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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá khả năng kết hợp của 12 dòng ngô có nguồn gốc khác nhau về tính trạng năng suất và 

góc lá sử dụng mô hình line x tester trong vụ Đông 2017. Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) 

đánh giá sinh trưởng, phát triển của 36 tổ hợp lai đỉnh cùng đối chứng GS9989 và 15 dòng bố mẹ trong vụ Đông 

2017. Kết quả cho thấy góc lá của các dòng ngô dao động từ 26,5 - 30,8
o
; các THL đỉnh có góc lá từ 24,2 - 43,1

o
. Ba 

dòng thử có khả năng kết hợp chung (GCA) cao về tính trạng góc lá và năng suất là D3, D6 và D9 có thể sử dụng 

cho các chương trình tạo giống ngô lai lá đứng, năng suất cao. Dòng D9 có khả năng kết hợp chung và phương sai 

khả năng kết hợp riêng về góc lá và năng suất là nguồn vật liệu quý trong công tác chọn tạo giống ngô. Cây thử T3 

có khả năng kết hợp về góc lá và năng suất. Cây thử T2 có khả năng kết hợp về góc lá. Năm tổ hợp lai là T3xD3 

(72,8 tạ/ha); T3xD6 (72,2 tạ/ha); T2xD9 (70,2 tạ/ha); T3xD9 (83,1 tạ/ha) và T2xD10 (77,1 tạ/ha) có góc lá đứng và 

năng suất cao hơn hoặc tương đương đối chứng GS9989 (71,0 tạ/ha) được kỳ vọng là tổ hợp triển vọng có thể phát 

triển thành các giống ngô lai mới thích hợp trồng mật độ cao.  

Từ khóa: Dòng tự phối ngô lá đứng, góc lá, lai đỉnh, khả năng kết hợp chung (GCA). 

Combining Ability of Erect Leaf Maize Inbred Lines about Yield and Leaf Angle 

ABSTRACT 

This experiment was conducted to evaluate the combining ability of  maize inbred lines for grain yield and leaf 

angle using tester x line analysis. Twelve erect leaf maize inbred lines and three testers, T1, T2 and T3, were crossed 

in a tester x line scheme in 2017 spring season. Growth and development of thirty-six testcrosses, the check 

GS9989, and fifteen parental lines were evaluated in a randomized complete block design in 2017 winter season. 

Results showed that the lines had leaf angle in the range from 26.5
o
 to 30.8

o
;  whle leaf angle of testcrosses varied 

from 24.1
o
 to 43.1

o
. Three lines, D3, D6 and D9 showed high GCA values and can be used in hybrid breeding 

program. D9 line had significant GCA and high variance for SCA, thus, it is a valuable source in maize breeding. The  

T3 tester had higher GCA effect for leaf angle and yield and T2 tester had higher effect for leaf angle. Five 

testcrosses, T3xD3 (72.8 tons per ha); T3xD6 (72,2 tons per ha); T2xD9 (70.2 tons per ha); T3xD9 (83.1 tons per ha) 

and T2xD10 (77.1 tons per ha) with erect leaf and yield being higher or equal to the check GS9989, are promising for 

further testing and large scale demonstration for releasing new hybrids suitable for high density cultivation. 

Keywords: Erect leaf maize inbred lines, leaf angle, topcross, combining ability (GCA). 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu cûa Zhang et al. (2014) cho 

rằng cấu trúc cây ngô là một yếu tố chính đòng 

gòp đối với năng suất cûa chúng. Các giống ngô 

kiểu hình lá đứng (erect-leaf-angle (LA) giúp 

tăng khâ năng thu nhận ánh sáng để quang hợp 

tốt và cho năng suất hạt cao hơn. Gòc lá và 

hþớng lá thẳng giúp thu nhận ánh sáng cho 

quang hợp hiệu quâ hơn, lþu thông giò không 

khí tốt hơn trong điều kiện mật độ cao bởi vì 

hþớng lá quyết đðnh môi trþờng ánh sáng trong 

tán (Li et al., 2015). Lá đứng cho phép ánh sáng 

đâm xuyên sâu hơn vì hþớng lá song song với tia 
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nắng khi mặt trời chiếu sáng. Mặt khác, lá đứng 

có khâ năng đòn nhận đþợc ánh sáng ở cþờng độ 

ánh sáng thấp hơn so với lá rû (Yoshida, 1981). 

Cùng diện tích lá, những lá hẹp cò cþờng độ 

quang hợp tăng khoâng 30% bởi vì nó làm giâm 

sự kháng vùng biên trên bề mặt lá (Peng, 2000). 

Vì vậy, nghiên cứu chọn tạo giống ngô ngắn 

ngày với một cấu trúc lá tối þu là mô hình lý 

tþởng để tăng khâ năng quang hợp cûa quần thể 

và tăng mật độ trồng nhằm tăng năng suất trên 

đơn vð diện tích (Ku et al., 2010). Chọn giống 

ngô lá đứng cüng là xu hþớng đang phát triển 

mạnh mẽ trên thế giới (Ku et al., 2012).  

