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MỞ ĐẦU 

Bao Thai là một trong những giống được sản xuất nhiều ở các huyện miền 

Đông, tuy nhiên trong thực tế sản xuất hiện nay do tập quán canh tác của người dân 

sử dụng các giống lúa Bao Thai cũ đã thoái hóa,biện pháp kỹ thuật canh tác chưa hợp 

lý, lạc hậu, lẫn tạp trong quá trình sản xuất, sâu bệnh nhiều là nguyên nhân dẫn tới 

năng suất giảm, phẩm chất hạt xấu hơn. Có thể thấy, nhu cầu về tiến bộ kỹ thuật 

(TBKT) và chuyển giao TBKT trong sản xuất nông nghiệp của nông dân các 

huyện miền đông tỉnh là rất lớn, nên việc phục tráng giống lúa Bao thai lùn  để 

đưa nhanh vào sản xuất đáp ứng các yêu cầu trên là hết sức cần thiết. 

Xuất phát từ thực tế sản xuất, chúng tôi tiến hành đề tài “Phục tráng giống lúa 

Bao Thai lùn trên địa bàn miền Đông tỉnh Quảng Ninh”. 

Mục tiêu của nhiệm vụ  

-  Phục tráng giống lúa Bao Thai góp phần nâng cao năng suất, chất lượng 

giống lúa đặc sản địa phương, nhằm tăng thu nhập cho nông dân và đảm bảo an ninh 

lương thực trên địa bàn miền Đông tỉnh Quảng Ninh 

- Phục tráng được giống lúa đặc sản Bao Thai có độ thuần đồng đều, năng suất 

tăng ít nhất 10%, với chất lượng cao hơn giống ban đầu chưa phục tráng. Dự kiến sản 

phẩm đạt được 1620 kg giống siêu nguyên chủng. 12.000 kg giống nguyên chủng 

- Hoàn thiện  02 quy trình kỹ thuật (Quy trình phục tráng giống lúa Bao thai 

trên địa bàn miền Đông tỉnh Quảng Ninh và Quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa 

Bao thai. 

PHẦN I:  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ 

1.1 Các kết quả nghiên cứu trên thế giới:  

Tiến trình phục tráng giống cây trồng đạt nhiều thành công từ cuối thế kỷ 19 (Chahal 

và Gosal, 2002). Nhiều giống lúa mì, lúa mạch, yến mạch đã được phát triển bằng 

phương pháp này. Tuy nhiên, cơ sở di truyền cũng như nguồn biến dị phục vụ cho 

phương pháp chọn giống - phục tráng giống lúc bấy giờ vẫn chưa được biết một cách 

đầy đủ. Lý thuyết phục tráng giống (Pure line selection) trong cây trồng tự thụ phấn 

được Wilhelm L.Johannsen (người Đan Mạch) đề xuất vào năm 1900. Ông cũng 

chính là người có công trong việc tái phát triển định luật di truyền Mendel (từ năm 

1866).  

Trong chương trình cải thiện giống lúa của Trung Quốc từ  1950 - 1960, cả nước 

Trung Quốc có 96 giống lúa được gieo trồng phổ biến thì có tới 42 % số giống được đưa 
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ra thông qua phục tráng giống để chọn lọc dòng thuần. Sang thập niên 1960-1970 có 104 

giống được gieo trồng phổ biến, phần lớn các giống mới được tạo ra từ các phương pháp 

tạo chọn giống khác, nhưng vẫn còn 38% số giống được đưa ra qua phương pháp phục 

tráng giống để chọn lọc dòng thuần (Hua. Shen Jin, 1980).  

Tại Ấn Độ, các nhà khoa học cũng áp dụng phương pháp chọn lọc dòng thuần 

để tạo ra một loạt các giống lúa mới như: Safri-17 được tạo ra từ giống Safari, giống 

Safri-17 có năng suất cao và kháng bệnh tốt hơn giống Safari; giống BR-8 được chọn 

lọc từ giống Kessorre rice, giống BR-8 có hạt gạo thon dài và phẩm chất gạo ngon 

hơn giống Kessorre rice; giống Chakia-59 được chọn lọc từ giống Chakia địa 

phương, giống Chakia-59 có chiều cao cao 135 cm, gạo có dạng hạt bầu, kháng rầy 

lưng trắng và có năng suất cao hơn giống Chakia; giống Somasila được chọn lọc từ 

giống IR50, giống Somasila có thời gian ngắn hơn, dạng hình đẹp hơn và chống chịu 

sâu bệnh tốt hơn giống IR50 (Balakrishna Rao, M. J, 1996). 

Phương pháp chọn lọc dòng thuần cũng cải thiện được một số đặc tính nông 

học như thời gian sinh trưởng, tính đổ ngã.v.v., giống lúa mì Turkey được chọn lọc 

dòng thuần từ quần thể “ the Complex of wheat types originating”,  Turkey có thời 

gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, có độ thuần cao, dạng hình đẹp giống như lúa nước 

(Alkerman, Ake, 1938).   

Giống lúa thơm Basmati 370 được sản xuất nhiều ở  vùng Punjab của Ấn Độ 

và Pakistan Ấn Độ sản xuất khoảng 0,6-0,7 triệu tấn gạo Basmati (Singh và ctv, 

1991). Hàng năm, lúa thơm Khao Dawk Mali chiếm tỷ trọng trên 20% xuất khẩu gạo 

của Thái Lan. Giống Khao Dawk Mali phẩm chất gạo cao cấp, nhưng là giống có 

quang kỳ tính, cao cây, và năng suất thấp (2-3 tấn/ha). Vì vậy, Thái Lan đang nỗ lực 

phục tráng, tuyển chọn, làm thuần tạo ra dòng lúa mới ngắn ngày, cây lùn và năng 

suất cao nhưng có phẩm chất tương tự như Khao Dawk Mali, và họ thông báo là đã 

chọn được hai giống lúa đạt tiêu chuẩn như vậy, đặt tên là Khao Hom Klong Luang 

và Khao Hom Suphanburi. 

Theo B.D.Singh, (2001) phương pháp chọn lọc dòng thuần  đã đóng góp rất 

lớn trong chương trình cải thiện giống địa phương. Một số lượng lớn các giống lúa 

mì đã được tạo ra từ phương pháp này ví dụ giống lúa mì NP4, NP52, NP11, NP12, 

Pb8, Pb8A, Pb 9D, Pb11, C13, K46, K53, K54, v.v. Phương pháp chọn lọc dòng 

thuần cũng có những đóng góp lớn trong chương trình cải thiện giống nhập nội như: 

giống Shing Mung 1 được chọn thuần từ giống Kulu Type 1 và giống PS 16 được 

chọn thuần từ giống của Iran, giống Kalynan Sona được chọn thuần từ giống 

CIMMIT của Mexico. 

Trong chương trình cải thiện đặc tính chống chịu hạn ở vùng đất chống chịu 

nước trời của  Ấn Độ, bằng phương pháp chọn lọc dòng thuần các nhà khoa học đã 
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phát triển được một loạt các giống lúa: CN1035-61 được chọn lọc từ giống IR57540, 

giống NDR 96005 được chọn lọc từ giống IR66363-10, giống NDR 8002 được chọn 

lọc từ giống IR67493-M2 và giống NDR được chọn lọc từ giống IR67440-15 các 

giống lúa này có khả năng chịu hạn tốt và phát triển mạnh trên vùng đất không có 

tưới chỉ nhờ nước trời  (Smallik , B.K. và ctv, 2002). Phương pháp chọn lọc dòng 

thuần cũng được ứng dụng để cải tiến phẩm chất gạo Raina và ctv (1996) đã xác định 

chiều dài hạt gạo là tính trạng ổn định nhất, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường.            

Việc không ngừng cải thiện năng suất, chất lượng và tính chống chịu của các 

giống lúa chất lượng cao, giống đặc sản cũng rất được quan tâm bởi nhiều quốc gia 

trên thế giới quan tâm. Thực tế cho thấy nhu cầu nhập khẩu gạo trên thế giới không 

nhiều nhưng số nước có khả năng xuất khẩu gạo lại lớn dẫn đến sự cạnh tranh rất 

mãnh liệt. Mặt khác nhu cầu về chất lượng gạo có phẩm chất cao, gạo đặc sản ngày 

càng cao, kể cả những nước Châu Phi. Điều này đòi hỏi các quốc gia sản xuất lúa 

phải nhanh chóng cải tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhìn chung đa số thị hiếu 

người tiêu dùng thích ăn gạo có hàm lượng amylose từ 20-24%, hạt gạo phải đồng nhất, 

không bạc bụng nhưng phải sáng màu ngọc trai và có mùi thơm. Chính nhu cầu này đòi 

hỏi các nhà chọn giống phải tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng lúa gạo. 

Để duy trì chất lượng gạo Khao Dawk Mali, người Thái Lan thường gieo cấy 

trong vụ mùa. Giống nguyên chủng được nhà nước cung cấp cho những nông dân 

tiên tiến để nhân ra sản xuất đại trà. Các cơ quan Viện, Trường, các trung tâm giống 

của các tỉnh chịu trách nhiệm sản xuất giống lúa nguyên chủng. Các cấp hạt giống 

được kiểm nghiệm một cách chặt chẽ trước khi đóng bao bì bán ra thị trường vì vậy 

công tác chọn thuần, phục tráng cần được làm một cách thường xuyên và liên tục.  

Nghiên cứu và phát triển nguồn gen bản địa là  một lĩnh vực hoạt động kinh 

tế và bảo vệ môi trường rất quan trọng được nhiều quốc gia quan tâm. Thứ nhất, 

nguồn gen bản địa có nhiều đặc điểm có lợi như tính thích nghi cao với các tiểu vùng 

sinh thái, dễ tính, không đòi hỏi đầu tư cao mà vẫn cho năng suất ổn định ở mức chấp 

nhận được. Thứ hai, nguồn gen bản địa mang nhiều đặc tính quý hiếm như chống 

chịu các loại sâu bệnh tại địa phương, phẩm chất cao như dẻo, thơm, ngon miệng; 

Nhiều giống còn có giá trị dinh dưỡng và tác dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khoẻ, chữa 

bệnh gia súc, gia cầm, v.v… Một trong những ví dụ điển hình về khai thác nguồn gen 

lúa địa phương có liên quan đến Việt Nam là giống Tẻ Tép. Tẻ Tép là một giống cổ 

truyền của Việt Nam có tính kháng bệnh đạo ôn rất cao. Viện Nghiên cứu Lúa Quốc 

tế (IRRI) đã khai thác rất hiệu quả nguồn gen này trong lai tạo các giống lúa kháng 

bệnh đạo ôn. Trên thực tế, hầu hết các giống lúa chống bệnh đạo ôn phổ biến hiện 

nay đều mang gen chống bệnh của Tẻ Tép.  
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Trong hai thập kỷ qua, ngoài các yếu tố chống chịu và năng suất, IRRI và các 

nước sản xuất lúa gạo chính ở châu á như Ấn độ, Trung Quốc, Thái Lan, Philipin, 

Indonesia, v.v… đã tập trung nghiên cứu phát triển các giống lúa chất lượng cao, 

trong đó việc sử dụng các nguồn gen bản địa đóng vai trò rất quan trọng. Các giống 

đang được phát triển mạnh là Basmati, Khao Dawk Mali, Jasmine, IR 64, v.v…. Do 

sản xuất nhiều lúa đặc sản nên Thái Lan xuất khẩu nhiều gạo nhất trên thế giới với 

giá bán cao hơn nhiều so với gạo Việt Nam. Trung Quốc cũng là một trong những 

nước đi đầu trong cải tiến giống lúa và đã có nhiều giống lúa năng suất, chất lượng 

cao. Ở Việt Nam, nhiều giống lúa lai, lúa thuần và lúa chất lượng cao đã và đang 

được áp dụng rộng rãi như Bắc Thơm số 7, LT2, LT3, HT1, Hương Chiêm, TH3-3, 

v.v…. Các nước châu Mỹ như Hoa Kỳ, Argentina, Brazil… cũng sử dụng nhiều 

nguồn gen lúa đặc sản của châu Á để lai tạo các giống lúa chất lượng cao, nhằm sản 

xuất hàng hoá có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và Quốc tế. 

