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TÓM TẮT 

Các thí nghiệm nhằm xác định biện pháp kỹ thuật tối ưu để sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai hai dòng HQ21 đạt 

năng suất cao nhất. Thí nghiệm được được bố trí trong vụ Mùa 2018 tại khu thí nghiệm Viện nghiên cứu và Phát 

triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nội. Nội dung nghiên cứu gồm đánh giá ảnh hưởng 

của thời vụ gieo, tỷ lệ hàng bố mẹ, mật độ cấy dòng mẹ, liều lượng phân bón và liều lượng GA3 đến năng suất sản 

xuất hạt lai F1. Các dòng bố mẹ được gieo thành 8 thời vụ, mỗi thời vụ cách nhau 07 ngày. Tỷ lệ hàng bố mẹ được 

bố trí với 04 công thức khác nhau theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ RCB. Bốn mật độ cấy dòng mẹ và 4 mức phân 

bón khác nhau bố trí theo kiểu Split-plot. Thí nghiệm xác định liều lượng phun GA3 cho ruộng sản xuất hạt lai F1 được 

bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên RCB. Kết quả cho thấy để sản xuất hạt lai F1 tổ hợp HQ21 đạt năng suất cao, cần bố 

trí gieo sao cho dòng bố mẹ trỗ vào thời điểm từ ngày 25/8 đến 10/9, gieo mẹ E15S trước bố R29 là 5 ngày, đợt 1 

(bố 1) và đợt 2 (bố 2) cách nhau 5 ngày, tỷ lệ hàng bố : mẹ hợp lý là 2 : 14, mật độ cấy dòng mẹ là 50 khóm/m
2
, 

lượng phân bón 120kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O/ha và lượng GA3 phun cho 1 ha là 160 gam nguyên chất. 

Từ khoá: Lúa lai lai dòng, HQ21, sản xuất hạt lai F1, thời vụ gieo, tỷ lệ hàng bố mẹ, mật độ cấy, liều lượng phân 

bón, liều lượng GA3. 

Research on Technical Practices to Build Procedure of F1 Hybrid Seed Production  
for Two-Line Hybrid Rice Variety HQ21 

ABSTRACT 

The experiments were to determine optimal technical practice for F1 seed production of hybrid rice cultivars 

HQ21 for highest yield. They were carried out in 2018 summer season on the field of Crops Research and 

Development Institute of VNUA, Gialam district, Hanoi. The technical practices are sowing season, row ratio of male: 

female lines, transplanting density of female line, fertilizer dose and GA3 spraying dose. The parental lines were sown 

into 8 seasons, each day separated by 07 days. Percentage of parents is arranged with 04 different formulas in the 

form of RCB design. Four transplanting density and 4 different fertilizer doses arranged in Split-plot design. 

Experiment to determine the appropriate GA3 spraying dose for F1 hybrid seed production field is arranged in a RCB 

design. The results show that, the sowing date of parental lines was recommended such that heading date of 

parental lines set in from 25th August to 10th September, female line was sown 5 days before male line, row ratio of 

male:female was 2:14, transplanting density of female line was 50 hills/m
2
, fertilizer dose was 120kg N + 60kg P2O5 + 

60kg K2O/ha and the amount of GA3 sprayed per hectare was 160 grams of pure. 

Keywords: Two-line hybrid rice, HQ21, F1 seed production, sowing season, male and female ratio, transplanting 

density, fertilizer dose, GA3 spray dose. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giá thành sân xuçt hät giống lúa lai F1 cao 

hơn lúa thuæn khoâng 6-7 læn, việc giâm giá 

thành là cơ sở quan trọng khuyến khích nông 

dân tiếp nhên lúa lai dễ dàng hơn. Một trong 
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những giâi pháp giâm giá thành là nâng cao 

