngắn dưới 120 ngày, ngo ại trừ giống S12 và gi ống CT1. Các gi ống thí nghi ệm sinh tr ưởng, phát tri ển 
tốt, các ch ỉ tiêu sinh lý đạt cao, kh ối lượng ch ất khô tích l ũy lớn, nhi ễm nh ẹ các lo ại sâu b ệnh. Trong 
đó, ba gi ống S12, TB25, L08 là nh ững gi ống có n ăng su ất ổn định và cao nh ất. 

Từ khóa: L ạc, năng su ất, vụ xuân và v ụ thu. 

SUMMARY 

Experiments were carried out in spring and autumn s easons from 2008-2010 in Gia Lam, Hanoi to 
evaluate growth, development and yield of 6 groundn ut varieties introduced from China  and 3 lines 
selected from hybrid progeny. The experimental desi gn was a randomized complete block with three 
replications. The results indicated that most varie ties had short duration (< 120 days), except var. S 12 and 
CT1. The varieties exhibited favorable physiologica l characteristics, high dry weights and low pest 
incidence. Three varieties, viz. S12, TB25 and L08 showed high and stable yields  

Keywords: Groundnut, spring and autumn seasons, yie lds. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất lạc ở miền Bắc Việt Nam 
chủ yếu trong vụ xuân. Bên cạnh đó còn 
có vụ lạc thu và vụ thu đông. Yêu cầu cấp 
thiết để nâng cao năng suất và sản lượng 
lạc ở Việt Nam hiện nay là có được những 
giống lạc có năng suất cao trong vụ xuân, 
đồng thời đạt được năng suất khá trong 
vụ thu. Tuy nhiên, các giống lạc trồng phổ 
biến trong sản xuất đều cho năng suất cao 
trong vụ xuân nhưng lại có năng suất 
thấp ở vụ thu. Theo Nguyễn Thế Côn 
(1996), Nguyễn Thị Chinh (2006), việc 
phát triển vụ lạc thu đông là một hướng 

để mở rộng diện tích trồng lạc ở miền Bắc 
cũng như nâng cao chất lượng giống cho 
vụ lạc xuân. Ngoài tác dụng luân canh 
tăng vụ, bồi dưỡng cải tạo đất thì vụ lạc 
thu và vụ lạc thu đông có ý nghĩa rất lớn 
trong việc tăng chất lượng hạt làm giống 
cho vụ xuân. Đối với vụ lạc thu trong thời 
kỳ sinh trưởng đầu, cây lạc thường gặp 
điều kiện nhiệt độ cao (30-350C) nên đã 
rút ngắn thời gian sinh trưởng sinh 
dưỡng, từ đó dẫn đến lượng chất khô tích 
lũy ít, ra hoa sớm, số hoa số qủa ít so với 
vụ xuân. Bên cạnh đó, thời kỳ ra hoa, làm 
quả thường bị khô hạn nên đã làm giảm 
khối  lượng của quả và hạt, quả thường 
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nhỏ hơn so với vụ xuân. Trong trường hợp 
này, nếu sử dụng những giống lạc có số 
lượng hoa nhiều, thời gian ra hoa tập 
trung, khả năng tích lũy chất khô cao sẽ 
nâng cao được năng suất vụ lạc thu. 
Chính vì vậy, việc đánh giá khả năng sinh 
trưởng, phát triển nhằm đề xuất các dòng, 
giống lạc có chỉ tiêu nông sinh học và 
năng suất cao ở vụ xuân và vụ thu là rất 
cần thiết góp phần tăng năng suất và 
phát triển sản xuất lạc ở Việt Nam.  

2. VẬT LIỆU Vh PHƯƠNG PHÁP  

Nghiên cứu được tiến hành trong ba 
năm 2008-2010 tại khu thí nghiệm màu của 
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội. Nguồn vật liệu được sử 
dụng bao gồm 1 giống lạc Việt Nam 75/23 
(đối chứng); 7 giống lạc nhập nội từ Trung 
Quốc (S12, TB25, MD7, CT1, SD30, L08); 3 
dòng lai (D53A, D40, D43) với nguồn gốc 
như sau: 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối 
ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần 
nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10m2, 
mật độ trồng tương ứng với vụ xuân và vụ 
thu là 35 cây/m2 và 40 cây/m2. 