1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Theo GS.TS.Trần Duy Quý (2001), trong chọn tạo giống lúa, nếu chúng ta  

nắm vững những nguyên lý di truyền cơ bản và các phép lai kết hợp với các phương 

pháp chọn lọc, chúng ta hoàn toàn có thể chọn tạo được những giống lúa mới có năng 

suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất thuận của môi 

trường, rút ngắn được thời gian tạo ra giống mới và nâng cao hiệu quả của công tác 

chọn tạo giống lúa. 

a)  Vấn đề thoái hoá giống trong sản xuất. 

Trong bất kể giống lúa nào nói riêng, giống cây trồng nói chung, nếu tạo ra nó 

bằng phương pháp lai hữu tính thì nhất thiết trong một thời gian sản xuất chúng cũng 

sẽ bị thoái hoá. Theo Bùi Chí Bửu (1995) cho rằng, một giống đưa ra sản xuất chỉ có 

thể được sử dụng tối đa 2 vụ. Nếu cứ tiếp tục sử dụng thì hiện tượng dị hợp thể trong 

quần thể tăng lên, hiện tượng phân ly các tính trạng trong quần thể sẽ tăng lên gây ra 

thoái hoá trong quần thể. Qua đây tác giả cũng khuyến cáo cho bà con nông dân, nên 

sử dụng giống lúa xác nhận làm lúa giống chứ không nên dùng lúa trong bồ đem làm 

giống. 

Theo Nguyễn Thị  Khoa, (1998) trong các chỉ tiêu về  chất lượng làm giống, 

ngoài  khả năng nẩy nầm, chiều dài và khối lượng mạ, khả năng sống sót 

và chịu đựng của cây con trên ruộng thí  độ đúng giống (độ thuần) là yếu tố quan 

trọng nhất. 

Theo Phạm Thị Mùi, (2004) cho thấy thực tế hiện nay chất lượng giống giảm 

là do một số nguyên nhân chính sau: (1) lẫn tạp cơ giới gây ra; (2) do thụ phấn chéo 

(1-2% giống lạ); (3) do sâu bệnh ngày càng gia tăng trong quá trình canh tác;  (4) các 

biện pháp canh tác không phù hợp gây nên thoái hoá giống. Biện pháp khắc phục 

http://gs.ts.tr/
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hiện nay trên thế giới cũng như trong nước là: (1) chọn tập đoàn (Mass selection); (2) 

Chọn lại (Secondary selection); (3) Phục tráng giống (Pure line selection). 

Các tiến bộ kỹ thuật về giống lúa được  đưa vào áp dụng trong sản xuất với 

một số  giống chất lượng cao ít được trồng phổ biến  ở Bắc Kạn, đặc biệt các giống 

lúa đặc sản ngắn ngày cũng đang được nông dân trồng và thu được hiệu quả kinh 

tế cao. Ví dụ như Bắc Thơm số 7, và đặc biệt là Bao Thai, các giống này sẽ được duy 

trì chất lượng cao và ổn định khi người nông dân nắm bắt và tuân theo các bước đầu 

tư thâm canh một cách khoa học, nếu không trong một vài năm nữa sẽ bị lẫn tạp 

nhiều, thoái hoá và năng suất cũng như chất lượng sẽ bị giảm nhanh chóng. 

b)  Phục tráng giống để tăng năng suất.  

Trong khi ta chưa tìm ra được phương thức nào để phá  trần năng suất, nâng 

cao chất lượng cho cây lúa thì phục tráng giống có lẽ là phương pháp duy nhất để làm 

tăng năng suất, chất lượng. Từ trước tới nay đã có rất nhiều tác giả đã thành công 

trong vấn đề phục tráng giống để làm tăng năng suất, chất lượng giống. Theo Đỗ 

Khắc Thịnh (1985), cho biết, nếu như phục tráng giống lúa Một Bụi có thể cho năng 

suất cao hơn giống không được chọn tới 25% và đồng thời chất lượng gạo cao hơn. 

Giống lúa này đã được công nhận là giống quốc gia trong hội nghị công nhận giống 

tại Nha Trang năm 1986.  

Đỗ Khắc Thịnh và ctv (1986) cho biết, khi phục tráng giống lúa OM33 có thể 

bỏ được râu của hạt và cho năng suất cao hơn giống không được chọn tới 15% nhưng 

có một điều là dòng được chọn lại không chịu được điều kiện phèn tốt như giống gốc 

ban đầu. Cùng với một loạt những thành công ban đầu về phục tráng giống, Lê Thị 

Dự và ctv (1985) cũng cho biết Phục tráng giống Chệt Cụt cũng cho năng suất cao 

hơn giống gốc 10-15% và chất lượng tăng rõ rệt. Theo Trần Đức Thạch và ctv (1985) 

Phục tráng giống lúa Trắng Chùm cũng cho năng suất cao hơn giống không được 

chọn.  

c) Phục tráng giống để duy trì phẩm chất hạt. 

Về  phẩm chất gạo của tập đoàn giống bản địa, theo một kết quả đánh 

giá ở Vùng Đồng bằng Sông Hồng có tới 90% giống lúa cho gạo mầu trắng, còn lại 

là nâu, đỏ, tím. Hàm lượng protein biến động từ 3,5% đến 11,5%. Chiều dài hạt gạo 

thay đổi từ 4,8 đến 10,2 mm. Những giống cho gạo không bạc bụng, trong suốt  

chiếm tới 30% tổng số giống. Kết hợp với các tiêu chuẩn khác về gạo hàng hoá có giá 

cao, như thon dài, độ hoá hồ và hàm lượng amylose trung bình thì Vùng Đồng bằng Sông 

Hồng đã có tới hàng trăm giống, như Bắc thơm số 7, tám xoan, dự hương, tám thơm….  

Cũng theo GS.TS. Nguyễn Văn Luật, (2007) mặc dầu chưa được  đầu tư đúng 

mức, nhưng đã có những cố  gắng duy trì và “phục hồi” giống đặc sản cổ truyền, 
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như Tám Nam Định, Bắc Hương ..., tiến tới một vài giống lúa Việt Nam ngang ngửa 

với giống Basmati và KhaoDakMali của Thái Lan .  

Tiến sĩ Lê Thị Dự  đã phục tráng thành công giống lúa Tài Nguyên Mùa cho 

vùng sinh thái khó khăn lúa tôm ở tỉnh Sóc Trăng.  Từ một giống lúa địa phương lẫn 

tạp, mặt gạo không đều có hạt gạo màu đỏ, có hạt gạo màu trắng đục,  hàm lượng 

amylose cao, cứng cơm. Tiến sĩ Dự đã tiến hành thanh lọc hạt giống chất lượng bằng 

phương pháp phục tráng giống, tách vỏ để chọn hạt ưu tú (còn gọi là giải phẫu hạt), 

sau đó tiến hành nhân giống. Đây là phương pháp đơn giản, rẻ tiền nhưng hiệu quả, 

nông dân dễ áp dụng.  

Bằng kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE, Tiến sĩ  Võ Công Thành tiến hành 

phục tráng thành công nhiều giống lúa đặc sản đang bị thoái hoá  của ĐBSCL. Tác 

giả cho biết: “Kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE có thể giúp thanh lọc các dòng bị 

thoái hoá và phục tráng giống Nếp Bè Tiền Giang theo hướng cải thiện phẩm chất 

cơm nấu (mềm cơm); đặc biệt là tăng hàm lượng protein, giúp ngon cơm hơn”. Kết 

quả, đã chọn được giống Nếp Bè 1-2, là giống có chiều dài hạt, năng suất và protein 

cao hơn giống đối chứng (Võ Công Thành, 2007). 

Bằng phương pháp phục tráng, Nguyễn Thị Lang và ctv (2004) đã chọn ra 

giống lúa Nàng Nhen mới thơm hơn giống ban đầu nhưng vẫn giữ được những phẩm 

chất vốn có của nó và được sở Khoa học, Công nghệ An Giang đồng ý cho trồng 

rộng rãi trên toàn vùng được bà con nông dân chấp nhận.  

Theo Đỗ KhắcThịnh và ctv (2002) cho biết, việc Phục tráng giống lúa Nàng 

Thơm Chợ Đào - một giống lúa nổi tiếng về mùi thơm của Long An cũng cho phẩm 

chất mùi thơm là cao hơn quần thể ban đầu. Dòng thuần NTCĐ-5 đã được công nhận 

khu vực hoá cho vùng Cần Đước, Long An và tác giả cũng cho biết thêm ngoài một 

số đặc tính của NTCD-5  còn rất nhiều dòng khác cũng có sự cải thiện về đặc tính về 

phẩm chất, đặc biệt là mùi thơm. Cũng theo Thịnh và ctv (1995) cho biết, giống lúa 

Nàng Hương cũng cho năng suất cao hơn giống gốc ban đầu và vẫn giữ được mùi đặc 

trưng của giống lúa Nàng Hương. Hiện nay giống lúa Nàng Hương cũng rất được 

nhiều bà con nông dân ưa chuộng và vẫn còn dùng trong cơ cấu giống lúa địa 

phương. Giống lúa Gà gáy- một giống lúa nếp quí hiếm, thơm ngon của bà con người 

Mường sinh sống tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang gây được sự 

chú ý của người tiêu dùng địa phương và các tỉnh vì giá trị và chất lượng của loại gạo 

đặc sản nổi tiếng đi vào truyền thuyết địa phương.  

d)  Phục tráng giống để cải thiện một số đặc tính nông học. 

Trong một vài trường hợp chọn tạo giống lúa, khi đưa ra sản xuất được bà con 

nông dân chấp nhận. Tuy nhiên ngoài những ưu điểm thì có một số đặc tính nông học 

cũng không được như ý muốn. Một ví dụ điển hình là giống lúa IR50404 năng suất 
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khá nhưng hay bị đổ ngả. Tương tự giống lúa OM3536 có mùi thơm, gạo dẻo trong 

rất hợp thị hiếu người tiêu dùng, giá thường cao hơn lúa thường khoảng từ 300-

400đ/kg nhưng dễ bị đổ ngả. Nếu phục tráng giống cũng sẽ tạo ra được giống lúa mới 

cứng cây và có cả mùi thơm.  

Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Nghĩa (2005) áp dụng phương pháp phục tráng 

giống để cải tiến nguồn gen lúa nếp như giống lúa nếp Cái Hoa Vàng,  Khẩu Pái, 

N87-2, Tám Xoan Hải Hậu, Dự Lùn, nàng thơm Chợ Đào-5, nàng Nhen Thơm đã 

được chọn lọc và phát triển thành các dòng lúa nếp mới có phẩm chất ngon hơn 

giống cũ như dẻo hơn, thơm hơn và đậm đà hơn. 

Theo TS. Đỗ Việt Anh và ctv (2001-2005), phương pháp phục tráng trên các 

giống lúa đặc sản đã cải tiến được một số đặc tính như: rút ngắn thời gian sinh 

trưởng, giảm chiều cao cây, tăng tính chống đổ, cải tạo bộ lá, thu hẹp góc mở giữa lá 

và thân chính, nâng cao năng suất và duy trì được phẩm chất của giống so với giống 

gốc chưa chọn. 