nëng suçt sân xuçt hät lai F1 (Ma & Yuan, 

2002). Khi nghiên cứu một số biện pháp kỹ 

thuêt trong sân xuçt hät giống lúa lai F1, Yuan 

& Xi (1995) cho rìng cæn phâi điều chînh dòng 

bố mẹ trỗ bông vào thời điểm thuên lợi (nhiệt độ 

trung bình ngày tÿ 24-30C, chênh lệch nhiệt độ 

ngày đêm 8-10C, èm độ không khí 70-80%, đæy 

đû ánh sáng mặt trời, có gió nhẹ và không mþa 

liên týc trong 3 ngày). Tác giâ cüng cho rìng 

trong phäm vi nhçt đðnh, nếu tëng số hàng mẹ 

có thể nång cao nëng suçt hät lai F1. Tuy nhiên, 

phâi cën cứ vào chiều cao cây, thời gian sinh 

trþởng, số lþợng phçn cûa dòng bố để xác đðnh tî 

lệ hàng bố: mẹ hợp lý. Hơn nữa, cæn phâi quan 

tåm đến đặc điểm tính dýc cûa dòng mẹ, thời 

gian nở hoa, số hoa nở rộ, cçu trúc cûa hoa, tỷ lệ 

vòi nhýy và trình độ thâm canh cûa cơ sở sân 

xuçt. GA3 là chçt điều tiết sinh trþởng có tác 

dýng chính là kích thích mänh mẽ sự sinh 

trþởng kéo dài cûa thân, sự vþơn dài cûa lóng 

cây hòa thâo. Hiệu quâ này cò đþợc là do ânh 

hþởng kích thích đặc trþng cûa GA3 lên pha 

giãn cûa tế bào theo chiều dọc. Các tế bào non 

rçt mén câm với GA3 (Tiwari & cs., 2011). Yang 

& cs. (2004) cho biết khi sân xuçt hät lai F1 các 

giống lúa lai có dòng mẹ là Peiai 64S lþợng GA3 

cæn cho 1ha là 525g, phun 2-3 ngày liên týc 

vào 8-10 giờ sáng. Ở các vý sân xuçt khác 

nhau, kỹ thuêt phun và liều lþợng GA3 đþợc sử 

dýng cüng khác nhau. Sân xuçt hät lai F1 ở vý 

sớm cæn lþợng GA3 ít hơn vý muộn. Theo 

Ramlakhan & cs. (2016) khi nghiên cứu về phân 

bón cho sân xuçt hät giống lúa lai F1, lþợng phù 

hợp theo tỷ lệ N: P : K tÿ 100 : 50 : 50 đến 120 : 

60 : 60 kg/ha.  

Täi miền Bíc Việt Nam, theo Nguyễn Thð 

Trâm & cs. (2010), sân xuçt hät lúa lai F1 hai 

dòng khi sử dýng dòng mẹ là TGMS cæn điều 

khiển trỗ vào sau ngày 15/5 trong vý Xuân và tÿ 

28/8 đến 10/9 trong vý Mùa. Một số tổ hợp có 

dòng mẹ là 103S (Việt lai 20, Việt lai 24) và 

dòng T1S-96 (TH3-3, TH3-4) đþợc chọn täo 

trong nþớc sử dýng lþợng GA3 thçp tÿ 60-199 

g/ha. Tỷ lệ hàng bố mẹ đþợc các nhà chọn giống 

khuyến cáo bố trí sân xuçt hät lai F1 là 2 hàng 

bố với 14-16 hàng mẹ và tùy thuộc tÿng tổ hợp 

(Hoàng Tuyết Minh, 2002). 

Giống lúa lai hai dòng HQ21 đþợc các nhà 

khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển cây 

trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn täo 

bìng việc lai giữa dñng TGMS thơm E15S và 

dòng bố R29 (Phäm Vën Thuyết & cs., 2015). 

Giống HQ21 có thời gian sinh trþởng ngín, 123-

132 ngày trong vý Xuân và 98-105 ngày trong 

vý Mùa, nëng suçt thực thu đät 70-75 tä/ha 

trong vý Xuân và tÿ 60-67 tä/ha trong vý Mùa, 

nhiễm nhẹ sâu bệnh và chðu nóng tốt, tỷ lệ gäo 

xát tÿ 68-72,0%, hät gäo thon dài. Để mở rộng 

diện tích gieo trồng cæn xây dựng qui trình xuçt 

đþợc hät giống lai F1 với nëng suçt cao. Chính vì 

vêy, nhóm tác giâ đã tiến hành các thí nghiệm 

đánh giá ânh hþởng cûa thời vý gieo bố mẹ, tỷ lệ 

hàng bố mẹ, mêt độ cçy dòng mẹ, liều lþợng 

phân bón và liều lþợng GA3 đến nëng suçt hät 

lai F1. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Sử dýng dòng bçt dýc đực di truyền nhân 

mén câm với nhiệt độ E15S (dòng mẹ) và dòng 

cho phçn R29 (dòng bố) để gieo cçy trong các thí 

nghiệm nhþ: thời vý, tỷ lệ hàng bố mẹ, mêt độ 

cçy dñng mẹ, liều lþợng phån bòn và liều lþợng 

GA3 (Gibberellin A3). Ngoài ra, các loäi hòa chçt 

nhþ GA3, phån bòn đþợc dùng trong các thí 

nghiệm ânh hþởng liều lþợng phån bòn và liều 

lþợng GA3 đến nëng suçt hät lai F1 giống HQ21. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá ânh hþởng cûa thời vý gieo bố 

mẹ, tỷ lệ hàng bố mẹ, mêt độ cçy dòng mẹ, liều 

lþợng phân bón và liều lþợng GA3 đến nëng suçt 

ruộng sân xuçt hät lai F1, chúng tôi bố trí đồng 

thời 04 thí nghiệm trong vý Mùa 2018 täi khu 

thí nghiệm đồng ruộng cûa Viện Nghiên cứu và 

Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Hà 

Nội, Gia Lâm, Hà Nội.  

a. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của thời vụ gieo 

đến sinh trưởng phát triển của dòng bố, mẹ 

giống HQ21  

Các dòng bố mẹ đþợc gieo thành 8 thời vý, 

mỗi thời vý cách nhau 07 ngày, thời vý thứ nhçt 

gieo ngày 15/6, thời vý 8 gieo ngày 3/8, mỗi thời 
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vý gieo 300 cá thể. Khi mä đät 5,0 lá tiến hành 

cçy tuæn tự, không nhíc läi, diện tích 5 m2/ô thí 

nghiệm, mêt độ cçy 40 khóm/m2, cçy 1 

dânh/khòm, lþợng phân bón 120kg N + 60kg 

P2O5 + 60kg K2O/ha. Bón lót: 100% P2O5 + 50% 

N + 50% K2O; bón thúc læn 1 (sau khi cçy 6 

ngày): 40% N + 30% K2O; thúc læn 2 (sau khi 

bón læn 1 tÿ 5-6 ngày): 10% N; thúc læn 3 (trþớc 

khi trỗ 10-12 ngày): 10% K2O. 

