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KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG 
GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT, CUNG ỨNG 

GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO CHO HÀ NỘI
Phạm Văn Dân1, Hoàng Tuyển Phương1, Trần Thị Trường2,

Nguyễn Thị Thu Trang1, Hoàng Tuyển Cường2, Nguyễn Tuấn Phong3

TÓM TẮT
Nghiên cứu thực hiện trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 tại hai huyện Mỹ Đức và Phúc Thọ, Hà Nội trên 

5 giống đậu tương. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 2 giống S19 và ĐT51 có năng suất và chất lượng cao, ít 
bị sâu bệnh hại, phù hợp điều kiện sinh thái của Hà Nội. Các giống S19 và ĐT51 có TGST từ 93 - 95 ngày trong vụ 
Xuân và 88 - 89 ngày trong vụ Đông. Hai giống ĐT51 và S19 có năng suất đạt 2,31 - 2,56 và 2,25 - 2,48 tấn/ha, tăng 
so với giống đối chứng DT84 lần lượt là 43,8 - 49,2%.

Từ khóa: Đậu tương, tuyển chọn, hệ thống sản xuất, thành phố Hà Nội

1 Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ; 3 Ban Nội chính tỉnh Hưng Yên

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đậu tương (Glycine max L.) là cây công nghiệp 

ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, đồng 
thời có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất nhờ hoạt 
động của vi khuẩn cố định đạm Rhizobium (Nguyễn 
Thị Dần, 1996). Trong các năm gần đây, diện tích sản 
xuất đậu tương của Hà Nội không ổn định và đang 
có xu hướng giảm xuống. Diện tích gieo trồng đậu 
tương hàng năm của Hà Nội tăng từ 23,9 nghìn ha 
năm 2012 lên 36,7 nghìn ha năm 2014, sau đó giảm 
xuống còn 3,4 nghìn ha trong năm 2019 (Cục Thống 
kê TP Hà Nội, 2020). Chất lượng hạt giống cho sản 
xuất đậu tương tại Hà Nội còn hạn chế, thiếu bộ giống 
tốt đáp ứng điều kiện sinh thái của địa phương. Bên 
cạnh đó, hệ thống sản xuất, cung ứng hạt giống đậu 
tương chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy nghiên cứu đã 
góp phần giới thiệu giống đậu tương thích hợp cho 
điều kiện gieo trồng, để phục vụ công tác xây dựng 
hệ thống sản xuất, cung ứng hạt giống chất lượng 
cao cho thành phố Hà Nội. Trung tâm Chuyển giao 
công nghệ và Khuyến nông tổng kết “Kết quả tuyển 
chọn giống đậu tương góp phần xây dựng hệ thống 
sản xuất, cung ứng giống chất lượng cao cho thành 
phố Hà Nội” thuộc đề tài:  “Nghiên cứu các giải pháp 
khoa học và công nghệ để xấy dựng hệ thống sản 
xuất, cung ứng một số giống cây trồng nông nghiệp 
chất lượng cao ở Hà Nội”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Các giống đậu tương nghiên cứu gồm 5 giống 

đậu tương chất lượng cao là S19, DT2012, DT2010, 
ĐT51, ĐT32 và 1 giống đối chứng DT84.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thiết kế thí nghiệm đồng ruộng: 

Thí nghiệm so sánh giống được bố trí theo Gomez 
(1984) kiểu ô lớn không lặp lại, diện tích mỗi ô thí 
nghiệm từ 100 - 150 m2 (Dẫn theo Nguyễn Huy 
Hoàng và ctv., 2014).

- Các biện pháp kỹ thuật, Phương pháp đo đếm 
số liệu thí nghiệm: Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc 
gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của 
giống đậu tương QCVN 01-58:2011/BNNPTNT, do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
(Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011).

+ Lượng phân bón cho 1 ha: 30 N + 60 P2O5 + 
60 K2O + 800 kg phân chuồng hoai mục

+ Mật độ: Vụ Xuân: 30 cây/m2, vụ Đông: 40 cây/m2

- Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm: Nhập và xử lý 
số liệu thông thường bằng chương trình MS Excel. Xử 
lý thống kê số liệu bằng chương trình IRRISTAT 5.0
(Dẫn theo Nguyễn Huy Hoàng và ctv., 2014).