Kết quả nghiên cứu của PGS. TS Mai Quang Vinh (2007) đã phục tráng giống 

lúa Séng Cù, kết quả tạo được dòng DC - 1 có nhiều đặc điểm ưu việt hơn giống gốc: 

hạt to, râu dài, chất lượng gạo ngon, mã gạo đẹp, thích nghi tốt với điều kiện của địa 

phương, qua khảo nghiệm sản xuất đã được bà con nông dân chấp nhận. Viện Di 

truyền Nông nghiệp đề nghị đặt tên chính thức là Séng Cù DC - 1 cho phép áp dụng 

vào sản xuất tại tỉnh Lào Cai. 

Qua phương pháp phục tráng giống, người ta có thể khẳng định được rằng vấn 

đề phục tráng giống để cải tiến một số đặc tính nông học cũng như một số đặc tính 

khác là hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngoài việc phục tráng giống để cải thiện 

những tính trạng không ưa chuộng thì còn rất nhiều những giống lúa chúng thay đổi 

hoàn toàn đặc tính. Điều này cũng dễ hiểu bới việc biến đổi dòng chảy của gene. 

Trên đây là những kết quả thành công phục tráng giống của các tác giả.  

Ngoài việc chọn tạo giống mới, hàng loạt giống lúa mùa  đặc sản 

có giá trị kinh tế cao, nhưng bị thoái hóa trong sản xuất được các địa phương đặt ra 

và phối hợp với các cơ sở  nghiên cứu khoa học trong nước, tiến hành phục tráng như 

các giống Nếp gà gáy ở huyện Yên Lập, Phú Thọ (trang web của TTKN Quốc gia 

ngày 19/4/2008), giống Nếp Tú Lệ ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (trang web của 

TTKN Quốc gia ngày 4/5/2008), giống lúa Ba Trăng ở tỉnh Quảng Nam (trang web 

của Báo Dân tộc và phát triển ngày 17/7/2008)…. Tại phía Nam nhiều giống lúa mùa 

đặc sản địa phương cũng được phục tráng như giống lúa Nàng Thơm Chợ Đào, Nàng 

Nhen (Trang web của Sở KHCN tỉnh An Giang, 22/12/2006), Nanh Chồn (trang web 

của Sở KHCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 2008)….Các giống lúa được phục tráng nói trên 

đều cho độ thuần, năng suất, chất lượng lúa cao hơn so với nguồn giống ban đầu. Năm 
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2013, Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp công nghệ cao - Viện di truyền 

nông nghiệp đã tổ tiến hành “Nghiên cứu phục tráng giống lúa Bao thai Chợ Đồn tỉnh Bắc 

Kạn." Tiến tới xây dựng thương hiệu cho gạo bao thai Chợ Đồn. Tỉnh lấy xã Phương Viên 

làm xã trọng điểm để khôi phục và phát triển giống lúa bao thai. 

Nhờ có nguồn giống tốt của đề tại , lại đầu tư phân bón, tập huấn kỹ thuật nên 

năng suất lúa bao thai giống ổn định với 55 tạ/ha, xã Phương Viên đã trở thành trung 

tâm giống lúa bao thai với giá trao đổi  nội bộ 15.000 đồng một kg lúa giống. Bây giờ 

mỗi năm Phương Viên cung cấp cho các xã trong huyện từ 4 - 5 tấn thóc giống bao 

thai nguyên chủng. Tạo ra một vùng trồng lúa bao thai nguyên chủng. Gạo bao thai 

Chợ Đồn đã được Nhà nước bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Gạo bao thai ngoài việc dùng 

để ăn hàng ngày, còn là loại gạo đặc chủng được dùng để chế biến bún, bánh, nhất là 

bánh phở, nhờ chất lượng vượt trội so với các loại gạo khác. Năm 2015, sản lượng 

thóc bao thai của xã Phương Viên đạt 1.055,41 tấn. Một số hộ đã thành công lớn 

trong việc đầu tư trồng lúa bao thai, như gia đình các ông Lăng Văn Phong ở Thôm 

Choong, Triệu Văn San ở Nà Bjoóc, Chu Văn Hằng và Tạ Thị Viển ở Bản Lanh… 

1.2.1 Các kết quả nghiên cứu tại Quảng Ninh 

Quảng ninh với 75.370 ha đất nông nghiệp được phân bố rải rác ở hầu hết các 

huyện của tỉnh nhưng tập trung chủ yếu ở các huyện Đông Triều, Yên Hưng, Đầm 

Hà, Hải Hà. Đây là những vùng chủ lực về sản xuất nông nghiệp của tỉnh.  

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh có khoảng trên 30 giống lúa đang được lưu hành. 

Ngoài ra còn rất nhiều giống lúa địa phương khác nữa cũng đang trồng hàng năm. 

Việc đa dạng nguồn giống có điều lợi là chúng không bị áp lực chọn lọc của sâu bệnh 

nhưng lại gây ra đa chủng nguồn giống. Mặt khác có thể do khí hậu nóng ẩm quanh 

năm mà tính trạng thoái hoá giống xảy ra rất nhanh. Một giống mới ra đời chỉ cần 4-5 

năm là năng suất của chúng giảm hẳn. Thực tế trong những năm qua, một số giống 

mới đưa ra sản xuất có rất nhiều giống lúa chỉ cho năng suất trung bình mà chưa hẳn 

đã hơn những giống lúa cũ, do không được chọn lại mà những giống như vậy bị bà 

con nông dân bỏ đi, nhưng thực tế giống Bao thai lùn hiện là giống chủ lực gieo cấy 

trong vụ mùa của 6 huyện miền Đông của tỉnh vì nó phù hợp với chất đất ( khu vực 

miền đông tỉnh Quảng Ninh chủ yếu là chân đất nghèo dinh dưỡng, không chủ động 

nước tưới) đáp ứng được nhu cầu canh tác và mục đích sử dụng của người dân .Nên 

diện tích gieo cây giống Bao thai lùn hiện nay khoảng  2.000 ha với năng suất bình 

quân 3,5 - 4,0 tấn/ha, tổng sản lượng đạt  khoảng 8.000 tấn (BC thống kê 2015). 

Hạt giống dùng trong sản xuất chủ yếu người dân tự để lại, tỷ lệ lẫn cao. Khả 

năng sản xuất hạt giống lúa cung cấp cho nông dân chỉ mới đáp ứng nhu cầu 20 - 

30%. Vì vậy, việc phục tráng giống lúa Bao Thai lùn nhằm nâng cao năng suất, chất 
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lượng gạo và sản xuất hạt giống lúa có quy mô lớn nhằm cung cấp và chủ động nguồn 

giống địa phương là điều hết sức cần thiết.  

1.2.2 Tình hình nghiên cứu tại Công ty 

- Năm 2013 Công ty phối hợp với Phòng nông nghiệp huyện Đông Triều triển 

khai đề tài “Phục tráng giống lúa Nếp cái hoa vàng” tại Yên Đức. Sau bốn năm tiến 

hành phục tráng, công ty đã chọn tạo được giống Nếp cái hoa vàng cứng cây chống 

đổ tốt, đẻ khoẻ, chống chịu với sâu bệnh tốt, năng suất tăng  15 - 20% cơm dẻo 

lâu, có mùi thơm đặc trưng. Từ vụ mùa năm 2005 công ty đưa giống xuống cho dân 

sản xuất, sau đó bao tiêu sản phẩm cho dân. Gạo đặc sản Nếp cái hoa vàng của công 

ty chất lượng ngon, được người tiêu dùng trong tỉnh và các tỉnh  ưa chuộng. (15) 

- Hàng năm Công ty đều tiến hành duy trì sản xuất hạt siêu nguyên chủng các 

giống chủ lực để phục vụ sản xuất trong tỉnh như: Giống Khang dân 18, Hương 

Thơm số 1, Q5, Nếp ĐT52, ĐT37, Nếp cái Hoa Vàng…Sản phẩm hạt giống siêu 

nguyên chủng của công ty đã thực sự có thương hiệu và đã được người nông dân tín 

nhiệm và tin dùng 

Từ năm 2015 Công ty tiếp tục tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ phục tráng giống 

lúa Bao thai tại các huyện miền đông tỉnh Quảng Ninh . Áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

trong sản xuất; định hướng và kế hoạch phát triển lúa mùa đặc sản Bao Thai của các 

địa phương; các khó khăn và giải pháp trong việc sản xuất và tiêu thụ lúa Bao Thai và 

hiện trạng kỹ thuật canh tác lúa Bao Thai. 

 

PHẦN II.  

 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

I.  Nội dung: 

1. Sản xuất hạt siêu nguyên chủng giống lúa bao thai 

* Kết quả điều tra, thu thập 

* Kết quả đánh giá ,chọn lọc,duy trì thế hệ G1(Vụ mùa 2017) 

* Kết quả đánh giá, so sánh, nhân dòng thế hệ G2 so sánh năng suất và nhân sơ 

bộ các dòng phục tráng (Vụ mùa 2018) 

2. Sản xuất hạt nguyên chủng giống lúa Bao Thai  (vụ mùa 2019) 

3. Phân tích chất lượng sản phẩm sau khi phục tráng 

* Phân tích phẩm chất gạo 

* Phân tích chất lượng cơm 

4. Hoàn thiện quy trình phục tráng giống lúa Bao Thai Lùn trên địa bàn miền 

đông và quy trình kĩ thuật canh tác giống lúa bao thai 

5. Tập huấn kĩ thuật tổ chức hội nghị đầu bờ. 
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II. Vật liệu và phương pháp thực hiện 

2.1 Vật liệu 

Giống Bao Thai lùn được thu thập nguồn vật liệu ở 3 huyện miền Đông tỉnh 

Quảng Ninh (Đầm Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu). 

2.2 Phương pháp và nội dung thực hiện 

* Điều tra, thu thập, đánh giá các nguồn lúa Bao thai trong sản xuất tại 

các huyện Miền Đông tỉnh  kháng bệnh bạc lá. 

- Điều tra thu thập nguồn vật liệu từ vụ mùa 2015, mùa 2016 

+ Phương pháp điều tra: Điều tra bằng phiếu và điều tra trực tiếp mẫu ngoài đồng 

ruộng. 

+ Quy mô điều tra: 100 phiểu/3 huyện (mỗi huyện 3 xã) 

+ Địa điểm điều tra tại 3 huyện: Ba chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu. 

- Thu thập, phân loại các dạng hình thoái hóa đại diện trên địa bàn huyện: Ba chẽ, 

Đầm Hà, Bình Liêu trong vụ mùa 2005, mùa 2016 

+ Điều tra hiện trạng bệnh Khô vằn, Đạo ôn, Đốm nâu. 

+ Lấy mẫu giống và xác lập dạng hình nguyên bản : 1500 cây / 3 huyện 

+ Phân lập đánh độ thuần của các các thể thu thập 

* Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa thuần 10TCN 395-2006 

(phần phụ lục) trên cơ sở bản mô tả giống của cơ quan khảo nghiệm (có bản mô tả 

phần phụ lục), căn cứ vào thực tế của địa phương để bổ sung và hoàn thiện bảng các 

tính trạng đặc trưng của giống Bao thai để làm cơ sở phục tráng  

+ Sơ đồ phục tráng (phần phụ lục)  

* Phương pháp đánh giá khả năng kháng sâu bệnh: 

Các chỉ tiêu theo dõi đánh giá như sau: 

Đánh giá theo QCVN 01-55 /BNNVPTNT 2011 

- Bệnh đạo ôn (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9       - Bệnh bạc lá¸ (điểm):  0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 

- Khô vằn (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9      - Bệnh đốm nâu (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 

- Sâu đục thân (điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 – 9       - Sâu cuốn lá(điểm): 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 

Điểm 0: không nhiễm; điểm 1: nhiễm nhẹ ...; điểm 9: nhiễm nặng. 

* Phương pháp chuyển giao. 

Xây dựng mô hình trình diễn  giống lúa bao thai lùn và so sánh với giống đối 

chứng là giống bao thai địa phương đang gieo cấy nguyên bản phổ biến tại 3 huyện 



 12 

* Phương pháp theo dõi. 