Các chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ mọc mầm, thời 
gian sinh trưởng, diện tích lá và chỉ số diện 
tích lá (theo phương pháp cân nhanh); khả 
năng tích lũy chất khô; khả năng hình thành 
nốt sần; chỉ số diệp lục (đo bằng máy SPAD 
502) ở ba thời kỳ bắt đầu ra hoa, ra hoa rộ và 
thời kỳ quả chắc; tổng số bó mạch; các yếu tố 
cấu thành năng suất và năng suất (áp dụng 
tiêu chuẩn ngành của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn): Tổng số quả/cây, tỷ lệ 
quả chắc (%), khối lượng 100 quả (g), khối 
lượng 100 hạt (g), năng suất lý thuyết (tạ/ha) 
= (P quả/cây x mật độ cây/m2 x 10.000 m2); 
năng suất thực thu (tạ/ha) = (năng suất 
ô/10m2) x 10.000m2. Mức độ nhiễm một số 
bệnh hại được tính theo tỷ lệ bệnh và cấp 
bệnh (áp dụng theo 10TCN 340:2006) 

Các số liệu thu được phân tích và xử lý 
theo chương trình Excel và IRRISTAT 5.0. 

 

STT Tên dòng, giống Nguồn gốc 

1 75/23 Mộc Châu trắng x Trạm Xuyên 

2 S12 Giống nhập nội từ ICRISAT, do bộ môn Cây công nghiệp - Trường Đại học Nông nghiệp Hà 
Nội tuyển chọn 

3 TB25 Giống nhập nội từ Trung Quốc, do công ty giống Thái Bình tuyển chọn 

4 MD7 Chọn ra từ tập đoàn lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn nhập nội từ ICRISAT và Trung Quốc 

5 CT1 Giống nhập nội từ Trung Quốc, do bộ môn Cây công nghiệp - Trường Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội tuyển chọn 

6 SD30 Có nguồn gốc Trung Quốc nhập qua đường tiểu ngạch 

7 LO8 Giống nhập nội từ Trung Quốc do Trung tâm đậu đỗ tuyển chọn 

8 D35A Dòng lai giữa Sen Nghệ An x Bạch sa có vỏ gân, do bộ môn Cây công nghiệp - Trường Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội tuyển chọn 

9 D40 Dòng lai giữa sen Nghệ An x B1000, do bộ môn Cây công nghiệp - Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội tuyển chọn 

10 D43 Dòng lai giữa sen Nghệ An x B10000, do bộ môn Cây công nghiệp - Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội tuyển chọn 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1. Thời gian qua các thời kỳ sinh trưởng của các dòng, giống(ngày) 

Thời gian từ gieo - ra hoa Thời gian ra hoa - hết hoa Tổng thời gian sinh trưởng 
Dòng, giống 

Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 

75/23(đ/c) 42 23 30 23 115 108 

D35A 42 25 28 21 115 104 

D43 40 22 29 22 118 109 

SD30 41 22 29 22 118 110 

TB25 41 22 31 23 118 115 

MD7 42 22 29 25 115 105 

D40 40 23 30 23 115 113 

L08 41 23 28 22 115 110 

S12 41 23 29 24 125 110 

CT1 41 22 32 24 122 112 

Bảng 2. Chỉ số diện tích lá và chỉ số diệp lục của các dòng, giống 

Chỉ số diện tích lá (LAI) Chỉ số diệp lục (SPAD) 

Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Dòng, giống 

Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 

75/23 4,19 3,45 4,73 3,73 47,33 40,61 30,04 36,51 

D35A 4,18 3,55 5,33 3,48 46,06 41,53 34,59 34,54 

D43 4,20 2,82 5,18 3,48 47,20 40,95 34,59 39,97 

SD30 3,89 3,08 4,94 3,86 45,53 44,74 34,45 38,62 

TB25 3,06 2,90 4,54 3,65 47,49 41,87 34,28 35,13 

MD7 3,40 2,46 4,65 3,30 47,50 46,04 33,01 41,59 

D40 3,37 2,71 4,69 4,09 45,45 40,38 29,77 38,85 

L08 2,94 2,57 5,40 5,32 47,44 42,42 35,79 37,13 

S12 2,98 2,89 4,98 4,15 46,57 40,94 31,98 36,65 

CT1 3,33 3,45 5,35 5,24 48,55 42,73 34,68 37,83 

 

3.1. Thời gian sinh trưởng của các dòng, 
giống thí nghiệm 

Thời gian từ gieo đến ra hoa cũng như 
thời gian từ ra hoa đến hoa tàn giữa các 
dòng giống ở cả hai thời vụ không có sự biến 
động nhiều. Tuy nhiên, thời gian từ gieo đến 
ra hoa của các dòng, giống trong vụ xuân dài 
hơn 15-20 ngày so với vụ thu (Bảng 1). Theo 
tiêu chuẩn ngành 10 TCN 340:2006, căn cứ 
vào thời gian sinh trưởng, hầu hết dòng, 
giống lạc thí nghiệm trong vụ xuân đều 
thuộc nhóm ngắn ngày (dưới 120 ngày), 

riêng có giống S12 (125 ngày) và CT1 (122 
ngày) thuộc nhóm dài ngày. 

3.2. Chỉ số diện tích lá và chỉ số diệp lục 
của các dòng, giống lạc thí nghiệm 

Trong cả hai thời vụ, chỉ số diện tích lá 
của các dòng, giống đều đạt cao nhất ở thời 
kỳ quả chắc. Đối với vụ xuân, các dòng, giống 
luôn có LAI (4,54 m2lá/m2 đất - 5,42 m2lá/m2 
đất) cao hơn vụ thu (3,30 m2lá/m2 đất - 5,32 
m2lá/m2 đất. Hai giống lạc CT1 và L08 đều 
có diện tích lá đạt trên 5 m2lá/m2đất trong cả 
vụ xuân và vụ thu (Bảng 2). 
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Chỉ số diệp lục (SPAD) phản ánh gián 
tiếp hàm lượng diệp lục có trong lá. Chỉ số 
diệp lục của các dòng, giống có xu hướng 
giảm dần từ thời kỳ ra hoa rộ đến thời kỳ 
quả chắc. Ở thời kỳ ra hoa rộ, giá trị SPAD 
cao thì khả năng quang hợp tốt, tiềm năng 
năng suất cao. Chỉ số SPAD của các dòng, 
giống trong vụ xuân đều đạt trên 45 và biến 
động từ 45,45 (D40) - 48,55 (CT1). Bên cạnh 
đó, ở vụ thu hầu hết các dòng, giống đều có 
chỉ số SPAD dưới 45, riêng giống MD7 đạt 
46,04, giống đối chứng 75/23 chỉ đạt 40,61 
(Bảng 2). 

3.3. Khả năng tích luỹ chất khô và hình 
thành nốt sần của các dòng, giống lạc 

Vào thời kỳ quả chắc, khối lượng chất 
khô tích lũy được nhiều, khả năng vận 
chuyển dinh dưỡng vào hạt tăng, năng suất 
tăng. Đối với vụ xuân, khối lượng chất khô 
tích lũy của các công thức lạc thời kỳ quả 
chắc biến động từ 28,23-38,71 g/cây, cao 
nhất giống TB25 (38,56 g/cây) tiếp đến giống 
L08 (38,1g/cây), dòng D35A (37,21g/cây), 
giống CT1 (36,13g/cây). Trong các dòng, 
giống chỉ có 3 giống có khối lượng chất khô 
tích lũy thấp hơn 30 g/cây bao gồm 75/23 (đối 
chứng), SD30 và MD7 (Bảng 3). Thời điểm 
ra hoa của cây lạc chịu ảnh hưởng rất lớn bởi 

