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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm chọn tạo giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng khá và 

nhiễm nhẹ sâu bệnh tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua lai hữu tính và chọn lọc phả hệ từ quần thể phân ly 

của tổ hợp lai Hương cốm (R2)/R9311 đã chọn được giống lúa thuần ĐH12. Giống ĐH12 có thời gian sinh trưởng 

ngắn, 130-135 ngày trong vụ Xuân, 105-110 ngày trong vụ Mùa, 98-102 ngày trong vụ Hè Thu. Giống ĐH12 có cây 

cao trung bình, lá đòng mo, chống đổ tốt, nhiễm nhẹ sâu bệnh. Khảo nghiệm sản xuất, giống ĐH12 đạt năng suất 

7,2-7,8 tấn/ha (vụ Xuân), đạt 6,5-6,8 tấn/ha (vụ Mùa), đạt 5,8-6,0 tấn/ha (vụ Hè Thu), cao hơn giống đối chứng 

Khang dân 18 từ 10,1-22,0%. Giống ĐH12 có tỷ lệ gạo xát đạt 63,34%, tỷ lệ gạo nguyên đạt 58,64%, hạt dài 6,9 mm, 

thuộc dạng thon dài (D/R = 3,0), hàm lượng amylose 18,7%, cơm có độ mềm điểm 3, độ trắng điểm 5. Như vậy, việc 

lai giữa giống lúa thuần chất lượng với giống lúa chịu thâm canh, chọn lọc phả hệ có thể chọn tạo được giống lúa 

thuần năng suất cao, chất lượng khá, thích hợp với điều kiện canh tác ở các tỉnh phía Bắc, Việt Nam. 

Từ khóa: Chất lượng cao, dòng lúa thuần, ĐH12. 

Breeding and Developing the Inbred Rice Cultivars ĐH12 for Northern Vietnam  

ABSTRACT 

This study was carried out to breed the inbred variety with short grown duration, high yield, good quality and light 

pest-resistant for Northern region of Vietnam. The DH12 was developed from segregational populations, which have 

derived from R2/R9311 line combination and selected by the pedigree method. DH12 has a short grown duration, 

130-135 days in the spring season, 105-110 days in the summer season, 98-102 days in the Autumn season. DH12 

has good characteristics such as average plant height, roll flat leaves and light diseases infection. In field trials, DH12 

has yield 7.2-7.8 tons/hectare in the spring season, 6.5-6.8 tons in summer season and 5.8-6.0 tons in the autumn 

season, higher than control variety (Khang dan 18) from 10.1 to 22.0%. DH12 has milling rice 63.34%, head rice 

recovery 58.64%, long grain 6.9 mm, slender grain and good cooking quality. Thus, the breeding through cross 

hybrid between quality rice variety and intensive variety, and was selected by pedigree method, which can create 

new rice variety, has good quality, high yield and suitable cultivable with the conditions in northern Vietnam. 

Keywords: High quality, inbred rice line, ĐH12. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đð đáp ứng nhu cæu tiêu thụ gäo trên toàn 

thï giới đïn nëm 2030 sân lượng lúa phâi đät 

800 triòu tçn. Do diòn tích lúa cao sân chiïm 

75% sân lượng, viòc gia tëng tiîm nëng nëng 

suçt là giâi pháp chônh đð tëng sân lượng lúa. 

Vì vêy, nëng suçt lúa cao sân phâi tëng từ 5,0 

lên 8,5 tçn/ha và đð đät mục tiíu trín, nëng 

suçt lúa phâi tëng thím 20% trín diòn rộng 

(Khan & cs., 2015). Nëng suçt tëng 10%, các 

giống lúa phâi có các yïu tố sau: 330 bông/m2, 

150 hät/bông, tỷ lò hät chíc >80%, khối lượng 

hät >25g và chõ số thu hoäch lớn hơn 0,5.  

Yang & cs. (2018) cho rìng tëng nëng suçt, 

câi thiòn chçt lượng và khâ nëng chống ch÷u với 
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các điîu kiòn bçt thuên sinh học và phi sinh học 

ở lúa đùng vai trø quan trọng trong giâi quyït 

vçn đî lương thực trên thï giới, nâng cao chçt 

lượng cuộc sống và giâm ô nhiñm môi trường. 

Nëng suçt lúa phụ thuộc vào 3 yïu tố là số 

bông trên khóm, số hät trên bông và khối lượng 

1.000 hät. Khối lượng hät phụ thuộc vào kích 

thước hät; kôch thước hät và hình däng hät là 

nhân tố quan trọng ânh hưởng đïn giá tr÷ th÷ 

trường (Calingacion & cs., 2014). 

Bùi Chí Bửu & cs. (2013) tổng kït thách 

thức đặt ra cho nhân loäi là diòn tôch và nước 

tưới cho nông nghiòp giâm, dân số tëng nín sân 

lượng lương thực phâi tëng gçp đôi vào nëm 

2050 so với 2000. Phèm chçt dinh dưỡng là 

chiïn lược cæn phâi tiïp cên, khèu phæn ít, 

nhưng nëng lượng cao, dinh dưỡng tốt së là lời 

giâi cûa tương lai. Chônh vó vêy, cæn chọn täo 

các giống lúa cù hàm lượng amylose thçp, 

protein cao, hät thon dài và cù mùi thơm. 

