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KẾ HOẠCH TẬP HUẤN ICM TRÊN CÂY KHOAI TÂY 

VỤ XUÂN 2014 - 2015 

TT Nội dung chi tiết 
Thời gian 

thực hiện 

1 Ngày thứ nhất 

Khai giảng 

- Giới thiệu dự án WB7 

- Giới thiệu chung về cây khoai tây, chương trình ICM trên khoai 

tây. 

- Thăm địa điểm trình diễn mô hình. 

- Ổn định công tác tổ chức lớp học 

- Bố trí địa điểm thí nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực 

nghiệm trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Khai mạc lớp tập huấn. BCĐ dự án giới thiệu chung về nội dung, 

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án WB7. 

2. BTC: Ổn định lớp học, giới thiệu làm quen, bầu lớp trưởng, chia 

tổ, bầu tổ trưởng. Giới thiệu chương trình và kế hoạch tập huấn. 

3. Giảng viên trình bày chung về cây khoai tây, chương trình ICM 

trên cây khoai tây. 

4. Thăm địa điểm trình diễn mô hình. 

5. Điều tra nông dân: Nhằm biết được tình hình sản xuất của vụ 

trước là cơ sở để so sánh kết quả sau khi kết thúc lớp tập huấn. 

6. Giảng viên hướng dẫn quy trình thực hiện ICM: bố trí địa điểm 

thí nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực nghiệm trên 

đồng ruộng (quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo ICM). 

7. Thảo luận về các bước tiến hành: giúp bà con nắm tốt các nội 

dung tiếp tục thực hiện trong các lớp tập huấn tiếp theo.  

30/12/2014 

(Trước khi 

bước vào 

vụ sản xuất 

15 ngày) 

 

2 Ngày thứ hai: 

- Các loại giống và nhu cầu sử dụng khoai tây hiện nay; 

- Kỹ thuật chọn giống khoai tây; 

- Xây dựng chỉ tiêu theo dõi, điều tra thí nghiệm và thảo luận các 

biện pháp xử lý đồng ruộng. 

- Thực hành kỹ thuật ủ giống khoai tây. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại hiện trường. 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên trình bày về các loại giống và nhu cầu sử dụng khoai 

tây hiện nay. Kỹ thuật chọn giống khoai tây. 

2. GV vừa trình bày kỹ thuật chọn giống khoai tây. 

3. Đưa ra câu hỏi mở và cùng thảo luận: bà con thảo luận về tiêu 

chuẩn lựa chọn củ giống khoai tây? GV tổng hợp các ý kiến, đánh 

8/1/2015 

Trước khi 

bước vào 

vụ sản xuất 

7 ngày 
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giá. 

4. Xây dựng các chỉ tiêu theo dõi, các phương pháp điều tra thí 

nghiệm và thảo luận các biện pháp xử lý đồng ruộng. 

5. Tóm tắt nội dung đã học. Nhận xét, đánh giá và tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

3 Ngày thứ ba: 

- Làm đất, bố trí TN, kỹ thuật trồng và bón phân lót cho cây khoai 

tây; 

- Sinh lý cây khoai tây giai đoạn ngủ nghỉ, nảy mầm và biện pháp 

quản lý; 

- Thực hành trên đồng ruộng; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại ruộng mạ 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày kỹ thuật làm đất và biện pháp xử lý đất 

trước trồng. Nêu ra câu hỏi: Tại sao phải tiến hành xử lý đất trước 

khi trồng ? 

2. Trình bày về kỹ thuật trồng khoai tây (mật độ, khoảng cách,...) và 

kỹ thuật bón lót cho cây khoai tây. 

3. Giảng viên trình bày sinh lý cây khoai tây giai đoạn ngủ nghỉ, nảy 

mầm và biên pháp quản lý giai đoạn nay. 

4. Cả lớp thực hành trồng khoai tây. 

5. GV tóm tắt các nội dung đã thực hiện trong ngày học, tổng kết rút 

kinh nghiệm ngày học. 

15/1/2014 

Trùng với 

thời gian 

trồng. 

4 Ngày thứ tư: 

- Sinh lý cây khoai tây giai đoạn cây con và biện pháp kỹ thuật quản 

lý. 

- Phân bón và kỹ thuật bón phân 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trên đồng ruộng. 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên đưa ra câu hỏi mở: Anh/chị hãy trình bầy sinh lý cây 

khoai tây giai đoạn cây con ? Sau khi trồng khoai tây bà con thường 

tác động các biện pháp kỹ thuật nào để giúp cây khoai tây sinh 

trưởng phát triển tốt nhất? Các tổ thảo luận nhóm, trình bày, giảng 

viên đánh giá, nhận xét và sau đó tổng hợp và trình bày kỹ thuật 

chăm sóc cây khoai tây giai đoạn cây con để học viên nắm vững áp 

dụng vào thực tế sản xuất. 

2. GV trình bày về phân bón và kỹ thuật bón phân cho cây khoai 

tây.  

3. Thực hành điều tra đánh giá về hệ sinh thái ruộng khoai tây và đề 

ra biên pháp xử lý. 

3. Giảng viên tổng kết nội dung tập huấn trong ngày, đánh giá rút 

kinh nghiệm ngày học. 

23/1/2014 

Sau trồng 

8 ngày 
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5 Ngày thứ năm: 

- Hệ sinh thái đồng ruộng và phương pháp điều tra hệ sinh thái. 

- Quản lý các đối tượng bệnh hại khoai tây giai đoạn cây con. 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

- Quản lý các đối tượng sâu hại gây ra trên cây khoai tây. 

- Tổng kết rút nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày và đưa ra câu hỏi thảo luận về hệ sinh thái 

đồng ruộng và phương pháp điều tra hệ sinh thái ? 

2. Thực hành trên đồng ruộng về điều tra phân tích hệ sinh thái 

ruộng khoai tây và thảo luận đưa ra biện pháp quản lý giai đoạn 

này. 

3. GV trình bày về các loài sâu bệnh hại và kỹ thuật quản lý trên cơ 

sở trao đổi và thảo luận cùng đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. 

3. GV tổng hợp kiến thức đã học trong ngày, tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

4/2/2015 

Sau trồng 

20 ngày 

6 Ngày thứ sau: 

- Sinh lý cây khoai tây giai đoạn hình thành tia củ và các biện pháp 

kỹ thuật quản lý. 

- Thực hành trên đồng ruộng, thảo luận đưa ra biện pháp quản lý. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. GV vừa trình bày vừa đưa ra câu hỏi mở: Sinh lý cây khoai tây 

giai đoạn hình thành tia củ và biện pháp kỹ thuật quản lý giai đoạn 

này? Sau khi trình bày và thảo luận, GV tổng hợp ý kiến, đánh giá 

và đưa ra biện pháp quản lý giai đoạn này. 

2. Lớp học thực hành điều tra và đánh giá tình hình sinh trưởng của 

cây khoai tây giai đoạn này. 

4. GV tổng hợp kiến thức đã học trong ngày và tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

14/2/2015 

Sau trồng 

30 ngày 

7 Ngày thứ bảy: 

- Sinh lý cây khoai tây giai đoạn phát triển thân củ và các biện pháp 

kỹ thuật quản lý. 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên vừa trình bày vừa đặt ra câu hỏi mở: cây khoai tây 

giai đoạn phát triển thân củ có những đặc điểm gì ? Biện pháp xử lý 

giai đoạn này như thế nào ? 

2. GV trình bày các kỹ thuật tác động đến giai đoạn này như các 

biện pháp chăm sóc, bón phân thúc, tưới nước,.. 

26/2/2015 

Sau trồng  

36 ngày 
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3. Lớp học thực hành trên đồng ruộng. 

4. GV tổng hợp kiến thức đã học và tổng kết rút kinh nghiệm ngày 

học. 

8 Ngày thứ tám: 

- Quản lý các đối tượng bệnh gây ra trên cây khoai tây (tiếp theo). 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học  

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi cùng thảo luận: Về các đối tượng bệnh gây hại 

cây khoai tây giai đoạn này và đề ra biện pháp quản lý. 

2. Thực hành trực tiếp tại đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh 

thái, cách phân biệt các loại sâu, bệnh hại và thiên địch có lợi.  

3. GV tổng hợp kiến thức đã học và tổng kết rút kinh nghiệm ngày 

học. 

2/3/2014 

Sau trồng 

46 ngày 

9 Ngày thứ chín: 

- Quản lý các đối tượng sâu bệnh gây ra trên cây khoai tây (tiếp 

theo). 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học  

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi thảo luận: các đối tượng sâu bệnh chủ yếu giai 

đoạn lúa đẻ nhánh? biện pháp phòng trừ? GV cho các tổ thảo luận 

10 phút và trình bày. GV tổng hợp ý kiến và trình bày cụ thể hơn 

các đối tượng sâu bệnh giai đoạn sau trồng 55 – 60 ngày và biện 

pháp phòng trừ tổng hợp cho từng đối tượng.  

2. GV giúp học viên tiến hành điều tra trên đồng ruộng và phân tích 

hệ sinh thái đồng ruộng giai đoạn khoai tây. Từ sự hiểu biết về hệ 

sinh thái, sinh trưởng phát triển của cây khoai tây giai đoạn này, các 

đối tượng sâu bệnh hại, đối tượng có ích trên cây khoai tây để có 

biện pháp kỹ thuật tác động hiệu quả nhất. Đồng thời rút ra những 

biện pháp kỹ thuật tác động đối với cây khoai tây giai đoạn này thật 

hiệu quả. 

3. Cả lớp thực hành trên đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh thái, 

cách phân biệt các loại thiên địch có ích, các đối tượng sâu bệnh hại. 

Thực hành các vấn đề kỹ thuật như: điều tiết nước, bón phân thúc 

lần 1 (nếu lớp học ngày thứ 9 chưa thực hiện).  

15/3/2014 

Sau trồng 

60 ngày 

10 Ngày thứ mười: 

- Đánh giá năng suất mô hình, đối chứng. 

- Kỹ thuật bảo quản khoai tây thương phẩm và khoai tây giống 

- Hướng dẫn viết thu họach  

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên trình bày và hướng dẫn nông dân tính toán và đánh 

25/3/2013 

Trước thu 

hoạch 10 

ngày 
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giá năng suất với một số chỉ tiêu cấu thành năng suất như: số củ/m
2
, 

trọng lượng/củ, số củ thối (hỏng/m
2
). Cách tính hiệu quả kinh tế.  

2. GV trình bày kỹ thuật bảo quản khoai tây giống và khoai tây 

thương phẩm. 

3. Tổ chức thực hành thu hoạch và tính toán năng suất và hiệu quả 

kinh tế. 

4. GV tóm tắt kiến thức ngày học và tổng kết đánh giá lớp học. 

11 Ngày thứ mười một:: 

- Kỹ thuật sản xuất khoai tây an toàn. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên nêu ra câu hỏi mở về thế nào là khoai tây an toàn và 

kỹ thuật sản xuất khoai tây an toàn ? 

2. Giảng viên tóm tắt kiến thức và trình bày về kỹ thuật sản xuất 

khoai tây an toàn. 

3. GV tóm tắt kiến thức ngày học và tổng kết đánh giá lớp học. 

7/4/2014 

Trước thu 

hoạch 3- 5 

ngày 

12 Ngày thứ mười hai: 

- Tổng kết lớp học 

- Bế giảng, trao chứng chỉ. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường. 

Các bước tiến hành: 

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu. 

2. Đại diện hộ nông dân đọc báo cáo kết quả. 

3. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. 

4. Đại biểu tham gia ý kiến. 

5. Phương án nhân rộng trong thời gian tới. 

6. Trao chứng chỉ và bế giảng lớp học. 

16/4/2014 

Sau thu 

hoạch 5 – 

7 ngày 
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PHẦN I 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ICM 

 

I. KHÁI NIỆM VỀ ICM. 

ICM có nghĩa là "Quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng". Cũng 

có thể hiểu ICM là thực hiện chương trình 3 giảm 3 tăng hoặc 2 giảm 3 tăng. 

+ Giảm lượng phân hoá học bón thừa trên đồng ruộng, tạo cây trồng khoẻ. 

+ Giảm sử dụng thuốc trừ sâu, bệnh. 

+ Giảm giống hoặc tiết kiệm nước tưới (những nơi đang còn tập quán trồng dày). 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

+ Tăng chất lượng sản phẩm. 

+ Tăng hiệu quả kinh tế 

II. MỤC ĐÍCH CỦA ICM TRÊN CÂY KHOAI TÂY. 

- Tạo mọi điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển khoẻ, chống chịu sâu 

bệnh hại, giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, cho năng suất, chất lượng cao. 

- Gieo trồng với mật độ hợp lý theo từng giống, chân đất và mùa vụ, tiết 

kiệm lượng giống/ha gieo trồng. 

- Bón phân cân đối hợp lý theo từng giống, giai đoạn sinh trưởng của cây, 

chân đất và mùa vụ, tiết kiệm lượng phân bón (chú ý phân đạm)/ha gieo trồng. 

- Xử lý đồng ruộng trên cơ sở điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng 

nhằm giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV. 

- Giúp nông dân biết phương pháp tiến hành các thực nghiệm đơn giản trên 

đồng ruộng, phân tích đánh giá kết quả của thực nghiệm, áp dụng kết quả vào sản 

xuất. 

III. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ICM TRÊN CÂY KHOAI TÂY. 

Dựa trên mối quan hệ (tác động tương hỗ) giữa các thành phần trong hệ sinh 

thái đồng ruộng. 

                                                Cây trồng 

 

 

                       Thiên địch                                 Dịch hại 

(các loại có ích trên đồng ruộng)            (sâu bệnh, cỏ dại) 

Cây trồng: Để tạo cho cây trồng khoẻ chúng ta phải: 

- Chọn giống tốt, tạo điều kiện cho cây phát triển khoẻ. 

- Làm đất kỹ, gieo trồng với mật độ, khoảng cách hợp lý... 

- Bón phân cân đối, hợp lý theo từng chân đất, giống, giai đoạn sinh trưởng 

của cây. 

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước... 

Thiên địch: Bảo vệ và sử dụng các loài thiên địch trên đồng ruộng để phòng 

trừ sâu, bệnh hại (trồng cây khoẻ, hạn chế phun thuốc trừ sâu sớm từ 30-40 ngày 

sau cấy). 
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Dịch hại: Quản lý các loài dịch hại trên ruộng theo IPM (xử lý đồng ruộng 

dựa trên cơ sở điều tra, phân tích hệ sinh thái). 

IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA BIỆN PHÁP ICM. 

1. Giảm giống: Trồng đảm bảo mật độ. 

Tuỳ theo kích thước và trọng lượng củ để áp dụng biện pháp cắt củ khoai 

tây, đảm bảo lượng giống và mật độ khi trồng. 

Để giảm lượng giống khoai tây cần chú ý: Sử dụng giống khoai tây có chất 

lượng cao, sạch sâu bệnh, tỷ lệ mọc mầm tốt; Củ giống trước khi trồng phải được 

xử lý ủ mầm để tăng tỷ lệ mọc khi trồng; Trồng đúng mật độ, không trồng dày. 

2. Giảm lượng phân bón: 

Mục tiêu là trồng cây khoẻ, muốn cây khoẻ phải bón cân đối các nguyên tố 

NPK, các nguyên tố trung và vi lượng. Áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng 

phân bón: đúng phân, đúng lượng, đúng thời điểm, đúng cách. 

Cây khoai tây cần dinh dưỡng cho cả quá trình sinh trưởng phát triển. Trong 

các yếu tố dinh dưỡng thì nhu cầu kali của khoai tây rất lớn và việc đảm bảo cân 

đối giữa đạm và kali giúp nâng cao năng suất khoai tây đáng kể. Hơn nữa thời kỳ 

bón phân cho khoai tây có ý nghĩa rất lớn, bón muộn cây phát triển thân lá mạnh 

nhưng củ lại ít. Phân đạm cần được bón sớm và bón tập trung. 

3. Giảm thuốc BVTV: để giảm lượng thuốc BVTV cần. 

- Trồng cây khoẻ: có quy trình bón phân hợp lý. 

- Cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng: không phun thuốc BVTV theo định kỳ, 

chỉ phun khi mức độ gây hại của sâu, bệnh đến ngưỡng phòng trừ. 

V. CƠ SỞ ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT. 

1. Tăng năng suất: Do áp dụng đúng kỹ thuật gieo trồng, đầu tư phân bón, 

chăm sóc tốt đúng quy trình kỹ thuật. 

2. Tăng chất lượng sản phẩm: Sản phẩm không có dư lượng thuốc BVTV, 

mẫu mã sản phẩm đẹp…  

3. Tăng hiệu quả kinh tế: Do giảm được lượng giống, giảm sử dụng thuốc 

BVTV và sử dụng phân bón hợp lý tăng năng suất cây trồng nên tăng về hiệu quả 

kinh tế trong sản xuất. 

VI. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ICM TRÊN CÂY KHOAI TÂY.  

1. Chọn khu ruộng trình diễn mô hình. 

-  Chọn địa điểm xây dựng mô hình trình diễn: Chọn khu ruộng thâm canh 

thường xuyên bị sâu bệnh nặng do bón phân không cân đối với tổng diện tích 

1.000 m
2
 cho một ruộng trình diễn.  

- Nền thí nghiệm: 

+ Biện pháp làm đất: Giống nhau ở cả ruộng mô hình và ruộng làm theo 

nông dân. 

+ Giống, ngày trồng: Ở ruộng mô hình và ruộng nông dân là như nhau. 

+ Mật độ trồng và phương pháp bón phân khác nhau giữa ruộng mô hình và 

ruộng đối chứng. 

* Bố trí thí nghiệm: 
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- Giống khoai tây: Solara,... 

- Địa điểm trình diễn: Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa. 

- Thời vụ: Vụ xuân 2014 – 2015 (trồng ngày 15/1/2015 – thu hoạch trong 

tháng 4/2015) 

2. Chỉ tiêu, phương pháp theo dõi. 

2.1. Chỉ tiêu theo dõi. 

- Thời tiết: các yếu tố chính (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, giờ nắng…) 

- Phân bón: loại phân, lượng phân bón từng loại (kể cả KTST), cách bón 

(rắc, bón sâu, phun qua lá…) và thời gian sử dụng các loại phân bón. 

- Một số chỉ tiêu về sinh trưởng: Chiếu cao cây: cm; số cành chính/cây; số 

cây/m
2
. 

- Năng suất: 

+ Một số yếu tố cấu thành năng suất: Số củ/cây, trọng lượng/củ, số củ 

thối/cây. 

+ Năng suất thống kê (tạ/ha) 

+ Năng suất thực thu (tạ/ha) 

- Sâu bệnh, thiên dịch chính:  

+ Thời gian phát sinh. 

+ Cao điểm gây hại: Mật độ (c/m
2
), TLH%, TLB%, CSB% ... 

2.2. Thời gian, phương pháp theo dõi. 

2.2.1. Thời gian theo dõi. 

+ Sâu bệnh: 

- Điều tra theo giai đoạn sinh trưởng của cây khoai tây (đối với bệnh) hoặc 

lứa chính (đối với sâu) đối với khu ruộng mô hình trình diễn các chỉ tiêu trên. 

+ Một số chỉ tiêu về sinh trưởng điều tra theo giai đoạn sinh trưởng chính 

như: 

- Khả năng phân cành: đếm từ 7 ngày sau trồng đến khi kết thúc phân cành. 

- Số cây/m
2
: Điều tra 1 lần vào kỳ điều tra đầu tiên. 

- Số củ/cây, số củ/m
2
, trọng lượng/củ: đo, đếm 01 lần trước khi thu hoạch. 

2.2.2. Phương pháp theo dõi. 

+ Đối với dịch hại chính: 

Mỗi ô (ruộng) điều tra 3 điểm phân bổ đều trong ô (ruộng), điểm điều tra 

phải cách hàng phân cách cuối cùng ít nhất 3 hàng, mỗi điểm 1 m
2
. Đếm toàn bộ số 

sâu, thiên địch chính,… đếm toàn bộ số cây có trong 1 m
2
. 

+ Đối với bệnh: mỗi ruộng điều tra 3 điểm, mỗi điểm 1 m
2. 

+ Một số chỉ tiêu về sinh trưởng: 

Khu mô hình 

1.000 m
2
 

Khu đối chứng 

1.000 m
2
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- Chiều cao cây: mỗi ruộng điều tra 3 điểm cố định, mỗi điểm điều tra 3 cây 

cố định liên tiếp. 

- Khả năng phân cành: mỗi ruộng điều tra 3 điểm cố định, mỗi điểm điều tra 

3 cây cố định liên tiếp. 

- Số bụi/m
2
: mỗi ruộng điều tra 3 m

2
, lấy số liệu trung bình (làm tròn số). 

- Số củ/bụi: mỗi ruộng điều tra 3 điểm, mỗi điểm điều tra 3 bụi. 

+ Một số yếu tố cấu thành năng suất: trước khi thu hoạch, mỗi ruộng lấy 3 

cây ngẫu nhiên theo đường chéo góc của ruộng thí nghiệm để đếm tổng số củ/bụi, 

tỷ lệ củ thối (%). 

+ Năng suất thống kê: Mỗi ruộng thu hoạch 3m
2
. 

+ Năng suất thực thu: Hỏi năng suất thực tế của từng hộ nông dân. 

* Phòng trừ sâu bệnh: 

- Thí nghiệm thăm dò: nếu sâu, bệnh nặng, nên phun thuốc phòng trừ 4 ô (2 

ô làm theo quy trình và 2 ô làm theo chủ hộ), để lại 2 ô (1 ô làm theo quy trình và 1 

ô làm theo chủ hộ) để tìm hiểu việc ảnh hưởng của phân bón, cách bón phân đến 

sâu bệnh và năng suất khoai tây. 

- Khu mô hình trình diễn: Khi sâu, bệnh ở ruộng nào đến mức cần phun trừ 

thì chỉ tiến hành phun trừ cho ruộng đó. 
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PHẦN II 

SƠ LƯỢC VỀ CÂY KHOAI TÂY – KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY KHOAI TÂY.  

Khoai tây có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ. Là cây lương thực quan trọng 

đứng thứ 4 sau lúa mỳ, lúa nước và ngô. Hiện này khoai tây được trồng ở nhiều 

vùng trên thế giới. Do có thời gian sinh trưởng ngắn (80 -  100 ngày); Dễ trồng, 

cho năng suất cao (có thể tới 5 -  30 tấn củ/ha). Hàm lượng dinh dưỡng cao. Sản 

phẩm khoai tây được sử dụng rất đa dạng với nhiều mục đích khác nhau. Vì thế 

khoai tây được trồng với diện tích lớn đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ở Việt 

Nam khoai tây được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc, Vùng Bắc Trung bộ, Tây 

Nguyên. Vùng có điều kiện thuận lợi và cũng là vùng sản xuất khoai tây chủ yếu 

của nước ta là vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ. 

II. MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY CÓ TRIỂN VỌNG TRONG SẢN XUẤT. 

Trong sản xuất khoai tây, giống là yếu tố hàng đầu quyết định năng suất và 

hiệu quả sản xuất. Việc lựa chọn loại giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, 

bố trí cây trồng của địa phương là việc rất cần được quan tâm. Dưới đây, chúng tôi 

xin giới thiệu một số giống khoai tây có ưu thế, có triển vọng phát triển hiện nay:  

1. Giống khoai tây Hồng Hà 2.  

- Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình (90-100 ngày).  

- Củ tròn, mắt hơi sâu, ruột và vỏ củ màu vàng .  

- Năng suất cao (20-30 tấn/ha).  

- Chất lượng khá.  

- Chống chịu khá với bệnh mốc sương và các bệnh khác. 

2. Giống khoai tây P3.  

- Là giống do Việt Nam chọn tạo từ vật liệu của Trung tâm khoai tây quốc tế 

(CIP).  

- Thời gian sinh trưởng trung bình (90 -100 ngày).  

- Thời gian ngủ: 120-130 ngày, thích hợp với bảo quản tán xạ.  

-  Mầm to, khoẻ, có màu tím sẫm, có 2 - 4 mầm/củ.  

- Thân lá phát triển ở mức trung bình.  

- Củ tròn, vỏ nhẵn, màu vàng nhạt.  

-  Mắt sâu, màu tím nhạt, ruột màu vàng nhạt. 

-  Chống bệnh mốc sương và các bệnh do virut rất tốt.   

- Năng suất cao, ổn định (20-25 tấn/ha).  

- Chất lượng khá. 

3. Giống khoai tây Solara. 

- Là giống khoai tây nhập nội có nguồn gốc từ Đức.  

- Cây đứng, phát triển ở mức trung bình.     

- Mầm: mầu tím nhạt, to khỏe, có 2-3 mầm/củ.  

- Thuộc nhóm chín sớm, thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày. 
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- Củ: hình ovan, vỏ mịn mầu vàng nhạt đến hơi hồng, ruột màu vàng, mắt 

nông.  

- Nhiều củ, củ to, độ đồng đều cao  

- Chất lượng khá.  

- Thời gian ngủ nghỉ của củ ngắn (khoảng 80 – 85 ngày).  

- Mầm to, khoẻ, màu tím nhạt, mắt sâu vừa phải.  

- Vỏ củ màu trắng đến vàng, mịn, ruột củ màu vàng.  khoai tây Solara  

- Cây sinh trưởng thân lá khá.   

- Năng suất cao, trong điều kiện thâm canh có thể đạt năng suất 23 – 25 

tạ/ha.  

- Chống chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh thối mục thân và các bệnh do 

virut.   

- Chất lượng khá. 

4. Giống khoai tây KT3. 

Là giống do Việt Nam chọn tạo từ nguồn vật liệu do CIP cung cấp. 

- Thuộc nhóm chín sớm, thời gian sinh trưởng 80 - 85 ngày.  

- Mầm to, khoẻ, màu tím hồng.  

- Thân lá phát triển mạnh.  

- Củ tròn, vỏ màu vàng nhạt, vàng hơi hồng.   

- Mắt củ sâu, đáy mắt củ có màu hồng.  

- Ruột màu vàng nhạt đến vàng. 

-  Thời gian ngủ nghỉ dài:  160  –  165 ngày. Thích hợp với điều  kiện bảo 

quản tán xạ.  

-  Chống chịu bệnh mốc sương, bệnh vi rut Y ở mức trung bình. Chống chịu 

kém với bệnh héo xanh.  

- Thoái hóa chậm, chống chịu tốt với các bệnh do virut.  

- Năng suất cao, có thể đạt tới 30-32 tấn/ha.  

- Chất lượng khá tốt.   

5. Giống khoai tây Diamant.  

- Là giống khoai tây nhập nội. Có nguồn gốc Hà Lan.  

- Thời gian sinh trưởng ngắn (85-90 ngày).   

- Cây đứng, phát triển nhanh.  

- Củ hình ovan, vỏ màu vàng có đốm màu vàng nâu, mắt nông vừa.  

- Củ to đều, chất lượng ngon, đạt tiêu chuẩn chế biến.  

- Thời gian ngủ của củ 75 – 80 ngày.  

- Vỏ củ vàng, mắt nông vừa phải.  

- Ruột củ màu vàng nhạt.  

- Mầm to trung bình, hình trụ rộng, màu đỏ đến đỏ tím, nâu.  

- Mầm khỏe, mỗi củ có từ 2-3 mắt củ.  
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- Chống chịu bệnh mốc sương trung bình, chồng bệnh virut Y ở mức trung 

bình. Chống chịu tốt với bệnh lụi lá, bệnh do virut... Dễ mắc bệnh ghẻ củ.  

- Khả năng chống chịu nóng kém đến trung bình.  

- Năng suất rất cao, có thể 30-35 tấn/ha  

- Chất lượng khá.   

6. Giống khoai tây Atlantic  

- Thời gian sinh trưởng 80 – 85 ngày.  

-  Dạng cây nửa đứng, nhiều nhánh, lá to, màu xanh đậm, ra hoa sớm, mạnh, 

hoa màu phớt tím.  

- Tạo củ sớm, số lượng củ trung bình (8-9 củ/cây).  

- Củ đồng đều, mắt củ nông.  

- Củ có hình tròn đến ovan hoặc hơi tròn.  

-  Vỏ củ màu vàng nhạt, thịt củ màu trắng.  

- Hàm lượng chất khô trong củ cao (22,5 - 23%).  

- Có tiềm năng năng suất cao: 25 - 35 tấn /ha.  

- Đặc trưng hình thái củ và phẩm chất củ phù hợp với yêu cầu chế biến công 

nghiệp (giống được các công ty như Pepsico, Orion .... sử dụng làm nguyên liệu 

chính cho công nghiệp chế biến khoai tây). 

III. KỸ THUẬT CHỌN CỦ GIỐNG TRƯỚC KHI TRỒNG. 

1. Xác định loại giống để trồng. 

Củ giống là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng khoai 

tây thương phẩm. Phương pháp trồng khoai tây truyền thống và phổ biến ở hầu 

khắp các nơi là trồng bằng củ. Mỗi loai giống khoai tây khác nhau cho năng suất 

và chất lượng không giống nhau. Tuy nhiên cùng một giống khoai tây nhưng trồng 

ở các vùng sinh thái khác nhau sẽ cho năng suất thậm chí chất lượng khác nhau, 

chỉ có vùng sinh thái thích hợp thì sẽ cho năng suất và chất lượng cao nhất. 

Căn cứ vào tình hình cụ thể về điều kiện khí hậu thời tiết, tính chất đất đai và 

tập quán canh tác của địa phương mà lựa chọn giống khoai tây cho phù hợp để lựa 

chọn được đúng giống khoai tây mong muốn. 

2. Xác định lượng giống. 

Xác định lượng củ giống để trồng là một biện pháp tính toán lượng củ giống 

nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất tránh trường hợp thừa hoặc thiếu giống vì vậy 

trong sản xuất nhất thiết phải tính toán lượng giống để trồng. Lượng giống cần 

dùng để trồng/đơn vị diện tích phụ thuộc vào các yếu tố:  

- Kích thước của củ giống sử dụng;  

- Thời vụ trồng;  

- Mật độ, khoảng cách trồng  

Kích thước củ giống  được phân loại  theo khối lượng. Dựa vào khối lượng 

của củ mà chia làm 3 loại:   

- Củ nhỏ: là những củ có khối lượng dưới 25 gam/củ.  

- Củ trung bình: khối lượng củ từ 25 - 40 gam  

- Củ to: khối lượng củ trên 40 gam.   
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2.1. Củ loại nhỏ. 

- Với củ giống cỡ nhỏ lượng giống cần từ khoảng 1540 - 1680kg/ha.   

- Loại củ này khi trồng không bổ mà trồng nguyên củ nên lượng giống 

thường tốn nhưng khi trồng gặp mưa hoặc quá ẩm thì củ thường ít bị thối hơn củ 

bổ miếng.  

2.2. Củ loại trung bình. 

- Củ trung bình (hình 3.1.2) nên trồng cả củ. Tuy nhiên trong trường hợp 

khan hiếm giống  thì  loại củ này  cũng  có thể bổ làm đôi để tăng hệ số nhân 

giống.  Cần chú ý: Chỉ bổ những củ có đường kính trên 45mm và khối lượng 

miếng cắt không nhỏ quá 25gam. Khối  lượng giống cần dùng đối với loại củ trung 

bình từ  980 – 1100kg/ha.  

2.3. Củ loại to. 

- Củ to có thể bổ đôi, thậm chí bổ thành 3 mảnh. Với loại củ to và sử dụng 

phương pháp bổ củ thì lượng giống cần khoảng 840 - 980kg/ha.  

- Củ giống to, cỡ đường kính củ trên 45mm tương đương trên 50 gam, nên 

bổ củ thành hai miếng để tiết kiệm giống.  

- Trồng bằng củ giống to sẽ có năng suất cao hơn so với trồng bằng củ giống 

có kích thước nhỏ, nhưng tốn giống, chi phí sản xuất lại cao.  

- Khi sử dụng củ có kích thước to để bổ thì nguyên tắc cắt mỗi mẫu giống 

phải có 1 mầm khỏe, khối lượng miếng cắt không nhỏ hơn 25 gam. Bên cạnh yếu 

tố kích thước củ thì thời vụ trồng khác nhau cũng yêu cầu cần lượng giống khác 

nhau:  

Ví dụ trong vụ đông sớm do điều kiện nhiệt độ, ẩm độ cao thuận lợi cho cây 

sinh trưởng thân lá nhưng không thuận lợi cho củ hình thành và phình to. Vì vậy, 

vụ này năng suất khoai tây thường không cao để đảm bảo sản lượng thì cần trồng 

với mật độ dày hợp lý. Ngược lại vụ đông chính vụ gặp điều kiện khí hậu thuận lợi 

cho quá trình hình thành và lớn lên của  củ nên năng suất  thương  cao nên mật độ 

vụ này thường trồng thưa hơn và lượng củ giống cần ít hơn.  

3. Kiểm tra củ giống trước khi trồng.  

Việc kiểm tra chất lượng củ giống trước khi trồng là việc làm hết sức cần 

thiết và quyết định đến năng suất củ khoai tây. Kiểm tra củ giống trước khi trồng 

cần tiến hành với các công việc sau:  

- Tính toán được lượng giống cần có để trồng cho diện tích nhất định. Nếu 

không đủ cần có kế hoạch mua bổ sung thêm giống. Ngược lại nếu thừa có kế 

hoạch tiêu thu bớt để tránh lãng phí về giống. Tuy nhiên khi tính toán lượng giống 

để trồng cần dựa trên khối lượng và kích thước củ giống.  

- Phân loại củ giống theo kích thước để từ đó tính toán lượng giống cần trồng 

cho diện tích đã định trước. Mặt khác còn có phương án lựa chọn có nên bổ hay 

không cần bổ củ giống.  

- Loại bỏ những củ không đủ tiêu chuẩn làm củ giống:  

+ Củ bị dập nát, khuyết vỡ;  

+ Củ bị héo, mất nước (nhăn nheo, mềm);  

+ Củ bị bệnh hại (bệnh thối khô, thối ướt;  
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+ Củ bị sâu hại (rệp). 

Đó là những củ kém chất lượng hoặc đã tiềm ẩn các nấm bệnh khi đem trồng 

thì sẽ lây lan bệnh sang củ nguyên vẹn.  

Chỉ chọn lấy những củ có đặc điểm:  

+ Củ nguyên vẹn;  

+ Vỏ củ căng đều, vỏ sáng màu, màu sắc đồng đều;  

+ Không có sâu bệnh; 

+ Kiểm tra tỷ lệ mọc mầm; 

+ Lấy mẫu: 100 củ, chọn đếm củ đã mọc mầm; 

+ Tính tỷ lệ mọc mầm (%). 

Trên cơ sở phân loại củ đã mọc mầm và chưa mọc mầm để quyết định hướng 

giải quyết:  

- Củ giống đã mọc mầm thì đem trồng ngay  

- Củ chưa mọc mầm, phải đem ủ cho đến khi mọc mầm thì mới đem trồng ra 

ruộng sản xuất.   

Đối với củ giống bảo quản  trong kho lạnh phần lớn chưa mọc mầm. Trường 

hợp này cần phải ủ cho mọc mầm mới đem trồng.  Nếu không thời gian củ giống 

nằm lại trong đất lâu dẫn đến nhiều rủi ro như: mối mọt, kiến hoặc nấm bệnh gây 

hại dẫn đến củ giống bị thối không mọc mầm được.   

- Kiểm tra tuổi sinh lý của củ giống: Kiểm tra đánh giá tình trạng sinh lý của 

củ, đặc diểm này có ảnh hưởng đến năng suất của khoai tây. Vì thế khi trồng cần 

chú ý đến tuổi sinh lý của củ giống trước khi trồng. Khi phân loại theo trạng thái 

sinh lý phân chia các mức độ:   

+ Củ giống đang ngủ nghỉ: là củ chưa có mầm, nếu được trồng sẽ không mọc 

mầm. Loại củ này cần qua một  thời gian ngủ hoặc nếu trồng ngay cần xử lý phá 

ngủ.   

+ Củ quá trẻ sinh lý: là những củ mới nhú mầm hoặc mới có một mầm đỉnh. 

Nếu đem trồng những loại củ này mầm sẽ mọc chậm, không đều, kéo dài thời gian 

sinh trưởng, củ to nhưng số lượng củ ít, năng suất thấp.  

+ Củ giống trẻ sinh lý là những củ có 2 - 4 mầm, mầm có độ dài 0,2 - 2,0 cm, 

vỏ củ còn căng, mầm khoẻ. Trồng củ giống trẻ sinh lý cây sẽ mọc nhanh, phát triển 

tốt, củ to đều và năng suất cao. Khi chọn củ giống cần chọn những loại củ  trẻ  sinh 

lý  sẽ cho năng suất và chất lượng cao. Khoai tây bảo quản trong kho lạnh đảm bảo 

tuổi sinh lý trẻ, mặt khác hạn chế được sâu bệnh xâm nhập trong quá trình bảo 

quản. Khi mang trồng ngoài ruộng sản xuất cây sinh trưởng phát triển khỏe cho 

năng suất cao, giản được sâu bệnh, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật. Để có 

được củ giống trẻ sinh lý biện pháp hiệu quả hiện nay là bảo quản củ giống bằng 

kho lạnh.  

+ Củ giống già sinh lý là củ có nhiều mầm, mầm dài và yếu, vỏ củ nhăn 

nheo. Nếu trồng loại củ này  cây sẽ mọc nhanh và nhiều cây con nhưng cây phát 

triển không đều, cây còi cọc, củ nhỏ, năng suất thấp. Bảo quản giống khoai tây trên 

các giàn tự tạo tận dụng có thể làm bằng tre, nứa hoặc gỗ của các hộ gia đình theo 

phương pháp truyền thống. Do thời gian bảo quản từ 8 -10 tháng nên những củ 
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giống  sẽ già sinh lý. Chính vì lý do trên khi chọn củ giống để trồng không nên 

chọn những loại củ già sinh lý để trồng. 

4. Bẻ mầm và ủ mầm. 

4.1. Bẻ mầm. 

Một số củ giống thường mọc ít mầm, chỉ có một mầm đỉnh. Nếu đem trồng 

sẽ mọc ít cây, thường có 1 - 2 cây/khóm. Như vậy củ sẽ to nhưng ít củ. Bẻ mầm là 

một biện pháp kỹ thuật nhằm kích thích cho các mầm nhỏ phát triển mạnh hơn để 

tạo thành cây khi trồng. Bẻ mầm thường áp dụng đối với những củ giống mọc ít 

mầm. Đối với những củ giống này cần phải bẻ mầm trước khi trồng  5 - 7 ngày, 

kèm theo các biện pháp nhằm kích kích mầm phát triển.   

- Cách tiến hành:  

+ Dùng dao sắc hoặc tay bẻ mầm cao trên 2mm, tránh để tổn thương  

hoặc bị gãy các mầm mới nhú bên cạnh (hình 3.1.8).  

+ Chỉ bẻ mầm đỉnh (mầm mọc dài trên 2mm)   

+ Những củ có kích thước nhỏ không nên bẻ mầm mà biện pháp bẻ  

mầm áp dụng đối với cỡ củ trung bình trở lên có hiệu quả rõ rệt.  

+ Ủ mầm: rải củ giống thành lớp mỏng 3 – 5cm ở nơi mát, thoáng.  

+ Dùng rơm rạ sạch, ẩm hoặc bao tải che phủ lên củ giống.   

+ Sau 5 -  7 ngày sẽ có 3 – 4 mầm mới mọc lên lúc đó đem trồng sẽ cho  

nhiều củ.    

4.2. Ủ mầm.  

- Trong trường hợp giống khoai tây bảo quản kho lạnh. Thời gian đầu mới 

mở kho củ giống chưa này mầm.   

- Cần ủ cho củ giống mọc mầm rồi mới trồng lúc đó sẽ đảm bảo tỷ lệ này 

mầm cao. Các bước tiến hành như sau:  

* Bước 1:  

- Xếp 1 lớp khoai tây xuống nền gạch hoặc nền xi măng.  

- Tránh nơi ẩm ướt, thoáng mát và tránh ánh sáng trực xạ chiếu vào củ giống.  

* Bước 2:  

-  Dùng vải (tận dụng những mảnh vải là quần áo cũ đã bỏ).  

- Nhúng nước sạch ướt đều, rồi vắt kiệt nước (Khi vắt nước không chảy  

ra được).  

- Phủ lên trên bề mặt khoai tây nhằm mục đích giữ ẩm giúp cho củ nhanh  

mọc mầm thuận lợi. Chú ý: Không để vải quá ẩm sẽ  làm củ giống bị thối.  

- Thời gian ủ mầm thông thường từ 3 -4 ngày  

Bước 3: Kiểm tra củ giống sau khi ủ.  

Sau 3 - 5 ngày ủ mầm kiểm tra nếu thấy mầm nhú trắng thì bỏ lớp che phủ 

trên bề mặt ra để thoáng và mang đem trồng ngay được.   

Ngược lại khi kiểm tra nếu thấy củ giống chưa mọc mầm dùng vải ẩm tiếp 

tục ủ tiếp cho đến khi củ giống nhú mầm trắng thì không ủ nữa và đem ra trồng 

được ngay.   
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Chú ý:   

- Trong trường hợp mầm chưa nhú thì kiểm tra xem vải phủ trên đống khoai 

nếu thấy khô thì tiếp tục làm ẩm rồi mới ủ tiếp.   

- Không để lớp vải phủ trên bề mặt đống khoai bị khô quá dẫn đến mầm khó 

mọc. 

5. Cắt (bổ) củ giống và xử lý vết cắt.   

Cắt (bổ) củ giống là biện pháp nhằm nâng cao hệ số nhân giống, tiết kiệm 

lượng giống, giảm chi phí sản xuất. Khi bổ củ giống sẽ có vết thương cơ giới nên 

đã tạo điều kiện cho các vi sinh vất gây bệnh nhất là các  loại nấm xâm nhập vào 

củ giống thông qua vết thương tạo  ra khi cắt  củ  giống. Đây là con đường nhiễm 

bệnh cho củ giống khoai tây.   

Có hai phương pháp cắt (bổ) củ giống:  

- Phương pháp cắt rời. 

- Phương pháp cắt dính. 

Nội dung dưới đây giới thiệu cách tiến hành 2 phương pháp này  

5.1. Phương pháp cắt rời. 

* Bước 1:   

-  Chọn những củ giống có từ 3 mầm trở lên và đường  kính trên 45mm và 

khối lượng từ 50 gam.   

-  Miếng cắt (bổ) không được nhỏ dưới 25 gam và trên mỗi miếng bổ phải có 

ít nhất 2 -3 mầm.  

- Sau khi cắt (bổ) tách rời 2 miếng cắt (bổ) không để dính nhau.   

* Bước 2:  

-  Sử dụng dao sắc,  mỏng nên dùng dao inox để bổ. Không dùng dao lưỡi 

dày, lưỡi mẻ và bị han, gỉ.  

* Bước 3: 

- Dùng dao bổ dọc củ khoai sao cho mỗi miếng bổ có ít nhất từ 1 – 2 mầm.  

Chú ý dao bổ củ giống phải sắt để vết cắt không bị dập nát hoặc bị xước gây tổn 

thương cho củ giống.  

 * Bước 4: Xử lý dao cắt  

- Sau mỗi lần cắt nhất thiết phải xử lý lại dao cắt để tránh lây nan bệnh từ củ 

bị bệnh sang củ sạch bệnh.  

- Xử lý dao cắt (bổ) có thể bằng cồn công nghiệp xử lý bằng lửa đèn cồn 

hoặc nước sôi.  

- Bước 5: Xử lý vết bổ  

- Thông thường hiện nay xử lý vết cắt (bổ) chủ yếu bằng xi măng hoặc tro 

bếp. Cách làm như sau:   

- Nhúng miếng khoai phần vết cắt vào tro bếp.  

- Miếng khoai đã cắt phải được phủ kín lớp tro bếp.   

- Trong trường hợp nhúng bằng xi măng ta cùng nhúng tương tự như đối với 

tro bếp.  

- Sau khi nhúng xi măng hoặc tro bếp xong  tiến hành trồng ngay.    
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- Đối với khoai tây cắt (bổ) miếng sẽ làm tăng hệ số nhân giống, giảm chi 

phí về giống.  Khi trồng gặp trời mưa hoặc độ ẩm của đất quá cao (đất bị ướt)  sẽ bị 

thối.    

5.2. Phương pháp cắt dinh. 

Để đảm bảo miếng khoai tây giống hạn chế nấm bệnh chúng tôi xin giới 

thiệu cách bổ khoai tây theo phương pháp cắt dính. Phương pháp cắt dinh thực 

hiện theo các bước sau  

* Bước 1:  

- Dùng dao cắt phải sắc và mỏng, không được dùng dao có bản dày, để tránh 

làm dập nát tế bào ở chỗ cắt.  

- Dao cắt được xử  lý có  thể bằng cồn công nghiệp hoặc lửa đèn cồn hay lửa 

ngọn nến, nước sôi. 

- Sau mỗi lần cắt nhất thiết phải xử lý lại dao cắt để tránh lây nan bệnh từ củ 

bị bệnh sang củ sạch bệnh.  

* Bước 2: 

- Cắt dọc củ theo chiều của mầm đỉnh với tiết diện miếng cắt phải là nhỏ 

nhất, để tránh gây thương tổn.    

- Miếng cắt không rời hẳn ra mà dính lại khoảng 2-3mm.  

- Cắt củ xong phải  úp ngay hai miếng cắt lại với nhau.  

- Mỗi miếng cắt phải có ít nhất 2 mầm trở lên.   

* Bước 3: 

- Xếp vào khay đựng hoặc rổ, rỏ đê nơi thoáng mát. Không cần xử lý củ 

giống sau cắt với hoá chất.   

- Bảo quản trong điều kiện 18-20
0
C. Thời gian để lành lại vết thương khoảng 

5 - 7 ngày. 

* Bước 4: tách miếng củ giống. 

Trước khi trồng 1-2 ngày tách miếng cắt ra để miếng cắt lành hoàn toàn.  

5.3. Bảo quản củ giống mới cắt bổ. 

  Đối với phương pháp cắt (bổ) tách rời, sau khi cắt (bổ) xong tiến hành 

nhúng phần vết cắt vào xi măng hoặc tro bếp nhằm hạn chế sự xâm nhập của nấm 

bệnh và các vi sinh vật (VSV) tại vết cắt. Do điều kiện chưa trồng được ngay thì 

cần xếp những miếng khoai tây giống đã nhúng xi măng hoặc tro bếp ở nơi thoáng 

mát, không nên để nơi ẩm ướt và có nhiệt độ cao dễ gây thối. Đối với phương pháp 

cắt dính thường tiến hành khi củ giống chưa  nhú  mầm. Cắt xong phải úp ngay  

hai miếng cắt lại với nhau. Rồi xếp những củ khoai tây mới cắt vào nơi thoáng 

mát, khô ráo tránh ánh sáng trực xạ chiếu vào. Dùng vải hoặc quần áo cũ bỏ đi 

nhúng nước cho ẩm phủ lên trên bề mặt. Chú ý không để ẩm quá sẽ làm thối khoai. 

Thời gian bảo quản có thể 3- 5 ngày khi vết cắt lành thành sẹo, củ mọc mầm thì 

mới đem trồng. 

 

IV. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC. 

1. Thời vụ. 
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Trồng vụ đông xuân:  

- Đông xuân sớm: trồng tháng 9, thu hoạch tháng 11, 12. 

- Đông xuân chính: trồng từ tháng 10 đến tháng 11, thu hoạch tháng 1, 2. 

- Đông xuân muộn: trồng tháng 12 đến tháng 1, thu hoạch tháng 3, 4. 

- Vụ xuân hè: trồng từ tháng 2 đến tháng 3, thu hoạch tháng 4, 5. 

2. Chuẩn bị đất trồng. 

- Chọn đất và ruộng trồng: Chọn đất tơi xốp, đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất phù 

sa, thuận tiện tưới tiêu nước, tốt nhất là ruộng luân canh với lúa nước trong cơ cấu 

luân canh 1 vụ khoai 1 vụ lúa. 

- Làm đất: Cày bừa làm nhỏ đất bằng trâu bò hoặc máy cần kết hợp thu gom 

rơm rác và gốc rạ để hạn chế sâu bệnh truyền sang khoai. Đất nhỏ tơi là thích hợp 

với khoai tây. Đất cục quá to sẽ làm cho củ phát triển méo mó. Đất quá nhỏ, quá 

mịn cũng không phù hợp vì khi tưới đất dễ bị gí. 