nhiệt độ môi trường ở thời kỳ cây con. Trong 
điều kiện vụ thu, giai đoạn cây con được rút 
ngắn, cây lạc ra hoa ra hoa sớm hơn so với 
vụ lạc xuân. Đây chính là một trong những 
yếu tố hạn chế năng suất vụ lạc thu. Do đó, 
những giống lạc trong vụ thu cần có khả 
năng tích lũy chất khô cao ở thời kỳ quả 
chắc. Trong số các dòng, giống thí nghiệm 
chỉ có 3 dòng, giống có khối lượng chất khô 
tích lũy cao hơn 25g/cây ở thời kỳ quả chắc là 
D40 (25,49 g/cây), S12 (26,77 g/cây) và CT1 
(26,09 g/cây). 

Khả năng hình thành nốt sần của các 
dòng, giống lạc ở 2 thời kỳ thể hiện qua khối 
lượng nốt sần có xu hướng tăng mạnh và đạt 
cực đại vào thời kỳ quả chắc. Ở thời kỳ quả 
chắc, khối lượng nốt sần trong vụ xuân của 
các dòng giống biến động từ 0,33 g/cây 
(TB25) - 0,96 g/cây (CT1). Một số dòng, giống 
có khối lượng nốt sần cao như D35A (0,86 
g/cây), SD30 (0,85 g/cây), CT1 (0,96 g/cây). 
Đối với vụ lạc thu, giai đoạn sinh trưởng ban 
đầu thường gặp mưa lớn do vậy khối lượng 
nốt sần của các dòng, giống thường thấp hơn 
so với vụ lạc xuân. Tại thời kỳ quả chắc, khối 
lượng nốt sần trên cây lạc đã tăng lên đáng 
kể và đều đạt trên 0,5 g/cây. Tuy nhiên, tất 
cả các dòng, giống đều có khối lượng nốt sần 
thấp hơn đối chứng 75/23 (0,82 g/cây). 

Bảng 3. Khả năng tích luỹ chất khô và hình thành nốt sần của các dòng, giống (g/cây) 

Khối lượng chất khô tích lũy Khối lượng nốt sần hữu hiệu 

Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc 
Dòng, giống 

Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 

75/23 (đ/c) 8,70 7,39 28,56 21,32 0,28 0,16 0,43 0,82 

D35A 7,65 6,68 37,21 22,62 0,20 0,15 0,86 0,56 

D43 8,22 7,62 32,04 23,51 0,22 0,15 0,56 0,62 

SD30 9,73 9,41 29,04 22,55 0,27 0,15 0,85 0,77 

TB25 8,41 7,17 38,71 24,81 0,21 0,16 0,33 0,68 

MD7 10,65 6,78 28,23 20,49 0,19 0,14 0,54 0,53 

D40 8,76 7,30 32,33 25,49 0,23 0,13 0,47 0,54 

L08 7,45 7,11 38,10 21,26 0,24 0,14 0,58 0,69 

S12 6,89 7,45 32,42 26,77 0,27 0,16 0,57 0,58 

CT1 9,21 8,91 36,13 26,09 0,35 0,11 0,96 0,57 

LSD0.05 0,43 0,33 1,88 1,39 - - - - 
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Bảng 4. Khối lượng rễ và tỷ lệ khối lượng rễ trên toàn cây  
của các dòng, giống 

Khối lượng rễ (g/cây) Tỷ lệ khối lượng rễ/toàn cây (%) 

Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Thời kỳ ra hoa rộ Thời kỳ quả chắc Dòng, giống 

Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 

75/23 0,45 0,36 0,68 0,51 5,17 3,75 2,38 3,23 

D35A 0,38 0,23 0,65 0,64 5,71 3,59 1,75 3,07 

D43 0,42 0,36 0,57 0,44 5,11 3,90 1,78 2,81 

SD30 0,32 0,39 0,55 0,46 3,29 3,48 1,89 2,90 

TB25 0,30 0,26 0,73 0,68 3,57 4,08 1,89 2,45 

MD7 0,46 0,33 0,64 0,52 4,32 4,05 2,27 2,99 

D40 0,37 0,25 0,78 0,65 4,22 3,95 2,41 3,07 

L08 0,48 0,32 0,62 0,60 6,44 4,39 1,63 3,78 

S12 0,45 0,37 0,71 0,64 6,53 3,97 2,19 3,51 

CT1 0,52 0,39 0,65 0,59 5,65 3,94 1,80 2,84 

 

3.4. Khối lượng rễ và tỷ lệ khối lượng rễ 
trên toàn cây của các dòng, giống lạc 

Khối lượng rễ khô và tỷ lệ khối lượng rễ 
trên toàn cây là một chỉ tiêu quan trọng 
phản ánh khả năng hoạt động của bộ rễ, tạo 
cơ sở cho việc đánh giá khả năng phát triển 
và sức chống chịu của mỗi dòng, giống với 
những bất lợi của điều kiện ngoại cảnh. Khi 
tỷ lệ này quá thấp hoặc quá cao đều ảnh 
hưởng không tốt đến sự phát triển của cây. 
Do vậy để có sự phát triển cân đối giữa rễ 
và thân lá thì tỷ lệ khối lượng rễ trên toàn 
cây phải phù hợp ở từng giai đoạn phát 
triển của cây. Kết quả thí nghiệm chỉ ra 
rằng, tỷ lệ khối lượng rễ trên toàn cây giảm 
dần qua các giai đoạn sinh trưởng (Bảng 4). 
Tuy nhiên, tỷ lệ khối lượng rễ trên toàn cây 
của các dòng, giống ở vụ xuân trong giai 
đoạn hoa rộ cao hơn so với vụ thu, nhưng 
sang giai đoạn quả chắc tỷ lệ này lại có xu 
hướng giảm mạnh và thấp hơn so với vụ 

thu. Như vậy sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho sự 
tích lũy dinh dưỡng vào quả và hạt ở vụ 
xuân cao hơn so với vụ thu. Đối với vụ xuân, 
tại giai đoạn quả chắc, giống đối chứng 
75/23 có tỷ lệ R/TC đạt cao nhất (2,38%). 
Trong khi đó, trong vụ thu tỷ lệ R/TC của 
các dòng, giống biến động từ 2,45% (TB25) - 
3,78% (L08). 

3.5. Tổng số bó mạch trong thân của các 
dòng, giống lạc 

Năng suất được hình thành là do quá 
trình vận chuyển các chất dinh dưỡng từ 
cơ quan sinh dưỡng vào các bộ phận kinh 
tế (quả, hạt) qua hệ thống bó mạch. Số 
lượng bó mạch càng nhiều, tổng số bó 
mạch lớn càng cao thì khả năng vận 
chuyển càng tốt. Đặc điểm về số lượng bó 
mạch và tỷ lệ bó mạch lớn phụ thuộc vào 
đặc điểm của giống nhưng chịu tác động 
bởi điều kiện ngoại cảnh và biện pháp kỹ 
thuật canh tác. 
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Bảng 5. Tổng số bó mạch trong thân của các dòng, giống 
Tổng số bó mạch lớn 

(bó/cây) 
Tổng số bó mạch (bó/cây) Tỷ lệ bó mạch lớn (%) 

Dòng, giống 
Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu Vụ xuân Vụ thu 

75/23 (đ/c) 8,70 7,39 28,56 28,32 30,46 26,09 
D35A 6,65 8,68 37,21 26,62 17,87 32,61 
D43 8,22 7,62 32,04 27,51 25,66 27,70 

