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TÓM TẮT 

Thí nghiệm đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng gạo của một số giống lúa chất lượng được thực hiện 

trong vụ mùa 2019 và vụ Xuân 2020 tại Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối 

ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), 3 lần nhắc lại với 6 giống lúa chất lượng (VR3, VR4, VT18, HN01, ĐHS15, Thái Thịnh) 

và giống đối chứng Bắc Thơm 7 (BT7). Kết quả cho thấy các giống lúa thuộc nhóm giống ngắn ngày và có chiều cao 

cây trung bình. Năng suất thực thu cao nhất ở các giống VNR3 (65,0 tạ/ha) và VNR4 (65,6 tạ/ha) trong vụ mùa, 

ĐHS15 (66,6 tạ/ha) và Thái Thịnh (64,4 tạ/ha) trong vụ Xuân và đều cao hơn có ý nghĩa so với giống BT7. Tỉ lệ gạo 

lật và tỉ lệ gạo xát của các giống tương tự nhau, trong khi đó, tỉ lệ gạo xát nguyên biến động khá lớn giữa các giống. 

Các giống lúa có hàm lượng amylose thấp (13,2% đến 16,3% trong vụ mùa và 11,9% đến 14,0% trong vụ Xuân), độ 

bền gel mềm và nhiệt độ hóa hồ trung bình. Về chất lượng ăn uống, giống HN01 được xếp hạng chất lượng khá, các 

giống còn lại xếp hạng chất lượng trung bình. Căn cứ vào các chỉ tiêu theo dõi, giống Thái Thịnh là giống lúa thuần 

có triển vọng tại tỉnh Thái Bình. 

Từ khóa: Chất lượng gạo, giống lúa chất lượng, năng suất, sinh trưởng, tỉnh Thái Bình. 

Evaluation of Some Quality Rice Varieties in Thai Binh 

ABSTRACT 

The experiments were conducted to evaluate the growth, yield and grain quality of some quality rice varieties in 

the autumn season 2019 and the spring season 2020 in Dong Hai, Quynh Phu, Thai Binh. The experiments were 

arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. Six quality rice varieties (VR3, 

VR4, VT18, HN01, ĐHS15, Thai Thinh) and the control variety Bac Thom 7 (BT7) were evaluated. The results 

showed that all of rice varieties were early maturing and intermediate in plant height. The highest yield was observed 

in VNR3 variety (65.0 quintals ha
-1

) and VNR4 variety (65.6 quintals ha
-1

) in the autumn season, and in ĐHS15 

variety (66.6 quintals ha
-1

) and Thai Thinh variety (64.4 quintals ha
-1

) in the spring season. Seven rice varieties had 

similar husked rice and milled rice percentage in both seasons. However, the milled head rice percentage fluctuated 

considerably among varieties. All of rice varieties had low amylose content (13.2% to 16.3% in autumn season and 

11.9% to 14.0% in spring season), soft gel consistency and intermediate gelatinization temperature. The total eating 

quality assessment indicated that HN01 variety was ranked good in quality and the rest of the varieties were ranked 

intermediate in quality. Based on the characteristics evaluated, Thai Thinh variety was considered as a promising rice 

variety in Thai Binh province. 

Keywords: Grain quality, growth, high quality rice variety, Thai Binh province, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lúa (Oryza sativa L.) là cåy lương thực 

quan trõng nhçt trên thế giới, cung cçp thức ën 

cho hơn mût nửa dân sø toàn cæu (Gyaneshwar 

& cs., 2001). Lýa được tr÷ng ở nhiều nơi trên thế 

giới, đặc biệt là châu Á với khoâng 90% diện tích 

lýa được tr÷ng ở đåy; trong đò, các nước thuûc 

khøi Asian đòng gòp tới 87% sân lượng lúa thế 

giới (Bandumula, 2018). Theo Tilman & cs. 
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(2011), sân lượng lúa gäo cæn tëng lên 90-100% 

so với mức hiện täi để đáp ứng nhu cæu lương 

thực cþa dân sø thế giới ước tính tëng lên 9 tỷ 

vào nëm 2050. 

Ngày nay, với tøc đû phát triển kinh tế 

nhanh chòng và điều kiện søng được câi thiện, 

người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chçt 

lượng gäo, đñi hói các nhà nghiên cứu không chî 

têp trung vào việc tëng nëng suçt mà còn phâi 

nâng cao chçt lượng (Pang & cs., 2016). Nhiều 

nghiên cứu đã được tiến hành trên thế giới 

nhìm chõn ra các giøng lúa có chçt lượng cao 

phù hợp với từng vùng sinh thái cụ thể (Zhang 

& cs., 2020; Yao & cs., 2020; Mao & cs., 2021). 