- Lên luống: Lên luống trồng 1 hàng hoặc 2 hàng khoai thì tuỳ thuộc vào tập 

quán địa phương. Tuy thuộc vào lớp đất canh tác mà làm luống rộng hoặc hẹp. 

Ruộng có lớp đất canh tác mỏng, cần làm luống ruộng hơn để có đất vun luống. 

Luống đơn trồng 1 hàng, luống rộng khoảng 60 - 70 cm.  

Luống đôi trồng 2 hàng, luống rộng khoảng 120 - 140 cm. 

3. Mật độ, khoảng cách trồng. 

- Để có năng suất cao, củ to đều, trồng 4 - 5 củ/m
2
, đặt củ cách nhau 30 – 35 

cm.  

Lưu ý: khi đặt củ phải điều chỉnh, củ nhỏ thì đặt dày hơn, củ to thì thưa hơn 

một chút.   

4. Chăm sóc. 

+ Nguồn nước tưới phải dùng nước sạch (nước sông không bị ô nhiễm hoặc 

nước giếng khoan). Không được dùng nước ao tù, nước thải công nghiệp chưa 

được xử lý, nước bị ô nhiễm để tưới. 

+ Khoai tây cần nhiều nước nhất là ở thời kỳ phình củ và thời kỳ củ lớn 

nhanh. Trong giai đoạn này có thể tưới nước vào rãnh hoặc tưới phun đảm bảo cho 

ruộng thấm đều nước sau đó tháo hết nước thừa đi. Khoai tây không chịu được 

úng, do đó tránh để nước đọng trong luống. Tưới nước cho khoai tây nên tập trung 

vào các thời gian sau. 

Tưới lần 1: Sau khi mọc 15 - 20 ngày, tưới ngập rãnh. 

Tưới lần 2: Sau lần 1 từ 15 - 20 ngày. 

Tưới lần 3: Sau khi trồng 60 - 65 ngày. 

Trước khi thu hoạch khoảng 2 tuần, không tưới nước cho khoai, đất cần khô 

ráo, không để nước vào ruộng, nếu mưa phải tháo nước kịp thời. 

 Khi cây cao khoảng 15-20cm thì xới nhẹ, diệt cỏ, kết hợp với bón thúc đợt 1 

rồi lên luống. Bón phân vào giữa 2 khóm khoai, không bón trực tiếp vào gốc cây 

làm cây chết. Sau bón thúc đợt 1 khoảng 15-20 ngày thì tiến hành xới nhẹ, diệt cỏ 

kết hợp với bón thúc đợt 2 rồi vun luống lần cuối (lấy đất ở rãnh để vun cho luống 

cao). 
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PHẦN III 

SINH LÝ CÂY KHOAI TÂY QUA CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

 

I. THỜI KỲ NGỦ NGHỈ. 

1. Đặc điểm. 

Thông thường củ khoai tây mới thu hoạch không có khả năng mọc mầm; Ta 

gọi đó là hiện tượng ngủ nghỉ. Thời kỳ ngủ nghỉ dài hay ngắn phụ thuộc chủ yếu 

vào giống. Bên cạnh đó các yếu tố tác động bên ngoài như sự chà sát cơ giới, tác 

động của hoá chất cũng là yếu tố tác động đến thời kỳ ngủ nghỉ. Sau khi hết thời 

kỳ ngủ nghỉ, hoặc khi được xử lý phá ngủ củ khoai tây mới có khả năng mọc mầm.  

2. Biện pháp quản lý. 

- Để chuẩn bị cho việc gieo trồng người ta cần phá ngủ nghỉ của của khoai 

tây để củ nảy mầm bằng các biện pháp kỹ thuật khác nhau như: Sử dụng hóa 

chất,... 

- Nếu muốn bảo quản củ giống được lâu thì nên bảo quản trong điều kiện 

nhiệt độ thấp  

2. THỜI KỲ NẢY MẦM. 

1. Đặc điểm. 

- Đây là thời kỳ đầu tiên trong chu kỳ phát triển của cây khoai tây.  

- Đặc điểm cơ bản của thời kỳ này là mầm ở các mắt củ phát triển dần thành 

cây con.  

- Khả năng và tốc độ mọc mầm phụ thuộc vào các yếu tố:  

+ Chất lượng củ giống: củ giống to, khoẻ, hết thời kỳ ngủ sinh lý, củ không 

bị xây xát, thối hỏng mọc mầm nhanh, mầm khoẻ và đều.  

+ Điều kiện nhiệt độ môi trường: nhiệt độ thuận lợi cho củ khoai tây mọc 

mầm khoảng 22 – 30
0
C. Nhiệt độ thấp cây chậm mọc mầm.  

+ Độ  ẩm  đất:  đất  có  độ  ẩm  vừa  phải  (khoảng  80  –  85%) thuận  lợi 

nhất cho quá trình mọc mầm. Nếu đất quá khô mầm mọc chậm. Đất quá ẩm củ dễ 

bị thối.  

- Củ non mọc mầm kém hơn củ thu hoạch đúng tuổi.  

- Nhiệt độ ấm áp, đủ ẩm củ mọc mầm nhanh, khoẻ.  

- Các mầm ở phần đỉnh củ mọc nhanh và khoẻ hơn mầm ở phần gốc củ. 

- Trong một mắt củ, mầm ở giữa sẽ mọc mầm trước.  

- Trên một củ, các mầm mọc trước thường phát triển nhanh hơn và ức chế 

các mầm ở gốc. Khi mầm này bị gãy các mầm khác sẽ có cơ hội phát triển.  

2. Biện pháp quản lý. 

- Ủ trong điều kiện nhiệt độ, ẩm độ thích hợp để củ mọc mầm đều, khỏe. 

- Phun thêm các chế phẩm kích thích này mầm của củ khoai tây: Gibberellin 

+ Thioure,... 

III. THỜI KỲ CÂY CON. 

1. Đặc điểm. 
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- Cây sinh trưởng chậm, tốc độ ra lá mới và chiều cao cây tăng trưởng chậm. 

Khả năng đền bù thấp.  

- Khả năng chống chịu của cây thấp. Chính vì vậy cây khoai tây rất mẫn cảm 

với điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt. 

- Giai đoạn này cây nhiễm một số đối tượng dịch hại như: Bệnh lở cổ rễ, thối 

thân, bệnh héo xanh, sâu xám, sâu xanh,... 

2. Biện pháp quản lý. 

- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, kết hợp với biện pháp tưới nước đủ 

ẩm và vun gốc cho cây. 

- Hạn chế làm tổn thương đến các bộ phân của cây (thân, lá, rễ).  

- Phòng chống kịp thời các loài dịch, đặc biệt là bệnh lở cổ rễ, bệnh thối 

thân, bệnh héo xanh, sâu xám,... 

IV. THỜI KỲ HÌNH THÀNH TIA CỦ. 

1. Đặc điểm. 

Cây khoai  tây hình thành tia củ rất sớm (ngay từ thời điểm sau mọc 15  - 20 

ngày).  Thời kỳ hình thành tia củ kéo dài 30  - 45 ngày tuỳ thuộc vào giống, thời vụ 

trồng và chế độ chăm sóc. Nhiệt độ thích hợp ở thời kỳ này là 17- 20
o
C, độ ẩm đất 

70  - 80%, thời gian chiếu sáng ngày ngắn và dinh dưỡng đầy đủ, đất tơi xốp, 

thoáng khí. 

2. Biện pháp quản lý. 

- Bón phân cân đối, đủ các chất dinh dưỡng. 

- Tưới đủ ẩm cho cây, tránh để khô hạn. 

- Xới xáo, vun gốc để tạo điều kiện cho tia củ phát triển thuận lợi. 

- Phòng trừ các đối tượng dịch hại nguy hiểm như: Sâu khoang, rệp, bệnh 

đốm vòng, bệnh héo rũ, bệnh mốc sương,.. 

V. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN THÂN CỦ. 

1. Đặc điểm. 

Tiếp sau hình thành tia củ là thời kỳ tia củ phình to. Chất dinh dưỡng được 

vận chuyển về củ làm củ lớn nhanh.  

- Nhiệt độ ngày và đêm càng chênh lệch cao thì càng thuận lợi cho sự phát 

triển của củ. Thời kỳ này kéo dài 25 - 30 ngày tuỳ thuộc vào giống.  Sự phát triển 

của củ diễn ra thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ thấp, ánh sáng ngày ngắn, đất đủ 

ẩm và được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.  Vì thế, thời vụ trồng thích hợp, 

chăm sóc (tưới nước, bón phân) đầy đủ có ý nghĩa lớn trong việc tăng năng suất 

khoai tây.   

- Cây khoai tây có đặc điểm: củ phát triển hướng lên trên. Nghĩa là trong quá 

trình lớn lên, củ có xu hướng lộ dần ra trên mặt đất.  

2. Biện pháp quản lý. 
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- Biện pháp vun xới lấp kín củ là rất cần thiết ở thời kỳ này để đàm bảo đất 

tơi xốp đồng thời làm cho củ không bị lộ ra không khí gây tình trạng “lục hoá” 

(hiện tượng vỏ củ chuyển thành màu xanh), giảm giá trị thương phẩm của củ. 

- Bón đủ các loại phân bón như NPK, trung lượng và vi lượng. 

- Tưới đủ ẩm cho cây. 

- Phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại như: Rệp, sâu khoang, bệnh héo 

rũ, bệnh mốc sương,... 

 

PHẦN IV 

PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT BÓN PHÂN 

 

I. TÍNH LƯỢNG PHÂN NGUYÊN CHẤT TỪ PHÂN THƯƠNG PHẨM 

Trong sản xuất người nông dân sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau, mỗi 

loại phân bón có thành phần và hàm lượng các chât khác nhau được nhà sản xuất 

ghi trên vỏ bao bì như: Urea 46%, NPK: 5:10:3; Super Phosphat 16%; Kaliclorua 

50%... Khi tiến hành thí nghiệm về phân bón chúng ta cần phải tính được lượng 

nguyên chất của các chất dinh dưỡng trong mỗi loại phân thương phẩm sử dụng 

cho thí nghiệm.  

II. TÍNH CÂN ĐỐI CỦA PHÂN BÓN. 

Cây trồng sinh trưởng tốt ngoài các yếu tố khác, cần phải có các chất dinh 

dưỡng (đa lượng, trung lượng và vi lượng), nhưng cây trồng cần lượng dinh dưỡng 

của các loại dinh dưỡng không giống nhau. Muốn cây trồng sinh trưởng tốt và cho 

năng suất cao chúng ta cần bón phân cho cây. Nhưng bón phân như thế nào để đảm 

bảo đủ các loại phân và lượng phân để cây trồng sinh trưởng tốt thì cần phải căn cứ 

vào từng điều kiện cụ thể như: Chân đất, mùa vụ, điều kiện thời tiết và giai đoạn 

sinh trưởng của cây trồng để xác định lượng phân bón của mỗi loại cho phù hợp. 

III. PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN. 

Bón phân đúng phương pháp sẽ phát huy được hiệu quả của phân bón. Bón 

phân không đúng phương pháp, phân bón sẽ bị giảm hiệu quả và bị mất qua các 

đường khác nhau như: bay hơi, rửa trôi, thấm sâu… Tuỳ theo mỗi loại đất, mỗi 

mùa vụ cần phải có phương pháp bón phân khác nhau.  

* Lượng phân bón và phương pháp bón phân tham khảo: 

Chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục, tuyệt đối không dùng phân tươi.  

- Lượng bón (tính cho 1ha): 15 - 20 tấn phân chuồng, 300 - 350kg đạm urê, 

400 - 600kg lân supe, 200 - 250kg kali sunfat.  

- Cách bón: Sau khi rạch hàng, bón lót toàn bộ phân chuồng + lân + 1/3 đạm, 

lấp một lớp đất mỏng rồi mới đặt củ, tránh không cho củ tiếp xúc trực tiếp với 

phân, khi trồng đất phải đủ ẩm.  

+ Bón thúc lần 1 sau khi cây mọc cao 15 - 20cm (sau trồng khoảng 20 - 25 

ngày): Bón 1/3 đạm + 1/2 kali.  

+ Bón thúc lần 2 sau bón thúc lần 1 khoảng 15 - 20 ngày: Bón nốt lượng 

phân còn lại. 
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PHẦN V 

HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG 

 

I. CHỨC NĂNG CỦA SINH VẬT TRONG HST ĐỒNG RUỘNG. 

Hệ sinh thái là một trong những nội dung cần trao đổi thường xuyên trong 

chương trình IPM. Việc quản lý dịch hại tổng hợp dựa trên sự tác động qua lại giữa 

môi trường, cây trồng, các loài ăn cây xanh và thiên địch. 

                   Cây trồng    Môi trường 

 

 

                                              Sinh vật khác 

Trong hệ sinh thái đồng ruộng, mỗi sinh vật có 1 chức năng khác nhau (chức 

năng quan trọng hơn tên gọi) và có thể chia ra các mức sau: 

- Mức thứ nhất: Cây xanh (sản xuất ra chất hữu cơ) bao gồm cây khoai tây 

và cỏ dại. Tuy nhiên cỏ dại sẽ cạnh tranh về nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng và 

không gian đối với cây trồng. 

- Mức thứ 2: Các sinh vật dùng cây xanh làm thức ăn bao gồm: côn trùng 

(sâu hại), chuột và bệnh hại. Những sinh vật này được gọi là “dịch hại” khi chúng 

phát sinh với số lượng nhiều và gây thiệt hại lớn cho cây trồng. Nếu quần thể sinh 

vật đó có số lượng ít thì đôi khi chúng còn có lợi cho việc duy trì cân bằng hệ sinh 

thái đồng ruộng. 

- Mức thứ 3: Các sinh vật dùng sinh vật ở mức thứ 2 làm thức ăn bao gồm: 

nhện, những côn trùng có ích (ăn mồi và ký sinh) những vi sinh vật và chim thú, 

rắn (là những loài ăn chuột),…Những loài sinh vật này được gọi là “thiên địch” 

hay “bạn của nhà nông”. Vì vậy chúng cần được bảo vệ bằng cách hạn chế dùng 

hoá chất bảo vệ thực vật và các biện pháp khác. 

- Mức thứ 4: Những vi sinh vật: nấm và côn trùng sống trên xác thực vật, 

động vật (chuột, côn trùng…). Những sinh vật này có những chức năng sinh thái 

riêng và cũng được chia theo các mức trên. 

II. PHÂN TÍCH HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG. 

Điều tra theo dõi, quan sát các hiện tượng diễn ra trên một diện tích nhỏ để 

xác định các hiện tượng diễn ra trên diện tích lớn. Đối với chương trình quản lý 

dịch hại tổng hợp (IPM) thì điều tra đồng ruộng là quan sát, theo dõi một số cây 

trên ruộng để đánh giá điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra trên cả ruộng. Số mẫu điều 

tra thường rất nhỏ so với ruộng định điều tra. 

Ví dụ: Điều tra 5 cây/điểm x 3 điểm trên mảnh ruộng 500 – 1.000m
2
 chỉ 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số cây ngô có trong ruộng. Đối với những người có 

kinh nghiệm thì có thể phân tích đúng về cánh đồng từ những mẫu điều tra nhỏ đó. 

Việc quyết định xử lý đồng ruộng trong quản lý dịch hại tổng hợp phải dựa trên cơ 

sở phân tích hệ sinh thái. Muốn việc phân tích hệ sinh thái được rõ ràng, khách 

quan thì chúng ta phải làm tốt công tác điều tra, theo dõi bởi vì các thành phần 

trong hệ sinh thái luôn biến động và có ảnh hưởng lẫn nhau. 
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Hàng tuần chúng ta lên ruộng quan sát, điều tra và thu thập tất cả các thành 

phần trong hệ sinh thái ruộng ngô. Sau đó vẽ trên giấy lớn (yêu cầu vẽ theo mẫu 

vật sống) những kết quả đã thu thập được và thảo luận. Những câu hỏi thảo luận 

được dựa trên kết quả điều tra ở từng giai đoạn của cây ngô. Sau khi thảo luận, các 

nhóm trình bày kết quả của nhóm mình và cả lớp thảo luận, góp ý cho kết quả của 

nhóm bạn. Tất cả mọi người đều vẽ, thảo luận và thay nhau trình bày kết quả điều 

tra của nhóm mình. 

PHẦN VI 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI CÂY KHOAI TÂY 

I. SÂU HẠI. 

1. Bọ phấn (Bemisia tabaci). 

1.1. Đặc điểm hình thái. 

 - Bọ trưởng thành có kích thước nhỏ, 
dài khoảng 0.8-1.5mm, sải cánh 1.1-2mm. 
hai đôi cánh trước và sau dài gần bằng nhau. 
Trên cơ thể phủ một lớp sáp màu trắng, chân 
dài và mảnh. 

 - Trứng rất nhỏ hình bầu dục, có 
cuống, mới đẻ màu trắng trong sau chuyển 
sang màu nâu nhạt rồi thành màu nâu xám. 

 - Sâu non màu vàng nhạt, hình ô 
van, đẫy sức dài khoảng 0.7-0.9mm. 
Nhộng giả hình bầu dục, mà u sáng, có 
lông thưa ở 2 bên sườn. 

1.2. Tập quán sinh sống và gây hại. 

 - Bọ trưởng thành hoạt động vào sáng sớm và chiều mát. 

 - Sâu non bò chậm chạp trên lá, cuối tuổi 1 chúng ở mặt dưới lá, tại đó lột 

xác và sống cố định cho đến lúc hoá trưởng thành. 

 - Bọ phấn hút nhựa cây làm cho cây có thể bị héo, ngả vàng và chết. 

 - Bọ phấn tiết ra dịch ngọt là môi trường cho nấm muội đen phát triển. 

 - Bọ phấn còn truyền các bệnh virus gây bệnh cho cây. 

1.3. Biện pháp phòng trừ. 

 + Biện pháp canh tác: 

 - Thu gom, tiêu huỷ triệt để tàn dư cây trồng đã bị nhiễm bọ phấn. 

 - Luân canh với các loại cây ít mẫn cảm với bọ phấn 

 + Biện pháp hóa học: Khi mật độ bọ phấn đến ngưỡng phòng trừ cần phải 

phun bằng các loại thuốc như: Oshin 20WP, Actara 25WG, Vimatrine 0.6 SL,.. 

2. Ruồi đục lá (Liriomyza sp.). 

2.1. Đặc điểm hình thái. 

 - Trưởng thành là loài ruồi nhỏ, dài 2-3mm, màu 
đen. 

 - Trứng có hình ô van dài, rất nhỏ, có màu trắng 
trong sau chuyển màu vàng nhạt. 

 - Sâu non là dạng dòi, không chân, màu trắng 
trong, phần trước hơi vàng, trông rõ ruột bên trong màu 

Bọ phấn hại khoai tây 

Triệu chứng ruồi hại trên 

khoai tây 
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đen. 

 - Nhộng màu nâu vàng, dính trên lá chỗ cuối đường đục hoặc rơi xuống mặt 
đất. 

 - Vòng đời trung bình 25-30 ngày.  

2.2. Tập quán sinh sống và gây hại:   

 - Ruồi hại lá thường phát sinh và gây hại nặng trong điều kiện mùa khô. 

- Con cái dùng gai đẻ trứng vào dưới biểu bì của lá và chích hút nhựa cây tạo 
thành những vết sần sùi trên lá. 

 - Sâu non tạo những đường đục ngoằn ngoèo, màu trắng xuất hiện trên lá. 

 - Nếu bị hại nặng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, làm giảm năng suất cây 
trồng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho một số loại nấm bệnh xâm nhập. 

2.3. Biện pháp phòng trừ: 

 + Biện pháp canh tác 

 - Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai, tuyệt đối không bón phân tươi. 

- Dùng bẫy dính màu vàng để dẫn dụ và tiêu diệt ruồi trưởng thành.  

- Cắt tỉa và tiêu hủy những lá  bị hại nặng.  

 + Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc như Abagro 1.8 EC, Abgro 4.0 EC, 
Abamine 1.8 EC, Azmex 40 EC,… 

3. Rệp đào hại khoai tây (Myzys persicae). 

3.1. Đặc điểm hình thái. 

- Cũng như nhiều loài rệp muội khác, rệp 
đào thường gây hại từ mùa xuân khi cây trồng 
sinh nhiều lộc non và gây hại trên nhiều loại 
cây trồng. 

- Rệp đào phát triển theo 2 giai đoạn: rệp 
non và rệp trưởng thành. Rệp trưởng thành sinh 
sản bằng hình thức đẻ con. Có 2 dạng rệp 
trưởng thành: có cánh và không có cánh. Mỗi 
ngày có thể đẻ 2-6 rệp non.  

- Cũng như nhiều loài rệp muội khác, rệp đào 

thường gây hại từ mùa xuân khi cây trồng sinh nhiều lộc 

non và gây hại trên nhiều loại cây trồng. 

- Rệp đào phát triển theo 2 giai đoạn: rệp non và rệp trưởng thành. Rệp 
trưởng thành sinh sản bằng hình thức đẻ con. Có 2 dạng rệp trưởng thành: có cánh 
và không có cánh. Mỗi ngày có thể đẻ 2-6 rệp non.  

3.2. Tập quán sinh sống và gây hại. 

- Rệp đào chích hút dịch cây ở các bộ phận non, làm cho lộc non bị cong 
queo, rụng sớm; cành lá non không sinh trưởng được. Rệp đào được xác định là 
môi giới truyền bệnh virút gây khảm nhàu lá khoai tây và nhiều cây trồng khác.  

- Ngoài ra, chúng còn tiết chất dịch làm môi trường cho nấm muội đen phát 
triển, bao bọc mặt lá cản trở khả năng quang hợp của các bộ phận lá, làm cho cây sinh 
trưởng kém.  

3.3. Biện pháp phòng trừ. 

- Xử lý củ giống trước khi bảo quản. Tiêu độc giàn bằng cách phơi nắng, 
ngâm nước và phun thuốc. 

Rệp đào hại khoai tây 
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- Theo dõi vườn trồng ngày từ đầu vụ để phát hiện các ổ rệp mới xuất hiện 
đem thu gom tiêu huỷ.  

 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc sau để phòng trừ: Dầu hạt bông 40% + 
dầu đinh hương 20% + dầu tỏi 10% (GC-Mite 70SL) để phòng trừ (nồng độ, liều 
lượng theo khuyến cáo) hoặc có thể sử dụng các thuốc như Plutel 1.8EC, 3.6EC, 
Tikabamec 1.8EC, 3.6EC, Tineromec 1.8EC, 3.6EC, Shepatin 18EC,… 

4. Sâu khoang (Spodoptera litura). 

4.1. Đặc điểm hình thái. 

 - Trưởng thành có màu nâu vàng, trên 
cánh trước có nhiều đường vân màu sẫm, 
xung quanh viền vàng. Mép ngoài cánh có 
hàng chấm màu nâu đen. Cánh sau màu trắng 
xám, có ánh phản quang màu tím. 

 - Trứng hình bán cầu, có nhiều đường 
khía ngang dọc. Trứng đẻ thành ổ lớn, bên 
ngoài phủ lớp lông màu nâu vàng. 

 - Sâu non màu xám tro hoặc nâu đen, 
vạch lưng màu vàng, ở đốt bụng thứ nhất có 
một khoang đen lớn rất rõ. 

 - Nhộng màu nâu đỏ, cuối bụng có 1 đôi 
gai ngắn. 

 - Vòng đời trung bình 35-40 ngày 

4.2. Tập quán sinh sống và gây hại. 

 - Bướm hoạt động ban đêm, thích các 
chất có mùi chua ngọt, đẻ trứng thành ổ bám mặt 
dưới lá. Một bướm cái có thể đẻ hàng ngàn trứng. 

 - Sâu non sau khi nở sống tập trung quanh chỗ ổ trứng, gặm lấm tấm chất 
xanh của lá. Sâu tuổi lớn phân tán. Sâu non phá hại mạnh vào ban đêm. Hoá nhộng 
trong đất. 

 - Sâu khoang là loài sâu đa thực, tác hại chủ yếu là ăn khuyết lá, làm cây sinh trưởng 
kém. 

4.3. Biện pháp phòng trừ. 

 - Biện pháp canh tác; 

+ Vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ trước khi trồng. 

 + Dùng bả chua ngọt để bắt bướm. 

 + Ngắt bỏ ổ trứng, diệt sâu non mới nở. 

- Biện pháp hóa học: Sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: 

Bull Star 262.5 EC, Cypersect 5EC, Sieusauray 100EC, Vinaneem 2SL, Map – Biti 

WP5000IU/mg, Cộng hợp 32 BTN,... 

5. Sâu xám (Agrotis ypsilon). 

 - Sâu xám cắn đứt gốc cây làm cây đổ 

rạp, sâu phá hại chủ yếu trên cây con. 

5.1. Đặc điểm hình thái. 

Sâu khoang hại khoai tây 
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 - Trưởng thành là loài bướm có thân dài 20-25mm. Cánh trước có màu xám 

đen, gần phía góc mép ngoài có 3 vệt đen nhỏ 

hình tam giác. Cánh sau màu trắng, mép ngoài 

màu nâu xám nhạt. Cơ thể có nhiều lông màu 

xám. 

 - Trứng có hình cầu hơi dẹt, có sọc nổi, đường kính khoảng 0.5mm, lúc đầu 

có màu nhạt sau chuyển sang màu đen đến nâu. 

 - Sâu non màu đen nâu, có đường xẻ màu nâu nhạt ở giữa và hai sọc hai bên. 

Đầu rất đen, có hai điểm trắng. 

 - Nhộng có màu nâu cánh gián, cuối bụng có một đôi gai ngắn. 

5.2. Tập quán sinh sống và gây hại. 

 - Bướm hoạt động giao phối và đẻ trứng ban đêm, thích mùi chua ngọt. Đẻ 

trứng rời rạc thành từng quả trên mặt đất, một bướm cái có thể đẻ khoảng 800-

1000 trứng. 

 - Sâu non mới nở gặm lấm tấm biểu bì lá cây, sâu lớn tuổi sống dưới đất, 

ban đêm bò lên cắn đứt gốc cây. Sâu đẫy sức hoá nhộng trong đất. 

 - Sâu xám phát sinh trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm độ cao, chủ yếu phá 

hại khi cây còn nhỏ. 

 - Vòng đời trung bình 50-60 ngày, trong đó giai đoạn sâu non 30-35 ngày. 

5.3. Biện pháp phòng trừ. 

- Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại trên ruộng và xung quanh bờ. 

- Dùng thuốc hoá học: Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (Virtako 

300SC). 

6. Rệp sáp hại khoai tây (Pseudococcus citri Russo) 

6.1. Đặc điểm hình thái. 

Cơ thể rệp sáp có hình bầu dục, thuôn dài, rệp non có màu hồng, rệp trưởng 
thành có một lớp sáp trắng phủ kín quanh mình. Rệp cái không có cánh, rệp đực có 
cánh, trứng cũng có lớp sáp phủ kín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu chứng củ khoai tây bị rệp sáp gây hại 

Sâu xám hại khoai tây 
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6.2. Tập quán sinh sống và gây hại. 

 - Rệp sáp là loài hại chủ yếu củ khoai tây giống trong thời gian bảo quản. 

- Rệp sáp thường xuất hiện vào thời kỳ cây sinh trưởng mạnh, tụ tập ở phần 
ngọn, ở các nách lá và mặt dưới của lá. Khi gần thu hoạch, rệp sống chủ yếu ở 
phần gốc cây khoai tây, bám vào mắt củ và theo củ vào thời kỳ bảo quản.  

- Củ khoai tây ở thời kỳ bảo quản rệp thường sống tập trung ở mắt củ, xung 
quanh mầm để chích hút nhựa của mầm khoai tây làm cho mầm bị teo khô, củ 
giống bị khô cứng lại, khi trồng không mọc được. 

6.3. Biện pháp phòng trừ. 

 - Bảo quản khoai giống nơi khô ráo, xếp lên giàn, thoáng gió, không xếp quá 

dày. 

 - Khử trùng kho chứa và giàn sạch sẽ trước khi đưa củ lên giàn. 

II. BỆNH HẠI. 

1. Bệnh đốm vòng (Alternaria solani). 

1.1 Triệu chứng. 

 - Bệnh gây hại các giai đoạn sinh 
trưởng và trên các bộ phận của cây. 

 - Trên lá: vết bệnh thường xuyên 
xuất hiện ở các lá già phía dưới, sau lan 
dần lên các lá trên. Vết bệnh hình tròn và 
có cạnh, màu nâu sẫm, trên đó có các 
vòng tròn đồng tâm, màu đen. 

 - Trên quả: vết bệnh xuất hiện đầu 
tiên ở cuống hoặc tai quả, hình tròn màu 
nâu sẫm, hơi lõm xuống và cũng có vòng 

đồng tâm màu đen. 

 - Trên thân: vết bệnh màu nâu, 
hơi lõm và có đường tròn đồng tâm.  

1.2. Nguyên nhân gây bệnh. 

 - Do nấm Alternaria solani gây ra. 

1.3. Điều kiện phát sinh phát triển. 

 - Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. Nấm tồn tại 
trên tàn dư cây trồng ít nhất là một năm.  

1.4. Biện pháp phòng trừ. 

 - Biện pháp canh tác 

+ Dùng giống kháng bệnh. 

 + Luân canh cây trồng. 

 + Vệ sinh đồng ruộng 

 - Biện pháp hóa học: Dùng luân phiên các loại thuốc như: Propineb 

(Antracol 70WP), Azoxystrobin+Difenoconazole Trobin top 325SC), 

Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 750WG). 

2. Bệnh héo xanh vi khuẩn (Pseudomonas  solanacearum ). 

 Đây là bệnh nghiêm trọng và phổ biến gây hại cho khoai tây, làm giảm năng 
suất và chất lượng củ khoai tây. 

Bệnh đốm vòng hại khoai tây 
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2.1. Triệu chứng. 

 - Bệnh gây hại khoai tây ở các giai 
đoạn sinh trưởng nhưng nặng nhất là vào 
giai đoạn khoai tây hình thành củ. 

 - Thường ban đầu cây có biểu hiện 
héo, sau đó phục hồi vào ban đêm. Sau vài 
ngày thì cây chết không phục hồi được 
nữa, lá không chuyển màu vàng. Khi cây 
bị héo nhưng vẫn giữ được màu xanh. 
Bệnh có thể làm chết cả cây hoặc chết dần 
từng nhánh, gốc cây bị thối nhũn. 

 - Củ bị bệnh, ở phần cuối củ hay 
mắt củ có dịch hơi nhầy màu trắng, sau 
chuyển thành màu trắng ngà, đục như 
sữa, nếu bị nặng củ sẽ bị thối nhũn, bóp nhẹ sẽ thấy sủi bọt, chất dịch có mùi hôi. 
Khi bổ củ thấy có một vòng nâu sẫm hoặc nâu đen ở ngoại bì. 

2.2. Nguyên nhân gây bệnh. 

  Do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây ra. 

2.3. Điều kiện phát sinh, phát triển. 

  Vi khuẩn phát triển mạnh ở nhiệt độ 30-35
0
C. nguồn bệnh tồn tại rất lâu trong 

đất và củ bệnh. Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua vết thương lan truyền qua cây bệnh 
và dụng cụ lao động. 

2.4. Biện pháp phòng trừ. 

 - Biện pháp canh tác: 

+ Sử dụng giống khoai chịu bệnh,  

+ Chọn và thải loại kỹ các củ giống mang bệnh ngay trước khi trồng; 

+ Luân canh được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa bệnh héo 
xanh cho khoai tây cũng như cho các cây họ Cà khác. Không trồng khoai tây hoặc 
các cây cùng họ trong vụ tiếp theo như cây cà chua, thuốc lá, cà các loại.  

+ Sử dụng củ giống để từ cây sạch bệnh. 

+Vệ sinh đồng ruộng. Không để cây bệnh tồn tại trên ruộng bởi vì đó là 
nguồn lây lan bệnh trên đồng ruộng.  

+Ruộng trồng khoai tây tốt nhất là bằng phẳng hoặc bố trí theo băng, có rãnh 
thoát nước vì vi khuẩn sẽ lây lan theo dòng nước trong đất, khi tưới hoặc mưa. 
Thường đất pha cát, nghèo dinh dưỡng bị bệnh nặng hơn các chân đất khác.  

+ Tăng cường nguồn phân hữu cơ cho cây khỏe (có thể dùng phân ủ) để tăng 
khả năng chống chịu bệnh của cây.  

 - Biện pháp hóa học: Sử dụng luân phiên một số loại thuốc sau để phòng trừ 

bệnh như: Streptomyces lydicus WYEC 108 (Actinovate 1 SP ), Streptomyces 

lydicus WYEC 108 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47% (Actino – Iron 1.3 SP). 

3. Bệnh mốc sương (Phytophthora infestans). 

 Là bệnh phổ biến và gây tác hại lớn nhất hiện nay tại các vùng trồng khoai 

tây. Bệnh gây hại nghiêm trọng và giảm năng suất khoai tây. 

3.1. Triệu chứng. 

Bệnh héo xanh Vi khuẩn hại khoai tây 
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 - Bệnh gây hại trên các bộ phận 

trên và dưới mặt đất của cây như: lá, 

thân, rễ, củ. 

 - Trên lá: lúc đầu là một đốm nhỏ 
màu xanh tái hơi ướt, không có ranh 
giới rõ rệt ở mép lá. Sau lan vào phía 
trong phiến lá thành vết lớn, màu nâu 
đen, có ranh giới rõ rệt. Mặt dưới lá có 
lớp trắng xốp. Bệnh nặng làm toàn bộ 
phiến lá bị khô.     

- Trên thân cành: vết bệnh không 

đều, có màu nâu, thâm đen, ngày càng 

lan rộng ra xung quanh và kéo dài dọc theo thân, cành, cuống lá. Vết bệnh bọc 

quanh từng đoạn thân, hơi lõm sâu. Thân cành bị bệnh tóp nhỏ lại, thối mềm và dễ 

gãy. 

- Trên củ: vết bệnh không có hình dạng nhất định, có màu nâu-nâu xám, hơi 

lõm sâu vào bên trong. Cắt ngang chỗ bị bệnh thấy vỏ củ có màu nâu ăn sâu vào 

tới ruột củ theo những vệt nâu rõ. Sau một thời gian vết bệnh hình thành lớp nấm 

trắng xốp.                   

3.2. Nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh phát triển. 

 - Do nấm Phytophthora infestans gây ra. 

 - Bệnh phát triển thuận lợi trong điều kiện thời tiết ẩm độ cao và nhiệt độ 

thấp.  

 - Đầu tiên bệnh phá hại ở lá, sau đó đến thân và củ. Bào tử từ bộ phận trên 

mặt đất được nước rửa trôi thấm vào trong đất, tiếp xúc với củ qua vết thương, mắt 

củ. Củ càng gần mặt đất càng dễ bị bệnh. 

 - Củ khoai tiếp tục bị bệnh trong thời gian bảo quản. 

 - Nguồn bệnh truyền từ vụ này sang vụ khác thường bằng sợi nấm tiềm sinh 

ở trong củ bệnh và tàn dư cây bệnh. 

 - Khi nhiệt độ xuống thấp từ 18-22
o
C, độ ẩm không khí cao bệnh phát triển 

mạnh. 

 - Sự phát triển của bệnh còn chịu ảnh hưởng về mức độ phân bón, đặc biệt là 

phân hóa học, điều kiện canh tác và bảo quản khoai tây giống. Phân Kali làm tăng 

tính chống bệnh. Đất trũng, khó thoát nước bệnh có thể bị nặng hơn. 

3.3. Biện pháp phòng trừ. 

- Vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa loại bỏ các lá già, lá bệnh cho vào hố ủ phân và 

đậy kỹ bằng các nguyên liệu dày khác. Bởi vì bào tử vẫn có thể lan truyền từ hố ủ 

phân nếu hố bị mở.  

- Chọn củ giống không bị bệnh mới đem ra trồng. 

Bệnh mốc sương hại khoai tây 
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- Nên trồng mật độ vừa phải, chú ý trong mùa mưa. Bố trí hướng luống theo 

đông tây tạo điều kiện cho ánh nắng xuyên vào nhanh làm ráo những giọt sương 

trên lá ngăn ngừa bào tử nảy mầm.  

- Bón phân cân đối, bón lót là chính, bón thúc sớm. 

- Bệnh mốc sương gây hại nặng vào mùa mưa.  

- Dùng một số loại thuốc: Mancozeb+Metalaxyl: (Rinhmyn 680WP),  

Difenoconazole: (Score 250EC); Trichoderma viride: (Biobus 1.00WP); Copper 

Hydroxide: (Copperion 77WP), Copper Oxychloride+ Zineb: (Zincopper 50WP); 

Zineb: (Zineb  Bul 80WP), Benomyl+ Zineb(Benzeb70 WP), Fosetyl-aluminium 

(Aliette  800 WG). 

4. Bệnh héo rũ. 

Có 3 loại hình héo rũ trên cây họ cà do 3 loại nấm khác nhau gây ra. 

 - Héo rũ chết vàng 

 - Héo rũ lở cổ rễ 

 - Héo rũ trắng gốc 

4.1. Héo rũ chết vàng (Fusarium oxysporum). 

 - Bệnh thường thể hiện triệu chứng thối gốc, làm cây héo rũ chết vàng, bệnh 
phá hại các giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng nặng nhất là vào cuối giai đoạn 
sinh trưởng.  

 - Bệnh hại ở củ làm cho củ bị thối, mầm bị thui chết, cây con bị bệnh không 
lớn được, dị hình và khô héo. 

 - Phần giáp vết bệnh có màu nâu hay màu xám nham nhở. Thân giáp mặt đất 
thường khô tóp và có màu vàng nhạt, ranh giới không rõ ràng. Trên vết bệnh có 
lớp nấm trắng mịn, phớt hồng. 

 - Nấm phát triển nhanh ở nhiệt độ 25-30
0
C. Ruộng đất cát, chua, thiếu đạm 

và lân thường bị bệnh nhiều. 

 

 

 

 

 
 
 
             

Héo rũ do Fusarium 

4.2. Héo rũ lở cổ rễ (Rhizoctonia solani). 

 - Bệnh phá hại ở rễ, mầm, củ và thân. Khi nấm xâm nhập vào củ thì làm cho 
củ không nảy mầm được, hoặc cây con bị héo rũ ngay. Rễ và thân giáp mặt đất có 
nhiều u sần sùi, vết bệnh có màu nâu bao quanh, sau đó bị thối. Những cây bị bệnh 
thường ra củ khí sinh ở ngay nách lá hoặc không có củ, sau ít lâu cây sẽ chết. 
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 - Vết 
bệnh trên củ 
có màu nâu 
sẫm, cứng, 
có kích 
thước và 
hình dạng 
khác nhau. 
Khi nấm 
phát triển mạnh có thể biến thành hạch nấm có màu nâu đậm và rất dễ rụng. Nếu 
trời ẩm ướt thì trên vết bệnh có lớp nấm trắng ngà. 

 - Nấm xâm nhập vào trong củ từ khi ngoài đồng hoặc trong thời gian bảo 
quản. Sợi nấm làm tắc bó mạch và làm cho cây bị héo rũ làm củ khoai bị thối. 

 - Nhiệt độ thích hợp để nấm phát triển là 25-30
0
C. 

4.3. Héo rũ trắng gốc (Sclerotium rolfsii). 

 

 

 

 

 

 

  

- Bệnh xuất hiện ở các giai đoạn sinh trưởng của cây và gây hại trên thân, 
gốc sát mặt đất. Vết bệnh ở gốc có màu nâu nhạt và thường có tản nấm trắng xốp. 
Bệnh thường làm mục nát lớp vỏ bao quanh thân. 

 - Nấm nảy mầm thích hợp ở nhiệt độ 25-30
0
C. 

 - Bệnh phát sinh gây hại nặng trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. 

4.4. Biện pháp phòng trừ. 

 + Biện pháp canh tác 

- Chọn giống sạch bệnh. Củ giống cần phải lựa chọn ở ngoài ruộng và cần 
được bảo quản riêng. 

 - Luân canh triệt để từ 3 - 4 năm trên các ruộng bị bệnh nặng với các cây trồng 
khác họ. 

 - Không tưới nước quá ẩm. 

 - Trồng cây trên những chân đất cao ráo, dễ thoát nước. 

 + Biện pháp hóa học: Sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ: 

Ningnanmycin (Niclosat 2SL); Trichoderma viride(Biobus 1.00 WP);  

5. Bệnh ghẻ củ khoai tây (Actinmyces scabies)  

5.1. Triệu chứng. 

- Trên củ vết bệnh xuất những đốm nhỏ 
màu nâu, về sau vết bệnh lớn dần ở giữa lõm 
xuống, còn xung quanh lồi lên, sần sùi, khô như 
gỗ. 

5.2. Nguyên nhân gây bệnh. 

Bệnh ghẻ củ khoai tây 
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 - Do nấm Actinmyces scabies gây ra. 

5.3. Điều kiện phát sinh, phát triển. 

  Nấm phát triển ở nhiệt độ 25-30
0
C, trong môi trường kiềm, tồn tại rất lâu 

trên củ khoai bị bệnh, lan truyền qua những vết xây xát.  

5.4. Biện pháp phòng trừ. 

 - Không dùng củ khoai bệnh làm giống 

 - Luân canh cây trồng 

 - Điều chỉnh pH thích hợp (5,2-6,4). 

 - Trước khi bảo quản có thể nhúng củ trong dung dịch thuốc gốc đồng trong 
1-2 giờ. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

6. Bệnh thối ướt củ khoai tây. 

6.1. Triệu chứng. 

 - Bệnh thối ướt củ có thể do nhiễm 
các loài nấm bệnh và các loài vi khuẩn 

- Củ bị bệnh thối và ướt có mùi 
khó ngửi, vỏ thường chuyển màu nâu 
đến nâu sẫm, củ mềm. Vỏ củ bị biến 
thành cái bọc đầy nước. Thịt củ bị thối 
nhũn và có nước dịch chảy ra. Trên bề 
mặt củ bệnh ở phần mô bệnh đôi khi 
thấy có bọt nước màu vàng. Nếu cắt củ 
bệnh sẽ thấy thịt củ bị thối nát, có màu vàng nâu. 

6.2. Nguyên nhân gây bệnh. 

Do Vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra 

6.3. Điều kiện phát sinh, phát triển. 

  Vi khuẩn phát triển thích hợp ở nhiệt độ 30-35
0
C, ẩm độ cao. Xâm nhập gây 

bệnh cho củ khoai qua vết xây xát. 

64. Biện pháp phòng trừ. 

 - Luân canh triệt để. 

 - Xử lý đất bằng sunfat đồng (3-4kg/1000m
2
). 

 - Ngâm củ trong nước vôi 20% hoặc dung dịch Boocdo 1% trong 5-10 phút, 
phơi nắng nhẹ, để ráo sau đó mới đưa lên giàn bảo quản. 

 - Bảo quản trong điều kiện khô mát và thoáng gió. Thường xuyên kiểm tra 
để loại bỏ củ bị thối. 

7. Bệnh thối khô củ khoai tây 
(Fusarium spp). 

7.1. Triệu chứng. 

  Bệnh xuất hiện trên bề mặt củ, 
lúc đầu có mầu nâu hoặc xám, hơi lõm 
xuống, sau lan dần ra thành các vòng 
đồng tâm. Thịt củ bị thối ở bên trong 
trở nên xốp và có màu xám tro hay 
phớt hồng. Củ giống khoai tây dần dần 
trở nên khô và cứng không có khả 
năng mọc thành cây. 

Bệnh thối ướt hại khoai tây 

Bệnh thối khô hại khoai tây 
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7.2. Nguyên nhân gây bệnh. 

  Bệnh thối khô do nấm Fusarium sp gây ra 

7.3. Điều kiện phát sinh, phát triển. 

 - Thời tiết nóng ẩm, nấm bệnh phát triển mạnh. 

 - Bệnh có thể xâm nhập vào củ thông qua vết thương xây xát khi thu hoạch 
và gây thối khô củ trong quá trình bảo quản. 

7.4. Biện pháp phòng trừ. 

- Dùng  củ giống sạch bệnh 

 - Luân canh cây trồng. 

 - Khi thu hoạch cần thu và để riêng những cây bị héo rũ để sử dụng trước. 

 

PHẦN VII 

BẢO QUẢN KHOAI TÂY THƯƠNG PHẨM VÀ KHOAI TÂY GIỐNG 

 

I. BẢO QUẢN KHOAI TÂY GIỐNG.  

1. Lựa chọn phương pháp bảo quản củ giống. 

Với khoai tây giống có thể bảo quản ở điều kiện thường (kho có ánh sáng tán 

xạ) hoặc trong kho lạnh, tùy điều kiện kinh tế mà chọn cho phù hợp.  

2. Bảo quản củ giống ở điều kiện nhiệt độ thường (kho tán xạ). 

  Trong kho bảo quản có kê các giàn để bảo quản củ giống.  

- Trước khi khoai nhập kho phải vệ sinh kho giàn và sát trùng.  

- Sau 2-3 ngày khi kho và giàn khô thì xếp khoai lên giàn.  

- Khoảng 10 ngày đầu chỉ nên xếp 1-1.5 lớp để đảm bảo thoáng không khí 

vào mọi củ.   

- Nên mở cửa kho để ánh sáng và thoáng gió tự nhiên tốt với mục đích làm 

cho bề mặt khoai khô và tạo một lượng nhỏ solanin để tăng sức đề kháng của củ.   

3. Bảo quản củ giống trong kho lạnh. 

3.1. Ưu điểm:  

Khi bảo quản ở nhiệt độ thấp, khoai ở trạng thái ngủ nghỉ, sự hô hấp ở mức 

rất thấp, kìm hãm sự mọc mầm và hạn chế tối đa sự hoạt động gây hại của nấm, vi 

khuẩn. Tỷ lệ hao hụt sau bảo quản rất thấp (5 - 10% so với 55 - 60% của phương 

pháp truyền thống). Củ giống có sức sống cao. Tạo được củ giống có mầm trẻ, 

khoẻ, khi trồng cho năng suất cao  Khi trồng cho năng suất cao hơn 20 - 30% so 

với bảo quản thông thường.  

* Cách bảo quản khoai tây giống trong kho lạnh  

-  Tiến hành điều khiển nhiệt độ trong kho lạnh như sau:  

 + Khoai tây giống được bảo quản ở nhiệt độ 4
0
C, tuy nhiên tiến trình hạ 

nhiệt độ lúc bắt đầu bảo quản và tăng lại nhiệt độ khi kết thúc bảo quản để kích 

hoạt cho củ giống mọc mầm được thực hiện một cách nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật 

mới có thể thu được kết quả tốt.  
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+ Sau khi đưa khoai tây vào kho bảo quản, bắt đầu hạ thấp nhiệt độ kho.  

+ Trong 10 ngày đầu bảo quản, mỗi ngày giảm 0,5
0
C.   

+ Những ngày tiếp theo giảm 1
0
C mỗi ngày cho đến khi nhiệt độ kho đạt 

40C thì dừng lại không giảm nữa, duy trì bảo quản ở nhiệt độ này trong suốt 

khoảng 6 - 7 tháng tiếp theo.  

- Trong quá trình bảo quản nếu cần đưa giống ra khỏi kho để phục vụ cho 

sản xuất cần thực hiện việc nâng dần nhiệt độ theo đúng quy định để tránh trình 

trạng củ khoai tây bị xốc nhiệt ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm và chất lượng củ 

giống.  

+ Tiến hành tăng nhiệt độ kho 1
0
C mỗi ngày cho đến khi kho đạt nhiệt độ 18 

- 20
0
C thì dừng lại không tăng nhiệt độ nữa. Ở nhiệt độ này, củ khoai tây, tự kích 

hoạt và sau 7 ngày có thể có củ giống trồng ngoài sản xuất.  

* Những lưu ý khi sử dụng kho lạnh:  

- Điều kiện nhiệt độ trong kho là yếu tố quyết định đến chất lượng củ giống. Do 

vậy việc giữ nhiệt độ trong kho ổn định trong suốt quá trình bảo quản rất quan trọng.  