Ở Viòt Nam, giống lúa thuæn nëng suçt, 

chçt lượng được khuyïn khích gieo trồng đð phục 

vụ nội tiêu và xuçt khèu. Tuy nhiên, bộ giống lúa 

thuæn nëng suçt, chçt lượng cao hiòn nay chưa 

đa däng, tính thích ứng hìp, các giống nhêp nội 

có tiîm nëng nëng suçt khá, gäo thơm ngon 

nhưng nhiñm nhiîu loäi sâu bònh (ræy, bäc lá, 

đäo ôn) nên viòc mở rộng diòn tích gặp khù khën 

(Bộ NN&PTNT, 2013). Trong những nëm qua, 

các cơ quan nghiín cứu đã chọn täo thành công 

các giống lúa thuæn cù nëng suçt cao, chçt lượng 

tốt như: CL8, CL9, SHPT3, DT80 (Viòn Di 

truyîn Nông nghiòp), HT6, HT9, AC5, HDT8, 

GL105 (Viòn Cåy lương thực và Cây thực phèm), 

OM4326, OM39, OM201, OM2031, OM1490, 

OMCS2000, OM4900 (Viòn Lúa đồng bìng sông 

Cửu Long), Hương cốm, Hương cốm 4, ĐH11 

(Học viòn Nông nghiòp Viòt Nam)... đưa vào phát 

triðn sân xuçt (Cục Trồng trọt, 2019). 

Từ yêu cæu thực tï và nguồn lực sẵn có cûa 

đơn v÷, Viòn Nghiên cứu và Phát triðn cây trồng 

đã tiïn hành lai täo, chọn lọc với mục tiêu chọn 

được giống lúa thuæn có thời gian sinh trưởng 

ngín, cây cao trung bónh, lá đøng mo, thích ứng 

rộng, nëng suçt cao, hät gäo dài, chçt lượng gäo 

tốt, phù hợp với điîu kiòn canh tác ở các tõnh 

phía Bíc.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Døng R2 (Hương cốm) được sử dụng là dòng 

mì, đåy là døng do Viòn Nghiên cứu và Phát 

triðn cây trồng chọn täo (Nguyñn Th÷ Trâm & 

cs., 2006); dòng R9311 sử dụng là dòng bố, được 

nhêp nội từ Trung Quốc; giống Khang dân 18 

được sử dụng làm đối chứng trong các thí 

nghiòm khâo nghiòm tác giâ, khâo nghiòm cơ 

bân và khâo nghiòm sân xuçt.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Chọn tạo và khảo nghiệm tác giả 

- Chọn lọc cá thð từ quæn thð F2 theo 

phương pháp chọn lọc phâ hò (Pedigree) 

(George, 2007). 

- Thí nghiòm so sánh døng được bố trí theo 

phương pháp thô nghiòm đồng ruộng cûa Gomez 

& Gomez (1984) với 3 læn nhíc läi, diòn tích ô 

thí nghiòm là 10m2; giống đối chứng là Khang 

dân 18; cçy với mêt độ cçy 40 khóm/m2, cçy 02 

dânh/khóm, bón phân với lượng 110kg N: 90kg 

P2O5: 90kg K2O/ha. 

- Đánh giá các đặc điðm nông sinh học, mức 

độ nhiñm sâu bònh trín đồng ruộng theo 

phương pháp cûa IRRI (2002). 

- Đánh giá chçt lượng gäo, cơm theo các 

tiêu chuèn sau: Phân tích tỷ lò gäo lêt, tỷ lò gäo 

nguyín, kôch thước hät gäo (TCVN1643:2008); 

Phân tích nhiòt độ hóa hồ (TCVN5715:1993); 

Xác đ÷nh tỷ lò tríng trong và độ bäc 

(TCVN8372:2010); Xác đ÷nh hàm lượng amyloza 

(TCVN5716-2:2008); Xác đ÷nh độ bîn thð gel 

(TCVN8369:2010); Đánh giá chçt lượng cơm 

(TCVN8373:2010). 

2.2.2. Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh 

thông qua lây nhiễm nhân tạo 

a. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá 

Nguồn bònh bäc lá được thu thêp trên 

những méu cây bònh täi 3 tõnh Nam Đ÷nh, 

Thanh Hoá, Lào Cai. Thời gian lây nhiñm được 

tiïn hành trước trỗ 18 ngày, lúa đã xuçt hiòn lá 

đøng. Đo vït bònh bäc lá: Sau 18 ngày lây 

nhiñm, tiïn hành đo chiîu dài vït bònh (từ v÷ trí 
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cít đïn hït vït cháy lá) theo phương pháp cûa 

Naruto & cs. (2003). Xác đ÷nh mức độ kháng cûa 

các giống theo bâng sau: 

Chiîu dài  

vït bònh (cm) 
Phân ứng 

<4 Kháng cao - High resistant (HR) 

4-8 Kháng - Resistant (R) 

8-12 Kháng vừa - Moderately 

resistant (MR) 

12-18 Nhiñm - Susceptible (S) 

>18 Nhiñm cao - High susceptible 

b. Đánh giá khả năng kháng bệnh đạo ôn 

Nguồn bònh đäo ôn được thu thêp täi Vụ 

Bân, Nam Đ÷nh trên giống Q5 và täi Yên 

Thành, Nghò An trên giống AC5. Sử dụng giống 

chuèn kháng là Tê tép; giống chuèn nhiñm là 

Co39. Đánh giá phân ứng bònh đäo ôn trên lá 

theo thang điðm 9 cçp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

cûa IRRI (2002). 

c. Đánh giá khả năng kháng rầy nâu 

Ræy nåu được thu thêp từ Nam Đ÷nh. Sau 

10 ngày lây nhiñm, tiïn hành đánh giá sinh 

trưởng cûa các dòng vêt liòu trong hộp mä. Mức 

độ gây häi cûa ræy nâu trên mä được đánh giá 

theo thang điðm 5 cçp (1, 3, 5, 7, 9; trong điîu 

kiòn nhà lưới) cûa IRRI (2002). 