Täi Việt Nam, nhiều đða phương đã thay đùi cơ 

cçu giøng với diện tích tr÷ng lúa chçt lượng tëng 

lên đáng kể. Nghiên cứu đánh giá mût sø giøng 

lúa thuæn chçt lượng täi Hà Nûi bước đæu đã 

tuyển chõn được các giøng lúa BT09, CXT30, 

Bíc Hương 9 và LH12 cho nëng suçt cao, gäo 

thơm ngon, chøng chðu sâu bệnh khá, thời gian 

sinh trưởng ngín phù hợp trong vụ Xuân và vụ 

mùa để giới thiệu vào sân xuçt (Vÿ Vën Khánh 

& cs., 2019). Nguyễn Thð Vân & cs. (2021) tiến 

hành thí nghiệm tuyển chõn giøng lúa chçt 

lượng cho tînh Thanh Hóa trong vụ Xuân 2016 

và 2017 đã chõn được giøng VAAS16 có nhiều 

đặc điểm sinh trưởng, phát triển tøt; nëng suçt 

cao; nhiễm nhẹ các loäi sâu bệnh häi chính; cơm 

ngon dẻo phù hợp với thð hiếu người tiêu dùng.  

Chçt lượng gäo là mût đặc tính tùng hợp, 

được đánh giá bìng nhiều chî tiêu như chçt 

lượng dinh dưỡng, câm quan, xay xát, nçu 

nướng và ën uøng (Acquaah & cs., 2018; 

Pokhrel & cs., 2020). Hiểu rô hơn về chçt lượng 

gäo sẽ täo cơ sở cho việc phát triển các chiến 

lược chõn täo và nhân giøng mới cÿng như áp 

dụng các biện pháp kỹ thuêt thích hợp để đät 

được nëng suçt và chçt lượng cao. Chçt lượng 

gäo rçt khó xác đðnh chính xác vì sự ưa thích về 

chçt lượng khác nhau giữa các quøc gia hoặc 

vüng đða lý. Giữa người tr÷ng, người xay xát và 

người tiêu düng cÿng cò những ưu tiên khác 

nhau về chçt lượng gäo. Trong các đặc tính về 

chçt lượng thì chçt lượng nçu nướng và ën uøng 

là vô cùng quan trõng bởi vì gäo được tiêu thụ 

chþ yếu ở däng nçu chín. Các giøng lúa khác 

nhau cò đặc điểm về chçt lượng, nëng suçt gäo 

nguyên và đû bäc bụng khác nhau (Anacleto & 

cs., 2015; Tong & cs., 2014). Chçt lượng gäo 

không chî được kiểm soát bởi kiểu gen mà còn bð 

ânh hưởng bởi các biện pháp canh tác và điều 

kiện möi trường (Hakata & cs., 2012; Liu & cs., 

2015). Vì vêy, việc đánh giá sinh trưởng, nëng 

suçt và chçt lượng gäo trong từng điều kiện 

sinh thái cụ thể là rçt quan trõng. Bài báo này 

trình bày kết quâ khâo nghiệm mût sø giøng lúa 

chçt lượng täi huyện Quỳnh Phụ, tînh Thái 

Bình trong điều kiện vụ müa nëm 2019 và vụ 

Xuân nëm 2020, từ đò lựa chõn được giøng lúa 

triển võng cho đða phương.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm được thực hiện với 6 giøng lúa 

thuæn chçt lượng (VR3, VR4, VT18, HN01, 

ĐHS15, Thái Thðnh) do Trung tâm Khâo 

nghiệm Giøng cây tr÷ng Quøc gia cung cçp và 

giøng đøi chứng là Bíc Thơm 7 (BT7). Sáu giøng 

lúa nghiên cứu đã được khâo nghiệm VCU đþ, 

đang khâo nghiệm sân xuçt. 

Bâng 1. Vật liệu nghiên cứu 

Tên giống Nguồn gốc 

VNR3 Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam 

VNR4 Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam 

VT18 Hợp tác xã sản xuất giống cây trồng Quán Tiên, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

HN01 Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội  

ĐHS15 Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội 

Thái Thịnh Công ty TH True Milk 

BT7 (đ/c) Giống nhập nội từ Trung Quốc 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành trên đçt vàn 

trung bình täi xã Đöng Hâi, huyện Quỳnh Phụ, 

tînh Thái Bình. Các công thức thí nghiệm được 

síp xếp theo theo kiểu khøi ngéu nhiên đæy đþ 

(RCBD), 3 læn nhíc läi, diện tích múi ô nhíc läi 

10m2 (5m × 2m). Khoâng cách giữa các ô, các læn 

nhíc läi là 40 cm. Cçy 3 dânh/khóm, hàng cách 

hàng 20cm, cåy cách cåy 10cm tương đương với 

mêt đû 50 khóm/m2.  

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ mùa 

2019 và vụ Xuân 2020. Vụ mùa gieo mä ngày 

03/7/2019, cçy ngày 13/7/2019, mä 10 ngày tuùi; 

vụ Xuân gieo mä ngày 02/02/2020, cçy ngày 

18/02/2020, mä 16 ngày tuùi. 