Khó khăn trong khâu bảo quản là vấn đề mất điện. Mất điện có thể khiến cho nhiệt độ 

trong kho tăng, gây nguy hiểm cho bảo quản khoai tây. Khi mất điện chúng ta có thể 

sử dụng máy phát. Để an toàn cho củ giống trong kho lạnh không nên để nhiệt độ 

dưới 2
o
C. Ẩm độ trong kho duy trì 75 - 80%. Nếu độ ẩm quá cao sẽ bị đọng nước, 

khoai bị thối, nếu ẩm độ quá thấp, khoai bị mất nước nhanh và héo.  

- Trong kho cần có thông gió để cung cấp oxi và khống chế độ ẩm trong kho. 

II. KỸ THUẬT BẢO QUẢN KHOAI TÂY THƯƠNG PHẨM. 

* Xử lý khoai tây trước khi thu hoạch: Nhằm loại bỏ những vi sinh vật gây 

thối và côn trùng ở giai đoạn cận thu làm cho củ tăng sức đề kháng và ức chế sự 

nảy mầm của khoai tây thương phẩm, lựa chọn ruộng khoai tốt, cây xanh mập, 

không bị sâu hại, phun hỗn hợp dung dịch MH 0,5% (hyđrôzit axit malic) và vi 

ben C 0,5% vào ruộng khoai trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày. 

* Thu hoạch: Khoai thu hoạch tốt nhất phải tuyệt đối không được dính nước 

khi thu hoạch phải nhẹ nhàng, không đổ khoai từ sọt này sang sọt khác, không cho 

vào bao tải, tránh gây dập và chầy xước. 

* Xử lý trước khi bảo quản: 

- Xử lý chống nấm (pha dung dịch CBZ 0,2%). Có thể xử lý bằng cách trộn 

hóa chất chống nấm vào đất sét rồi rắc đều vào đống khoai, hoặc phun dung dịch 

cho ướt đống khoai, nếu không thì ngâm dung dịch trong 5 phút. 

- Xử lý chống nảy mầm bằng MH (Hyđrôzit axit malic), hoặc M1 (este 

metilic của an pha - naptylaxetic). Sau giai đoạn xử lý chất chống nấm và khoai đã 

được hong khô, hoặc khoai đã bảo quản được 3 - 4 tháng, phun thuốc hoặc trộn với 

đất rồi rắc. 

Chú ý: Khi xử lý, khoai tây cần được hong khô tự nhiên trước khi xử lý tiếp 

ở các giai đoạn sau. 

* Khử trùng cát, ủ cát: 

- Cát dùng để ủ khoai tây phải được sàng sảy loại bỏ tạp chất, phơi khô triệt 

để trước khi ủ với khoai cát được khử trùng bằng hỗn hợp dung dịch EM. Phun 
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dung dịch cho thấm đều cát, sau khi phun cần phơi lại cát cho khô. Lưu ý khi phơi 

phải phơi trong bóng râm, không phơi ngoài nắng vì ánh nắng làm giảm khả năng 

khử trùng của dung dịch EM. 

- Khoai tây sau khi đã xử lý chất chống nấm, nẩy mầm, được ủ vào cát đã 

khử trùng, ủ cát sao cho vừa đủ che hết các củ khoai, trỗ để khoai ủ có thể trong 

góc bếp, góc nhà… tránh ẩm ướt nên lót ni lon. 

* Kiểm tra: trong thời gian bảo quản sau 2 tháng có thể kiểm tra, loại bỏ củ 

thối, xử lý mầm, nếu có hiện tượng thối nhiều thì loại bỏ những chỗ thối cùng cát 

ướt. 

Chú ý: Tất cả các công đoạn xử lý và bảo quản khoai tây phải thực hiện ở 

trong nhà không có nhiều ánh  

PHẦN VIII 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI TÂY AN TOÀN 

 

1. Thời vụ trồng. 

- Đông xuân sớm: trồng tháng 9, thu hoạch tháng 11, 12. 

- Đông xuân chính: trồng từ tháng 10 đến tháng 11, thu hoạch tháng 1, 2. 

- Đông xuân muộn: trồng tháng 12 đến tháng 1, thu hoạch tháng 3, 4. 

- Vụ xuân hè: trồng từ tháng 2 đến tháng 3, thu hoạch tháng 4, 5. 

2. Chuẩn bị giống và phương pháp trồng 

- Xử lý phá ngủ củ giống: 

+ Phun Etylen clohydrin lên bề mặt củ ở nồng độ 0,6-1,2%, đậy kín, ủ trong 

20-24 giờ, sau 10-15 ngày khoai mọc mầm. 

- Phương pháp trồng: 

Chọn củ giống trung bình 25 - 30g ( nếu củ lớn trên 60g cắt thành nhiều 

mảnh theo chiều dọc củ), củ không bị sâu bệnh hại. Mỗi củ ít nhất có 1 - 2 mầm, 

chiều dài mầm từ 1 - 2 cm. 

Một sào chuẩn bị 30 - 50 kg. Đặt củ giống vào giữa hốc, không đặt trực tiếp 

lên phân bón, hướng mầm lên phía trên. 

3. Làm đất. 

- Làm đất kỹ, lên luống rộng 1 - 1,2 m, rãnh luống 25 - 30cm, cao 30 - 35 

cm. Mỗi luống trồng 2 hàng. 

- Mật độ trồng: 45.000 - 60.000 khóm/ ha (khoảng cách: 35cm x 55 cm ) 

4. Bón phân. 

Chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục, tuyệt đối không dùng phân tươi.  

Lượng phân cho 1 ha là 15 - 20 tấn chuồng + 120 - 150 kg đạm + 60 - 90 kg 

phân lân  + 100 - 120 kg kali. 

Bón lót vào hốc toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1/3 phân kali, 1/4 phân 

đạm. 

Bón thúc toàn bộ phân đạm và phân ka li còn lại vào hai thời kỳ: 

Lần 1: sau trồng 20 - 25 ngày bón 1/2 lượng đạm và 1/2  lượng phân ka li 

còn lại. 
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Lần 2: sau lần 1 khoảng 15 ngày, kết hợp vun cao luống, bón nốt lượng phân 

đạm và kali. 

5. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. 

- Xới vun: Sau trồng 15-20 ngày thì xới vun lần 1, lúc này cần xới rộng, sâu 

và vun nhẹ vào gốc. Vun xới lần 2 sau trồng 30-35 ngày. 

- Tưới nước: Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước ao tù chưa 

được xử lý để tưới. Có thể dùng nước giếng khoan đã được xử lý, nước sông ao hồ 

không bị ô nhiễm. 

Trong thời gian sinh trưởng, trung bình 10 ngày tưới rãnh một lần, tuỳ theo 

tình hình thời tiết khí hậu. Đối với những thời kỳ quan trọng cần cung cấp đủ nước 

(sau trồng 25-30; 40; 50 và 60 ngày. Sau trồng 70 ngày ngừng tưới nước. 

- Tỉa nhánh: Số thân trung bình mỗi nhóm để từ 4-5 thân nếu sản xuất củ 

giống thì có thể nhiều hơn. Thời gian tỉa tốt nhất là sau trồng 15-20 ngày. 

Phòng trừ sâu bệnh hại: Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM 

đối với các đối tượng dịch hại như: Rệp sáp, sâu xám, sâu xanh, bệnh mốc sương, 

bệnh héo xanh, bệnh thối nhũn,... 

6. Thu hoạch và bảo quản. 

- Thu hoạch: Trước thu hoạch ngừng tưới nước 3-4 tuần. Khi thu hoạch cày 

xả hai bên má luống, sau đó nhổ cả khóm. Thao tác nhẹ nhàng tránh xây xát củ. 

- Bảo quản: Bảo quản trong kho để nơi thoáng mát, nguyên liệu làm  kho 

bằng tre, nứa, lá là rất tốt. 
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B. Cây Ớt. 

 Kế hoạch tập huấn: 

TT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
KẾT QUẢ ĐẠT 

ĐƯỢC 

I 
NỘI DUNG NGÀY TẬP HUẤN THỨ 1 

 

Trước trồng ớt 40 

ngày 

1 Ngày thực hiện: từ ngày 14 và 20/12 năm 

2014 

(01 ngày tại Yên Phong ngày , 01 ngày tại 

Định Liên) 

 

2 Nội dung bài giảng: 

- Khai giảng lớp tập huấn. 

- Ổn định công tác tổ chức lớp học 

- Giới thiệu dự án WB7. 

- Giới thiệu chung về cây ớt xuất khẩu và 

chương trình ICM trên Ớt.  

- Bố trí địa điểm thực nghiệm, giới thiệu tổng 

quan các nội dung thực nghiệm trên đồng 

ruộng. 

Các thành phần tham 

dự: 

- Đại diện lãnh đạo 2 

xã Yên Phong, Định 

Liên. 

- Trung tâm Khuyến 

nông 

- Ban tổ chức lớp học. 

- Ban QLDA Thuỷ lợi 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Các học viên nắm bắt được kế hoạch hoạt 

động và tài trợ của dự án WB7. 

- Biết được nội dung chương trình ICM trên 

cây ớt. 

- Nắm được các kỹ năng thao tác xây dựng 

thực nghiệm đồng ruộng. 

100% các học viên 

nắm bắt và hiểu rõ về 

các hoạt động của dự 

án và chương trình 

huấn luyện ICM trên 

cây ớt 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệubút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ cần 

thiết nhất cho buổi tập 

huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vụ… 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Gặp gỡ giảng viên và học viên giới thiệu tên 

tuổi… 

- Giảng viên phân công học viên quản lý lớp, 

chia tổ và trưởng các nhóm. 

- Giảng viên giới thiệu về dự án WB7và cây 

ớt xuất khẩu và chương trình ICM. 

- Giảng viên cho học viên thảo luận chính về 

chương trình ICM (3 giảm 3 tăng)… 

- Thảo luận chọn địa điểm thực nghiệm và 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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thời gian thực hiện. 

- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả của 

nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày của 

học viên. 

II NGÀY TẬP HUẤN THỨ 2 
Trước trồng ớt 30 

ngày 

1 Ngày thực hiện: Từ ngày 24 -30/12 /2014  

2 Nội dung bài giảng: 

- Các loại giống ớt và nhu cầu sử dụng 

ớt hiện nay;  

- Kỹ thuật sản xuất ớt ở giai đoạn vườn 

ươm; 

- Tham quan vườn ươm ớt giống. 

Trên 80% các học viên 

hiểu rõ về kỹ thuật sản 

xuất giống ớt giai đoạn 

vườn ươm theo ICM 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Các học viên nắm bắt được đặc điểm các 

loại ớt xuất khẩu hiện nay. 

- Biết được các bước kỹ thuật chính trong sản 

xuất ớt giai đoạn vườn ươm theo ICM. 

- Nắm được các kỹ năng thao tác xây dựng 

vườn ươm. 

.Trên 80% học viên 

biết áp dụng từ lý 

thuyết bài giảng để ứng 

dụng thực hành vào 

ruộng thực nghiệm của 

lớp học và của gia đình 

mình. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vụ… 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học 

- Giảng viên cho học viên thảo luận chính về 

các giống ớt hiện có trên địa bàn của huyện, 

xã các đặc điểm chính. So sánh phương pháp 

sản xuất giống giai đoạn vườn ươm theo ICM 

và so với phương pháp sản xuất giống truyền 

thống của nông dân. 

- Đi tham quan thực địa vườn ươm giống. Tổ 

chức gieo hạt giống. 

- Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu hỏi 

mở. 

- Về hội trường giải lao,thảo luận kết quả 

quan sát được tại vườn ươm. 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả của 

nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày của 

học viên. 

III NGÀY TẬP HUẤN THỨ 3 

Sau gieo tại vườn 

ươm 25 ngày (đưa cây 

con ra trồng) 

1 Ngày thực hiện: Từ ngày 20 -25 /01/2015 Có thể thay đổi khi địa 

phương có các hoạt 

động liên quan đến hội 

trường tập huấn. 

2 Nội dung bài giảng: 

- Làm đất, bố trí thí nghiệm, bón phân, 

trồng ớt 

- Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học  

Các học viên hiểu và 

chia các nhóm thực 

hiện các nhiệm vụ 

chính của thực nghiệm. 

Chuẩn bị giống ớt, vật 

tư chính thực hiện thực 

nghiệm 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên xây dựng được thực 

nghiệm chính và quản lý tốt trên đồng 

ruộng theo chương trình ICM. 

- Các nguyên tắc cơ bản đối với trồng 

cây nông nghiệp. 

Các học viên nắm được 

kỹ năng xây dựng thực 

nghiệm để áp dụng cho 

sản xuất ớt của gia đình 

mình và các hộ khác. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị đủ 

diện tích. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Làm đất, bố trí thực nghiệm, 

phân bón, trồng ớt. 

- Giảng viên cho học viên thảo luận chính về 

các biện pháp kỹ thuật thực hành trên ruộng 

thực nghiệm. 

- Giảng viên gợi ý các câu hỏi thảo luận. 

- Tiến hành thực hiện xây dựng  vườn thực 

nghiệm, các tổ phân công từng công đoạn, 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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làm đất, bón phân, tuyển chọn cây giống theo 

ICM, tưới nước chuẩn bị các dụng cụ cần 

thiết cho buổi thực hành ngoài ruộng thực 

nghiệm. 

- Về hội trường giải lao và thảo luận rút kinh 

nghiệm buổi thực hành. 

- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

IV NGÀY TẬP HUẤN THỨ 4 
Sau trồng 10 - 15 

ngày 

1 Ngày thực hiện: ngày 3 và 10/2/2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Sinh lý cây ớt giai đoạn cây con và các biện 

pháp kỹ thuật quản lý ruộng ớt. 

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Các học viên hiểu nắm 

bắt được đặc điểm sinh 

lý, hình thái cây ớt giai 

đoạn cây con. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được nhu cầu dinh 

dưỡng, quản lý sâu bệnh hại giai đoạn cây 

con từ đó xây dựng được các giải pháp khắc 

phục theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các kỹ năng cơ bản về 

sinh lý cây ớt giai đoạn 

cây con. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về:Sinh lý cây ớt giai đoạn cây con 

và các biện pháp kỹ thuật quản lý ruộng ớt. 

 - Giảng viên cho học viên ra thực tế trên 

đồng ruộng ghi chép các đặc điểm trên cây ớt 

giai đoạn cây con và các biện pháp tác động. 

- Về hội trường giải lao và thảo luận buổi 

thực hành. 

- Giảng viên gợi ý các câu hỏi thảo luận 

- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận. Rút kinh nghiệm ngày 

học 

V NGÀY TẬP HUẤN THỨ 5 Sau trồng 25-30 ngày 

1 Ngày thực hiện: ngày 10 và 15/2/ 2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Quản lý các đối tương bệnh do tập đoàn 

nấm đất gây ra trên cây ớt;  

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Các học viên hiểu nắm 

bắt được đặc điểm các 

đối tượng bệnh cơ bản 

trên cây ớt do nấm gây 

ra. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được các nấm bệnh 

gây hại trên cây ớt và các biện pháp quản lý 

bệnh hại theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các dịch hại do nấm 

gây ra trên cây ớt và 

các biện pháp quản lý 

dịch bệnh theo ICM. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; A0, 

thước kẻ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về:Quản lý các đối tương bệnh do 

tập đoàn nấm đất gây ra trên cây ớt;  

 - Giảng viên cho học viên ra thực tế trên 

đồng ruộng ghi chép đặc điểm các nấm bệnh 

trên cây ớt. 

- Về hội trường giải lao và thảo luận buổi 

thực hành mô tả các biểu hiện hình thái, đặc 

điểm. Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu 

hỏi mở. 

- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận. Rút kinh nghiệm ngày 

học 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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VI NGÀY TẬP HUẤN THỨ 6 Sau trồng 35-40 ngày 

1 Ngày thực hiện: ngày 25và 28/2/2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Quản lý các đối tượng sâu hại ớt;  

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Các học viên hiểu nắm 

bắt được đặc điểm các 

đối tượng sâu hại cơ 

bản trên cây ớt. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được các loại sâu hại 

cơ bản trên cây ớt và các biện pháp quản lý 

sâu hại theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các loại sâu hại trên 

cây ớt và các biện pháp 

quản lý sâu hại theo 

ICM. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

các lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Quản lý các đối tượng sâu hại ớt. 

- Giảng viên cho học viên ra thực tế trên đồng 

ruộng ghi chép đặc điểm các loài sâu hại trên 

cây ớt. 

- Về hội trường giải lao và thảo luận buổi 

thực hành mô tả  và vẽ các biểu hiện hình 

thái, đặc điểm.  

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi 

các tổ trình bày kết quả của tổ mình và chèn 

các nội dung ngắn như chuyện vui, trò chơi 

giải trí, thơ ca, hát, hò vè vv… 

- Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu hỏi 

mở. 

- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận các hướng giải quyết và 

rút kinh nghiệm ngày học 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 

VII NGÀY TẬP HUẤN THỨ 7 Sau trồng 45-50ngày 

1 Ngày thực hiện: ngày 4 và 10/3/2015  
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2 Nội dung bài giảng: 

- Sinh lý cây ớt giai đoạn phân cành và các 

biện pháp KT quản lý;  

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Trên 80% các học viên 

hiểu nắm bắt được đặc 

điểm cơ bản của cây ớt 

giai đoạn phân cành. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được các đặc điểm 

sinh lý cơ bản trên cây ớt giai đoạn phân cành 

các biện pháp kỹ thuật quản lý theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các mục tiêu, ý nghĩa 

của cây ớt giai đoạn 

phân cành và các biện 

pháp kỹ thuật tác động 

giai đoạn này theo ICM 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

các lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Sinh lý cây ớt giai đoạn phân 

cành và các biện pháp KT quản lý. 

- Giảng viên cho học viên ra thực tế trên đồng 

ruộng ghi chép đặc điểm về sinh lý cây ớt giai 

đoạn phân cành. 

- Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu hỏi 

mở 

- Về hội trường giải lao và thảo luận buổi 

thực hành mô tả  và vẽ các biểu hiện hình 

thái, đặc điểm.  

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi 

các tổ rình bày kết quả của tổ mình và chèn 

các nội dung ngắn như chuyện vui, trò chơi 

giải trí, thơ ca, hò vè… 

.- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận các hướng giải quyết và 

rút kinh nghiệm ngày học 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 

VIII NGÀY TẬP HUẤN THỨ 8 Sau trồng 55-60 ngày 
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1 Ngày thực hiện: Từ ngày 15 và 20/3/2015 . 

2 Nội dung bài giảng: 

- Sinh lý cây ớt giai đoạn chín biện pháp kỹ 

thuật quản lý theo ICM; 

- Quản lý bệnh héo xanh hại ớt;   

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Trên 80% các học viên 

hiểu nắm bắt được đặc 

điểm cơ bản của cây ớt 

giai đoạn chín và nhận 

biết bệnh héo xanh hại 

ớt. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được các đặc điểm 

sinh lý cơ bản trên cây ớt giai đoạn chín các 

biện pháp kỹ thuật tác động giai đoạn này 

theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các mục tiêu, ý nghĩa 

của cây ớt giai đoạn 

chín và tác hại của 

bệnh héo xanh vi 

khuẩn các biện pháp kỹ 

thuật tác động giai 

đoạn này theo ICM 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

các lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Sinh lý cây ớt giai đoạn chín và 

Quản lý bệnh héo xanh hại ớt 

- Giảng viên cho học viên ra thực tế trên đồng 

ruộng ghi chép đặc điểm về sinh lý cây ớt giai 

đoạn chín và các biện pháp tác động. 

- Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu hỏi 

mở 

- Về hội trường giải lao và thảo luận buổi 

thực hành mô tả và vẽ các biểu hiện hình thái, 

đặc điểm cây ớt giai đoạn chín.  

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi 

các tổ trình bày kết quả của tổ mình và chèn 

các nội dung ngắn như chuyện vui, trò chơi 

giải trí, thơ ca, hát, hò vè vv… 

.- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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của học viên. 

- Giảng viên kết luận các hướng giải quyết và 

rút kinh nghiệm ngày học 

IX NGÀY TẬP HUẤN THỨ 9 Sau trồng 60-65 ngày 

1 Ngày thực hiện: Từ ngày 18 -22/3/2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản ớt;  

-Thực hành trên đồng ruộng;  

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Trên 80% các học viên 

hiểu nắm bắt kỹ thuật 

thu hoạch, sơ chế, bảo 

quản ớt, quản lý sâu 

bệnh hại tổng hợp theo 

ICM 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên nắm bắt được các đặc điểm 

sinh lý cơ bản trên cây ớt giai đoạn chín các 

biện pháp kỹ thuật tác động giai đoạn này 

theo ICM. 

Các học viên nắm được 

các mục tiêu, ý nghĩa 

của thu hoạch, sơ chế 

và bảo quản ớt và các 

biện pháp kỹ thuật tác 

động giai đoạn này 

theo ICM 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

mẫu vật cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong, ruộng thực địa của 

các lớp học. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Các bước thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo 

quản ớt;  

- Giảng viên cho học viên ra thực tế trên đồng 

ruộng thực hành thu hoạch ớt, vận chuyển, sơ 

chế và bảo quản ớt. 

- Giảng viên hỗ trợ và gợi ý bằng các câu hỏi 

mở 

- Về hội trường giải lao và thảo luận các bước 

thu hoạch, vận chuyển, kỹ thuật sơ chế, bảo 

quản ớt. 

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi 

các tổ trình bày kết quả của tổ mình và chèn 

các nội dung ngắn như chuyện vui, trò chơi 

giải trí, thơ ca, hát, hò vè vv… 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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.- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận các hướng cần giải 

quyết và rút kinh nghiệm ngày học 

X NGÀY TẬP HUẤN THỨ 10 
Sau thu hoạch lứa 1 

(5 ngày) 

1 Ngày thực hiện: Từ ngày 30/3 -5/4/2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Kỹ thuật trồng ớt theo hướng VietGap (bài 

tổng hợp). 

. 

Trên 90% các học viên 

biết thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên hiểu được thực hành sản xuẩt 

nông nghiệp tốt được thực hiện tại địa 

phương. 

Trên 90% các học viên 

xác định được mục tiêu 

của bài giảng để áp 

dụng thực hiện. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

hình ảnh cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

bàn ghế phương tiện 

loa đài, khánh tiết, 

nước uống, người phục 

vu. Ruộng thực nghiệm 

đã được chuẩn bị cho 

học viên thực hành. 

6 Các bước thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của buổi 

học về: Kỹ thuật trồng ớt theo hướng VietGap  

- Giảng viên hỗ trợ trình chiếu video hoặc hình 

ảnh minh hoạ thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

tại Việt nam (VietGAP) và gợi ý bằng các câu 

hỏi mở 

- Thảo luận các tổ về so sánh VietGAP và cách 

làm truyền thống. 

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi các 

tổ trình bày kết quả của tổ mình và chèn các nội 

dung ngắn như chuyện vui, trò chơi giải trí, thơ 

ca, hát, hò vè vv… 

.- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả của 

nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày của 

học viên. 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 
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- Giảng viên kết luận các ý kiến thảo luận của 

học viên. 

XI NGÀY TẬP HUẤN THỨ 11 
Sau thu hoạch lứa 1(3 

ngày) 

1 Ngày thực hiện: ngày  06và 10/4/2015  

2 Nội dung bài giảng: 

- Thực hành thu hoạch và tính năng suất, hiệu 

quả kinh tế. 

100% các học viên biết 

thực hạch toán kinh tế. 

3 Mục tiêu bài giảng:  

- Giúp học viên biết hạch toán đầu tư cho 1ha 

sản xuất ớt theo chương ICM, tính toán được 

hiệu quả kinh tế của việc trồng ớt so với cây 

trồng khác trên cùng đơn vị diện tích đất. 

100% các học viên biết 

tính toán chi phí đầu tư 

và hiệu quả kinh tế/đơn 

vị diện tích. 

4 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu, bút viết bảng, 

phấn viết, bảng viết, bút lông dầu, giấy A4; 

A0, thước kẽ… 

Giảng viên chuẩn bị 

đầy đủ các giáo cụ, 

hình ảnh cần thiết nhất 

cho buổi tập huấn. 

5 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong. 

Địa điểm tập huấn 

được chuẩn bị đầy đủ 

phương tiện loa đài, 

khánh tiết, phục vu. 

Ruộng thực nghiệm đã 

được chuẩn bị cho học 

viên thực hành. 

6 Các bước thực hành huấn luyện: 

- Giảng viên giới thiệu nội dung chính của 

buổi học về: Kỹ thuật trồng ớt theo hướng 

VietGap  

- Giảng viên hỗ trợ trình chiếu video hoặc 

hình ảnh minh hoạ thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt tại Việt nam (VietGAP) và gợi ý 

bằng các câu hỏi mở. 

- Thảo luận các tổ về so sánh VietGAP và 

cách làm truyền thống. 

- Giảng viên cho chuẩn bị 5 -7 phút trước khi 

các tổ trình bày kết quả của tổ mình và chèn 

các nội dung ngắn như chuyện vui, trò chơi 

giải trí, thơ ca, hát, hò vè vv… 

.- Các tổ chọn cử học viên trình bày kết quả 

của nhóm mình. 

- Giảng viên tổng hợp các kết quả trình bày 

của học viên. 

- Giảng viên kết luận các ý kiến thảo luận của 

học viên. 

Các học viên và giảng 

viên thống nhất được 

nội dung thực hiện các 

bước tiến hành chủ 

chốt trong một buổi tập 

huấn gắn giữa lý thuyết 

với thực hành. 

XII NGÀY TẬP HUẤN THỨ 12 
Sau thu hoạch lần 1  

(10 ngày) 
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1 Ngày thực hiện: ngày 10 và 15/4/2015  

2 Nội dung: 

- Báo báo tổng kết lớp học. 

Bể giảng, giao chứng chỉ. 

100% Các học viên, 

giảng viên, BTC, 

Trung tâm KN, các địa 

phương tham dự. 

3 Vật liệu và phương tiện tập huấn: 

- Máy tính, máy chiếu, tài liệu… 

Giảng viên chuẩn bị đầy 

đủ các nội dung, dụng 

cụ phục vụ tổng kết. 

4 Địa điểm thực hiện: Hội trường UBND xã 

Định Liên và Yên Phong. 

 

 

 

PHẦN 1 KỸ THUẬT ICM TRÊN CÂY ỚT 

I- Khái niệm ICM (Integrated Crop Management): 

- ICM có nghĩa là "Quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng". Cũng có 

thể hiểu ICM là thực hiện chương trình 2 giảm, 3 tăng hoặc 3 giảm, 3 tăng. 

+ Giảm lượng phân hoá học bón thừa trên đồng ruộng, tạo cây trồng khoẻ. 

+ Giảm sử dụng thuốc trừ sâu, bệnh. 

+ Giảm giống hoặc tiết kiệm nước tưới (những nơi đang còn tập quán cấy dày). 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

+ Tăng chất lượng sản phẩm. 

+ Tăng hiệu quả kinh tế 

II- Mục đích của ICM: 

- Tạo mọi điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển khoẻ, chống chịu sâu bệnh 

hại, giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, cho năng suất, chất lượng cao. 

- Gieo trồng với mật độ hợp lý theo từng giống, chân đất và mùa vụ, tiết kiệm 

lượng giống/ha gieo trồng. 

- Bón phân cân đối hợp lý theo từng giống, giai đoạn sinh trưởng của cây, chân đất 

và mùa vụ, tiết kiệm lượng phân bón (chú ý phân đạm)/ha gieo trồng. 

- Xử lý đồng ruộng trên cơ sở điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng nhằm 

giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV. 

- Giúp nông dân biết phương pháp tiến hành các thực nghiệm đơn giản trên đồng 

ruộng, phân tích đánh giá kết quả của thực nghiệm, áp dụng kết quả vào sản xuất. 

III- Cơ sở khoa học của ICM: 

Dựa trên mối quan hệ (tác động tương hỗ) giữa các thành phần trong hệ sinh thái 

đồng ruộng. 

                                                            Cây trồng 

 

 

                                  Thiên địch                                 Dịch hại 
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                 (các loại có ích trên đồng ruộng)       (sâu bệnh, cỏ dại) 

Cây trồng: Để tạo cho cây trồng khoẻ chúng ta cần phải: 

- Chọn giống tốt, tạo điều kiện có cây phát triển khoẻ. 

- Làm đất kỹ, gieo trồng với mật độ, khoảng cách hợp lý. 

- Bón phân cân đối, hợp lý theo từng chân đất, giống, giai đoạn sinh trưởng của 

cây. 

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước,... 

Thiên địch: 

Bảo vệ và sử dụng các loài thiên địch trên đồng ruộng để phòng trừ sâu, bệnh hại 

(trồng cây khoẻ, không phun thuốc trừ sâu sớm từ 30-40 ngày sau cấy). 

Dịch hại: 

Quản lý các loài dịch hại trên ruộng theo IPM (xử lý đồng ruộng dựa trên cơ sở 

điều tra, phân tích hệ sinh thái). 

V. Cơ sở thực tiễn của chương trình ICM. 

1. Giảm lượng giống: 

Giảm giống bằng cách giảm mật độ gieo trồng. Gieo trồng với mật độ, khoảng 

cách vừa phải, không quá dầy. 

2. Giảm lượng phân đạm: 

Mục tiêu là trồng cây khoẻ, muốn cây khoẻ phải bón cân đối các nguyên tố NPK 

và các nguyên tố trung và vi lượng. 

- Bón đúng các yếu tố dinh dưỡng cây trồng cần vào các thời điểm thích hợp. 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Bón đủ về lượng. 

Bón phân cân đối là giải pháp để hài hoà giữa hiệu quả đầu tư phân bón và hệ số 

lãi. 

Giảm phân đạm thừa bằng cách: Bón đúng loại phân và lượng phân. 

+ Ước tính lượng phân đạm, lân, kali cần bón từ đầu vụ dựa vào: 

- Điều tra các hộ nông dân tiên tiến (30 - 50 hộ) 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách 

- Quy trình của địa phương 

+ Bón đúng cách: Phân chuồng, phân lân bón sâu và không quá 20% N khi bừa cấy 

+ Bón đúng thời điểm cây cần. 

3. Giảm thuốc trừ sâu:  

Để giảm lượng thuốc trừ sâu cần: 

- Trồng cây khoẻ: có quy trình bón phân hợp lý. 
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- Cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng: không phun thuốc trừ sâu sớm 30-40 ngày sau 

gieo trồng, không phun thuốc định kỳ, chỉ phun khi mật độ sâu đến ngưỡng 

(TCVN). 

VI. Xây dựng mô hình ICM trên cây ớt.  

1. Chọn khu ruộng trình diễn mô hình. 

-  Chọn địa điểm xây dựng mô hình trình diễn: Chọn khu ruộng thâm canh 

thường xuyên bị sâu bệnh nặng do bón phân không cân đối với tổng diện tích 

1.000 m
2
 cho một ruộng trình diễn.  

- Nền thí nghiệm: 

+ Biện pháp làm đất: Giống nhau ở cả ruộng mô hình và ruộng làm theo 

nông dân. 

+ Giống, ngày trồng: Ở ruộng mô hình và ruộng nông dân là như nhau. 

+ Mật độ trồng và phương pháp bón phân khác nhau giữa ruộng mô hình và 

ruộng đối chứng. 

- Bố trí thí nghiệm: 

 

 

 

- Giống ớt: Chon một trong các giống ớt như Giống ớt số 20, 22, 24, Hiểm 

Lai F1 207,… 

- Địa điểm trình diễn: Xã Định Liên và xã Yên Phong huyện Yên Định. 

2. Chỉ tiêu, phương pháp theo dõi. 

- Thời tiết: các yếu tố chính (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, giờ nắng…) 

- Phân bón: loại phân, lượng phân bón từng loại (kể cả KTST), cách bón 

(rắc, bón sâu, phun qua lá…) và thời gian sử dụng các loại phân bón. 

- Một số chỉ tiêu về sinh trưởng: Chiếu cao cây: cm; số cành chính/cây; số 

cây/m
2
. 

- Năng suất: 

+ Một số yếu tố cấu thành năng suất: Số quả/cây/lứa, trọng lượng quả, số quả 

thối/cây/lứa. 

+ Năng suất thống kê (tạ/ha) 

+ Năng suất thực thu (tạ/ha) 

- Sâu bệnh, thiên dịch chính:  

+ Thời gian phát sinh sâu bệnh hại chính và thiên địch. 

+ Cao điểm gây hại: Mật độ (c/m
2
), TLH%, TLB%, CSB% ... 

Khu mô hình 

1.000 m
2
 

Khu đối chứng 

1.000 m
2
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CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 

TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP AN TOÀN 

1. Đất trồng:  

Đất để sản xuất không chịu ảnh hưởng xấu của các chất thải công nghiệp, 

bệnh viện, nghĩa trang, không nhiễm các hoá chất độc hại cho người và môi 

trường. 

2. Phân bón: 

Chỉ dùng phân hữu cơ như phân xanh, phân chuồng đã được ủ hoai mục, 

tuyệt đối không được dùng các loại phân hữu cơ đang còn tươi. Phân hoá học dùng 

ở mức độ cần thiết tối thiểu. Đối với rau ăn lá phải kết thúc bón trước thu hoạch 

sản phẩm 10-15 ngày. Hạn chế tối đa sử dụng các chất kích thích sinh trưởng và 

điều hoà sinh trưởng cây trồng. 

3. Nước tưới: 

Chỉ dùng nước giếng khoan, nước từ các sông suối ao hồ lớn…không bị ô 

nhiễm các chất độc hại. tuyệt đối không dùng trực tiếp nước thải từ khu công 

nghiệp, thành phố, bệnh viện, khu dân cư, nước ao, mương tù đọng. 

4. Phòng trừ sâu bệnh: 

Phải áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp. Chỉ dùng thuốc khi thật 

cần thiết. Triệt để sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc thảo mộc, thuốc có độ 

độc thấp (thuộc nhóm độc III) thuốc chóng phân huỷ, ít ảnh hưởng đến các loại 

sinh vật có ích trên đồng ruộng. 
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PHẦN 2 

SINH LÝ CÂY ỚT QUA CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

 

Ớt là cây chịu nhiệt, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là 18-28
o
C. 

Nhiệt độ cao trên 32
o
C và thấp dưới 15

o
C cây tăng trưởng kém và hoa dễ rụng. Ớt 

cần nhiều ánh sáng, nếu thiếu ánh sáng nhất là thời kỳ ra hoa thì sẽ làm giảm tỷ lệ 

đậu quả. Tuy nhiên ớt có thể chịu đựng được điều kiện che rợp đến 45%, nhưng 

che rợp nhiều hơn ớt chậm trổ hoa và rụng nụ. 

Các giai đoạn sinh trưởng của cây ớt bao gồm:  

I. GIAI ĐOẠN NÀY MẦM. 

1. Đặc điểm. 

Giai đoạn này được tính từ khi hạt mang đi ngâm ủ đến khi gieo hạt. Giai 

đoạn này phụ thuộc nhiều vào chất lượng hạt giống và kỹ thuật ngâm ủ. Hạt giống 

tốt và kỹ thuật ngâm ủ đúng quy trình kỹ thuật tỷ lệ nảy mầm cao, chất lượng mầm 

hạt mang gieo tốt là tiền đề cho cây phát triển tốt. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Giai đoạn này cần chú ý: khi ngâm ủ không nên để nhiệt độ quả cao hoặc 

quá thấp. 

- Xử lý thuốc theo đúng nồng độ liều lượng để tiêu diệt mầm bệnh truyền 

qua hạt giống. 

- Thời gian ngâm không nên quá dài sẽ làm ảnh hưởng đến sức nảy mầm của 

hạt giống. 

II. GIAI ĐOẠN CÂY CON. 

1. Đặc điểm. 

- Cây sinh trưởng phát triển chậm, tốc độ ra lá mới rất chậm. Khả năng đền 

bù thấp.  

- Khả năng chống chịu của cây thấp. Chính vì vậy cây ớt rất mẫn cảm với 

điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt. 

- Giai đoạn này cây nhiễm một số đối tượng dịch hại như: Bệnh chết cây 

con, bệnh héo xanh,... 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, kết hợp với biện pháp tưới nước đủ 

ẩm và vun gốc cho cây. 
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- Hạn chế làm tổn thương đến cây ớt.  

- Phòng chống kịp thời các loài dịch, đặc biệt là bệnh chết cây con, bệnh héo 

xanh... 

- Làm sạch cỏ dại. 

III. GIAI ĐOẠN PHÂN CÀNH. 

1. Đặc điểm. 

- Cây sinh trưởng mạnh, tốc độ ra lá mới nhanh, phân cành và tăng trưởng chiều 

cao nhanh.  

- Thời kỳ này quyết định đến số lượng cành trên cây, ảnh hưởng đến số lượng quả 

trên cây. 

- Khả năng đền bù lớn. 

- Cây đòi hỏi nhiều dinh dưỡng, ánh sáng, nước. 

- Cây nhiễm nhiều các loài sâu bệnh hại như: Bệnh héo rũ, bệnh đốm lá, bệnh 

khảm lá, sâu khoang, bọ trĩ, rệp muội... 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Tưới đủ ẩm cho cây ớt bằng biện pháp tưới phù hợp. 

- Bón thúc đủ lượng phân bón cho cây sinh trưởng, phát triển, có thế kết hợp phun 

thêm phân bón lá cho cây ớt. 

- Phòng trừ kịp các đối tượng dịch hại bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. 

IV. GIAI ĐOẠN RA HOA VÀ HÌNH THÀNH QUẢ 

1. Đặc điểm. 

- Quyết định đến số lượng quả/cành, trọng 

lượng quả. 

- Rất mẩn cảm với điều kiện thời tiết (nhiệt 

độ, ánh sáng), nước. Nếu thiếu nước hoặc quá ẩm 

giai đoạn này đều dẫn đến đậu quả ít.  

- Rất mẫn cảm với sâu bệnh hại, cây ớt 

thường nhiễm nhiều các đối tượng dịch hại như: Bệnh héo rũ, bệnh đốm lá, khảm 

lá, thán thư, sâu khoang, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ,... 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Bón đủ lượng phân bón cho cây, kể cả nguyên tố đa lượng như NPK, trung 

lượng và vi lượng. 

- Tưới đủ ẩm cho cây tránh để khô hạn hoặc quá ẩm. 
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- Phòng chống kịp thời các loài dịch hại nguy hiểm bằng biện pháp quản lý 

dịch hại tổng hợp IPM. 

V. GIAI ĐOẠN CHÍN 

1. Đặc điểm. 

- Ớt cay cho thu hoạch 35-40 ngày sau khi trổ hoa. Ở các lứa rộ thu hoạch ớt 

mỗi ngày, bình thường cách 1-2 ngày thu 1 lần, nếu chăm sóc tốt năng suất trái đạt 

20-30 tấn/ha.  

- Rất mẩn cảm với điều kiện thời tiết (nhiệt độ, ánh sáng), nước. Nếu thiếu 

nước hoặc quá ẩm giai đoạn này đều dẫn đến đậu quả ít.  

- Mẫn cảm với sâu bệnh hại, đặc biệt là: Bệnh thán thư, bệnh héo rũ, bệnh 

đốm lá, sâu khoang, sâu đục quả,  

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Bón đầy đủ lượng phân bón cho cây để cây ra hoa và nuôi quả. Đặc biệt 

chú ý đến hàm lượng Kali cung cấp cho cây.  

- Tưới đủ ẩm tránh để khô hạn hoặc quá ẩm sẽ làm ảnh hưởng đên tỷ lệ đậu 

quả của ớt. 

- Phòng chống kịp thời các loài dịch hại nguy hiểm bằng biện pháp quản lý 

dịch hại tổng hợp IPM. 

PHẦN 3 

KỸ THUẬT TRỒNG ỚT 

 

I- Yêu cầu sinh thái. 

- Ớt là cây ưa nhiệt, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là 25 – 

28
0
C ban ngày và 18 – 22

0
C (biên độ dao động nhiệt 5-8

0
C). Ở nhiệt độ 15

0
C cây 

nảy mầm sau 10-12 ngày còn cây thì phát triển chậm. Ở nhiệt độ 32
0
C cây sinh 

trưởng kém, hoa bị rụng nhiều nên tỷ lệ đậu quả thấp. Cây ớt cần nhiều ánh sáng, 

nếu thiếu ánh sáng nhất là thời kỳ ra hoa thì sẽ giảm tỷ lệ đậu quả. 

- Cây ớt chịu được hạn nhưng không chịu được úng: cụ thể ở thời kỳ ra hoa và đậu 

quả độ ẩm (đất và không khí) đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khối 

lượng và chất lượng quả. Độ ẩm thấp dưới 70% quả hay bị cong và vỏ quả không 

mịn, nếu độ ẩm quá cao trên 80% bộ rễ kém phát triển cây còi cọc. 

II- Kỹ thuật trồng và thâm canh cây ớt cay: 

1- Chọn giống: 

Chọn các giống ớt có tiềm năng năng suất cao phù hợp cho xuất khẩu và chế 

biến hoặc ăn tươi như: Hiểm Lai F1 207; Giống ớt số 20, 22; 24; A520… 
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Phải biết rõ lí lịch nơi sản xuất hạt giống. Hạt giống không có mầm bệnh. Độ sạch 

của giống trên 99%. Hạt khác giống dưới 0,2% ẩm độ dưới 8%. Tỷ lệ nảy mầm đạt 

trên 90%. 

2- Chọn đất và làm đất: 

  Chọn đất bằng phẳng không ngập úng, độ PH 6-6,5 gần nguồn nước sạch xa 

vùng có nguồn nước ô nhiễm như các nhà máy, bệnh viện, nghĩa trang, bãi rác thải. 

Đất cần được dọn sạch cỏ dại được cày tơi xốp và phơi nắng từ 7-15 ngày trước 

khi trồng. 

- Không trồng ớt liên tục trong nhiều vụ và cùng trên một chân đất đặc biệt không 

được trồng ớt trên đất đã trồng các loại cây họ cà như cà chua, cà tím, thuốc lá… 

- Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại năng trong đất: 

TT Nguyên tố 
Mức giới hạn tối đa cho 

phép (mg/kg đất khô) 

1 Arsen (As) 12 

2 Cadimi (Cd) 2 

3 Chì (Pb) 70 

4 Đồng (Cu) 50 

5 Kẽm (Zn) 200 

3. Thời vụ: 

- Vụ Đông Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng vào tháng 1-2, thu hoạch 

tháng 4-5 đến tháng 6,7.  

4. Kỹ thuật gieo ươm cây giống (giai đoạn vườn ươm): 

Đất gieo ươm cây giống là đất trộn phân, với tỷ lệ 1:1. Cây giống ươm trong các 

túi nhựa hay trên các khay xốp 98 – 100 lỗ với lượng 15-20g/1000m
2
. 

+ Xử lý hạt giống: Ngâm trong nước ấm 54
0
C (3 sôi 2 lạnh) thời gian khoảng 

30 phút, rửa lại bằng nước lạnh, hong khô hạt. Có thể xử lý hạt với Thiram (20%) 

hoặc Benlat C: Trộn 1g hạt trong 1 ml hỗn hợp thuốc nước (1g thuốc + 400ml 

nước) sau đó ủ hạt cho nứt nanh rồi đem gieo. 

+ Hạt ớt có thể gieo vãi hoặc gieo theo hàng với lượng hạt 4-5g/m
2
 đất vườn 

ươm, 1 sào (500m
2
) ruộng trồng ớt cần 7m

2 
vườn ươm, 1 ha cần 700g hạt giống. 

Sau khi gieo xong phủ một lớp rơm mỏng hoặc trấu lên trên và thường xuyên tưới 

đủ ẩm cho cây ớt. 

Các bước thực hiện gieo ươm hạt giống ở giai đoạn vườn ươm: 

Bước 1: Làm đất kỹ lên luống rộng 0,8 – 1m. 

Bước 2: Bón vôi kết hợp với thuốc Basudin 10H phủ đều mặt luống (chống mối 

kiến ăn hạt giống và các nguồn nấm bệnh trong đất). 
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Bước 3: Cào đảo đều và gieo hạt giống sau đó cào đảo đều 1 lần nữa. 

Bước 4: Che phủ nền mặt luống bằng trấu hoặc rơm rạ đã hoai mục. 

Bước 5: Tưới đủ ẩm cho cả vườn ươm. 

Bước 6: Làm giàn che  

Làm khung đỡ rộng 1-1,2m và cao 50-80cm căng dây và phủ lưới che đơn 

giản để giảm cường độ ánh sáng trực xạ của mặt trời hoặc khi có mưa lớn, để tránh 

làm hư hỏng cây con. 

Cây giống phải thường xuyên tưới ẩm hàng ngày hoặc khi cần thiết, tuyệt đối 

không được để khô hạn giai đoạn vườn ươm sẽ làm cho cây còi cọc bộ rễ kém phát 

triển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ sinh trưởng của cây con khi ra ruộng trồng. 

Khi cây giống trong vườn ươm đạt 25-30 ngày tuổi thì đem ra ruộng trồng.  

5. Lên luống và phủ bạt: 

Làm đất kỹ thu dọn 

cỏ dại và lên luống rộng  

1- 1,2m cao 20 – 30cm 

rãnh rộng 30-40cm. 

Nếu trồng hàng đơn: 

Luống rộng 0,6-0,8m cao 

20-30cm, rãnh rộng 30cm 

Nếu trồng hàng đôi: Luống rộng 1,2-1,4m cao 20-30cm, rãnh rộng 30cm. 

Mùa mưa: Nên làm mương xung quanh ruộng, lên luống cao để thoát nước dễ dàng 

khi có mưa lớn. 

Phủ bạt: Sau khi lên luống phủ bạt nilon (plastic) có màu ánh bạc ở phía trên và 

màu đen ở phía dưới.  

Phủ bạt có tác dụng: Hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và nhiệt độ đất nên sẽ giúp cây sinh 

trưởng nhanh chóng. Mặt ánh bạc ở phía trên có tác dụng xua đuổi côn trùng… 

6. Mật độ và cách trồng: 

- Mùa khô: Mật độ trồng khoảng 1000 - 1200 cây/sào Trung bộ (500m2) cây cách 

cây 40-50cm. Hàng cách hàng 50-60cm 

- Mùa mưa: Mật độ trồng khoảng 900 - 1000 cây/sào Trung bộ (500m2) cây cách 

cây 40-50cm. Hàng cách hàng 50-60cm. 

7. Chế độ luân canh đối với cây ớt: 

Đất trồng ớt phải được luân canh tốt nhất là với cây lúa nước  không nên 

tròng ớt liên tục và cùng với các loại cây họ cà, cây thuốc lá, sẽ rất dễ bị nhiễm các 

loại nấm bệnh và các loại sâu bệnh hại sẽ làm giảm năng suất chất lượng và hiệu 

quả kinh tế. 

8. Phân bón và cách bón phân: 
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Lượng phân bón tính cho 1ha ớt như sau: 

Phân bón Lượng 

phân 

bón 

Cách bón 

Bón lót Thúc 1 Thúc 2 Thúc 3 Thúc 4 

PChuồng hoai 25000 100% - - - - 

Đạm Urê 300 20% 10 20 30 20 

Lân Supe 500 100%     

Kali Clorua 300 30% - 20 30 20 

Vôi bột 500 100% - - - - 
 

Cách bón:  

Bón thúc đợt 1: Khi cây bén rễ hồi xanh 

Bón thúc đợt 2: Khi cây ra nụ 10% 

Bón thúc đợt 3: khi cây ra quả rộ 

Bón thúc đợt 4: khi cây thu hoạch quả đợt 1. 

Lưu ý: Đối với vườn trồng ớt có che phủ nilon mỗi lần bón đục lỗ nhỏ để bón. Với 

ruộng không che phủ cần rạch hàng để bón, đối với ruộng che phủ rơm rạ, thực vật 

chỉ cần vạch rơm rạ hay thực vật ra để bón. Vị trí bón cách gốc 10-15cm. 

9. Chăm sóc: 

Dặm cây: sau khi trồng nếu có cây chết cần phải được thay thế ngay bằng cây 

giống khoẻ sạch bệnh. 

- Tỉa bỏ toàn bộ chồi ở nách bên dưới điểm phân cành đầu tiên khi chồi còn nhỏ, 

tỉa bỏ cây bị bệnh và tiêu huỷ. Nên tỉa khi trời nắng ráo. 