Mýc đích cûa nghiên cứu là đánh giá khâ 

năng kết hợp về năng suất và góc lá cûa 12 dòng 

ngô đþợc rút dòng tÿ các quần thể lai có nguồn 

gốc khác nhau nhằm xác đðnh dòng có khâ năng 

kết hợp cao làm nguồn vật liệu phýc vý công tác 

chọn tạo giống ngô lá đứng cho năng suất cao, có 

khâ năng trồng mật độ dày đồng thời chọn đþợc 

một số tổ hợp lai lá đứng triển vọng để tiếp týc 

đánh giá và mở rộng ra sân xuất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

12 dòng tự phối ngô thế hệ S4 - S6 có nguồn 

gốc khác nhau đþợc kí hiệu tÿ D1, D2, …., D12 

đþợc thu thập và phát triển tại Viện Nghiên cứu 

và Phát triển cây trồng. 3 cây thử là BA2412, 

169 và 171 có kí hiệu T1, T2, T3 là các dòng ngô 

thuần þu tú đời cao (S8 - S9) đþợc chọn tạo bởi 

nhóm nghiên cứu ngô tại phòng Nghiên cứu cây 

trồng cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây 

trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tổng số 

36 tổ hợp lai đþợc tạo ra khi lai 12 dòng ngô lá 

đứng với 3 cây thử. Danh sách vật liệu xem 

phần phý lýc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Lai tạo 36 tổ hợp lai bằng phþơng pháp lai 

đînh giữa 3 cây thử là BA2412, 169 và 171 với 

12 dñng ngô lá đứng có nguồn gốc khác nhau 

đþợc thực hiện trong vý Xuân 2017. Đánh giá 

khâo sát 36 tổ hợp lai cùng 15 dòng bố mẹ so 

sánh với đối chứng GS9989 đþợc bố trí theo khối 

ngẫu nhiên hoàn chînh (RCBD), 3 lần nhắc lại 

(Gomez, 1984), mỗi dòng/THL trồng 4 hàng, 

chiều dài ô thí nghiệm là 5 m, khoâng cách 65 x 

20 cm (7,6 vạn cây/ha) đþợc thực hiện trong vý 

Đông 2017 tại Gia Lâm - Hà Nội. Theo dõi các 

chî tiêu cơ bân là thời gian qua các giai đoạn 

sinh trþởng, phát triển, một số đặc điểm nông 

sinh học, năng suất và yếu tố cấu thành năng 

suất cûa các dòng bố mẹ và con lai theo QCVN 

01-56:2011/BNNPTNT. 

Phân tích phþơng sai, hệ số biến động (CV%), 

sai khác nhó nhất cò ý nghïa (LSD0,05) theo phþơng 

pháp cûa Gomez et al. (1984). Phân tích khâ năng 

kết hợp theo mô hình Line x tester cûa Singh & 

Chaudhary (1979), mô hình toán học Yij = G + gi + 

gj + sij + ejj. Phần mềm sử dýng phân tích các tham 

số thống kê trong thí nghiệm là Excel 2010; 

IRRISTAT 5.0 và Chþơng trình thống kê sinh học 

cûa Nguyễn Đình Hiền (1995). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm của các dòng bố mẹ vụ 

Đông 2017 tại Gia Lâm - Hà Nội 

Trong vý Đông 2017, các dñng bố mẹ có thời 

gian tÿ gieo đến trỗ cờ dao động tÿ 55 - 67 ngày, 

tþơng ứng với thời gian phun râu tÿ 57 - 69 

ngày. Chệnh lệch tung phấn - phun râu tÿ 1-3 

ngày, khá phù hợp cho nhân dòng bố mẹ. Dòng 

D2, D3, D6, D11, D12 thời gian chệnh lệch giữa 

tung phấn - phun râu ngắn (1 ngày), dòng T1 

chênh lệch dài nhất 3 ngày. Các dòng còn lại có 

thời gian chệnh lệch giữa tung phấn - phun râu 

là 2 ngày. Thời gian tÿ gieo đến chín sinh lý cûa 

các dòng bố mẹ tÿ 103 - 115 ngày (Bâng 1), phù 

hợp cho chọn giống ngô tẻ có thời gian sinh 

trþởng ngắn đến trung ngày. Dòng D5, D6 (103 

ngày) thuộc nhóm có thời gian sinh trþởng 

ngắn, các dòng còn lại thời gian sinh trþởng 

dþới 120 ngày nên đþợc xếp vào nhóm trung 

ngày (QCVN 01-56:2011/BNN&PTNT). 

Chiều cao cây cuối cùng cûa bốn dòng cao 

trên 150 cm là T1, D3, D4 và D9 thuộc nhóm 

cao cây trung bình, các dòng khác có chiều cao 

cây thuộc nhóm thấp cây, biến động tÿ 74,0 - 

148,4 cm. Chiều cao đòng bắp cûa các dòng tÿ  
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Bâng 1. Một số đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ vụ Đông 2017  

KH  

Dòng 

G-TP 
(ngày) 

G-PR 
(ngày) 

ASI 
(ngày) 

TGST 
(ngày) 

Chiều cao 
cây 

Chiều cao 
đóng bắp 

Số lá cuối 
cùng 

Góc lá 
Độ tàn lá 
(điểm) CCC 

(cm) 
CV 

% 

CCĐB 
(cm) 

CV% SLCC 
(lá) 

CV% Góc 
lá (

o
) 