Phân bón: Sử dụng phân NPK Việt Nhêt 

(N:P:K = 16:16:8) với lượng bón 500 kg/ha. Bón 

lót 222 kg/ha, bón thúc læn mût 195 kg/ha khi 

lúa bén rễ h÷i xanh và bón thúc læn hai 83kg 

khi bít đæu phån hòa đñng. Các biện pháp kỹ 

thuêt khác được chëm sòc đ÷ng đều trên toàn 

thí nghiệm. Phòng trừ sâu bệnh häi và sử dụng 

thuøc bâo vệ thực vêt theo hướng dén cþa ngành 

bâo vệ thực vêt. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chî tiêu về sinh trưởng và nëng suçt: 

Sức søng cþa cây mä, đû cứng cåy, đû tàn lá, 

chiều cao cây, tùng thời gian sinh trưởng, các 

yếu tø cçu thành nëng suçt và nëng suçt lý 

thuyết được đánh giá theo Hệ thøng tiêu chuèn 

đánh giá ngu÷n gen cây lúa cþa Viện Lúa quøc 

tế (IRRI, 2013) và TCVN 13381-1:2021 (Bû 

Khoa hõc và Công nghệ, 2021). Về nëng suçt 

thực thu, thu riêng từng ô thí nghiệm, lçy múi ô 

mût kg tươi, phơi khö đät đû èm 14% r÷i tính 

nëng suçt thực thu cþa từng ô thí nghiệm. 

Các chî tiêu sâu bệnh häi: Bệnh đäo ôn, bệnh 

bäc lá, bệnh khô vìn, sâu cuøn lá, ræy nâu, sâu 

đục thån được đánh giá theo phương pháp cþa 

Viện Lúa quøc tế (IRRI, 2013) và TCVN 13381-

1:2021 (Bû Khoa hõc và Công nghệ, 2021). 

Các chî tiêu chçt lượng gäo: Chçt lượng nçu 

nướng và ën uøng theo TCVN 8373:2010 (Bû 

Khoa hõc và Công nghệ, 2010); tî lệ gäo lêt, gäo 

xát, gäo xát nguyên theo TCVN 7983:2015 (Bû 

Khoa hõc và Công nghệ, 2015); hàm lượng 

amylose theo TCVN 5716-2:2017 (Bû Khoa hõc 

và Công nghệ, 2017); đû bäc bụng theo TCVN 

8372:2010 (Bû Khoa hõc và Công nghệ, 2010); 

đû bền gel theo TCVN 8369:2010 (Bû Khoa hõc 

và Công nghệ, 2010), nhiệt đû hóa h÷ theo 

TCVN 5715:1993 (Bû Khoa hõc và Công nghệ, 

1993). Các chî tiêu chçt lượng gäo được thực 

hiện täi Phòng Thử nghiệm giøng, sân phèm cây 

tr÷ng - Trung tâm Khâo Kiểm nghiệm giøng và 

Sân phèm cây tr÷ng Quøc gia. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu được xử lý bìng phương pháp phân 

tích phương sai mût nhân tø trên phæn mềm 

thøng kê IRRISTAT 5.0. Sai khác về giá trð 

trung bình cþa từng cëp đöi cöng thức được so 

sánh bìng tiêu chuèn sai khác nhó nhçt có ý 

nghïa (LSD) ở mức ý nghïa 0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đặc điểm sinh trưởng của các giống lúa 

khâo nghiệm  

Kết quâ bâng 2 cho thçy sức søng cþa cây mä 

ở tçt câ các giøng nghiên cứu tương đương với 

giøng đøi chứng và được xếp vào nhóm có sức søng 

cây mä khóe (điểm 1) ở câ hai vụ thí nghiệm.  

Đû cứng cây là chî tiêu quan trõng, phân 

ánh khâ nëng chøng đù cþa cây, từ đò ânh 

hưởng trực tiếp đến nëng suçt và chçt lượng gäo 

(Vÿ Anh Pháp, 2013). Trong câ hai vụ, các giøng 

lúa nghiên cứu được đánh giá là cứng cåy (điểm 

1) và tương đương với giøng đøi chứng, ngoäi trừ 

giøng VNR4 cò đû cứng cåy đät trung bình (điểm 

5), nghïa là hæu hết các cåy trên đ÷ng ruûng ở 

giai đoän thu hoäch đều bð nghiêng (Bâng 2). 

Đû tàn cþa lá là mût trong những chî tiêu 

phân ánh khâ nëng quang hợp cþa cây lúa ở giai 

đoän sau trú nên có ânh hưởng trực tiếp đến 

nëng suçt hät (Huang & cs., 2016). Đû tàn lá 

được đánh giá ở giai đoän chín bìng cách quan 

sát màu lá. Kết quâ cho thçy, trong nhóm giøng 

khâo nghiệm, có giøng cò đû tàn lá muûn (điểm 

1); có giøng cò đû tàn lá trung bình (điểm 5). 
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Riêng giøng đøi chứng cò đû tàn lá sớm ở vụ 

müa 2019 (điểm 9). Nhìn chung, trong điều kiện 

vụ mùa, các giøng cò xu hướng già hóa bû lá 

nhanh hơn trong điều kiện vụ Xuân (Bâng 2). 

Chiều cao cåy dao đûng từ 112,2cm đến 

120,5cm (vụ mùa) và từ 84,6cm đến 114,4cm (vụ 

Xuân). Tùng thời gian sinh trưởng cþa các giøng 

tương đương nhau, từ 101 ngày đến 104 ngày (vụ 

mùa) và từ 121-124 ngày (vụ Xuân); ngoäi trừ 

giøng VNR4 và giøng Thái Thðnh có thời gian 

sinh trưởng dài hơn, đät 127 ngày (Bâng 2). Cën 

cứ vào đặc điểm này, các giøng khâo nghiệm được 

xếp vào nhóm có chiều cao trung bình và thời 

gian sinh trưởng thuûc nhóm ngín ngày.  