- Nếu ớt ra hoa đậu quả gần gốc thì hái bỏ hết quả non chỉ để quả ở tầng lá thứ tư 

trở lên khi tán lá xoè rộng. 

- Đối với các giống ớt mang nhiều quả nặng cần cắm mỗi cây 1 cây cọc cao 60-

80cm hoặc chăng dây giữ cho cây không đổ ngã. 

+ Tưới nước: Nguồn nước phải sạch không bị ô nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật 

gây hại. Tưới nước ngay sau khi trồng và sau khi bón phân. 

Tưới định kỳ, tuyệt đối không để thiếu nước trong giai đoạn cây ra hoa và hình 

thành quả. 

- Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới: 

TT Nguyên tố Mức giới hạn tối đa cho 

phép (mg/kg chất khô) 

1 Arsen (As) 0,1 

2 Cadimi (Cd) 0,01 

3 Chì (Pb) 0,1 

4 Thuỷ ngân 0,001 
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10. Sâu bệnh hại ớt và biện pháp phòng trừ. 

10.1. Bệnh chết cây con: 

- Nguyên nhân: Nấm Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium spp. 

- Triệu chứng: Phần thân cây ngang mặt đất bị thối khô có màu nâu sẫm đến đen. 

Cây nhiễm bệnh lá rũ, có thể bị gẫy, cây chậm phát triển và bị chết. 

-  Phòng trị: Nhổ bỏ các cây bị bệnh đem tiêu huỷ. Vườn ươm phải thoát nước tốt 

và không có bóng râm. Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục, không bón đạm nhiều. 

Khi bệnh xuất hiện có thể sử dụng thuốc Carbendazim 50WP, Propineb 70WP để 

phòng trị. 

10.2. Bệnh đốm lá: 

- Nguyên nhân: Nấm Cercospora capsici 

- Triệu chứng: Vết bệnh trên lá hình tròn, 

màu nâu. Chính giữa vết bệnh có màu xám 

nhạt, xung quanh có viền xanh đậm. Lá bị 

bệnh nặng dần khô vàng và rụng. 

Phòng trị: Dọn sạch tàn dư cây trồng sau 

khi thu hoạch, cày lật đất sớm chú ý bón 

phân lân và kali. Ngắt bỏ lá bị bệnh nặng. 

Khi bệnh phát sinh dùng thuốc Mancozeb 80WP. 

10.3. Bệnh thán thư: 

-Nguyên nhân: Nấm Colletotrichum 

gloeosporioides 

-Triệu chứng: Trên quả khi bị nhiễm 

bệnh, xuất hiện những vết lõm xuống 

hình vòng tròn, hơi ướt vết bệnh có màu 

nâu nhạt đến đậm. 

- Phòng trị: Thu gom tiêu huỷ những  trái 

non bị bệnh. Sử dụng những giống khoẻ sạch bệnh. Không dùng hạt ở những trái 

bệnh để làm giống, xử lý hạt giống bằng nước nóng 54
0
C hoặc thuốc diệt nấm 

trước khi gieo. Khi cây  bị bệnh phun luân phiên các thuốc Antracol 70WP và 

thuốc Nativo 750WG hoặc Melody DUO 66; 75WP. Khi cây có trái non trong mùa 

mưa và thời tiết nóng có sương mù nên sử dụng thuốc CocMan 69WP, Vicuron 

25BTN, Score,...để phòng trừ bệnh. 

10.4. Bệnh héo xanh vi khuẩn: 



 61 

- Nguyên nhân : Vi khuẩn Pseudomonas solanacearum. 

- Triệu chứng: Cây héo đột ngột nhưng lá vẫn còn xanh, rễ cây và thân cây trong 

bị sũng nước sau đó chuyển màu nâu. Cây non nhiễm bệnh thì lá trên héo trước đối 

với cây già thì lá dưới héo trước. 

- Phòng trị:  

+ Luân canh cây trồng: Luân canh với các cây 

khác cây họ cà nên luân canh với cây lúa nước. 

+ Xử lý hạt giống bằng nước nóng 54
0
C (3 sôi 

2 lạnh) trong 25 phút. 

+  Nhổ bỏ cây bị bệnh gom lại tiêu huỷ. 

+ Cần theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm, 

khi phát hiện bệnh có thể sử dụng thuốc 

Kasuran 50WP; Staner 20WP; Sasa; 

Kanamin47WP… để hạn chế bệnh. 

10.5. Bệnh héo rũ: 

- Nguyên nhân: do nấm Fusarium oxysporum. 

- Triệu chứng: cây bệnh các lá phía dưới bị 

vàng trước sau đó vàng lan lên các lá trên. 

Triệu chứng héo rũ hoặc biến vàng có thể xuất 

hiện ở một vài cành cây hay trên cả cây bị 

nhiễm bệnh các lá bị vàng, héo sau đó cây chết. 

- Phòng trị:  

+ Luân canh với cây trồng khác họ. 

+ Sử dụng giống kháng, xử lý hạt giống bằng nước nóng 54
0
C trong 25 phút 

+ Bón vôi vào đất trước khi trồng. Nhổ bỏ cây bệnh. 

+ Dùng các chế phẩm Trichodema bón vào đất trước khi trồng. Khi bệnh xuất hiện 

và phát triển có thể tưới nước vào gốc và phun lá bằng thuốc Copper zinc 85WP, 

staner 20WP; Basamind; Granular 97MG để phòng trừ. 

10.6. Bệnh khảm lá: 

- Nguyên nhân: Do virus 

- Triệu chứng: Đặc trưng của bệnh này là lá biến dạng xoăn lại, mép lá cong lên, 

trên phiến lá có từng mãng vàng xen lẫn mảng xanh còn lại làm màu lá loang lổ. Bị 

nặng lá chồi nhỏ hẳn, chồi ngọn không phát triển và chết, hoa rụng, trái nhỏ méo 

mó và chai cứng. 

- Triệu chứng: Đặc trưng của bệnh này là lá biến dạng xoăn lại, mép lá cong lên, 

trên phiến lá có từng mãng vàng xen lẫn mảng xanh còn lại làm màu lá loang lổ. Bị 
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nặng lá chồi nhỏ hẳn, chồi ngọn không phát triển và chết, hoa rụng, trái nhỏ méo 

mó và chai cứng. 

- Thời gian phát bệnh: Bệnh do các loài rầy và rệp làm môi giới truyền virus 

gây bệnh. 

- Phòng trừ: Bệnh không có thuốc trị, phòng trừ triệt để côn trùng môi giới 

gây bệnh bằng các biện pháp vệ sinh đồng ruộng và phun thuốc. 

11. Sâu hại: 

11.1. Sâu đục quả: 

Trưởng thành đẻ trứng (từng trứng 

đơn) trên phần non của cây như: Lá, gân 

lá, mầm non. Thời gian xuất hiện khi cây 

có hoa và có trái non. Sâu non ăn quả non 

ảnh hưởng đến chất lượng và mẫu mã sản 

phẩm. 

Phòng trị: Nếu sâu xuất hiện và phát triển 

nhiều sử dụng thuốc: Bitadin; Abamectin…để phòng trừ. 

11.3. Bọ trĩ: 

- Đặc tính: Khi trưởng thành hình dạng dài, màu vàng nhạt. Đẻ trứng đơn trên gân 

lá, sâu non và trưởng thành đều hút chất nhựa từ lá, gân lá làm lá chuyển thành 

màu nâu vàng và cuộn lại 

- Thời gian xuất hiện: Trong suốt mùa vụ trồng (bắt đầu từ 2-3 lá thật). 

- Phòng trừ: Kiểm tra 50 cây/sào theo 5 điểm chéo góc và trên 1 dây kiểm tra 5 lá 

từ đỉnh cây nếu phát hiện bọ trĩ trung bình lớn hơn 2 con/1 lá, phải phun thuốc 

phòng trừ. Có thể dùng Confidor, Admire... để phun trừ. 

11.4. Rệp muội (rầy mềm) 

- Đặc tính: Cả rệp trưởng thành và rệp 

non đều rất nhỏ, hình quả lê, mềm. Màu sắc 

thay đổi từ vàng nhạt đến xanh thẫm hoặc 

xanh đen tuỳ theo mùa (mùa đông màu 

thẫm, mùa hè màu nhạt). Rệp trưởng thành 

có 2 loài có cánh và không cánh. Rệp chích 

hút nhựa làm cho cây ớt chùn đọt, lá cong và 

xoăn lại, cây sinh trưởng kém, mật độ rệp cao có thể làm vàng và khô lá. Rệp còn 

là môi giới lan truyền bệnh virus cho cây ớt. 
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- Thời gian xuất hiện: Khi cây có 2 – 3 lá thật. 

- Phòng trừ: 

Giết rệp bằng tay hoặc ngắt bỏ các lá bị rệp tấn công. 

Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất dùng thuốc phun 

trừ.hăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, .... 

Giết rệp bằng tay hoặc ngắt bỏ các lá bị rệp tấn công. 

Khi mật độ rệp cao ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất dùng thuốc 

Confidor, Admire... để phun trừ phun trừ.  

11.5. Sâu khoang (sâu ăn tạp) 

- Đặc tính: Bướm đẻ trứng trên lá, cành và 

gân lá thành từng ổ bằng hạt đậu, có lông tơ 

bao phủ màu vàng rơm. Khi mới nở sâu gây 

hại tại chổ ăn lá, gân, trái; khi lớn sâu sẽ phân 

tán, ăn mọi bộ phận của cây và tàn phá nhanh 

chóng. Sâu phá hại mạnh vào ban đêm, ban 

ngày ẩn trong đám lá, bụi cỏ hoặc trong đất. Sâu làm nhộng trong đất. 

- Thời gian xuất hiện: Trong suốt mùa vụ trồng. 

- Phòng trừ:  

Gom trứng và sâu tiêu huỷ. 

Kiểm tra trứng và sâu trên 50 cây/sào trong thời gian 5 – 7 ngày, nếu có 

trung bình 1 ổ trứng hoặc 1 – 2 con/cây, phải phun thuốc phòng trư bằng các loại 

thuốc có hoạt chất Abamectin hoặc các loại thuốc như: Sumicidin 10EC, Cymbus 

5EC, Karate 2.5EC, Decis 2.5 EC... 

11.6. Nhện trắng: 

- Đặc tính: Nhện trắng đẻ trứng hình tròn, màu 

vàng nhạt, rất nhỏ, được đẻ dưới mặt lá. Nhện 

trưởng thành màu vàng nhạt hoặc trắng, có 8 

chân. Nhện chuyên sống và gây hại quanh gân 

chính ở mặt dưới lá. Nhện non và trưởng thành 

chích hút làm lá non xoắn cong lại và nhỏ hơn bình thường, bị hại nặng lá vàng, 

khô và rụng. Nhện còn hại trên hoa làm hoa rụng, hại trái làm da biến màu sần sùi 

(da cám). 

* Thời gian xuất hiện: Trong suốt mùa vụ. 

* Thời gian xuất hiện: Trong suốt mùa vụ. 
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-  Phòng trị: Không để ruộng khô hạn. Khi nhện phát sinh nhiều phun thuốc phòng 

trị 7 – 10 ngày/lần 

III. CỎ DẠI 

1. Loại cỏ dại 

- Cỏ dại hàng niên: Loại cỏ dại có chu kỳ sống ngắn trong 1 mùa vụ hầu hết tăng 

trưởng bởi hạt. 

- Cỏ lá hẹp: cỏ chỉ, mần trầu… 

- Cỏ lá rộng: dền, đuôi chồn, màng màng… 

- Cỏ cói lác: cỏ cú, lác... 

- Cỏ dại đa niên: Thường tăng trưởng bằng cây, cây con mọc từ thân cây mẹ tăng 

trưởng mạnh hơn cây mọc từ hạt. 

 2. Phòng trị cỏ dại 

- Làm (cày) vỡ đất, phơi nắng từ 7 – 14 ngày và sau đó bừa cho đất tơi 1 – 2 lần. 

- Gom cây và rễ cỏ trong khu vực trồng. 

- Diệt cỏ dại bằng tay hoặc bằng máy khi cỏ còn nhỏ chưa ra hoa. 

IV. Kỹ thuật 4 đúng trong việc dùng thuốc BVTV 

1. Đúng thuốc 

- Sử dụng thuốc có hiệu quả cao với loài sinh vật hại cần phòng trừ, ít độc hại với 

người, môi trường và thiên địch (dựa vào những thông tin trên nhãn thuốc: chỉ số 

LD 50 cao > 2000, băng màu chỉ độ độc, nhóm thuốc nhanh phân huỷ, thời gian 

cách ly ngắn, lượng sử dụng trên đơn vị diện tích thấp….) 

- Không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không có tên trong danh mục thuốc 

được phép sử dụng, không sử dụng thuốc cấm. 

- Thực hiện đúng các quy định đối với thuốc hạn chế sử dụng. 

2. Đúng liều lượng và nồng độ 

- Liều lượng là lượng thuốc và nước cần dùng trên 1 đơn vị diện tích (.... lít, kg 

/ha) và nồng độ là độ pha loãng của thuốc trong nước để phun. 

- Cần tuân thủ theo đúng liều lượng và nồng độ quy định trên nhãn thuốc để đảm 

bảo thuốc trang trãi đều và tiếp xúc với dịch hại nhiều nhất, hiệu quả phòng trừ sẽ 

cao. 

- Không sử dụng giảm liều hoặc tăng liều sẽ làm tăng tính kháng thuốc của sinh vật 

hại. Tăng liều sẽ làm ngộ độc cho cây trồng, con người và ô nhiễm môi trường. 

3. Đúng lúc 
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- Nên sử dụng thuốc khi sinh vật hại phát triển tới mức cần phòng trừ, khi sâu còn 

nhỏ, bệnh mới chớm phát. 

- Không phun thuốc khi trời nắng nóng, sắp mưa, gió to, khi cây đang nở hoa thụ 

phấn. 

- Cần giữ đúng thời gian cách ly ghi trên nhãn thuốc để đảm bảo không còn dư 

lượng thuốc trên nông sản khi thu hoạch. 

4. Đúng cách 

- Cần phun rãi đều và đúng vào vị trí sinh vật tập trung gây hại. Không phun ngược 

chiều gió. Sử dụng đúng hướng dẫn theo dạng chế phẩm, thuốc hạt dùng để rải 

không hoà vào nước phun. 

- Khi hỗn hợp các loại thuốc cần chú ý theo quy định trên nhãn thuốc, giữ đúng 

nồng độ mỗi loại thuốc và không hỗn hợp thuốc cùng nhóm hoặc không được phép 

hỗn hợp. 

- Cần luân phiên thay đổi loại thuốc khác nhóm giữa các lần phun để ngăn ngừa 

tính kháng thuốc của sinh vật hại, giữ được hiệu quả lâu dài của thuốc BVTV. 

V-THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH 

1. Thu hoạch 

1.1. Giai đoạn thu hoạch thích hợp 

- Thu hoạch đúng lứa để đảm bảo chất lượng ớt đúng phẩm cấp phải đảm bảo đúng 

thời gian cách ly thuốc BVTV và phân hóa học. 

- Phải thu hoạch đúng giai đoạn chín sinh lý để đảm bảo chất lượng ớt đúng phẩm 

cấp. Người nông dân phải thực hiện đúng thời gian thu hoạch để đảm bảo phẩm 

chất của trái ớt. 

- Ớt chuyển màu đỏ ở đỉnh (dùng ăn tươi) và đỏ đều trên quả (dùng để chế 

biến), trái cỡ 3 – 7 cm tùy giống để bảo quản đông lạnh và thu hoạch vào buổi 

sáng. 

1.2. Phương pháp thu hoạch 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động, găng tay cao su. 

- Sử dụng dao nhọn cắt trái có cuống không quá 1 cm, và giữ trong giỏ/thùng sạch. 

- Giỏ/thùng chứa không quá 3 kg trọng lượng trái ớt. 

1.3. Tiêu chuẩn chất lượng trái 

- Trái non, tươi, màu vàng đến đỏ, trái còn cứng không mềm và xốp, dài 3 – 7 cm 

cho dùng tươi và trữ lạnh. 

- Không có bệnh, côn trùng và những chất không tốt trên bề mặt trái 
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- Cần phải phân loại các loại trái, loại những trái xấu hoặc quá chín để đảm bảo 

chất lượng đúng phẩm cấp. Phải đảm bảo các chỉ tiêu về thương phẩm như mẫu mã 

bao bì, đảm bảo phẩm chất của rau thu hoạch và sau đóng gói. 

 2. Sơ chế bảo quản sau thu hoạch 

2.1. Bảo quản – đóng gói sản phẩm 

- Bảo quản nơi thoáng mát, không có ánh sáng mặt trời. 

- Lựa chọn chất lượng tốt để bán. 

- Đóng gói trong bao lưới hoặc bao nylon có lỗ thông hơi, 0,5 – 1 kg trái/bao cho 

xuất khẩu. 

- Khu vực đóng gói phải xa khu sản phẩm phế thải để tránh dịch bệnh. 

2.2. Vận chuyển 

- Chuẩn bị thị trường và vận chuyển trước khi thu hoạch. 

- Sử dụng xe và bao bì đóng gói sạch. 

- Trái ớt cần được bảo vệ trong quá trình vận chuyển. Phương tiện vận chuyển tuỳ 

thuốc vào tính chất của loại ớt sử dụng và điều kiện khi vận chuyển. Phải phân cấp 

từng loại rau, khi cần thì tách riêng để dễ dàng vận chuyển nhằm đảm bảo chỉ tiêu 

về chất lượng và giữ nguyên hình thức của rau an toàn. 

- Sản phẩm được đóng gói tại nơi thu hoạch. 

8. Ghi chép dữ liệu 

- Người trồng trọt phải ghi chép dữ liệu trong mỗi bước sản xuất để dễ dàng kiểm 

tra và giải quyết khi có sự cố xảy ra. 

- Môi trường ví dụ nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa, tần số mưa. 

- Tên giống, ngày gieo trồng, ngày tỉa cây yếu. 

- Ngày bón phân, loại phân (hoá học, hữu cơ…). 

- Ngày thu hoạch, chi phí, sản lượng, thu nhập. 

- Những sự cố, vấn đề xảy ra trong suốt quá trình trồng, thu hoạch, vận chuyển. 
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÂY ỚT AN TOÀN  

THEO HƯỚNG VietGAP 

1. Giống:  

 Có nhiều giống ớt được trồng phổ biến: Ớt Sừng Trâu, sừng Bò, ớt cay 

01,02, SG1, SG2, Giống lai 20,… 

2. Thời vụ: Có thể trồng được 3 vụ trong năm: 

- Vụ Đông Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng vào tháng 1-2, thu hoạch 

tháng 4-5 đến tháng 6,7.  

- Vụ Hè Thu: Gieo tháng 6-7, trồng tháng 8-9, thu hoạch tháng 1-2. 

- Vụ Xuân Hè: Gieo hạt tháng 2-3, trồng tháng 3-4, thu hoạch tháng 7-8  

 Hạt giống được gieo qua liếp ươm. Lượng hạt giống: 20g hạt gieo trên liếp 

15-20m
2
, để có đủ cây con đủ trồng cho 1 sào (500m

2
). 

3. Làm đất: 

Làm đất kỹ, tơi xốp, dễ thoát nước. Liếp ươm cũng như liếp trồng phải lên 

luống cao, tùy theo chân đất đảm bảo thoát nước tốt trong mùa mưa. Đất được xử 

lý bằng vôi bột trước khi gieo trồng hoặc xử lý sulfat đồng pha nước lã nồng độ 

1% xử lý đất trước khi trồng để hạn chế nấm bệnh gây hại rễ.   

4. Mật độ, khoảng cách:  

           Xử lý hạt ớt bằng nước ấm 3 sôi 2 lạnh (54
0
C) trong 30 phút, để ráo rồi gieo 

hạt vào bầu đã được xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm bệnh, sâu hại tấn công.  

 Khi cây có từ 4-5 lá thật (30-35 ngày sau gieo), thì chuyển cây con ra trồng. 

Có thể trồng theo khoảng cách: 50 x 30 cm hoặc 70 x 60 cm. 

5. Phân bón và chăm sóc:  

 Lượng phân bón cho 1 sào (500m
2
) 

 - Phân chuồng hoai mục: 300-500kg; Vôi: 20kg; Đạm Ure: 8kg; Lân super: 

25kg; Kaliclorua: 9 kg  

 * Cách bón: 

 - Bón lót: Toàn bộ phân chuồng, vôi, lân + 2,5 kg đạm Ure + 2kg Kali 

 - Bón thúc 1: Sau gieo 20-25 ngày, hòa 2,5 kg đạm Ure với nước để tưới. 

 - Bón thúc lần 2: Khi cây bắt đầu có nụ hoa, bón 5kg Kali kết hợp làm cỏ, 

xới xáo, vun gốc nhẹ. 

 - Bón thúc lần 3: Khi cây ra quả 50%, bón 1,5 kg đạm Ure  

 - Bón thúc lần 4: Khi thu hoạch rộ: 2kg Kali + 1,5kg đạm Ure 

* Tỉa nhánh: Tỉa bỏ các cành, lá dưới để cây ớt phân tán rộng và gốc được 

thông thoáng.  
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* Làm giàn: Giàn được làm bằng cây hay dây ni lông, giữ cho cây đứng 

vững, dễ thu trái, kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế trái bị sâu bệnh do đỗ ngã.  

6. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): 

 6.1. Biện pháp kỹ thuật canh tác (trồng cây khỏe): 

+ Thực hiện luân canh cây ớt với cây trồng khác họ để hạn chế sâu bệnh 

phát sinh gây hại nặng. 

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, dùng biện pháp thủ công ngắt bỏ trứng 

và sâu non của các loài sâu như: sâu xám, sâu đục trái, rệp,...Kiểm tra bệnh hại trên 

đồng ruộng kịp thời, hái bỏ các quả bị bệnh đưa ra khỏi ruộng để tiêu hủy. 

+ Bón phân cân đối, đúng quy trình, đúng giai đoạn sinh trưởng giúp cây ớt 

phát triển khỏe chống chịu với sâu bệnh gây hại. 

+ Sau mỗi vụ thu hoạch, thu gom các tàn dư thực vật chôn sâu và xử lý vôi 

bột, cày sâu lật đất, phơi ải để tiêu diệt nguồn sâu bệnh trước khi gieo trồng. 

 6.2. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng: 

+ Điều tra hệ sinh thái đồng ruộng ớt định kỳ 5-7 ngày/lần. Theo dõi diễn 

biến thời tiết khí hậu, tình hình sinh trưởng cây trồng, chế độ nước và diễn biến sâu 

bệnh, thiên địch để có biện pháp quản lý cây trồng và dịch hại trên đồng ruộng, chú 

ý các đối tượng sau: 

+ Sâu xám, rệp, sâu khoang, sâu xanh da láng, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh lở cỗ rễ, 

vi khuẩn hại bó mạch dẫn, thán thư quả, mốc sương,... 

+ Các loại ký sinh, thiên địch: Nhện bắt mồi, ong ký sinh, bọ 3 khoang, bọ 

rùa đỏ, dòi ăn rệp,... 

 6.3. Sử dụng thuốc BVTV: 

- Bọ trĩ, bọ phấn: Có thể dùng Confidor, Admire... để phun trừ 

- Sâu xanh đục trái: Dùng thuốc Bitadin WP hoặc các loại thuốc có hoạt chất 

Abamectin,...để phun trừ. 

- Bệnh héo cây con: Dùng Validacin 5L, Viroxyl 58BTN, Tiltsuper, Ridomil 

Gold,... Đối với bệnh do vi khuẩn, cần nhổ và tiêu hủy.  

- Đối với cây bệnh thán thư quả, cần phát hiện sớm, phun phòng trừ bằng 

thuốc CocMan 69WP, Vicuron 25BTN, Score,... 
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C. Cây Lúa 

I. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN ĐÀO TẠO  

TT Nội dung chi tiết Thời gian 

thực hiện 

1 Ngày thứ nhất 

- Khai mạc lớp tập huấn; 

- Giới thiệu dự án WB7; 

- Ổn định công tác tổ chức lớp học; 

- Giới thiệu chung về tình hình phát triển cây lúa trên địa bàn tỉnh, 

các văn bản nhà nước có liên quan và chương trình ICM trên lúa; 

- Bố trí địa điểm thí nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực 

nghiệm trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Khai mạc lớp tập huấn, giới thiệu chung về nội dung, mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của dự án WB7. 

2. BTC: Ổn định lớp học, giới thiệu làm quen, bầu lớp trưởng, chia 

tổ, bầu tổ trưởng. Giới thiệu chương trình và kế hoạch tập huấn. 

3. Giảng viên trình bày chung về tình hình phát triển cây lúa trên địa 

bàn tỉnh: tầm quan trọng của cây lúa, vùng lúa thâm canh năng suất 

chất lượng hiệu quả cao và định hướng phát triển lúa gạo trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá.  

4. Điều tra nông dân: Nhằm biết được tình hình sản xuất của vụ 

trước là cơ sở để so sánh kết quả sau khi kết thúc lớp tập huấn. 

5. Giảng viên trình bày khái niệm ICM? Đưa ra câu hỏi mở: tại sao 

phải thực hiện 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa? nội dung của 3 giảm 

3 tăng là gì? Cơ sở khoa học và thực tiễn của 3 giảm 3 tăng là 

gì?...để nắm bắt được quan điểm, sự hiểu biết và thực tế sản xuất của 

bà con để hướng bà con ứng dụng ICM trên cây lúa là hiệu quả nhất. 

6. Giảng viên hướng dẫn quy trình thực hiện ICM: bố trí địa điểm thí 

nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực nghiệm trên đồng 

ruộng (quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo ICM). 

7. Thảo luận về các bước tiến hành: giúp bà con nắm tốt các nội 

dung tiếp tục thực hiện trong các lớp tập huấn tiếp theo.  

Ngày 

5/1/2014 

(Trước khi 

bước vào 

vụ sản xuất 

8-10 ngày) 

 

 

2 

 

Ngày thứ 2: 

- Giới thiệu phương pháp tính toán thời vụ và công thức luân canh 

cây trồng; 

- Phương pháp chọn, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng; 

- Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống; 

- Thực hành ngâm ủ hạt giống; 

 

Ngày 

10/1/2015 

(Thời gian 

xử lý, 

ngâm, ủ 

hạt giống) 
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- Khảo sát đánh giá tình trạng, chất lượng đất phục vụ sản xuất mạ; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên nêu tầm quan trọng của việc xác định cơ cấu giống, 

thời vụ trong sản xuất lúa. Cơ cấu giống, thời vụ trên địa bàn tỉnh ta 

và tại địa phương.  

2. Đưa ra câu hỏi mở và cùng thảo luận: bà con thường tính toán và 

xác định thời vụ gieo cấy như thế nào? GV tổng hợp các ý kiến, 

đánh giá và sau đó trình bày phương pháp tính toán thời vụ và công 

thức luân canh cây trồng để nông dân nắm vững phương pháp nhằm 

ứng dụng trong sản xuất linh hoạt nhất. 

3. Trình bày, kết hợp với thảo luận mở: tại sao phải chọn và xử lý 

hạt giống trước khi gieo? Sau khi thảo luận, GV trình bày các 

phương pháp chọn hạt giống tốt và xử lý trước khi gieo. 

4. GV vừa trình bày kỹ thuật ngâm ủ hạt giống, vừa nêu các vấn đề 

trong thực tế vẫn còn xảy ra: ngâm trong ao, ngâm trong bao bì chứa 

phân bón, chỉ thay nước không đãi chua, ngâm ít nước hoặc quá lâu, 

cách ủ và kỹ thuật trong quá trình ủ…nêu rõ và giải quyết các vấn 

đề: mầm dài rễ mới nhú hoặc rễ dài mầm mới nhú để khắc phục 

trong quá trình ngâm ủ…. 

5. Thực hành ngâm ủ hạt giống; 

6. Cả lớp kiểm tra, khảo sát đánh giá tình trạng, chất lượng đất phục 

vụ sản xuất mạ. Chọn phương pháp làm mạ tốt nhất cho mh: mạ 

dược xúc cấy, mạ trên nền đất cứng… 

7. Tóm tắt nội dung đã học. Nhận xét, đánh giá và tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

3 Ngày thứ 3: 

- Kỹ thuật làm đất và xử lý đất gieo mạ; 

- Các phương pháp sản xuất mạ hiện nay; 

- Thăm quan cơ sở sản xuất mạ; 

- Kiểm tra việc thực hiện việc ngâm ủ hạt giống; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại ruộng mạ 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày kỹ thuật làm đất và biện pháp xử lý đất trước 

khi gieo mạ. Nêu ra câu hỏi: đất mạ trước khi gieo phải đạt yêu cầu 

như thế nào? Vì sao? để lớp thảo luận và thống nhất quan điểm. 

2. Trình bày các phương pháp sản xuất mạ hiện nay: Mạ dược thâm 

canh, mạ dược xúc cấy, mạ khay, mạ trên nền đất cứng...Để được 

cây mạ khoẻ, đanh dảnh thì trong quá trình thực hiện các phương 

pháp trên phải lưu ý các vấn đề gì? Các tổ tiến hành thảo luận và 

Ngày  

15/1/2015 

(Gieo mạ) 
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giảng viên tổng hợp, thống nhất vấn đề cần thực hiện trước và sau 

khi gieo mạ. 

3. Thăm quan cơ sở sản xuất mạ: kiểm tra chất lượng đất mạ, các 

biện pháp tác động trước khi gieo: bón phân lót, trang phẳng, chế độ 

nước... Đảm bảo đất mạ đạt yêu yêu cầu trước khi gieo, đồng thời 

chuẩn bị tro bếp, ni lon che phủ sau gieo. 

4. Kiểm tra thực hiện việc ngâm ủ hạt giống: Kiểm tra, đánh giá chất 

lượng hạt giống sau khi ngâm ủ, mộng đã đảm bảo yêu cầu chưa để 

tiến hành gieo mạ? 

5. Cả lớp thực hành gieo mạ: Giảng viên hướng dẫn cách gieo mạ 

đảm bảo mật độ: Chia theo luống, gieo 2-3 lần, gieo mạnh tay.... các 

biện pháp thực hiện sau khi gieo: chế độ nước, chống chim chuột, 

chống rét.... 

6. GV tóm tắt các nội dung đã thực hiện trong ngày học, tổng kết rút 

kinh nghiệm ngày học. 

4 Ngày thứ 4: 

- Kỹ thuật chăm sóc mạ giai đoạn từ gieo – 3 lá thật; 

- Thực hành kỹ thuật chăm sóc mạ; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại ruộng mạ 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên đưa ra câu hỏi mở: Sau khi gieo mạ, bà con thường tác 

động các biện pháp kỹ thuật nào để giúp cây mạ stpt tốt nhất? Các tổ 

thảo luận nhóm, trình bày, giảng viên đánh giá, nhận xét và sau đó 

tổng hợp và trình bày kỹ thuật chăm sóc mạ giai đoạn từ gieo – 3 lá 

thật để học viên nắm vững áp dụng vào thực tế sản xuất. 

2. Thực hành kỹ thuật chăm sóc mạ: Tại ruộng mạ, giảng viên đưa ra 

câu hỏi mở: học viên đánh giá tình hình stpt của ruộng mạ? Sau khi 

học viên kiểm tra số lá, chế độ nước, dinh dưỡng, sâu bệnh....và 

đánh giá tình hình stpt của ruộng mạ, giảng viên tổng hợp và đưa ra 

các biện pháp kỹ thuật cần tác động đến ruộng mạ trong thời điểm 

hiện tại, cả lớp cùng thực hành: tưới nước, bón phân, phun dinh 

dưỡng qua lá, ptsb, che, mở nilon..... 

3. Giảng viên tổng kết nội dung tập huấn trong ngày, đánh giá rút 

kinh nghiệm ngày học. 

Ngày 

22/1/2015 

(Sau gieo 

mạ 7 ngày) 

5 Ngày thứ 5: 

- Kỹ thuật chăm sóc mạ trước khi cấy; 

- Phòng trừ sâu bệnh trên mạ; 

- Thực hành; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Ngày 

28/1/2015 

(Sau gieo 

mạ 13 

ngày) 
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Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày và đưa ra câu hỏi thảo luận về kỹ thuật chăm 

sóc mạ trước khi cấy, các đối tượng sâu bệnh có thể xuất hiện trên 

mạ. Sau khi cả lớp thảo luận, giảng viên tổng hợp và nêu kỹ thuật cơ 

bản cần thực hiện trước khi đưa mạ ra ruộng cấy, cây mạ đảm bảo 

đanh dảnh, khoẻ, sạch sâu bệnh.  

2. Thực hành tại ruộng mạ: kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển 

của ruộng mạ, tình hình sâu bệnh trên mạ, tiến hành các biện pháp 

tác động: bón phân, che mở nilon, phòng trừ sâu bệnh, nhổ cỏ dại... 

3. GV tổng hợp kiến thức đã học trong ngày, tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

6 Ngày thứ 6: 

- Kỹ thuật làm đất trên ruộng lúa; 

- Tính toán nhu cầu phân bón trên lúa; 

- Thực hành đánh giá kỹ thuật làm đất; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. GV vừa trình bày vừa đưa ra câu hỏi mở: vai trò của cày ải và làm 

dầm trong canh tác lúa? Sau khi trình bày và thảo luận, GV tổng hợp 

ý kiến, đánh giá vai trò của làm đất trong thâm canh lúa hiện nay và 

nêu các yêu cầu của đất lúa trước khi cấy. 

2. GV trình bày nhu cầu phân bón của cây lúa, lượng phân bón, cách 

bón, thời gian bón và cách quy đổi lượng phân hỗn hợp NPK sang 

phân đơn, cách nhận biết phân bón trên thị trường ....để giúp học 

viên nắm vững kiến thức trong sử dụng phân bón đối với cây trồng 

nói chung và cây lúa nói riêng. Đồng thời đưa ra câu hỏi trắc nghiệm 

về nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa, đưa ra bài toán để các học viên 

tập tính toán và quy đổi một cách thành thạo nhất. 

3. Lớp học thực hành và đánh giá kỹ thuật làm đất: Kiểm tra tình 

hình đồng ruộng trước khi cấy 3-5 ngày, đảm bảo hay chưa đảm bảo 

để có ý kiến với ban tổ chức và hộ gia đình tác động khâu kỹ thuật 

làm đất đạt yêu cầu nhất. 

4. GV tổng hợp kiến thức đã học trong ngày và tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

Ngày 

3/2/2015 

(Trước khi 

cấy 3-5 

ngày) 

7 Ngày thứ 7: 

- Kỹ thuật bón phân lót, kỹ thuật cấy, các biện pháp quản lý cỏ dại 

trên ruộng lúa; 

-  Thực hành; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Ngày 

6/2/2015 

(Thời gian 

cấy) 
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Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên vừa trình bày vừa đặt ra câu hỏi mở: phương châm bón 

phân cho lúa, mục đích của bón phân lót là gì? loại phân nào dùng 

cho bón lót, lượng bón bao nhiêu, thời điểm bón lót tốt nhất là khi 

nào? tại sao? Sau khi trình bày và thảo luận, gv tổng hợp ý kiến, và 

thống nhất kỹ thuật bón lót cho lúa đạt yêu cầu và hiệu quả cao. 

2. GV trình bày kỹ thuật cấy đối với lúa lai, lúa thuần, nêu rõ yêu 

cầu mật độ cấy là bao nhiêu khóm/m
2
, bao nhiêu cây/khóm và giới 

thiệu một số kỹ thuật cấy tiến bộ hiện nay như: cấy hàng rộng hàng 

hẹp, cây ô vuông, SRI.... 

3. GV cung cấp kiến thức cơ bản nhất về biện pháp quản lý cỏ dại 

trên ruộng lúa và cùng thảo luận về biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ 

hiệu quả trên ruộng lúa. 

4. Thực hành tại đồng ruộng: Bón lót cho lúa, cấy lúa trong mô hình 

đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

5. GV tổng hợp kiến thức đã học và tổng kết rút kinh nghiệm ngày 

học. 

8 Ngày thứ 8: 

- Sinh lý cây lúa giai đoạn đẻ nhánh; 

- Hệ sinh thái đồng ruộng; 

- Các biện pháp quản lý đồng ruộng giai đoạn đẻ nhánh (Bón phân, 

điều tiết nước, chắm dặm). 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây lúa giai 

đoạn đẻ nhánh? Thế nào là cây lúa khoẻ? các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh trưởng phát triển của cây lúa giai đoạn này? GV cho học viên 

thảo luận theo nhóm 10 phút, sau đó từng tổ trình bày nội dung. GV 

vừa tổng hợp ý kiến vừa trình bày rõ hơn về đặc điểm sinh lý của 

cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, các yếu tố ảnh hưởng đến cây lúa giai 

đoạn này. 

2. GV nêu câu hỏi mở để học viên nắm được kiến thức khi phân tích 

hệ sinh thái đồng ruộng: Cây lúa đang ở thời kỳ sinh trưởng nào? Có 

còn khả năng đẻ nhánh hay ra lá mới nữa không? tại sao? điều kiện 

ngoại cảnh và điều kiện thực tế tại ruộng lúa có ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của cây lúa không? Trên ruộng đang có đối tượng sâu bệnh 

nào? loại thiên địch nào? Từ sự hiểu biết về hệ sinh thái, đặc điểm 

sinh lý của cây lúa các tổ đề ra biện pháp kỹ thuật tác động tốt nhất 

(bón phân, điều tiết nước, chắm dặm...)? các tổ vẽ bức tranh sinh 

thái. 

3. Giảng viên tóm tắt, đánh giá và đưa ra BPKT tác động tốt nhất 

Ngày 

12/2/2015 

(Sau cấy 7-

8 ngày . 

Cây lúa 

bén rễ hồi 

xanh và 

bắt đầu có 

lá mới) 
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đến mô hình. 

4. Thực hành trực tiếp tại đồng ruộng: chắm dặm, điều tiết nước, bón 

phân thúc lần 1 (nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, cây lúa đã bén rễ 

hồi xanh và ra lá mới). 

9 Ngày thứ 9: 

- Giới thiệu các đối tượng sâu bệnh giai đoạn lúa đẻ nhánh; 

- Hệ sinh thái đồng ruộng; 

- Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi thảo luận: các đối tượng sâu bệnh chủ yếu giai 

đoạn lúa đẻ nhánh? biện pháp phòng trừ? GV cho các tổ thảo luận 10 

phút và trình bày. GV tổng hợp ý kiến và trình bày cụ thể hơn các 

đối tượng sâu bệnh giai đoạn lúa đẻ nhánh, biện pháp phòng trừ tổng 

hợp cho từng đối tượng.  

2. GV giúp học viên phân tích hệ sinh thái đồng ruộng giai đoạn lúa 

đẻ nhánh: Cây lúa đang ở thời kỳ sinh trưởng nào? Có còn khả năng 

đẻ nhánh nữa không? tại sao? điều kiện ngoại cảnh và điều kiện thực 

tế tại ruộng lúa có ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh của cây lúa 

không? Trên ruộng đang có đối tượng sâu bệnh nào? loại thiên địch 

nào? Từ sự hiểu biết về hệ sinh thái, đặc điểm sinh lý của cây lúa các 

tổ đề ra biện pháp kỹ thuật tác động tốt nhất (bón phân, điều tiết 

nước, chắm dặm...)? các tổ vẽ bức tranh sinh thái..... 

3. Cả lớp thực hành trên đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh thái, 

cách phân biệt các loại thiên địch có ích, các đối tượng sâu bệnh hại. 

Thực hành các vấn đề kỹ thuật như: điều tiết nước, bón phân thúc 

lần 1 (nếu lớp học ngày thứ 9 chưa thực hiện).  

Ngày  

27/2/2015 

(Sau cấy 

15 -20 

ngày. Cây 

lúa ở giai 

đoạn đẻ 

nhánh) 

10 Ngày thứ 10: 

- Sinh lý cây lúa giai đoạn kết thúc đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn 

phân hoá đòng; 

- Hệ sinh thái đồng ruộng; 

- Các biện pháp quản lý đồng ruộng giai đoạn chuyển sang phân hoá 

đòng (bón phân, điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh...); 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây lúa giai 

đoạn kết thúc đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn phân hoá đòng? các 

yếu tố ảnh hưởng cây lúa giai đoạn này? GV cho học viên thảo luận 

theo nhóm 10 phút, sau đó từng tổ trình bày nội dung. GV vừa tổng 

Ngày 

20/3/2015 

(Sau cấy 

28-30 

ngày. Cây 

lúa bắt đầu 

bắt đầu 

phân hoá 

đòng) 
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hợp ý kiến vừa trình bày rõ hơn về đặc điểm sinh lý của cây lúa giai 

đoạn kết thúc đẻ nhánh chuyển sang giai đoạn phân hoá đòng, các 

yếu tố ảnh hưởng đến cây lúa giai đoạn này. 

2. Đưa ra câu hỏi mở cho học viên tại sao phải phân tích hệ sinh thái 

đồng ruộng giai đoạn này? Cây lúa đang ở thời kỳ nào? điều kiện 

ngoại cảnh và điều kiện thực tế tại ruộng lúa có ảnh hưởng đến khả 

năng làm đòng của cây lúa không? Trên ruộng đang có đối tượng sâu 

bệnh nào? loại thiên địch nào?  

3. Từ hiểu biết về hệ sinh thái đồng ruộng, giảng viên trình bày các 

biện pháp quản lý đồng ruộng giai đoạn chuyển sang phân hoá đòng: 

bón phân thúc đón đòng: lượng bón, thời điểm bón, cách bón. BP 

điều tiết nước và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh cụ thể. GV 

vừa kết hợp giảng vừa đưa ra câu hỏi mở để học viên thảo luận, trình 

bày nhằm nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức KHKT. 

4. Thực hành tại đồng ruộng: GV hướng dẫn học viên tiến hành phân 

tích hệ sinh thái đồng ruộng. Kiểm tra thực tế đồng ruộng đang có 

những đối tượng sâu bệnh nào? Và đưa ra biện pháp phòng trừ cụ 

thể cho từng đối tượng. 

5. Từ nội dung đã tập huấn tại hội trường và sau khi phân tích hệ 

sinh thái đồng ruộng, GV tóm tắt nội dung học và tổng kết đánh giá 

ngày học. 

11 Ngày thứ 11: 

- Giới thiệu các đối tượng sâu bệnh giai đoạn lúa phân hoá đòng; 

- Hệ sinh thái đồng ruộng; 

- Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên giới thiệu các đối tượng sâu bệnh giai đoạn lúa phân 

hoá đòng: phân tích nguyên nhân gây bệnh, triệu trứng, thời kỳ xuất 

hiện bệnh, nguồn bệnh, điều kiện phát sinh...để đưa ra biện pháp 

phòng trừ cụ thể cho từng đối tượng. 

2. Thực hành tại đồng ruộng: Cả lớp phân tích hệ sinh thái đồng 

ruộng, kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa đang ở 

giai đoạn phân hoá đòng, các đối tượng sâu bệnh gây hại ở thời điểm 

này. Từ sự hiểu biết về hệ sinh thái, đặc điểm sinh lý của cây lúa, 

các đối tượng sâu bệnh để đề ra biện pháp kỹ thuật tác động tốt nhất. 

3. GV tóm tắt kiến thức ngày học và tổng kết đánh giá lớp học. 

Ngày 

7/4/2015 

Sau cấy 

50-55 

ngày, cây 

lúa ở giai 

đoạn phân 

hoá đòng 

12 Ngày thứ 12: 

- Sinh lý cây lúa giai đoạn trỗ bông; 

- Hệ sinh thái đồng ruộng; 

Ngày 

24/4/2015 

(Sau cấy 
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- Các biện pháp quản lý đồng ruộng giai đoạn trỗ bông; 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV vừa trình bày vừa nêu ra câu hỏi mở về sinh lý cây lúa giai 

đoạn trỗ bông? thế nào là cây lúa khoẻ? Các yếu tố ảnh hưởng, các 

đối tượng sâu bệnh gây hại? 

2. Phân tích hệ sinh thái đồng ruộng: về tình hình sinh trưởng phát 

triển của cây lúa ở giai đoạn trỗ bông, các đối tượng sâu bệnh phát 

sinh gây hại trên đồng ruộng. Từ đó đưa ra các biện pháp quản lý 

đồng ruộng hiệu quả nhất. 

3. Thực hành trên đồng ruộng: Hướng dẫn nông dân ra ruộng kiểm 

tra, đánh giá thời điểm lúa trổ, đối tượng sâu bệnh xuất hiện trên 

đồng ruộng, các biện pháp tác động: Phòng trừ sâu bệnh, điều tiết 

nước..... 

4. GV tổng hợp đánh giá kết quả ngày học. 

70-75 

ngày, cây 

lúa ở giai 

đoạn trỗ 

bông) 

13 Ngày thứ 13: 

- Giai đoạn lúa trỗ - chín và các biện pháp kỹ thuật tác động; 

- Điều tra sinh thái đồng ruộng; 

- Thực hành trên đồng ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. GV trình bày đặc điểm sinh lý cây lúa giai đoạn lúa trỗ - chín, các 

yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp tác động. 

2. Hướng dẫn nông dân điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng 

giai đoạn trỗ - chín, tổ chức thực hành tại đồng ruộng, đề ra các biện 

pháp giải quyết đồng ruộng nếu có. 

Ngày 

6/5/2015 

(Sau khi 

lúa trỗ) 

14 Ngày thứ 14: 

- Tính toán năng suất, hiệu quả kinh tế. 

- Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản; 

- Thực hành thu hoạch và tính năng suất, hiệu quả kinh tế. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày và hướng dẫn nông dân tính toán và đánh giá 

năng suất với một số chỉ tiêu như: số bông/m
2
, số hạt chắc/bông, 

P1000 hạt. Cả lớp chia theo nhóm ra ruộng quan sát và đo đếm số 

bông/m
2
, số hạt chắc/bông...của cả 2 ruộng. Về phòng các tổ tính 

toán năng suất lý thuyết , đánh giá hiệu quả kinh tế và báo cáo kết 

quả thực hiện. 

2. Tổ chức thực hành thu hoạch và tính toán năng suất thực thu và 

hiệu quả kinh tế. 

Ngày 

21/5/2015 

(Trước khi 

thu hoạch 

10 ngày) 
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15 Ngày thứ 15: 

- Tổng kết lớp học; 

- Bế giảng, trao chứng chỉ. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường. 

Các bước tiến hành: 

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu. 

2. Giới thiệu về chương trình đã được thực hiện qua các lớp tập huấn 

3. Đại diện hộ nông dân đọc báo cáo kết quả. 

4. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. 

5. Đại biểu tham gia ý kiến. 

6. Phương án nhân rộng trong thời gian tới. 

7. Trao chứng chỉ và bế giảng lớp học. 

Ngày 

2/6/2015 

(Sau khi 

thu hoạch 

3-5 ngày) 
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II. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1  
 

KHÁI QUÁT VỀ ICM  

 

I. KKhhááii  nniiệệmm  IICCMM  ((IInntteeggrraatteedd  CCrroopp  MMaannaaggeemmeenntt)):: 

IICCMM  ccóó  nngghhĩĩaa  llàà  ""QQuuảảnn  llýý  ttổổnngg  hhợợpp  ddiinnhh  ddưưỡỡnngg  vvàà  ddịịcchh  hhạạii  ccââyy  ttrrồồnngg""..  CCũũnngg  ccóó  

tthhểể  hhiiểểuu  IICCMM  llàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  cchhưươơnngg  ttrrììnnhh  33  ggiiảảmm  33  ttăănngg..  

++  GGiiảảmm  llưượợnngg  pphhâânn  hhooáá  hhọọcc  bbóónn  tthhừừaa  ttrrêênn  đđồồnngg  rruuộộnngg,,  ttạạoo  ccââyy  ttrrồồnngg  kkhhooẻẻ..  

++  GGiiảảmm  ssửử  ddụụnngg  tthhuuốốcc  ttrrừừ  ssââuu,,  bbệệnnhh..  

++  GGiiảảmm  ggiiốốnngg  hhooặặcc  ttiiếếtt  kkiiệệmm  nnưướớcc  ttưướớii  ((nnhhữữnngg  nnơơii  đđaanngg  ccòònn  ttậậpp  qquuáánn  ccấấyy  ddààyy))  

++  TTăănngg  nnăănngg  ssuuấấtt  ccââyy  ttrrồồnngg..  