Đánh giá các thời kỳ sinh trưởng: 

- Thời kỳ mạ 

- Thời kỳ sau cấy 30 ngày. 

- Thời kỳ đẻ nhánh 

- Thời kỳ làm đòng và sâu bệnh hại. 

- Đo đếm các yếu tố cấu thánh năng suất: Số bông hữu hiệu, số hạt/bông, số 

bông/ m2, tỷ lệ hạt chắc, khối lượng 1000 hạt, năng suất mô hình. 

* Phương pháp xử lý số liệu. 

Sử dụng chương trình Excel. 

PHẦN III  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
 

1. Sản xuất hạt siêu nguyên chủng giống lúa Bao Thai 

* Kết quả điều tra, thu thập 

- Năm 2015: Công ty đã tiến hành triển khai các nội dung từ năm 2015, 2016 để 

tuyển chọn ra cá thể ưu tú G0           

- Thu thập được 30 kg mẫu, các số liệu điều tra, xây dựng các chỉ tiêu cho phục 

tráng giống Bao thai lùn trên cơ sở bảng mô tả giống của Trung tâm khảo kiểm 

nghiệm Quốc Gia. 

- Năm 2016: Từ  nguồn vật liệu thu thập vụ mùa 2015, trên địa bàn 3 huyện Đầm 

Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Công ty tiến hành gieo cấy ruộng vật liệu tại lô 15 đồng 

Công ty để theo dõi đánh giá và chọn cá thể.  

Kết quả: đã chọn được 140 cá thể  tốt nhất, lập thành 140 dòng để làm giống gieo 

cấy đánh giá dòng ở vụ mùa 2017 

- Năm 2017: Từ  140 dòng chọn được từ vụ mùa 2016 qua đánh giá đo đếm các 

chỉ tiêu cao thân, bằng cổ, bông/khóm, dài bông, thoát cổ của từng cá thể trong phòng 

kết quả lấy được 90 dòng ưu tú nhất đưa vào gieo cấy làm dòng dòng G1 vụ mùa 

2017 ( chi tiết phụ lục bảng đo đếm Go mùa 2016) 

*Kết quả đánh giá, chọn lọc, duy trì thế hệ G1 (Vụ mùa 2017)   

                    chi tiết phụ lục bảng đo đếm G1 mùa 2017 

- Địa điểm: Tại Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh 
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- Vật liệu: Từ 90 cá thể được chọn từ vụ mùa 2016 

+ Kết quả đánh giá  trên đồng ruộng  được trung tâm khảo kiểm nghiệm quốc gia 

đánh giá và chọn được 51 dòng có mã số:  2, 4, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 29, 35, 48, 52,  

64, 65, 67, 76, 80, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 

119, 124, 130, 136, 141, 153, 155, 163, 168, 176, 184, 189, 192, 194, 195, 197, 199, 

201, 203. ( theo phiếu kiểm định mã số 170511 ngày 4/11/2017  

+ Tiến hành đo đếm các chỉ tiêu trên các dòng G1 các dòng có các chỉ tiêu thấp 

hoặc cao hơn trung bình đều loại bỏ. Kết quả chọn được 30 dòng ưu tú để đưa vào 

xay sát thử chất lượng gạo cơm. 

Kết quả thu hoạch và đánh giá các chỉ tiêu trong phòng 30 dòng, đã chọn được 16 

dòng ưu tú nhất có có mã số: 5, 9, 12, 15, 17, 23, 29, 35, 48, 64, 76, 80, 89, 108, 111, 

119. 

Khối lượng 16 dòng = 196,5 kg 

(tại quyết định số 54/QĐ-CT ngày 22 tháng 11 năm 2018) 

*Kết quả:  Đánh giá, so sánh, nhân dòng thế hệ G2 so sánh năng suất và 

nhân sơ bộ các dòng phục tráng) Vụ mùa 2018 

- Địa điểm: Tại Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh 

- Vật liệu: Từ 16 dòng ưu tú được chọn từ vụ mùa 2017 

- Kết quả đánh giá (chi tiết biểu 03 trang phụ lục)   

+ Số dòng theo dõi: 16 dòng,  Số dảnh bình quân 9,4 dảnh/khóm  

Các dòng đều có sức sinh trưởng tốt, số dảnh đều vượt so đối chứng 

Đánh giá các chỉ tiêu:  chiều cao, màu sắc bẹ lá, sức đẻ nhánh, màu tai lá, lưỡi lá, 

hình dạng lá, góc đẻ nhánh trên các dòng, chưa thấy xuất hiện cây khác dạng  

Sâu hại: sâu cuốn lá nhỏ, Sâu đục thân xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ  

(điểm 1-3) . 

Bệnh hại: do mưa nhiều, bệnh Khô vằn, phát sinh gây hại, điểm (1-5). 

+ Giai đoạn chuẩn bị làm đòng: lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh,  độ đồng đều cao, 

các dòng chưa thấy xuất hiện cây khác dạng.  

+ Giai đoan trỗ: Thời tiết thuận lợi cho lúa Bao thai trỗ trỗ tập trung từ 4/10- 6/10 

và đều có độ thuần cao, thời gian trỗ chín nhanh trỗ thoát cổ bông. Quan sát các tính 
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trạng hoa, bông, râu  vỏ trấu, dòng 119 xuất hiên 01 cây khác dạng, các dòng còn lại đều 

đồng nhất chưa xuất hiện cây khác dạng. 

- Giai đoạn chín đến chín hoàn toàn:Các dòng đều có độ thuần cao, chống đổ tốt, 

ít sâu bệnh gây hại  

- Kết quả đánh giá diện tích nhân  dòng G2   

Các dòng đều có sức sinh trưởng tốt, số dảnh đều vượt so đối chứng 

Đánh giá các chỉ tiêu:  chiều cao, màu sắc bẹ lá , sức đẻ nhánh, màu tai lá, lưỡi lá, 

hình dạng lá, góc đẻ nhánh trên các dòng, chưa thấy xuất hiện cây khác dạng  

 Sâu Bệnh hại: ở mức độ nhẹ (điểm 1-3) . 

+ Giai đoạn chuẩn bị làm đòng: lúa sinh trưởng  phát triển tốt, ít sâu bệnh,  độ 

đồng đều cao, các dòng chưa thấy xuất hiện cây khác dạng.  

+ Giai đoan trỗ: Thời tiết thuận lợi cho lúa Bao thai trỗ trỗ tập trung từ 4/10- 6/10 

và đều ,độ thuần cao, thời gian trỗ chín nhanh trỗ thoát cổ bông. Quan sát các tính 

trạng hoa, bông, râu  vỏ trấu, dòng 119 xuất hiên 01 cây khác dạng, các dòng còn lại đều 

đồng nhất chưa xuất hiện cây khác dạng. 

-  Đánh giá độ thuần đồng ruộng lần 1 

+ Sinh trưởng lúa: Các dòng đều có sức sinh khá, đẻ nhánh bình quân 6,8 

dảnh/khóm  

+ Đánh giá cỏ dại, sâu bệnh : trên đồng ruộng còn xuất hiện cỏ dại trên các dòng: 

12, 29, 48, 80, 111.  

- Đánh giá độ thuần đồng ruộng lần 2 

+ Đánh giá các chỉ tiêu: chưa thấy xuất hiện cây khác dạng  

+ Sâu hại: sâu cuốn lá nhỏ, Sâu đục thân gây hại ở mức độ nhẹ  (điểm 1-3).  

+ Bệnh hại: bệnh Khô vằn phát sinh gây hại (điểm1-3).Tùy theo diểm 

+ Đánh giá độ thuần đồng ruộng lần 3 

Theo dõi các chỉ tiêu: chiều cao, màu sắc bẹ lá, sức đẻ nhánh, màu tai lá, lưỡi lá, 

hình dạng lá, góc đẻ nhánh trên các dòng, chưa thấy xuất hiện cây có tính trạng khác 

biệt. 

Kết quả đánh giá độ thuần của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây 

trồng Quốc gia tại biên bản số 180442 ngày 1/11/2018 đã kết luận:  

- Số lượng các dòng đạt yêu cầu cho thu hoạch: 15 dòng gồm: 

   Mã số các dòng: 111,108, 89, 80, 76, 64, 48, 35, 29, 23, 15, 12, 9, 5, 17. 

- Kết quả đánh giá các đặc điểm nông học và yếu tố cấu thành năng suất, và 

năng suất các dòng G2 
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- Chiều cao thân: 97,7 - 101,0 cm 

- Chiều dài bông: 25,0 - 25,8 cm 

- Thoát cổ bông: 1,5 - 2,7 cm 

- Bông/khóm 6,5 - 9,7 b/khóm 

- Bằng cổ: 2,0 -  3,4 cm 

- Số hạt/bông:  104 - 116 hạt/bông 

- Tỷ lệ lép: 14,7 - 15,5% 

- Khối lượng 1000 hạt: 22,5gam - 23 gam 

- Năng suất thực thu (kg): 30 - 33 tạ/ha  

Kết quả đo đếm các chỉ tiêu trong phòng: 

+ Số lượng các dòng đạt: 12 dòng 

+  Mã số các dòng: 108, 80, 76, 64, 48, 35, 29, 23, 15, 12, 9, 5. 

Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu gieo trồng: 

+ Số lượng các dòng đạt: 11 dòng (tại quyết định số 54/QĐ-CT ngày 22 tháng 11 

năm 2018) 

Mã số các dòng đạt tiêu chuẩn để hộn thành lô giống siêu nguyên chủng:  80, 76, 

64, 48, 35, 29, 23, 15, 12, 9, 5. 

+ Khối lượng lô siêu nguyên chủng: 1725 kg mã lô giống được Trung tâm Khảo 

kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng Quốc gia chứng nhận theo phiếu kiểm 

nghiệm số A366-2018. 

2 . Kết quả mô hình sản xuất hạt nguyên chủng giống lúa Bao thai (Vụ mùa 2019) 

Vụ mùa 2019 Công ty đã chuyển giao lô giống siêu nguyên chủng Bao thai 

cho các huyện như sau:  

Diện tích triển khai: 30,6 ha trong đó 

 

tt 

 

Tên đơn vị 

 

Số lượng 

(kg) 

Dự kiến 

Diện tích sản 

xuất (ha) 

Diện tích sản 

xuất (ha) 

1 Cty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh 

(Xí nghiệp giống cây trồng Đông Triều) 

 

320 6,4 

4,0 

2 Trung tâm DVKTNN huyện Ba Chẽ 160 3,2 2,0 

3 Trung tâm DVKTNN huyện Bình Liêu 160 3,2 2,0 

4 Trung tâm DVKTNN huyện Đầm Hà 358 3,2 2,0 

5 Trung tâm DVKTNN huyện Tiên Yên 160 3,2 1,0 
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6 Trung tâm DVKTNN huyện Hải Hà 161 3,2 1,0 

7 Trung tâm DVKTNN huyện Móng cái 160 3,2 1,0 

8 Xã Cộng Hòa- Cẩm Phả 246 5,0 2,0 

 Cộng 1725 30,6 15,0 
 

 

- Địa điểm thực hiện mô hình chính: 3 huyện Đầm Hà, Bình Liêu và Ba Chẽ  

Huyện Đầm Hà: xã Dực Yên 

Huyện Ba Chẽ: Đồng Tâm 

Huyện Bình Liêu: xã Lục Hồn  

Qui mô: 2.0 ha/huyện x 3 huyện = 6.0 ha 

- Kết quả đánh giá mô hình sản xuất nguyên chủng 

* Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của giống Bao thai tại các huyện  

như sau:  

Bảng 1. Một số đặc điểm của giống Bao thai tại các huyện vụ mùa 2019 

 

T

T 

Địa điểm 

sản xuất 

TGST 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Chiều dài 

bông lúa 

(cm) 

Chiều dài lá 

đòng (cm) 

Chiều rộng lá 

đòng (cm) 

1 Ba Chẽ 146 118,1 24,6 23,2 1,8 

2 Bình Liêu 147 116,5 22,3 20,3 1,5 

3 Đầm Hà 146 117,2 24,1 24,6 1,8 

4 Tiên Yên 147 116,4 23,5 22,6 1,6 

5 Hải Hà 147 116,8 24,2 22,7 1,7 

6 Móng Cái 146 117,4 23,7 22,2 1,8 

7 Cẩm Phả 147 118,0 24,1 22,8 1,8 

8 Đông Triều 146 116,3 24,4 22,4 1,8 

 

Trích các số liệu của trung tâm dịch vụ tại các huyện vụ mùa 2019 

 

Qua bảng số liệu chúng tôi nhận thấy: 
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Các điểm sản xuất nguyên chủng không có sự khác nhau lớn về thời gian sinh 

trưởng, thời gian sinh trưởng của các dòng dao động từ 146 – 147 ngày. 