3.2. Tình hình sâu bệnh hại của các giống 

lúa khâo nghiệm  

Về bệnh häi: Các giøng lúa không bð nhiễm 

bệnh đäo ön lá và đäo ôn cù bông. Giøng VNR3, 

VNR4 và HN01 bð bệnh bäc lá ở điểm 1 trong câ 

hai vụ; giøng ĐHS15 và giøng Thái Thðnh bð 

bệnh bäc lá ở điểm 3 trong vụ müa và điểm 1 

trong vụ Xuân; giøng VT8 bð bệnh bäc lá nặng 

nhçt (điểm 9 - vụ müa và điểm 3 - vụ Xuân). Đøi 

với bệnh khô vìn, các giøng lúa khâo nghiệm bð 

nhiễm ở mức nhẹ (điểm 1) trong vụ Xuân. Tuy 

nhiên, trong vụ mùa, giøng VT18 và giøng đøi 

chứng BT7 bð nhiễm bệnh khô vìn nặng hơn, læn 

lượt đät điểm 3 và điểm 5 (Bâng 3). 

Về sâu häi: Các giøng chî bð såu đục thân, 

sâu cuøn lá và ræy gây häi ở mức nhẹ (điểm 1) 

(Bâng 4). 

Nhìn chung các giøng lúa chçt lượng đều có 

xu hướng bð nhiễm nhẹ hơn hoặc tương đương 

giøng đøi chứng, ngoäi trừ giøng VT18 bð bệnh 

bäc lá nặng hơn khi gieo cçy ở vụ mùa. 

 Bâng 2. Đặc điểm sinh trưởng của các giống lúa khâo nghiệm 

Tên giống 

Sức sống của mạ (điểm) Độ cứng cây (điểm) Độ tàn lá (điểm) Chiều cao cây (cm) TGST (ngày) 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

VNR3 1 1 1 1 1 5 114,0 84,6 104 122 

VNR4 1 1 1 5 5 1 114,2 114,4 104 127 

VT18 1 1 1 1 5 5 120,5 111,8 101 121 

HN01 1 1 1 1 5 1 112,2 95,6 104 124 

ĐHS15 1 1 1 1 5 1 114,0 84,6 104 122 

Thái Thịnh 1 1 1 1 5 1 114,2 114,4 104 127 

BT7 (đ/c) 1 1 1 1 9 5 120,5 111,8 101 121 

Ghi chú: TGST: Thời gian sinh trưởng. 

 Bâng 3. Khâ năng chống chịu bệnh hại của các giống lúa khâo nghiệm 

Tên giống 

Đạo ôn lá Đạo ôn cổ bông Bạc lá Khô vằn 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân  
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

VNR3 0 0 0 0 1 1 1 1 

VNR4 0 0 0 0 1 1 1 1 

VT18 0 0 0 0 9 3 3 1 

HN01 0 0 0 0 1 1 1 1 

ĐHS15 0 0 0 0 3 1 1 1 

Thái Thịnh 0 0 0 0 3 1 1 1 

BT7 (đ/c) 0 0 0 0 5 3 5 1 
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 Bâng 4. Khâ năng chống chịu sâu hại của các giống lúa khâo nghiệm 

Tên giống 
Sâu đục thân Sâu cuốn lá Rầy 

Vụ mùa 2019 Vụ xuân 2020 Vụ mùa 2019 Vụ xuân 2020 Vụ mùa 2019 Vụ xuân 2020 

VNR3 1 1 1 1 1 1 

VNR4 1 1 1 1 1 1 

VT18 1 1 1 1 1 1 

HN01 1 1 1 1 1 1 

ĐHS15 1 1 1 1 1 1 

Thái Thịnh 1 1 1 1 1 1 

BT7 (đ/c) 1 1 1 1 1 1 

 

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành 

năng suất của các giống lúa khâo nghiệm  

Sø bông hữu hiệu/khóm cþa các giøng  

dao đûng từ 4,5 böng/khòm (VT18) đến  

5,7 bông/khóm (VNR3) ở vụ mùa và từ  

3,3 böng/khòm (VNR4) đến 5,1 bông/khóm (BT7) 

ở vụ Xuân. Giøng VT18 có sø bông hữu 

hiệu/khóm thçp hơn cò ý nghïa so với giøng BT7 

ở câ hai vụ (Bâng 5). 

Các giøng lúa khâo nghiệm có sø hät/bông 

cao hơn đáng kể so với giøng đøi chứng ở đû tin 

cêy 95%. Cao nhçt là giøng Thái Thðnh với 193 

hät/bông (vụ mùa) và giøng VNR4 với 208 

hät/bông (vụ Xuân), trong khi đò giøng đøi 

chứng BT7 chî đät sø hät/bông læn lượt trong vụ 

mùa và vụ Xuân là 115 và 143. 

Trong vụ mùa, tî lệ hät chíc cþa các giøng 

cò xu hướng thçp hơn trong vụ Xuân. Sø liệu 

bâng 5 cho thçy giøng VT18 có tî lệ hät chíc 

thçp nhçt (54,1% trong vụ mùa và 82,1% trong 

vụ Xuân) do giøng này bð bệnh bäc lá rçt nặng 

(Bâng 3) nên đã ânh hưởng đến quá trình vào 

chíc cþa hät. Ở vụ Xuân, các giøng có tî lệ hät 

chíc khá cao, đặc biệt giøng ĐHS15, Thái Thðnh 

và BT7 có tî lệ hät chíc đều trên 90% (Bâng 5). 

