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ABSTRACT 

Whether rice is scented or not depends on its varieties characteristics. Therefore, we designed an 
experiment to identify aromatic rice varieties in the breeding lines used at the Mekong Delta 
Development Research Institute. The experiment was conducted in the dry season 2005-2006, 
and the wet season 2006. Rice varieties (leaves and milled rice) were analyzed with a KOH 1.7% 
solution. The results showed some varieties with good grain quality (strong aroma) and high 
yield such as MTL512, MTL532, MTL463, MTL392, MTL579 and MTL559. These varieties have 
the same growth duration as Jasmine85. This makes the acceptable to rice cultivators in the 
Mekong Delta. 
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TÓM LƯỢC 

Mùi thơm của các giống lúa thơm chủ yếu phụ thuộc vào giống.  Vì thế, chúng tôi đã bố trí thí 
nghiệm này với mục đích tìm ra những giống lúa thơm đã và đang được lai tạo và chọn lọc từ 
Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long,  thí nghiệm này đã được thực hiện trong 
hai mùa vụ tại Nông trại Khu II Đại học Cần Thơ (vụ Đông Xuân 2005-2006 và vụ Hè Thu 
2006), những giống lúa này được xác định bằng dung dịch KOH 1,7% ở trên lá vào thời điểm 45 
ngày sau khi cấy và phân tích trên gạo sau khi thu hoạch.  Kết quả thí nghiệm đã tìm ra được 
một số giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt (mùi thơm cao) như MTL512, MTL532, 
MTL463, MTL392, MTL579 và MTL559.  Các giống lúa này có thời gian sinh trưởng tương 
đương với giống Jasmine85.  Do đó, nó phù hợp với điều kiện sản xuất của đồng bằng sông Cửu 
Long. 
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