SD30 9,73 9,41 29,04 24,55 33,51 38,33 
TB25 8,41 7,17 38,71 26,81 21,73 26,74 
MD7 10,65 6,78 28,23 22,49 37,73 30,15 
D40 8,76 7,30 32,33 28,49 27,10 25,62 
L08 7,45 7,11 38,10 25,26 19,55 28,15 
S12 6,89 7,45 32,42 29,77 21,25 25,03 
CT1 9,21 8,91 36,13 26,09 25,49 34,15 

Bảng 6. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các dòng, giống lạc 
Vụ xuân Vụ thu 

Dòng, giống Sâu xanh thời 
kỳ ra hoa (%) 

Bệnh đốm 
nâu thời kỳ 

làm quả (1-9) 

Bệnh gỉ sắt 
thời kỳ làm 
quả (1-9) 

Sâu cuốn lá 
thời kỳ ra hoa 

(%) 

Bệnh đốm 
đen T.kỳ hoa 
rộ - làm quả 

(1-9) 

Bệnh đốm 
nâu T.kỳ hoa 
rộ - làm quả 

(1-9) 

Bệnh gỉ sắt 
thời kỳ làm 
quả (1-9) 

75/23 (Đ/c) 26,35 3 3 21,64 3 5 1 
D35A 23,57 3 3 18,09 3 5 3 
D43 31,63 5 1 19,39 3 3 3 

SD30 28,43 3 5 30,21 3 5 3 
TB25 25,57 3 3 30,21 3 3 5 
MD7 36,21 3 3 21,00 1 1 3 
D40 24,07 3 3 31,25 3 3 5 
L08 29,35 3 3 27,56 3 3 1 
S12 18,15 3 3 22,46 5 3 3 
CT1 34,33 3 3 22,54 3 3 3 

 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, hầu hết 
các dòng, giống đều có tổng số bó mạch và số 
bó mạch lớn trong vụ xuân cao hơn vụ thu. 
Riêng dòng D35A và giống S12 lại có tổng số 
bó mạch lớn trong vụ thu cao hơn vụ xuân 
(Bảng 5). Trong vụ xuân, hầu hết các dòng, 
giống đều có tổng số bó mạch đạt trên 30 
bó/cây, riêng giống đối chứng 75/23 đạt 28,56 
bó/cây và giống SD30 đạt 29,04 bó/cây. Tuy 
nhiên, trong vụ lạc thu, tổng số bó mạch của 
các dòng, giống không có sự chênh lệch lớn 
biến động từ 22,49 bó/cây - 29,77 bó/cây, cao 
nhất là giống S12, thấp nhất là giống MD7, 
giống đối chứng 75/23 đạt 28,32 bó/cây. 

3.6. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của các 
dòng, giống lạc 

Sâu cuốn lá cũng như bệnh đốm lá và 
bệnh gỉ sắt là những đối tượng gây hại ảnh 

hưởng rất lớn tới khả năng sinh trưởng 
cũng như năng suất của cây. Kết quả theo 
dõi sâu bệnh hại (bảng 6) cho thấy: Hầu 
hết các dòng, giống bị sâu xanh hại nặng 
vào vụ xuân và sâu cuốn lá hại vào vụ thu; 
trong đó giống SD 30 có tỷ lệ cây bị hại cao 
trong cả vụ xuân và vụ thu. Đối với bệnh 
đốm nâu, đốm đen, chỉ có giống MD7 
nhiễm rất nhẹ (điểm 1) trong vụ thu, còn 
lại các dòng, giống đều bị nhiễm ở mức nhẹ 
(điểm 3), riêng dòng D43 trong vụ xuân và 
dòng D35A, giống SD30, giống 75/23 ở vụ 
thu bị nhiễm ở mức trung bình (điểm 5). 
Đa số các dòng, giống nhiễm rất nhẹ đến 
nhẹ đối với bệnh gỉ sắt (điểm 1 - điểm 3). 
Ngoại trừ, giống SD30, TB25 và dòng D40 
bị nhiễm bệnh gỉ sắt ở mức điểm 5. 
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Bảng 7. Các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng, giống lạc 
Vụ xuân Vụ thu 