Giøng Thái Thðnh có khøi lượng 1.000 hät 

nhó nhçt (21,0g và 19,2g), trong khi đò giøng 

VT18 có khøi lượng 1.000 hät cao nhçt (25,0g và 

25,7g), tương ứng với vụ mùa và vụ Xuân. Khøi 

lượng 1.000 hät cþa các giøng không có sự thay 

đùi nhiều giữa hai vụ thí nghiệm. Nhìn chung, 

các giøng lúa nghiên cứu đều có khøi lượng 

1.000 hät cao hơn cþa giøng đøi chứng ở mức có 

ý nghïa thøng kê (Bâng 5). 

Nëng suçt lý thuyết dao đûng từ  

45,6-93,9 tä/ha (vụ mùa) và từ 64,9-82,4 tä/ha 

(vụ Xuân). Giøng Thái Thðnh cho nëng suçt lý 

thuyết cao ở câ hai vụ, sai khác cò ý nghïa thøng 

kê so với giøng đøi chứng và các giøng còn läi, 

trừ giøng ĐHS15 trong vụ Xuân (Bâng 5).  

Các giøng khác nhau cho nëng suçt thực 

thu khác nhau cò ý nghïa thøng kê ở câ hai vụ. 

Trong đò, ở vụ mùa, giøng VNR3 và VNR4 cho 

nëng suçt thực thu læn lượt là 65,0 tä/ha và  

65,6 tä/ha, cao hơn cò ý nghïa so với các giøng 

còn läi; trong khi đò, do ânh hưởng cþa bệnh bäc 

lá nên nëng suçt thực thu cþa giøng VT18 là 

thçp nhçt, chî đät 33,5 tä/ha (Bâng 5). Như vêy, 

bệnh bäc lá là mût trong những bệnh ânh hưởng 

nặng nề nhçt đến nëng suçt lúa. Ở vụ Xuân, 

giøng ĐHS15 và giøng Thái Thðnh cho nëng 

suçt cao nhçt (tương ứng 66,6 và 64,4 tä/ha); 

giøng VNR3, VNR4 và VT18 cho nëng suçt 

tương đương nhau. So với nëng suçt cþa giøng 

đøi chứng (BT7): trong vụ mùa, giøng VT18 và 

ĐHS15 cho nëng suçt thçp hơn hoặc tương 

đương, các giøng còn läi đều cho nëng suçt cao 

hơn; trong vụ Xuân, giøng ĐHS15 và giøng Thái 

Thðnh cho nëng suçt cao hơn, các giøng còn läi 

cho nëng suçt tương đương. Khi so sánh nëng 

suçt và các yếu tø cçu thành nëng suçt cþa 

giøng BT7 gieo cçy trong vụ Xuân với nghiên 

cứu cþa Nguyễn Thð Vân & cs. (2021) tiến hành 

täi Thanh Hóa, chúng tôi nhên thçy kết quâ là 

tương tự nhau. Trong khi đò, đøi với giøng BT7 

được gieo cçy trong vụ müa, nëng suçt lý thuyết 

và nëng suçt thực thu đều thçp hơn trong vụ 

Xuân cÿng hoàn toàn phü hợp với nghiên cứu 

được tiến hành täi Hà Nûi cþa Nguyễn Thð Lệ & 

cs. (2014) và Vÿ Vën Khánh & cs. (2019). 
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Bâng 5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất  

Tên giống 

Số bông 
hữu hiệu/khóm 

Số hạt/bông 
Tỉ lệ hạt chắc 

(%) 
Khối lượng 

1.000 hạt (g) 
NSLT (tạ/ha) NSTT (tạ/ha) 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