Chî tiêu theo dõi: thời gian qua các giai đoän 

sinh trþởng, chiều cao cây, số lá trên thân chính, 

tỷ lệ hät phçn hữu dýc, khâ nëng nhên phçn 

ngoài cûa dòng mẹ, mức độ nhiễm sâu bệnh. 

b. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố 

mẹ đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 

giống HQ21  

Thí nghiệm đþợc bố trí với 04 công thức 

khác nhau: CT1: 2 hàng bố : 10 hàng mẹ; CT2: 2 

hàng bố : 12 hàng mẹ; CT3: 2 hàng bố : 14 hàng 

mẹ; CT4: 2 hàng bố : 16 hàng mẹ; bố trí theo 

kiểu khối ngéu nhiên đæy đû RCB (Gomez & 

Gomez, 1984) với 3 læn nhíc läi, diện tích ô thí 

nghiệm là 50m2, tổng diện tích thí nghiệm là 

600m2. Dòng mẹ E15S gieo ngày 20/6, dòng bố 1 

(đợt 1) gieo ngày 25/6, dòng bố 2 (đợt 2) gieo 

ngày 30/6. Khi dòng mẹ đät 5,5 lá tiến hành cçy 

câ dòng bố và mẹ trong cùng một ngày. Dòng mẹ 

cçy với mêt độ 50 khóm/m2, cçy 2 dânh/khóm; 

dòng bố cçy hàng cách hàng 20 cm, cây cách cây 

20cm, cçy 3 dânh/khóm. Phân bón với lþợng 

120kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O/ha. Cách bón 

tþơng tự nhþ thí nghiệm 1. Lþợng GA3 phun là 

160 gam nguyên chçt/ha, phun thành 2 læn: læn 

1: Khi dòng mẹ trỗ 15%, pha 100 gam GA3 hoà 

trong 600 lít nþớc, phun đều cho câ dòng bố và 

mẹ; læn 2: Ngay ngày hôm sau pha 60 gam GA3 

+ 600 lít nþớc phun đều cho câ dòng bố và dòng 

mẹ, sau đò phun läi cho dòng bố 1 læn nữa. 

Chî tiêu theo dõi: chiều dài bông, các yếu tố 

cçu thành nëng suçt, nëng suçt lý thuyết và 

nëng suçt thực thu.  

c. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của mật độ cấy dòng 

mẹ và lượng phân bón đến năng suất ruộng sản 

xuất hạt lai F1 giống HQ21 

Thí nghiệm bố trí theo kiểu Split-plot gồm 

02 nhân tố thí nghiệm: Nhân tố phân bón (theo 

tỷ lệ N : P : K = 1 : 0,5 : 0,5), gồm 4 công thức 

sau (tính cho 01 ha): P1: 80kg N + 40kg P2O5 + 

40kg K2O; P2: 100kg N + 50kg P2O5 + 50kg K2O; 

P3: 120kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O; P4: 140kg 

N + 70kg P2O5 + 70kg K2O. Nhân tố mêt độ cçy 

dòng mẹ gồm 04 mêt độ: M1: 40 khóm/m2; M2: 

45 khóm/m2; M3: 50 khóm/m2; M4: 55 khóm/m2. 

Mỗi công thức đþợc lặp läi 03 læn, diện tích ô thí 

nghiệm (ô nhó) là 30m2. Dòng mẹ gieo ngày 

20/6, dòng bố 1 (đợt 1) gieo ngày 25/6, dòng bố 2 

(đợt 2) gieo ngày 30/6. Khi dòng mẹ đät 5,5 lá 

tiến hành cçy câ dòng bố và mẹ trong cùng một 

ngày. Dòng mẹ cçy 2 dânh/khóm, dòng bố cçy 3 

dânh/khòm. Lþợng GA3 phun là 160 gam 

nguyên chçt/ha, phun thành 2 læn: læn 1: Khi 

dòng mẹ trỗ 15%, pha 100 gam GA3 hoà trong 

600 lít nþớc, phun đều cho câ dòng bố và mẹ; læn 

2: Ngay ngày hôm sau pha 60 gam GA3+ 600 lít 

nþớc phun đều cho câ dòng bố và dòng mẹ, sau 

đò phun läi cho dòng bố 1 læn nữa. 

Chî tiêu theo dõi: số bông/khóm, số 

hät/bông, số hät chíc/bông, tỷ lệ hät chíc, nëng 

suçt lý thuyết và nëng suçt thực thu.  

d. Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của liều lượng phun 

GA3 đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 

giống HQ21 

Thí nghiệm đþợc bố trí với 4 công thức sau 

(tính cho 1ha): G1: 120g GA3 nguyên chçt + 600l 

nþớc; G2: 140g GA3 nguyên chçt + 600l nþớc; 

G3: 160g GA3 nguyên chçt + 600l nþớc; G4: 

180g GA3 nguyên chçt + 600l nþớc; CT Đ/C: 0g 

GA3 nguyên chçt + 600l nþớc. Thí nghiệm đþợc 

bố trí theo kiểu khối ngéu nhiên RCB (Gomez & 

Gomez 1984) gồm 5 công thức với 3 læn nhíc läi, 

diện tích ô thí nghiệm là 50 m2, tổng diện tích 

thí nghiệm là 750m2. Dòng mẹ gieo ngày 20/6, 

dòng bố 1 (đợt 1) gieo ngày 25/6, dòng bố 2 (đợt 

2) gieo ngày 30/6. Khi dòng mẹ đät 5,5 lá tiến 

hành cçy câ dòng bố và mẹ trong cùng một 

ngày. Dòng mẹ cçy với mêt độ 50 khóm/m2, cçy 

2 dânh/khóm; dòng bố cçy hàng cách hàng 

20cm, cây cách cây 20cm, cçy 3 dânh/khóm. 