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian thực hiện: Vụ Xuân và vụ Đông 2018.
- Địa điểm: Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức và Xã 

Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thời gian sinh trưởng và đặc điểm nông sinh 
học của các giống đậu tương tại Hà Nội

- Thời gian sinh trưởng của các giống đậu tương 
tại Hà Nội ở vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 lần lượt 
từ 90 - 106 ngày và 82 - 98 ngày. Giống DT2012 có 
thời gian sinh trưởng dài nhất từ 102 - 106 ngày 
trong vụ Xuân và 95 - 98 ngày trong vụ Đông, dài 
hơn so với giống đối chứng DT84 từ 11 - 16 ngày. 
Các giống còn lại có thời gian sinh trưởng ngắn 
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hơn, trong khoảng từ 90 - 95 ngày trong vụ Xuân và 
84 - 88 ngày trong vụ Đông. Trong đó, giống có 
thời gian sinh trưởng tương đương với giống 
DT84 (đ/c) là ĐT32, 90 ngày trong vụ Xuân và 
84 ngày trong vụ Đông. Các giống có thời gian sinh 
trưởng dài hơn giống đối chứng 3 - 5 ngày gồm S19, 
DT2010, ĐT51. Hai giống S19 và ĐT51 có TGST từ 

93 - 95 ngày trong vụ Xuân và 88 - 89 ngày trong vụ 
Đông, dài hơn giống đối chứng từ 2 - 5 ngày. Đánh 
giá trên đồng ruộng cho thấy, giống S19 quả chín tập 
trung hơn so với các giống còn lại, rụng lá nhanh và 
đều hơn khi chín tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thu hoạch. 

Bảng 1. Đặc điểm nông sinh học của các giống đậu tương tại Hà Nội năm 2018

Tên giống
Thời gian sinh 
trưởng (ngày)

Chiều cao cây
(cm)

Chiều cao đóng quả 
(cm) Màu sắc 

vỏ quả
Màu sắc 
rốn hạt

Vụ Xuân Vụ Đông Vụ Xuân Vụ Đông Vụ Xuân Vụ Đông
Huyện Mỹ Đức

S19 95 88 45,1 50,2 6,0 7,2 Vàng Nâu đậm
DT2012 106 95 54,2 52,4 9,9 10,6 Vàng xám Nâu
DT2010 95 88 47,1 45,6 8,7 9,3 Vàng Nâu
ĐT51 95 89 58,5 55,6 10,4 11,5 Vàng nhạt Nâu
ĐT32 90 82 48,9 47,5 5,1 8,6 Vàng xám Nâu nhạt
DT84 (Đ/c) 90 84 50,7 46,3 8,3 9,1 Vàng Nâu

Huyện Phúc Thọ
S19 93 89 50,1 48,3 9,0 7,4 Vàng Nâu đậm
DT2012 102 98 59,5 54,8 12,6 10,6 Vàng xám Nâu
DT2010 93 89 52,1 48,4 11,4 8,2 Vàng Nâu
ĐT51 94 89 58,3 53,5 12,5 10,6 Vàng nhạt Nâu
ĐT32 90 84 49,5 46,9 8,7 8,3 Vàng xám Nâu
DT84 (Đ/c) 91 84 51,6 47,2 10,4 9,0 Vàng Nâu

- Chiều cao cây: Tính trạng chiều cao cây dễ bị 
biến động bởi các yếu tố ngoại cảnh như biện pháp 
kỹ thuật, thời tiết. Trong vụ Đông, chiều cao cây của 
các giống đậu tương thí nghiệm thấp hơn vụ Xuân. 
Chiều cao cây của các giống ở mức trung bình đến 
cao; dao động từ 45,1 - 59,5 cm trong vụ Xuân và 
45,6 - 55,6 cm trong vụ Đông. Giống ĐT51 đạt 
chiều cao cây lớn nhất trong bộ giống đậu tương 
thí nghiệm trong vụ Xuân và vụ Đông lần lượt là 
54,2 - 59,5cm và 52,4 - 54,8 cm. Giống thấp nhất là 
giống S19 đạt 45,1 - 50,1 cm và 48,3 - 50,1 cm lần 
lượt trong vụ Xuân và vụ Đông. Giống đối chứng 
DT84 có chiều cao trung bình so với các giống trong 
thí nghiệm, đạt 50,7 - 51,6 cm trong vụ Xuân và 
46,3 - 47,2 cm trong vụ Đông. 