CV% 

T1 57 60 3 105 156,1 5,2 49,3 6,4 17,9 1,8 28,9 4,3 3 

T2 60 62 2 108 132,8 4,8 62,8 5,5 18,0 2,4 30,3 6,1 1 

T3 61 63 2 108 93,4 6,0 41,6 4,9 18,0 2,7 28,2 5,4 1 

D1 63 65 2 111 74,5 6,8 32,4 8,3 17,1 4,2 30,2 6,2 2 

D2 57 58 1 104 143,0 7,8 64,5 6,9 18,0 5,4 30,8 6,4 3 

D3 62 63 1 108 161,6 8,2 73,9 7,5 18,1 4,4 28,1 8,5 2 

D4 59 61 2 107 162,2 7,0 77,5 6,6 17,6 2,7 29,7 10,2 2 

D5 55 57 2 103 112,4 10,4 37,4 11,9 17,3 3,6 28,0 12,5 3 

D6 56 57 1 103 120,1 8,3 42,1 10,5 16,9 4,0 27,3 7,7 3 

D7 57 59 2 105 148,4 6,1 65,2 5,9 18,2 5,1 30,6 10,2 2 

D8 61 63 2 107 74,0 5,3 41,6 7,2 16,9 4,5 30,2 5,9 2 

D9 66 68 2 114 154,9 9,1 63,7 9,8 17,4 5,9 30,2 11,0 3 

D10 67 69 2 115 142,5 7,8 67,3 9,4 17,9 6,7 29,4 10,5 2 

D11 59 60 1 106 140,3 10,6 55,3 11,2 17,3 6,9 26,5 10,2 2 

D12 60 61 1 107 135,7 7,4 66,0 6,7 17,8 4,4 29,5 6,8 3 

CV(%)     4,0  8,5  5,7  6,5   

LSD0,05     10,9  10,0  2,1  4,0   

Ghi chú: G-TP: Gieo đến tung phấn, G-PR: Gieo đến phun râu; ASI: Chênh lệch tung phấn, phun râu, TGST: Thời gian sinh 

trưởng; LA: Diện tích lá; LAI: Chỉ số diện tích lá. 

Bâng 2. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng bố mẹ vụ Đông 2017  

KH dòng CDB (cm) ĐKB (cm) SHH (hàng) SHH/H (hạt) P1000 (gam) NSTT (tạ/ha) 

T1 14,0 3,9 14,2 25,2 210,2 32,9 

T2 15,5 3,6 15,4 30,1 230,6 39,4 

T3 13,4 3,6 13,8 27,6 205,7 34,0 

D1 13,9 3,7 12,5 22,5 180,5 29,3 

D2 15,0 4,4 13,4 24,2 192,4 32,4 

D3 12,7 4,0 14,2 22,8 180,1 28,7 

D4 10,8 4,5 10,8 17,4 170,8 23,3 

D5 16,7 3,9 13,2 25,2 195,6 29,4 

D6 13,6 3,8 13,8 21,3 176,9 27,6 

D7 11,8 3,9 14,5 25,7 212,3 35,9 

D8 11,2 3,6 10,6 19,6 160,8 24,8 

D9 16,0 3,5 14,6 28,3 190,5 32,1 

D10 17,9 4,4 15,2 27,1 220,4 37,4 

D11 11,1 3,4 10,4 20,8 116,2 19,1 

D12 17,3 3,2 13,6 29,1 205,3 33,8 

CV(%) 5,3 6,3 8,0 8,2 8,8 9,6 

LSD0,05 1,6 0,5 2,5 4,3 39,7 6,3 

Ghi chú: CDB: Chiều dài bắp; ĐKB: Đường kính bắp; SHH: số hàng hạt; SH/H: số hàng/hạt; P1000: Khối lượng 1.000 hạt; 

NSTT: Năng suất thực thu. 
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32,4 - 77,5 cm. Góc lá cûa các dòng bố mẹ dao 

động tÿ 26,5 - 30,8, đều có kiểu hình lá đứng 

đến gọn (Kiều Xuân Đàm, 2002). Hệ số biến 

động cûa tính trạng số lþợng chiều cao cây (4,8 - 

10,6); chiều cao đòng bắp (4,9 - 11,9), số lá cuối 

cùng (1,8 - 6,9) và góc lá (4,3 - 12,5) chứng tó 

các dñng ngô lá đứng thế hệ S4 - S6 cò độ đồng 

đều khá cao.  

Chiều dài bắp cûa các dòng bố mẹ tÿ 10,8 - 

17,9 cm, số hàng hạt biến động trong khoâng 

10,4 - 15,4 hàng/bắp, khối lþợng 1.000 hạt cûa 

các dòng tÿ 116,2 - 230,6 gam. Năng suất hạt 

cûa các dòng khá cao, biến động tÿ 19,1- 39,4 

tạ/ha là mức năng suất khá đối với các dòng tự 

phối ngô (Bâng 2). Theo Muhammad et al. 

(2002) thì đặc điểm nông sinh học, năng suất và 

yếu tố cấu thành năng suất cûa các dòng tự phối 

này phù hợp để đþa vào sơ đồ lai þớc lþợng khâ 

năng kết hợp. 

3.2. Một số đặc điểm của các tổ hợp lai đînh 

vụ Đông 2017 tại Gia Lâm - Hà Nội 

Trong điều kiện vý Đông 2017 trên đất Gia 

Lâm - Hà Nội, các tổ hợp lai (THL) có thời gian 

chênh lệch tung phấn - phun râu ngắn tÿ 0 - 3 

ngày, trÿ THL T1 x D1 chênh lệch 5 ngày. THL 

T2 x D10 có thời gian chênh lệch tung phấn - phun 

râu mang giá trð âm, phun râu trþớc trỗ cờ 1 ngày 

không ânh hþởng đến năng suất vì theo nguyên lý 

sân xuất hạt giống ngô þu thế lai là râu chờ phấn 

vì râu ngô (nhýy) có sức sống dài hơn phấn.  

Thời gian sinh trþởng cûa các tổ hợp lai đînh 

dao động tÿ 99 - 113 ngày (Bâng 3), chî tiêu thời 

gian sinh trþởng ngắn cò ý nghïa đối với các tổ 

hợp lai trong hệ thống canh tác 3 vý/năm vùng 

Đồng bằng sông Hồng và cò liên quan đến mùa 

vý, hệ thống và kỹ thuật canh tác, khâ năng tránh 

điều kiện bất thuận và năng suất ngô (Dawadi & 

Sah, 2012; Aslam et al., 2015). 