Về chiều cao cây gồm các dòng dao động từ 116,5 – 118 cm. 

Về chiều dài bông lúa, chiều dài lá đòng và chiều rộng lá đòng giữa các điểm 

không có sự khác nhau lớn 

* Kết quả đánh giá sâu bệnh hại tại các điểm (bảng 2) 

 

Bảng 2: Kết quả đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh. 

TT Địa điểm Giống 

Sâu hại 

(điểm) 

cuốn lá, đục 

thân 

Bệnh hại 

(điểm)  

khô vằn, bạc 

lá, đạo ôn 

Mức độ nhiễm 

bệnh  

1 
Ba Chẽ 

 

Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

Bao thai(đ/c) 3-5 3-5 Trung bình 

2 Đầm Hà 
Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

Bao thai (đ/c) 3-5 5-7 Trung bình 

3 Bình Liêu 
Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

Bao thai (đ/c) 3-5 3-5 Trung bình 

4 
Tiên Yên 

Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

 Bao thai (đ/c) 5-7 3-5 Trung bình 

5 
Hải Hà 

Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

 Bao thai (đ/c) 3-5 3-5 Trung bình 

6 
Móng Cái 

Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

 Bao thai (đ/c) 3-5 3-5 Trung bình 

7 
Cẩm Phả 

Bao thai NC 1-3 1-3 Nhiễm nhẹ 

 Bao thai (đ/c) 3-5 3-5 Trung bình 

8 
Đông Triều 

Bao thai NC 0-1 0-1 Nhiễm nhẹ 

 Bao thai (đ/c) 3-5 5-7 Trung bình 

Trích các số liệu của trung tâm dịch vụ tại các huyện vụ mùa 2019 

Qua bảng số liệu cho thấy: Lúa bao thai cấy trong mô hình đều có mức nhiễm 

nhẹ. Các giống đối chứng tại các điểm trình diễn đều bị nhiễm bệnh mức trung bình 

đến nặng(điểm 5-7). 
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* Kết quả đánh giá chất lượng trên đồng ruộng 

+ Kiểm định lần 1: Sinh trưởng lúa ở các điểm đều có sức sinh khá, đẻ nhánh 

bình quân 168,1 dảnh/m2 

Đánh giá cỏ dại, sâu bệnh: trên đồng ruộng còn xuất hiện cỏ dại ở một số hộ  

+ Kiểm định lần 2:  Đánh giá các chỉ tiêu chưa thấy xuất hiện cây khác dạng  

Bệnh hại: bệnh Khô vằn,đốm nâu, đạo ôn phát sinh khá nhiều đã phun thuốc 

phòng trừ. 

+ Kiểm định lần 3: Theo dõi các chỉ tiêu chiều cao, màu sắc bẹ lá, sức đẻ 

nhánh, màu tai lá, lưỡi lá, hình dạng lá, góc đẻ nhánh trên các dòng, chưa thấy xuất 

hiện cây có tính trạng khác biệt. 

+ Kết quả nghiệm thu chất lượng độ thuần trên đồng ruộng của Trung tâm 

KKN Quốc Gia: tại 3 điểm(3 huyện ) đều đạt yêu cầu cấp nguyên chủng theo biên bản 

số 190534(Bình Liêu); số 190536(Huyện Đầm hà); 190535(Ba Chẽ) 

* Kết quả đánh giá các chỉ tiêu cấu thành năng suất 

Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thể hiện tiềm năng năng suất của 

giống, đây là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng trong công tác duy trì và chọn tạo 

giống.  

Bảng 3: Kết quả theo dõi các chỉ tiêu cấu thành năng suất, năng suất giống lúa 

Bao Thai lùn cấp  nguyên chủng tại các điểm sản xuất 

 

TT 
Địa điểm 

sản xuất 

Số 

bông/ 

m2 

Số hạt/ 

bông 

Tỉ lệ lép  

(%) 

Khối lượng 

1000 hạt 

(gam) 

NSLT 

(tạ/ha) 

1 Ba Chẽ 254,8 143,7 11,5 22,0 70,5 

2 Bình Liêu 244,1 140,8 13,4 22,0 65,6 

3 Đầm Hà 254,0 128,6 12,0 21,8 73,8 

4 Tiên Yên 252,0 128,3 13,8 22,0 62,0 

5 Hải Hà 253,5 142,1 11,9 22,0 70,6 

6 Móng Cái 245,7 144,1 13,6 22,0 67,3 
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TT 
Địa điểm 

sản xuất 

Số 

bông/ 

m2 

Số hạt/ 

bông 

Tỉ lệ lép  

(%) 

Khối lượng 

1000 hạt 

(gam) 

NSLT 

(tạ/ha) 

7 Cẩm Phả 246,2 145,3 13,5 22,0 68,0 

8 Đông Triều 252,4 132,0 13,0 22,1 68,7 

 

Trích các số liệu của trung tâm dịch vụ tại các huyện vụ mùa 2019 

  Số hạt/ bông, tỷ lệ hạt lép và khối lượng 1000 hạt giữa các điểm cơ bản 

không có sự sai khác lớn. 

*Kết quả đánh giá năng suất thực thu giống bao thai nguyên chủng và giống bao 

thai đối chứng 

Bảng 4: Kết quả đánh giá năng suất thực thu giống bao thai nguyên chủng và 

giống bao thai đối chứng 

TT 
Địa điểm 

sản xuất 

Giống sản 

xuất 

Diện tích 

sản xuất 

(ha) 

 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

Năng suất so 

đối chứng 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Ba Chẽ Bao thai NC 4,0 52,9 130,5  

  Bao thai đ/c  40,5 -  

2 Bình Liêu Bao thai NC 2,0 49,2 125,4  

  Bao thai đ/c  39,2 -  

3 Đầm Hà Bao thai NC 2,0 51,6 128,7  

  Bao thai đ/c  40,0 -  

4 Tiên Yên Bao thai NC 2,0 43,4 115,3  

  Bao thai đ/c  37,6 -  

5 Hải Hà Bao thai NC 1,0 56,5 120,2  

  Bao thai đ/c  47,0 -  

6 Móng Cái Bao thai NC 1,0 47,1 123,6  

  Bao thai đ/c  38,1 -  

7 Cẩm Phả Bao thai NC 1,0 47,6 127,2  

  Bao thai đ/c  37,4 -  
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8 ĐôngTriều Bao thai NC 2,0 51,5 132,1  

  Bao thai đ/c  38,9 -  

- Năng suất trung bình Bao thai phục tráng: 49,8 tạ/ha 

- Năng suất trung bình Bao thai đối chứng: 39,7 tạ/ha 

- Năng suất trung bình Bao thai phục tráng tăng so Bao thai đối chứng: 25,4% 

 

Nguồn: Trích báo cáo kết quả mô hình của TTDVKTNN các huyện và  

                              số liệu BC gặt thống kê vụ mùa 2019 
 

Năng suất thực thu có sự sai khác giữa các điểm, điểm có năng suất thực thu 

thấp nhất là huyện Tiên Yên (đạt 43,4 tạ/ha). Huyện Hải Hà có năng suất thực thu 

cao nhất là (56,5 tạ/ha).  

Năng suất trung bình Bao thai phục tráng: 49,8 tạ/ha 

Năng suất trung bình Bao thai đối chứng: 39,7 tạ/ha 

Năng suất trung bình Bao thai phục tráng tăng so Bao thai đối chứng: 25,4% 

Kết quả đánh giá chất lượng lô giống nguyên chủng tại các điểm mô hình chính: 
 

Bảng 5: Kết quả đánh giá chất lượng lô giống nguyên chủng  

                            tại các điểm mô hình 

 

TT 
Địa điểm 

sản xuất 

Diện tích 

sản xuất 

(ha) 

 

Số hộ đạt 

Số lượng 

giông nguyên 

chủng (kg) 

Số phiếu chứng 

nhân chất lượng 

Quốc gia 

1 Ba Chẽ 2,0 25 5.092 A561-2019 

2 Bình Liêu 2,0 11 3.136 A559-2019 

3 Đầm Hà 2,0 7 3.874 A560-2019 

  6 43 12.102  

3.  Kết quả phân tích chất lượng lúa bao thai 

3.1  Phân tích chất lượng gạo  

+ Vật liệu:  mẫu ở các điểm triển khai mô hình(1 mẫu là giống đã qua phục 

tráng, 1 mẫu không qua phục tráng của giống Bao Thai) 

+ Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm giống cây 

trồng Quốc Gia 

Bảng 6: Chỉ tiêu chất lượng gạo 

Chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

gạo lật  

(%) 

Tỷ lệ 

gạo xát  

(%) 

Tỷ lệ gạo 

nguyên 

(%) 

Chiều dài 

hạt gạo 

xát (mm) 

Tỷ lệ 

D/R 

Nhiệt 

độ hóa 

hồ 

Độ 

trắng 

bạc 

Hàm lượng 

Amyloza 

(%CK) 
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BT PT 81,05 71,94 79,62 4,97 1,87 Cao 
Hơi 

bạc 
26,91 

BT(đ.c) 81,03 67,78 60,59 4,98 1,89 Cao 
Hơi 

bạc 
27,40 

Ghi chú: Trích phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống sản 

phẩm cây trồng Quốc Gia. 

 BT PT: Bao thai lùn phục tráng: BT(đ.c): bao thai đối chứng  
 

Kết quả phân tích chất lượng gạo cho thấy: mẫu bao thai được phục tráng đã 

có các chỉ tiêu chất lượng gao cao hơn so đối chứng chưa phục tráng ở tất cả các chỉ 

tiêu 

3.2 Phân tích chất lượng cơm 

Bảng 7: Chỉ tiêu chất lượng cơm 

Tên giống Mùi 
Độ mềm 

dẻo 

Độ 

trắng 
Vị ngon 

Điểm tổng 

hợp 

Xếp hạng chất 

lượng 

BT PT 2,0 2,7 5,0 2,0 11,7 Trung bình 

BT(đ.c) 2,0 2,7 5,0 2,0 11,7 Trung bình 

 

Ghi chú: Trích phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống sản 

phẩm cây trồng Quốc Gia. 

BT PT: Bao thai lùn phục tráng: BT(đ.c): bao thai đối chứng  

 

4. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng giống siêu nguyên chủng Bao thai so với 

giống lúa bao thai cũ do bà con tự để lại. 

Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu quan trọng và là vấn đề quan tâm nhất của người 

sản xuất lúa. Bước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc sử dụng giống giống siêu 

nguyên chủng được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 8: Hiệu quả kinh tế của gieo cấy giống siêu nguyên chủng Bao thai so với 

giống lúa bao thai cũ do bà con tự để lại. 