- Chiều cao đóng quả: Đây là một chỉ tiêu rất được 
quan tâm hiện nay là bởi vì nó phản ánh khả năng 
chống đổ của các giống cũng như khả năng áp dụng 
cơ giới hoá vào trong công tác thu hoạch. Các giống 
có chiều cao đóng quả ở vụ Xuân từ 5,1 - 12,5 cm, 
trong vụ Đông 8,2 - 11,5. Trong đó, giống có chiều 

cao đóng quả cao nhất là ĐT51, giống thấp nhất là 
ĐT32. Nhìn chung, các giống đậu tương thí nghiệm 
có chiều cao đóng quả phù hợp, giúp tăng khả năng 
chống đổ, hạn chế bị nhiễm nấm mốc do đóng
quả thấp.

- Màu sắc của vỏ quả, màu sắc rốn hạt: Màu vỏ 
quả của các giống là màu vàng nhạt, vàng xám và 
màu vàng. Màu rốn hạt là màu nâu, riêng giống S19 
có màu nâu đến nâu đậm, giống ĐT32 có màu nâu 
nhạt sáng.

- Số cành cấp 1/thân chính: Khả năng phân cành 
của các giống ở mức độ trung bình đến khá (1,0 - 2,8)
cành/thân chính. Giống ĐT32 có mức phân cành 
cao nhất đạt 1,8 - 2,8 cành/thân chính. Giống đối 
chứng DT2010 có khả năng phân cành thấp nhất, 
tương đương DT84 từ 0,5 - 1,5 cành/thân chính.

- Số đốt/thân: Số đốt trên thân của các giống 
trong thí nghiệm đều nhiều hơn so với giống đối 
chứng DT84 (11,7 đốt). Trong đó, 2 giống có số đốt/ 
thân nhiều nhất là giống DT2012 (14,4) và ĐT51 
(14,1 đốt/thân chính).
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Bảng 2. Số cành cấp 1 và số đốt trên cây 
của các giống đậu tương tại Hà Nội năm 2018

Tên giống

Số cành cấp 1/cây
(cành)

Số đốt/cây
(đốt)

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Huyện Mỹ Đức
S19 1,0 2,0 12,1 12,4
DT2012 1,5 2,6 13,6 13,6
DT2010 0,5 1,5 11,3 12,1
ĐT51 0,7 2,1 13,4 13,2
ĐT32 1,8 3,2 11,5 12,1
DT84 (Đ/c) 0,6 1,6 10,6 12,2

Huyện Phúc Thọ
S19 1,0 1,6 12,3 13,4
DT2012 1,3 2,5 13,9 14,8
DT2010 0,6 1,3 11,9 13,7
ĐT51 0,8 1,5 14,0 14,2
ĐT32 2,1 2,8 11,7 12,4
DT84 (Đ/c) 0,8 1,4 10,9 12,4

3.2. Tình hình sâu bệnh hại chính và khả năng 
chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm

Bảng 3. Mức độ nhiễm bệnh, sâu hại
 và khả năng chống đổ của các giống đậu tương 

tại Hà Nội năm 2018

Tên giống

Bệnh phấn 
trắng

(điểm 1 - 5)

Sâu đục thân
(%)

Chống 
đổ 

(trung 
bình 
2 vụ)

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Huyện Mỹ Đức
S19 2,3 2,0 9 8 3,3
DT2012 2,3 2,0 10 9 3,3
DT2010 2,0 2,0 11 10 3,0
ĐT51 2,3 2,0 9 9 3,3
ĐT32 3,3 2,3 9 12 1,0
DT84 (Đ/c) 4,3 3,3 11 13 4,0

Huyện Phúc Thọ
S19 2,0 2,0 8 10 3,0
DT2012 2,0 2,3 8 11 3,0
DT2010 2,0 2,0 10 12 3,0
ĐT51 2,0 2,3 8 11 3,0
ĐT32 2,0 3,0 10 13 1,0
DT84 (Đ/c) 3,0 4,3 12 15 4,0

Ghi chú: Khả năng chống đổ theo thang điểm: Điểm 1: 
Không đổ, điểm 2: nhẹ, điểm 3: trung bình, điểm 4: nặng, 
điểm 5: rất nặng. 