Vụ 
mùa 
2019 

Vụ 
xuân 
2020 

VNR3 5,7
a 

3,9
c
 122

f 
154

e
 86,3

a 
88,2

c
 24,7

a
 25,4

a
 74,0

c
 66,6

bc
 65,0

a
 56,9

b
 

VNR4 5,3
bc 

3,3
e
 144

e 
208

a
 79,1

e 
86,5

e
 25,1

a 
23,9

b
 75,2

c
 71,0

b
 65,6

a
 57,6

b
 

VT18 4,5
e 

3,6
d
 189

b 
185

c
 54,1

f 
82,1

f
 25,0

a 
25,7

a
 58,0

d
 70,5

bc
 33,5

d
 57,5

b
 

HN01 5,0
cd 

3,9
c
 177

d 
172

d
 83,3

b 
87,3

d
 22,6

b
 23,8

b
 83,3

b
 69,5

bc
 55,8

b
 52,2

c
 

ĐHS15 4,9
d 

4,3
b
 185

c 
195

b
 80,6

d 
92,3

a
 21,4

c
 21,3

c
 77,6

bc
 82,4

a
 47,5

c
 66,6

a
 

Thái Thịnh 5,6
ab 

4,9
a
 193

a 
186

c
 82,4

c 
91,8

ab
 21,0

c
 19,2

d
 93,9

a
 80,2

a
 58,8

b
 64,4

a
 

BT7 (đ/c) 5,1
cd 

5,1
a
 115

g 
143

f
 79,4

e 
91,4

b
 19,4

d
 19,4

d
 45,6

e
 64,9

c
 44,5

c
 53,6

bc
 

CV (%) 4,2 3,6 0,7 0,3 0,6 0,4 2,1 2,2 4,6 4,6 5,0 4,5 

LSD0,05 0,39 0,27 2,12 1,07 0,68 0,52 0,85 0,89 5,96 5,93 4,59 4,65 

Ghi chú: NSLT: Năng suất lý thuyết; NSTT: Năng suất thực thu. Các giá trị trung bình mang cùng chữ khác 

nhau không có ý nghĩa, mang khác chữ thì khác nhau có ý nghĩa (P <0,05). 

3.4. Một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các 

giống lúa khâo nghiệm 

Chçt lượng xay xát là mût trong những tiêu 

chí quan trõng trong đánh giá chçt lượng gäo, 

đặc biệt là từ quan điểm thð trường. Mục tiêu 

cuøi cùng cþa quá trình xay xát là câi thiện hình 

thức và sự ngon miệng trong khi giâm thiểu tøi 

đa sự suy giâm trõng lượng và hàm lượng dinh 

dưỡng trong hät (Barber & de Barber, 1979). Tî 

lệ cþa các thành phæn trong hät gäo khác nhau 

tùy thuûc vào kiểu gen, các yếu tø möi trường và 

điều kiện xay xát (Cruz & Khush, 2000). 

Trong nghiên cứu cþa chúng tôi, nhìn chung 

các giøng lúa chçt lượng có tî lệ gäo lêt và tî lệ 

gäo xát tương tự nhau và tương đương với giøng 

đøi chứng. Tî lệ gäo lêt thay đùi từ 79,6% (giøng 

BT7) đến 82,8% (giøng ĐHS15) trong vụ mùa và 

từ 78,6% (giøng BT7) đến 82,5% (giøng ĐHS15) 

trong vụ Xuân. Tî lệ gäo xát dao đûng từ 66,8% 

(giøng BT7) đến 73,2% (giøng Thái Thðnh) trong 

vụ mùa và từ 62,5% (giøng HN01) đến 71,7% 

(giøng VRN4) trong vụ Xuân. Riêng giøng HN01 

có tî lệ gäo xát trong vụ Xuân thçp hơn đáng kể 

so với trong vụ mùa (Bâng 6). 

Khác với tî lệ gäo lêt và gäo xát, tî lệ gäo xát 

nguyên biến đûng khá lớn giữa các giøng, dao 

đûng từ 49,5% và 26,3% (giøng VT18) đến 84,5% 

và 80,6% (giøng Thái Thðnh) tương ứng với vụ 

mùa 2019 và vụ Xuân 2020 (Bâng 6). Tî lệ gäo 

xát nguyên bð ânh hưởng bởi kích thước và hình 

däng hät. Nhìn chung, những giøng có hät dài 

hoặc dài tròn có tỷ gäo xát nguyên thçp hơn 

những giøng có hät dài trung bình hoặc mânh 

(Khush & cs., 1979).   

Gäo được tiêu thụ ở däng nguyên hät nên 

kích thước hät là mût trong những yếu tø quan 

trõng trong đánh giá chçt lượng. Nhìn chung, tî 

lệ dài/rûng dao đûng từ 2,5 đến 3,0 với chiều dài 

hät hơn 6mm được chçp nhên rûng rãi (Cruz & 

Khush, 2000). Kích thước và hình däng hät chþ 

yếu do di truyền kiểm soát. Zhao & cs. (2018) 

xác đðnh rìng gen GS9 quy đðnh hình däng hät 

bìng cách thay đùi quá trình phân chia tế bào. 

Ba QTL liên quan đến kích thước và trõng lượng 

hät bao g÷m QTL chiều dài hät trên nhiễm síc 

thể 3 (GS3), QTL chiều rûng hät trên nhiễm síc 

thể 5 (SW5) và QTL trõng lượng hät trên nhiễm 

síc thể 2 (GW2) đã được báo cáo bởi Fitzgerald 

& cs. (2009). 

 Chiều dài hät gäo xát cþa các giøng lúa 

nghiên cứu được chia thành hai nhóm: nhóm hät 

dài (chiều dài hät > 6,6mm) g÷m giøng ĐSH15 và 

VT18 và nhóm có chiều dài hät trung bình (chiều 

dài hät từ 5,51-6,59mm) g÷m các giøng còn läi. 