++  TTăănngg  cchhấấtt  llưượợnngg  ssảảnn  pphhẩẩmm..  

++  TTăănngg  hhiiệệuu  qquuảả  kkiinnhh  ttếế  

IIII--  MMụụcc  đđíícchh  ccủủaa  IICCMM:: 

--  TTạạoo  mmọọii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  cchhoo  ccââyy  ttrrồồnngg  ssiinnhh  ttrrưưởởnngg  pphháátt  ttrriiểểnn  kkhhooẻẻ,,  cchhốốnngg  cchhịịuu  ssââuu  

bbệệnnhh  hhạạii,,  ggiiảảmm  ttốốii  đđaa  vviiệệcc  ssửử  ddụụnngg  tthhuuốốcc  BBVVTTVV,,  cchhoo  nnăănngg  ssuuấấtt,,  cchhấấtt  llưượợnngg  ccaaoo..  

--  GGiieeoo  ttrrồồnngg  vvớớii  mmậậtt  đđộộ  hhợợpp  llýý  tthheeoo  ttừừnngg  ggiiốốnngg,,  cchhâânn  đđấấtt  vvàà  mmùùaa  vvụụ,,  ttiiếếtt  kkiiệệmm  

llưượợnngg  ggiiốốnngg//hhaa  ggiieeoo  ttrrồồnngg..  

--  BBóónn  pphhâânn  ccâânn  đđốốii  hhợợpp  llýý  tthheeoo  ttừừnngg  ggiiốốnngg,,  ggiiaaii  đđooạạnn  ssiinnhh  ttrrưưởởnngg  ccủủaa  ccââyy,,  cchhâânn  đđấấtt  

vvàà  mmùùaa  vvụụ,,  ttiiếếtt  kkiiệệmm  llưượợnngg  pphhâânn  bbóónn  ((cchhúú  ýý  pphhâânn  đđạạmm))//hhaa  ggiieeoo  ttrrồồnngg..  

--  XXửử  llýý  đđồồnngg  rruuộộnngg  ttrrêênn  ccơơ  ssởở  đđiiềềuu  ttrraa  pphhâânn  ttíícchh  hhệệ  ssiinnhh  tthhááii  đđồồnngg  rruuộộnngg  nnhhằằmm  

ggiiảảmm  ttốốii  đđaa  vviiệệcc  ssửử  ddụụnngg  tthhuuốốcc  BBVVTTVV..  

--  GGiiúúpp  nnôônngg  ddâânn  bbiiếếtt  pphhưươơnngg  pphháápp  ttiiếếnn  hhàànnhh  ccáácc  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  đđơơnn  ggiiảảnn  ttrrêênn  đđồồnngg  

rruuộộnngg,,  pphhâânn  ttíícchh  đđáánnhh  ggiiáá  kkếếtt  qquuảả  ccủủaa  tthhựựcc  nngghhiiệệmm,,  áápp  ddụụnngg  kkếếtt  qquuảả  vvààoo  ssảảnn  xxuuấấtt..  

IIIIII..  CCơơ  ssởở  kkhhooaa  hhọọcc  ccủủaa  IICCMM:: 

DDựựaa  ttrrêênn  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ((ttáácc  đđộộnngg  ttưươơnngg  hhỗỗ))  ggiiữữaa  ccáácc  tthhàànnhh  pphhầầnn  ttrroonngg  hhệệ  ssiinnhh  tthhááii  

đđồồnngg  rruuộộnngg..  

Cây trồng 

 

  

   Thiên địch                                 Dịch hại 

                (các loại có ích trên đồng ruộng)                        ((ssââuu  bbệệnnhh, cỏ dại) 

CCââyy  ttrrồồnngg::  ĐĐểể  ttạạoo  cchhoo  ccââyy  ttrrồồnngg  kkhhooẻẻ  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii::  

--  CChhọọnn  ggiiốốnngg  ttốốtt,,  ttạạoo  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ccóó  ccââyy  pphháátt  ttrriiểểnn    kkhhooẻẻ  

--  LLààmm  đđấấtt  kkỹỹ,,  ggiieeoo  ttrrồồnngg  vvớớii  mmậậtt  đđộộ  hhợợpp  llýý......  

--  BBóónn  pphhâânn  ccâânn  đđốốii,,  hhợợpp  llýý  tthheeoo  ttừừnngg  cchhâânn  đđấấtt,,  ggiiốốnngg,,  ggiiaaii  đđooạạnn  ssiinnhh  ttrrưưởởnngg  ccủủaa  ccââyy..  

--  CChhăămm  ssóócc,,  llààmm  ccỏỏ,,  ttưướớii  nnưướớcc...... 

TThhiiêênn  đđịịcchh::  BBảảoo  vvệệ  vvàà  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  llooààii  tthhiiêênn  đđịịcchh  ttrrêênn  đđồồnngg  rruuộộnngg  đđểể  pphhòònngg  ttrrừừ  

ssââuu,,  bbệệnnhh  hhạạii  ((ttrrồồnngg  ccââyy  kkhhooẻẻ,,  kkhhôônngg  pphhuunn  tthhuuốốcc  ttrrừừ  ssââuu  ssớớmm  ttừừ  3300--4400  nnggààyy  ssaauu  ccấấyy))  

DDịịcchh  hhạạii::  

QQuuảảnn  llýý  ccáácc  llooààii  ddịịcchh  hhạạii  ttrrêênn  rruuộộnngg  tthheeoo  IIPPMM  ((xxửử  llýý  đđồồnngg  rruuộộnngg  ddựựaa  ttrrêênn  ccơơ  ssởở  

đđiiềềuu  ttrraa,,  pphhâânn  ttíícchh  hhệệ  ssiinnhh  tthhááii))..  
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IV. Cơ sở thực tiễn của biện pháp 3 giảm – 3 tăng 

1.Giảm mật độ: 

* 3 yếu tố cấu thành năng suất: P1000 hạt; Hạt chắc/bông; Số bông/m2. 

Trong đó: P1000 chịu sự chi phối bởi đặc điểm di truyền của giống, 2 yếu tố còn lại 

có thể điều chỉnh bằng biện pháp canh tác để đảm bảo số hạt chắc/ bông và số bông/m
2
. 

2. Giảm lượng phân đạm: 

Mục tiêu là trồng cây khoẻ, muốn cây khoẻ phải bón cân đối các nguyên tố NPK. 

- Bón đúng các yếu tố dinh dưỡng cây trồng cần vào các thời điểm thích hợp. 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Bón đủ về lượng. 

Bón phân cân đối là giải pháp để hài hoà giữa hiệu quả đầu tư phân bón và hệ số lãi. 

Giảm phân đạm thừa bằng cách:  

+ Bón đúng loại phân và lượng phân. 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách 

- Bón đúng thời điểm cây lúa cần 

- Thúc lần 1 khi cây lúa bắt đầu đẻ (10% dảnh cái có nhú mầm) 

- Thúc lần 2  khi cây lúa vào TKSK (kiểm tra 10 dảnh cái, mỗi dảnh 1 lá, thấy có 

10% số lá thắt eo ở đầu lá). Dùng bảng so mầu lá lúa. 

3. Giảm thuốc trừ sâu: để giảm lượng thuốc trừ sâu cần 

- Trồng cây khoẻ: có quy trình bón phân hợp lý 

- Cân bằng hệ sinh thái ruộng lúa: không phun thuốc trừ sâu sớm 30-40 ngày sau 

cấy, không phun thuốc định kỳ, chỉ phun khi mật độ sâu đến ngưỡng (TCVN). 

V. Xây dựng mô hình ICM trên cây lúa 

1. Phương pháp thí nghiệm: thực hiện trên ruộng tại địa bàn xã Thiệu Công 

huyện Thiệu Hoá. 

- Chọn khu ruộng thí nghiệm hoặc trình diễn mô hình: Chọn khu ruộng liền vùng, 

đất đồng đều, bằng phẳng, chủ động tưới tiêu. Đất phải được cày bừa kỹ, nhuyễn, sạch cỏ 

dại. 

- Bố trí ruộng: tốt nhất trên ruộng mỗi hộ nên chia thành 2 phần, một bên làm theo 

quy trình ICM diện tích 1.000m
2
, một bên làm theo tập quán canh tác của bà con nông 

dân, để rễ dàng so sánh hiệu quả giữa ruộng ICM và ruộng đối chứng của nông dân. 

- Nền thí nghiệm 

+ Biện pháp làm đất đồng đều ở cả ruộng mô hình và ruộng làm theo nông dân 

+ Giống lúa gieo cấy ở ruộng mô hình ICM và ruộng nông dân đều là giống lúa lai 

VT404. Thời gian gieo từ 15/1 – 20/1/2015. Ruộng ICM làm theo phương pháp mạ khay, 

cấy máy, ruộng nông dân làm mạ ruộng và cấy tay (mục đích để nông dân thấy rõ hiệu 

quả của mạ khay cấy máy là tiết kiệm giống, giảm chi phí, tăng năng suất...). Ngày cấy ở 

ruộng mô hình và ruộng nông dân như nhau: cấy xung quanh tiết lập xuân 4/2-15/2/2014. 

- Mật độ cấy: Ruộng ICM cấy máy với mật độ 30-33 khóm/m2; ruộng đối chứng 

cấy theo mật độ của chủ hộ. 

- Phân bón cho ruộng ICM: cho 1 sào 500m
2
 

Phân chuồng: 4-5 tạ 
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Đạm Ure: 14 kg (tuỳ theo chân đất, tình hình sinh trưởng của cây) 

Phân lân super: 28 kg 

Phân kaliclorua: 10 kg 

* Cách bón: 

Bón lót: 100% phân chuồng + 100% phân lân + 20% ure bón trước khi cấy 

Bón thúc đẻ nhánh: 50% đạm + 50% kali bón khi lúa bén rễ hồi xanh và ra lá mới 

Bón thúc đón đòng: 50% kali + 30% đạm (tuỳ theo tình hình sinh trưởng của ruộng 

lúa). Bón khi lúa bắt đầu làm đòng. 

- Phân bón của ruộng đối chứng: do hộ nông dân (chủ ruộng) quyết định như ở các 

vụ trước. 

- Phòng trừ sâu bệnh ở ruộng ICM: Cân bằng hệ sinh thái ruộng lúa: không phun 

thuốc trừ sâu sớm 30-40 ngày sau cấy, không phun thuốc định kỳ, chỉ phun khi mật độ 

sâu đến ngưỡng. 

2. Chỉ tiêu, phương pháp theo dõi 

2.1 Chỉ tiêu theo dõi: 

- Thời tiết: các yếu tố chính (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, giờ nắng…) 

- Phân bón: loại phân, lượng phân bón từng loại (kể cả KTST), cách bón (rắc, bón 

sâu, phun qua lá…) và thời gian sử dụng các loại phân bón. 

- Một số chỉ tiêu về sinh trưởng 

số bông/khóm 

Tỷ lệ bông hữu hựu (%) = -------------------------- x 100 

số dảnh tối đa/ khóm 

Tổng (chỉ số màu của số lá điều tra) 

Chỉ số màu trung bình =---------------------------------------------- 

Tổng số lá điều tra 

- Năng suất: 

Một số yếu tó cấu thành năng suất, tỷ lệ hạt lep… 

Năng suất thống kê (tạ/ha) 

Năng suất thực thu (tạ/ha) 

- Sâu bệnh, thiên dịch chính: 

Thời gian phát sinh 

Cao điểm gây hại 

Mật độ (c/m
2
), TLH%, TLB%, CSB% ... 

2.2. Thời gian, phương pháp theo dõi: 

a. Thời gian theo dõi: 

+ Sâu bệnh: 

- Điều tra định kỳ 7 ngày/lần đối với thí nghiệm thăm dò. 

- Điều tra theo giai đoạn sinh trưởng của lúa (đối với bệnh) hoặc lứa chính (đối với 

sâu) đối với khu ruộng mô hình trình diễn các chỉ tiêu trên. 

+ Một số chỉ tiêu về sinh trưởng điều tra theo giai đoạn sinh trưởng chính như: 

- Khả năng đẻ nhánh: đếm từ 7 NSC đến khi số dảnh/khóm bắt đầu giảm. 
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-Chỉ số màu trung bình: so màu 2 lần/vụ, lần 1 trước giai đoạn TKSK 7-10 ngày, 

lần 2 sau lần 1 khoảng 7 ngày. 

- Số khóm/m
2
: Điều tra 1 lần vào kỳ điều tra đầu tiên. 

- Số bông/khóm: đếm 01 lần vào lúc trước khi gặt. 

b. Phương pháp theo dõi: 

- Đối với thí nghiệm thăm dò, điều tra tất cả các ô. 

- Đối với khu ruộng mô hình trình diễn, nếu cả khu ruộng cấy 1 giống thì chọn 3 

ruộng cố định đại diện ở khu làm theo mô hình để điều tra các chỉ tiêu. Nếu cấy nhiều 

giống, thì mỗi giống chọn 1 ruộng mô hình và 1 ruộng nông dân. 

+ Đối với các chỉ tiêu về phân bón và chăm sóc: ghi chi tiết những biện pháp mà 

chủ hộ áp dụng trên các ô “bón theo chủ hộ” và các ô bón theo quy trình cải tiến ở từng 

kỳ điều tra. 

+ Đối với dịch hại chính: 

Mỗi ô (ruộng) điều tra 3 điểm phân bổ đều trong ô (ruộng), điểm điều tra phải cách 

hàng phân cách cuối cùng ít nhất 3 hàng, mỗi điểm 10 khóm lúa/khung. Đếm toàn bộ số 

sâu, rầy, thiên địch chính, dảnh héo, dảnh bị chuột cắn,… đếm toàn bộ số dảnh có trong 

10 khóm lúa/khung. 

+ Đối với bệnh: mỗi ô (ruộng) điều tra 3 điểm: 

- Trên thân, cổ bông (khô vằn, đạo ôn cổ bông): mỗi điểm điều tra toàn bộ số dảnh 

của 3 khóm liên tiếp (khung) 

- Đối với bệnh trên lá (bạc lá, đạo ôn lá): mỗi điểm điều tra 10 khóm lúa ngẫu 

nhiên, mỗi khóm lấy 1 dảnh cao nhất, điều tra toàn bộ số lá có trên dảnh lúa đó. Lúa gieo 

thẳng, điều tra toàn bộ số lá của 10 khóm ngẫu nhiên. 

Phân cấp dảnh bị bệnh theo thang 9 cấp (phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh 

hại cây trồng) 

+ Một số chỉ tiêu về sinh trưởng: 

- Khả năng đẻ nhánh: mỗi ô (ruộng) điều tra 3 điểm cố định, mỗi điểm điều tra 3 

khóm cố định liên tiếp. 

- Số khóm/m2: mỗi ô (ruộng) điều tra 3m2, lấy số liệu trung bình (làm tròn số 

bằng cách nếu số lẻ nhỏ hơn 5 thì bỏ số lẻ, nếu số lẻ lớn hơn 5 thì làm tròn thêm 5 đơn 

vị). 

- Số bông/khóm: mỗi ô (rộng) điều tra 3 điểm cố 

định, mỗi điểm điều tra 3 khóm cố định liên tiếp (các 

khóm đã điều tra khả năng đẻ nhánh). 

- Chỉ số màu trung bình: so màu 10 lá cao nhất 

của 10 dảnh cao nhất của 10 khóm ngẫu nhiên liên tiếp/ô 

(ruộng). Lấy số liệu trung bình của 10 lá đó. 

* Cách sử dụng bảng so màu: 

Khi so, lưng của người so màu hướng về hướng 

mặt trời để bóng của người đó che mát cho lá lúa được 

so màu và chỉ 1 người thực hiện so màu trong suốt vụ. So màu ở phần chính giữa của lá. 

Nếu màu thực của lá nằm ở khoảng hai màu đã cho trong bảng thì lấy số ước lượng 
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chênh nhau 0,1 đơn vị (ví dụ: chỉ số màu của lá là 3,1 hoặc 3,2;…….3,9). Không để ánh 

nắng chiếu trực tiếp vào lá khi so màu. (hình) 

+ Một số yếu tố cấu thành năng suất: trước khi gặt, mỗi ruộng lấy 3 khóm lúa ngẫu 

nhiên theo đường chéo góc của ruộng thí nghiệm để đếm tổng số hạt/bông, tỷ lệ lép (%). 

+ Năng suất thống kê: mỗi ruộng gặt 10m
2
 (lúa cấy: gặt tổng số khóm theo một 

băng trong ruộng, tương ứng với 10m
2
 tuốt, phơi khô, quạt sạch, cân trọng lượng thực tế, 

quy ra tạ/ha. 

+ Năng suất thực thu: hỏi năng suất thực tế của từng hộ nông dân. 

 

CHƯƠNG 2: 

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY LÚA 

 

1. Rễ lúa: Bộ rễ lúa thuộc loại rễ chùm. Những rễ non có màu 

trắng sữa, rễ trưởng thành có màu vàng nâu và nâu đậm, rễ đã già có 

màu đen. 

Thời kỳ mạ: Nếu mạ gieo thưa, rễ mạ có thể dài 5-6 cm. Tiêu 

chuẩn của mạ tốt là bộ rễ ngắn,nhiều rễ trắng. 

Thời kỳ sau cấy: Bộ rễ tăng dần về số lượng và chiều dài ở thời 

kỳ đẻ nhánh, làm đòng 

Thời kỳ trỗ bông : Bộ rễ đạt giá trị tối đa vào thời kỳ trỗ bông. 

Trên đồng ruộng, phạm vi ra rễ chỉ ở những mắt gần lớp đất mặt 

(0-20 cm là chính). Khi cấy lúa quá sâu (>5 cm), cây lúa sẽ tạo ra 2 tầng 

rễ, trong thời gian này cây lúa chậm phát triển giống như hiện tượng lúa bị bệnh ngẹt rễ. 

Cấy ở độ sâu thích hợp (3-5cm) sẽ khắc phục được hiện tượng trên.  

Để tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển tốt, cần làm cỏ sục bùn điều chỉnh lượng 

nước hợp lí, tạo điều kiện cho tầng đất vùng rễ thông thoáng, bộ rễ phát triển mạnh, cây 

lúa sinh trưởng tốt, chống chịu được sâu bệnh, năng suất cao. 

2. Thân lúa 

a. Hình thái  

- Thân gồm nhiều mắt và lóng. Trước thời kỳ lúa trỗ, thân lúa được bao bọc bởi bẹ 

lá. Tổng số mắt trên thân chính bằng số lá trên thân cộng thêm 2. Chỉ vài lóng ở ngọn dài 

ra, số còn lại ngắn và dày đặc. Lóng trên cũng dài nhất.  

- Chiều cao cây, thân: Chiều cao cây được tính từ gốc đến mút lá hoặc bông cao 

nhất. Chiều cao thân được tính từ gốc đến cổ bông. Chiều cao thân và chiều cao cây liên 

quan đến khả năng chống đổ của giống lúa. 

b. Nhánh lúa: Cây lúa có thể đẻ nhánh 

khi có 4-5 lá thật. Ở ruộng lúa cấy, sau khi bén rễ 

hồi xanh cây lúa bắt đầu đẻ nhánh. Lúa kết thúc 

đẻ nhánh vào thời kỳ làm đốt, làm đòng. Những 

nhánh hình thành vào giai đoạn cuối thường là 

nhánh vô hiệu. Khả năng đẻ nhánh của cây lúa 

phụ thuộc vào giống, nhất là điều kiện chăm sóc, 
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ngoại cảnh...Cây lúa có nhiều nhánh, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, năng suất sẽ cao. 

  3. Lá lúa 

a. Hình thái 

- Lá lúa điển hình gồm: bẹ lá, phiến lá, lá thìa và tai lá.  

- Tốc độ ra lá thay đổi theo thời gian sinh trưởng và điều kiện ngoại cảnh. 

+ Thời kỳ mạ non: trung bình 3 ngày ra được 1 lá. 

+ Thời kỳ mạ khoẻ: từ lá thứ 4, tốc độ ra lá chậm lại, 7-10 ngày ra được 1 lá. 

+ Thời kỳ đẻ nhánh: 5-7 ngày /1lá ở vụ mùa. 

+ Cuối thời kỳ đẻ nhánh - làm đòng: khoảng 12 - 15 ngày/lá. Cây lúa trỗ bông 

cũng là lúc hoàn thành lá đòng.  

- Thường số lá của các giống : 

+ Giống lúa ngắn ngày: 12 - 15 lá. 

+ Giống lúa trung ngày: 16 - 18 lá. 

+ Giống lúa dài ngày : 18 - 20 lá. 

b. Chức năng của lá: Lá ở thời kỳ nào thường quyết định đến sinh trưởng của cây 

trong thời kỳ đó. Ba lá cuối cùng thường liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến thời kỳ 

làm đòng và hình thành hạt. 

c. Chức năng của bẹ lá: 

- Chống đỡ cơ học cho toàn cây. 

- Dự trữ tạm thời các Hydratcacbon trước khi lúa trỗ bông 

- Lá làm nhiệm vụ quang hợp, chăm sóc hợp lí, đảm bảo cho bộ lá khoẻ, tuổi thọ 

lá (nhất là lá đòng), lúa sẽ chắc hạt, năng suất cao. 

4. Quá trình thụ phấn, thụ tinh và hình thành hạt lúa 

Lúa là loại cây tự thụ phấn. Sau khi bông lúa trỗ một ngày thì bắt đầu quá trình thụ phấn. 

Vỏ trấu vừa hé mở từ 0-4 phút thì bao phấn vỡ ra, hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ  và hợp nhất với 

noãn ở bên trong bầu nhuỵ để bầu nhuỵ phát triển thành hạt. 

Thời gian thụ phấn kể từ khi vỏ trấu mở ra đến khi khép lại kéo dài khoảng 50-60 

phút. Thời gian thụ tinh kéo dài 8 giờ sau thụ phấn. 

Trong ngày thời gian hoa lúa nở rộ thường vào 8-9 giờ sáng khi có điều kiện nhiệt 

độ thích hợp, đủ ánh sáng, quang mây, gió nhẹ. Những ngày mùa hè, trời nắng to có thể 

nở hoa sớm vào 7 -  8 giờ sáng. Ngược lại nếu trời âm u, thiếu ánh sáng hoặc gặp rét hoa 

phơi màu muộn hơn, vào 12 - 14 giờ. 

5. Bông và hạt lúa 

Thời gian hình thành bông kể từ khi cây lúa bắt đầu phân hoá đòng cho đến khi 

lúa trỗ. Thời kỳ này nếu được chăm bón tốt, cây lúa đủ dinh dưỡng bông lúa sẽ phát triển 

đấy đủ giữ nguyên được đặc tính của giống. Thời gian phát triển bông ở giống ngắn ngày 

ngắn hơn ở giống dài ngày.    

- Hạt lúa gồm: Gạo lức và vỏ trấu.  

+ Gạo lức gồm : phôi và phôi nhũ. 

+ Vỏ trấu gồm: Trấu trên và trấu dưới. Trấu dưới lớn hơn trấu trên và bao khoảng 

hai phần ba bề mặt gạo lức trưởng thành. 
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- Quá trình chín của hạt gồm : chín sữa, chín sáp và chín hoàn toàn. Thời gian chín 

từ 30 - 35 ngày tuỳ theo giống, môi trường và biện pháp canh tác.  

 

CHƯƠNG 3: 

SINH LÝ CÂY LÚA QUA CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

 

1. Sinh lý cây lúa giai đoạn nảy mầm 

Giai đoạn nảy mầm của hạt được tính từ khi hạt lúa hút no nước và chuyển hoá các 

chất bên trong hạt, hình thành các bộ phận của cây đến khi cây lúa có một lá thật. Giai 

đoạn này cây hoàn toàn sử dụng chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt, ẩm độ và nhiệt độ là 2 

yếu tố quyết định đến giai đoạn này. Việc ngâm ủ tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hạt 

nảy mầm. Bài tập này sẽ giúp học viên trao đổi và tìm hiều về đặc điểm của giai đoạn nảy 

mầm và các yêu cầu ngoại cảnh của giai đoạn này. 

2. Sinh lý cây lúa giai đoạn mạ 

Giai đoạn cây con được xác định từ khi cây lúa có 1 lá thật đến 4 lá thật. Giai đoạn 

này cây hoàn chỉnh dần chức năng các bộ phận của cây, cây chuyển dần từ việc sử dụng 

chất dinh dưỡng trong hạt sang việc hoàn toàn sử dụng dinh dưỡng từ đất và tự tổ hợp 

các chất để hình thành các bộ phận của cây. Giai đoạn này các bộ phận của cây như rễ, 

lá... chưa hoàn thiện hoàn toàn, khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của cây 

kém, đặc biệt là điều kiện khô hạn, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng nhiều 

tới sinh trưởng và phát triển của cây. Giai đoạn này thường gặp một số đối tượng dịch hại 

như: chuột, rệp, sâu đục thân, sâu năn, bọ trĩ,... gây hại. 

3. Sinh lý cây lúa giai đoạn bén rễ hồi xanh 

Giai đoạn bén rễ hồi xanh của lúa được tính từ khi lúa mới cấy đến khi lúa ra lá 

mới. Giai đoạn này cây sinh trưởng rất chậm chủ yếu là phục hồi lại bộ rễ bị tổn thương 

trong quát trình nhổ mạ và cấy. Thời gian bén rễ hồi xanh nhanh hay chậm phụ thuộc vào 

việc nhổ và vận chuyển mạ khi cấy, kỹ thuật cấy, điều kiện thời tiết khi cấy và điều kiện 

của ruộng cấy. Thời gian bén rễ hồi xanh càng ngắn càng tốt. Vì vậy ta cần có những biện 

pháp kỹ thuật tác động để rút ngắn thời gian bén rễ hồi xanh của lúa như: không nhổ mạ 

mà dùng xẻng xúc mạ để hạn chế cây  bị đứt rễ, cấy nông tay, cấy khi điều kiện thời tiết 

thuận lợi, không cấy khi trời quá lạnh, quá nắng nóng và thường xuyên giữ mực nước 

vừa phải trên ruộng… Dịch hại chính của lúa ở giai đoạn này là: bọ trĩ, bọ xít đen, bệnh 

đốm lá,… 

4. Sinh lý cây lúa giai đoạn đẻ nhánh 

Giai đoạn đẻ nhánh cây sinh trưởng nhanh, các bộ phận mới liên tục được hình 

thành như: lá mới, nhánh mới, rễ mới. Giai đoạn này cây rất khoẻ, có khả năng chống 

chịu với điều kiện thời tiết bất thuận cao, khi bị hại cây có khả năng đền bù rất mạnh. 

Giai đoạn này quyết định tới số dảnh và số bông sau này. Dinh dưỡng, nước và ánh sáng 

là các yếu tố ảnh hưởng nhiều tới sinh trưởng của cây lúa. Cần chăm sóc cho lúa sinh 

trưởng tốt, đẻ nhánh tập trung để tăng số dảnh hữu hiệu. Các loại dịch hại thường gặp ở 

giai đoạn này là: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít đen, dòi đục lá, khô vằn, đạo 

ôn… 
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5. Sinh lý cây lúa giai đoạn phân hoá đòng 

Giai đoạn phân hoá đòng là giai đoạn cây lúa chuyển từ sinh trưởng sinh dưỡng 

sang sinh trưởng sinh thực (từ quá trình sinh trưởng thân lá sang quá trình phát triển hoa 

và hạt trên bông sau này), ở giai đoạn này cây phân hoá chồi hoa và quyết định tới số 

lượng hoa và hạt trên bông sau này. Nhiệt độ, ẩm độ và dinh dưỡng thuận lợi và đầy đủ, 

số hạt trên bông nhiều, giai đoạn này khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của 

cây kém. Các dịch hại thường gặp như: chuột, sâu đục thân, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá, 

rầy các loại, bọ xít đen, bệnh bạc lá, đốm sọc… 

6. Sinh lý cây lúa giai đoạn làm đòng 

Giai đoạn làm đòng của lúa kéo dài khoảng 28-30 ngày và được tính từ sau khi cây 

phân hoá đòng đến khi cây lúa bắt đầu trỗ bông phơi màu. Đây là giai đoạn cây đã có số 

hoa ổn định, hoa phân hoá, hình thành và phát triển các bộ phận của hoa. Chất lượng của 

hoa được quyết định ở giai đoạn này, khả năng chống chịu với điều kiện không thuận lợi 

và sâu bệnh của cây kém, cây thường nhiễm một số đối tượng sâu bệnh như: bệnh khô 

vằn, đạo ôn, đốm sọc, bạc lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá,… Việc chăm sóc và quản lý sâu 

bệnh ở giai đoạn này là rất quan trọng. 

7. Sinh lý cây lúa giai đoạn trỗ bông phơi màu 

Giai đoạn trỗ bông phơi màu của lá rất quan trọng, là thời gian thụ phấn, thụ tinh 

của hoa và hình thành hạt, giai đoạn này quyết định tới tỷ lệ hạt chắc trên bông và quyết 

định tới tỷ lệ hạt chắc trên bông và quyết định tới năng suất của lá sau này. Cây lúa ở giai 

đoạn này rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết. Nếu lúa ở giai đoạn trỗ bông phơ màu gặp 

thời tiết không thuận lợi như: nắng hạn, nhiệt độ quá cao, quá thấp, mưa bão… sẽ làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa, để hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, 

cần bố trí thời vụ cho lúa trỗ vào thời gian thích hợp và an toàn. Các dịch hại nguy hiểm 

thường gặp ở giai đoạn này như: sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bọ xít, bệnh bạc lá… 

8. Sinh lý cây lúa giai đoạn chín 

Giai đoạn chín của lúa được phân ra thành các quá trình khác nhau như: lúa chính 

sữa, chín sáp và chín hoàn toàn. Đây là giai đoạn cây lúa chuyển hoá các chất hữu cơ của 

quá trình quang hợp thành tinh bột và được tích luỹ ở trong hạt. Giai đoạn này ánh sáng 

là yếu tố thời tiết ảnh hưởng nhiều tới chất lượng của hạt, ngoài ra các yếu tố khác như: 

nhiệt độ, ẩm độ, gió bão… cũng ảnh hưởng tới năng suất lúa. Các dịch hại nguy hiểm cần 

chú ý là: sâu cắn gié, bọ xít, rầy, bệnh khô vằn, bạc lá, chim, chuột,… 

CHƯƠNG 4: 

 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 

THỜI VỤ VÀ KỸ THUẬT NGÂM, Ủ HẠT GIỐNG LÚA 

 

I. Giới thiệu phương pháp tính toán thời vụ và công thức luân canh cây trồng. 

Thanh Hoá là tỉnh cuối Bắc Bộ và đầu Bắc Trung Bộ vì thế chịu ảnh hưởng của 

thời tiết khí hậu cả hai tiểu vùng khác nhau; điều này ảnh hưởng lớn đến việc bố trí thời 

vụ trong sản xuất lúa: Có thể nói: khung thời vụ của tỉnh ta hẹp; mặt khác chịu nhiều 

thiên tai như rét đậm và gió Tây Nam khô nóng trong vụ xuân; mưa, bão, lũ, lụt, lốc 
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trong vụ mùa. Chính vì vậy việc bố trí thời vụ của Thanh Hoá cần phải tuân thủ chặt chẽ 

quy luật thời tiết; cụ thể như sau :  

- Vụ Xuân: các trà lúa gieo cấy trong vụ xuân phải bố trí để lúa trỗ từ 20/4- 5/5 

dương lịch ( từ sau Cốc Vũ đến trước Lập Hạ) 

- Vụ mùa:  

+ Trà mùa sớm: Bố trí các giống trỗ trước 25/8 

+ Trà mùa trung: Trỗ trước 10/9 (tuy nhiên diện tích gieo cấy trà mùa trung nên 

hạn chế đến mức thấp nhất) 

Từ cơ sở trên việc tính toán thời vụ cho các giống lúa như sau: 

Ngày gieo giống = Thời gian sinh trưởng của giống – 30 ngày (là thời gian lúa từ 

trỗ đến chín) - thời gian từ gieo đến trỗ.  

Ngày gieo        Phân hoá đòng                         Trỗ                        Chín 

  ////////////////////// 

  30 ngày 

 Tổng thời gian sinh trưởng   

 

Từ cơ sở trên, cơ cấu thời vụ có thể bố trí như sau:   

Vụ Xuân: Theo phương án sản xuất vụ Chiêm Xuân 2014-2015 - Sở NN và PTNT Thanh 

Hoá 

 

Cây 

trồng 

Chân ruộng, 

nhóm giống 
Trà Loại giống chủ yếu 

TGST 

(ngày) 

Thời kỳ 

gieo mạ 

Tuổi 

mạ  

(số lá) 

Thời kỳ 

trỗ 

Lúa 

Hơi sâu, vàn, vàn 

sâu chủ động 

nước 

Sớm Xi 23, X21,   160 - 170 10-20/12 4,5-5 25/4-30/4 

Chính 

vụ 
BTE-1 140 - 145 10-15/1 4-4,5 30/4-5/5 

Vàn, vàn cao chủ 

động nước. Nhóm 

giống lúa lai năng 

suất cao, chất 

lượng khá 

Muộn 

Syn 6, GS9, Thái Xuyên 111, Nghi 

hương 2308, Xuyên Hương 178, 

PHB 71, Thanh hoa 1, VT 404, 

27P31, Hương ưu 3068, Q.ưu 1, 

HYT 108, HYT 100 

125 - 135 20/1-25/1 3,5-4 30/4-05/5 

Vàn, chủ động 

nước. Nhóm giống 

lúa lai năng suất 

cao, chất lượng 

trung bình 

Muộn 

Nhị ưu 986, ZZD001, N.ưu 69, CNR 36, 

CT16, CNR02, C.Ưu đa hệ số 1, Nam 

Dương 99, Thục Hưng 6, Đại Dương 1, 

Đại Dương 8, Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, 

TH 3-5, N.ưu 89, Thanh ưu 3, PAC 837 

125 - 135 20/1-25/1 3,5-4 30/4-05/5 

Vàn, vàn cao chủ 

động nước. Nhóm  

giống lúa thuần 

chất lượng 

Muộn 

BT số 7, BT số 9, RVT, Trân Châu 

hương, HT1, GS 333, LT2, QR1, 

TBR45, DQ 11, Thuần việt 1, Thiên 

ưu 8, Hương biển 3, Hồng đức 9. 

120 - 135 20/1-25/1 3,5-4 30/4-05/5 

Vàn, vàn cao chủ 

động nước. Nhóm 

giống lúa thuần chế 

biến 

Muộn 

Q5, TBR1, TBR 36, KD ĐB, Gia 

Lộc 105, Hoa khôi 4, Hoa ưu 109, 

Nếp N97, GS 747, DT45, Khang 

dân 28, Kim cương 90, ĐB 18 

120 - 135 20/1-25/1 3,5 25/4-30/4 

 

Vụ mùa: Theo hướng dẫn lịch gieo cấy vụ mùa 2014 - Sở NN và PTNT Thanh Hoá 
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Cây 

trồng 
Chân đất Loại giống chủ yếu 

T. G. 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Thời gian 

gieo mạ 

Tuổi 

mạ 

(ngày) 

Thời gian 

thu hoach 
Ghi chú 

Lúa 

Chân đất né lụt 
KD Đột biến, Thanh ưu 3, VL 20, 

TH 3-3, TH 3-4, TH 3-5, KD18 
90 - 100 05/5 - 15/5 10 - 12 10/8 - 20/8 

Mạ trên nền 

đất cứng 

Đất lúa màu 

(làm vụ đông 

sớm) 

KD đột biến, KC 90, HT số 1, 

TBR 36, GS 333 
90 - 105 25/5 - 30/5 12 - 15 05/9 - 15/9 

Mạ trên nền 

đất cứng , 

mạ khay 

hoặc mạ  

dày xúc 

Đất 2 lúa làm 

vụ đông sớm 

TH 3-3, TH 3-4, TH 3-5, HT 

số 1, LT 2, RVT, Hoa Khôi 4, 

Thanh ưu 3, Nếp 97, DQ11, 

GS747, QR1, Khang dân 28,  

100 - 110 25/5 - 05/6 12 - 15 10/9 - 20/9 

Đất 2 lúa làm 

vụ đông 

BC 15, ZZD 001, BT số 7 KBL, 

Nhị ưu 986, CT16, BT số 7, Nhị 

ưu 838, GS9,  N.ưu 69, N.ưu 89, 

Q.ưu số 1, Thái Xuyên111, Nam 

dương 99, Đại dương 1, Đại 

Dương 8, Thục Hưng 6, Hoa ưu 

109, C.ưu đa hệ số 1, Xuyên 

hương 178, Nếp 97, Nam Định 5, 

TBR1, Q5, BiO 404, DT 45, 

Nam ưu 209, ĐB 18,... 

110 - 125 30/5 - 05/6 12 - 15 25/9-05/10 

Đất 2 lúa vàn 

TB 

BC15, BTE-1, 27P31, PHB 71, 

VT 404, TBR1, Q5 
120 - 135 25/5 – 10/6 18 - 20 

30/9 - 

10/10 Mạ dược 

thâm canh Đất 2 lúa vàn 

sâu 

Xi 23, BTE-1, Thái Xuyên 

111,VT 404,  Q5,  
125 - 135 30/5 - 10/6 18 - 20 

10/10-

10/10 

 

Xã Thiệu Công: Lịch gieo cấy vụ lúa chiêm xuân 2015 

Cây 

trồng 
Chân đất 

Loại giống chủ 

yếu 

T. G. 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Thời gian 

gieo mạ 

Ngày cấy 

 
Ngày trổ 

Ngày thu 

hoạch 

Lúa 

Vàn chủ động 

nước 
Nhị ưu 986 130-140 10/1-15/1/2015 1/2 - 5/2/2015 25/4-5/5/2015 25/5-5/6/2015 

Vàn cao chủ 

động nước 

ZZD001, 27P31, 

VT404, Q5, Thiên 

ưu 8, Thuần việt 

125-135 15/1-20/1/2015 4/2-15/2/2015 25/4-5/5/2015 25/5-5/6/2015 

 

II.  Phương pháp chọn và xử lý hạt giống 

1. Phương pháp chọn hạt giống 

- Giống phải được Bộ Nông nghiệp&PTNT công nhận chính thức và nằm trong cơ 

cấu giống của tỉnh. 

- Hạt giống phải được mua tại cơ sở bán giống đáng tin cậy. 

- Hạt giống phải khô, sạch, chắc mẩy, thuần, đúng giống, đồng nhất về kích cỡ, 

không bị lẫn những hạt giống khác, không bị lẫn hạt cỏ và tạp chất, không có hạt lem, lép 

và không bị dị dạng.  

- Hạt giống không bị côn trùng phá hoại (sâu mọt), không mang mầm bệnh nguy hiểm.  

- Tỉ lệ nảy mầm cao, đạt 85% trở lên.  
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2. Xử lý hạt giống  

+ Hạt giống trước khi ngâm cần phơi lại trong 4-6h trong nắng nhẹ để tăng khả 

năng hút nước của hạt giống và kích thích hệ thống men, tăng tỷ lệ nảy mầm. Không phơi 

trực tiếp trên sân gạch và sân xi măng. 

+ Loại bỏ hạt lép, hạt lửng, hạt cỏ, đối với lúa thuần và hạt lép đối với lúa lai để 

lựa chọn hạt chắc nhằm đảm bảo mật độ và sạch cỏ dại khi gieo bằng nhiều cách: Bằng 

quạt gió, sàng sảy hoặc trong quá trình ngâm nước cần vớt hết những hạt nổi và giữ lại 

hạt chìm (hạt tốt).  

+ Xử lý hạt giống lúa thuần bằng một trong phương pháp sau  

Xử lý bằng nước nóng 54
0
C: Ngâm hạt vào nước lạnh 24 giờ, sau đó đưa vào 

nước nóng 45- 470c trong 5 phút và cuối cùng là nước nóng 54- 550c trong 10 phút. 

Phương pháp này đơn giản nhất, có tác dụng trừ nấm bệnh và tuyến trùng trên hạt, tạo 

cho hạt hút nước nhanh 

Xử lý bằng nước vôi trong 2-3%: Hòa tan 1kg vôi sống vào 100 lít nước, ngâm 

1-2 ngày ở vụ mùa, 3-4 ngày ở vụ xuân, đãi sạch rồi ủ thúc mầm. 

Xử lý bằng thuốc trừ nấm: đối với các giống lúa thuần sử dụng một trong các 

chế phẩm như:CuSO4 1-4%, Bavistin, Daconil, Captan, Cruser Plus….nồng độ xử lý theo 

hướng dẫn trên bao bì.  

III. Kỹ thuật ngâm ủ hạt giống 

1. Ngâm hạt giống 

- Thóc giống sau khi xử lý vớt ra, rửa sạch và đưa vào ngâm: vụ Mùa ngâm 24-36 

giờ đối với lúa thuần và 14-18 giờ đối với lúa lai; vụ Xuân ngâm 48-60 giờ đối với lúa 

thuần và 20-24 giờ đối với lúa lai.  

- Ngâm = nước sạch, không ngâm dưới ao. Tỷ lệ nước và thóc giống là 3:1 hoặc 

5:1 (1kg thóc giống cần 3 – 5 lít nước). 

- Dụng cụ ngâm là chum, vại, an, bồn nhỏ hoặc cho vào bao thoáng, không được 

bỏ hạt giống trong bao đựng thức ăn chăn nuôi, phân bón vì dễ gây chua và thối mầm. 

- Trong quá trình ngâm 8 - 12 h thì thay nước đãi chua một lần đối với lúa thuần 

và 6 - 8h đối với lúa lai. 

 Hạt giống sau khi đã hút no nước, hạt trong, phôi mầm đã trắng đều (>70%) tiến 

hành đãi thật sạch cho hết chua, để ráo và đem ủ. 

2. Ủ hạt giống 

- Dụng cụ ủ: bao tải, bao vải thấm nước, thúng lót lá chuối …rồi dùng bao tải, rơm 

rạ, bạt tủ lại. Vụ xuân cần giữ ấm, để nơi kín gió.  

- Cần gữi nhiệt độ trong 8 – 10 h ủ đầu tiên (ủ qua đêm) đảm bảo nhiệt độ 38 - 

40
0
C cho hạt nứt nanh đều, mầm và rễ xuất hiện. Sau đó bà con tiến hành kiểm tra 

thường xuyên để tránh thóc giống khi ủ quá nóng (> 40
0
 C có thể làm hỏng mầm). Nếu bị 

nóng quá thì bà con nên đảo đều hạt giống và bỏ bớt dụng cụ tủ ấm ra. Nếu hạt giống bị 

khô do thiếu nước thì cần rưới thêm nước ấm vào.  

- Mộng đạt tiêu chuẩn là có mầm và có rễ. Vụ xuân mầm và rễ dài =1/2 chiều dài 

hạt thóc đem gieo là tốt nhất. Vụ Mùa hạt nứt nanh là đem gieo được.  
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Chú ý: Sau khi mầm mạ đã đủ tiêu chuẩn đem gieo nhưng điều kiện bên ngoài bất 

thuận (trời mưa to, nhiệt độ thấp <15
0
C) cần phải luyện mầm (rải mỏng trên nền nhà 1-3 

ngày) để mầm mạ quen dần với điều kiện ngoại cảnh.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh: Hạt mầm đạt tiêu chuẩn 

 

CHƯƠNG 5.  

PHƯƠNG PHÁP LÀM MẠ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RUỘNG MẠ 

 

Hiện nay có nhiều phương pháp làm mạ nhưng tại Thanh Hoá áp dụng chủ yếu 3 

phương pháp làm mạ: mạ ruộng; mạ trên nền đất cứng; mạ khay; nơi chủ động tưới tiêu, 

đồng ruộng bằng phẳng có thể áp dụng gieo thẳng lúa bằng giàn sạ kéo tay. 

1. Kỹ thuật làm mạ ruộng 

+ Chọn đất: Chọn loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất cát pha, thịt nhẹ là tốt 

nhất. Đất phải chủ động được tưới tiêu, nhất là khâu tưới. Ruộng mạ nên bố trí tập chung 

để tiện cho khâu bảo vệ và chăm sóc. Cũng có thể gieo mạ ngay trên ruộng cấy, dùng để 

cấy cho ruộng đó (tuy nhiên phải bảo vệ tránh trâu, bò, chim chuột phá hại).  

+ Làm đất và bón phân 

Nếu có khu đất chuyên làm mạ phải tiến hành ngâm nước cho chết cỏ trước khi 

cày bừa 5-6 ngày. 

Nếu làm mạ trên chân đất cấy lúa thì sau khi thu hoạch cần cắt sát gốc rạ, cày và 

bừa ngả ngâm nước ngay cho thối gốc rạ, tàn dư của vụ trước. 

Đất mạ phải được cày, bừa kỹ, nhuyễn và sạch cỏ dại. Cần bón lót sâu cho 1 sào 

500m2 bằng phân chuồng đã ủ hoai mục với lượng 3-4 tạ + 20-25 kg Lân hoặc NPK 

chuyên dùng bón lót, lượng bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

+ Lên luống: Sau lần bừa tráng, để lắng bùn hoa trong vòng ½ ngày, tháo bớt 

nước, chia luống rộng 0,8 - 1 m, cao luống 15-20cm, rãnh rộng 25 – 30 cm. Lên luống 

theo chiều rút nước. Vụ Xuân mặt luống cần trang phẳng để giữ nước. Vụ Mùa mặt luống 

trang phẳng hình mai rùa để thoát nước tốt. 

+ Gieo hạt:  

Lượng giống gieo: 60-80 gam giống/m2 (30-40 kg/sào).  

Lượng hạt gieo cho 1 ha lúa cấy: Đối với giống lúa thuần 40-50 kg/ha (2-2,5 

kg/sào). Đối với giống lúa lai: 20- 25kg/ha (1-1,2 kg/sào). 

Cách gieo: Cần chia lượng thóc giống đều theo luống, tiến hành gieo 2-3 lượt để 

đảm bảo hạt giống được phân bố đều trên toàn bộ diện tích gieo, gieo chìm 1/3 hạt mộng 

xuống dưới đất. Hạt giống gieo thừa phải làm thêm đất mạ, không được gieo chồng lên nhau. 
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Sau khi gieo song cần rút nước trên mặt luống và chỉ để nước trong rãnh nhằm tạo độ ẩm cho 

luống mạ. Qua đêm mộng sẽ ngồi thuận lợi. 

+ Chăm sóc và quản lý ruộng mạ 

- Phun thuốc trừ cỏ dại: Mạ gieo thưa nên cần trừ cỏ nhất là cỏ lồng vực. Sau khi gieo 

1-3 ngày, dùng thuốc trừ cỏ Sofit pha 30-33 ml thuốc với 10lít nước sạch, phun đều tay và 

phun 2 bình/sào 500m
2
. Để phát huy hiệu lực của thuốc, chỉ phun thuốc trong điều kiện mặt 

luống đủ ẩm, trong rãnh có nước, hạn chế không được để mặt luống khô nứt nẻ ít nhất trong 

vòng 1 tuần. 

- Bón phân thúc cho mạ: Khi mạ được 1,5 - 2 lá bón thúc lần với lượng 3 – 4 kg 

Ure + 2kg Kali/sào 500m
2
. Hoặc bà con có thể dùng phân lân + nước giải để ngấu pha 

loãng dùng tưới cho mạ hoặc dùng phân bón lá chứa vi lượng để phun bổ sung cho mạ. 

 - Tưới nước: Khi mạ được 1 lá thật đưa nước vào ruộng cho láng mặt luống 0,5-1cm, 

giữ nước cho đến khi mạ được 1,5 - 2 lá kết hợp bón thúc cho mạ. Khi mạ được 3 – 3,5 lá, đưa 

nước vào ruộng mạ và luôn giữ đủ nước để mềm bùn, đến khi mạ đem  cấy. 

- Thời kỳ mạ tuy ngắn nhưng cũng cần lưu ý phòng trừ sâu bệnh một số đối tượng 

sâu bệnh xuất hiện trên mạ trước khi nhổ mạ đi cấy 4 – 5 ngày. Đặc biệt chú ý sâu đục 

thân, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn ...  

 Ruộng mạ đạt yêu cầu là mọc đồng loạt, thân cây mạ to, cứng cây, đanh dảnh và 

sạch sâu bệnh. 