2.2.3. Khảo nghiệm VCU, DUS và sản 

xuất thử 

- Khâo nghiòm giá tr÷ canh tác và sử dụng 

(VCU) theo Quy chuèn QCVN01-

55:2011/BNNPTNT cûa Bộ NN&PTNT do 

Trung tâm Khâo kiðm nghiòm giống, sân phèm 

cây trồng Quốc gia thực hiòn. 

- Khâo nghiòm tính khác biòt, tônh đồng 

nhçt, tính ổn đ÷nh (DUS) theo Qui chuèn 

QCVN01-65:2011/BNNPTNT cûa Bộ 

NN&PTNT do Trung tâm Khâo kiðm nghiòm 

giống, sân phèm cây trồng Quốc gia thực hiòn. 

- Khâo nghiòm sân xuçt theo Quy chuèn 

QCVN01-55:2011/BNNPTNT cûa Bộ 

NN&PTNT do Viòn Nghiên cứu và Phát triðn 

cây trồng kït hợp với các đ÷a phương thực hiòn. 

Khâo nghiòm sân xuçt trong 02 vụ (vụ Xuân và 

vụ Mùa 2019) täi các tõnh: Phú Thọ, Yên Bái, 

Thái Nguyín, Hưng Yín, Nam Đ÷nh, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Nghò An, Hà Tönh. 

Số liòu phån tôch phương sai ANOVA theo 

chương trónh IRRISTAT 5.0 và phæn mîm 

Excel. Các giá tr÷ trung bónh được so sánh từng 

cặp đôi thông qua giá tr÷ 5% LSD. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Quá trình chọn tạo và phát triển sân 

xuất giống lúa thuần ĐH12 

Vụ Xuân 2012, chúng tôi tiïn hành lai giữa 

døng R2 (Hương cốm) và dòng R9311 (nhêp nội) 

theo hình 1. 

3.2. Một số đặc điểm của giống ĐH12 so với 

dòng bố, mẹ  

Giống ĐH12 cù thời gian sinh trưởng rút 

ngín hơn so với câ dòng bố R9311 và dòng mì 

R2, với chiîu cao cåy trung bónh tương đương 

dòng mì R2 và thçp hơn so với dòng bố R9311. 

Giống ĐH12 cù tônh träng trung gian vî däng 

hình cây, däng lá, độ cứng cây, khâ nëng chống 

ch÷u sâu bònh cûa câ dòng bố và mì (Bâng 1). 

Tuy nhiín, ĐH12 không thừa hưởng được tính 

thơm cûa dòng mì R2 nên chçt lượng thuộc 

däng trung gian giữa dòng bố mì vî mùi thơm, 

độ ngon cơm. Nëng suçt cûa giống ĐH12 tương 

đương døng bố R9311 nhưng cao hơn døng  

mì R2. 

3.3. Kết quâ khâo nghiệm tác giâ 

Trong điîu kiòn vụ Xuân 2016, do ânh 

hưởng cûa thời tiït länh kéo dài nên thời gian 

sinh trưởng cûa các giống lúa thuæn đîu tương 

đối dài, giống ĐH12 có thời gian sinh trưởng là 

135 ngày, ngín hơn 2 ngày so với giống đối 

chứng Khang dân 18 (KD18). Trong điîu kiòn 

vụ Mùa, giống ĐH12 cù thời gian sinh trưởng 

110 ngày, ngín hơn giống KD18 là 3 ngày. 

Giống ĐH12 cù chiîu cao cây thuộc däng bán 

lùn (92,3-98,2cm) phù hợp cho thåm canh tëng 

nëng suçt; chiîu dài bông dao động từ 25,5-

26,1cm, trỗ thoát (Bâng 2). 
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Kït quâ đánh giá vî khâ nëng chống ch÷u 

sâu bònh cho thçy giống ĐH12 nhiñm nhì với 

một số loäi bònh như bäc lá, đốm nâu, khô vìn, 

såu đục thân và sâu cuốn lá. Nhìn chung giống 

ĐH12 cù mức độ nhiñm sâu bònh tương đương 

với giống đối chứng KD18; riíng đối bònh đäo ôn 

cổ bông, giống có mức độ nhiñm nhì hơn đối 

chứng trong vụ Xuân (Bâng 3). 

Giống lúa thuæn ĐH12 có khâ nëng đê 

nhánh khá, số bông hữu hiòu đät 5,9 bông/khóm 

trong vụ Xuân và 6,4 bông/khóm trong vụ Mùa. 

Số hät/bông đät 187,1 hät (vụ Xuân) và 187,5 

hät (vụ Mùa), cao hơn so với đối chứng KD18. 

Tỷ lò hät chíc tương đối cao 78,6-88,4%. Trong 

vụ Xuån, nëng suçt thực thu cûa ĐH12 đät 75,4 

tä/ha, tương đương với giống đối chứng KD18. 

Trong vụ Mùa, nëng suçt thực thu cûa ĐH12 

đät 68,6 tä/ha, cao hơn so với giống đối chứng 

KD18 (Bâng 4). 