Dòng, 
giống 

Tổng 
quả/cây 

(quả) 

Số quả 
chắc/cây 

(%) 

P100 quả 
(g) 

P100 hạt 
(g) 

Tỷ lệ 
nhân (%) 

Tổng 
quả/cây 

(quả) 

Số quả 
chắc/cây 

(%) 

P100 quả 
(g) 

P100 hạt 
(g) 

Tỷ lệ 
nhân (%) 

75/23 11,16 77,78 155,21 44,39 74,10 6,82 92,84 95,10 38,69 74,09 

D35A 12,35 80,52 142,32 48,77 72,95 6,90 86,30 103,49 39,75 70,39 

D43 11,75 82,61 163,83 43,78 70,93 7,99 76,00 107,86 41,45 69,20 

SD30 10,48 79,27 155,49 46,74 71,14 7,62 89,93 105,37 38,12 69,08 

TB25 14,42 81,94 178,67 51,95 75,14 7,02 95,60 91,51 30,77 70,70 

MD7 9,28 73,75 150,18 41,23 70,41 8,56 89,79 110,88 42,69 70,08 

D40 11,53 78,26 167,95 45,53 71,12 7,24 89,46 80,78 33,21 70,83 

L08 13,67 79,71 177,07 50,05 74,70 9,86 95,82 104,36 40,44 69,08 

S12 13,20 79,01 177,82 48,92 71,27 6,27 89,84 100,14 37,64 69,21 

CT1 11,27 73,53 184,71 58,83 70,41 6,78 76,78 103,31 39,85 68,98 

 

3.7. Năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất của các dòng, giống lạc 

Năng suất lạc được cấu thành bởi 
nhiều yếu tố: tổng số quả/cây, tỷ lệ quả 
chắc, tỷ lệ nhân, khối lượng quả và hạt. 
Kết quả theo dõi các yếu tố cấu thành năng 
suất và năng suất của dòng, giống được 
trình bày ở bảng 7. 

Theo Bùi Xuân Sửu (2006), số quả/cây 
là chỉ tiêu tương quan rất chặt với năng 
suất (r =0,8565) nên đây là chỉ tiêu hàng 
đầu trong chọn tạo giống lạc. Với đặc điểm 
thời tiết thuận lợi cho quá trình ra hoa, 
đâm tia nên tổng số quả/cây của các dòng, 
giống trong vụ xuân thường cao hơn so với 
vụ thu. Đối với vụ xuân, tổng số quả/cây 
của các dòng, giống biến động từ 9,28 
quả/cây (MD7) - 14,42 quả/cây (TB25). 
Trong khi đó, giống L08 có số quả/cây cao 
nhất trong vụ thu chỉ đạt 9,86 quả/cây, đối 
chứng 75/23 có 6,82 quả/cây. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khối 
lượng 100 hạt của các dòng, giống ở vụ 
xuân đều lớn hơn so với ở vụ thu. Trong vụ 
xuân, khối lượng 100 hạt của các dòng, 
giống biến động từ 41,23 g (MD7) - 58,83 g 
(CT1); một số dòng giống đạt tiêu chuẩn 

lạc nhân xuất khẩu như CT1, L08 (50,05g), 
TB25 (51,95 g). Đối với vụ thu, khối lượng 
100 hạt của các dòng, giống biến động từ 
30,77g - 42,69g. Một số dòng, giống có khối 
lượng 100 hạt thấp hơn đối chứng 75/23 
(38,69g) như SD30, TB25, D40 và S12. 

Tỷ lệ hạt cao hay thấp biểu hiện độ 
dày của vỏ. Những giống có tỷ lệ hạt cao sẽ 
cho năng suất hạt cao hơn và dễ bóc hơn. 
Tỷ lệ nhân của các dòng, giống trên 70% 
trong vụ xuân, cao nhất là giống TB25 đạt 
75,14%, giống đối chứng 75/23 đạt 74,10%. 
Trong khi đó, ở vụ thu giống đối chứng 
75/23 lại có tỷ lệ nhân đạt cao nhất 
(74,09%). 