Phân bón với lþợng 120kg N + 60kg P2O5 + 60kg 

K2O/ha. Cách bòn tþơng tự nhþ thí nghiệm 1. 

Chî tiêu theo dõi: chiều cao cây, tỷ lệ hoa bð 

ngêm, tỷ lệ thoát cổ bông, các yếu tố cçu thành 

nëng suçt, nëng suçt lý thuyết và nëng suçt 

thực thu.  
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2.3. Đánh giá các chỉ tiêu theo dõi 

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, mức độ 

nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng và nëng suçt 

theo hệ thống tiêu chuèn đánh giá nguồn gen 

cåy lúa (IRRI, 2013). Đánh giá đặc điểm tính 

dýc theo phþơng pháp cûa Yuan & Xi (1995). 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu sử lý theo phæn mềm Excel, nëng 

suçt thực thu đþợc phån tích phþơng sai 

ANOVA theo chþơng trình IRRISTAT 5.0. Các 

giá trð trung bình đþợc so sánh tÿng cặp đôi 

thông qua giá trð LSD0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ xác định thời vụ sân xuất hạt 

lai F1 giống HQ21 

Dòng mẹ E15S gieo ngày 15/6 có thời gian 

tÿ gieo đến trỗ dài nhçt là 69 ngày, các thời vý 

sau cò xu hþớng ngín dæn đät 64 ngày ở thời vý 

gieo ngày 3/8. Dòng bố R29 có thời gian tÿ gieo 

đến trỗ biến động tÿ 65 ngày (gieo ngày 15/6-

6/7) đến 60 ngày (gieo ngày 3/8), ngín hơn dñng 

mẹ 4-6 ngày khi so sánh trong cùng thời vý 

gieo. Nhþ vêy, câ dòng bố và mẹ khi gieo ở các 

thời vý muộn hơn đã rút ngín thời gian sinh 

trþởng. Điều này phù hợp với nghiên cứu cûa 

Nguyễn Thð Tråm & cs. (2010) khi xác đðnh thời 

vý sân xuçt F1 cûa một số giống lúa lai hai 

dòng. Chiều cao cây dòng mẹ E15S biến động tÿ 

87,2-89,9 cm, cûa dòng bố R29 biến động 101,5-

103,1cm, dòng bố cao hơn dñng mẹ 10-15cm, täo 

điều kiện thuên lợi cho quá trình thý phçn khi 

sân xuçt hät lai F1. Câ dòng bố và dòng mẹ có số 

lá trên thån chính dao động xung quanh 14 lá, 

thời vý càng muộn thì số lá trên thân chính 

càng ít đi. Thời vý gieo tÿ ngày 15/6 đến 13/7, 

dòng E15S bçt dýc hoàn toàn, nhþng khi gieo tÿ 

ngày 20/7 trở đi, dñng này xuçt hiện hät phçn 

hữu dýc. Nhþ vêy, dòng E15S mém câm với 

điều kiện nhiệt độ, khi thời điểm phån hòa đñng 

bþớc 5 (trþớc trỗ 12-16 ngày) có nhiệt độ cao 

trên 26C, lúa trỗ sẽ bçt dýc hoàn toàn, ngþợc 

läi giai đoän này có nhiệt độ dþới 24°C, lúa trỗ 

sẽ xuçt hiện hät phçn hữu dýc (Træn Vën 

Quang & cs., 2013). Thời vý gieo tÿ ngày 15/6 

đến 13/7, dòng bố R29 có tỷ lệ hät phçn hữu dýc 

cao nhçt (>90%) và giâm còn 84,8% khi gieo 

ngày 3/8 (Bâng 1). Nhþ vêy, khi sân xuçt F1 tổ 

hợp HQ21 cæn bố trí các dòng bố mẹ nhþ sau: 

Gieo mẹ trþớc bố 1 khoâng 5 ngày, gieo bố 1 và 

bố 2 cách nhau 5 ngày. Thời vý gieo dòng mẹ tÿ 

15/6-29/6, bố tÿ 22/6-6/7, bố mẹ sẽ trỗ xung 

quanh 25/8-10/9, täo điều kiện nhiệt độ, độ èm 

thuên lợi cho việc thý phçn bổ sung và mẹ sẽ 

bçt dýc hoàn toàn, bố có tỷ lệ hät phçn hữu dýc 

cao, ruộng sân xuçt có thể đät nëng suçt cao 

(Nguyễn Thð Trâm & cs., 2000). 