2. Kỹ thuật làm mạ trên nền đất cứng 

+ Chuẩn bị: 

Nền gieo có thể lấy bùn ruộng, bùn sông hoặc đất màu đập nhỏ thành bột để làm 

đất gieo mạ. Không dùng bùn nơi yếm khí ao tù để làm đất gieo mạ.  

Diện tích đất mạ cần 12 - 15 m
2
 để gieo 1,2 - 1,5 kg thóc giống lúa lai hoặc 20 - 25 

m
2
 để gieo các giống lúa thuần đủ cấy cho một sào 500m

2
. (Có thể gieo dày hơn mạ dược 

nhưng cũng không nên gieo quá dày. Nên gieo 70 – 100 gam giống/m2).  

Chuẩn bị 2 kg lân supe + 10 – 15 kg phân chuồng hoai mục trộn cùng 10 m
2
 đất 

mạ. Chuẩn bị tro bếp hoai. Lót nền bằng bao xác rắn rão nước hay lót nilong đã chọc 

thủng lỗ để dễ thoát nước.  

Chuẩn bị nilon trắng,  khung cắm = que tre để che chắn rét cho mạ vụ xuân, khổ 

tre làm khung dài 1,4 - 1,5m, che cao trên mặt luống mạ 50 - 60 cm, không che sát mặt 

luống mạ, không che quá cao. 

+ Làm nền:  Trước khi gieo hạt, cần trộn phân chuồng hoai, phân lân với bùn, 

không bón lót bằng phân đạm hoặc phân NPK tổng hợp dạng viên. Lót nền bằng bao xắc 

rắn rão nước, tro bếp hay nilon đã chọc thủng lỗ để dễ thoát nước. San đều theo khổ mạ 1 

– 1,2 m, dầy bùn khoảng 3-4 cm. Khi mặt bùn se lại mới gieo hạt đã ngâm ủ. Gieo nhiều 

lần cho đều, gieo hạt chìm trong bùn hoa. Tưới giữ ẩm, và dùng tro bếp hoai phủ kín mặt 

luống, che nilon để tránh gió lạnh trong vụ chiêm xuân. 

+ Chăm sóc đối với vụ chiêm xuân: Từ khi gieo đến khi mạ mọc được 1 lá thật 

phải liên tục che phủ nilon kín cho mạ. Sau khi gieo mạ 2-3 ngày cần kiểm tra và tưới đủ 

ẩm cho mạ rồi che nilon lại, nếu trời lạnh nên tưới bằng nước ấm. Khi mạ mọc mũi 
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chông, nếu nhiệt độ ngoài trời > 15
0
C thì mở nilong 2 đầu luống, nếu trời lạnh thì tiếp tục 

che kín luống mạ. 

Không nên dùng đạm để tưới thúc cho mạ mà dùng lân ngâm với nước giải để 

ngấu, pha loãng để tưới bổ sung cho mạ, hoặc dùng phân bón lá để phun lên lá cho mạ. 

Trước khi cấy 5 – 6 ngày phải luyện cho mạ quen dần với thời tiết ngoài trời bằng cách 

mở dần nilon. Khi mạ 2,5-3 lá là cấy được, cấy khi nhiệt độ ngoài trời > 16
0
C. Mạ sân 

bén rễ nhanh, đẻ nhánh khoẻ không thua kém mạ dược. 

3. Kỹ thuật làm mạ khay  

- Chuẩn bị (cho 1 sào 500m
2
): Khay nhựa 10-12 khay, kích thước tuỳ từng loại. 

Hạt giống được xử lý và ngâm ủ tương tự như làm mạ ruộng và mạ trên nền đất cứng. 

Giá thể gồm: đất bột, mùn cưa và phân bón. Đất bột là loại đất đỏ Bazan, đất phù sa, đất 

màu đã được phơi ải, sàng loại bỏ tạp chất. Mùn cưa được lấy từ các cây gỗ tạp được ủ 

cho biến màu. Phân bón: Sử dụng phân đơn, phân hữu cơ vi sinh. Không nên sử dụng 

phân tổng hợp NPK. Phối trộn giá thể theo công thức: 1m
3
 đất + 0,4-0,5m

3
 mùn cưa + 1,6 

– 1,7 kg đạm ure + 7-8 kg lân + 1,5-1,6 kg kali clorua. Giá thể sau khi phối trộn cần đưa 

vào kho ủ, tủ bạt. Thời gian ủ từ 15-20 ngày. Trước khi làm mạ phải phơi giá thể từ 12-

15 giờ để bay hết khí độc. 

- Gieo mạ: Cho giá thể vào 2/3 khay, sắp xếp khay thẳng hàng. Trước khi gieo, 

dùng ô doa tưới đẫm nước lên phần giá thể đã được chuẩn bị trên khay, đợi ráo nước mới 

tiến hành gieo mạ. Gieo 2 lần cho đều. Khi đảm bảo mật độ hạt 

trên khay, dùng ô doa tưới nước lại lần nữa để lúa trồi mầm giống 

lên trên và trải đều trên mặt khay. Tiến hành phủ lớp đất trên mặt 

kín hết hạt giống trong khay (bề dày của đất phủ khoảng 0,5-0,7 

cm). Sau khi gieo, xếp khay vào nhà ủ, giữ ấm cho mạ tiếp tục 

mọc qua lớp đất mặt. Thời gian để trong nhà ủ khoảng 50-60 giờ. 

Khi bao lá mầm trên khay đều, khoẻ, thì đưa ra khu vực chăm sóc.  

- Chăm sóc: Xếp khay thành luống rộng 0,9-1m. Kiểm soát nhiệt độ ở mức vừa phải 

(mùa hè phải làm nhà che bằng lưới đen hoặc để nơi có bóng râm để tránh hiện tượng khô héo 

táp lá, mùa đông phải che phủ nilon để tránh rét), thường xuyên kiểm tra độ ẩm và tưới ẩm kịp 

thời, không để hiện tượng thiếu nước trên khay nhất là ở vụ mùa. 

- Khi mạ đạt 1,5-2 lá thật, lột mạ ra khỏi khay và đặt mạ xuống nền đất có trải 1 

lớp nilon mỏng (không đặt mạ trực tiếp xuống nền sân gạch, xi măng). Chú ý đến nhiệt 

độ, độ ẩm và sâu bệnh trên mạ. (Vụ Xuân mạ phải được che phủ nilon 100%, và luyện 

mạ thích nghi với điều kiện bên ngoài trước khi đưa mạ ra cấy khoảng 4-5 ngày). 

Mạ đạt tiêu chuẩn khi cấy: đạt 2,5-3,5 lá; chiều cao cây từ 10-20 cm, cứng cây, 

đanh dảnh, sạch sâu bệnh.  
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CHƯƠNG 6 

KỸ THUẬT THÂM CANH RUỘNG LÚA CẤY 

I. Kỹ thuật làm đất trên ruộng lúa 

+ Đất lúa cần phải được cày ải hoặc làm dầm. Ruộng làm dầm phải giữ nước. 

Ruộng làm ải cần được phơi nỏ. Làm ải có tác dụng làm cho đất thoáng khí, tiêu diệt 

được một số loại dịch hại trong đất.  

+ Đất lúa phải được cày sâu, bừa kỹ cho đất nhuyễn, mặt ruộng phải phẳng thuận 

lợi cho khi cấy và điều tiết nước. Cày sâu tạo điều kiện cho bộ rễ lúa phát triển tốt, tăng 

nguồn dự trữ dinh dưỡng, có lợi cho các hoạt động của vi sinh vật vùng rễ phân giải các 

hợp chất hữu cơ có phân huỷ, tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa 

+ Yêu cầu đất lúa trước khi cấy phải sạch gốc rạ, cỏ dại. Đất lúa cấy mạ trên nền 

đất cứng và mạ khay càng phải được làm kỹ hơn, mặt 

ruộng phẳng hơn và để mức nước nông để lúa cấy xong 

phát triển thuận lợi. 

+ Thực hiện tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, xử lý cỏ 

dại, cỏ bờ, các sản phẩm rơm rạ. 

+ Bón vôi bột khử chua với lượng: 20-25kg/sào 

trên chân đất chua ở vụ xuân, 1 năm 1 lần bón. 

 

II. Kỹ thuật cấy 

1. Tuổi mạ khi cấy: Vụ Xuân cấy khi mạ đạt 3,5 – 4 lá, vụ Mùa tuổi cấy khi mạ 

12 – 15 ngày tuổi. 

2. Mật độ cấy: tuỳ chân đất, mùa vụ để điều chỉnh mật độ cho phù hợp: 

- Cấy tay: Đối với lúa thuần, lúa chất lượng: 40-45 khóm/m
2
, 2 - 3 dảnh/khóm. 

Đối với lúa lai: 35-40 khóm/m
2
, 1 - 2 dảnh/khóm. 

- Cấy máy: Điều chỉnh mật độ cấy từ 30-33 khóm/m
2
. 

3. Kỹ thuật cấy: Cấy thẳng hàng, nông tay. Cấy theo băng rộng 1,2-1,4m, hướng 

băng cấy vuông góc với phương mặt trời mọc và lặn.  

Khuyến khích việc áp dụng các tiến bộ mới trong kỹ thuật cấy như: Cấy ô vuông (hàng 

sông = hàng tay, mật độ 33-35 khóm /m
2
), cấy hàng rộng hàng hẹp (Cấy theo khung, cây cách 

cây 12 cm, hàng cách hàng 15 cm và 35 cm). Mở rộng diện tích sử dụng mạ khay cấy máy và 

kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI). 

III. Kỹ thuật bón phân cho lúa 

1. Xác định nhu cầu bón phân cho lúa 

Cây lúa hút dinh dưỡng một phần từ đất, một phần từ phân bón. Kết quả nghiên 

cứu của IRRI cho thấy, để tạo ra 1 tấn lúa, cây lúa phải hấp thu và tích lũy được 15 kg N, 

6 kg P2O5, 18 kg K2O. Như vậy, để được năng suất là 7 tấn/ha thì cây lúa cần 105 kg 

N/ha, 42 kg P2O5/ha và 126 kg K2O/ha. 

Thực tế cho thấy, việc xác định lượng phân bón cung cấp cho cây lúa đảm bảo 

được đủ và cân đối phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (nhu cầu của giống, đặc điểm đất đai, 

điều kiện thời tiết, thời vụ…). Vì vậy, nông dân cần tìm hiểu, đánh giá một cách kĩ lưỡng 
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và chính xác những yếu tố này tác động đến lượng phân cần bón khi tiến hành bón phân 

để đạt hiệu quả. 

- Với phân đạm Ure: Xác định lượng đạm bón cho lúa phụ thuộc nhiều vào giống, 

thời tiết khí hậu và thời vụ gieo cấy. Xác định lượng đạm bón trước hết là dựa vào nhu 

cầu của cây lúa (lúa lai, lúa năng suất có nhu cầu đạm cao hơn lúa thuần, lúa chất lượng). 

Mặt khác, xác định lượng đạm bón còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Cho nên, việc bón 

bao nhiêu đạm cho cây là phải “ nhìn cây mà bón”, không nên áp dụng cứng nhắc theo 

quy trình, công thức. 

- Với phân lân: Cây chỉ hút một phần lượng lân bón vào đất (tối đa khoảng 30%), 

lượng lân còn lại được cây trồng vụ sau sử dụng. Ở chân ruộng pH thấp, có tính chua, đất 

giàu sét, nhiều kim loại nặng (Fe, Al…), phân lân bón xuống ruộng dễ chuyển thành dạng 

khó hòa tan tồn trữ lại trong đất, cây trồng khó có thể hút được lượng lân đã bón. Do vậy, 

trên những chân đất này nông dân nên sử dụng phân lân nung chảy và cần phải bón nhiều 

lân hơn so với chân đất khác và bón thêm một lượng vôi bột (tùy theo độ chua của đất có 

thể bón 20-25kg/sào 500m
2
) thậm chí còn phải đầu tư một lượng lân nhất định để bón 

thúc cho lúa khi bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh hữu hiệu. 

Ở những chân ruộng ít chua, đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu mùn, khi bón lân 

sẽ chuyển thành dạng ít hòa tan cây dễ hấp thu được lượng lân đã bón. Vì vậy, lượng lân 

cần bón sẽ ít hơn chân đất có tính chua…Tuy vậy, khác với đạm, bón lân nếu vượt quá 

mức cây cần cũng không làm giảm năng suất và phẩm chất lúa sau này. Cho nên, không 

nhất thiết phải quá thận trọng với việc xác định lượng lân bón ruộng. Có thể bón nhiều 

hơn mức cây cần một ít để tránh trường hợp thiếu lân mà phân đạm không phát huy hết 

hiệu quả. 

            Lân chủ yếu dùng để bón lót vì nó là loại phân ít di chuyển, ít bị rửa trôi và mất đi 

lại rất cần cho sự phát triển của rễ và mầm. Chỉ bón thúc lân cho lúa khi ruộng có triệu 

chứng bị nghẹt rễ … 

            - Với phân kali: Kali là yếu tố thứ ba cây cần sau đạm và lân nhưng lại là nguyên 

tố cây hút nhiều nhất. Hàm lượng kali dự trữ có trong đất là rất lớn. Tuy nhiên, năng suất 

cây trồng càng cao, trồng nhiều vụ/năm cây trồng lấy đi càng nhiều kali trong đất và thời 

gian để đất hồi phục lại hàm lượng kali vốn có lại ngắn thì cần phải bón kali là tất yếu. 

            Việc xác định lượng kali bón cho lúa xuân cần căn cứ vào: 

            + Nhu cầu của nội tại cây lúa (lúa lai cần nhiều kali hơn lúa thuần…). 

            + Tính chất của đất canh tác (đất không trồng màu để ải kali trong đất có nhiều 

hơn đất trồng màu; đất sét giàu kali hơn đất cát; đất kiềm > đất chua, đất nặng > đất 

nhẹ…). 

            + Tập quán sử dụng phân chuồng và vùi rơm rạ trả lại đất của nông dân (đất được 

bón nhiều phân chuồng giàu kali hơn đất không được bón, đất được vùi rơm rạ hoặc thân 

lá cây màu giàu kali hơn đất không được vùi). 

2. Cách quy đổi lượng phân đơn từ phân tổng hợp NPK 

Trong thực tế hiện nay thị trường có nhiều sản phẩm phân bón khác loại: phân đơn 

gồm đạm ure, lân, kali; phân tổng hợp NPK, phân phức hợp……mỗi loại phân bón có 

thành phần và hàm lượng các chất khác nhau được nhà sản xuất ghi trên vỏ bao bì. Trong 



 94 

trường hợp sử dụng phân tổng hợp NPK thì căn cứ hàm lượng NPK trong phân để điều 

chỉnh và bón bổ sung phân đơn cho phù hợp đảm bảo đủ dinh dưỡng và cân đối; nguyên 

tắc quy đổi như sau: Hàm lượng nguyên chất trong các loại phân đơn phải tương đương 

hàm lượng nguyên chất trong phân NPK. 

* Trong phân đơn:  

+ Đạm urê:  46%  

+ Lân super:  16% 

+ Kali clorua:  60% 

* Trong phân tổng hợp: tuỳ theo mỗi loại phân mà chỉ số NPK nguyên chất  khác 

nhau. Ví dụ: loại phân NPK 5.8.5 có nghĩa là trong 100kg có: 

5 kg đạm nguyên chất; tương đương 10,8 kg đạm urê (5x 100/46) 

8 kg lân nguyên chất; tương đương 50 kg lân super (8x100/16) 

5 kg kali nguyên chất; tương đương 8,3 kg kali (5x100/60). 

Vì vậy khi sử dụng phân tổng hợp NPK cần phải tính toán cụ thể yêu cầu dinh 

dưỡng của cây lúa để bổ sung số lượng phân đơn cho phù hợp. 

3. Kỹ thuật bón. 

3.1. Lượng phân bón : Cho 1 sào 500m
2 

Tuỳ thuộc vào giống lúa, loại đất, mùa vụ và kết quả điều tra nông hoá cho từng 

cánh đồng để xác định lượng bón cho phù hợp. Có  thể bón với lượng phân bón như sau:  

      Liều lượng 

 

 Loại phân 

Vụ Xuân Vụ mùa 

Lúa lai 

 (kg) 

Lúa Thuần 

(kg) 

Lúa lai  

(kg) 

Lúa Thuần 

(kg) 

Phân chuồng  500 450  450  400 

Đạm u rê 12-14 9-10 10-12 8-9 

Lân su per 25-30 20-25 25-30 20-25 

Ka ly clorua 9-10 7-8 8-9 7-8 

Vôi bột  25 20-25   

 

3.2  Cách bón 

- Tuỳ thuộc vào giống lúa, loại đất, mùa vụ và kết quả điều tra nông hoá cho từng 

cánh đồng để xác định lượng bón cho phù hợp.  

- Bón đủ lượng, đủ loại và bón cân đối phân đạm, phân lân, phân kali:  Xây dựng 

quy trình bón phân trước mỗi vụ sản xuất: ước tính lượng phân đạm, lân, kali cần bón 

ngay từ đầu vụ phù hợp với giống, chân đất…  

- Bón đúng cách và đúng thời điểm cây lúa cần: 

+ Bón lót sâu phân chuồng, phân lân và 20% phân đạm trước khi bừa cấy (không 

bón lót đạm vượt quá mức 20% tổng lượng đạm dùng cho cả vụ);  

+ Bón thúc lần 1 khi lúa bén rễ hồi xanh và ra lá mới và bón lần cuối cùng khi lúa 

ở giai đoạn bắt đầu làm đòng (Tuỳ theo sinh trưởng của ruộng lúa để quyết định lượng 

phân đạm cần bón bổ xung lần cuối).    
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Loại phân L. phân PP. bón TG.bón Ghi chú 

P.Chuồng 

Lân 

Đạm 

100% 

100% 

20% 

Lót sâu trước khi bừa cấy  

Đạm 

Kali 

50% 

30% 

Thúc đẻ nhánh 

Thúc đẻ nhánh 

7-20NSC 

7-20 NSC 

Thúc lần 1 khi bắt 

đầu đẻ (10%) 

Kali 

Đạm 

50% 

Theo Lcc 
Bón đón đòng 

TKSK (tượng khối 

sơ khởi) 

TKSK (10% dảnh 

cái có thắt eo đầu 

lá) 

* Ghi chú: 

- Ở vụ xuân: chỉ bón thúc đạm ure cho ruộng mô hình khi trời ấm áp >16
0
C. 

- Bón phân kết hợp với làm cỏ xục bùn kỹ để tăng hiệu quả sử dụng phân bón. 

- Nông dân tham gia thí nghiệm thực hiện bón phân cho các ruộng làm theo mô 

hình và đối chứng theo đúng loại phân, lượng phân, cách bón đúng thời gian đã ghi 

trong qui trình của mô hình và đã thống nhất với chủ hộ từ đầu vụ. 

 

CHƯƠNG 7: 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC TƯỚI CHO LÚA 

(Tưới nước tiết kiệm theo  SRI) 

Tài nguyên nước và năng lượng trên thế giới ngày càng khó khăn thì việc nâng cao 

hiệu quả tưới, áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất 

nông nghiệp là đường lối phát triển kỹ thuật tưới trong thế kỷ này.  

Khí hậu ở Việt nam nói chung và Thanh hoá nói riêng là khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, hình thành 2 mùa rõ rệt trong năm là mùa khô và mùa mưa, do đó cũng hình 

thành 2 vụ lúa là vụ chiêm và vụ mùa. Công tác thuỷ lợi  và các điều kiện giống, điều 

kiện canh tác nông nghiệp ngày càng phát triển mạnh, nên cơ cấu mùa vụ cũng chuyển 

dịch, hình thành nhiều vụ trong năm và thay đổi thành vụ : chiêm xuân, vụ xuân, vụ 

đông, vụ mùa, ...Chế độ tưới cho lúa cũng phải được xây dựng trên cơ sở cụ thể của sự  

hình thành thời vụ như trên.  

Vấn đề tưới tiêu khoa học chỉ hiện thực khi hệ thống thủy nông đã được hoàn 

chỉnh, có thể chủ động tưới tiêu cho đến từng thửa ruộng nhỏ. Mục đích là điều tiết 

nước ruộng để duy trì một chế độ nước mặt ruộng nông, sâu hoặc cạn thích hợp nhất 

theo yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để đạt được năng 

suất cao. 

1. Kỹ thuật tưới ải, tưới dầm  

- Trên đất cát pha không chua mặn khi tưới ngả ải , cho nước vào mặt ruộng 17 -

20cm. 

- Trên đất thịt không chua mặn khi tưới ngả ải nếu phải chờ cấy thì 5 ngày tưới 

một lần, luôn đảm bảo nước mặt ruộng 3-7cm 

-  Ở chân ruộng làm dầm phải luôn luôn tưới lớp nước 3-7cm, hoặc không để mặt 

ruộng mất ấm từ sau khi thu hoạch đến khi vụ cấy sau: 

2. Kỹ thuật tưới nước cho mạ chiêm xuân, mạ mùa gieo trên ruộng: 

- Từ khi gieo mạ đến 3 lá thật : tưới và giữ cho mặt ruộng luôn ẩm ướt. 
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-Từ lúc  3- 5 lá thật:    Giữ  mức tưới 2-3 cm 

-Từ lúc 5-6 lá thật : Cần tháo nước để mạ cứng cây, đanh đảnh. Riêng mạ chiêm 

xuân chỉ tháo nước khi nhiệt độ trên 15
0
C. 

- Trước 5-7 ngày khi nhổ cấy : 

+ Trên đất thịt tưới và giữ lớp nước trên mặt ruộng 3 - 5cm. 

+ Trên đất cát pha giữ cho đất mặt ruộng luôn ẩm ướt. 

* Phòng chống rét và sâu bệnh cho mạ : 

Nếu rét dưới 14
0
C , có sương muối giữ lớp đất trên mặt ruộng ngập 2/3 cây mạ. 

Nếu rét dưới 14
0
C có sương muối dùng một trong 2 biện pháp : 

- Nơi chủ động nước : đêm cho nước vào mặt ruộng ngập 2/3 cây mạ, ngày tháo 

cạn. 

-  Nơi không chủ động nước tưới : Giữ cho đất mặt ruộng luôn ẩm ướt 

-  Không nên  để ruộng mạ chỗ có nước, chỗ khô. 

+ Nếu sâu cắn lá cho nước ngập hết cây mạ một đêm sau đó tháo cạn và tưới như mục 1 

+ Nếu sâu đục thân thì cho nước ngập 2/3 cây mạ trong 5 ngày, kết hợp với phun 

thuốc trừ sâu sau đó tưới như mục 1. 

3. Kỹ thuật tưới dưỡng lúa sau khi cấy . 

- Khi cấy : giữ nước ttrên mặt ruộng 1-3cm. Cấy xong cho nước ngập 2/3 cây lúa. 

- Từ khi cấy xong đến khi đẻ nhánh: 

Lúa chiêm xuân : mức nước mặt ruộng 3-5cm 

Lúa mùa : mức nước mặt ruộng từ 5-7cm. 

Riêng chân ruộng trũng, hẩu, giàu chất hữu cơ, đất không chua, ruộng chủ động 

nước, thì nên kết hợp làm cỏ để lộ ruộng và phơi ruộng. 

- Lộ ruộng lần 1 : lúc lúa bắt đầu đẻ nhánh, để nước trên ruộng cạn tự nhiên để khi 

nào khắp mặt ruộng có mùn giun đùn lên thì tưới trở lại với mức nước 10cm . 

Lộ ruộng lần 2 : vào lúc lúa đẻ rộ, mức độ lộ như lần 1 . 

Phơi ruộng : khi lúa đẻ đủ nhánh, cần tháo cạn nước để phơi ruộng, đến khi mặt 

ruộng nứt chân chim thì tưới trở lại với mức nước 10-12cm . Không lộ, phơi ruộng ở 

chân ruộng chua. 

* Trên chân ruộng chua không được để ruộng cạn nước, luôn luôn tưới từ 3-7 cm 

và phải thau chua như sau : Khi lúa bắt đầu đẻ, làm cỏ sục bùn xong để lắng 3-5 ngày , 

tháo hết nước và tưới lớp khác 7 cm. 

- Từ đẻ nhánh đến làm đòng: 

Lúa chiêm xuân từ 7- 8 ngày tưới một lần tương đương lớp nước 4cm . 

Lúa mùa : 6-7 nhà tưới một lần tương đương mức nước 4cm 

- Từ khi làm đòng đến khi lúa trổ : 

Lúa xuân: tưới đảm bảo mức nước mặt ruộng đạt từ 3-5cm. 

Lúa chiêm và lúa mùa : mức nước mặt ruộng 5-7cm 

* Lưu ý : Không để lúa bị hạn trong thời kỳ này, nếu gặp hạn năng suất sẽ thấp. 

- Từ khi lúa chín đỏ đuôi đến khi thu hoạch : 

Đối với lúa mùa tiếp tục tưới ( như mục 3) đến khi lúa cứng hạt thì tháo cạn. 

Đối với lúa chiêm xuân tiếp tục tưới (như mục 3) đến khi lúa chín hẳn thì tháo cạn. 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú ý : 

+ Trên đất chua, nếu chưa đến ngày tưới mà ruộng cạn thì phải tưới ngay để chống 

chua từ mạch nước ngầm theo mao quản trong đất dẫn lên mặt ruộng ngấm vào bộ rễ. 

+ Trước khi tưới nếu có lượng mưa nhỏ hơn 10mm, thì phải tưới đủ mức tưới, 

lượng mưa từ 10-20mm thì tưới 2/3 mức tưới, lượng mưa từ 20-30mm thì tưới 1/ 2 mức 

tưới, lượng mưa từ 30-40mm thì được coi như một lần tưới. 

+ Nếu gặp mưa lớn gây úng lụt, phải tìm mọi cách để tiêu úng. 

Nếu úng nhẹ : lúa ngập trên 30 cm cho phép ngập không quá 3 ngày. 

Nếu úng nặng : lúa bị ngập lút cây thì một ngày đêm phải tiêu hở 1/3 cây lúa, sau 

đó tiêu càng nhanh càng tốt để giảm bớt thiệt hại. 

Khi tiêu phải vận dụng phương châm chôn nước, rải nước và tháo nước. 

Vùng trồng lúa phải hạ mực nước kênh tiêu thấp hơn mặt ruộng ít nhất 50 cm. 

+ Nếu gặp hạn : Tổ chức bơm, tát, ... tưới giữ độ ẩm  75%  độ ẩm tối đa đồng 

ruộng (ruộng có đùn giun đùn lên ), không để ruộng bị nứt;  Khi có đủ nguồn nước, tưới 

từ 3-7cm . 

CHƯƠNG 8 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỎ DẠI TRÊN LÚA 

 

1. Định nghĩa: 

Cỏ dại là thực vật mọc ngoài ý muốn của con người, những cây mọc lẫn vào cây 

trồng chính, cây mọc hoang làm ảnh hưởng xấu tới cây trồng, môi trường. Cỏ dại làm 

giảm năng suất cây trồng do cạnh tranh với cây trồng về ánh sáng, nước và dinh dưỡng 

trong đất. 

Nhiều loại cỏ dại là ký chủ trung gian của sâu bệnh hại. Cỏ dại còn là nơi trú ẩn của 

chuột, cỏ dại tiết ra chất độc ảnh hưởng tới cây trồng, cỏ dại làm hỏng đất, v.v. 

2. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại. 

2.1. Phòng ngừa cỏ dại xâm nhập vào ruộng: 

- Loại bỏ hạt cỏ từ giống cây trồng. 

- Hạn chế cỏ theo các nguồn nước chảy vào ruộng. 

- Phân hữu cơ phải ủ hoai làm mất sức nẩy mầm của cỏ. 

- Không dùng nước bẩn ở sông hồ có nhiều cỏ. 

2.2. Làm đất để trừ cỏ: 

- Cày lật lớp đất mặt vùi cỏ xuống dưới sâu. 

- Làm đất để kích thích cỏ mọc trước khi gieo trồng, loại bỏ cỏ lâu năm. 

- Làm cỏ bằng cơ giới như nhổ bỏ, vơ bỏ… 



 98 

2.3. Bón phân để phòng trừ cỏ dại: 

- Dùng phân hữu cơ phải ủ mục. 

- Bón phân vô cơ (N:P:K) phải đúng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. 

2.4. Dùng nước tưới để phòng trừ cỏ dại: Điều chỉnh mực nước trên ruộng tuỳ 

theo cỏ chịu hạn hay chịu nước. 

2.5.Dùng lửa đốt trừ cỏ tăng độ mùn cho đất: Chủ yếu vùng khai hoang. 

2.6. Luân canh, xen canh, tăng vụ nhằm che phủ đất không cho cỏ mọc. 

2.7. Dùng cây phát triển nhanh che phủ kín mặt đất không cho cỏ mọc. 

2.8. Dùng khả năng ức chế của cây trồng để phòng trừ cỏ dại: 

- Kịp thời dùng cây che bóng. 

- Chọn cây sinh trưởng tốt và nhanh hơn cỏ. 

- Chọn thời vụ gieo trồng hợp lý. 

- Mật độ gieo trồng vừa phải thích hợp. 

2.9. Phòng trừ bằng biện pháp hoá học: 

- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm: Phun thuốc trước khi cỏ nẩy mầm hay trên ruộng 

chưa thấy cỏ mọc. 

- Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm: Phun khi cỏ trên ruộng có từ 2,5 lá thật trở lên. 

- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm (Kết hợp 2 loại trên): Phun khi 

cỏ trên ruộng có từ 1,5-2 lá thật. 

3. Một số điều cần lưu ý trong sử dụng thuốc trừ cỏ. 

3.1. Nhận biết cỏ dại đang muốn phòng trừ: 

- Cỏ lá hẹp (cỏ hoà bản): Lá hẹp dài, gân lá song song, thân tròn thường rỗng, lá 

đứng và mọc thành 2 hàng dọc theo thân như: Cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng.v.v. 

- Cỏ lác: Lá mọc thàmh 3 hàng dọc theo thân, thân thường cứng và có 3 cạnh như 

cỏ chác, cỏ cháo, cỏ lá rộng, cỏ lác hến… 

- Cỏ lá rộng: Lá thường rộng, đa dạng, gân lá xếp theo nhiều cách khác nhau 

nhưng không song song như: rau bợ, rau mác bao, cây xà bông, rau mương… 

3.2. Hiểu biết về thuốc trừ cỏ định sử dụng: 

Cần phải xác định dùng thuốc để trừ loại cỏ gì, trong số những loại thuốc cùng cong 

dụng chon loại thuốc thích hợp dựa vào: Tính độc cho người, an toàn đối với cây trồng, sinh 

vật có ích (Thiên địch), không lưu tồn trong môi trường và có giá cả hợp lý. 

Để chọn đúng thuốc cần chú ý: 

a. Dạng chế phẩm thường gặp: 

- Dạng dung dịch tan trong nước và dầu: Ký hiệu S; SN; DD. Là dạng dung dịch 

thật, ổn định và hỗn hợp không đều, ví dụ ANCO 720 DD; 2,4D. 

- Dạng dung dịch tan trong nước đậm đặc: Ký hiệu WSC, thuốc dễ dàng tan trong 

nước tạo thành dung dịch thật, ví dụ thuốc SPARK 16WSC. 

- Dạng nhũ tương (Nhũ dầu): Ký hiệu EC; ND - Nhờ chất gây nhũ, thuốc khi phân 

tán trong nước tạo thành dạng nhũ tương đồng nhất, sau một thời gian lắng có thể tự phân 

tách ví dụ thuốc MECO 60ND; HECO 600EC; .. 

- Dạng bột hoà nước, thấm nước: Ký hiệu WP - Thuốc hoà tan đều trong nước ví 

dụ thuốc SINDAX 10WP; SAVIOUNR 10 WP. 

b. Phổ tác động của thuốc: 
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Loại thuốc trừ cỏ không chon lọc nếu dùng ở liều đủ cao sẽ giết chết mọi thực vật 

(Cả cỏ dại và cây trồng) ví dụ như thuốc có hoạt chất Glyphosas . 

Những thuốc trừ cỏ chon lọc chỉ ảnh hưởng trên cỏ nhưng không ảnh hưởng đến 

cây trồng, một số loại thuốc trừ cỏ còn có tính chọn lọc đối với một số nhóm cỏ nhất định 

ví dụ thuốc WHIP’S 7,5W hiệu lực cao đối với cỏ lá hẹp nhưng không có tác dụng với cỏ 

lá rộng, cỏ lác, ngược lại thuốc ANCO 720DD chỉ có tác dụng trên cỏ lá rộng, cỏ lác, 

chác. 

c. Thời điểm áp dụng thuốc: 

Thuốc được áp dụng trước khi gieo trồng thường là những thuốc không chọn lọc, 

được phun lên lá những cây đang có trên ruộng (Glyphosan 480DD); 

Thuốc tiền nẩy mầm được phun lên mặt đất nhưng trước khi hay là lúc cỏ đang 

mọc (Sofit 300ND; Heco 600EC; Ronsta; Aloha 25WP…). 

Thuốc hậu nẩy mầm được sử dụng sau khi cỏ (cỏ > 2,5 lá) và cây trồng đã mọc ví 

dụ như: Ally; Almix; 2,4D… 

Thuốc hậu nẩy mầm sớm: Được áp dụng khi cỏ chưa mọc cho đến khi cỏ đạt 1-2 lá 

thật ví dụ như Sunricer. 

d. Cách tác động của thuốc: 

Đa số các loại thuốc trừ cỏ cho ruộng lúa hiện nay có tác động lưu dẫn, sau khi 

phun được hấp thụ vào cây, có khả năng di chuyển trong cây. Những loại thuốc này 

thường có tác động chậm, nhưng dù chưa chết thật sự nhưng cỏ sau khi hấp thụ thuốc thì 

không còn khả năng gây hại nữa. 

 

CHƯƠNG 9 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN LÚA THEO IPM 

 

I. SÂU HẠI 

1. Sâu cuốn lá nhỏ. 

1.1. Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành màu tro đen, giữa cánh trước có 8 chấm trắng to nhỏ khác nhau, xếp 

theo hình vòng cung, cánh sau có 4 chấm nhỏ xếp thành 1 đường. 

Trứng: Trứng màu trắng trong, bầu dục, đẻ rãi rác trên mặt lá gần gân chính. 

Sâu non có 5 tuổi: Tuổi nhỏ màu trắng sữa, tuổi 3  đến tuổi 5 có màu vàng nâu. 

Nhộng: Màu vàng nhạt, thường nằm trong lá bị cuốn. 

 

b. Biện pháp phòng trừ: 
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* Biện pháp canh tác: 

Gieo cấy tập trung, đúng thời vụ. 

Chế độ nước tưới hợp lý, bón phân cân đối NPK, tránh bón thừa đạm. 

* Biện pháp sinh học: 

Bảo vệ các loài thiên địch của sâu cuốn lá như bọ rùa đỏ, bọ 3 khoang, kiến 3 

khoang, nhện,… 

Chỉ sử dụng thuốc hóa học khi thật cần thiết. Nên sử dụng các loại thuốc ít độc. 

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng ở giai đoạn cây lúa từ cấy đến 40 ngày sau 

cấy hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu cuốn lá. 

Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch 

Thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời lứa sâu và có biện pháp phòng trừ 

hiệu quả nhất. 

* Biện pháp hóa học: 

Khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ (20 con/m2 ở giai đoạn lúa làm đòng – trỗ 

bông) thì tiên hành phun thuốc BVTV. Các loại thuốc thường dùng như: Angun 5WG, 

Virtako 40WG, Tango 50SC, DuPontTM Ammate® 30WG, 150SC… 

Liều lượng: 

+ Angun 5WG: Pha 10 g/bình 16 lít phun cho 1 sào (500m2). 

+ Virtako 40WG: Pha 1 gói 3 g/bình 16 lít phun cho 1 sào (500m2). 

Cách phun: Phun đều trên mặt lá lúa vào thời kỳ sâu non (tuổi 1, tuổi 2), phun vào 

sáng sớm hoặc chiều mát. 

2. Sâu đục thân 2 chấm. 

a. Đặc điểm hình thái: 

Ngài đực: Thân dài 8 – 9 mm, cánh trước màu nâu vàng nhạt, mép ngoài cánh 

trước có 8 – 9 chấm nhỏ. 

Ngài cái: Thân dài 10 – 13 mm, cánh trước màu vàng nhạt có một chấm đen rất rõ 

ở giữa cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt. 

Trứng đẻ thành ổ, có lớp lông tơ màu vàng phủ bên ngoài, mỗi ổ trứng có từ 50 – 

150 quả trứng. 

Sâu non có 5 tuổi. 

Nhộng: Màu vàng nhạt, con cái có mấu chân sâu tới đốt bụng thứ 5, con đực tới 

đốt bụng thứ 8. 

Các lứa trong năm: Có 6 - 7 lứa trong năm 

Lứa 1: Bướm rộ đầu tháng 3 dương lịch (Lúa chiêm xuân ở giai đoạn đẻ nhánh). 

Lứa 2: Bướm rộ cuối tháng 4 đầu tháng 5 (Lúa xuân giai đoạn làm đòng - trỗ 

bông) 

Lứa 3: Bướm rộ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 (Mạ mùa, lúa mùa sớm) 

Lứa 4: Bướm rộ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 (Lúa mùa sớm) 

Lứa 5: Bướm rộ đầu tháng 9 đến giữa tháng 9 (Lúa mùa chính vụ) 

Lứa 6: Bướm rộ đầu tháng 10 đến đầu tháng 11 (Lúa mùa muộn) 

Lứa 7: Bướm rộ đầu tháng 12 đến giữa tháng 1, sớm có thể cuối tháng 11 (trên lúa 

chét và cây ký chủ phụ). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/AGPPS/THUOC%20CONG%20TY/ANGUN%205%20WDG(R).ppt
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/AGPPS/THUOC%20CONG%20TY/VITAKO-bai%20bao%20cao%20FM.ppt
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Cánh ngắn 

Hình. 

4 

Cánh dài 

Ấu trùng 

Hình. 

1 

Hình. 

3 

Trứng 

Hình 

2 

b. Biện pháp phòng trừ: 

* Biện pháp canh tác: 

Dùng giống chín sớm, thay đổi thời vụ tránh thời gian gây hại của sâu. 

Nhổ bỏ nõn héo bông bạc, tiêu hủy tàn dư cây bị sâu đục thân gây hại sau thu 

hoạch, tiêu diệt sâu đục thân qua đông trên gốc dạ bằng cách cầy lật gốc dạ kèm theo 

ngâm nước. Khi thu hoạch cần cắt gốc dạ, phơi khô, dọn sạch cỏ, phát quang bờ. 

Dùng tay ngắt ổ trứng. 

Bón phân cân đối NPK, không bón dư thừa đạm. 

Điều chỉnh mực nước ruộng đủ cho cây lúa sinh trưởng phát triển 1 cách tốt nhất. 

* Biện pháp sinh học: Bảo vệ các loài thiên địch của sâu như: Ong ký sinh, côn 

trùng bắt mồi. 

* Biện pháp hoá học: Khi mật độ sâu tới ngưỡng phòng trừ cần tiến hành phun trừ 

bằng thuốc hóa học: 

Giai đoạn đẻ nhánh: 2 ổ trứng/m2, 10% dảnh héo. 

Giai đoạn trổ bông: 1 ổ trứng/m2, 5% dảnh héo. 

Giai đoạn làm hạt: 1 ổ trứng/2 m2. 

Nên sử dụng 1 trong các loại thuốc BVTV sau: Virtako 40WG, Lorban 30EC, 

Tasodan 12G, 600EC,… 

+ Virtako 40WG: Pha 1 gói 3 g/bình 16 lít phun cho 1 sào (500m2). 

+ Lorban 30EC: 60 ml/20 – 24 lít nước phun cho 1 sào. 

3. Rầy nâu. 

a. Ký chủ: Trên lúa, ngô, cỏ gấu, cỏ lồng vực… 

b. Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành: Có 2 loại hình là cánh dài và 

loài cánh ngắn. 

Cánh dài: Con trưởng thành có cánh tre kín 

bụng, con cái dài 4,5-5mm, mặt bụng mầu nâu vàng, 

mắt kép mầu nâu. Con đực nhỏ và ngăn hơn dài 3,6-

4mm, mặt bụng mầu nâu tối. 

Cánh ngắn: Con cái dài 3-3,5mm, to, thô, cánh 

trước dài tới đốt bụng thứ 6. Con đực nhỏ hơn và gầy 

hơn, mầu nâu đen, dài 2-2,5mm, cánh trước dài tới 

2/3 chiều dài bụng. 

Trứng: Hình quả chuối, dài hơi cong, trứng đẻ thành ổ hình nải chuối, đẻ trong bẹ 

lá. 

Rầy non: Nhỏ, lưng mầu nâu đậm, bụng mầu trắng sữa, tuổi cuối dài 3mm 

 

d. Biện pháp phòng trừ rầy: 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến của rầy hại lúa. 

Không để ruộng bị khô hạn. 

Vệ sinh đồng ruộng, tàn dư rơm rạ, cỏ dại trước khi gieo cấy. 

Gieo cấy với mật độ hợp lý, nên cấy thưa, thẳng hàng tạo độ thông thoáng cho cây lúa. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/ALS/Bai%20giang%20FM/Lorsban(2011).ppt
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Bón phân cân đối NPK. 

Bảo vệ các loài thiên địch của rầy bằng cách: Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi thật 

cần thiết. Theo khuyến cáo của cơ quan BVTV trong thời gian từ khi cấy đến 40 ngày sau 

cấy tuyệt đối không dùng các loại thuốc có gốc Cúc tổng hợp (Pyrethroit), lân hữu cơ và 

các loại thuốc có độ độc cao sẽ làm bùng phát mật độ rầy và tiêu diệt các loài thiên địch, 

làm mất cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. 

Khi rầy đến ngưỡng phòng trừ (750 con/m2 hoặc 15 con/khóm) thì tiến hành phun 

trừ ngay bằng thuốc BVTV. 

Đối với lúa đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến trỗ bông: Nên dùng các loại thuốc 

nội hấp, lưu dẫn như: 

+ Các loại thuốc có hoạt chất Imidacloprid như: Admire 050 EC;   200 OD, 

Gaucho 70 WS, Actara 25WG, Chess® 50WG… 

Đến giai đoạn lúa ngậm sữa đến chắc xanh: Nên dùng các loại thuốc tiếp xúc, vị 

độc. 

+ Các loại thuốc có hoạt chất Fenobucarb như: Bascide 50 EC, Bassa 50 EC, 

Bassan 50 EC,… 

+ Các loại thuốc có hoạt chất Isoprocarb như: Mipcide 20 EC, 50WP, Vimipc 20 

ND, 25BTN, Capcin  20 EC, 25WP,… 

+ Hoặc 1 trong các loại thuốc như: Dragon 585 EC, Tasodant 6G, 12G, 600EC, 

600WP,… 

Chú ý: 

Trước khi phun thuốc cần phải giữ mức nước ruộng từ 3 – 5 cm. 

Khi phun thuốc tiếp xúc cần phải phun kỹ, trực tiếp vào thân cây lúa. 

Khi phun thuốc trừ rầy với lúa đang trỗ, phơi màu nên phun vào sáng sớm trước 8 

giờ hoặc chiều mát sau 4 giờ 30 phút.. 

4. Bọ xít dài. 

a. Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành màu xanh, hơi pha màu vàng nâu, thon dài khoảng 15 cm. 

Bọ xít đẻ trứng từ 1 đến 2 hàng, 1 ổ cỏ khoảng 10 – 15 quả. Trứng hình tròn có vết 

lõm ở giữa, mới đẻ màu trắng đục, sau chuyển màu nâu. 

Bọ xít non có 5 tuổi. Tuổi 1 dài 2,5 mm, tuổi 5 dài 13 – 14 mm, hình dạng giống 

như trưởng thành, màu vàng lục. 

b. Quy luật phát sinh gây hại: 

Bọ xít thường gây hại nặng ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, quan 

trọng nhất là thời kỳ trỗ bông lúa bị hại lửng lép hoặc bạc trắng, giảm năng suất. Ruộng 

lúa gần rừng, gần ruộng rau màu và có nhiều cỏ dại thường bị hại nặng. 

b. Biện pháp phòng trừ: 

Tập trung tiêu diệt bọ xít qua đông qua hè. 

Vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt ký chủ phụ của bọ xít. 

Dùng bó lá xoan nhử trong thời gian 1 ngày tiêu diệt bọ xít tập trung lại đó. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/AGPPS/THUOC%20CONG%20TY/ACTARA_Rice.PPT
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/AGPPS/THUOC%20CONG%20TY/Chess%2050%20WG.ppt
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Khi mật độ tới ngưỡng phòng trừ cần phải phòng trừ bằng thuốc hóa học: Giai 

đoạn lúa làm đòng 20 con/m2, giai đoạn lúa trỗ bông là 10 con/m2, giai đoạn lúa chín sữa 

là 5-8 con/m2. Thuốc dùng: Bassa 40EC, Ofatox 400EC,… 

Chú ý: Phun thuốc vào pha bọ xít non để tăng hiệu quả của thuốc. 

II. BỆNH HẠI  

1. Bệnh cây được chia làm 2 loại: 

+ Bệnh không truyền nhiễm: Tác nhân gây bệnh là do các yếu tố như: Nước, thời 

tiết khí hậu, thành phần hoá học trong đất.v.v. 

+ Bệnh truyền nhiễm:Tác nhân gây bệnh do: Nấm, Vi khuẩn, Virus, cây ký sinh 

v.v. Bệnh có thể lây lan từ nơi này đến nơi khác. 

2. Một số tác nhân gây bệnh quan trọng. 

2.1. Bệnh do nấm: Trong số các sinh vật ký sinh gây bệnh cho cây trồng thì tưới 

80% bệnh do nám gây hại. Sở dĩ nấm giữ vị trí quan trọng như vậy vì nấm có các loại 

men phân huỷ các chất cấu tạo tế bào của cây. 

2.2. Bệnh do Vi khuẩn và Virus: 

+ Vi khuẩn có cấu tạo nhỏ và đơn giản, cơ thể chỉ là một tế bào. Triệu chứng gây hại 

của Vi khuẩn trên cây thường cũng tạo thành vết bệnh nhưng có khác với nấm là vết bệnh do 

Vi khuẩn thường có vẻ ướt, nhiều khi sinh giọt mủ vàng (giọt dịch) hoặc làm thối nhũn có 

mùi hôi. Một số Vi khuẩn phát triển phá huỷ mạch dẫn của cây làm mạch dẫn bị đen, toàn 

cây héo rũ (bệnh héo xanh cà chua, khoai tây, bệnh Moko trên cây chuối. 

+ Virus có cấu tạo đơn giản và nhỏ hơn cả Vi khuẩn, chưa thành một tế bào mà chỉ 

là một chuỗi chất AND hoặc ARN, phải nhìn qua kính hiển vi điện tử có độ hóng đại 

hàng triệu lần mới thấy được hình dạng. Triệu chứng điển hình do Virus trên cây là lá có 

mầu xanh vàng loang lổ (gọi là hiện tượng khảm hoa lá), biến dạng (xoăn và nhỏ lại), cây 

nhỏ và thấp lùn, quả biến dạng méo mó và nhỏ. 

3. Một số bệnh hại phổ biến 

3.1. Bệnh đạo ôn (do nấm Pyricularia grisea; Pyricularia oryzae): 

a. Triệu chứng bệnh: 

Bệnh hại các bộ phân trên cây, nhưng thường rõ nhất trên lá và cổ bông, đốt thân, 

trên hạt thóc. 

Trên lá: Đầu tiên là những vết dầu nhỏ, màu xanh, dần dần bệnh phát triển thành 

hình thoi, rìa mầu nâu đỏ, giữa màu bạc trắng, các vết bệnh này có thể liên kết lại với 

nhau thành mảng lớn hình thái không rõ ràng. 

Trên cổ bông: Đoạn sát tai lá hoặc sát hạt thóc có những điểm màu nâu xám, vết 

bệnh to dần, bao quanh cổ bông làm cổ bông bị héo lại. 

Trên đốt thân: Các đốt thân ở phần gốc bị bệnh mục ra làm cho cây bị đổ ngã. 
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b. Biện pháp phòng chống bệnh: 

* Biên pháp canh tác: 

Gieo cấy với mật độ hợp lý, đúng thời vụ. 

Dọn sạch cây lúa bị bệnh từ vụ trước. 

Xử lý hạt giống bằng nước nóng 540C. 

Bón phân cân đối NPK, tránh bón dư thừa đạm. Bón tập trung vào giai đoạn đầu, 

không bón đạm khi cây bị nhiễm bệnh. 

Khi thời tiết âm u, có mưa phùn, nhiệt độ dao động từ 18 – 250C thì cần thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm. 

* Biện pháp hóa học: 

Phun thuốc hóa học khi bệnh có khả năng phát sinh và gây hại nặng trong điều 

kiện thời tiết thuận lợi. Sử dụng 1 trong các loại thuốc sau để phun phòng trừ: Beam 

75WP, Filia 525SC, Fuan 40EC, Amistar Top 325SC,… 

Nồng độ, liều lượng: 

+ Beam 75WP: 36g/20 – 24 lít nước phun cho 1 sào. 

+ Filia 525Sc: Pha 20 ml/20 – 24 lít nước phun cho 1 sào. 

+ Amistar Top 325SC: 50 – 60 ml/20 – 24 lít nước phun cho 1 sào. 

Cách phun: Phun đều lượng nước thuốc đã pha vào bề mặt lá, phun 2 – 3 lần nếu bệnh 

nặng. 

3.2. Bệnh khô vằn  (do nấm Rhizoctonia solani gây ra): 

a. Triệu chứng: 

Bệnh thường xuất hiện ở bẹ lá già, bẹ lá sát mặt nước và sau đó lan dân lên trên 

Vết bệnh đầu tiên có màu lục tối hơi ướt, hình bầu dục, sau đó lan rộng ra và liên kết lại. 

Những đám chồng chất lên nhau với các màu sắc khác nhau nên trông có vẻ vằn vện như 

da cọp hoặc như những vân mây. 

Phần trên vết bệnh mọc những sợi nấm màu trắng, có thể mọc ở phần thân trên mặt 

nước lên trên cổ bông, sau đó xuất hiện nhiều khuẩn hạch còn non có màu trắng về già có 

màu nâu vàng. 

b. Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh: 

Bệnh xuất hiện từ gốc lên cổ bông, suốt thời kỳ sinh trưởng từ giai đoạn mạ đến 

trổ bông, làm hạt. 

Bệnh phát sinh, phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. 

Ở những ruộng bón thúc đón đòng thừa đạm, không cân đối N:P:K bệnh hại nặng. 

Tỉ lệ Si trong thân cây lúa ảnh hưởng đến khả năng kháng bệnh của cây. 

d. Biện pháp phòng trừ: 

Làm sạch cỏ. 

Cày bừa, lật đất để vùi hạch nấm. 

Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. 

Sạ, cấy với mật độ thích hợp, không nên cấy dầy. 

Bón phân cân đối N - P - K, bón tập trung, không nên bón thừa N. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/AGPPS/THUOC%20CONG%20TY/Filia%20farmer%20meeting''.ppt
http://www.mard.gov.vn/ppdhcmc/html/Tailieukt/imageTailieukt/lua-benh-domvan-hach.gif
http://www.mard.gov.vn/ppdhcmc/html/Tailieukt/imageTailieukt/lua-benh-domvan-trenbong.gif
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Dùng các loại thuốc trừ bệnh như Validacin, Anvil, Rovral, Monceren, Topsin-M, 

Carbenzim, Callihex 5SC, Indar 240F,… 

3.3. Bệnh bạc lá (Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây ra): 

a. Triệu chứng: 

Trên lá: Vết bệnh tạo thành các sọc như giọt dầu từ mép lá gần đỉnh, vết bệnh phát 

triển dần theo cả chiều dài và chiều rộng tạo thành một vết cháy ở mép và đỉnh lá, màu 

vàng xám nhạt, giữa vết cháy và phần xanh còn lại của lá có ranh giới rõ ràng bởi một 

đường nâu sẫm. vết bệnh có thể lan rộng làm cả phiến lá khô bạc trắng, vào sáng sớm khi 

còn ướt sương hoặc ngày mưa dầm ẩm ướt trên vết bệnh xuất hiện những giọt dịch màu 

vàng hoặc khô lại thành hạt nhỏ như trứng cá. Bệnh phát triển nặng có thể làm toàn bộ lá, 

kể cả lá đòng bị khô rạc nhanh chóng trước khi lúa chín, làm hạt kém mẩy và vỏ trấu bị 

đen. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh: 

Bệnh thường phát sinh sớm từ trung tuần tháng 8 ngay lúc lúa đang đẻ nhánh và 

tiếp tục phát triển mạnh vào những thời kỳ làm đòng, trổ đến chín. Các trà lúa mùa sớm 

cấy các giống nhiễm bệnh bị bệnh rất sớm và khá nặng, giảm năng suất nhiều, đặc biệt 

trong những năm nhiều mưa bão. 

Nguồn bệnh: Cỏ dại, đất, nước, hạt giống, tàn dư cây bệnh là nguồn dự trữ bệnh. 

Vi khuẩn phát triển trong phạm vi pH từ 4 - 8,8. Nhiệt độ tối thích là 28-300C, ẩm 

độ cao. 

d. Biện pháp phòng trừ: 

Chọn giống sạch bệnh. Xử lý hạt giống trước khi trồng. 

Tăng cường bón phân hữu cơ, không bón quá nhiều phân đạm và không bón thúc 

muộn. Bón đủ lân, kali. 

Khi bệnh phát triển ngừng bón đạm, tăng cường phân kali, thay nước ruộng và 

phun thuốc đặc trị vi khuẩn. 

Dùng các loại thuốc có hợp chất đồng, có thể dùng hỗn hợp đồng với chất kháng 

sinh Streptomycin hoặc các chất như MBAMT (Sasa, Xanthomic), Acid Oxolinic 

(Staner), Ningnamycin (Ditacin), Kasuamycin (Kasumin 2SL) và các chất tăng sức đề 

kháng của cây lúa với vi khuẩn như Acid Salicylic (Exin)…để phòng trừ. 

3.4. Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen (do virus gây ra): 

3.4.1. Bệnh vàng lùn: 

a. Triệu chứng: 

Triệu chứng ban đầu chưa phân biệt rõ giữa cây bệnh và cây lúa bình thường. Bụi 

lúa bệnh chỉ hơi ngã màu xanh nhạt, đôi khi có những lá màu vàng đến vàng cam. Thời 

http://www.mard.gov.vn/ppdhcmc/html/Tailieukt/imageTailieukt/lua-benh-chaybiala-la.gif
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lam%20viec/ALS/Bai%20giang%20FM/Kasumin%20(2011).ppt
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gian sau cây lúa bệnh kém phát triển hơn (lúc này rất dễ nhầm lẫn với hiện tượng kém 

dinh dưỡng nên nông dân thường bón thêm phân đạm). Nhìn toàn cảnh cây lúa hồi xanh 

không đều, lá hẹp và dựng đứng, lá có màu vàng, mềm và hơi rũ hoặc lá có màu xanh 

đậm có thể có nhiều đốm màu rỉ sắt. 

Thời kỳ đẻ nhánh, bụi lúa nhiễm bệnh đẻ nhiều nhánh, bụi lúa to hơn, vẫn có chiều 

cao tương đương với các bụi khác, chưa khác biệt lắm. Càng về sau lúa phát triển không 

đều do bụi lúa bị bệnh không phát triển chiều cao, cuối cùng các bụi lúa bệnh sẽ khô và 

lụi dần. 

Khi trỗ thường không có gié hoặc gié có hạt lép. 

Bệnh vàng lùn do virus gây ra. Bệnh có thể làm giảm năng suất lúa trên những 

giống mẫn cảm và khi mật độ rầy trên ruộng cao. Rầy nâu truyền virus gây bệnh từ cây 

bệnh sang cây khỏe, từ ruộng nhiễm bệnh sang ruộng khỏe. 

Rầy có khả năng truyền bệnh trong suốt quá trình sống của nó sau khi tiếp nhận 

mầm bệnh khoảng 1 giờ. 

3.4.2. Bệnh lùn xoắn lá: 

a. Triệu chứng: 

Thân lúa lùn cứng hơn bình thường. 

Ở thể nhẹ lá cứng, dày và có màu xanh đậm, gân lá bị phồng, mép lá có răng cưa. 

Đốt thân ngắn lại, thường đâm chồi và rễ bên trong bẹ lá, thân dày cứng. Ở các đốt trên, 

rễ mọc ngược lên trên ở bên trong bẹ lá. Chồi phụ mọc từ các đốt trên bị cong xoắn ở 

trong bẹ lúa. Lúa trỗ muộn, bông bị cong xoắn, lép lửng, hạt có nhiều đốm nâu. 

Ở thể nặng lá lúa ngắn, xoắn như mũi khoan, trên lá bệnh có nhiều vết đốm nâu. 

Lúa hoàn toàn không trỗ được. 

b. Tác nhân gây bệnh: 

Bệnh lùn xoắn lá do virus gây ra. Bệnh có thể làm giảm năng suất lúa trên những 

giống mẫn cảm và khi mật độ rầy trên ruộng cao. 

Rầy nâu là môi giới truyền virus gây bệnh từ cây bệnh sang cây khỏe, từ ruộng này 

sang ruộng khác. 

3.4.3. Bệnh lùn sọc đen (Rice back-streaked dwarf virus – RBSDV): 

a. Triệu chứng điển hình: Cây hơi thấp lùn, lá xanh đậm, xoắn đầu lá, mép lá xẻ 

rách, đặc biệt là các u sần màu trắng đến màu đen (white-to-black waxy) chạy dọc gân ở 

mặt sau lá hoặc phía ngoài bẹ lá và ở các đốt thân. 

b. Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi rút gây ra, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ là môi 

giới truyền bệnh. Giai đoạn mẫn cảm nhất của cây lúa là từ giai đoạn mạ đến khi lúa cuối 

làm đòng. 

3.4.4. Biện pháp quản lý: 

* Phòng bệnh: 

Gieo trồng giống lúa kháng rầy. Gieo cấy tập trung, thực hiện một vùng, một 

giống, một thời gian trong khung thời vụ tốt nhất. 

Thực hiện triệt để và đồng bộ các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy 

nâu nhỏ. Sử dụng thuốc BVTV để kiểm soát rầy khi thật sự cần thiết. Tuy nhiên cần phải 

chú ý tới tập đoàn thiên địch của rầy trên đồng ruộng. Có thể sử dụng 1 trong các loại 

http://www.mard.gov.vn/ppdhcmc/html/Tailieukt/imageTailieukt/lua-benh-lunxoanla-than.gif
http://www.mard.gov.vn/ppdhcmc/html/Tailieukt/imageTailieukt/lua-benh-lunxoanla-than.gif
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thuốc sau để trừ rầy như: Admire 050EC;   200OD, Gaucho 70WS, Actara 25WG, Chess 

50WG, Alika 247ZC, Bassa 50EC … 

Xử lý mầm trước khi gieo bằng thuốc đặc hiệu Kola 600FS, Cruiser Plus 312.5FS 

để bảo vệ cây mạ và lúa mới cấy tránh sự xâm nhiễm của rầy ngay từ giai đoạn đầu của 

cây lúa. Trong vụ xuân nên che phủ nilon cho mạ để hạn chế rầy xâm nhập. 

Áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ để tạo cây lúa khoẻ, nhất là giai đoạn lúa 

non để gia tăng sức đề kháng của cây. 

* Trừ bệnh: 

Hiện nay chưa co thuốc đặc trị bệnh nên biện pháp trừ bệnh hữu hiệu nhất là tiêu 

huỷ nguồn bệnh trên đồng ruộng, cụ thể như sau: 

+   Giai đoạn lúa dưới 30 ngày tuổi, nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh trên 20% số dảnh 

thì phải tiêu huỷ ngay bằng cách tiêu huỷ hoặc cày vùi cả ruộng để diệt mầm bệnh; trước 

khi cày vùi phải phun trừ rầy triệt để tránh rầy phát tán sang ruộng khác. 

+   Nếu bị nhiễm nhẹ dưới 20% số dảnh thì phải nhổ bỏ cây bệnh và vùi xuống 

ruộng, không bỏ tràn lan trên bờ. 

4. Bệnh vàng lá sinh lý. 

a. Triệu chứng bệnh: 

Có các biểu hiện triệu chứng bệnh rất khác nhau, tuy theo nguyên nhân gây ra 

bệnh. Các bệnh sinh lý thường xuất hiện như: Vàng lá do thiếu đạm, vàng lá do nghẹt rễ, 

vàng lá do thiếu nước, vàng lá do nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp,... 

Một trong những triệu chứng đặc trưng của bệnh vàng lá do ghẹt rễ gây ra là lá 

chuyển màu vàng, đầu lá bị khô (nếu bệnh nặng) và dần lan xuống phiến lá làm cho phiến 

lá bị héo úa, bộ rễ bị thâm đen. Nếu bệnh nặng thì lúa có thể chết thành vạt lớn. Nếu bênh 

nhẹ thì cây lúa chỉ có bộ lá chuyển vàng. 

b. Biện pháp phòng chống: 

Cày bừa kỹ, cay để ải cho đất tơi xốp, thoáng khí. 

Cấy với mật độ khoảng cách hợp lý, độ sâu vừa phải (cấy nông tay thẳng hàng). 

Không cấy vào thời điểm nhiệt độ dưới 150C. 

Bón phân cân đối NPK, bón vôi cải tạo đất trước khi gieo cấy. 

Khi xuất hiện bệnh nghẹt rễ chúng ta cần tác động bằng các biện pháp sau: 

Làm cỏ xục bùn tạo độ thông thoáng cho rễ lúa. 

Thoát nước chân ruộng cho oxi vào ruộng. 

Bón thêm vôi, lân làm thay đổi độ chua của đất, khử các chất độc trong đất, giúp 

cho rễ lúa phát triển bình thường trở lại. 

Lưu ý: Không nên bón thêm đạm hoặc phun bất cứ một loại phân bón hoặc hóa 

chất BVTV nào lên cây lúa. Khi thấy cây lúa đã hồi phục, ra lá mới thì tiến hành các biện 

pháp chăm sóc bình thường như bón thúc, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại,… 

CHƯƠNG 10 

ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH HỆ SINH THÁI  

ĐỒNG RUỘNG CÁCH TÍNH NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 
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Việc này có thể tiến hành tại bờ ruộng để tranh thủ thời gian, người được phân 

công tóm tắt gắn gọn những nội dung sẽ tiến hành trong buổi học và giới thiệu giảng viên 

phụ trách từng phần nội dung. 

1-Điều tra là gì : 

Điều tra là quan sát cây trồng ở từng thời điểm khác nhau để có thể đánh giá được 

điều gì đang xảy ra trên đồng ruộng. Từ đó người nông dân có thể nắm chắc diễn biến 

đồng ruộng một cách chắc chắn qua điều tra đơn giản. 

+ Mục đích của điều tra là : 

- Người nông dân nắm được cây lúa đang ở giai đoạn nào, những biểu hiện của 

giai đoạn này ra sao? 

- Người nông dân phải nắm được quần thể sâu hại diễn biến như thế nào? đã xuất 

hiện bệnh trên đồng ruộng chưa, xuất hiện với tỷ lệ bao nhiêu? 

- Điều ta không chỉ là việc đo đếm mà còn để đánh giá khả năng của học viên. Học 

viên cần làm thế nào để đánh giá chính xác mức độ sâu bệnh hại, thiên địch ... 

+ Yêu cầu của người điều tra là : 

- Quan sát giỏi. 

- Cẩn thận, chắc chắn. 

- Tiếp xúc nhiều với đồng ruộng. 

Kết quả điều tra sẽ được kết hợp với các thông tin khác như: Khả năng đền bù của 

cây, sức khống chế của thiên địch, thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây trồng... để phân 

tích thực trạng đồng ruộng và đề ra biện pháp xử lý phù hợp . 

2- Phương pháp điều tra Hệ sinh thái: 

a. Các khái niệm: 

- Hệ sinh thái là gì: Hệ sinh thái là tập hợp các yếu tố sinh vật, phi sinh vật trong 

một khoảng không gian và thời gian nhất định. 

- Các yếu tố sinh vật : Là các yếu tố có sự sinh trưởng, phát triển như: Cây lúa, cỏ 

dại, sâu hại, thiên địch, bệnh hại ... 

- Các yếu tố phi sinh vật: Là các yếu tố không phải là sinh vật (không có sự sinh 

trưởng, phát triển) như: Đất đai, khí hậu thời tiết, nước, ánh sáng. Ngoài ra Hệ sinh thái 

còn chịu tác động của con người 

- Côn trùng là gì: Côn trùng là những lo i động vật có 6 chân. Cơ thể phân thành 3 

phần rõ rêt: Đầu, ngực, bụng. Như vậy nhện tuy cùng thuộc loài chân đốt nhưng không 

phải là côn trùng vì chúng có 8 chân. 

- Sâu hại là gì: Là những côn trùng hoặc nhện sử dụng các bộ phận của cây trồng 

làm thức ăn của chúng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, đến năng suất và chất 

lượng nông sản. 

- Thiên địch là gì: Là những sinh vật sử dụng các loài dịch hại làm thức ăn của 

chúng bằng cách ký sinh hoặc bắt mồi ăn thịt. 

- Bệnh hại là gì: Là trạng thái không bình thường của cây, nguyên nhân do những 

Vi sinh vật, hay do các điều kiện bất thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, 

đến năng suất và chất lượng nông sản. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh khác nhau (Nấm, 

Virus, Vi khuẩn, Tuyến trùng, Sinh lý ...) 
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- Cỏ dại là gì: Là những loại thực vật mọc ngoài ý muốn của con người. 

b. Phương pháp điều tra Hệ sinh thái : 

- Đi ra ngoài ruộng quan sát thời tiết trong ngày (nắng, mưa hay âm u), quan sát 

toàn bộ cánh đồng và có nhận xét chung. 

- Quan sát chế độ nước (cạn, đủ, nhiều). Sau đó điều tra cụ thể 10 khóm lúa theo 

đường thẳng, vị trí điều tra đầu tiên cách bờ khoảng 1,2 mét. Cả hai ruộng đều quan sát, 

điều tra và ghi chép như nhau. 

- Trước khi đo đếm từng khóm, trước hết quan sát các loại côn trùng dễ bay, dễ 

nhảy trước (chuồn chuồn kim, ong, bướm, châu chấu ...) Sau đó đến các đối tượng sâu, 

bệnh hại khác theo phương châm “từ xa đến gần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong”, 

xem xét kỹ trên khóm lúa, kể cả phần mặt nước xung quanh khóm lúa. Ghi chép đầy đủ 

các số liệu về sâu hại, bệnh hại, thiên địch, cỏ dại, chuột, đo chiều cao, đếm số dảnh, số lá 

xanh, lá vàng ... Số liệu ghi chép được đưa vào mẫu ghi chép sau: 

Chỉ tiêu Ruộng ICM Ruộng đối chứng 

K.1 K.2 . . . K.10 T.số T.B K.1 K.2 . . . K.10 T.số T.B 

Số dảnh/khóm 

Số khóm/m
2
 

Số lá/dảnh 

Số lá xanh/kh 

Số lá vàng/kh 

Chiều cao cây 

Mực nước 

Cỏ dại 

Sâu đ.thân(c/k) 

Sâu C.lá (c/k) 

Rầy nâu (c/k) 

Nhện (c/k) 

. . . . . . 

                        

  

Ghi chú: 

- Chiều cao cây tính từ mặt đất đến chóp lá cao nhất. Từ khi lúa trỗ tính đến đỉnh bông 

lúa. 

- Số lá xanh: Tính số lá đã hoàn chỉnh và còn xanh. 

- Sâu hại và thiên địch: Tính mật độ theo con/khóm hay quy ra con/m2. 

- Bệnh hại: Tính tỷ lệ (%) số lá bị bệnh. 

3. Vẽ Hệ sinh thái: 

Để vẽ Hệ sinh thái, mỗi nhóm cần có mẫu sống (cây lúa, cỏ dại, sâu hại, bệnh hại, 

thiên địch ... và vẽ theo quy luật sau đây: 

- Vẽ cây lúa có mang đúng số nhánh trung bình đã đếm, ghi số nhánh bên cạnh. 

Nếu cây khoẻ tô màu xanh, nếu cây thiếu dinh dưỡng hoặc bị bệnh tô màu vàng, các lá 

phía dưới tô màu vàng. 
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- Đối với cỏ dại về kích thước và mật độ tương ứng với cây lúa, vẽ các loại cỏ hiện 

diện trên đồng ruộng. 

- Đối với sâu hại: Vẽ những loại sâu đã tìm thấy ở ngoài đồng và vẽ bên phải cây 

lúa, viết mật độ trung bình bên cạnh tên sâu, có thể viết bằng tên địa phương. 

- Đối với thiện địch: Vẽ những đối tượng đã tìm thấy ngoài đồng ruộng, vẽ bên 

trái cây lúa, viết tên gọi và mật độ bên cạnh hình vẽ. 

- Đối với chuột: Vẽ các nhánh nằm trên mặt đất (bằng các nhánh trung bình bị 

cắn). 

- Nếu có nắng thì vẽ mặt trời rọi nắng, trời âm u vẽ mặt trời bị mây che khuất. 

- Nếu ruộng mới được bón phân thì vẽ bàn tay rải phân, ghi rõ là phân đạm, lân 

hay kali, liều lượng bón. 

- Nếu ruộng có phun thuốc thì vẽ vòi phun và viết tên thuốc. 

- Sau khi vẽ xong, ghi các chỉ tiêu nông học, nhận xét (về thời tiết, giai đoạn sinh 

trưởng của cây, tình hình sâu bệnh hại ...) và ghi biện pháp sử lý của nhóm xuống phía 

dưới tờ Ao. 

4-Thảo luận Hệ sinh thái : 

- Mỗi người trong nhóm sẽ sắm vai là người hỏi (mỗi tuần lại thay đổi người 

khác), người này ra câu hỏi, người kia ghi chép và trả lời. 

- Mỗi nhóm phải trình bày những quan sát, hình vẽ, ý kiến thảo luận, kết luận của 

nhóm mình cho nhóm khác nghe và tiếp thu ý kiến thảo luận của nhóm bạn. Giảng viên 

cần hướng cho lớp thảo luận vần đề trọng tâm xảy ra trong tuần và đưa ra biện pháp sử lý 

thích hợp (bón phân, làm cỏ, mực nước, phun thuốc ...) trong mối tương quan hệ sinh thái 

mà không tách dời các yếu tố. Ví dụ: Cỏ dại nhiều cần làm cỏ, bón đạm nhưng thời tiết 

âm u phải dừng lại, hoặc nếu thấy trứng sâu đục thân nhiều, lẽ ra phải phun thuốc nhưng 

thấy nhiều thiên địch (ong, muồm muỗm,...) thì không cần phun thuốc ... 

5. Cách tính năng suất và hiệu quả kinh tế 

a. Cách tính năng suất lý thuyết 

                                     Số bông/m
2
 x Số hạt chắc/bông x P1000hạt 

Năng suất (tạ/ha) =   

                              10.000 

b. Cách tính hiệu quả kinh tế  

- Lãi thuần = Giá trị thu được - tổng giá trị đầu tư 

- Lãi ròng: Tổng thu công thức thí nghiệm – (Tổng thu của công thức đối chứng + 

chi phí tăng thêm). 
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D. Cây Ngô: 

I. Kế hoạch tập huấn 

TT Nội dung chi tiết Thời gian 

thực hiện 

1 Ngày thứ nhất: Tổ chức trước khi gieo trồng ngô 30 ngày 

Nội dung: 

- Khai mạc lớp tập huấn; 

- Giới thiệu dự án WB7; 

- Ổn định công tác tổ chức lớp học; 

- Giới thiệu chung về tình hình phát triển cây ngô trên địa bàn tỉnh, 

các văn bản nhà nước có liên quan và chương trình ICM trên ngô; 

- Bố trí địa điểm thí nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực 

nghiệm trên đồng ruộng. 

Mục tiêu: 

- Các học viên nắm bắt được kế hoạch hoạt động và tài trợ của 

dự án WB7. 

- Biết được nội dung chương trình ICM trên cây ngô 

- Nắm được các kỹ năng thao tác xây dựng thực nghiệm đồng 

ruộng. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Khai mạc lớp tập huấn. BCĐ dự án giới thiệu chung về nội dung, 

mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án WB7. 

2. BTC: Ổn định lớp học, giới thiệu làm quen, bầu lớp trưởng, chia 

tổ, bầu tổ trưởng. Giới thiệu chương trình và kế hoạch tập huấn. 

3. Giảng viên trình bày chung về tình hình phát triển cây ngô trên 

địa bàn tỉnh: vị trí và tầm quan trọng của cây ngô và định hướng 

phát triển cây ngô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.  

4. Điều tra nông dân: Nhằm biết được tình hình sản xuất của vụ 

trước là cơ sở để so sánh kết quả sau khi kết thúc lớp tập huấn. 

5. Giảng viên trình bày khái niệm ICM? Đưa ra câu hỏi mở: tại sao 

phải thực hiện 3 giảm 3 tăng trong sản xuất ngô? nội dung của 3 

giảm 3 tăng là gì? Cơ sở khoa học và thực tiễn của 3 giảm 3 tăng là 

gì?...để nắm bắt được quan điểm, sự hiểu biết và thực tế sản xuất của 

bà con để hướng bà con ứng dụng ICM trên cây ngô là hiệu quả 

nhất. 

6. Giảng viên hướng dẫn quy trình thực hiện ICM: bố trí địa điểm thí 

nghiệm, giới thiệu tổng quan các nội dung thực nghiệm trên đồng 

ruộng (quy trình kỹ thuật sản xuất ngô theo ICM). 

7. Thảo luận về các bước tiến hành: giúp bà con nắm tốt các nội 

dung tiếp tục thực hiện trong các lớp tập huấn tiếp theo.  

 

Ngày 

6/1/2015 

(Trước khi 

bước vào 

vụ sản xuất 

30 ngày) 

 

2 Ngày thứ 2: Tập huấnTrước khi trồng ngô 10 ngày Ngày 
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Nội dung 

- Giới thiệu phương pháp tính toán thời vụ và công thức luân canh 

cây trồng; 

- Phương pháp chọn hạt giống trước khi gieo trồng; 

- Kỹ thuật xử lý hạt giống 

- Khảo sát đánh giá tình trạng, chất lượng đất phục vụ sản xuất; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Mục tiêu: 

- Nắm bắt được cách tính toán bố trí thời vụ trồng ngô và các công 

thức luân canh cây trồng với ngô. 

- Nắm được kỹ thuật chọn và xử lý hạt giống ngô để áp dụng hiệu 

quả vào sản xuất 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên nêu tầm quan trọng của việc xác định cơ cấu giống, 

thời vụ trong sản xuất ngô. Cơ cấu giống, thời vụ trên địa bàn tỉnh ta 

và tại địa phương.  Các công thức luân canh cây trồng với ngô. 

2. Đưa ra câu hỏi mở và cùng thảo luận: bà con thường tính toán và 

xác định thời vụ gieo trồng ngô như thế nào? GV tổng hợp các ý 

kiến, đánh giá và sau đó trình bày phương pháp tính toán thời vụ và 

công thức luân canh cây trồng để nông dân nắm vững phương pháp 

nhằm ứng dụng trong sản xuất linh hoạt nhất. 

3. Trình bày, kết hợp với thảo luận mở: tại sao phải chọn và xử lý 

hạt giống trước khi gieo? Sau khi thảo luận, GV trình bày các 

phương pháp chọn hạt giống tốt và kỹ thuật xử lý hạt giống ngô 

trước khi gieo trồng. 

4. Thực hành ngâm ủ hạt giống; 

5. Cả lớp kiểm tra, khảo sát đánh giá tình trạng, chất lượng đất phục 

vụ sản xuất ngô: độ ẩm đất, chất đất... 

6. Tóm tắt nội dung đã học. Nhận xét, đánh giá và tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

26/1/2015 

(Trước khi 

bắt đầu 

gieo trồng 

10 ngày) 

3 Ngày thứ 3: Hướng dẫn trước khi gieo trồng ngô 3 ngày 

Nội dung: 

- Kỹ thuật làm đất và xử lý đất trên ruộng ngô; 

- Tính toán nhu cầu phân bón trên ngô 

- Thực hành, đánh giá kỹ thuật làm đất; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Mục tiêu: 

- Giúp học viên nắm được các khâu kỹ thuật thực nghiệm trên đồng 

ruộng và biện pháp quản lý dinh dưỡng hợp lý cho cây ngô theo 

chương trình ICM. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại đồng ruộng  

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên trình bày kỹ thuật làm đất và biện pháp xử lý đất trước 

Ngày 

2/2/2015 

(Trước khi 

gieo  trồng 

3 ngày) 
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khi gieo trồng ngô. Nêu ra câu hỏi: đất trồng ngô trước khi gieo phải 

đạt yêu cầu như thế nào? Vì sao? để lớp thảo luận và thống nhất 

quan điểm. 

2. GV trình bày nhu cầu phân bón của cây ngô, lượng phân bón, 

cách bón, thời gian bón và cách quy đổi lượng phân hỗn hợp NPK 

sang phân đơn, cách nhận biết phân bón trên thị trường ....để giúp 

học viên nắm vững kiến thức trong sử dụng phân bón đối với cây 

trồng nói chung và cây ngô nói riêng. Cho học viên thực hành quy 

đổi lượng phân tổng hợp sang phân đơn một cách thành thạo. Kỹ 

thuật bón phân lót cho cây ngô: mục đích, loại phân bón, thời điểm 

bón? 

3. Lớp học thực hành và đánh giá kỹ thuật làm đất: Kiểm tra tình 

hình đồng ruộng trước khi gieo trồng 3 ngày xem đảm bảo hay chưa 

đảm bảo để có ý kiến với ban tổ chức và hộ gia đình tác động khâu 

kỹ thuật làm đất đạt yêu cầu nhất. 

4. GV tóm tắt các nội dung đã thực hiện trong ngày học, tổng kết rút 

kinh nghiệm ngày học. 

4 Ngày thứ 4: Hướng dẫn đồng ruộng vào thời điểm gieo trồng 

Nội dung: 

- Các phương pháp sản xuất ngô giai đoạn cây con 

- Thực hành gieo trồng ngô 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học 

Mục tiêu: 

- Giúp học viên nắm được các biện pháp kỹ thuật gieo trồng ngô giai 

đoạn cây con theo chương trình ICM 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại đồng ruộng  

Các bước tiến hành: 

1. Trình bày các phương pháp trồng ngô  hiện nay: Trồng ngô bầu, 

mạ ngô hay gieo trực tiếp ...Để có được cây ngô khoẻ, đanh cứng thì 

trong quá trình thực hiện các phương pháp trên phải lưu ý các vấn đề 

gì? Các tổ tiến hành thảo luận và giảng viên tổng hợp, thống nhất 

vấn đề cần thực hiện. 

2. Kiểm tra thực hiện việc ngâm ủ, xử lý hạt giống: Kiểm tra, đánh 

giá chất lượng hạt giống sau khi ngâm ủ, mầm đã đảm bảo yêu cầu 

chưa để tiến hành gieo trồng? 

3. Cả lớp thực hành gieo trồng ngô tại ruộng: Giảng viên hướng dẫn 

cách gieo ngô bầu và trồng ngô trực tiếp trên ruộng: mật độ trồng, 

trồng theo hàng đơn hay hàng đôi.... các biện pháp thực hiện sau khi 

gieo, trồng ngô: chế độ nước, chống mối, kiến, chuột, .... 

4. GV tóm tắt các nội dung đã thực hiện trong ngày học, tổng kết rút 

kinh nghiệm ngày học. 

 

Ngày 

5/2/2015 

(Cùng thời 

điểm gieo 

trồng) 

5 Ngày thứ 5:Tập huấn giai đoạn ngô từ gieo đến 3 lá thật 

Nội dung: 

- Kỹ thuật chăm sóc ngô giai đoạn từ gieo – 3 lá thật; 

10/2/2015 

(Sau gieo 

trồng 5 
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- Thực hành kỹ thuật chăm sóc ngô; 

- Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học. 

Mục tiêu: 

- Giúp học viên nắm được sinh lý của cây ngô giai đoạn từ gieo đến 

3 lá thật, các yếu tố ảnh hưởng từ đó đưa ra biện pháp quản lý theo 

chương trình ICM 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và tại ruộng mạ 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên vừa trình bày vừa đưa ra câu hỏi để các nhóm thảo 

luận: Đặc điểm sinh lý cây ngô giai đoạn từ gieo đến khi có 3 lá thật, 

các yếu tố ảnh hưởng? Cho các nhóm thảo luận trong 10 phút và cử 

đại diện nhóm lên trình bày. GV tổng hợp và trình bày rõ hơn về 

sinh lý cây ngô ở giai đoạn này và các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra 

biện pháp quản lý tốt nhất. 

2. Giảng viên đưa ra câu hỏi mở: Sau khi gieo trồng ngô, bà con 

thường tác động các biện pháp kỹ thuật nào để giúp cây ngô mọc 

đều, sinh trưởng phát triển tốt nhất? Các tổ thảo luận nhóm, trình 

bày, giảng viên đánh giá, nhận xét và sau đó tổng hợp và trình bày 

kỹ thuật chăm sóc ngô giai đoạn từ gieo – 3 lá thật để học viên nắm 

vững áp dụng vào thực tế sản xuất. 

3. Thực hành kỹ thuật chăm sóc ngô giai đoạn từ gieo- 3 lá thật: 

Trên ruộng ngô, giảng viên đưa ra câu hỏi mở: học viên đánh giá 

tình hình stpt của ruộng ngô? Sau khi học viên kiểm tra số lá, chế độ 

nước, sâu bệnh....và đánh giá tình hình stpt của ruộng ngô, giảng 

viên tổng hợp và đưa ra các biện pháp kỹ thuật cần tác động đến 

ruộng ngô trong thời điểm hiện tại, cả lớp cùng thực hành: tỉa, dặm 

ổn định mật độ (đối với ngô gieo trồng trực tiếp), tưới nước..... 

4. Giảng viên tổng kết nội dung tập huấn trong ngày, đánh giá rút 

kinh nghiệm ngày học. 

ngày) 

6 Ngày thứ 6: Hướng dẫn đồng ruộng sau gieo trồng 11 ngày 

Nội dung: 

- Các đối tượng sâu bệnh trên ngô và biện pháp quản lý; 

Mục tiêu: 

- Giúp học viên nhận biết và nắm rõ quy luật phát sinh, triệu chứng 

gây hại của từng đối tượng sâu, bệnh hại ngô để đưa ra biện pháp 

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho cây ngô. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên đưa ra câu hỏi để các nhóm cùng thảo luận và trả lời: 

trong quá trình trồng ngô bà con thường gặp phải những đối tượng 

sâu bệnh hại ngô gì? Các nhóm thảo luận và cử đại diện lên trình 

bày. Giảng viên tổng hợp và phân tích rõ hơn quy luật phát sinh, 

triệu chứng gây hại và đưa ra các biện pháp phòng trừ các đối tượng 

sâu bệnh hại trên cây ngô đảm bảo theo IPM. 

2. Thực hành tại ruộng ngô: hướng dẫn cách điều tra phân tích hệ 

sinh thái ruộng ngô, xác định những đối tượng sâu bệnh hại hiện có 

Ngày 

16/2/2015 

Sau gieo 

trồng 11 

ngày 
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trên ruộng và đưa ra biện pháp xử lý... 

3. GV tổng hợp kiến thức đã học trong ngày, tổng kết rút kinh 

nghiệm ngày học. 

7 Ngày thứ 7: tập huấn đồng ruộng trên cây ngô giai đoạn cây con 

Nội dung: 

- Kỹ thuật chăm sóc và quản lý ruộng ngô từ 3 lá đến 7-9 lá 

- Thực hành trên đồng ruộng 

Mục tiêu: 

- Giúp học viên hiểu rõ đặc điểm sinh lý của cây ngô giai đoạn từ 3 

lá đến 7-9 lá; ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái, các đối tượng sâu 

bệnh hại cây ngô ở giai đoạn này từ đó đưa ra các biện pháp kỹ thuật 

chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh... 

- Nắm được các biện pháp chăm sóc quản lý ruộng ngô theo ICM 

(Dặm tỉa, bón thúc lần 1) 

- Biết cách phân tích hệ sinh thái ruộng ngô ở giai đoạn từ 3 đến 7-9 

lá để xác định các biện pháp tác động 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành 

1. Giảng viên nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây 

ngô giai đoạn 3 lá – 7-9 lá? Thế nào là cây ngô khoẻ? các yếu tố ảnh 

hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây ngô giai đoạn này? Giảng 

viên cho học viên thảo luận theo nhóm 10 phút, sau đó từng tổ trình 

bày nội dung. Giảng viên vừa tổng hợp ý kiến vừa trình bày rõ hơn 

về đặc điểm sinh lý của cây ngô giai đoạn từ 3 lá đến 7-9 lá, các yếu 

tố ảnh hưởng  và các đối tượng sâu bệnh thường gây hại cây ngô giai 

đoạn này. 

2. Giảng viên trình bày và nêu câu hỏi thảo luận kỹ thuật bón phân thúc 

lần 1 cho ngô: mục đích của lần bón này, lượng phân bón, cách bón? 

3. Giảng viên hướng dẫn cách phân tích hệ sinh thái ruộng ngô ở giai 

đoạn này, nêu câu hỏi mở và cùng thảo luận: Tại sao phải phân tích 

hệ sinh thái đồng ruộng? Cách phân tích hệ sinh thái? Từ sự hiểu 

biết về hệ sinh thái, đặc điểm sinh lý của cây ngô để có biện pháp kỹ 

thuật tác động tốt nhất (bón phân, tưới nước, làm cỏ, phòng trừ sâu 

bệnh..). 

4. Thực hành trực tiếp tại đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh 

thái, xác đinh các đối tượng sâu bệnh hiện có trên ruộng ngô, cách 

phân biệt các loại thiên địch có ích. Thực hành bón phân thúc lần 1. 

Ngày 

25/2/2015 

(Sau gieo 

trồng 20 

ngày) 

8 Ngày thứ 8: Hướng dẫn đồng ruộng ở giai đoạn ngô từ 7-9 lá đến 

trước trỗ cờ 

Nội dung: 

- Kỹ thuật chăm sóc và quản lý ruộng ngô từ 7-9 lá đến trước trỗ cờ 

- Thực hành trên đồng ruộng 

Ngày 

19/3/2015 

(Sau gieo 

trồng 42 

ngày) 
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Mục tiêu: 

- Biết cách phân tích hệ sinh thái ruộng ngô giai đoạn từ 7-9 lá đến 

trước trỗ cờ để có biện pháp xử lý tạo điều kiện cho cây ngô phát 

triển khỏe, sạch sâu bệnh. 

- Nắm được đặc điểm sinh lý của cây ngô ở giai đoạn từ 7-9 lá đến 

trước trỗ cờ, các yếu tố ảnh hưởng và các đối tượng sâu bệnh hại cây 

ngô ở giai đoạn này (giai đoạn vươn cào và phân hóa cơ quan sinh 

sản).  

- Nắm được kỹ thuật bón phân thúc lần 2 cho ngô theo chương trình 

ICM. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây 

ngô giai đoạn 7-9 lá đến trước trỗ cờ? các yếu tố ảnh hưởng đến sinh 

trưởng phát triển của cây ngô giai đoạn này? Các đối tượng sâu bệnh 

hại? Giảng viên cho học viên thảo luận theo nhóm 10 phút, sau đó 

từng tổ trình bày nội dung. Giảng viên vừa tổng hợp ý kiến vừa trình 

bày rõ hơn về đặc điểm sinh lý của cây ngô giai đoạn này, các yếu tố 

ảnh hưởng  và các đối tượng sâu bệnh thường gây hại cây ngô. 

2. Giảng viên trình bày và nêu câu hỏi thảo luận kỹ thuật bón phân 

thúc lần 2 cho ngô: mục đích của lần bón này, lượng phân bón, cách 

bón? 

3. Thực hành trực tiếp tại đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh 

thái, xác đinh các đối tượng sâu bệnh hiện có trên ruộng ngô để đưa 

ra biện pháp xử lý. Thực hành làm cỏ, bón phân thúc lần 2, tưới 

nước và vun gốc cao cho ngô. 

4. Tổng kết ngày học và rút kinh nghiệm. 

9 Ngày thứ 9: Hướng dẫn tập huấn cây ngô giai đoạn trỗ cờ, phun 

râu 

Nội dung: 

- Kỹ thuật chăm sóc và quản lý ruộng ngô giai đoạn trỗ cờ, phun râu 

- Thực hành trên đồng ruộng 

Mục tiêu: 

- Biết cách phân tích hệ sinh thái ruộng ngô giai đoạn nở hoa từ đó 

đưa ra biện pháp quản lý ruộng ngô tốt nhất.  

- Giúp học viên năm được đặc điểm sinh lý cây ngô giai đoạn nở hoa 

(trỗ cờ, tung phấn, phun râu, thụ tinh); các yếu tố ảnh hưởng từ đó 

đưa ra biện pháp quản lý ruộng ngô tốt nhất (tưới nước, rút cờ, thụ 

phấn bổ sung...) 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây ngô giai 

đoạn nở hoa?  các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của 

cây ngô giai đoạn này? Các đối tượng sâu bệnh gây hại? GV cho học 

viên thảo luận theo nhóm 10 phút, sau đó từng tổ trình bày nội dung. 

GV vừa tổng hợp ý kiến vừa trình bày rõ hơn về đặc điểm sinh lý 

Ngày 

6/4/2015 

(Sau gieo 

trồng 60 

ngày) 
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của cây ngô giai đoạn nở hoa, các yếu tố ảnh hưởng và các loại sâu 

bệnh hai cây ngô ở giai đoạn này. 

2. Thực hành trực tiếp tại đồng ruộng: điều tra, phân tích hệ sinh thái 

ruộng ngô giai đoạn nở hoa. Thực hiện các biện pháp chăm sóc: tưới 

nước, thụ phấn bổ sung... 

3. Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học 

10 Ngày thứ 10: Hướng dẫn ngoài đồng ruộng cây ngô ở giai đoạn 

chín 

Nội dung: 

- Kỹ thuật chăm sóc và quản lý ruộng ngô giai đoạn chín 

- Điều tra hệ sinh thái đồng ruộng. 

- Thực hành trên đồng ruộng 

Mục tiêu: 

- Biết cách phân tích hệ sinh thái ruộng ngô giai đoạn chín để có 

biện pháp quản lý ruộng ngô. 

- Giúp học viên năm được đặc điểm sinh lý cây ngô giai đoạn chín; 

các yếu tố ảnh hưởng, các đối tượng sâu bệnh gây hại từ đó đưa ra 

biện pháp quản lý ruộng ngô tốt nhất (điều tiết nước, phòng trừ sâu 

bệnh, ...) 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. GV nêu câu hỏi cùng thảo luận: Đặc điểm sinh lý của cây lúa giai 

đoạn chín? các yếu tố ảnh hưởng cây ngô giai đoạn này? Các đối 

tượng sâu bệnh hại? GV cho học viên thảo luận theo nhóm 10 phút, 

sau đó từng tổ trình bày nội dung. GV vừa tổng hợp ý kiến vừa trình 

bày rõ hơn về đặc điểm sinh lý của cây ngô giai đoạn chín, các yếu 

tố ảnh hưởng đến cây ngô giai đoạn này, các đối tượng sâu bệnh gây 

hại và biện pháp xử lý. 

2. Hướng dẫn học viên viết báo cáo thu hoạch 

3. Hướng dẫn điều tra, phân tích hệ sinh thái ruộng ngô giai đoạn chín. 

4. Thực hành tại đồng ruộng: Kiểm tra thực tế đồng ruộng đang có 

những đối tượng sâu bệnh nào? Và đưa ra biện pháp phòng trừ cụ 

thể cho từng đối tượng. 

5. Tổng kết rút kinh nghiệm ngày học 

Ngày 

27/4/2015 

Sau gieo 

trồng 

80ngày 

11 Ngày thứ 11: Tập huấn vào thời điểm thu hoạch ngô 

Nội dung: 

- Tính toán năng suất, hiệu quả kinh tế 

- Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản ngô 

- Thực hành thu hoạch và tính năng suất, hiệu quả kinh tế 

Mục tiêu: 

- Học viên xác định được thời điểm thu hoạch ngô, và biện pháp bảo 

quản ngô. 

Ngày 

25/5/2015 

Thời điểm 

thu hoạch 
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- Học viên tự đánh giá được kết quả của mô hình, tính toán năng suất 

và hiệu quả kinh tế. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Giảng viên trình bày và hướng dẫn nông dân tính toán và đánh giá 

năng suất với một số chỉ tiêu như: số cây/ha, Tỷ lệ bắp hữu hiệu, số 

hạt/hàng, Số hạt/bắp, P1000 hạt. Cách tính hiệu quả kinh tế.  

2. GV trình bày kỹ thuật thu hoạch và bảo quản ngô 

3. Tổ chức thực hành thu hoạch, tính toán năng suất và hiệu quả kinh tế. 

12 Ngày thứ 12: 

Nội dung: 

- Tổng kết lớp học 

- Bế giảng, trao chứng chỉ 

 Mục tiêu 

- Học viên biết cách chuẩn bị báo cáo và trình bày trước hội nghị, 

đồng thời tự biết tổng kết và đánh giá được kết quả sản xuất. 

- Chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng sản xuất ngô theo chương trình 

ICM. 

Địa điểm tập huấn: Trong hội trường và trực tiếp tại đồng ruộng 

Các bước tiến hành: 

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu. 

2. Đại diện hộ nông dân đọc báo cáo kết quả. 

3. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm. 

4. Đại biểu tham gia ý kiến. 

5. Phương án nhân rộng trong thời gian tới. 

6. Trao chứng chỉ và bế giảng lớp học. 

Ngày 

1/6/2015 

(Sau thu 

hoạch ngô 

5 -7ngày) 
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II. Nội dung 

CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT VỀ ICM 
 

I. KHÁI NIỆM ICM (Integrated Crop Management). 

ICM có nghĩa là "Quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng". Cũng có 

thể hiểu ICM là thực hiện chương trình 2 giảm, 3 tăng hoặc 3 giảm, 3 tăng. 

+ Giảm lượng phân hoá học bón thừa trên đồng ruộng, tạo cây trồng khoẻ. 

+ Giảm sử dụng thuốc trừ sâu, bệnh. 

+ Giảm giống hoặc tiết kiệm nước tưới (những nơi đang còn tập quán trồng dày). 

+ Tăng năng suất cây trồng. 

+ Tăng chất lượng sản phẩm. 

+ Tăng hiệu quả kinh tế. 

II. MỤC ĐÍCH CỦA ICM. 

- Tạo mọi điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển khoẻ, chống chịu sâu 

bệnh hại, giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV, cho năng suất, chất lượng cao. 

- Gieo trồng với mật độ hợp lý theo từng giống, chân đất và mùa vụ, tiết 

kiệm lượng giống/ha gieo trồng. 

- Bón phân cân đối, hợp lý theo từng giống, giai đoạn sinh trưởng của cây, 

chân đất và mùa vụ, tiết kiệm lượng phân bón (chú ý phân đạm)/ha gieo trồng. 

- Xử lý đồng ruộng trên cơ sở điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng 

nhằm giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV. 

- Giúp nông dân biết phương pháp tiến hành các thực nghiệm đơn giản trên đồng 

ruộng, phân tích đánh giá kết quả của thực nghiệm, áp dụng kết quả vào sản xuất. 

III. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ICM TRÊN CÂY NGÔ. 

Dựa trên mối quan hệ (tác động tương hỗ) giữa các thành phần trong hệ sinh 

thái ruộng ngô. 

                                                   Cây ngô 

 

 

                        Thiên địch                                 Dịch hại 

                (các loại có ích trên đồng ruộng)            (sâu bệnh, cỏ dại) 

Cây ngô: Để tạo cho cây ngô khoẻ chúng ta phải: 

-  Chọn giống tốt, tạo điều kiện có cây ngô phát triển  khoẻ. 

- Làm đất kỹ, gieo trồng với mật độ hợp lý... 

- Bón phân cân đối, hợp lý theo từng chân đất, giống, giai đoạn sinh trưởng 

của cây ngô. 

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước... 