Về tî lệ dài/rûng (D/R), giøng VT18, HN01 và 

ĐHS15 cò tî lệ D/R > 3 nên được xếp vào nhóm 

giøng có däng hät thon dài, các giøng còn läi có tî 

lệ D/R từ 2,5 đến 3,0 được xếp vào nhóm giøng có 

däng hät trung bình (Bâng 6). 
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Bâng 6. Chất lượng xay xát và kích thước hạt của các giống lúa khâo nghiệm 

Tên giống 

Tỉ lệ gạo lật (%) Tỉ lệ gạo xát (%) 
Tỉ lệ gạo xát nguyên 

(%) 
Chiều dài hạt gạo xát 

(mm) 
Tỉ lệ D/R 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

VNR3 81,9 81,5 69,6 70,4 66,3 59,9 6,5 6,4 3,0 2,8 

VNR4 82,7 82,1 70,4 71,7 69,3 72,8 6,4 6,1 3,0 2,7 

VT18 82,7 82,1 68,6 68,4 49,5 26,3 7,0 6,9 3,4 3,1 

HN01 80,8 79,7 67,1 62,5 69,9 67,8 6,5 6,3 3,2 3,1 

ĐHS15 82,8 82,5 67,3 68,5 69,2 69,8 6,6 6,6 3,5 3,4 

Thái Thịnh 81,7 80,9 73,2 70,7 84,5 80,6 5,6 5,4 2,5 2,3 

BT7 (đ/c) 79,6 78,6 66,8 67,5 73,1 76,8 5,4 5,3 2,6 2,5 

Ghi chú: Tỉ lệ gạo lật = khối lượng gạo lật/khối lượng thóc; Tỉ lệ gạo xát = khối lượng gạo xát/khối lượng thóc; Tỉ 

lệ gạo xát nguyên = khối lượng gạo xát nguyên/khối lượng gạo xát; D/R: chiều dài/chiều rộng. 

Đû bền gel và nhiệt đû hóa h÷ là hai chî tiêu 

liên quan đến chçt lượng cþa gäo nçu chín và 

các sân phèm được chế biến từ gäo như býn, 

bánh, mì. Sự khác biệt về đû bền gel thường t÷n 

täi giữa các giøng cò hàm lượng amylose cao  

(> 25%). Các giøng cò đû bền gel mềm được ưa 

chuûng hơn (Tang & cs., 1991). Nhiệt đû hóa h÷ 

là khoâng nhiệt đû trong đò ít nhçt 90% hät 

tinh bût nở ra không thể phục h÷i trong nước 

nóng. Những giøng lúa có nhiệt đû hóa h÷ cao 

cæn nhiều nước và thời gian nçu hơn những 

giøng có nhiệt đû hóa h÷ thçp hoặc trung bình 

(Pang & cs., 2016). Tuy nhiên, nhiệt đû hóa h÷ 

khöng tương quan với kết cçu cþa cơm chín. Nòi 

chung, nhiệt đû hóa h÷ thçp hoặc trung bình là 

mong muøn đøi với mût giøng lúa chçt lượng cao 

(Mackill & cs., 1996). Kết quâ nghiên cứu bâng 

7 cho thçy các giøng lúa khâo nghiệm đều cho 

đû bền gel mềm và nhiệt đû hóa h÷ trung bình 

trong câ hai vụ. 

Đû bäc bụng là mût trong những đặc điểm 

quyết đðnh chçt lượng bề ngoài hät. Nó biến 

mçt khi nçu nướng và không ânh hưởng đến 

mùi vð gäo nçu nhưng läi ânh hưởng đến chçt 

lượng xay xát. Các hät tinh bût ở những vùng 

tríng bäc thường nhó hơn và síp xếp lóng lẻo 

nên dễ bð vỡ trong quá trình xay xát (Qiao & 

cs., 2011). Đû bäc bụng bð ânh hưởng bởi câ yếu 

tø di truyền và möi trường. Nhiệt đû trung 

bình trong 20 ngày sau trú vượt quá 26C làm 

tëng tî lệ hät bäc bụng (Chiba & cs., 2017). Các 

giøng lúa khâo nghiệm được đánh giá từ hơi 

bäc (giøng Thái Thðnh) đến rçt bäc (giøng 

VT18) (Bâng 7).  

Hàm lượng amylose có ânh hưởng lớn đến 

các đặc tính cþa cơm chín và được coi là yếu tø 

dự báo quan trõng nhçt cho chçt lượng nçu 

nướng và ën uøng (Pang & cs., 2016). Gäo có 

hàm lượng amylose cao (> 25%) khi nçu chín 

cho cơm khö, rời räc và cứng khi nguûi; gäo có 

hàm lượng amyose thçp (12-20%) cho cơm bòng, 

mềm và dính; gäo cò hàm lượng amylose trung 

gian (20-25%) cho cơm mềm, ráo, được ưa 

chuûng ở hæu hết các nơi (Bao, 2012; Hosania & 

cs., 2009). Hàm lượng amylose phæn lớn bð ânh 

hưởng bởi kiểu gen nhưng trong cüng mût giøng, 

nó có thể chênh lệch tới 6% giữa các mùa, tùy 

thuûc vào điều kiện möi trường (Jennings & cs., 

1979). Các giøng lúa trong thí nghiệm có hàm 

lượng amylose thçp, từ 13,2% đến 16,3% (vụ 

mùa) và từ 11,9% đến 14,0% (vụ Xuân). Trong 

cùng mût giøng, vụ Xuân cò hàm lượng amylose 

cao hơn vụ mùa (Bâng 7). 

Chçt lượng ën uøng được đánh giá dựa trên 

müi thơm, đû mềm dẻo, đû tríng và vð ngon cþa 

cơm. Các giøng cò müi thơm ở mức cò hương 

thơm kém đặc trưng đến cò müi thơm nhẹ; cơm 

dẻo trong điều kiện vụ mùa và cứng trong điều 

kiện vụ Xuân; cơm rçt tríng và có vð ngon  

(Bâng 8). 