 Bâng 1. Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng phát triển  

của các dòng bố mẹ trong vụ Mùa 2018 

Thời vụ  
(ngày/tháng) 

Dòng mẹ E15S Dòng bố R29 

Gieo đến  
trỗ 10% 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Số lá/thân 
chính 

Tỷ lệ hạt phấn 
hữu dục (%) 

Gieo đến  
trỗ 10% 
(ngày) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Số lá/thân 
chính 

Tỷ lệ  
hạt phấn 

 hữu dục (%) 

15/6 69 88,2 14,4 0 65 102,5 14,5 99,1 

22/6 69 87,8 14,8 0 65 101,8 14,5 99,6 

29/6 69 86,9 14,3 0 64 103,1 14,2 99,5 

6/7 69 89,5 14,0 0 64 102,6 14,2 99,0 

13/7 68 87,2 14,0 0 64 101,5 14,1 95,2 

20/7 68 88,7 14,0 1,5 62 102,6 14,2 89,8 

27/7 66 89,2 13,8 3,2 62 103,2 14,1 86,5 

3/8 64 88,9 13,6 7,8 60 102,9 14,0 84,8 
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 Bâng 2. Ảnh hưởng của thời vụ đến mức độ nhiễm sâu bệnh  

của các dòng bố mẹ trong vụ Mùa 2018 

Dòng Thời vụ 
Sâu (điểm) Bệnh (điểm) 

Bọ trĩ Cuốn lá Đục thân Khô vằn Đạo ôn Bạc lá 

Dòng mẹ E15S 15/6 0 1 1 3 0 0 

22/6 0 1 1 1 1 1 

29/6 0 1 3 1 1 1 

6/7 0 3 3 3 1 0 

13/7 0 1 1 3 1 1 

20/7 0 5 5 5 0 0 

27/7 3 5 3 3 0 1 

3/8 3 5 3 3 1 0 

Dòng bố R29 15/6 0 1 1 3 0 0 

22/6 0 1 1 1 1 1 

29/6 0 1 3 1 1 1 

6/7 0 3 3 3 1 0 

13/7 0 1 1 5 1 3 

20/7 0 3 5 5 3 3 

27/7 3 5 3 3 1 3 

3/8  5 3 1 3 1 

 

Kết quâ trình bày ở bâng 2 cho thçy các 

dòng bố mẹ nhiễm nhẹ các loäi sâu bệnh häi 

chính ở các thời vý trþớc ngày 13/7. Các thời vý 

gieo sau ngày 13/7 có xu thế bð cuốn lá, đýc 

thân, khô vìn gây häi nặng hơn (điểm 5) (Bâng 

2). Do vêy, khi bố trí thời vý sân xuçt hät lai  

F1 giống HQ21 nên tránh gieo sau ngày 13/7  

để hän chế ânh hþởng cûa sâu bệnh đến  

nëng suçt. 

Đánh giá khâ nëng nhên phçn cûa dòng mẹ 

sau khi nở hoa cho biết sức sống vòi nhýy cûa 

dòng mẹ và ânh hþởng đến nëng suçt ruộng 

sân xuçt hät lai F1 thông qua chî tiêu tỷ lệ đêu 

hät. Kết quâ trình bày ở bâng 3 cho thçy tỷ lệ 

đêu hät tÿ khi bít đæu nở hoa đến ngày thứ 3 

sau nở hoa là cao nhçt. Tÿ ngày thứ 4 trở đi, tỷ 

lệ đêu hät giâm xuống dþới 10% và đến ngày 

thứ 6, vòi nhýy có khâ nëng nhên phçn rçt 

thçp, chî đät 1,8%. Nhþ vêy trong sân xuçt hät 

lai F1 giống HQ21 cæn điều chînh sao cho bố mẹ 

trỗ trùng khớp, lþợng phçn têp trung vào 4 

ngày đæu là tốt nhçt. 

3.2. Kết quâ xác định tỷ lệ hàng bố mẹ 

thích hợp cho ruộng sân xuất hạt lai F1 

giống HQ21 

Kết quâ nghiên cứu ânh hþởng cûa tỷ lệ 

hàng bố mẹ đến các yếu tố cçu thành nëng suçt 

và nëng suçt hät lai F1 tổ hợp HQ21 đþợc trình 

bày täi bâng 4 cho thçy chiều dài bông, chiều 

dài cổ bông, tổng số hät/bông, nhánh hữu 

hiệu/khóm và khối lþợng 1.000 hät khá ổn đðnh 

khi cçy ở các tỷ lệ hàng bố mẹ khác nhau. Tỷ lệ 

hät chíc/bông đät cao nhçt ở tỷ lệ hàng bố mẹ 

2:14, tỷ lệ này giâm xuống khi tỷ lệ hàng bố mẹ 

là 2:16. Nëng suçt lý thuyết đät tối đa ở tỷ lệ 

2:14 là không có sự sai khác với tỷ lệ 2:16 và 

2:12. Nëng suçt thực thu đät cao nhçt khi tỷ lệ 

hàng bố mẹ là 2:14 là sai khác cò ý nghïa với các 

công thức còn läi với mức độ tin cêy 95%. Nhþ 

vêy, khi sân xuçt hät lai F1 tổ hợp HQ21 nên 

cçy hàng bố mẹ theo tỷ lệ 2 hàng bố : 14 hàng 

mẹ là hợp lý nhçt. Nghiên cứu cûa Nguyễn Thð 

Trâm & cs. (2005) khi nghiên cứu về tỷ lệ hàng 

bố: mẹ trong sân xuçt hät lai F1 giống lúa lai hai 
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dòng TH3-3 cho rìng tỷ lệ hàng bố: mẹ là 2: 16 

phù hợp cho sân xuçt F1 giống TH3-3 đät nëng 

suçt cao nhçt. 