Đa số các THL đînh vý Đông 2017 cò chiều 

cao cây và chiều cao đòng bắp thấp hơn đối 

chứng GS9989 (Bâng 3). Chiều cao cây cuối 

cùng, chiều cao đòng bắp cûa các THL đînh biến 

động lần lþợt tÿ 118 - 205,1 cm và 35,4 - 66,3 

cm. Một số THL có vð trí đòng bắp cao nhþ 

T1xD1 (114,0/205,0), T2xD1 (109,2/195,7); 

T2xD8 (94,2/142,4) và T1xD10 (85,3/154,1) khâ 

năng chống đổ kém. 

Sự thay đổi gòc lá và kích thþớc lá ngô kiểu 

cấu trúc lá cây đứng đến gọn cho phép tiếp nhận 

ánh sáng hiệu quâ hơn và giúp tăng mật độ 

trồng do cây có bộ lá đứng (góc lá nhó) thì sử 

dýng ánh sáng hiện quâ hơn do hạn chế đþợc sự 

che khuất ánh sáng trong quần thể, tÿ đò quang 

hợp tốt hơn và cho năng suất hạt cao hơn 

(Zhang et al., 2014; Li et al., 2015). Kết quâ 

đánh giá cho thấy, góc lá cûa các THL đînh tÿ 

24,2 - 43,1o. Nghiên cứu cho thấy, các dòng bố 

mẹ có bộ lá thẳng đứng hoặc gọn, tuy nhiên các 

THL đþợc tạo ra tÿ các dòng này có thể cho kiểu 

hình lá đứng, có thể mang kiểu hình lá gọn hoặc 

bộ lá thþờng (Bâng 3). Điều này có thể là do sự 

tþơng tác giữa các gen dẫn đến sự biểu hiện 

kiểu hình tính trạng góc lá cûa con lai F1, cần 

đþợc nghiên cứu sâu hơn.  

Tuổi thọ cûa bộ lá đþợc coi là chî tiêu quan 

trọng trong công tác chọn tạo giống ngô đþợc xác 

đðnh vào thời kì trỗ cờ, vào chắc và có ânh hþởng 

rất lớn đến năng suất hạt ngô (Sen et al., 2016). 

Tất câ các THL đều có màu sắc lá tÿ xanh nhạt 

(điểm 1) đến xanh đậm (điểm 3), đâm bâo khâ 

năng quang hợp tốt. 

Chiều dài bắp cûa các THL biến động tÿ 

13,9 - 20,1 cm (Bâng 4). Có 6 tổ hợp lai là 

T3xD3, T2xD5, T3xD6, T3xD9, T1xD10 và 

T2xD10 có chiều dài bắp tþơng đþơng đối chứng 

GS9989 trÿ THL T3xD9 (20,1 cm) có chiều dài 

bắp cao hơn đối chứng ở mức ý nghïa 95%, cñn 

lại thấp hơn đối chứng. Sự sai khác về số hàng 

hạt/bắp và số hạt/hàng và P1000 hạt cûa các tổ 

hợp lai không lớn, đa số các tổ hợp lai có các chî 

tiêu này thấp hơn đối chứng GS9989. T3xD2, 

T2xD5, T3xD6, T3xD9, T1xD10 và T2xD10 có số 

hàng hạt, số hạt/hàng và khối lþợng 1.000 hạt 

tþơng đþơng đối chứng. Số hàng hạt cûa các 

THL dao động tÿ 12,8 - 17,2 hàng; số hạt/hàng 

tÿ 26,3-38,4 hạt và khối lþợng 1.000 hạt biến 

động tÿ 189,4-327,9 gam (Bâng 4). 
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Bâng 3. Một số đặc điểm nông sinh học của các THL đînh vụ Đông 2017  

THL 
G-TP 
(ngày) 

G-PR 
(ngày) 

ASI 
(ngày) 

TGST 
(ngày) 

CCC 
(cm) 

CCĐB 
(cm) 

Góc lá 
(
o
) 

SPAD 
LAI (m

2
lá/ 

m
2 
đất) 

Độ tàn lá 
(điểm) 

T1xD1 68 73 5 108 205,0 114,0 31,7 50,3 3,08 3 

T2 xD1 63 65 2 105 195,7 109,2 29,6 56,5 2,96 2 

T3xD1 64 65 1 105 191,9 85,3 31,0 52,7 2,86 2 

T1xD2 56 56 0 98 130,7 48,9 33,7 51,2 3,06 1 

T2xD2 62 62 0 103 195,8 78,7 34,1 50,1 3,05 1 

T3xD2 62 63 1 106 168,8 91,8 38,9 53,5 3,42 2 

T1xD3 65 66 1 107 172,9 75,9 28,3 50,2 3,32 2 

T2xD3 62 63 1 103 175,5 91,2 31,4 51,8 3,19 1 

T3xD3 60 62 2 102 172,0 84,5 29,6 53,5 3,42 2 

T1xD4 56 56 0 101 191,1 91,3 35,5 48,1 2,86 2 

T2xD4 59 61 2 102 184,2 74,4 38,9 45,3 2,33 2 

T3xD4 61 64 3 104 178,2 80,6 30,6 45,4 2,89 2 

T1xD5 60 60 0 106 173,0 63,8 29,0 45,3 2,78 2 

T2xD5 60 62 2 102 167,8 73,8 31,7 53,4 3,41 2 

T3xD5 60 60 0 100 154,1 59,5 26,9 43,5 2,84 3 

T1xD6 65 66 1 103 146,1 51,3 24,7 48,2 3,23 2 

T2xD6 63 65 2 105 133,4 62,8 30,8 51,8 3,42 3 

T3xD6 61 61 0 106 148,4 60,9 29,0 53,1 3,69 2 

T1xD7 60 62 2 102 205,1 102,2 27,3 51,3 3,22 2 

T2xD7 57 59 2 101 159,2 59,0 30,2 46,3 2,56 3 

T3xD7 56 58 2 102 158,8 89,9 32,4 49,0 3,12 2 

T1xD8 56 57 1 100 153,4 62,0 28,9 47,1 3,05 3 

T2xD8 70 72 2 108 142,4 94,2 29,0 43,5 2,64 2 

T3xD8 60 61 1 105 156,2 76,6 27,3 50,2 3,19 3 

T1xD9 60 62 2 102 185,2 72,2 30,5 42,4 2,61 2 

T2xD9 60 61 1 101 164,0 70,1 29,3 51,6 3,29 3 

T3xD9 57 59 2 105 118,8 52,7 29,8 63,8 3,98 3 

T1xD10 60 61 1 102 154,1 85,3 30,4 52,6 3,43 2 

T2xD10 64 63 -1 104 135,0 55,8 29,4 56,7 3,68 3 

T3xD10 68 72 4 113 146,6 75,4 31,3 52,5 3,04 2 

T1xD11 59 61 2 104 149,9 64,5 29,1 52,9 3,08 3 

T2xD11 63 65 2 106 137,7 72,4 44,2 44,0 2,19 2 

T3xD11 57 59 2 99 160,8 67,2 30,7 50,6 3,27 3 

T1xD12 60 61 1 100 166,5 88,1 43,1 47,5 2,58 2 

T2xD12 60 63 3 103 144,2 59,8 28,5 51,2 3,41 3 

T3xD12 62 62 0 102 140,5 61,7 39,6 50,6 3,15 3 

GS9989 65 67 2 109 208,5 112,9 30,3 51,0 3,36 2 

CV(%)  - -  -  -  5,5 9,8 4,1 4,7 7,8  - 

LSD0,05  - -   - -  18,3 15,2 2,5 5,43 0,4 -  

Ghi chú: G-TP: Gieo đến tung phấn, G-PR: Gieo đến phun râu; ASI: Chênh lệch tung phấn, phun râu, TGST: Thời gian sinh 

trưởng; LAI: Chỉ số diện tích lá; CCC; Chiều cao cây, CĐB: Cao đóng bắp; SPAD: Chỉ số SPAD 
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Bâng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các THL đînh vụ Đông 2017  

THL 
Chiều dài bắp 

(cm) 
Đường kính 

bắp (cm) 
Số hàng hạt 
(hàng) 

Số hạt/hàng 
(hạt) 

P1000  
(gam) 

Năng suất hạt 
(tạ/ha) 

T1xD1 15,2 4,4 13,6 32,0 252,6 63,0 

T2 xD1 16,7 4,6 14,8 33,9 272,7 69,1 

T3xD1 14,3 4,5 14,4 32,2 229,3 58,1 

T1xD2 15,9 4,6 14,2 37,8 248,1 63,7 

T2xD2 15,7 4,4 13,4 38,4 246,6 62,5 

T3xD2 17,6 4,6 15,0 36,7 286,9 72,7 

T1xD3 15,9 4,5 14,6 33,5 258,8 65,6 

T2xD3 17,1 4,8 15,2 36,6 278,2 70,5 

T3xD3 17,6 4,6 15,0 34,9 287,3 72,8 

T1xD4 14,5 4,4 13,8 32,2 236,0 59,8 

T2xD4 14,2 4,7 13,2 33,0 189,4 48,0 

T3xD4 14,9 4,6 14,8 32,1 253,9 61,8 

T1xD5 14,9 4,9 14,2 32,6 243,1 61,6 

T2xD5 17,6 4,7 15,0 31,5 286,5 72,6 

T3xD5 14,3 4,6 13,4 30,7 233,2 59,1 

T1xD6 15,9 4,7 14,5 30,3 258,8 65,6 

T2xD6 17,0 4,8 14,6 33,1 277,8 70,4 

T3xD6 17,5 4,5 15,0 35,1 284,9 72,2 

T1xD7 15,6 4,7 14,5 29,0 254,1 64,4 

T2xD7 15,1 4,4 14,2 26,4 223,8 55,2 

T3xD7 16,1 4,7 13,8 30,4 263,2 66,7 

T1xD8 15,5 4,8 14,1 31,6 252,9 64,1 

T2xD8 14,3 4,6 13,0 30,5 233,6 59,2 

T3xD8 16,5 4,7 12,8 28,4 269,5 68,3 

T1xD9 13,9 5,1 14,0 32,3 227,3 57,6 

T2xD9 17,0 4,6 15,2 36,6 267,8 70,2 

T3xD9 20,1 4,8 17,2 36,7 327,9 83,1 

T1xD10 17,3 5,0 14,8 36,9 282,5 71,6 

T2xD10 18,6 5,0 16,0 38,4 312,6 77,1 

T3xD10 15,3 5,1 15,5 32,9 249,8 63,3 

T1xD11 15,4 5,0 13,2 30,7 251,4 63,7 

T2xD11 15,3 5,0 12,8 26,3 205,1 46,3 

T3xD11 16,3 5,0 14,0 30,5 266,0 67,4 

T1xD12 14,6 4,7 14,5 30,3 208,7 52,9 

T2xD12 16,8 4,8 14,4 31,7 274,6 69,6 

T3xD12 15,9 4,4 13,6 35,3 259,2 65,7 

GS9989 17,2 4,7 14,8 32,6 280,2 71,0 

CV(%) 5,1 7,4 6,0 6,4 8,5 8,0 

LSD0,05 1,9 0,7 1,8 4,3 52,9 10,6 

Ghi chú: P1000: Khối lượng 1.000 hạt 
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Năng suất thực thu cûa các THL có sự chênh 

lệch rõ rệt, biến động tÿ 46,3 - 83,1 tạ/ha. THL 

T3xD9 cò năng suất thực cao nhất đạt 83,1 tạ/ha 

cao hơn đối chứng GS9989 (71,0 tạ/ha) ở mức ý 

nghïa 95%, trong đò một số THL cò năng suất 

thực thu cao tþơng đþơng đối chứng là: T3xD3 

(72,8tạ/ha), T2xD5 (72,6 tạ/ha), T3xD6 (72,2 

tạ/ha), T1xD10 (71,6 tạ/ha) và T2xD10 (77,0 

tạ/ha). Một số THL thuộc nhòm năng suất thấp 

nhþ T2xD4 (48,0 tạ/ha), T2xD11 (46,3 tạ/ha). 

3.3. Phân tích khâ năng kết hợp (KNKH) 

chung về tính trạng năng suất hạt khô và 

góc lá của các dòng ngô lá đứng vụ Đông 

2017 tại Gia Lâm - Hà Nội 

Phþơng sai do con lai cò ý nghïa trên tính 

trạng năng suất hạt khô và góc lá (Bâng 5). 

Điều này cho thấy các nguồn vật liệu nghiên 

cứu có sự đa dạng, các dòng bố mẹ đþợc lựa 

chọn cho nghiên cứu có sự khác nhau về mặt di 

truyền, đồng thời thể hiện đþợc vai trò cûa các 

gen trong việc điều khiển tính trạng năng suất 

và góc lá. Kết quâ phân tích phþơng sai KNKH 

chung do dòng và KNKH chung cûa cây thử sai 

khác cò ý nghïa về tính trạng năng suất hạt và 

góc lá ở mức độ tin cậy 0,05 (F thực nghiệm > F 

lý thuyết), điều này cho thấy vai trò tþơng tác 

cûa gen cộng tính và gen không cộng tính. Để 

đánh giá tỷ lệ đòng gòp cûa dòng và cây thử vào 

việc hình thành tính trạng năng suất và góc lá 

cûa con lai F1 ta dựa vào phþơng sai KNKH 

chung cûa dòng và cûa cây thử. Kết quâ phân 

tích cho thấy tỷ lệ đòng gòp cûa dñng vào năng 

suất hạt và gòc lá cao hơn cây thử. 

Các dñng khác nhau cò giá tri  KNKH 

chung khác nhau (Hình 1, Bâng 6). Dòng D3, 

D6, D9 và D10 thể hiện KNKH chung dþơng 

cao về năng suất (tþơng ứng: 4,771; 4,538; 5,421 

và 5,778) ở mức ý nghïa 95%. Các dñng ngô cñn 

lại đều cò giá tri  KNKH chung thấp gồm có 

dòng D1, D2, D4, D5, D7, D8, D11 và D12 

(tþơng ứng: -1,479; -1,438; -8,346; -0,462; -

2,779; -0,996; -5,746 và -2,146), trong đò dñng 

D5 và D11 cò giá tri  KNKH chung thấp nhþng 

cò phþơng sai KNKH riêng cao (66,986 và 

107,231), điều này cho biết đây là những dòng 

có khâ năng cho con lai cò năng suất cao với cây 

thử cý thể. Dñng D9 và D10 cò giá tri  KNKH 

chung dþơng cao và phþơng sai KNKH riêng 

cüng cao là dòng có thể bắt cặp lai với dòng 

khác để cho þu thế lai và năng suất cao. Hai 

dòng này là nguồn vật liệu quý trong công tác 

chọn tạo giống ngô. Có 7 dòng là D3, D5, D6, 

D7, D9, D11 và cây thử T2 có GCA mang giá trð 

âm về tính trạng gòc lá, nghïa là gòc lá cò xu 

hþớng hẹp hơn. Theo Kiều Xuân Đàm (2002), 

trong công tác chọn tạo giống ngô lai lá đứng 

phâi có ít nhất một trong hai bố mẹ có kiểu hình 

lá đứng hoặc câ hai cùng có kiểu hình lá đứng 

và các dòng bố mẹ có GCA âm về góc lá, phþơng 

sai KNKH riêng thấp về góc lá là những dòng 

đáng đþợc quan tâm.  

Bâng 5. Bâng phân tích phương sai khâ năng kết hợp về năng suất hạt khô và góc lá ngô 

Nguồn biến động 
Bậc tự 

do 

Tổng BP Trung bình Fthực nghiệm 

Flý thuyết Năng 
suất 

Góc lá 
Năng 
suất 

Góc lá 
Năng 
suất 

Góc lá 

Nhắc lại 1 107,311 1,14 107.311 1,14 4,184  0,512  

Do cặp lai 35 4.026,124 874,421 115.032 24,983 4,485 11,229 2,03 

GCA do Dòng 11 680,059 196,395 61,824 17,854 4,821 16,049 2,20 

GCA do Cây thử 2 145,224 9,701 72,612 4,85 5,662 4,36 4,30 

GCA do DòngxCây thử 22 1.187,780 231,115 53,990 10,505 4,210 9,443 2,07 

Sai số (E) 35 448,822 77,871 12,823 2,225    

Ghi chú: Tỷ lệ đóng góp của dòng, cây thử và tương tác đến năng suất: Đóng góp của dòng: 33.782; Đóng góp của cây thử: 

7.214; Đóng góp tương tác của dòng * cây thử: 59.004 

Tỷ lệ đóng góp của dòng, cây thử và tương tác đến góc lá: Đóng góp của dòng : 44.920; Đóng góp của cây thử : 2.219; Đóng góp 

tương tác của dòng * cây thử : 52.861 
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Bâng 6. Phương sai khâ năng kết hợp riêng về năng suất hạt và góc lá  

của các dòng ngô vụ Đông năm 2017 

KH dòng 

Cây thử ( ij) 
σ

2
 Sij 

T1 T2 T3 

Năng suất Góc lá Năng suất Góc lá Năng suất Góc lá Năng suất Góc lá 

D1 1,650 0,312 6,378 -0,448 -8,038 0,136 49,416 -0,232 

D2 -0,567 1,196 -3,129 2,845 3,696 -4,041 7,240 12,533 

D3 -1,950 -2,033 1,487 2,267 0,462 -0,234 -1,531 4,271 

D4 5,367 3,227 -7,846 -2,088 2,479 -1,139 43,606 7,646 

D5 -0,767 -0,796 8,821 3,165 -8,054 -2,396 66,986 7,782 

D6 -1,767 -4,043 1,671 3,312 0,096 0,731 -1,685 13,531 

D7 4,400 -3,249 -6,263 0,875 1,862 2,374 26,378 8,090 

D8 2,317 -0,121 -4,046 1,278 1,729 -1,157 7,717 1,103 

D9 -10,650 0,059 0,537 0,103 10,112 -0,162 103,341 -0,371 

D10 3,033 -0,519 7,071 -0,310 -10,104 0,829 76,000 0,136 

D11 6,667 0,509 -12,196 -3,122 5,529 2,613 107,231 8,025 

D12 -7,733 5,431 7,504 -7,875 0,229 2,444 53,439 48,382 

LSD0,05 (năng suất) = 5,064, LSD0,05 (góc lá) = 1,412  

Ghi chú: σ2 Sij: Phương sai khâ năng kết hợp riêng 

 

Hình 1. KNKH chung về góc lá và năng suất của các dòng và cây thử  

Ghi chú: Góc lá: Ed = 0,609; Ecj = 0,304; LSD0,05 dòng = 0,861; LSD0,05 cây thử = 0,431 

Năng suất: Ed = 2,067; Ecj = 1,034; LSD0,05 dòng = 2,924; LSD0,05 cây thử = 1,462 

GCA: Khâ năng kết hơp chung về góc lá; Ed: Sai số KNKH chung của dòng; Ecj: Sai số KNKH chung của cây thử; LSD0,05 

dòng: Sai khác nhô nhất có ý nghĩa khi đánh giá KNKHC của các dòng; LSD0,05 cây thử: Sai khác nhô nhất có ý nghĩa khi 

đánh giá KNKHC của cây thử. 
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Hình 1 cho thấy, cây thử T3 (2,721) có 

KNKH về năng suất hạt, cây thử T2 (-0,672) 

và T3 (0,079) có KNKH về góc lá ở mức ý 

nghïa 95%. Nhþ vậy, cây thử T3 có KNKH về 

câ 2 tính trạng năng suất và góc lá. Việc chọn 

cây thử T3 làm tester sẽ mang lại hiệu quâ 

trong công tác chọn tạo giống ngô lai năng 

suất cao và gòc lá đứng. Tổ hợp lai tạo ra tÿ 

dòng D9 với cây thử T3 cò gòc lá đứng (29,8o), 

năng suất hạt cao nhất đạt 83,1 tạ/ha (Bâng 

4). Nghiên cứu xác đðnh đþợc 3 dòng có 

KNKH về gòc lá và năng suất là D3, D6 và 

D9, năng suất tạo ra tÿ các dòng này với các 

cây thử cao hơn hoặc tþơng đþơng đối chứng 

GS9989 ở mức ý nghïa. Cý thể THL T2xD3 

(70,4 tạ/ha); T3xD3 (72,8 tạ/ha); T2xD6 (70,4 

tạ/ha); T3xD6 (72,2 tạ/ha); T2xD9 (70,1 

tạ/ha); T3xD9 (83,1 tạ/ha). 

Năng suất hạt cò tþơng quan rất chặt với 

chî số SPAD (r = 0,80) và chî số diện tích lá (r = 

0,96), sự tþơng quan giữa năng suất hạt ngô với 

chî số SPAD (Hình 2A), chî số diện tích lá (LAI) 

(Hình 2B) là tþơng quan thuận. Tính trạng góc 

lá (đo theo tiếp tuyến) và năng suất hạt (r = -

0,46), góc lá và chî số diện tích lá (r = -0,44) 

tþơng quan nghðch ở mức ý nghïa 95% (Hình 

2C, 2D) (mức tþơng quan trung bình (hệ số 

tþơng quan (r) khoâng ±0,4 đến ±0,5), nghïa là 

góc lá càng rộng thì LAI và năng suất hạt có xu 

hþớng giâm trong điều kiện trồng mật độ cao. 

Trong nghiên cứu này, không phâi tất câ các tổ 

hợp lai cò gòc lá đứng hoặc gọn đều cho năng 

suất hạt cao ở mật độ trồng 7,6 vạn cây/ha, điều 

này cho thấy không phâi tất câ các tổ hợp lai có 

góc lá hẹp đều thích hợp trồng ở mật độ cao. 

Những giống có thể chðu đþợc với điều kiện  

 

A.  B.  

C.  D.  

Hình 2. Tương quan giữa năng suất hạt và chî số SPAD, LAI,  

góc lá và năng suất hạt khô, LAI 

Ghi chú: ** có ý nghĩa ở mức 0,01, * có ý nghĩa ở mức 0,05 
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trồng mật độ cao mà có góc lá hẹp sẽ là cơ sở để 

điều chînh tăng mật độ gieo trồng nhằm đạt 

LAI tối þu cao và tăng năng suất trên đơn vð 

diện tích ở các giống ngô lá đứng do khi trồng 

mật độ cao quần thể cò gòc lá hþớng đứng giúp 

tăng khâ năng tiếp nhận ánh sáng cho quang 

hợp tốt hơn, cò chî số diện tích lá cao hơn, tất câ 

những điều này đều làm tăng năng suất 

(Sinclair & Sheehy, 1999).  

5. KẾT LUẬN 

Các dòng bố mẹ sinh trþởng và phát triển 

tốt trong vý Đông 2017, thời gian sinh trþởng 

cûa các dòng tÿ 103-115 ngày, chênh lệch trỗ cờ 

- phun râu tÿ 1-3 ngày thích hợp cho nhân 

dñng. Năng suất các dòng khá cao, tÿ 19,1 - 

39,4 tạ/ha. Dòng D3 (28,7 tạ/ha), D6 (27,6 

tạ/ha), D9 (32,1 tạ/ha), D10 (37,4 tạ/ha), tester 

T1 năng suất đạt 32,9 tạ/ha, T2 (39,4 tạ/ha) và 

T3 là 34,0 tạ/ha. 

Các dòng D3, D6 và D9 có khâ năng kết hợp 

về tính trạng năng suất và góc lá, có thể sử dýng 

làm nguồn vật liệu cho các trþơng trình chọn tạo 

giống ngô lai lá đứng, năng suất cao. Cây thử T3 

có khâ năng kết hợp về câ 2 tính trạng năng suất 

và góc lá, cây thử T2 có khâ năng kết hợp về góc 

lá. Dòng D9 có khâ năng kết hợp chung và 

phþơng sai khâ năng kết hợp riêng về câ hai tính 

trạng thích hợp sử dýng cho chọn tạo giống ngô 

lai đơn năng suất cao và góc lá hẹp. THL T3xD9 

cò năng suất trong điều kiện thí nghiệm trồng ở 

mật độ 7,6 vạn cây/ha đạt 83,1 tạ/ha cao hơn đối 

chứng ở mức ý nghïa, gòc lá đứng và có khâ năng 

kết hợp riêng về câ 2 tính trạng mýc tiêu. Bốn tổ 

hợp lai là T3xD3 (72,8 tạ/ha; T3xD6 (72,2 tạ/ha); 

T2xD9 (70,2 tạ/ha) và T2xD10 (77,1 tạ/ha) có góc 

lá đứng và năng suất tþơng đþơng đối chứng 

GS9989 (71,0 tạ/ha) là tổ hợp triển vọng có thể 

phát triển thành các giống ngô lai mới thích hợp 

trồng mật độ cao.  

Gòc lá tþơng quan nghðch với năng suất hạt 

(r = -0,46), khi trồng ở mật độ cao những giống 

có góc lá càng rộng năng suất hạt càng giâm. 

Giống có thể chðu đþợc với điều kiện trồng mật 

độ cao mà cò gòc lá hþớng đứng sẽ là cơ sở để 

điều chînh tăng mật độ gieo trồng nhằm đạt LAI 

tối þu cao và tăng năng suất trên đơn vð diện tích 

do khâ năng khâ năng tiếp nhận ánh sáng cho 

quang hợp tốt hơn, cò chî số diện tích lá cao hơn. 
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Phụ lục 1. Nguồn gốc và đặc điểm các dòng nghiên cứu  

STT Tên dòng Kí hiệu Thế hệ Nguồn gốc 

1 CL18.2.1 D1 S6 Mỹ 

2 494.341.1 D2 S6 Việt Nam 

3 493.113.2 D3 S4 Mỹ 

4 CL2.2 D4 S5 Trung Quốc 

5 105.4111.1 D5 S5 Trung Quốc 

6 105.4111.3 D6 S5 Trung Quốc 

7 4412.4 D7 S5 Mỹ 

8 4321.2 D8 S6 Trung Quốc 

9 CL6.2 D9 S4 Việt Nam 

10 CL6SC3 D10 S4 Trung Quốc 

11 E1211 D11 S4 Mỹ 

12 126.1111.1 D12 S5 Mỹ 

13 171 T1 S9 Trung Quốc 

14 BA2412 T2 S8 Mỹ 

15 169 T3 S9 Trung Quốc 

Phụ lục 2. Danh sách các tổ hợp lai đînh 

STT Tổ hợp lai STT Tổ hợp lai 

1 T1xD1 20 T2xD7 

2 T2 xD1 21 T3xD7 

3 T3xD1 22 T1xD8 

4 T1xD2 23 T2xD8 

5 T2xD2 24 T3xD8 

6 T3xD2 25 T1xD9 

7 T1xD3 26 T2xD9 

8 T2xD3 27 T3xD9 

9 T3xD3 28 T1xD10 

10 T1xD4 29 T2xD10 

11 T2xD4 30 T3xD10 

12 T3xD4 31 T1xD11 

13 T1xD5 32 T2xD11 

14 T2xD5 33 T3xD11 

15 T3xD5 34 T1xD12 

16 T1xD6 35 T2xD12 

17 T2xD6 36 T3xD12 

18 T3xD6 37 GS9989 (Đối chứng) 

19 T1xD7   
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