Đánh giá một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

1448 

Bâng 7. Chỉ tiêu chất lượng sinh hóa của các giống lúa khâo nghiệm 

Tên giống 

Độ bền gel Nhiệt độ hóa hồ Độ bạc bụng Hàm lượng amylose (%) 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

VNR3 Mềm Mềm TB TB Bạc TB Bạc 15,5 13,2 

VNR4 Mềm Mềm TB TB Bạc Bạc 14,1 12,8 

VT18 Mềm Mềm TB TB Rất bạc Bạc 13,5 14,0 

HN01 Mềm Mềm TB TB Bạc TB Bạc TB 14,3 13,4 

ĐHS15 Mềm Mềm TB TB Bạc Bạc TB 13,7 12,4 

Thái Thịnh Mềm Mềm TB TB Hơi bạc Bạc 16,3 13,6 

BT7 (đ/c) Mềm Mềm TB TB Bạc Bạc 13,2 11,9 

Ghi chú: TB: Trung bình. 

Bâng 8. Chất lượng ăn uống của các giống lúa khâo nghiệm (điểm) 

Tên giống 

Mùi Độ mềm dẻo Độ trắng Vị ngon Điểm tổng hợp 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

Vụ mùa 
2019 

Vụ xuân 
2020 

VNR3 2,6 2,0 4,0 2,0 5,0 5,0 3,3 3,1 14,9 14,1 

VNR4 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 14,0 14,0 

VT18 3,3 2,4 4,0 2,4 5,0 5,0 3,4 3,0 15,7 14,4 

HN01 3,6 2,7 4,0 2,7 5,0 5,0 3,7 3,4 16,3 15,2 

ĐHS15 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 14,0 14,0 

Thái Thịnh 2,0 2,1 4,0 2,1 5,0 5,0 3,0 3,1 14,0 14,2 

BT7 (đ/c) 3,7 3,7 4,0 3,7 5,0 5,0 4,0 3,7 16,7 16,3 

Ghi chú:  

Mùi: Điểm 1: Không có mùi đặc trưng; Điểm 2: Có mùi cơm, hương thơm kém đặc trưng; Điểm 3: Có mùi thơm 

nhẹ, khá đặc trưng; Điểm 4: Thơm, đặc trưng; Điểm 5: Rất thơm, đặc trưng.  

Độ mềm dẻo: Điểm 1: Rất cứng; Điểm 2: Cứng; Điểm 3: Hơi mềm; điểm 4: Mềm dẻo; Điểm 5: Rất mềm dẻo. 

Độ trắng: Điểm 1: Nâu; Điểm 2: Trắng ngâ nâu; Điểm 3: Trắng hơi xám; Điểm 4: Trắng ngà; Điểm 5: Rất trắng. 

Vị ngon: Điểm 1: Không ngon; Điểm 2: Chấp nhận được; Điểm 3: Ngon; Điểm 4: Khá ngon; Điểm 5: Rất ngon. 

Xét điểm tùng hợp, các giøng VNR3, VNR4, 

ĐHS15 và Thái Thðnh được xếp häng chçt lượng 

trung bình (điểm tùng hợp từ 11,2 đến 15,1); 

giøng HN01 được xếp häng chçt lượng khá 

(điểm tùng hợp từ 15,2 đến 18,5) trong câ hai 

vụ; giøng VTR18 được xếp häng chçt lượng khá 

trong vụ müa, nhưng xếp häng chçt lượng trung 

bình trong vụ Xuân (Bâng 8). Nhìn chung chçt 

lượng ën uøng cþa các giøng lúa khâo nghiệm 

đều thçp hơn so với giøng đøi chứng. Kết quâ 

đánh giá chçt lượng ën uøng cþa giøng BT7 

trong thí nghiệm cþa chýng töi tương tự với 

nghiên cứu cþa Nguyễn Thð Vân & cs. (2021) täi 

Thanh Hóa. 

4. KẾT LUẬN 

Các giøng lúa chçt lượng được khâo 

nghiệm thuûc nhóm có sức søng cây mä khóe, 

cứng cây, chiều cao cây trung bình và thuûc 

nhóm ngín ngày. Các giøng cò hàm lượng 

amylose thçp, đû bền gel mềm và nhiệt đû hóa 

h÷ trung bình tương tự giøng Bíc Thơm 7 

nhưng chçt lượng ën uøng thçp hơn. So với các 

giøng lúa còn läi, giøng Thái Thðnh có mût sø 

đặc điểm nùi trûi hơn về tiềm nëng nëng suçt 

và nëng suçt thực thu (nëng suçt thực thu đät 

58,8 tä/ha trong vụ mùa và 64,4 tä/ha trong vụ 

Xuân), nhiễm nhẹ các loäi sâu bệnh häi chính, 
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tî lệ gäo xát nguyên cao (> 80%) và đû bäc bụng 

thçp. Cën cứ vào các chî tiêu theo dõi, giøng 

Thái Thðnh là giøng lúa có triển võng täi huyện 

Quỳnh Phụ, tînh Thái Bình. 
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