 

Giống 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

Tỷ lệ gạo 

xát (%) 

Giá gạo 

(đ/kg) 

Giá trị thu 

nhập 

(triệuđ/ha) 

Chi phí cho 

1 ha 

(triệuđ/ha) 

Thu 

nhập so 

với Đ/c 

Ba Chẽ 

BT(NC) 52.9 69,3 12.000 43,99 15,5 28,49 

Bthai(đ.c) 40.5 66,1 11.500 30,40 16,4 100,0 

Bình Liêu 

BT(NC) 49.2 67,5 12.000 39,85 15,5 24,35 
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BT(đ.c) 39.2 60,2 11.500 27,41 16,4 100,0 

Đầm Hà 

BT(NC) 51.6 68,0 12.000 42,10 15,5 46,23 

BT(đ.c) 40.0 63,4 11.500 28,79 16,4 100,0 

Ghi chú BT(SNC): bao thai siêu nguyên chủng; BT(Đ.c) Bao thai đối chứng 

Qua số liệu bảng 5: Với chi phí sản xuất tương đương đối chứng,  giá  lúa bao thai 

cao hơn giống bao thai đối chứng là 500 đồng/kg. Tính hiệu quả kinh tế gieo cấy 

giống lúa Bao thai SNC so với giống bao thai đối chứng tăng 24,35 đến 46,23 triệu đ/ha . 

* Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất hạt giống 

nguyênchủng 

+Thuận lợi: 

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật năng động và nhiệt tình trong công việc. 

- Được cấp trên thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao. 

- Được đầu tư đất đai, dụng cụ đầy đủ và kịp thời. 

+ Khó khăn: 

- Đây là mô hình mới, lần đầu tiên sản xuất hạt giống tại các huyện trực tiếp là 

người nông dân, nên việc chỉ đạo chọn lọc, thu hoạch chưa đồng bộ kịp thời  

5. Kết quả hoàn thiện Quy trình 

5.1. Qui trình phục tráng, duy trì giống lúa bao thai lùn (có bản hướng dân trang 

phụ lục) 

Với giống bao thai khi chọn lọc giống gốc phải đạt mục tiêu vừa duy trì được độ 

thuần, vừa duy trì được năng suất, chất lượng của chúng. Vì vậy cần phải có quy 

trình chọn lọc riêng cho giống lúa này.  

Quy trình chọn lọc duy trì được tiến hành như sau: 

* Vụ thứ 1 - G0:  

Chọn cá thể ưu tú từ 1500 cá thể được thu thập từ các huyện sau đó đưa về phân 

tích, đo  đếm các chỉ tiêu trong phòng sau đó chọn ra các cá thể ưu tú 

Đánh giá và chọn lọc cá thể trong phòng: tiến hành đo đếm từng cá thể đã chọn 

được ngoài đồng ruộng về các chỉ tiêu chiều cao cây, số bông/khóm, chiều dài trục 

chính của bông, chiều dài cổ bông, tổng số hạt chắc/bông, khối lượng 1000 hạt), tính 

giá trị trung bình ( X ), độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình (s) theo công thức sau: 

+ Giá trị trung bình: 
n

X
xi
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+ Độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình: 
 

n

X
s

xi 


2

     (nếu n ≥ 25) 

                                                          và 
 

1

2







n

X
s

xi      (nếu n < 30) 

Trong đó:   s là độ lệch chuẩn; 

         xi là giá trị đo đếm được của cá thể (hoặc dòng) thứ i (i từ 1 ... n); 

         n là tổng số cá thể hoặc dòng được đánh giá; 

        X  là giá trị trung bình. 

Chọn các cá thể có giá trị nằm trong khoảng X  ± s. 

Các tính trạng thời gian trỗ và thời gian chín của các cá thể phải bằng nhau 

(cùng ngày) 

Cắt bông của các cá thể đạt yêu cầu ở vị trí dưới cổ bông khoảng 10 cm, cho vào 

túi giấy hoặc túi nilon riêng biệt, ghi mã số, phơi cả túi đến khô và bảo quản trong 

điều kiện an toàn khô để gieo trồng ở vụ tiếp theo. 

*Vụ thứ 2 - G1:  

Đánh giá dòng: Gieo riêng toàn bộ các cá thể chọn được ở vụ thứ 1 (G0), cấy 

thành băng mỗi dòng 15-25 m2, diện tích bằng nhau, cấy hết mạ, cấy tuần tự từng 

dòng từ 1 đến hết dọc theo bờ ruộng theo sơ đồ thí nghiệm đã thiết kế.  

Vẽ sơ đồ ruộng giống và cắm thẻ đánh dấu ở đầu mỗi dòng ngay sau khi cấy xong.  

Khi lúa đẻ nhánh rộ (đẻ từ 5 nhánh trở lên), đi đánh giá, cắm que ở các dòng 

sinh trưởng phát triển đồng đều, khỏe mạnh, sạch sâu bệnh, trong dòng không có cây 

khác dạng, các dòng khác dạng loại bỏ không cắm que.  

Quan sát thường xuyên các tính trạng đặc trưng của từng dòng để loại bỏ cây lẫn 

cơ giới, những dòng có tính trạng không đúng giống, dòng xuất hiện cây phân ly 

dòng sinh trưởng kém, dòng bị sâu bệnh hại hoặc chống chịu yếu 

Rút bỏ que bỏ cả dòng có cây phân ly, sinh trưởng kém, sâu bệnh. 

Khi lúa trỗ 30%, loại tiếp các dòng trỗ sớm hơn, muộn hơn, trỗ không đều: lá, 

bông hạt,... khác dạng, bị sâu bệnh... 

Khi lúa chín chọn lại lần nữa, mời cán bộ kiểm định đồng ruộng Quốc gia kiểm 

tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng đồng ruộng. 

Sau đó thu mỗi dòng 10 cây mẫu tại 2 điểm ngẫu nhiên bằng cách nhổ hoặc cắt 

sát gốc để đánh giá trong phòng, không lấy cây đầu hàng và cây hàng biên. Loại bỏ 

các dòng có giá trị trung bình của bất cứ tính trạng số lượng nào nằm ngoài độ lệch 

chuẩn. 
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Thu hoạch, phơi khô, làm sạch và tính năng suất của từng dòng, tiếp tục loại bỏ 

dòng có năng suất thấp và dòng có hạt gạo lật khác nhau.  

Nếu số dòng đạt yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 85% tổng số dòng G1 thì hỗn hạt 

của các dòng này thành lô hạt giống siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn, lấy mẫu gửi cơ 

quan kiểm nghiệm, đóng bao và gắn tem nhãn theo quy định. Bảo quản cẩn thận để 

sản xuất hạt giống nguyên chủng ở vụ sau. 

Nếu số dòng đạt yêu cầu nhỏ hơn 85% tổng số dòng G1 thì tiếp tục đánh giá và 

nhân các dòng được chọn ở vụ thứ 3 (G2). 

Có thể sử dụng các dòng đạt yêu cầu ở ruộng G1 làm vật liệu khởi đầu để chọn 

cá thể nhằm tiếp tục sản xuất lô hạt giống siêu nguyên chủng khác  

*Vụ thứ 3 - G2: Lượng hạt giống của mỗi dòng thu được ở vụ trước được chia 

làm hai phần: Phần nhỏ (khoảng 1/3 - 1/4) để dự phòng, phần còn lại được gieo cấy 

trên ruộng so sánh và ruộng nhân dòng, các ruộng phải có sơ đồ riêng sau khi cấy.  

- Ruộng so sánh: Chọn ruộng thật đồng đều, cấy các dòng thành từng ô theo 

phương pháp tuần tự không nhắc lại, mỗi ô có diện tích ít nhất 10m2 và cách nhau 30 

- 35cm. Thường xuyên theo dõi từ lúc gieo, cấy đến thu hoạch, chỉ được phép khử bỏ 

cây khác giống do lẫn cơ giới trước khi tung phấn, không khử bỏ các cây khác dạng 

khác. Loại bỏ dòng có cây khác dạng, dòng có tính trạng biểu hiện không phù hợp 

với mức độ biểu hiện chung của đa số dòng, dòng sinh trưởng - phát triển kém do 

nhiễm sâu bệnh, bị ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh bất thuận hoặc do các nguyên 

nhân khác.  

Đánh giá các dòng đạt yêu cầu lần cuối trước khi thu hoạch 1 - 2 ngày, mỗi dòng 

thu 10 cây mẫu tại 2 điểm ngẫu nhiên bằng cách nhổ hoặc cắt sát gốc để đánh giá 

trong phòng, không lấy cây đầu hàng và cây ở hàng biên. Tiếp tục loại bỏ các dòng 

có giá trị trung bình của bất cứ tính trạng số lượng nào nằm ngoài độ lệch chuẩn. 

- Ruộng nhân dòng: Sau khi cấy ruộng so sánh, cấy hết số mạ còn lại ở ruộng 

nhân dòng. Tiến hành kiểm định các dòng đã được chọn ở ruộng so sánh vào thời kỳ 

trỗ 50% và trước thu hoạch để phát hiện cây khác dạng. Cho phép khử bỏ cây khác 

giống do lẫn cơ giới, loại bỏ các dòng có cây khác dạng.  

Thu hoạch và tính năng suất của các dòng được chọn (kg/m2), tiếp tục loại bỏ 

các dòng có năng suất thấp và dòng có hạt gạo lật khác màu, nếu là lúa thơm thì loại 

bỏ các dòng không có mùi thơm. 

Dựa trên kết quả đánh giá ở ruộng so sánh, ruộng nhân dòng và kết quả đánh giá 

trong phòng để chọn ra các dòng đạt yêu cầu.  

Tự kiểm tra chất lượng gieo trồng của từng dòng được chọn trước khi hỗn các 

dòng đạt yêu cầu thành lô hạt giống siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn, lấy mẫu gửi  
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phòng kiểm nghiệm, đóng bao và gắn tem nhãn theo quy định, bảo quản cẩn thận để 

sản xuất hạt giống nguyên chủng ở vụ sau. 

* Qui trình duy trì  hạt giống lúa bao thai cấp nguyên chủng (Vụ thứ 4) 

(áp dụng cho cả các hộ hoặc nhóm nông dân ở các địa phương) 

Hạt giống nguyên chủng phải nhân trực tiếp từ lô hạt siêu nguyên chủng.  

- Ruộng gieo mạ:  có diện tích bằng 1/5 diện tích ruộng cấy 

- Lượng giống gieo:  50- 60 kg/ha, cấy theo băng rộng 1,6 -1,8 m. 

Chuẩn bị ruộng cẩn thận, bón phân đầy đủ cân đối, cấy 1 dảnh/khóm. Thực hiện 

đúng quy trình nhân nguyên chủng của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thường xuyên 

theo dõi, phát hiện và khử bỏ cây khác dạng trong ruộng giống từ khi gieo, cấy đến 

trước khi thu hoạch, mời cán bộ kiểm định đồng ruộng đánh giá.  

Khi lúa chín lấy mẫu theo dõi chỉ tiêu: chiều cao, các yếu tố cấu thành năng 

suất, năng suất. 

Thu hoạch, phơi riêng, cân và tính toán năng suất. 

Lấy mẫu 10 kg/lô để xay xát đánh giá chất lượng xay xát, chất lượng dinh 

dưỡng, chất lượng cơm, đồng thời gửi mẫu đến phòng kiểm nghiệm giống cây trồng 

để đánh giá chất lượng gieo trồng.  

Khi xác định chất lượng lô giống đạt cấp nguyên chủng theo qui chuẩn Việt Nam 

(QCVN 01-54: 2011) thì đóng bao, gắn tem theo quy định và chuyển vào kho bảo quản và 

lô hạt giống đó được công nhận là lô hạt giống nguyên chủng. 

* Qui trình duy trì  hạt giống lúa Bao thai cấp xác nhận (Vụ thứ 5) 

       (áp dụng cho cả các hộ hoặc nhóm nông dân ở các địa phương) 

- Hạt xác nhận phải nhân trực tiếp từ hạt nguyên chủng. 