Kết quả đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại 
và khả năng chống đổ của các giống đậu tương thí 
nghiệm được thể hiện ở bảng 3. Thí nghiệm được 
thực hiện trong điều kiện có sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật để phun phòng trừ sâu bệnh, nên các giống 
đậu tương bị nhiễm sâu bệnh hại nhẹ. Giống ĐT32 
có khả năng chống đổ tốt nhất (điểm 1), các giống 
còn lại có khả năng chống đổ trung bình (điểm 3). 

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
của giống đậu tương thí nghiệm

- Tổng số quả chắc/cây: Phản ánh năng suất của 
các giống đậu tương. Các giống đậu tương trong thí 
nghiệm phần lớn đều có số quả chắc/cây vượt hơn 
so với đối chứng. Giống DT2012 có số quả cao nhất 
đạt 31,2 - 34,3 quả ở cả hai vụ, tiếp đến giống ĐT32, 
S19 và ĐT51. 

- Khối lượng 100 hạt: Những giống đậu tương 
cho năng suất cao là những giống có số hạt nhiều 
và phải có khối lượng 100 hạt lớn. Giống S19 và 
DT2010 là hai giống có khối lượng trung bình của 
100 hạt cao tương đương với giống đối chứng đạt 
lần lượt từ 21,51 - 22,74 (g) và 21,21 - 23,01 (g). Các 
giống còn lại có khối lượng 100 hạt nhỏ hơn giống 
đối chứng DT84.

- Khối lượng hạt trên cây: Giống DT2012 có khối 
lượng hạt/cây đạt cao nhất 10,8 - 12,56 (g)/cây, tiếp 
đến là các giống ĐT51, S19. Giống DT2010 đạt giá 
trị này nhỏ hơn giống đối chứng. 

- Năng suất thực thu: Năng suất hạt là yếu tố quan 
trọng nhất đối với nông dân (Ngô Thế Dân và ctv., 
1999). Năng suất thực thu của các giống đậu tương 
thí nghiệm năm 2018 được thể hiện qua bảng 6, cho 
thấy: giống DT2010 có năng suất thực thu không sai 
khác so với đối chứng ở mức ý nghĩa 5%. Các giống 
còn lại đều có năng suất thực thu cao hơn đối chứng 
ở mức ý nghĩa 5%. Ba giống ĐT51, S19 và DT2012 
có năng suất đạt cao nhất, cao hơn giống đối chứng 
ở mức sai khác có ý nghĩa, đạt giá trị lần lượt: 
2,31 - 2,56; 2,25 - 2,48 và 2,15 - 2,60 tấn/ha; tỷ lệ tăng 
so với đối chứng từ 43,8 - 49,2%.

Đánh giá chung: Hai giống S19 và ĐT51 thể hiện 
khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao và phù 
hợp với điều kiện sinh thái của các vùng trồng đậu 
tương ở Hà Nội. Như vậy, với mục tiêu lựa chọn 
được giống đậu tương cho năng suất và chất lượng 
cao, ít bị sâu bệnh hại, đề tài lựa chọn được 2 giống 
S19 và ĐT51 để đề xuất đưa vào cơ cấu giống của 
địa phương. 
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Bảng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương tại Hà Nội năm 2018

Tên giống

Số quả chắc/
cây (quả)

Tỷ lệ quả 3 hạt 
(%)

Khối lượng 
100 hạt (g)

Khối lượng 
hạt/cây (g)

Năng suất thực thu
(tạ/ha)