 

Hình 1. Quá trình chọn tạo và phát triển sân xuất giống lúa thuần ĐH12 

Vụ Xuân 2012 R2 × R9311 Lai hữu tính 

Vụ Mùa 2012 F1 Thu và gieo hỗn các cá thể 

Vụ Xuân 2013 F2 

Chọn được 100 cá thể, thấp cây, lá hơi mo, 
hạt đẹp, mầu vàng sáng, bông dài, kiểu cây 
gọn, đẻ nhánh khá 

Vụ Mùa 2013 F3 
Tiếp tục chọn cá thể, thu được 50 cá thể có 
kiểu cây đẹp, thân cứng 

 
Vụ Xuân 2014 F4 

Tiếp tục chọn cá thể, thu được 15 cá thể 
kiểu cây đẹp, lá đòng hơi mo  

 

Vụ Mùa 2014 F5 
Tiếp tục chọn cá thể, thu được 10 cá thể, lá 
hơi lòng mo, hạt dài 

 

Vụ Xuân 2015 F6 
Chọn 16 cá thể có độ đồng đều cao, nhiễm 
nhẹ sâu bệnh 

 

Vụ Mùa 2015 F7 Chọn được 03 dòng triển vọng, năng suất 
cao, sạch sâu bệnh 

 

 
Vụ Xuân 2016 - 

Mùa 2016 
F8-F9 

Chọn dòng số 2 (đặt tên ĐH12) đưa vào TN 
so sánh giống, đánh giá khả năng kháng 
sâu bệnh (nhân tạo) 

 

 
Vụ Xuân 2017 - 

Mùa 2017 
ĐH12 Khảo nghiệm: cơ bản, DUS và sản xuất  

 

Vụ Xuân 2018 - 
Mùa 2018 ĐH12 

 

Hoàn thiện qui trình canh tác, khảo nghiệm 
(cơ bản, DUS và sản xuất) 

 

Vụ Xuân 2019 - 
Mùa 2019 

 

ĐH12 

 

Sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc 

 



Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Đông, 
Lê Văn Huy, Hà Văn Đuyền, Nguyễn Mai Anh, Trần Thị Huyền 

1059 

Bâng 1. Một số đặc điểm nông sinh học của giống ĐH12 

trong năm 2016 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Đặc điểm 
R2 (mẹ) R9311 (bố) ĐH12 

Xuân Mùa Xuân Mùa Xuân Mùa 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 150 120 145 115 135 106 

Chiều cao cây (cm) 110,2 105,2 125,7 117,9 112,5 105,2 

Dạng hình cây Gọn Gọn Gọn Gọn Gọn  Gọn 

Dạng lá Đứng, phẳng Đứng, phẳng Đứng, mo  Đứng, mo Đứng, hơi mo Đứng, hơi mo 

Độ cứng cây (điểm) 1 1 1 1 1 1 

Độ thoát cổ bông 1 1 1 1 1 1 

Khối lượng 1.000 hạt (gam) 29,3 28,9 27,1 27,0 24,3 23,7 

Bệnh đạo ôn lá (điểm 1 1 1 1 1 1 

Bệnh bạc lá (điểm) 1 1 1 1 1 1 

Chịu rét (điểm) 3 - 1 - 1 - 

Mùi thơm gạo (điểm) 3 1 1 1 1 1 

Độ ngon cơm (điểm) 4 4 2 2 3 3 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 65,2 58,5 75,1 64,4 72,9 65,3 

 Bâng 2. Thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm nông sinh học của giống ĐH12 

trong năm 2016 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên giống 
Thời gian  

sinh trưởng (ngày) 
Chiều  

cao cây (cm) 
Chiều dài  

lá đòng (cm) 
Chiều rộng  

lá đòng (cm) 
Chiều dài 
bông (cm) 

Chiều dài  
cổ bông (cm) 

Vụ Xuân 2016 

ĐH12 135 98,2 28,2 1,8 26,1 1,0 

KD 18 (đ/c) 137 105,0 35,2 2,0 28,3 2,3 

Vụ Mùa 2016 

ĐH12 110 92,3 27,5 1,8 25,5 1,5 

KD 18 (đ/c) 113 101,3 34,3 2,0 26,8 2,0 

Bâng 3. Mức độ nhiễm sâu bệnh của giống ĐH12 trong năm 2016 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên giống 
Bệnh hại (điểm) Sâu hại (điểm) 

Đạo ôn lá Đạo ôn cổ bông Bạc lá Khô vằn Đốm nâu Đục thân Cuốn lá Rầy nâu 

Xuân 2016 

ĐH12 0-1 0-1 1-3 1-3 0-1 0-1 1-3 0-1 

KD 18 (đ/c) 0-1 3-5 0-1 1-3 0-1 0-1 0-1 0-1 

Mùa 2016 

ĐH12 0-1 0-1 3-5 1-3 0-1 3-5 3-5 1-3 

KD 18 (đ/c) 0 0 1-3 1-3 0-1 3-5 1-3 1-3 

Ghi chú: đ/c - Đối chứng. 
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3.4. Kết quâ đánh giá khâ năng kháng sâu, 

bệnh thông qua lây nhiễm nhân tạo  

3.4.1. Kết quả đánh giá khả năng kháng 

bệnh bạc lá  

Kït quâ đánh giá tônh kháng bäc lá cûa các 

dòng, giống lúa thuæn cho thçy các méu vi 

khuèn lây nhiñm đîu cù độc tính biðu hiòn 

nhiñm nặng (HS) trín đối chứng nhiñm IR24. 

Giống ĐH12 nhiñm méu bònh thu thêp ở Nam 

Đ÷nh, kháng vừa với 2 méu thu thêp từ Thanh 

Hóa và Lào Cai; giống Hương cốm nhiñm với câ 

3 méu bònh thu thêp từ Nam Đ÷nh, Thanh Hóa 

và Lào Cai. Dòng R9311 nhiñm méu bònh thu 

thêp ở Nam Đ÷nh, kháng vừa với 2 méu bònh 

thu thêp từ Thanh Hóa và Lào Cai. Dòng 

IRBB21 mang gen kháng bäc lá Xa21 (Swamy 

& cs., 2006) biòu hiòn kháng cao (HR) với méu 

bònh có nguồn gốc từ Nam Đ÷nh, kháng (R) với 

hai chûng thu thêp từ Lào Cai và Thanh Hoá. 

Như vêy, khi sân xuçt giống ĐH12 täi Nam 

Đ÷nh cæn lưu ý đïn bố trí mùa vụ, bón phân cân 

đối đð hän chï bònh bäc lá gây häi. 