- Kỹ thuật sản xuất hạt xác nhận: Tương tự giống như sản xuất hạt nguyên 

chủng.  

- Sau khi kiểm định đồng ruộng và kiểm nghiệm theo quy định, nếu lô hạt giống 

đạt yêu cầu kỹ thuật đối với hạt giống cấp xác nhận theo qui chuẩn Việt Nam (QCVN 

01-54: 2011) thì được công nhận là lô hạt giống xác nhận.  

- Hạt giống xác nhận được đóng bao, gắn tem theo quy định và chuyển vào kho 

bảo quản cẩn thận để sản xuất đại trà. 

* Qui trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa Bao thai nguyên chủng 

 - Ruộng giống 

+ Đất: Chọn ruộng có độ phì khá, bằng phẳng, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới 

tiêu, sạch cỏ dại và sâu bệnh, không có lúa vụ trước mọc lại, ít bị tác động bởi các 

điều kiện ngoại cảnh bất thuận.  
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+ Cách ly: Ruộng giống phải được cách ly với các ruộng lúa xung quanh theo 

qui chuẩn Việt Nam (QCVN 01-54: 2011) 

Nếu ruộng cấy dòng có diện tích nhỏ, có thể sử dụng hàng rào cách ly bằng vải 

bạt hoặc nylon để thay thế các yêu cầu cách ly trong tiêu chuẩn nêu trên.  

 - Thời vụ: Gieo mạ  dược  5/6 đến 20/6, Tuổi mạ 30-35 ngày 

                    Cấy kết thúc trước 20/7.  

 

*Sản xuất mạ:  Lượng giống (tính cho 1 sào lúa cấy): 30- 42 kg/ha 

+ Ngâm ủ hạt giống: Xử lý hạt giống trước khi ngâm ủ nhằm loại bỏ các tác 

nhân sâu bệnh hại gây lên. Hạt giống phải được đãi và ngâm trong nước sạch và ấm 

đến khi no nước, sau đó rửa chua, để ráo nước, ủ ở nhiệt độ 28 -350C. Trong 

quá trình ủ cần thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ phù hợp. Khi 

hạt nẩy mầm đạt yêu cầu thì đem gieo. 

+ Làm đất: Chọn loại đất thịt nhẹ, độ phì khá, được làm nhuyễn, lên luống rộng 

1,2-1,4m, có rãnh rộng 25- 30cm, mặt luống phẳng và không đọng nước.  

+ Phân bón: Bón lót  phân chuồng + 20 kg lân Supe + 2 kg đạm Ure + 2 kg Kali clorua 

cho 1 sào ( tương đương : 1 kg phân chuồng , 50 gam lân Supe, 5 gam ure, 5 gam Kali clorua/ 

1m2). 

+ Mật độ gieo, cách gieo: Lượng giống gieo cho 1 sào Bắc Bộ (360 m2): 30 kg hạt 

giống/sào; Gieo hạt nhiều lần để đảm bảo hạt được rải đều trên bề mặt luống. 

+ Chăm sóc mạ: phun thuốc trừ cỏ sau gieo 1-2 ngày . Giữ ruộng cạn nước cho mạ ngồi 

thuận lợi. Khi mạ có 2- 2,5 lá bón thúc lần một với lượng 2 kg đạm ure + 2 kg Kali clorua cho 1 

sào (360 m2) mạ , đưa nước cho đủ ẩm , 7 ngày trước khi cấy bón với lượng tương tự để mạ ra 

rễ mới khi cấy nhanh bén rễ , hồi xanh. 

+ Tiêu chuẩn mạ tốt: Mạ to gan, đanh dảnh, đã đẻ được hai nhánh, không bị sâu bệnh , 

màu xanh sáng, cao 35-40 cm, bộ rễ khỏe có nhiều rễ mới đang nhú. 

* Kỹ thuật cấy lúa và chăm sóc 

 - Kỹ thuật cấy: Tuổi mạ đối với mạ dược nhóm dài ngày: 6,0 - 7,0 lá  

Cấy 1 dảnh (không tính ngạnh trê), nông tay, thẳng hàng, theo băng. Sản xuất 

giống siêu nguyên chủng, các dòng phải cấy xong trong 1 ngày.  

Mật độ     

+ Đối với ruộng sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng: Nhóm dài ngày 25 - 

40 cây/m2  

+ Đối với ruộng sản xuất hạt giống nguyên chủng và xác nhận: 40-50 cây/m2 

Tuỳ điều kiện cụ thể (tính chất đất, tuổi mạ…) có thể cấy thưa hơn để tăng số 

dảnh, bông và hạt trên một cây. 

Phân bón: 
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Bảo đảm nguyên tắc bón cân đối, hợp lý, bón tập trung , bón sâu. Tăng cường sử dụng 

các loại phân bón đa yếu tố, phân chuyên dùng và phân hữu cơ tổng hợp, hạn chế sử dụng phân 

đơn. Lượng phân bón tùy thuộc vào chân đất, chất đất. Đối với đất có dinh dưỡng trung bình 

bón (tính cho 1 sào 360 m2) :  

Phân chuồng (hoặc thay thế bằng các loại phân vi sinh, phân hữu cơ sinh học...) 

+  5 - 6 kg đạm Ure + 15 - 20 kg lân super  + 4 - 5 kg Kali clorua. 

+ Phương pháp bón phân như sau: 

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng (nếu có) + 100 % lân Supe + 2,5 – 3 kg đạm Ure  trước 

khi bừa cấy. 

+ Bón thúc lần 1 (sau cấy 15-20 ngày): Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh , bón 2- 2,5 kg đạm ure 

+ Bón thúc lần 2 (thúc đòng): Bón nốt 10 % số phân đạm Ure và Kali clorua, nếu lúa vẫn 

có màu xanh đậm thì bớt đi 10 % đạm  Ure và chỉ bón số Kali clorua còn lại. 

+Tưới nước  

Sau khi cấy giữ lớp nước 3 - 5cm cho lúa hồi xanh, sau đó thường xuyên giữ 

nước ở mức 2 - 3cm. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh rút nước phơi ruộng 5 - 7 ngày, sau 

đó tưới và giữ đủ nước trong suốt thời kỳ làm đòng, trỗ bông và vào chắc. Trước khi 

thu hoạch 7 - 10 ngày rút kiệt nước.  

- Gieo thẳng và chăm sóc: (chỉ áp dụng sản xuất hạt giống nguyên chủng và 

xác nhận) 

+ Mật độ: Chỉ gieo thẳng theo hàng hoặc băng ở ruộng sản xuất hạt giống 

nguyên chủng và xác nhận, lượng hạt giống: 60 - 100 kg/ha. 

+ Phân bón: Lượng phân bón cho 1ha: Như mục phân bón dành cho lúa cấy 

* Qui trình chän läc trên đồng ruộng  

- Chän  läc 4 lÇn 

 + Giai ®o¹n m¹: Lo¹i bá c©y kh¸c chiÒu cao, mÇu s¾c th©n l ,̧ cá lång vùc 

 + Giai ®o¹n lóa con g i̧: Lo¹i bá c©y kh¸c d¹ng, kh¸c gièng , cá lång vùc 

 + Giai ®o¹n sau lóa trç 3-5 ngµy : Lo¹i bá hÕt nh÷ng khãm kh¸c d¹ng, vÒ 

chiÒu cao, h×nh d¹ng, mÇu s¾c th©n l¸, má h¹t, nh÷ng khãm trç sím hoÆc muén 

qu¸, nh÷ng khãm gièng kh¸c, cá lång vùc. 

- Giai ®o¹n tríc thu ho¹ch 5-7 ngµy, lo¹i bá triÖt ®Ó c¸c c©y kh¸c d¹ng vÒ 

chiÒu cao, thêi gian sinh trëng, h×nh d¹ng th©n l¸ vá h¹t, má h¹t, vµ cá lång vùc  

- Sau khi khö lÇn cuèi b¸o c¸n bé kü thuËt ®Õn nghiÖm thu kiÓm ®Þnh ruéng gièng. 

* Qui trình thu ho¹ch  

  - Khi 80-85% sè h¹t/b«ng chÝn th× thu ho¹ch ®ưîc: Chän ngµy n¾ng, t¹nh ®Ó gÆt. 

   - Thu ho¹ch ®Õn ®©u tuèt, ®Ëp ph¬i ngay, kh«ng ñ qua ®ªm, chó ý tr¸nh lÉn trong qu  ̧

tr×nh tuèt, ph¬i , qu¹t, ®ãng bao b× vµ vËn chuyÓn. 
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* Qui trinh lÊy mÉu kiÓm tra chÊt lîng  

- Cấp siêu nguyên chủng: Cơ quan kiểm nghiệm  lấy mẫu của từng lô giống theo qui định 

cấp Siêu nguyên chủng 

 - Cấp nguyên chủng, xác nhận: C¸n bé kü thuËt cña HTX lÊy mÉu cña tõng hé gia ®×nh 

(Mçi mÉu 0,5 kg) göi vÒ phßng KCS  cña   c«ng ty giống ®Ó kiÓm tra chÊt lîng 

   + Mầu Gièng kiÓm tra ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu: Tû lÖ nÈy mÇm  85% , h¹t kh¸c gièng  

0,05 % , ®é s¹ch  99%, thuû phÇn  13,0 % th× ®îc c«ng nhËn lµ h¹t  gièng nguyªn chñng ./. 

+ Mầu Gièng kiÓm tra ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu: Tû lÖ nÈy mÇm  85% , h¹t 

kh¸c gièng  0,3 % , ®é s¹ch  99%, thuû phÇn  13,0 % th× ®îc c«ng nhËn lµ 

h¹t  gièng xác nhận - Mầu thóc  thương phẩm kiÓm tra ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu : 

h¹t kh¸c gièng  0,05 % , ®é s¹ch  99%, thuû phÇn  13,0% th× ®îc c«ng nhËn đạt  

tiªu chuẩn thu mua h¹t  thương phẩm./. 

* Qui trình bảo quản 

- Phải kiểm tra cẩn thận các thiết bị, dụng cụ, phương tiện chuyên chở, bao bì, 

sân phơi và kho trước khi thu hoạch. Chú ý các thao tác trong quá trình thu hoạch, 

chế biến và đóng bao để phòng ngừa lẫn tạp cơ giới. 

- Bao giống trong kho được xếp theo hàng, theo lô, theo cấp, không để sát tường, 

có lối đi thông thoáng, tiện cho việc lấy mẫu kiểm tra và xử lý khi cần thiết.  

- Kiểm tra định kỳ 2,0 - 2,5 tháng một lần đối với các chỉ tiêu độ ẩm, tỷ lệ nảy 

mầm và sâu mọt, trước khi xuất kho một tháng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng gieo 

trồng của lô giống lần cuối. 

5.2. Qui trình canh tác giống lúa bao thai lùn 

                     (có bản hướng dẫn trang phụ lục) 

5.2.1 Thời vụ gieo mạ và cấy 

 Chi gieo cấy trong vụ mùa, gieo mạ trong khoảng từ 5-20/6, cấy từ 10/7-20/7 

dương lịch  (Tuổi mạ 30-35 ngày). 

5.2.2 Lượng giống (tính cho 1 sào lúa cấy): 2-2,5 kg 

5.2.3 Kỹ thuật làm mạ 

a) Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống 

Xử lý, ngâm,ủ hạt giống: Sử dụng nước muối theo tỷ trọng 1,08 bằng cách pha 

1,5kg muối với 10 lít nước sạch cho tan muối, đựng dung dịch muối vào xô 20 lít. 