3.3. Kết quâ xác định mật độ cấy dòng mẹ 

và lượng phân bón thích hợp cho ruộng 

sân xuất hạt lai F1 giống HQ21 

Kết quâ đánh giá ânh hþởng cûa mêt độ 

cçy dòng mẹ và lþợng phån bòn đến nëng suçt 

ruộng sân xuçt hät lai F1 tổ hợp lai HQ21 ở 

bâng 5 cho thçy trong cùng một nền phân bón, 

số bông/khóm giâm khi tëng mêt độ, ngþợc läi 

trong cùng mêt độ, khi tëng lþợng phân bón, số 

bông/khòm tëng. Tuy nhiên, mức độ tëng số 

bông/khóm giữa các liều lþợng phân bón và 

mêt độ cçy khác nhau không có sai khác ý 

nghïa ở mức 95%. Trong cùng nền phân bón, 

khi mêt độ tëng, số hät/bông và số hät 

chíc/bông giâm, ngþợc läi trong cùng mêt độ 

cçy dòng mẹ khi tëng lþợng phân bón dén đến 

số hät/bông và số hät chíc/bông tëng. Đối với 

số hät/bông không có sự sai khác ý nghïa giữa 

các nền phån bòn khác nhau nhþng cò sự sai 

khác ý nghïa giữa các mêt độ trong cùng một 

nền phån bòn. Đối với số hät chíc/bông, không 

có sự sai khác ý nghïa giữa các mêt độ trong 

cùng nên phån bòn nhþng cò sự sai khác ý 

nghïa giữa các nền phân bón với nhau. Đặc 

biệt, ở nền phân bón P3, ở các mêt độ khác 

nhau đều có tỷ lệ đêu hät trung bình cao hơn. 

Chính vì vêy, nëng suçt lý thuyết và nëng suçt 

thực thu ở các mêt độ cçy dòng mẹ khác nhau 

trên nền phân bón P3 đều cao hơn câ, đặc biệt 

công thức P3M3 đät nëng suçt thực thu cao 

nhçt. Nhþ vêy, sân xuçt hät lai F1 tổ hợp lai 

HQ21 đät nëng suçt cao nên cçy dòng mẹ với 

mêt độ 50 khóm/m2 và bón phân với lþợng 

120kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O/ha cho nëng 

suçt thực thu cao nhçt. Kết quâ nghiên cứu 

này phù hợp với các nghiên cứu cûa 

Ramlakhan & cs. (2016) khi nghiên cứu về 

phân bón cho sân xuçt hät giống lúa lai F1 hệ 

ba dñng, lþợng phù hợp N : P : K tÿ 100 : 50 : 

50 đến 120 : 60 : 60 kg/ha. 

Bâng 3. Khâ năng nhận phấn của dòng mẹ E15S sau khi nở hoa trong vụ Mùa 2018 

Chỉ tiêu 
Sau nở hoa … ngày 

0 1 2 3 4 5 6 

Tổng số hoa thí nghiệm 348 415 545 254 671 230 278 

Tổng số hạt đậu 168 145 137 58 45 15 5 

Tỷ lệ đậu hạt (%) 48,2 34,9 25,1 22,8 6,7 6,5 1,8 

Bâng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố mẹ đến các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất hạt lai F1 tổ hợp HQ21 trong vụ Mùa 2018 

Chỉ tiêu 
Tỷ lệ hàng bố:mẹ 

LSD0,05 CV% 
2:10 2:12 2:14 2:16 

Chiều dài bông (cm) 26,5 26,2 26,7 26,5 - - 

Số bông/khóm 6,4 6,4 6,4 6,4 - - 

Số hạt/bông 186,7 186,0 188,1 186,9 - - 

Số hạt chắc/bông 66,5 68,5 70,7 62,6 - - 

Tỷ lệ đậu hạt (%) 35,6 36,8 37,6 33,5 - - 

Khối lượng 1.000 hạt (g) 23,0 23,0 23,0 23,0 - - 

Tỷ lệ diện tích mẹ (%) 66,7 70,8 74,1 76,7 - - 

Năng suất lý thuyết (tạ/ha) 35,2
 

38,5
 

41,6
 

38,1
 

- - 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 29,9
 

29,2
 

33,1
 

27,9
 

3,3 8,2 

Ghi chú: GA3 phun với liều lượng 160g/ha, năng suất tính theo diện tích của dòng mẹ trên 1ha sản xuất;  

(-): không phân tích phương sai ANOVA với giá trị LSD và CV.  
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Bâng 5. Ảnh hưởng của mật độ cấy dòng mẹ  

và lượng phân bón đến năng suất hạt lai F1 giống HQ21 trong vụ Mùa 2018 

Phân 
bón 

Mật độ 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) 

P1 M1 5,6 179,8 65,2 33,0 23,0 30,6 21,1 

M2 5,5 168,4 58,9 34,1 23,0 32,7 21,4 

M3 5,5 159,2 56,7 34,0 23,0 34,2 22,1 

M4 5,2 155,1 49,7 35,4 23,0 36,1 22,8 

TB 5,5 165,6 57,6 34,1 23,0 33,9 21,9 

P2 M1 5,7 178,5 65,7 36,8 23,0 34,4 23,7 

M2 5,5 168,6 59,2 35,1 23,0 33,7 22,1 

M3 5,5 162,5 55,1 33,9 23,0 34,8 21,9 

M4 4,7 161,8 55,3 34,2 23,0 32,9 20,2 

TB 5,4 167,9 58,8 35,0 23,0 34,7 22,0 

P3 M1 5,8 182,5 66,4 36,4 23,0 35,4 23,0 

M2 5,4 177,3 71,5 40,3 23,0 39,9 25,8 

M3 5,2 166,5 68,5 41,1 23,0 40,9 29,1 

M4 4,8 159,6 63,5 39,8 23,0 38,6 23,4 

TB 5,3 171,5 67,5 39,3 23,0 39,0 25,3 

P4 M1 5,9 188,4 62,2 36,3 23,0 37,1 21,7 

M2 5,5 172,5 58,8 35,0 23,0 34,4 21,1 

M3 5,3 166,4 56,6 35,6 23,0 36,1 22,8 

M4 4,7 156,7 55,5 32,0 23,0 29,8 20,8 

TB 5,4 171,0 58,3 34,8 23,0 35,1 21,6 

CV% 4,7 7,9 6,8 5,2 2,5 5,1 5,7 

LSD0,05(P×M) 0,13 5,8 4,6 3,1 0,01 2,6 2,5 

 

3.4. Kết quâ xác định liều lượng phun GA3 

thích hợp cho ruộng sân xuất hạt lai F1 

Kết quâ đánh giá ânh hþởng cûa GA3 đến 

chiều cao cây cûa dòng bố, mẹ đþợc trình bày ở 

bâng 6 cho thçy chênh lệch chiều cao cây cûa 

dòng bố R29 so với dòng mẹ E15S khi không 

phun GA3 là 14,3cm. Sự chênh lệch này thực sự 

chþa thuên lợi cho quá trình giao phçn. Khi 

phun GA3 đã ânh hþởng đến chiều cao cây cûa 

câ dòng bố và mẹ. Mức độ ânh hþởng lớn khi 

phun với lþợng cao. Cý thể đối đối với dòng bố 

R29: có sự sai khác rõ ở mức tin cêy 95% giữa 

các mức phun GA3 là 140 g/ha với 160 g/ha và 

180 g/ha. Liều lþợng phun 120 g/ha không có 

sự sai khác ở mức cò ý nghïa so với mức 140 

g/ha. Ảnh hþởng cûa các liều lþợng GA3 khác 

nhau tới chiều cao cây cûa dòng mẹ E15S có sự 

sai khác rõ ở mức tin cêy 95% giữa các mức 

phun GA3 trÿ mức phun 140 g/ha không có sự 

sai khác cò ý nghïa với mức 160 g/ha. Chiều cao 

cåy đät cao nhçt ở mức phun 180 gam/ha, có sự 

sai khác ý nghïa ở độ tin cêy 95% so với các 

công thức còn läi. Mức độ chênh lệch chiều cao 

cây giữa dòng bố và mẹ tỷ lệ thuên với liều 

lþợng GA3. Khi phun lþợng càng cao mức 

chênh lệch càng lớn, lþợng phun 120 g/ha 

(chênh lệch 22,6cm), 140 g/ha (chênh lệch 

25,6cm), 160 g/ha (chênh lệch 34,7cm) và 180 

g/ha (chênh lệch 40,3cm). Theo Træn Ngọc 

Trang (2002) Để täo điều kiện thuên lợi cho 

quá trình giao phçn, nång cao nëng suçt hät 

lai cæn sử dýng GA3 để điều chînh chiều cao cây 

cûa các dòng bố mẹ, mức độ chênh lệch chiều 

cao giữa dòng bố và mẹ khoâng 20-25cm là phù 

hợp nhçt. 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của lượng phun GA3 đến chiều cao cây  

của dòng bố mẹ giống HQ21 trong vụ Mùa 2018 (cm) 

Lượng GA3 (g/ha) Dòng bố R29 Dòng mẹ E15S Chênh lệch giữa bố và mẹ 

0 102,5 88,2 14,3 

120 129,5 106,9 22,6 

140 134,3 108,7 25,6 

160 154,5 119,8 34,7 

180 163,0 122,7 40,3 

CV% 2,7 1,4  

LSD0,05 7,2 2,9  

Bâng 7. Ảnh hưởng của liều lượng GA3 đến một số đặc điểm nông sinh học  

của dòng mẹ trong vụ mùa 2018 

Lượng GA3 (g/ha) Chiều dài cổ bông (cm) Tỷ lệ hoa bị ngậm (%) Tỷ lệ thoát cổ bông (%) 

0 -12,6 25,5 0,0 

120 -5,7 10,1 29,5 

140 -2,8 5,8 35,1 

160 -0,7 1,3 66,2 

180 -2,3 1,8 51,3 

 

Kết quâ theo dõi chiều dài cổ bông, tỷ lệ trỗ 

thoát và tỷ lệ hoa ngêm cûa dòng mẹ E15S đþợc 

trình bày ở bâng 7. Chiều dài cổ bông cûa dòng 

mẹ E15S mang giá trð âm (bð nghẹn đñng) cao 

nhçt ở công thức không phun GA3, mức nghẹn 

đñng giâm dæn khi tëng lþợng GA3 tÿ mức 120 

g/ha lên tới 160 gam/ha, sau đò läi tëng ở công 

thức phun 180 gam/ha. Điều này đþợc giâi thích 

là khi tác động cûa GA3 làm kéo dài các lòng đặc 

biệt là lòng dþới cổ bông, đèy cổ bông thoát ra 

khói bẹ lá đñng, giâm tỷ lệ bð nghẹn đñng tëng 

tỷ lệ trỗ thoát. Dòng mẹ E15S có tỷ lệ hoa bð 

ngêm giâm tÿ 25,5% (ở công thức đối chứng, chî 

phun nþớc lã) xuống cñn 1,3% khi tëng lþợng 

phun GA3 lên 160 g/ha. Tỷ lệ trỗ thoát cûa dòng 

E15S tëng khi sử dýng tëng lþợng phun GA3. 

Trong đò tỷ lệ trỗ thoát cao nhçt ở lþợng phun 

160 g/ha và thçp nhçt lþợng phun 120 g/ha. 

Điều này là hợp lý khi chiều dài cổ bông cüng 

tëng khi tëng lþợng phun GA3. Vêy ở mức phun 

160 g/ha làm giâm lớn nhçt số hoa bð ngêm 

đñng. Ở công thức phun 180 gam/ha, tỷ lệ hoa 

ngêm và thoát cổ bông thçp hơn công thức phun 

160 g/ha có thể giâi thích là khi lþợng GA3 quá 

cao, bẹ lá đñng bð kéo dài cùng với cổ bông. Yuan 

& Xi (1995) cho biết: sử dýng GA3, làm cho bông 

cûa dòng mẹ trỗ thoát; tëng tỷ lệ thò vòi nhýy 

ra ngoài, tëng khâ nëng tiếp nhên hät phçn cûa 

núm nhýy, thời gian nở hoa cûa dòng mẹ kéo 

dài, tëng gòc mở cûa hoa, mở rộng gòc lá đñng 

täo thuên lợi cho quá trình thý phçn chéo, điều 

chînh chiều cao cây cûa dòng bố cao hơn dñng 

mẹ täo tþ thế truyền phçn thuên lợi, làm cho 

các dânh phý phát triển nhanh trở thành các 

bông hữu hiệu  

Qua phân tích số liệu ở bâng 8 cho ta thçy, 

GA3 có ânh hþởng đến tỷ lệ hät chíc trên bông. 

Ở tçt câ các công thức đều cho số tỷ lệ hät 

chíc/bông cao hơn đối chứng, cý thể: tỷ lệ hät 

chíc biến động tÿ 34,7% (phun 120 g/ha) đến 

42,4% (phun 160 g/ha) trong khi đò, tỷ lệ hät 

chíc ở công thức đối chứng (phun nþớc) chî đät 

22,3%. Nëng suçt lý thuyết và nëng suçt thực 

thu ở các công thức phun GA3 đều cao hơn ở mức 

sai khác cò ý nghïa so với công thức không phun 

GA3. Nëng suçt lý thuyết đät cao nhçt ở công 

thức phun 160 gam/ha. Nëng suçt thực thu đät 

cao nhçt ở công thức phun 160 g/ha ở mức sai 

khác cò ý nghïa so với tçt câ các công thức còn 

läi với mức độ tin cêy 95%.  
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Bâng 8. Ảnh hưởng của liều lượng GA3 đến các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất hạt lai F1 giống HQ21 trong vụ Mùa 2018 

Lượng GA3 
(gam/ha) 

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) 

0 6,4 186,7 41,6 22,3 23 25,0 18,2 

120 6,4 186,9 64,9 34,7 23 38,9 27,1 

140 6,4 186,8 75,8 40,6 23 45,5 28,8 

160 6,4 186,7 79,2 42,4 23 47,5 34,1 

180 6,4 187,0 77,6 41,5 23 46,6 29,3 

CV% - - - - - - 5,2 

LSD0,05 - - - - - - 2,6 

Ghi chú: (-): không phân tích phương sai ANOVA với giá trị LSD và CV.  

Nhþ vêy, liều lþợng 160 g/ha GA3 là phù 

hợp nhçt khi sân xuçt hät lai F1 giống lúa lai 

hai dñng HQ21 vì khi đò, sự chênh lệch về chiều 

cao cây giữa dòng bố R29 và dòng mẹ E15S 

(34,7cm) thuên lợi cho việc giao phçn. Hơn nữa, 

ở liều lþợng này tỷ lệ thoát cổ bông cûa dòng mẹ 

và nëng suçt thực thu đät cao nhçt (34,1 tä/ha). 

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện vý Mùa 2018 täi Hà Nội, 

dòng bố mẹ cûa giống lúa lai hai dòng HQ21 

sinh trþởng, phát triển tốt, nhiễm nhẹ sâu bệnh. 

Dòng mẹ E15S có thời gian tÿ gieo đến trỗ dài 

hơn dòng bố R29 khoâng 4-6 ngày và số lá trên 

thân chính tþơng đþơng nhau. 

Để sân xuçt hät lai F1 giống HQ21 đät nëng 

suçt cao cæn gieo dòng mẹ trþớc dòng bố 1 là 5 

ngày, gieo dòng bố 2 sau dòng bố 1 là 5 ngày. 

Thời vý gieo dòng mẹ tÿ 15/6-29/6, bố tÿ 22/6-

6/7, bố mẹ sẽ trỗ xung quanh 25/8-10/9. Tỷ lệ 

hàng bố mẹ hợp lý là 2 : 14, mêt độ cçy dòng mẹ 

là 50 khóm/m2, bón phân với lþợng 120kg N + 

60kg P2O5 + 60kg K2O/ha. Lþợng GA3 phun cho 

1ha là 160g nguyên chçt. 
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