3.4.2. Kết quả đánh giá khả năng kháng 

bệnh đạo ôn 

Kït quâ lây nhiñm nhân täo các dòng, giống 

với hai nøi đäo ôn, kït quâ là, giống ĐH12 kháng 

vừa với nòi thu thêp täi Thái Bình và nhiñm vừa 

với nòi thu thêp từ Thanh Hóa. Kït quâ này cho 

thçy tính kháng với bònh đäo ôn cûa giống ĐH12 

được thừa hưởng từ dòng bố R9311. 

3.4.3. Kết quả đánh giá khả năng kháng  

rầy nâu  

Giống ĐH12, døng bố R9311 và giống 

Hương cốm kháng vừa (điðm 5) với ræy nâu; 

giống Bíc thơm 7 và giống chuèn nhiñm TN1 

đîu b÷ ræy nâu gây häi ở mức độ nặng (điðm 9). 

Như vêy, giống ĐH12 cù khâ nëng kháng vừa 

với ræy nâu là do dòng bố R9311 có mức kháng 

vừa với ræy nâu. 

 Bâng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống ĐH12 

 trong năm 2016 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Tên giống 
Số 

bông/khóm 
Số 

hạt/bông 
Số hạt 

chắc/bông 
Tỷ lệ 

hạt chắc (%) 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 
Năng suất lý thuyết 

(tạ/ha) 
Năng suất thực thu 

(tạ/ha) 

Vụ Xuân 2016 

ĐH12 5,9 187,1 165,4 88,4 23,9 93,3 75,4 

KD18 (đ/c) 7,8 174,2 136,9 78,6 22,7 97,0 74,8 

CV (%)       5,6 

LSD0,05       4,2 

Mùa 2016 

ĐH12 6,4 187,5 147,4 78,6 24,0 90,5 68,6 

KD18 (đ/c) 6,8 178,2 146,5 82,2 22,5 89,6 64,3 

CV (%)       7,2 

LSD0,05       4,1 

Bâng 5. Kết quâ đánh giá khâ năng kháng bệnh bạc lá qua nhiễm nhân tạo  

của các dòng, giống lúa trong vụ Mùa 2016 

Tên giống 
Mẫu bệnh bạc lá thu thập tại 

Nam Định Thanh Hóa Lào Cai 

ĐH12 S MR MR 

Hương cốm (R2) S S S 

R9311 S MR MR 

KD 18 S S S 

IR24 HS HS HS 

IRBB21 HR R R 
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Bâng 6. Phân ứng của một số giống lúa với các nòi đạo ôn  

trong điều kiện lây nhiễm nhân tạo ở vụ Mùa 2016 

Tên dòng, giống 
Nòi đạo ôn thu thập tại Thái Bình Nòi đạo ôn thu thập tại Thanh Hóa 

Cấp bệnh Phản ứng Cấp bệnh Phản ứng 

ĐH12 2 KV 3 NV 

Hương cốm (R2) 4 NN 4 NN 

R9311 2 KV 3 NV 

Tẻ tép (chuẩn kháng) 1 K 1 K 

Co39 (chuẩn nhiễm) 5 NN 5 NN 

Ghi chú: K: Kháng; KV: Kháng vừa; NV: Nhiễm vừa; NN: Nhiễm nặng. 

Bâng 7. Kết quâ đánh giá khâ năng kháng rầy nâu qua nhiễm nhân tạo  

của các dòng, giống lúa thuần trong vụ Mùa 2016 

Tên dòng, giống  Điểm 

ĐH12  5 

R9311  5 

Bắc Thơm 7  9 

Hương cốm  5 

TN1  9 

PTB33  1 

Bâng 8. Một số đặc điểm nông sinh học và khâ năng chống chịu của giống ĐH12 

Tên giống 
Sức sống mạ 

(điểm) 
Độ cứng cây 

(điểm) 
Thời gian sinh trưởng 

(ngày) 
Số  

bông/khóm 
Số  

hạt/bông 
Tỷ lệ  

hạt lép (%) 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

Xuân 2017 

ĐH12 1 1 133 4,7 187 16,1 23,9 

KD18 (đ/c) 1 1 129 5,0 189 11,1 20,0 

Mùa 2017 

ĐH12 5 1 109 4,9 187 31,2 24,0 

KD18 (đ/c) 5 1 101 4,7 189 18,2 20,0 

Xuân 2018 

ĐH12 1 1 132 5,3 178,2 13,3 25,3 

KD18 (đ/c) 1 1 133 5,5 190,5 8,4 20,6 

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2017, 2018). 

3.5. Kết quâ khâo nghiệm cơ bân 

Kït quâ khâo nghiòm cơ bân cho thçy giống 

ĐH12 cù sức sống mä tốt, cứng cây, thời gian 

sinh trưởng ngín, số bông/khùm tương đương 

với đối chứng KD18. Số hät/bông cûa ĐH12 thçp 

hơn so với đối chứng. Do điîu kiòn khí hêu 

không thuên lợi trong vụ Mùa 2017 nên tỷ lò 

hät lép cûa giống tương đối cao (31,2%). Khối 

lượng 1.000 hät cûa giống ĐH12 đät 23,9-25,3g, 

cao hơn so với KD18. Như vêy, cën cứ vào một 

số đặc điðm nông sinh học cho thçy giống ĐH12 

có mức độ cån đối hơn so với đối chứng KD18. 