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Vụ 
Xuân

Vụ 
Đông

Trung bình 
tăng so với 
đối chứng 

(%)
Huyện Mỹ Đức

 S19 29,4 25,2 38,3 36,2 21,51 22,31 10,50 8,90 2,43 2,25 44,6
DT2012 31,2 33,3 30,5 29,5 17,75 18,79 11,76 10,80 2,55 2,30 50,1
DT2010 19,9 19,1 11,4 10,4 21,21 22,56 6,84 4,30 1,73 1,83 10,2
ĐT51 31,0 25,7 37,03 41,5 19,47 19,83 11,16 8,80 2,51 2,31 49,2
ĐT32 26,5 35,5 8,2 7,1 18,67 19,67 8,76 6,80 2,28 2,08 34,9
DT84 (Đ/c) 22,2 24,5 14,6 13,6 21,03 22,03 6,96 4,90 1,52 1,71 -
CV (%) 8,2 7,6 -
LSD0,05 0,29 0,24 -

Huyện Phúc Thọ
 S19 31,9 26,2 40,27 36,17 22,54 22,74 11,90 9,30 2,48 2,28 43,8
DT2012 32,4 34,3 32,54 30,5 18,75 19,25 12,56 11,36 2,60 2,15 43,9
DT2010 21,4 20,1 13,40 11,35 22,61 23,01 6,44 4,41 1,57 1,86 4,0
ĐT51 32,7 26,7 35,03 38,03 19,87 20,27 12,56 9,26 2,56 2,35 48,8
ĐT32 28,1 36,5 10,19 8,09 19,87 20,07 9,16 7,16 2,34 2,10 34,5
DT84 (Đ/c) 23,7 25,5 16,62 14,59 22,23 22,43 7,36 5,35 1,56 1,74 -
CV (%) 6,8 7,6 -
LSD0,05 0,149 0,24 -

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
- Thời gian sinh trưởng của các giống đậu tương 

tại Hà Nội ở vụ Xuân và vụ Đông năm 2018 lần lượt 
từ 90 - 106 ngày và 82 - 98 ngày. Hai giống S19 và 
ĐT51 có TGST từ 93 - 95 ngày trong vụ Xuân và 
88 - 89 ngày trong vụ Đông, dài hơn giống đối 
chứng từ 2 - 5 ngày. Giống ĐT51 đạt chiều cao cây 
lớn nhất trong bộ giống đậu tương thí nghiệm trong 
vụ Xuân và vụ Đông lần lượt là 54,2 - 59,5 cm và 
52,4 - 54,8 cm. Giống thấp nhất là giống S19 đạt 
45,1 - 50,1 cm và 48,3 - 50,1 cm lần lượt trong vụ 
Xuân và vụ Đông.

- Ba giống ĐT51, S19 và DT2012 có năng suất 
cao nhất, cao hơn giống đối chứng ở mức sai khác 
có ý nghĩa, đạt giá trị lần lượt: 2,31 - 2,56; 2,25 - 2,48 
và 2,15 - 2,60 tấn/ha; tỷ lệ tăng so với đối chứng lần 
lượt là 43,8 - 49,2%.

- Với mục tiêu lựa chọn được giống đậu tương 
cho năng suất và chất lượng cao, ít bị sâu bệnh hại, 
phù hợp điều kiện sinh thái của Hà Nội, đề tài lựa 
chọn được 2 giống S19 và ĐT51 để đề xuất đưa vào 
cơ cấu giống của địa phương. 

4.2. Đề nghị
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản 

xuất giống đậu tương được lựa chọn.
- Mở rộng các giống đậu tương được lựa chọn ra 

ngoài sản xuất tại Hà Nội. 
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10/8/2020. Địa chỉ: http://www.hapi.gov.vn/vi-VN/
tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thu-do-thang-12-nam-
2019-c87t1n24402.

Ngô Thế Dân, Trần Đình Long, Trần Văn Lài, Đỗ Thị 
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Selection of high quality soybean varieties 
for developing seed production and supply systems for Hanoi

Pham Van Dan, Hoang Tuyen Phuong, Tran Thi Truong, 
Nguyen Thi Thu Trang, Hoang Tuyen Cuong, Nguyen Tuan Phong