Sau đó cho hạt giống vào xô dung dịch để loại bỏ các hạt lép, lửng.Phần hạt chắc 

chìm ở dưới bỏ ra đãi sạch bằng nước sạch rồi đem hong lại cho se vỏ sau đó đem 

ngâm hạt trong nước nóng 540C (3 sôi , 2 lạnh), thời gian ngâm hạt giống từ 50-60 

giờ, cứ 8-10 giờ thay nước một lần, sau đó đãi sạch nước chua và đổ thóc giống đã 

ngâm vào bao vải, ủ ở nơi thoáng mát trong 24-30 giờ, thì có mộng đủ tiêu chuẩn 
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đem gieo. Trong quá trình ủ, phải kiểm tra nếu hạt thóc khô tưới thêm nước. Khi thóc 

đã nứt lanh phải nhanh chóng đảo nhẹ, rải mỏng, hạ nhiệt độ chỉ còn khoảng 250C. 

Khi hạt thóc ra mộng và rễ đều,mộng mập, khô giáo , đem gieo. 

 Chú ý: 

- Sau khi đãi sạch nước chua cần để cho thóc giống chảy hết nước, ráo kỹ 

(nhưng không được để khô) mới đổ vào bao để ủ. 

- Cần kiểm tra thóc trước khi đem ủ bằng cách bốc một nắm thóc trên tay bóp 

mạnh, nước chảy ra kẽ tay không còn nhờn, không còn mùi chua nữa, có mùi thơm 

hăng đặc thù của thóc ngâm là đạt yêu cầu. 

b) Gieo mạ, chăm sóc mạ 

- Đất gieo mạ: chọn ruộng có thành phần cơ giới nhẹ, đát cát pha,chân đát  cao dễ tiêu 

thoát nước, tránh úng ngập khi mưa lớn. 

 - Làm đất: Đất cày bừa ngả sớm, bừa nhuyễn, bằng phẳng, sạch cỏ, lên luống  rộng 1,0 -

1,2 m, tạo rãnh và thiết kế mặt luống cao hơn  hai bên cạnh để dễ thoát nước . 

- Bón lót: 360kg phân chuồng + 20kg lân super bón lót trước khi bừa nhuyễn . Sau khi vét 

rãnh lên luống bón 1,8 kg đạm + 1,8 kg kali clorua dùng cào răng ngắn vùi sâu 5cm ở lớp mặt, 

trang phẳng mặt luống, rút hết nước trên bề mặt luống. 

- Mật độ gieo và cách gieo: lượng giống gieo cho một sào bắc bộ (360 m2): 30kg hạt 

giống /sào, Gieo hạt nhiêu lần để đảm bảo hạt được giải đều trên mặt luống.  

- Chăm sóc mạ: phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm sau gieo 1-2 ngày . Giữ ruộng cạn nước 

cho mạ ngồi thuận lợi. Khi mạ được 2-2,5 lá bón thúc lần 1 với lượng 2kg đạm + 2kg kali 

clorua, đưa nước cho đủ ấm , khi mạ được 3,5-4 lá thúc lần 2 với lượng như bón thúc lần 1. 

Thúc lần 2 giúp cây mạ sinh trưởng bề ngang và đẻ nhánh (nếu có điều kiện trước  cấy 7 ngày 

bón tiễn chân để cho mạ ra rễ mới khi cấy nhanh bén rễ hồi xanh). 

Cần theo dõi phòng trừ kịp thời các loại sinh vật gây hại đặc biệt là sâu đục thân 

hai chấm. 

- Tiêu chuẩn mạ tốt: Mạ đanh dảnh, đã đẻ được 2 nhánh (mạ ngạnh trê), không bị sâu 

bệnh, màu xanh sáng , cây cao, bộ rễ khỏe có nhiều rễ mới đang nhú. 

5.2.4 Kỹ thuật cấy lúa và chăm sóc 

- Làm đất: Lúa Bao thai lùn thích hợp với các loại chân đất cát, cát pha. Đát 

trồng lúa cần phải được cày sớm,  

*Kỹ thuật thâm canh lúa cấy 
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 + Đất và làm đất: đất cấy lúa cần cày sớm , ruộng làm dầm phải giữ nước ,cày 

sâu bừa kĩ làm đất nhuyễn, sạch cỏ dại,mặt luống bằng phẳng thuận lợi khi cấy đồng 

đều và điều tiết nước. 

Kỹ thuật cấy: cấy mạ non khi mạ có từ 3-5 lá. Mật độ cấy từ 40 khóm/m2, cấy 3-

4/khóm. Cấy theo băng, luống để tiện theo dõi, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh… Cấy 

nông tay, không làm tổn thương cây mạ khi cấy. mực nước trên ruộng từ 3-5cm để 

lúa nhanh bén rễ hồi xanh. 

Phân bón cho lúa: Đảm bao nguyên tắc bón cân đối, hợp lý, bón tập trung, bón 

sớm và bón sâu. Tăng cường sử dụng các loại phân bón đa yếu tố, phân chuyên dùng 

và phân hữu cơ tổng hợp,hạn chế sử dụng phân đơn. 

Lượng phân bón tùy thuộc vào chân đất, chất đất. Đối với đất có dinh dưỡng 

trung bình bón (tính cho một sào 360m2): Phân chuồng 300-400 kg (hoặc thay thế 

bằng các loại phân vi sinh, phân hữu cơ sinh học…)+ 7-8kg đạm ure + 10-15kg supe 

lân + 5-6kg Kali clorua. 

- Phương pháp bón phân như sau: 

+  Bón lót: toàn bộ phân chuồng + 100% lân supe + 2,5-3kg đạm ure + 2-2,5kg 

Kali clorua trước khi bừa cấy. 

+ Bón thúc lần 1 (sau cấy 15-20 ngày): khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, bón 3,5-4kg 

đạm ure. 

+ Bón thúc lần 2 (thúc đòng) : Bón lốt lượng đạm Urre và Kali clorua, nếu lúa 

vẫn còn có màu xanh đậm chỉ bón số Kali clorua còn lại. 

Điều tiết nước phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, tạo điều kiện 

tốt nhất cho cây lúa sinh trưởng phát triển và thuận tiện cho quá trình chăm sóc, thu 

hoạch. 

Thường xuyên kiểm tra đồng  ruộng  để phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại 

sâu bệnh gây hại. Chú ý phòng trừ các đối tượng: Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá, 

rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, chuột hại… 

Phun trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá bằng: Padan 95sp, Sacopos 550EC, Aremec 

18EC, Vỉtako 40WG… 

Phun trừ rầy bằng: Actara 25WG, Bassa.. 

Phun trừ đạo ôn: Filia 525SE,Fujione 40WP.. 

Phun trừ khô vằn: Anvil 5-10EC, Validacin 3SL… 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, 

đúng nồng độ - liều lượng, đung cách) và theo khuyến cáo trên bao bì. 

- Thu hoạch , bảo quản 
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+ Khi lúa chín 85-90% th× thu ho¹ch ®ưîc: Chän ngµy n¾ng ráo để thu hoạch, thu 

hoạch đến đâu tuốt ,đập phơi ngay, hạ độ ẩm trong hạt thóc xuống từ từ còn 12,5-

13% thường phơi khoảng 2-3 ngay tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.để hạt gạo không 

bị gãy nát khi xay xát, chế biến, sau đó  cho vào bảo quản. 

6. Kêt quả tập huấn kỹ thuật, tổ chức hội nghị đầu bờ  

* Nội dung tập huấn cho người nông dân: 

- Tập huấn quy trình kĩ thuật sản xuất giống lúa Bao thai lùn. 

- Giới thiệu quy trình kĩ thuật duy trì phục tráng giống  lúa bao thai lùn. 

- Nguồn gốc và đặc điểm 

- Quy trình duy trì hạt giống lúa Bao thai siêu nguyên chủng. 

- Quy trình sản xuất hạt giống lúa Bao thai cấp nguyên chủng. 

- Kỹ thuật sản xuất mạ, Kỹ thuật cấy, chăm sóc phòng trừ sâu bênh. 

- Phương pháp chọn lọc trên đồng ruộng 

- Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản. 

- Quy trình lấy mẫu và kiểm tra chất lượng. 

*  Phương pháp tập huấn 

- Phần lý thuyết : Các học viên được tập huấn tại hội trường , nhà văn hóa các xã. 

- Phần thực hành: các học viên được thăm quan, hướng dẫn tại mô hình trên 

đồng ruộng của các điểm sản xuất. 

  * Kết quả tập huấn 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã triển khai tập huấn được 3 lớp tại 3 

huyện (Đầm hà, Ba chẽ, Bình liêu) mỗi lớp tập huấn có 150 hộ dân tham gia. 

-  Sau quá trình tập huấn các hộ dân đã nắm bắt được kiến thức về quy trinh phục 

tráng giống lúa Bao thai, quy trình canh tác giống lúa Bao thai để đem lại hiệu quả kinh 

tế cao nhất.các hộ dân đã nhận thức được vấn đề về quá trình chăm sóc từ gieo đến cấy, 

phòng trừ sâu bệnh hại, quá trình thu hoạch bảo quản. 

*Tổ chức hội nghị đầu bờ.   

- Thời gian tổ chức: tháng 10/2019 

- Mục đích: Tuyên truyền kết quả mô hình sản xuất lúa bao thai nguyên chủng 

tại các huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Thông qua các mô hình trình diễn tại 3 huyện, công ty đã tiến hành 3 cuộc 

hội nghị đầu bờ để đánh giá mô hình trình diễn và tuyên truyền các tiến bộ kỹ thuật 

mới đến toàn bộ các tầng lớp nhân dân tại 3 huyện triển khai để mô hình lan rộng ra 

các huyện khác. 

VI  KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÀI CHÍNH 
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1. Tổng kinh phí  theo kế hoạch:                                              2.481.000.000 đồng 

      *Trong đó:     

   + Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học:                                 1.130.000.000 đồng  

   + Kinh phí từ nguồn Công ty:                                                   1.351.000.000 đồng 

2. Tổng kinh phí  thực hiện:                                                     2.751.502.640 đồng 

  + Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học:                                 1.130.000.000 đồng  

  + Kinh phí từ nguồn Công ty:                                                    1.621.502.640 đồng 

 Cân đối: Nhiệm vụ chi theo kế hoạch còn thiếu phải sử dụng nguồn đối ứng Công ty 

để thực hiện là:  270.502.640 đồng 

Trong đó:  

STT Nội dung chi Tổng số 
Trong đó 

Vốn SNKH Vốn đối ứng 

1 Tiền công    

- Theo kế hoạch 1.742.727.000 804.614.000 938.113.000 

- Thực hiện  2.076.969.840 893.169.200 1.183.800.640 

- Cân đối -334.242.848 -88.555.200 -245.687.640 

2 Nguyên vật liệu    

- Theo kế hoạch 403.823.000 139.636.000 264.187.000 

- Thực hiện  470.099.800 137.050.800 333.049.000 

- Cân đối -66.276.800 + 2585.200 - 68.862.000 

3 Chi khác    

- Theo kế hoạch 334.450.000 185.750.000 148.700.000 

- Thực hiện  204.433.000 99.780.000 104.653.000 

- Cân đối +130.017.000 +85.970.000 +44.047.000 

4 Tổng cộng    

- Theo kế hoạch 2.481.000.000 1.130.000.000 1.351.000.000 

- Thực hiện  2.751.502.640 1.130.000.000 1.621.502.640 

- Cân đối  -270.502.640 0 -270.502.640 

 

 

PHẦN V:  

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
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	* Điều tra, thu thập, đánh giá các nguồn lúa Bao thai trong sản xuất tại các huyện Miền Đông tỉnh  kháng bệnh bạc lá.
	* Phương pháp chuyển giao.
	* Phương pháp theo dõi.
	Vụ mùa 2019 Công ty đã chuyển giao lô giống siêu nguyên chủng Bao thai cho các huyện như sau:
	* Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất hạt giống nguyênchủng
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	+ Khó khăn:





