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1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, sắn là cây lương thực quan trọng 

có sản lượng đứng thứ ba sau lúa và ngô, hiện được 
xem là nhiên liệu chính để sản xuất ethanol chế biến 
nhiên liệu sinh học, đồng thời cũng là cây thức ăn gia 
súc quan trọng. Tinh bột sắn và sắn lát là mặt hàng 
xuất khẩu có giá trị, thuộc nhóm các mặt hàng có 
kim nghạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD/năm (https://
www.mongcai.gov.vn).

�eo dự báo của Hiệp hội Sắn Việt Nam, nhu cầu 
củ sắn tươi phục vụ cho sản xuất tinh bột sắn trong 
thời gian tới là 8 triệu tấn/năm; chế biến thức ăn 
chăn nuôi 2,55 triệu tấn; sắn lát khô cho xuất khẩu và 
dự kiến chế biến cồn trong nước 3,5 triệu tấn/năm, 
cho thấy nhu cầu đến 14,05 triệu tấn/năm (http://
www.chebiensinhhoc.net). Trong khi đó theo số liệu 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2015, diện tích 
trồng sắn của Việt Nam đạt 570 nghìn ha, năng suất 
bình quân đạt 18,67 tấn/ha; sản lượng 10,64 triệu tấn    
(Kỷ yếu hội thảo sắn..., tháng 6/2016), lượng thiếu 
hụt đến 3,41 triệu tấn/năm.

Để đáp ứng nhu cầu củ sắn tươi phục vụ cho 
xuất khẩu và tiêu dùng nội địa trong điều kiện định 
hướng diện tích trồng sắn đến năm 2020 ổn định 
450 nghìn ha (số 124/QĐ-TTg), cần thiết phải có 
giống sắn mới nhiều ưu thế về năng suất, chất lượng 
và sạch sâu bệnh hại để bổ sung vào cơ cấu.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Giống sắn KM505(KM7) tiếp nhận từ Trung 
tâm NCTN Nông nghiệp Hưng Lộc, được đánh 
giá cùng với giống đối chứng KM94 trên chân đất 
cát nghèo dinh dưỡng tại (Cát Hiệp-Phù Cát-Bình 

Định) và chân đất xám bạc màu tại (Đức Hòa-Mộ 
Đức-Quảng Ngãi).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- �í nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại; diện tích ô 
khảo nghiệm: 32 m2; kích thước ô: 4m x 8m.

- Các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, năng suất, 
chất lượng và sâu bệnh hại (theo QCVN 01-61: 
2011/BNNPTNT). Phân tích hàm lượng tinh bột 
bằng phương pháp tỷ trọng CIAT.

- Số liệu thực nghiệm được xử lý theo phương 
pháp thống kê sinh học thông qua chương trình máy 
tính Statitix 8,0 và Excel.

* Quy trình kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm  
- Mật độ trồng: 12.500 cây/ha (khoảng cách trồng 

1m x 0,8m).
- Lượng phân bón (ha): 5 tấn phân chuồng+ 80 

kg N+ 60 kg P2O5+ 80 kg K2O. Cách bón: Bón lót 
toàn bộ lượng phân chuồng, phân lân trước khi 
trồng; Bón thúc lần1 (sau trồng 30 ngày): 50% N + 
50% K2O; Bón thúc lần 2 (sau trồng 70 ngày): 50% 
N + 50% K2O.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo nghiệm cơ bản giống sắn KM505 
(KM7)

�ời gian từ trồng đến mọc phụ thuộc vào độ ẩm 
đất và chất lượng hom giống. Tại 2 địa điểm triển 
khai dao động từ 14-15 ngày sau trồng; trong đó tại 
Bình Định trồng trên chân đất cát có thời gian mọc 
sớm hơn 1 ngày, thể hiện được trong cùng điều kiện 
bảo quản hom giống và độ ẩm đất giữa 2 giống có 
cùng thời gian mọc như nhau; �ời gian phân cành, 

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG SẮN KM505 (KM7)  
CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Hồ Sĩ Công1, Lê Văn �ìn1, Đinh Quốc Huy1, Đặng Văn Tần1

TÓM TẮT
Trong thời gian từ năm 2012-2015, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tham gia 

phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn tạo 
giống sắn cho các tỉnh phía Nam”, đã tuyển chọn và khảo nghiệm giống sắn KM505 (KM7). Khi trồng trên chân đất 
cát nghèo dinh dưỡng, năng suất củ tươi đạt từ 30,18-32,45 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng KM94 từ 15,3-16,6%, 
hàm lượng tinh bột từ 26,5-27,5%, cao hơn từ 0,1-0,4% và tương đối sạch sâu bệnh hại. Trên chân đất xám bạc 
màu, năng suất củ tươi từ 33,88-36,61 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng KM94 từ 12,8-15,3%; hàm lượng tinh bột 
từ 27,0-28,4% (+0,2%). 

Từ khóa: Năng suất củ tươi, đất cát nghèo dinh dưỡng, đất xám bạc màu, hàm lượng tinh bột
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chiều cao phân cành và chiều cao cây phụ thuộc vào 
đặc điểm riêng của từng giống, được thể hiện: Giống 
KM505 (KM7) có thời gian phân cành cấp 1 từ 63-67 
ngày, sớm hơn KM94 từ 8-9 ngày; Sức sinh trưởng 
khỏe hơn, luôn đánh giá ở điểm 1và độ thuần đồng 
ruộng cao. Do thời gian phân cành sớm hơn nên số 

đo chiều cao phân cành dao động từ 18,4-19,0 cm, 
thấp hơn KM94 từ 0,7-1,8 cm. Chiều cao cây lúc thu 
hoạch giống KM7 từ 217,2-230,4 cm, cao hơn giống 
đối chứng từ 11,5-35,3 cm. Hai giống có cùng thời 
gian sinh trưởng, thu hoạch sau trồng từ 9-9,5 tháng 
(Bảng 1).

Qua theo dõi đánh giá liên tục giống KM505 
(KM7) trong 4 năm, có thể khẳng định giống tương 
đối sạch sâu bệnh, ngoài đối tượng nhện đỏ phát 
sinh vào các tháng cao điểm trong mùa nắng có dấu 
hiệu gây hại nhưng mức độ nhẹ, chưa phải sử dụng 
thuốc BVTV phun trừ. Bệnh đốm nâu lá theo dõi 

trong mùa mưa khi sắn có thời gian từ 7-8 tháng tuổi 
ở mức độ từ 2,3-2,7% trong khi KM94 từ 2,4-10,8%. 
Khả năng chịu hạn tốt, được đánh giá cùng điểm 1 
như giống KM94. Tuy nhiên có đặc điểm thân, lá 
phát triển khỏe hơn KM94 nên mức độ đổ rễ từ 1,8-
4,7%, nặng hơn KM94 từ 0,3-3,5% (Bảng 2).

Bảng 1. Các giai đoạn sinh trưởng-phát triển và đặc điểm của giống 
được khảo nghiệm tại 2 tỉnh trong thời gian 3 năm (2012-2014)

Số liệu ở bảng 3 cho thấy: Số củ/cây của giống sắn 
KM505 (KM7) dao động từ 7,6-7,9 củ/cây, cao hơn 
giống KM94 từ 0,1-0,3 củ/cây. Trong điều kiện cùng 
mật độ trồng, khối lượng củ tươi/cây là yếu tố quyết 
định đến năng suất củ. Tại Bình Định giống KM7 có 
khối lượng củ/cây đạt 3,455 kg/cây cao hơn giống 
đối chứng 0,373 kg/cây. Tương tự tại Quảng Ngãi 
đạt 3,344 kg/cây (+0,280 kg/cây). Khối lượng củ/

cây trong cùng giống tại 2 địa điểm triển khai tương 
đối ổn định, nhưng giữa 2 giống sai khác đáng kể và 
đây chính là yếu tố cấu thành năng suất củ tươi của 
giống KM7 đạt từ 30,18-33,88 tấn/ha, cao hơn giống 
đối chứng từ 4,29-3,84 tấn/ha. Hàm lượng tinh bột 
giống KM7 từ 26,5-27,0 (+0,1-0,2%) và năng suất 
sắn lát khô đạt từ 11,74-13,45 tấn/ha (+1,53-1,83 
tấn/ha).

Chỉ tiêu theo dõi
Bình Định Quảng Ngãi

KM7 KM94 KM7 KM94
�ời gian từ trồng đến mọc (ngày) 15 15 14 14
�ời gian từ trồng đến phân cành cấp 1(ngày) 67 75 63 72
�ời gian từ trồng đến thu hoạch (ngày) 269 269 277 277
Sức sinh trưởng (điểm 1-5) 1 2 1 2
Độ thuần đồng ruộng (điểm  1-5) 1 1 1 1
Chiều cao phân cành (cm) 18,4 20,2 19,0 19,7
Chiều cao cây khi thu hoạch (cm) 217,2 181,9 230,4 218,9

Bảng 2. Tình hình sâu, bệnh hại và khả năng chống chịu của giống sắn KM505(KM7)

Sâu, bệnh hại Địa điểm
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

KM7 KM94 KM7 KM94 KM7 KM94
Bệnh đốm nâu lá

(%)
Bình Định 3,9 2,6 1,7 2,2 - -

Quảng Ngãi 2,7 3,0 2,3 2,4 - 10,8
Nhện đỏ

(mức độ phổ biến)
Bình Định + + + + + +

Quảng Ngãi + + + + + +
Khả năng chịu hạn 

(điểm)
Bình Định 1 1 1 1 1 1

Quảng Ngãi 1 1 1 1 1 1
Khả năng đổ rễ

(%)
Bình Định - - 1,8 1,5 5,8 2,3

Quảng Ngãi - - - - 4,7 1,9
Khả năng đổ thân 

(điểm)
Bình Định - - 2 2 1 1

Quảng Ngãi - - - - 1 1
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3.2. Kết quả khảo nghiệm sản xuất
Trên cơ sở đánh giá trong năm 2012, giống 

KM505 (KM7)  có nhiều ưu điểm về năng suất, chất 
lượng nên đã bố trí khảo nghiệm sản xuất từ năm 
2013. Trong 3 năm liên tục từ 2013-2015 nhận thấy 
giống KM7 có thời gian mọc sau trồng từ 15-16 
ngày, thời gian phân cành cấp 1 từ 69-73 ngày, sớm 
hơn giống KM94 từ 4-5 ngày; cùng địa điểm triển 
khai, hai giống có cùng thời gian từ trồng đến thu 

hoạch. Tại Bình Định, thời gian thu hoạch sau trồng 
277 ngày, muộn hơn ở Quảng Ngãi 9 ngày. Hom 
giống làm mô hình được tuyển chọn kỹ nên có độ 
thuần tốt, sức sinh trưởng cả 2 giống được xác định 
ở điểm 1. Giống KM7 có thời gian phân cành cấp 1 
sớm hơn nên độ cao phân cành dao động từ 17,8-
18,7 cm, thấp hơn giống KM94 từ 1,1-1,4 cm. Ngược 
lại chiều cao cây của giống KM7 từ 175,4-191,7 cm, 
cao hơn đối chứng từ 12,4-12,9 cm (Bảng 4). 

Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất của giống được khảo nghiệm 
tại 2 tỉnh trong thời gian 3 năm (2012-2014)

Địa điểm Giống

Chỉ tiêu theo dõi
Số 

củ/cây
(củ)

Khối lượng 
củ tươi/cây

(kg)

Năng suất 
thực thu 
(tấn/ha)

Năng suất 
sắn lát khô 

(tấn/ha)

Hàm lượng 
tinh bột 

(%)

% NSTT 
so đ/c 
(+,-)

Bình Định

KM7 7,9 3,455 30,18 11,74 26,5 +16,6
KM94 7,6 3,082 25,89 9,91 26,4 -
CV (%) 12,8 9,7 9,0 9,3 2,4 -
LSD 0,05 1,8 0,91 8,88 3,56 0,8

Quảng Ngãi

KM7 7,6 3,344 33,88 13,45 27,0 +12,8
KM94 7,5 3,064 30,04 11,92 26,8 -
CV (%) 11,7 7,3 7,3 9,4 3,9
LSD.05 1,3 8,15 8,15 4,21 0,9 -

Số liệu ở bảng 5 cho thấy: Giống KM505 (KM7) 
có hàm lượng tinh bột từ 27,5-28,4% cao hơn đối 
chứng từ 0,2-0,4%. Năng suất củ tươi tại Bình Định 
đạt 32,45 tấn/ha cao hơn 4,32 tấn/ha (+15,4%). Tại 
Quảng Ngãi, năng suất đạt 36,61 tấn/ha, cao hơn 4,86 
tấn/ha (+15,3%). Tương tự năng suất sắn lát khô ở 
giống KM505 (KM7) do năng suất củ tươi và hàm 
lượng tinh bột đều cao hơn giống KM94 nên có năng 
suất từ 13,07 - 14,34 tấn/ha (+1,39-1,42 tấn/ha).

Nhìn chung, giống KM505 (KM7) được đánh giá 
trong cùng điều kiện với giống đối chứng KM94 liên 
tục trong 3 năm, năng suất củ tươi luôn đạt cao hơn, 
hàm lượng tinh bột tăng từ 0,3-0,5%, thể hiện được 
tính ổn định và ưu thế vượt trội của giống trong điều 
kiện canh tác trên chân đất cát nghèo dinh dưỡng và 
đất xám bạc màu vùng gò đồi, được đông đảo bà con 
nông dân quanh nơi xây dựng mô hình đánh giá cao 
và đề nghị phát triển mở rộng sản xuất.

Bảng 4. Các giai đoạn sinh trưởng-phát triển và một số đặc điểm của giống 
được khảo nghiệm tại 2 tỉnh trong thời gian 3 năm (2013-2015)

Chỉ tiêu theo dõi
Bình Định Quảng Ngãi

KM7 KM94 KM7 KM94
TG. từ trồng đến mọc (ngày) 16 16 15 16
TG. từ trồng đến phân cành cấp 1(ngày) 73 78 69 73
TG từ trồng đến thu hoạch (ngày) 277 277 268 268
Sức sinh trưởng (điểm 1-5) 1 1 1 1
Độ thuần đồng ruộng (điểm  1-5) 1 1 1 1
Chiều cao phân cành (cm) 18,7 19,8 17,8 19,2
Chiều cao cây khi thu hoạch (cm) 175,4 162,5 191,7 179,3
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết quả theo dõi, đánh giá trong thời gian (2012-

2015) trên 2 chân đất khác nhau, xác định giống sắn 
KM505(KM7) có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm 
chín trung bình, thân cây hơi cong, phân cành cấp 1 
sớm, không ra hoa, tương đối sạch sâu bệnh. Năng 
suất củ tươi đạt từ 32,45-36,61 tấn/ha, tại Bình Định 
năng suất cao hơn: 15,4%; Quảng Ngãi: 15,3%. Hàm 
lượng tinh bột từ 27,5-28,4% tăng từ 0,2-0,4% so với 
giống đối chứng KM94. Cần được khuyến cáo mở 
rộng sản xuất cho các tỉnh trong vùng có điều kiện 
tương tự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hiệp hội sắn Việt Nam (2016). Hội thảo phát triển sắn 

bền vững tại tỉnh Kon Tum 22/4/2016.
https://www.mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/nhung-mat-

-hang.../24021-34969-443363
http://www.chebiensinhhoc.net/...che-pham-sinh-hoc/

noi-bat/nhu-cau-san-tuoi-tang-cao.html.
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá 

trị canh tác và sử dụng của giống sắn (QCVN 01-
61:2011/BNNPTNT).

Quyết định số 124/QĐ-TTg, Quy hoạch tổng thể phát 
triển sản xuất nghành nông nghiệp đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030.

Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống KM7 trong mô hình

Testing of cassava variety KM505 (KM7) for coastal area of Southern Central Vietnam
   Ho Si Cong, Le Van �in, Dinh Quoc Huy, Dang Van Tan
Abstract 
�e cassava variety KM505 (KM7) was selected and tested by the Agricultural Science Institute for Southern Coastal 
Central of Vietnam in collaboration with Hung Loc Agricultural Research Center during the period of 2012-2015. 
�e fresh tuber yield was 30.18- 32.45 tons/ha, 15.3 to 16.6% higher than that of control variety KM94 and starch 
content varied from 26.5 to 27.5%, 0.1 to 0.4% higher than that of KM94 and relatively clean pests when this variety 
was grown on nutrient-poor sand soil. �e fresh tuber yield of the variety KM7 reached 33.88 to 36.61 tons/ha 12.8 to 
15.3% higher than that of KM94 and starch content ranged from 27.0 to 28.4% (+ 0.2%) while growing on gray soil. 
Keywords: Fresh tuber yield, nutrient-poor sand soil, gray soil, starch content

Ngày nhận bài: 12/9/2016
Người phản biện: TS. Trịnh Văn Mỵ

Ngày phản biện: 17/9/2016
Ngày duyệt đăng: 29/9/2016

Chỉ tiêu 

Giống

2013 2014 2015 Trung bình
Bình 
Định

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Quảng 
Ngãi

KM7

NS. thực thu (tấn/ha) 35,46 37,35 27,33 35,74 34,55 36,75 32,45 36,61
NS. sắn lát khô (tấn/ha) 13,85 14,65 12,20 14,15 13,15 14,22 13,07 14,34
Hàm lượng tinh bột (%) 28,0 28,6 26,8 28,5 27,8 28,3 27,5 28,4
% NS tăng, giảm (+,-) +10,9 +20,7 +23,3 +9,2 15,5 +16,5 +15,5 +15,3

KM94
N.suất thực thu (tấn/ha) 32,36 30,95 22,17 32,72 29,85 31,55 28,13 31,74
NS. sắn lát khô (tấn/ha) 13,35 12,12 10,15 13,55 11,45 13,18 11,65 12,95
Hàm lượng tinh bột (%) 27,5 28,2 26,5 28,5 27,5 28,0 27,1 28,2

CV% 7,7 10,2 8,5 7,9 8,2 8,4 8,1 8,83
LSD.05 4,32 5,66 3,85 3,22 4,45 4,75 4,21 4,54
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ớt cay là cây trồng có diện tích  và sản lượng tiêu 

thụ lớn nhất trong các loại gia vị. �eo FAO (2014), 
năm 2013 diện tích trồng ớt ăn quả tươi trên thế giới 
2.026.038 ha và sản lượng ớt tươi 27.543.857 tấn; 
diện tích ớt làm nguyên liệu chế biến ớt khô, ớt bột 
1.982.061 ha và sản lượng ớt khô, ớt bột 2.747.003 
tấn. Châu Á đứng đầu thế giới về năng suất và sản 
lượng, với 60,5% diện tích và 64,8% sản lượng của 
toàn thế giới. Diện tích trồng ớt ở nước ta năm 2013 là 
25.360 ha, tăng  1.114 ha so với  năm 2010. Bình quân 
tăng diện tích hàng năm trong 10 năm trở lại đây là 
4,5%. Sản lượng đạt cao nhất năm 2013 là 330.982 
tấn (Trung tâm �ống kê, tin học, 2013). Diện tích ớt 
tăng do nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng. 

Tuy có mức tăng trưởng liên tục, song hiệu quả 
sản xuất ớt mang lại cho người nông dân không cao. 
Một trong những lý do chính là thiếu bộ giống tốt. 
Tại các vùng sản xuất ớt cho tiêu dùng trong nước, 
người dân sử dụng giống địa phương tự để giống. 
Tuy có tính thích ứng cao và khả năng chịu sâu bệnh 
tốt nhưng các giống địa phương có thời gian sinh 
trưởng dài, năng suất thấp, độ đồng đều kém. Các 
giống lai nhập nội trồng cho xuất khẩu tuy có tiềm 
năng năng suất và độ đồng đều cao nhưng bị nhiễm 
nhiều loại sâu bệnh và giá hạt giống lại cao, hơn nữa 
không chủ động trong kế hoạch sản xuất. Kết quả 
chọn tạo và khảo nghiệm giống ớt cay lai GL1-6 
khắc phục những tồn tại của 2 nhóm giống trên, đáp 
ứng yêu cầu bức thiết của sản xuất hiện nay. 