Abstract
The study was conducted on five soybean varieties in the spring and winter crops in 2018 in two districts of My 
Duc and Phuc Tho, Hanoi. Two soybean varieties S19 and DT51 with high yield and quality, pest and disease 
resistance suitable for ecological conditions of Hanoi were selected. The growth duration of S19 and DT51 soybean 
varieties was 93 - 95 days in spring season and 88 - 89 days in winter season. The yield of two varieties DT51 and 
S19 was significantly higher than control variety, ranging from 2.31 to 2.56 tons ha-1 and from 2.25 to 2.48 tons ha-1, 
respectively; the varieties had an increase rate of 43.8 - 49.2% compared to DT84 variety (control). 
Keywords: Soybean, selection, production system, Hanoi
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ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, NÔNG HỌC NGUỒN GEN BÍ ĐỎ
 THU THẬP Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Hoàng Thị Huệ1, Nguyễn Ngọc An1, Nguyễn Thị Tâm Phúc1, 
Trần Thị Huệ Hương2, Lã Tuấn Nghĩa1

TÓM TẮT
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học của 59 mẫu giống bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc nhằm 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vật liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen bí đỏ ở nước ta. Về 
đặc điểm hình thái, các mẫu giống bí có kích cỡ lá từ trung bình đến lớn, đa số lá có màu xanh đậm; hình dạng quả 
có 5 dạng: hình cầu, hình dẹt, hình elip, hình quả lê và hình cong cổ. Về đặc điểm nông học, thời gian sinh trưởng 
các mẫu giống từ 130 - 160 ngày; khối lượng quả 0,7 - 5,3 kg; năng suất quả chín đạt 7,8 - 17,7 tấn/ha; thịt quả dày
15,4 - 36,5 mm. Hàm lượng các chất: Chất khô từ 4,0 - 13,5%, độ Brix từ 3,3 - 12,3%, β-carotene từ 4,3 - 23,6 µg/g, 
vitamin C 2,1 - 23,4 mg/100 g. Kết quả điều tra đã ghi nhận hai loại bệnh phấn trắng và bệnh khảm lá do virus gây 
hại ở mức độ nặng nhất. Bước đầu đã xác định được 6 mẫu giống tiềm năng cho khai thác sử dụng với thời gian sinh 
trưởng trung bình (145 - 160 ngày), quả hình tròn dẹt hoặc hình quả lê; trọng lượng quả từ nhỏ đến trung bình phù 
hợp với bữa ăn của một gia đình; thịt quả dày (2 - 3 cm); màu sắc thịt quả hấp dẫn (cam hoặc vàng, đậm và tươi); thịt 
quả có vị ngọt; năng suất quả chín cao (15 - 18 tấn/ha); các thành phần dinh dưỡng cao.

Từ khoá: Bí đỏ, đánh giá, đặc điểm hình thái, đặc điểm nông học

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, bí đỏ (thuộc chi Cucurbita L.) là 

một trong nhiều loại rau quan trọng trên thị trường, 
mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân (Lê 
Tuấn Phong và ctv., 2011). Bí đỏ là cây trồng có hiệu 
quả sản xuất cao bởi có thể sử dụng được các bộ 
phận của chúng như: thân, lá, hoa và quả làm thực 
phẩm và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp 
bánh kẹo, ép dầu. Quả bí đỏ giàu vitamin A, chất 
đạm, chất béo, đường... và cho năng lượng cao với 
85170 kJ/100 g; phương thức sử dụng bí đỏ làm thực 
phẩm cũng rất phong phú về nấu nướng và chế biến.

Nước ta là quốc gia có nguồn gen bí đỏ đa dạng 
và phong phú, phân bố rộng khắp trên các vùng 
sinh thái. Hiện nay, Ngân hàng gen cây trồng Quốc 
gia của Trung tâm Tài nguyên thực vật đang lưu 
giữ 1.078 mẫu giống bí đỏ thu thập trên cả nước. 
Các nguồn gen bí đỏ thu thập tại khu vực phía Bắc 
chiếm tỷ lệ nhiều nhất; có 447 (41,5%) mẫu giống 
bí đỏ được thu thập từ các tỉnh miền núi Tây Bắc và 
317 (29,4%) mẫu giống bí đỏ được thu thập từ các 
tỉnh miền núi Đông Bắc, là nơi sinh sống chủ yếu 
của đồng bào các dân tộc thiểu số, với tập quán canh 
tác tự cung, tự cấp, canh tác nương rẫy, phụ thuộc 
vào nước trời. Mặt khác, bí đỏ lại là loài cây dễ trồng, 