Mặc dù điîu kiòn thời tiït có nhiîu diñn 

biïn phức täp, nhưng nhón chung nëng suçt cûa 

giống ĐH12 vén cao và ổn đ÷nh ở tçt các điðm 
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khâo nghiòm. Cù 2 điðm là Høa Bónh, nëng suçt 

cûa giống rçt thçp 52,63 tä/ha (Xuân 2017) và 

điðm Yín Bái, nëng suçt chõ đät 42,10 tä/ha 

(Mùa 2017), các điðm còn läi nëng suçt đîu 

tương đương và vượt đối chứng KD18. Đặc biòt 

trong vụ Xuân 2018, giống ĐH12 đîu cù nëng 

suçt cao hơn đối chứng KD18, duy nhçt täi Hòa 

Bình giống cù nëng suçt tương đương với giống 

đối chứng. 

Vî khâ nëng chống ch÷u sâu bònh häi, giống 

ĐH12 nhiñm nhì đäo ôn, khô vìn, đốm nâu, sâu 

đục thân, cuốn lá và ræy nâu trong câ vụ Xuân 

và Mùa. Trong vụ Xuân, giống ĐH12 nhiñm nhì 

đäo ôn hơn giống đối chứng KD18 nhưng nhiñm 

nặng bäc lá (điðm 3) hơn so với giống đối chứng 

trong vụ Mùa. Nhìn chung, giống ĐH12 cù khâ 

nëng chống ch÷u sâu bònh tương đương với đối 

chứng KD18. 

Bâng 9. Năng suất thực thu của giống ĐH12 qua các vụ khâo nghiệm (tä/ha) 

Tên giống 
Điểm khảo nghiệm 

Hưng Yên Thái Bình Yên Bái Hòa Bình Thanh Hóa Bình Quân 

Xuân 2017 

ĐH12 72,73 60,40 74,00 52,63 58,23 63,60 

KD 18 (đ/c) 70,15 60,30 69,77 58,80 59,23 63,65 

CV (%) 5,8 5,8 4,9 5,5 5,3  

LSD0,05 6,23 6,44 5,46 5,18 5,63  

Mùa 2017 

ĐH12 48,55 50,71  42,10 50,03 47,17 47,85 

KD 18 (đ/c) 48,99 44,47 55,90 57,30 41,00 51,67 

CV (%) 6,3 6,4 5,8 4,0 -  

LSD0,05 478 5,45 5,05 3,37 -  

Xuân 2018 

ĐH12 77,27 69,17 68,77 72,00 75,97 72,64 

KD 18 (đ/c) 66,8 66,89 66,40 72,00 70,63 68,54 

CV (%) 7,7 6,9 2,9 1,9 3,4  

LSD0,05 8,45 8,05 3,18 2,30 4,49  

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2017; 2018). 

Bâng 10. Mức độ nhiễm sâu bệnh của giống ĐH12 ở các vụ khâo nghiệm 

Tên giống 
Bệnh (điểm) Sâu (điểm) 

Đạo ôn lá Đạo ôn cổ bông Bạc lá Khô vằn Đốm nâu Đục thân Cuốn lá Rầy nâu 

Xuân 2017 

ĐH12 0-1 0-1 1-3 1-3 0-1 0-1 0-1 0-1 

KD 18 (đ/c) 0-1 3-5 0-1 1-3 0-1 0-1 0-1 0-1 

Mùa 2017 

ĐH12 0-1 0-1 3-5 1-3 0-1 3-5 3-5 1-3 

KD 18 (đ/c) 0 0 1-3 1-3 0-1 3-5 1-3 1-3 

Xuân 2018 

ĐH12 0-1 0-1 0-1 1-3 0-1 0-1 0-1 0-1 

KD 18 (đ/c) 0-1 0-3 0-1 1-3 0-1 0-1 1 0-1 

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2017; 2018). 
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Bâng 11. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng gạo của giống ĐH12 

Tên giống 
Tỷ lệ  

gạo lật 
(%) 

Tỷ lệ  
gạo xát 

(%) 

Tỷ lệ  
gaọ nguyên 

(%) 

Chiều dài  
hạt gạo 
(mm) 

Tỷ lệ 
D/R 

Độ bền 
gel 

Nhiệt độ 
hóa hồ 

Tỷ lệ  
trắng 
trong 

Hàm lượng 
amylose (%CK) 

ĐH12 81,47 63,34 58,64 6,89 2,89 Mềm Cao 15,83 18,72 

KD18 (đ/c) 82,14 70,81 80,38 5,38 2,33 TB Thấp 61,58 29,18 

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2018). 

Giống lúa thuæn mới ĐH12 có tỷ lò gäo xát, 

tỷ lò gäo nguyên thçp hơn so với giống đối chứng 

KD18. Tuy nhiên, giống ĐH12 cù hät gäo dài 

hơn KD18, độ bîn gel thuộc loäi mîm, có hàm 

lượng amylose thçp hơn giống KD18.  

Kït quâ đánh giá chçt lượng cơm cho thçy 

giống ĐH12 cù độ mîm và v÷ ngon đîu cao hơn 

so với đối chứng KD18. Điðm tổng hợp chçt 

lượng cơm cûa giống ĐH12 đät 12 điðm, cao hơn 

giống KD18 (10,9 điðm). Xïp häng chçt lượng 

giống ĐH12 đät loäi trung bónh, cao hơn giống 

KD18 (đät loäi kém). 

3.6. Kết quâ khâo nghiệm DUS 

Theo Trung tâm khâo kiðm nghiòm giống, 

Sân phèm cây trồng Quốc gia, giống ĐH12 khác 

biòt với giống tương tự Trường Xuân 1 ở 2 tính 

träng chiîu rộng phiïn lá và hương thơm hät 

gäo lêt với khoâng cách tối thiðu là 2. Giống có 

tônh đồng nhçt vì số cây khác däng trên tổng số 

cây quan sát là: 2/1000 (2017) và 2/1000 (2018), 

không vượt quá số cây khác däng tối đa cho phép 

(3/1000 cây) nên giống đëng ký cù tônh đồng nhçt. 

Giống ĐH12 qua 2 vụ khâo nghiòm cù tônh đồng 

nhçt nín được xem là có tính ổn đ÷nh. 

3.7. Kết quâ sân xuất thử giống lúa  

thuần ĐH12 

3.7.1. Tại Phú Thọ 

Giống ĐH12 được sân xuçt thử trong vụ 

Xuån và Mùa nëm 2019 täi 3 huyòn Thanh Sơn, 

Hä Høa và Đoan Hùng. Trong vụ Xuân, giống 

ĐH12 cù thời gian sinh trưởng 132-133 ngày, 

tương đương với giống đối chứng KD18, nëng 

suçt đät 71,5-74,6 tä/ha cao hơn KD18 từ 13,2-

15,5%. Trong vụ Mùa, giống ĐH12 cù thời gian 

sinh trưởng 108-110 ngày, tương đương với giống 

đối chứng KD18, nëng suçt đät 68,3-69,4 tä/ha, 

cao hơn đối chứng KD18 khoâng 11,4-15,3%. 

Täi các điðm sân xuçt thử, giống ĐH12 đîu 

nhiñm rçt nhì sâu bònh, riêng trong vụ Mùa 

2019, giống ĐH12 nhiñm bònh khô vìn và  

ræy nåu (điðm 3) và trong vụ Xuân 2019 b÷ 

nhiñm nhì khô vìn (điðm 3), nhì hơn so với 

giống KD18. 

3.7.2. Tại Nam Định 

Täi Nam Đ÷nh, giống ĐH12 được sân xuçt 

thử trong vụ Xuån và Mùa nëm 2019 ở 3 huyòn 

Vụ Bân, Xuån Trường và Nghöa Hưng. Trong vụ 

Xuân, giống ĐH12 cù thời gian sinh trưởng 130 

ngày, ngín hơn KD18 khoâng 2 ngày, nëng suçt 

đät 78,3-78,8 tä/ha cao hơn KD18 từ 16,7-17,7%. 

Trong vụ Mùa, giống ĐH12 cù thời gian sinh 

trưởng 105 ngày, ngín hơn KD18 khoâng 2-3 

ngày, nëng suçt đät 67,8-68,3 tä/ha, cao hơn đối 

chứng KD18 khoâng 12,6-14,2%. 

Täi Nam Đ÷nh, giống ĐH12 nhiñm nhì các 

loäi sâu bònh do sau khi phát hiòn đã phun 

phòng trừ k÷p thời. Tuy nhiên, khi mở rộng diòn 

tích gieo cçy täi tõnh Nam Đ÷nh cæn lưu ý tới 

ræy nâu, ræy lưng tríng (trong vụ Xuân) và bònh 

bäc lá (trong vụ Mùa). 

3.7.3. Tại Nghệ An 

Trong vụ Xuân 2019, giống ĐH12 cù thời 

gian sinh trưởng 117-118 ngày, ngín hơn KD18 

là 2-3 ngày; nëng suçt đät đät 71,9-72,8 tä/ha, 

cao hơn KD18 từ 10,1-14,3%. Trong vụ Hè Thu, 

giống ĐH12 cù thời gian sinh trưởng 94-95 ngày, 

ngín hơn KD18 khoâng 2-4 ngày; nëng suçt đät 

57,6-60,5 tä/ha, cao hơn đối chứng KD18 khoâng 

19,3-22,0%. Trong vụ Hè Thu, lúa trỗ vào 

khoâng thời gian từ 1-5/8, nhiòt độ không khí cao 

nên tỷ lò lép cûa các giống cao, biïn động từ  

16,8-18,9% (ĐH12), từ 18,7-21,7% (KD18). 
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Bâng 12. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng cơm của giống ĐH12 

Tên giống Mùi (điểm) Độ mềm (điểm) Độ trắng (điểm) Vị ngon (điểm) Điểm tổng hợp Xếp hạng chất lượng 

ĐH12 2,0 3,0 5,0 3,0 12 Trung bình 

KD18 (đ/c) 2,0 2,0 5,0 1,9 10,9 Kém 

Nguồn: Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia (2018). 

Bâng 13. Thời gian sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất giống ĐH12 tại Phú Thọ 

Địa điểm Giống 
Thời gian 

sinh trưởng 
(ngày) 

Số  
bông/m

2
 

Số  
hạt/bông 

Tỷ lệ lép  
(%) 

Khối lượng 
1.000 hạt 

(g) 

Năng suất  
lý thuyết  
(tạ/ha) 

Năng suất  
thực thu 
(tạ/ha) 

% vượt  
so với đ/c 

Vụ Xuân 2019 

Thanh 
Sơn 

ĐH12 133 239,1 156,2 14,8 24 89,6 71,5 15,1 

KD18 (đ/c) 135 235,3 158,5 13,7 20 74,6 62,1 

Hạ Hòa ĐH12 132 242,2 159,1 14,2 24 92,5 74,6 13,2 

KD18 (đ/c) 134 255,1 163,2 13,8 20 83,3 65,9 

Đoan 
Hùng 

ĐH12 132 245,2 156,7 14,4 24 92,2 73,8 15,5 

KD18 (đ/c) 135 252,7 155,3 13,2 20 78,5 63,9 

Vụ Mùa 2019 

Thanh 
Sơn 

ĐH12 108 232,5 152,2 14,8 24 84,9 68,3 13,6 

KD18 (đ/c) 110 230,4 163,1 15,6 20 75,2 60,1 

Hạ Hòa ĐH12 108 237,1 149,5 15,9 24 85,1 68,5 11,4 

KD18 (đ/c) 110 245,3 156,4 16,5 20 76,7 61,5 

Đoan 
Hùng 

ĐH12 110 232,6 155,2 14,5 24 86,6 69,4 15,3 

KD18 (đ/c) 110 238,4 162,2 15,1 20 77,3 60,2 

 Bâng 14. Thời gian sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất giống ĐH12 trong năm 2019 tại Nam Định  

Địa điểm Giống 
Thời gian  

sinh trưởng 
(ngày) 

Số 
bông/m

2
 

Số  
hạt/bông 

Tỷ lệ lép 
(%) 

Khối lượng 

1.000 hạt (g) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

% vượt so 
với đ/c (%) 

Vụ Xuân 2019 

Vụ Bản ĐH12 130 265,8 152,4 13,5 24 97,2 78,5 17,3 

KD18(đ/c) 132 263,4 156,3 16,1 20 82,3 66,9 

Xuân 
Trường 

ĐH12 130 271,2 148,9 12,5 24 96,9 78,3 17,7 

KD18(đ/c) 132 266,9 154,2 14,6 20 82,3 66,5 

Nghĩa 
Hưng 

ĐH12 130 258,8 158,6 12,8 24 98,5 78,8 16,7 

KD18(đ/c) 132 259,1 162,6 14,3 20 84,3 67,5 

Vụ Mùa 2019 

Vụ Bản ĐH12 105 243,6 143,9 12,1 24 84,1 68,3 14,2 

KD18(đ/c) 108 246,5 145,8 14,2 20 71,9 59,8 

Xuân 
Trường 

ĐH12 105 246,5 147,5 12,8 24 87,3 68,5 13,8 

KD18(đ/c) 106 249,1 149,2 15,2 20 74,3 60,2 

Nghĩa 
Hưng 

ĐH12 105 244,8 142,8 12,5 24 83,9 67,8 12,6 

KD18(đ/c) 105 252,8 150,1 13,7 20 75,9 60,2 
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Bâng 15. Thời gian sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất giống ĐH12 tại Nghệ An 

Địa điểm Giống 
Thời gian  

sinh trưởng 
(ngày) 

Số 
bông/m

2
 

Số 
hạt/bông 

Tỷ lệ lép 
(%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất 
lý thuyết 
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

% vượt 
so với đ/c 

Vụ Xuân 2019 

Yên Thành ĐH12 118 245,8 151,7 13,6 24,0 89,5 72,5 12,6 

KD18(đ/c) 120 255,7 158,1 14,5 20,0 80,9 64,4 

Đô Lương ĐH12 117 254,1 147,9 13,9 24,0 90,2 72,8 14,3 

KD18(đ/c) 120 258,2 155,2 15,2 20,0 80,1 63,7 

Hưng 
Nguyên 

ĐH12 118 257,8 144,3 14,6 24,0 89,3 71,9 10,1 

KD18(đ/c) 120 261,1 155,9 14,3 20,0 81,4 65,3 

Vụ Hè Thu 2019 

Yên Thành ĐH12 95 242,3 125,2 18,9 24,0 72,8 57,6 19,3 

KD18(đ/c) 98 245,7 122,1 21,7 20,0 60,0 48,3 

Đô Lương ĐH12 94 248,4 129,2 16,8 24,0 77,0 60,5 20,3 

KD18(đ/c) 96 246,8 127,9 18,7 20,0 63,1 50,3 

Hưng 
Nguyên 

ĐH12 94 245,7 118,9 17,6 24,0 70,1 58,2 22,0 

KD18(đ/c) 96 241,3 122,7 20,1 20,0 59,2 47,7 

 

Täi Nghò An, giống ĐH12 đîu nhiñm nhì 

đïn rçt nhì các loäi sâu bònh chính häi lúa như 

bònh đäo ôn, khô vìn, ræy nåu, đục thân; riêng 

trong vụ Hè Thu, giống ĐH12 và KD18 đîu 

nhiñm bònh khô vìn, såu đục thân và ræy nâu ở 

mức độ nhì (điðm 3). 

4. KẾT LUẬN 

Giống lúa thuæn ĐH12 được Viòn Nghiên 

cứu và Phát triðn cây trồng, Học viòn Nông 

nghiòp Viòt Nam chọn täo bìng phương pháp lai 

hữu tính và chọn lọc phâ hò từ quæn thð phân ly 

cûa tổ hợp lai Hương cốm (R2)/R9311. Giống 

ĐH12 được Cục Trồng trọt công nhên giống sân 

xuçt thử theo Quyït đ÷nh số 379/QĐ-TT-CLT 

ngày 26/11/2018. 

Giống ĐH12 cù thời gian sinh trưởng ngín, 

130-135 ngày trong vụ Xuân, 105-110 ngày trong 

vụ Mùa, 98-102 ngày trong vụ Hè Thu. Giống 

ĐH12 cù khâ nëng sinh trưởng tốt, thân cứng, lá 

xanh, lá đøng hơi mo, đê nhánh têp trung, khâ 

nëng chống ch÷u tốt, kháng ræy trung bình, 

nhiñm nhì khô vìn, đäo ôn, bäc lá, ch÷u thâm 

canh, có thð gieo cçy trong vụ Xuân muộn, Mùa 

sớm hoặc Hè Thu ở các tõnh phía Bíc. 

Sân xuçt thử, giống ĐH12 đät nëng suçt 

7,2-7,8 tçn/ha (vụ Xuån), đät 6,5-6,8 tçn/ha (vụ 

Mùa), 5,8-6,0 tçn/ha (vụ Hè Thu), cao hơn đối 

chứng từ 10,1-22,0%. Giống ĐH12 có tỷ lò gäo 

xát đät 63,34%, tỷ lò gäo nguyín đät 58,64%, 

hät dài 6,9mm, thuộc däng thon dài, hàm lượng 

amylose 18,7%, cơm tríng, mîm, có v÷ đêm. 
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