Cây ớt là một trong các loại rau gia vị có giá trị 
kinh tế cao được sử dụng tại Việt Nam và nhiều 
nước trên thế giới. Với hình thức sử dụng đa dạng 
như ăn tươi, phơi khô xay làm bột ớt, chế biến tương 
ớt, các loại sốt, ngâm dấm, quả đóng hộp,…  nên cây 
ớt có tiềm năng phát triển rất lớn đòi hỏi quá trình 
chọn giống đa dạng theo nhiều hướng khác nhau. 

Tại Việt Nam, hiện nay ớt chủ yếu phục vụ cho nhu 
cầu ăn tươi trong nước, làm tương ớt và phơi khô 
xuất khẩu. Năm 2012, Việt Nam xuất khẩu khoảng 
78.500 tấn ớt khô với giá trị 233 triệu USD, đây là 
mặt hàng nằm trong Top 20 các mặt hàng nông sản 
xuất khẩu của Việt Nam.

Các giống ớt trồng hiện nay trừ một số ít giống 
ớt thuần phục vụ thị hiếu một số địa phương, đa số 
các giống ớt hiện nay là các giống F1 có nguồn gốc 
từ các công ty nước ngoài. Các giống ớt F1 thương 
mại có mẫu mã đẹp, năng suất cao phù hợp thị hiếu 
người tiêu dùng hiện tại nhưng rất dễ bị nhiễm sâu 
bệnh và giá hạt giống lại cao, hơn nữa không chủ 
động trong kế hoạch sản xuất. Vì vậy chọn tạo giống 
ớt cay mới phục vụ sản xuất trong nước là việc làm 
rất cần thiết nhằm tăng năng súât cây trồng và hạn 
chế nhập khẩu hạt giống, đẩy mạnh công tác sản 
xuất hạt giống trong nước. Công tác nghiên cứu tạo 
giống ớt cay lai tiến hành tại Viện nghiên cứu Rau 
quả với mục tiêu: Tạo được giống lai F1 năng suất 
cao, chống chịu ít nhất một bệnh hại chính, phù hợp 
cho chế biến và xuất khẩu. 

- Giống cho ăn tươi: Quả thuôn thẳng, màu sắc vỏ 
tươi bóng đẹp, ưu tiên quả non xanh đậm, độ cay tùy 
vào thị hiếu từng vùng,  yêu cầu từ ít cay cho đến cay.

- Giống cho sấy khô: Tỷ lệ chất khô cao (>15%), 
màu quả sắc sau khi phơi đỏ đẹp, mau khô, độ cay 
tùy thuộc vào thị trường nhập khẩu, thường từ cay 
đến rất cay. 

- Giống cho chế biến: Màu sắc đỏ tươi, thịt quả 
dày, độ cay trung bình trở lên.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Vật liệu khởi đầu tham gia đánh giá khả năng 
kết hợp chung: Gồm 22 dòng ớt thuần chỉ thiên mã 

1 Viện Nghiên cứu Rau quả; 2 Trung tâm Rau �ế giới (AVRDC)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG ỚT CAY LAI GL1-6
Trần Khắc �i1, Đặng Hiệp Hòa1, Nguyễn �ị Liên Hương1,

Dương Kim �oa1, Tô �ị �u Hà2

TÓM TẮT
Giống ớt cay lai GL1-6 là sản phẩm của đề tài chọn tạo giống ớt lai F1 giai đoạn 2011-2015 do Viện Nghiên cứu 

Rau quả chủ trì. Giống ớt lai GL1-6 có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng 170-180 ngày, cho 
thu hoạch quả sớm và tập trung, năng suất cao đạt 18-20 tấn/ha, dạng quả chỉ thiên,  mẫu mã quả đẹp, hàm lượng 
chất khô cao 29-30%, chống chịu được bệnh héo rũ do nấm Phytophthora capsici. Giống ớt lai GL1-6 được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận là giống sản xuất thử tháng 1 năm 2016.

Từ khóa: Chọn giống, ớt cay, lai, chống chịu bệnh, Phytophthora capsici, năng suất