3.8. Năng suất của các dòng, giống lạc 

Năng suất của cây do 3 yếu tố tạo 
thành: số cây trên đơn vị diện tích, số quả 
chắc trên cây, khối lượng quả. Muốn có 
năng suất cao cần chọn tạo các giống lạc có 
3 yếu tố đó biến động sao cho ở mức tối 
thích. Kết quả theo dõi cho thấy, năng suất 
của các dòng, giống lạc có sự biến động lớn 
từ 22,60 đến 28,72 tạ/ha trong vụ xuân và 
từ 15,89 đến 21,94 tạ/ha ở vụ thu. Trong 
đó, các giống có năng suất thực thu cao ở 
cả hai vụ như S12, TB25, L08. 
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Bảng 8. Năng suất của các dòng, giống lạc 

Vụ xuân Vụ thu 

Dòng, 
giống Hệ số 

kinh tế 

N. suất 
cá thể 
(g/cây) 

N. suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

N. suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

Hệ số 
kinh tế 

N. suất 
cá thể 
(g/cây) 

N. suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

N. suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

75/23 0,43 7,88 31,52 25,00 0,43 4,84 19,36 15,89 

D35A 0,46 8,35 33,40 28,72 0,38 4,72 18,87 18,52 

D43 0,42 8,00 32,00 26,04 0,45 5,35 21,39 18,45 

SD30 0,44 7,70 30,80 26,00 0,43 5,29 21,17 16,28 

TB25 0,56 8,66 34,64 28,70 0,32 6,08 24,34 20,72 

MD7 0,43 7,30 29,20 22,60 0,48 6,53 26,12 20,09 

D40 0,48 8,10 31,40 27,00 0,40 6,93 27,73 21,33 

L08 0,40 9,06 36,24 28,60 0,49 6,16 24,65 21,94 

S12 0,50 8,22 32,88 27,10 0,39 6,46 25,83 20,87 

CT1 0,51 7,65 30,60 25,40 0,41 6,38 25,53 19,64 

CV(%) - - - 5,8 - - - 4,5 

LSD 0.05 - - - 1,21 - - - 0,67 

 

4. KẾT LUẬN 

Hầu hết các dòng, giống lạc tham gia 
thí nghiệm có chỉ số diện tích lá thích hợp 
cho sinh trưởng, phát triển của cây. Một số 
dòng, giống có chỉ số SPAD, số lượng bó 
mạch trong thân và tỷ lệ khối lượng 
rễ/khối lượng toàn cây cao thể hiện khả 
năng quang hợp và vận chuyển dinh dưỡng 
tốt tạo tiền đề cho năng suất cao như: 
TB25, L08, CT1, D35A, S12. 

Các dòng, giống lạc đều có khả năng 
sinh trưởng, phát triển tốt trong cả hai 
thời vụ và đều thuộc nhóm ngắn ngày trừ 
giống S12 (125 ngày) và CT1 (122 ngày). 
Những dòng, giống có khối lượng chất khô, 
khối lượng nốt sần cao, thời gian ra hoa dài 
và nhiễm sâu bệnh nhẹ là D35A, TB25, 
CT1, L08 

Các yếu tố cấu thành năng suất của 
các dòng, giống trong vụ xuân đều cao hơn 
vụ thu. Trong đó các dòng, giống có tổng số 
quả trên cây, P100 quả lớn, tỷ lệ nhân cao, 
sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất 
cao ở cả vụ xuân và vụ thu là S12, TB25 và 

L08 với năng suất tương ứng trong hai thời 
vụ là S12 (27,10 tạ/ha - 20,87 tạ/ha), TB25 
(28,70 tạ/ha - 20,72 tạ/ha), L08 (28,60 
tạ/ha - 21,94 tạ/ha) 
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