Thiên địch: 

Bảo vệ và sử dụng các loài thiên địch trên đồng ruộng để phòng trừ sâu, 

bệnh hại (trồng cây khoẻ, không phun thuốc trừ sâu sớm từ 30-40 ngày sau trồng). 

Dịch hại: 
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Quản lý các loài dịch hại trên ruộng ngô theo hướng IPM (xử lý đồng ruộng 

dựa trên cơ sở điều tra, phân tích hệ sinh thái). 

IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ICM. 

1. Giảm lượng giống. 

Giảm giống bằng cách giảm mật độ gieo trồng. Gieo trồng với mật độ 

khoảng cách vừa phải, không quá dầy. 

2. Giảm lượng phân đạm. 

Mục tiêu là trồng cây khoẻ, muốn cây khoẻ phải bón cân đối các nguyên tố 

NPK, trung và vi lượng. 

- Bón đúng các yếu tố dinh dưỡng cây trồng cần vào các thời điểm thích hợp. 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Bón đủ về lượng. 

Bón phân cân đối là giải pháp để hài hoà giữa hiệu quả đầu tư phân bón và 

hệ số lãi. 

Giảm phân đạm thừa bằng cách: Bón đúng loại phân và lượng phân. 

+ Ước tính lượng phân đạm, lân, kali cần bón từ đầu vụ dựa vào: 

- Điều tra các hộ nông dân tiên tiến (30 - 50 hộ). 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Quy trình của địa phương. 

+ Bón đúng cách: Phân chuồng, phân lân bón sâu và không quá 20% N khi 

làm đất. 

+ Bón đúng thời điểm cây ngô cần. 

3. Giảm thuốc trừ sâu: để giảm lượng thuốc trừ sâu cần. 

- Trồng cây khoẻ: có quy trình bón phân hợp lý. 

- Cân bằng hệ sinh thái ruộng ngô: hạn chế phun thuốc trừ sâu sớm 30-40 

ngày sau gieo trồng, không phun thuốc định kỳ, chỉ phun khi mật độ sâu đến 

ngưỡng (TCVN). 

V. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ICM TRÊN CÂY NGÔ 

- Chọn ruộng bố trí thí nghiệm: chọn những ruộng liền vùng, đất đồng đều, 

chủ động tưới tiêu, ruộng thí nghiệm được bố trí ở gần khu vực tập huấn. 

- Bố trí ruộng: tốt nhất ruộng của nông dân nên chia làm 2 phần, một bên 

làm theo quy trình ICM, quy mô 1000 m
2
, một bên làm theo tập quán của nông dân 

để có thể so sánh đánh giá kết quả của hai ruộng. 

 

 

- Nền thí nghiệm: 

+ Biện pháp làm đất đồng đều ở cả ruộng mô hình và ruộng làm theo nông dân. 

+ Giống ngô, thời gian gieo trồng ở ruộng mô hình và ruộng nông dân như nhau. 

+ Mật độ: một bên theo quy trình của ICM, một bên theo tập quán của nông dân. 

+ Phân bón: một bên bón theo quy trình ICM, một bên do nông dân tự bón.  

- Địa điểm: xã Định Tường huyện Yên Định. 

 

Khu mô hình 
1.000 m

2
 

Khu đối chứng 
1.000 m

2
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CHƯƠNG 2 

SINH LÝ CÂY NGÔ QUA CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

 

Thời gian sinh trưởng của cây ngô từ khi gieo đến khi chín trung bình từ 90 - 

160 ngày (thời gian sinh trưởng dài, ngắn khác nhau phụ thuộc vào giống và điều 

kiện ngoại cảnh) 

Cây ngô trong cả đời sống qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, mỗi giai 

đoạn có những đặc điểm và yêu cầu ngoại cảnh khác nhau. Chia thành 5 giai đoạn 

như sau: 

 I. GIAI ĐOẠN NẢY MẦM (từ trồng đến 3 lá). 

1. Đặc điểm. 

+ Giai đoạn này có đặc điểm là phụ thuộc vào lượng các chất dự trữ trong hạt. 

Trước khi nảy mầm hạt hút nước và trương lên do vậy nước luôn có sẵn cho hạt 

hấp thu. Ở giai đoạn này bên trong hạt quá trình oxy hoá các chất dự trữ diễn ra 

mạnh qua quá trình sinh hoá phức tạp, những chất hữu cơ phức tạp sẽ chuyển 

thành các chất đơn giản dễ hoà tan (xảy ra nhờ hoạt động của các loại men với điều 

kiện có đủ ẩm, nhiệt độ và thoáng khí). 

+ Sau quá trình hút nước là sự nẩy mầm và sinh trưởng cây con 

Yêu cầu ngoại cảnh ở giai đoạn này là nước, nhiệt độ và không khí: 

- Nước: lượng nước cần thiết cho hạt ngô nảy mầm khoảng 45% trọng lượng 

khô tuyệt đối của hạt. Để đảm bảo đủ nước cho hạt nảy mầm, độ ẩm đất thích hợp 

trong khoảng 60-70% độ ẩm tương đối. 

- Nhiệt độ: ngô nẩy mầm thích hợp ở nhiệt độ: 25 - 30
0
C, tối thấp 10-12

0
C, tối 

cao từ 40-45
0
C. 

- Không khí: lúc hạt nảy mầm tiếp tục cho đến khi ngô được 3 lá, hạt ngô hô 

hấp mạnh nên đất gieo hạt cần phải thoáng khí. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Cần ngâm hạt trong điều kiện nhiệt độ thích hợp để hạt hút nước và này 

mầm được tốt nhất. 

- Ngâm đủ thời gian để hạt hút đủ ẩm giúp hạt nảy mầm tốt nhất. 

- Kỹ thuật làm đất kỹ, đất thoáng khí để cung cấp đủ oxi cho ngô hô hấp. 

II. GIAI ĐOẠN CÂY CON (từ lúc ngô 3 lá đến phân hoá hoa). 

1. Đặc điểm. 

Bắt đầu từ khi ngô đạt 3 - 4 lá đến 7 - 9 lá (vào khoảng 10 - 40 ngày sau khi 

gieo đối với giống ngô 4 tháng). Giai đoạn này cây chuyển từ trạng thái sống nhờ 

chất dự trữ trong hạt sang trạng thái hút chất dinh dưỡng của đất và quang hợp của 

bộ lá. Tuy nhiên giai đoạn này thân lá trên mặt đất phát triển chậm, lóng thân bắt 

đầu được phân hoá, các lớp rễ đốt bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh hơn 
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thân lá. Bông cờ bắt đầu phân hoá. Đây là giai đoạn làm đốt, hình thành các lớp rễ 

đốt và bắt đầu hình thành cơ quan sinh sản đực. 

Điều kiện ngoại cảnh thích hợp cho giai đoạn này: 

- Nhiệt độ: thích hợp là 20
0
 - 30

0
C (tối thích 25 - 28

0
C). Giai đoạn này cây 

chịu rét khoẻ hơn, vì thế tác hại của nhiệt độ thấp giảm hơn giai đoạn trước. Nhiệt 

độ cao ở giai đoạn này cây sinh trưởng nhanh, cây yếu; nhiệt độ giảm rễ ăn nông, ít 

rễ con, cây còi cọc, quá trình phân hoá đốt bị ảnh hưởng. 

- Độ ẩm đất: đây là giai đoạn cây ngô có khả năng chịu hạn tốt hơn trong suốt 

chu kỳ sinh trưởng. Độ ẩm thích hợp khoảng 60 - 65%.  

- Đất đai và chất dinh dưỡng: Yêu cầu đất tơi xốp và thông thoáng, đảm bảo 

cung cấp đủ oxy cho rễ phát triển. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Tưởi đủ ẩm cho cây. 

- Bón đủ lượng phân theo nhu cầu dĩnh dưỡng của từng giống ngô. 

- Làm cỏ cho ruộng ngô. 

- Phòng trừ các đối tượng dịch hại có nguy cơ gây hại gia tăng như: Sâu xám, 

dế, sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh bạch tạng,... 

III. GIAI ĐOẠN VƯƠN CAO VÀ PHÂN HÓA CƠ QUAN SINH SẢN. 

1. Đặc điểm. 

- Giai đoạn này cây ngô sinh trưởng thân lá nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, rễ 

ăn sâu, toả rộng. 

- Cơ quan sinh sản bao gồm bông cờ và bắp phân hoá mạnh (từ bước 4 -8 của 

bông cờ, bước 1-6 của bắp). Giai đoạn này kết thúc khi nhị cái xuất hiện. Đây là giai 

đoạn quyết định số hoa đực và hoa cái và có mối liên hệ chặt chẽ đến năng suất. 

Điều kiện tốt trong giai đoạn này là: đầy đủ chất dinh dưỡng, nước tưới, độ 

ẩm 70-75%, nhiệt độ thích hợp khoảng 24-25
0
C, nhiệt độ cao hay thấp đều ảnh 

hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phân hoá cơ quan sinh sản. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Bón cân đối các loại phân bón cho cây ngô, đặc biệt là NPK, phân trung và 

vi lượng. 

- Tưới đủ nước cho cây. 

- Phòng trừ các loài dịch hại như: Sâu đục thân, sâu xanh, bệnh đốm lá, bệnh 

gỉ sắt, bệnh than đen,… 

IV. GIAI ĐOẠN NỞ HOA (trỗ cờ, tung phấn, phun râu, thụ tinh). 

1. Đặc điểm. 

Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian không dài, trung bình 10-15 

ngày, tuy nhiên đây là giai đoạn quyết định năng suất. Cuối giai đoạn này cây ngô 
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gần như ngừng phát triển thân lá, nhưng vẫn tiếp tục hút các chất dinh dưỡng từ 

đất. Các chất dinh dưỡng và các chất hữu cơ bắt đầu tập trung mạnh vào các bộ 

phận sinh sản. Trong điều kiện tốt đặc biệt là thời tiết thuận lợi quá trình thụ tinh 

tiến hành tốt bắp mới cho nhiều hạt. 

Yêu cầu ngoại cảnh trong giai đoạn này rất khắt khe: nhiệt độ thích hợp của 

cây ngô khoảng 22 -25
0
C. Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến quá trình tung phấn, phun 

râu, thụ tinh. Nhiệt độ trên 35
0
C hạt phấn dễ bị chết. Ở giai đoạn này cây ngô cần 

nhiều nước, độ ẩm 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng, trời lặng, gió nhẹ, ít mưa, 

nắng nhẹ (mưa to làm hạt phấn bị trôi). 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Cần bố trí thời vụ tránh tác động của điều kiện thời tiết bất lợi đến sự thụ 

phấn, thụ tinh của cây ngô. 

- Bón cân đối các nguyên tố NPK, phân bón trung lượng và phân bón qua lá. 

- Tưới đủ ẩm cho cây. 

- Phòng trừ các đối tượng dịch hại như: Sâu xanh, sâu đục thân, rệp, bệnh 

đốm lá, bệnh gỉ sắt, bệnh than đen, bệnh mốc hồng,... 

V. GIAI ĐOẠN CHÍN (bao gồm từ thụ tinh đến chín). 

1. Đặc điểm. 

Giai đoạn này kéo dài 35 - 40 ngày từ khi thụ phấn thụ tinh. Chất dinh dưỡng 

từ thân lá tập trung mạnh về hạt và trải qua những quá trình biến đổi sinh lý phức 

tạp, trọng lượng hạt tăng nhanh, phôi phát triển hoàn toàn, trong giai đoạn chín dựa 

vào màu sắc và cấu tạo bên trong của hạt người ta chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn chín sữa 

- Giai đoạn chín sáp 

- Giai đoạn chín hoàn toàn 

Yêu cầu độ ẩm trong thời kỳ này khoảng 60-70% độ ẩm tối đa đồng ruộng, 

nhiệt độ trong khoảng 20-22
0
C. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Tươi nước đủ ẩm cho cây ngô bằng biện pháp tưới phù hợp. 

- Phòng chống các loài dịch hại ngô như: Chuột, bệnh ung thư ngô,…  
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CHƯƠNG 3  

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

I. GIỐNG NGÔ. 

Lựa chọn các giống ngô phù hợp từng chân đất, thời vụ và nằm trong cơ cấu 

giống của tỉnh. 

Cơ cấu giống vụ xuân 2014 – 2015. 

Stt Chân đất Loại giống 
TGST 

(ngày) 

Thời gian 

gieo trồng 

1 

Đất bãi ven 

sông suối, đất 

chuyên màu  

LVN10, CP888, LVN8960, 

NK4300 
125 - 135 

05/02 – 

28/02 

2 
Đất chuyên 

màu 

CP999, CP 3Q, CP333, SSC 131, 

VS 36, 30N34, NK4300, NK54, 

B21, B06, B265, NK66, P4199, 

NK6654, NK6326, DK 6919, 

PAC 999 super, DK9901,  30Y87, 

DK 8868, PAC339 

110 - 125 
05/02 - 

28/02 

 

II. THỜI VỤ GIEO TRỒNG. 

 

Vụ ngô Xuân là vụ ổn định nhất và cho năng suất cao nhất. Nhiệt độ tăng dần 

đến cuối T4, đầu tháng 5, thích hợp cho cây ngô sinh trưởng, phát triển và trỗ cờ, 

tỷ lệ đậu hạt cao. Nền nhiệt độ trong tháng 5,6 cao (25-30
0
C), ánh sáng mạnh thích 

hợp cho quá trình tích luỹ vật chất vào hạt ngô và tạo điều kiện cho ngô chín thuận 

lợi. 

 Bố trí thời vụ gieo trồng ngô vụ Xuân phải tính toán sao cho thời kỳ ngô trỗ cờ 

phun râu, thụ phấn thụ tinh gặp điều kiện thời tiết thích hợp, tránh rét muộn làm ảnh 

hưởng đến khả năng thụ phấn thụ tinh và tạo hạt. Trên cơ sở đó, tuỳ từng giống ngô thời 

vụ trồng ngô vụ Xuân sẽ bố trí gieo trồng trong tháng 2 (Từ 5/2-28/2). 

 

                                                   12-15 ngày    43-45 ngày 

 

Gieo                                    trỗ cờ, PR      thụ tinh                chín 

                                                               55- 60 ngày 

III. CÔNG THỨC LUÂN CANH. 

1. Luân canh theo vụ. 

+ Lúa Xuân muộn (T2-T6) - Lúa mùa sớm (T6-T9) - Ngô đông (T9,10-

T1,2). 
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+ Lúa xuân (T1, 2 – T5,6) – Ngô hè thu (T6 – T9) – Rau vụ đông (T10 – 

T1). 

+ Ngô xuân (T2 – T6) – Lùa mùa chính vụ (T6 – T10) – Rau vụ đông (T10 – 

T1). 

2. Luân canh theo năm. 

+ Năm thứ 1: Đậu tương xuân - Lúa mùa sớm - Cà chua sớm 

+ Năm thứ 2: Lúa xuân - Đậu tương hè - Dưa hấu thu đông 

+ Năm thứ 3: Đậu tương xuân - Lúa mùa cực sớm - Ngô thu đông 

IV. CHỌN GIỐNG VÀ XỬ LÝ HẠT GIỐNG. 

1. Yêu cầu khi chọn giống ngô : 

 - Giống ngô có tiềm năng năng suất cao, thích hợp với điều kiện thâm canh, thời 

vụ và điều kiện đồng đất. 

 - Hạt giống ngô phải có chất lượng tốt, sạch sâu bệnh, đúng giống, đảm bảo tỷ lệ 

nảy mầm... 

 - Giống ngô phải nằm trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh và được mua ở những 

đơn vị có uy tín. 

 - Khi mua giống cần lưu ý thời gian đóng gói và hạn sử dụng của giống trên 

bao  bì (thông thường hạn dùng là 1 năm kể từ ngày đóng gói) 

2. Kỹ thuật xử lý hạt giống  

 - Xử lý thuốc BVTV: 
 Hiện nay, hạt giống ngô trước khi đóng gói thường đã được các nhà sản 

xuất xứ lý thuốc phòng trừ sâu bệnh, nên khi mua về bà con chỉ việc đem gieo 

trồng mà không cần phải xử lý thuốc. 

- Kỹ thuật ngâm ủ. 

Hạt giống đạt tiêu chuẩn chất lượng nên đưa vào ngâm ủ đạt tiêu chuẩn 

mang gieo. 

Hạt giống ngâm nước ấm từ 6 – 8 giờ, sau đó vớt và đãi sạch đem ủ hạt 

giống bằng vải bông, vải sợi (tránh ủ bằng tải bẹ ngô hoặc túi nilon), luôn giữ ẩm, 

không để đọng nước, tưới nước mỗi ngày 1 lần, khi có mầm nhú lên dài bằng hạt 

gạo là đạt yêu cầu. 

V. ĐẤT TRỒNG NGÔ VÀ KỸ THUẬT LÀM ĐẤT. 

1. Yêu cầu về đất trồng ngô: 

- Đất có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình: Đất thịt nhẹ đến đất 

trung bình, đất phù sa ven sông, đất cát pha, đất bồi ven sông, đất đỏ ba 

gian....Đất có tầng canh tác  từ 30- 40 cm, độ PH =6- 7. 

- Đất phải chủ động tưới tiêu nhất là khâu tiêu nước. 

2. Kỹ thuật làm đất: 

Trong kỹ thuật trồng ngô, làm đất được xem là biện pháp kỹ thuật quan trọng 

vì ngô có bộ rễ chùm rất phát triển, có thể lan rộng với bán kính trên 0,5m và ăn 

sâu trên 1m đến 2m. Do vậy, đất trồng ngô cần được cầy sâu, bữa kỹ, sạch cỏ dại. 
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Tuỳ theo điều kiện thực tế và phương thức trồng ngô để tiến hành làm đất: Có thể 

trồng theo băng, hoặc trồng hàng đơn hoặc hàng đôi. 

+ Nếu trồng hàng đôi (2 hàng ngô/luống) thì để mặt luống rộng 100-120 cm. 

+ Nếu trồng hàng đơn (1 hàng ngô/luống) thì mặt luống rộng 40-50 cm (chỉ 

áp dụng trên những chân ruộng thoát nước kém) 

+ Nếu trồng theo băng thì rạch hàng cách hàng 70-75 cm rồi gieo hạt với 

khoảng cách25-30 cm. 

VI. PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT BÓN PHÂN 

1. Tính lượng phân nguyên chất từ phân thương phẩm 

Trong sản xuất người nông dân sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau, mỗi 

loại phân bón có thành phần và hàm lượng các chât khác nhau được nhà sản xuất 

ghi trên vỏ bao bì như: Urea 46%, NPK: 5:10:3; Super Phosphat 16%; Kaliclorua 

50%... Khi tiến hành thí nghiệm về phân bón chúng ta cần phải tính được lượng 

nguyên chất của các chất dinh dưỡng trong mỗi loại phân thương phẩm sử dụng 

cho thí nghiệm. Bài tập này sẽ giúp học viên phương pháp tính lượng phân nguyên 

chất trong các loại phân thương phẩm. 

Bảng lượng phân nguyên chất có trong 1kg phân thương phẩm (Kg) 

STT 
Tên phân 

thương phẩm 

Công thức 

tính 

Lượng đạm 

nguyên chất 

(N) 

Lượng lân 

nguyên chất 

(P2O5) 

Lượng Kaly 

nguyên chất 

(K2O) 

1      

2      

3      

…      

2. Tính cân đối của phân bón 

Cây trồng sinh trưởng tốt ngoài các yếu tố khác, cần phải có các dinh dưỡng 

(đa lượng, trung lượng và vi lượng), nhưng cây trồng cần lượng dinh dưỡng của 

các loại dinh dưỡng không giống nhau. Muốn cây trồng sinh trưởng tốt và cho 

năng suất cao chúng ta cần bón phân cho cây. Nhưng bón phân như thế nào để đảm 

bảo đủ các loại phân và lượng phân để cây trồng sinh trưởng tốt. Chúng ta cần phải 

căn cứ vào từng điều kiện cụ thể như: Chân đất, mùa vụ, điều kiện thời tiết và giai 

đoạn sinh trưởng của cây trồng để xác định lượng phân bón của mỗi loại cho phù 

hợp. 

3. Phương pháp bón phân 
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Bón phân đúng phương pháp sẽ phát huy được hiệu quả của phân bón. Bón 

phân không đúng phương pháp, phân bón sẽ bị giảm hiệu quả và bị mất qua các 

đường khác nhau như: bay hơi, rửa trôi, thấm sâu… Tuỳ thao mỗi loại đất, mỗi 

mùa vụ cần phải có phương pháp bón phân khác nhau. Bài tập này sẽ giúp học viên 

trao đổi về các phương pháp bón phân khác nhau và tìm ra phương pháp bón phân 

phù hợp. 

Bảng thảo luận các phương pháp bón phân 

Chân đất Loại phân 
Phương 

pháp bón 
Ưu điểm 

Nhược 

điểm 

Biện pháp 

áp dụng 

      

      

….      

* Lượng phân bón và phương pháp bón phân: 

- Lượng phân bón: 

+ Phân chuồng hoai mục: 8 - 10 tấn/ha. 

+ Phân NPK: NPK Cao Sản: 500-700 kg/ha hoặc NPK 6.8.4: 500 - 700 

kg/ha. 

+ Vôi bột: 300 – 400 kg/ha. 

+ Đạm: 250 – 300 kg/ha, lân: 350 – 400 kg/ha, kali: 120 – 150 kg/ha. 

- Phương pháp bón: 

+ Bón lót:  

Tác dụng: Bón lót giai đoạn đầu cung cấp kịp thời dinh dưỡng giúp cây ngô 

sinh trưởng, phát triển ngay sau khi nảy mầm đến 3 lá thật. 

Cách bón: Sau khi làm đất xong rạch hàng sâu, rải phân xuống đáy hàng, lấp 

kín phân rồi mới tra hạt hoặc đặt bầu, tuyệt đối không để hạt tiếp xúc với phân. 

Bón lót 100% phân chuồng + 100% lân +10 – 15% đạm. Riêng vôi bột bón lót 

100% khi cày ải. 

+ Bón thúc: 

Bón thúc lần 1: Khi cây ngô có 3 - 4 lá thật (đối với ngô trồng hạt), 4 - 5 lá 

thật (đối với ngô trồng bầu). 

Lượng bón: 40% đạm ure + 30% kali. 

Bón thúc lần 2: Khi ngô có 7 - 9 lá. 

Lượng bón: 30% đạm ure + 40% kali. 

Bón thúc lần 3: Khi ngô xoắn nõn. 

Lượng bón: Bón hết lượng đạm + kali còn lại. 

Chú ý: phân rải cách gốc 10 – 12 cm kết hợp làm cỏ, vun gốc. 

VII. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC. 

1. Các phương pháp gieo trồng 
 



 128 

- Gieo vãi: Gieo vãi là phương pháp gieo mà hạt giống được phân bổ tương 

đối đều ở mặt ruộng, việc lấp hạt có thể không cần sâu và kín. Phương pháp này 

được áp dụng để gieo những giống ngắn ngày và hạt nhỏ. 
 

- Gieo hàng: Hạt giống được phân bố thành từng hàng, tuỳ theo giống 

và điều kiện đất đai mà khoảng cách có khác nhau. Đây cũng là phương pháp 

phổ biến để gieo trồng ngô. 
 

- Gieo hốc: Hạt được phân bố thành từng hốc (cụm) mỗi hốc có một số 

hạt. Đặc trưng của phương pháp này là khoảng cách giữa các hốc và khoảng 

cách giữa các hàng, các hốc kề nhau tạo thành những ô vuông hay không 

vuông. 
 

- Trồng ngô bầu: Hạt giống được cấy vào bầu ươm thành cây có 3 - 4 

lá thì đem trồng ra ruộng. Đặc trưng của phương pháp này là trồng đúng 

khoảng cách mật độ, tỷ lệ sống cao. Phương pháp được sử dụng phổ biến vào 

vụ ngô đông. Kỹ thuật làm ngô bầu cụ thể: 

- Nguyên liệu: 

Bùn ao: 70% 

Phân chuồng hoai mục: 25%  

Trấu, rác mục: 5% 

Supe lân: 0,2kg/m
2
 bầu. 

Mỗi sào ngô trồng từ 5 – 6 

m
2 
bầu. 

- Cách làm: Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu thì trộn đều, cán phẳng và 

xác định kích thước bầu sau đó dùng dao cắt thành ô khi bùn đã se mặt. 

+ Tuổi bầu: 5 – 7 ngày 

+ Kích thước: 5 x 5 x 5 cm 

+ Dùng đất bột trộn phân mục phủ kín hạt ngô sau khi tra. 

Lưu ý: Khi kiểm tra hạt ủ thấy mầm có hiện tượng nứt ra khỏi vỏ thì tiến 

hành làm bầu. 

- Chăm sóc:  

+ Chú ý giữ ẩm cho bầu ngô thường xuyên. 

+ Tưới Supe lân pha loảng trước khi trồng 1 ngày. 

2. Mật độ khoảng cách trồng. 

 Mật độ, khoảng cách trồng ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh trưởng phát triển 

của cây ngô, ảnh hưởng đến năng suất ngô. Nên trồng với mật độ khoảng cách hợp 

lý, không nên trồng quá dầy để tiết kiệm lượng giống. Tùy theo từng loại đất, 

giống ngô mà gieo trồng với mật độ, khoảng cách phù hợp. 

 * Đối với trồng hạt. 

- Giống dài ngày: Mật độ 5-5,5 vạn cây/ha với khoảng cách 70  30 cm và 

60  30 cm. 

- Giống trung ngày: Mật độ 5,5-6,0 vạn cây/ha với các khoảng cách 70  

25 cm và 60  30 cm. 

- Giống ngắn ngày: Mật độ từ 6,0-7,0 vạn cây/ha có thể gieo các khoảng 

cách 70  20 cm và 60  25 cm. 
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* Đối với trồng bầu. 

- Giống trung ngày và dài ngày: Khoảng cách hàng x cây (70 x 30 – 35cm) 

- Giống ngắn ngày: Khoảng cách hàng x cây (70 x 28 – 30 cm) 

3. Kỹ thuật trồng ngô bầu. 

Bổ hố sau khi đã xác định kích thước theo khoảng cách đã định.  

- Mỗi hố đặt một bầu quay chiều lá ra hai bên mép luống. 

- Phân bón lót bao gồm phân chuồng và phân NPK (lân), có thể bón phân 

chuồng dưới bầu (nếu đất khô) sau đó lấp đất kìn bầu hoặc rắc xung quanh bầu 

(nếu đất ướt); còn phân NPK (lân) rắc sau khi đã đặt bầu ngô. 

- Có thể phun thuốc trừ cỏ sau khi đặt bầu xong. Thuốc dùng như: Butavi,..  

4. Chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm. 

* Kiểm tra đồng ruộng. 

Sau khi gieo ngô xong cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để có 

biện pháp xử lý kịp thời như: dặm, tỉa. Nếu hạn phải tưới nước, dựng lại ngô khi 

cây đổ, bón bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. 

*  Dặm hạt, tỉa cây và định cây. 

+ Sau khi gieo ngô xong 1 tuần cần kiểm tra dặm lại các cây khuyết bằng hạt 

giống đã ngâm ủ cho nẩy mầm rồi gieo bổ sung vào nơi thiếu cây, hoặc có thể làm 

ngô bầu để dặm. Cần vét rãnh tiêu nước khi cần thiết. 

+ Lúc ngô có 3-4 lá tỉa bớt những cây yếu, chỉ giữ lại mỗi hốc 2 cây. Ngô có 5 

lá tỉa lần 2 chỉ để lại 1 cây/1hốc (lần này gọi là tỉa định cây). 

* Làm cỏ và vun xới. 

+ Làm cỏ lần 1: Khi cây có 3-4 lá, xới nhẹ trên mặt, làm cỏ và bón phân đợt 

1, vun nhẹ 1 lớp đất vào gốc, độ sâu xới đất 4 -5 cm. 

+ Làm cỏ lần 2: Khi cây có 7-9 lá, thường tiến hành cuốc xới trên hàng, cầy 

giữa hàng, bón phân lần 2 rồi vun thấp. 

+ Làm cỏ lần 3: Khi cây ngô có 13-14 lá. Xới nhẹ, bón phân lần 3 rồi dùng 

cuốc vun cao tạo điều kiện cho rễ chân kiềng phát triển. 

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc các thời kỳ xới xáo kết hợp bón phân và tưới 

nước thường tiến hành đồng thời. 
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CHƯƠNG 4 

QUẢN LÝ DỊCH HẠI NGÔ 

 

I. CHUỘT HẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ. 

Việc quản lý chuột là khó khăn và phức tạp, chúng ta không thể chỉ sử dụng 

một biện pháp để phòng trừ mà phải sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau 

phù hợp với từng thời điểm và điều kiện cụ thể của địa phương. Trong sản xuất để 

phòng trừ chuột hại nông dân đã sáng tạo ra rất nhiều biện pháp diệt chuột có hiệu 

quả. Bài tập này giúp nông dân tập hợp, khai thác và trao đổi kinh nghiệm sử dụng 

các biện pháp diệt chuột. Tìm ra các biện pháp diệt chuột thích hợp. 

II. CỎ DẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ. 

1. Định nghĩa. 

Cỏ dại là thực vật mọc ngoài ý muốn của con người, những cây mọc lẫn vào 

cây trồng chính, cây mọc hoang làm ảnh hưởng xấu tới cây trồng, môi trường. Cỏ 

dại làm giảm năng suất cây trồng do cạnh tranh với cây trồng về ánh sáng, nước và 

dinh dưỡng trong đất. 

Nhiều loại cỏ dại là ký chủ trung gian của sâu bệnh hại. Cỏ dại còn là nơi trú 

ẩn của chuột, cỏ dại tiết ra chất độc ảnh hưởng tới cây trồng, cỏ dại làm hỏng đất, 

v.v. 

2. Phân loại cỏ dại. 

2.1. Phân loại theo khả năng thích ứng với hàm lượng nước trong đất. 

- Cỏ ưa cạn: Mọc trên cạn có nước là chết. 

- Cỏ chịu hạn: Có độ ẩm mới mọc, nhưng chịu hạn được một thời gian dài 

như cỏ tranh, cỏ may. 

- Cỏ chịu nước: Sinh trưởng trên cạn, hoặc trong môi trường mực nước thấp 

vẫn sống được. 

- Cỏ ưa nước: Phát triển ở độ ẩm bão hoà, hoặc xăm xắp nước. 

2.2. Phân loại theo phương thức sinh sản. 

- Sinh sản hữu tính: Hạt mọc thành cây. 

- Sinh sản vô tính: Mọc từ thân, cành, rễ. Phần lớn là những cỏ lâu năm, cỏ 

thân ngầm, thân bò, thân hành, thân rễ. 

- Vừa sinh sản hữu tính vừa sinh sản vô tính. 

3. Đặc điểm của cỏ dại. 

- Có nhiều hình thức sinh sản. 

- Hạt có ngủ nghỉ, mầm sinh sản vô tính cũng ngủ nghỉ, số lượng hạt cỏ rất 

lớn, thân ngầm, rễ ngầm trong đất cũng nhiều. 

- Hạt cỏ dễ rụng và lan truyền theo gió, nước, theo phân của động vật ăn 

cỏ.v.v. 

- Hạt cỏ nẩy mầm không đều, chín sớm mọc trước, chín muộn mọc sau. 

- Hạt cỏ giữ sức nẩy mầm rất lâu: Nếu bị ngập thì không mọc nhưng khi cạn 

nước lại mọc bình thường. 
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- Tính biến động rất lớn: Cỏ dại có thể thay đổi thời gian sinh trưởng và chu 

kỳ phát dục. Nơi thuận lợi phát triển mạnh, không thuận lợi phát triển kém. 

- Có khả năng chống chịu cao: Chống lạnh, chống nóng, chịu hạn, chịu úng, 

sống được trên đất khô cằn. 

4. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại. 

4.1. Phòng ngừa cỏ dại xâm nhập vào ruộng. 

- Loại bỏ hạt cỏ từ giống cây trồng. 

- Phân hữu cơ phải ủ hoai làm mất sức nẩy mầm của cỏ. 

- Không dùng nước bẩn ở sông hồ có nhiều cỏ. 

4.2. Làm đất để trừ cỏ. 

- Cày lật lớp đất mặt vùi cỏ xuống dưới sâu. 

- Làm đất để kích thích cỏ mọc trước khi gieo trồng, loại bỏ cỏ lâu năm. 

- Làm cỏ bằng cơ giới như nhổ bỏ, vơ bỏ… 

4.3. Bón phân để phòng trừ cỏ dại. 

- Dùng phân hữu cơ phải ủ mục. 

- Bón phân vô cơ (N:P:K) phải đúng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. 

4.4. Luân canh, xen canh, tăng vụ nhằm che phủ đất không cho cỏ mọc. 

4.5. Dùng cây phát triển nhanh che phủ kín mặt đất không cho cỏ mọc. 

4.6. Dùng khả năng ức chế của cây trồng để phòng trừ cỏ dại. 

- Kịp thời dùng cây che bóng. 

- Chọn cây sinh trưởng tốt và nhanh hơn cỏ. 

- Chọn thời vụ gieo trồng hợp lý. 

- Mật độ gieo trồng vừa phải thích hợp. 

4.7. Phòng trừ bằng biện pháp hoá học.: 

- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm: Phun thuốc trước khi cỏ nẩy mầm hay trên 

ruộng chưa thấy cỏ mọc. 

- Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm: Phun khi cỏ trên ruộng có từ 2,5 lá thật trở lên. 

- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm (Kết hợp 2 loại trên): 

Phun khi cỏ trên ruộng có từ 1,5-2 lá thật. 

5. Một số điều cần lưu ý trong sử dụng thuốc trừ cỏ. 

5.1. Nhận biết cỏ dại đang muốn phòng trừ: 

- Cỏ lá hẹp (cỏ hoà bản): Lá hẹp dài, gân lá song song, thân tròn thường 

rỗng, lá đứng và mọc thành 2 hàng dọc theo thân như: Cỏ lồng vực, cỏ đuôi 

phụng.v.v. 

- Cỏ lác: Lá mọc thàmh 3 hàng dọc theo thân, thân thường cứng và có 3 cạnh 

như cỏ chác, cỏ cháo, cỏ lá rộng, cỏ lác hến… 

- Cỏ lá rộng: Lá thường rộng, đa dạng, gân lá xếp theo nhiều cách khác nhau 

nhưng không song song như: rau bợ, rau mác bao, cây xà bông, rau mương… 

5.2.Hiểu biết về thuốc trừ cỏ định sử dụng. 

Cần phải xác định dùng thuốc để trừ loại cỏ gì, trong số những loại thuốc cùng 

cong dụng chon loại thuốc thích hợp dựa vào: Tính độc cho người, an toàn đối với cây 
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trồng, sinh vật có ích (Thiên địch), không lưu tồn trong môi trường và có giá cả hợp 

lý. 

III. SÂU HẠI. 

1. Sâu xám. 

a. Triệu chứng gây hại 

Sâu xám là loại sâu hại nguy hiểm đối với cây ngô và các cây hoa 

màu gieo trồng trong vụ đông xuân ở miền Bắc nước ta. Những năm sâu 

phát sinh nhiều có thể cắn đứt tới 20 - 30% thậm chí có thể nặng hơn, nhiều 

ruộng đã phải cày đi trồng lại. 

Sâu non tuổi nhỏ thường ăn nhu mô lá và cắn thủng lá, sâu non tuổi lớn 

thường cắn đứt gốc cây con khi cây ngô có 5 - 6 lá và kéo về nơi trú ẩn ở dưới đất 

để ăn, còn khi cây ngô đã lớn sâu có thể cắn đứt đỉnh sinh trưởng. 

  

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Ngài vũ hoá trưởng thành vào lúc chập tối, trưởng thành hoạt động về ban 

đêm nhưng hoạt động mạnh nhất là từ 19 – 23 giờ, còn ban ngày thì ẩn 

nấp trong các kẽ đất. Sau khi vũ hoá được 3 -5 ngày thì bắt đầu đẻ trứng, trứng 

được đẻ rải rác hoặc thành từng ổ 1 -3 quả trên bề mặt lá gần mặt đất hoặc 

trong các kẽ nứt của đất hoặc trên cỏ dại. Trung bình một trưởng thành cái đẻ 

được khoảng 1000 quả. 

Sâu xám gây hại nặng cho cây ngô ở thời kỳ cây ngô còn non từ khi cây 

có 4 - 5 lá còn từ khi cây có 7- 8 lá trở đi khi mà thân cây đã cứng và to thì nó 

không cắn đứt được thân cây ngô nữa thì lúc này nó lại đục vào thân ăn phần 

non làm cho cây ngô bị héo nõn và chết. 

Sâu non có tập tính giả chết khi bị động, nó cuộn tròn lại một lúc sau mới 

bò đi nơi khác.  Sâu  non  có tính  hiếu  chiến,  chúng  ăn thịt lẫn  nhau  khi  

nuôi chung và trong điều kiện thiếu thức ăn. Sâu non chịu đói tốt (tuổi 1 có 

thể nhịn ăn 3 ngày, sâu non tuổi 5 có thể nhịn đói 6 – 10 ngày) nhưng chịu 

nước kém (với sâu non tuổi 4 và tuổi 5 nếu bị ngâm nước trong 32 giờ thì sẽ bị 

chết). 

 Quy luật phát sinh gây hại của sâu xám có quan hệ chặt chẽ với điều kiện 

sinh sống, nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của sâu là 21 – 
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250C, độ ẩm thích hợp là 75%. Đất thịt nhẹ, cát pha, đất tơi xốp, đất dễ thoát 

nước là điều kiện thích hợp cho sâu xám hại ngô phát sinh gây hại 

c.  Biện pháp quản lý:  

- Sau mỗi vụ thu hoach cần thu dọn tàn dư cây trồng và cỏ dại nhất là 

rau muối để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu xám hại ngô trên đồng ruộng 

khi cây trồng chính đã thu hoạch (vì đây là loài sâu đa thực). 

- Có chế độ luân canh hợp lý để tiêu diệt sâu non và nhộng còn tồn tại 

ở trong đất và tốt nhất là luân canh với cây lúa nước. Nơi nào mà không có 

điều kiện luân canh thì có thể ngâm nước ruộng trong vài ngày trước khi trồng 

để diệt sâu non và nhộng còn tồn tại trong đất. 

- Vào sáng sớm và chiều mát có thể đi thăm ruộng để thu bắt sâu non (vì 

đó là thời điểm sâu non bắt đầu chui ra khỏi chỗ ẩn nấp để gây hại). 

- Gieo trồng đúng thời vụ, gieo tập trung, bón phân đúng quy trình kỹ 

thuật để tránh thời kỳ xung yếu của cây trùng vào thời kỳ sâu non ra rộ. 

- Sử dụng bả độc chua ngọt để thu bắt trưởng thành trước khi nó đẻ 

trứng bằng cách vào đầu vụ ngô đông xuân (đầu tháng 10 - đầu tháng 11) thì 

đặt bẫy thăm dò nếu thấy 3 đêm liền mỗi đêm bắt được 3 con trưởng thành 

thì cần tiến hành đặt bẫy đồng loạt. Khi cây ngô đã có 7- 8 lá thì không cần 

đặt bẫy nữa 

- Dùng Basudin, Vibasu 10H hoặc Furadan 3H (hạn chế sử dụng) rắc đều vào 

rạch trước khi gieo hạt với lượng 15-20kg/ha. 

- Phun Sherpa 25 EC với 3-4ml/bình bơm 8 lít 

2. Sâu đục thân. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Sâu tuổi 1 – tuổi 3 thường gặm ăn thịt lá nõn nên khi lá nõn vươn xoè 

ra thì thấy có dãy lỗ ngang trên lá, nếu như sâu nở vào lúc nhú cờ thì sâu có 

thể ăn bao cờ, đục vào cuống cờ làm bông cờ bị gãy gục, không tung phấn 

được. Sâu từ tuổi 2 trở đi mới đục phá vào thân, bắp non. Khi cây còn nhỏ bị 

sâu đục thân sẽ bị gãy gục khi gặp gió, không ra được bắp hay cây kém phát 

triển. Khi cây ngô đã lớn sâu đục đến đâu là thải phân đến đó và đôi khi còn 

thấy phân đùn ra ngoài qua lỗ đục, cây ngô bị hại lúc này thường không bị 

chết nhưng nếu gặp gió to sẽ bị gãy, khi cây ngô bắt đầu có bắp non sâu sẽ 

đục vào trong bắp theo chiều từ cuống đến thân bắp để ăn lõi và hạt, cho nên 

nếu gặp mưa bắp sẽ bị thối và bị các bệnh về nấm. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Ngài có xu tính với ánh sáng đèn và mùi vị chua ngọt. Sau khi vũ 

hoá trưởng thành được khoảng 1 ngày thì bắt đầu giao phối và sau đó 1 

ngày thì bắt đầu đẻ trứng.  
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- Ngài thích đẻ trứng ở những ruộng ngô xanh tốt, thời kỳ cây ngô 

sinh trưởng mạnh nhất và vào lúc cây ngô chuẩn bị trổ cở.  

Sâu non thường nở vào buổi sáng, lúc mới nở chúng ăn hết vỏ trứng 

và chất keo phủ trứng, bò xung quanh một thời gian sau đó mới phát tán đi 

gây hại. Sâu non có 5 tuổi; khi đẫy sức hoá nhộng ở trong thân cây ngô 

(giữa các đường hang đục), trong lõi bắp, bẹ lá, lá bao và cũng có khi ở 

ngay bên ngoài gần chỗ bị hại khi trời mưa nhiều. 

- Sâu phá hại quanh năm, nhưng tập trung nhiều vào tháng 4, tháng 5 ( trên 

vụ ngô đông xuân)  

- Sâu đục thân  ngô có thể gây hại trên tất cả các bộ phận  của cây 

ngô (trừ rễ) tuy nhiên ảnh hưởng của từng bộ phận bị hại đến sự sinh 

trưởng phát dục của sâu là không giống nhau. Ví dụ sâu đục thân ngô ăn 

lá và thân non thì phát dục chậm hơn và trọng lượng nhộng thấp hơn so 

với sâu nuôi bằng hoa đực và bắp non. 

 c. Biện pháp quản lý: 

- Gieo trồng ngô tập trung thành các vùng sản xuất lớn, không nên gieo 

ngô đông xuân muộn và ngô thu sớm. Không nên gieo trồng các vụ ngô liên 

tục, đối với điều kiện miền Bắc nên lấy vụ ngô đông xuân và vụ ngô đông 

sớm làm vụ sản xuất chính. 

- Xử lý tàn dư cây ngô sau mỗi vụ thu hoạch để diệt sâu non và nhộng 

còn tồn tại trong thân cây và bắp ngô. 

- Dùng bả độc chua ngọt hay sử dụng bẫy ánh sáng để bẫy thăm dò và tiêu 

diệt trưởng thành trước khi chúng đẻ trứng. 

- Bảo vệ và tăng cường sự hoạt động của nhóm thiên địch. 

- Sử dụng thuốc hoá học: 

Khi thấy ngài xuất hiện ta có thể rắc 5-10 hạt Diazinon 10% (Vicarp 

4H) lên ngọn cây ngô hoặc vào nách lá. 

Hay sử dụng thuốc trừ sâu để phun vào lúc sâu non nở rộ, các thuốc có thể sử 

dụng là: Sumicidin 10ND, Dipterex 90WP phun đậm lên mặt lá ngô và bắp ngô. 
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3. Rệp hại ngô. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Rệp thường gây hại ở trong nõn ngô và ở mặt trên lá là chủ yếu ở thời kỳ 

cây ngô còn non; ngoài ra rệp ngô còn có thể gây hại trên bông cờ và lá bao 

cờ khi cây ngô chưa trổ cờ, rồi cả lá bao bắp thứ 2 và thứ 3 kể từ ngoài 

vào trong ở giai đoạn cây mang bắp. 

Cả trưởng  thành  và ấu trùng đều gây hại cho cây ngô, chúng  chích  

hút nhựa cây trên bẹ lá, trong nõn, trên bông cờ và lá bao cho nên đã làm ảnh 

hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây ngô và sự phát triển của bắp non; 

đặc biệt nếu mật độ rệp ở bông cờ cao sẽ làm cho bông cờ bị khô nên bắp 

hình thành sẽ ít hạt và bị lép; còn ở giai đoạn ngô mang bắp mà bị gây hại 

nặng thì thường làm cho bắp nhỏ, ít hạt.                

                                                                  

 

b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Cả trưởng thành và ấu trùng của rệp ngô đều tập trung sống thành từng đám 

lớn dày đặc hoặc thành từng đám nhỏ (5- 6 con) để gây hại, chúng gây hại chủ yếu 

trên các bộ phận non của cây như: nõn ngô, bẹ lá, bông cờ, lá bao. 

- Trưởng thành rệp ngô thường thích bay đến những ruộng ngô xanh tốt 

để đẻ con, đầu tiên trên cây, rồi từ các ổ rệp ban đầu đó chúng sinh sôi và 

phát tán ra cả ruộng. 

- Rệp ngô có thể gây hại ở tất cả các thời vụ trồng ngô nhưng phát sinh 

với số lượng lớn và gây hại nặng cho ngô vụ đông xuân (ở giai đoạn tung 

phấn) và ngô vụ xuân hè (ở giai đoạn ngô có bắp) 

Quy luật phát sinh gây hại của rệp ngô trên đồng ruộng có liên quan chặt chẽ 

với điều kiện sinh sống, Rệp ngô có thể phát sinh gây hại quanh năm nhưng thường 

xuất hiện nhiều vào tháng 10 – tháng 11, phát sinh với số lượng lớn và gây hại nặng 

vào tháng 1 – tháng 2 khi mà độ ẩm không khí cao.  

c. Biện pháp quản lý 

- Sau mỗi vụ thu hoạch cần thu dọn tàn dư cây trồng   để cắt đứt nơi cư 

trú và nguồn thức ăn cho rệp ngô. 



 136 

- Trồng với mật độ hợp lý, tỉa cây sớm, bón phân hợp lý để tạo sự 

thông thoáng cho ruộng ngô và cũng là tạo điều kiện cho cây ngô sinh 

trưởng phát triển tốt nhất là ở giai đoạn cây con trong vụ đông xuân để hạn 

chế sự phát sinh gây hại của rệp. 

- Trồng xen cây ngô với cây đậu tương có tác dụng tăng cường hoạt 

động của nhóm kẻ thù tự nhiên của rệp ngô nhất là nhóm bọ rùa và nhóm giòi 

ăn rệp. 

- Tăng cường hoạt động của nhóm thiên địch bằng cách đa dạng hoá 

cây trồng trên cùng một diện tích và hạn chế phun thuốc hoá học và nếu có 

phun thuốc thì cần chon những thuốc có phổ tác động hẹp và phân huỷ nhanh. 

Khi rệp phát sinh với số lượng lớn có thể sử dụng một số thuốc trừ sâu để 

khống chế mật độ như: Pegasus 900 DD, Sherpa, Tre bon 10EC…. 

IV. BỆNH HẠI NGÔ. 

1. BỆNH KHÔ VẰN HẠI NGÔ [Rhizoctonia solani Kuhn]. 

a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh hại trên các bộ phận phiến lá, bẹ lá, thân và bắp ngô tạo ra các 

vết bệnh lớn màu xám tro, loang lổ đốm vằn da hổ, hình dạng bất định như 

dạng đám mây. Vết bệnh lan từ các bộ phận phía gốc cây lên tới áo bắp và 

bắp ngô, bông cờ làm cây, lá úa vàng tàn lụi, khô chết bắp thối khô. Vết 

bệnh khô vằn ngô cũng tương tự vết bệnh khô vằn hại trên lúa. 

 

b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh gây hại ở các vụ ngô đông, xuân và hè thu. Ở vụ ngô xuân bệnh   hại 

nặng thường phát sinh vào thời kỳ 6 - 7 lá, sau đó phát triển mạnh tăng 

nhanh tỷ lệ bệnh vào thời kỳ ra bắp đến thu hoạch làm khô chết cây con,  

hoặc thối hỏng bắp ngô. Bệnh hại nghiêm trọng trên các giống ngô mới như 

LVN - 10, DK - 888, Bioseed 9681,v.v..... 

Các yếu tố thời vụ, chế độ tưới nước, mức bón phân đạm, mật độ gieo 

trồng đều có ảnh hưởng tới mức độ nhiễm bệnh khô vằn trên ngô. Thời vụ 

gieo muộn (vụ xuân), tưới nhiều, bón phân đạm quá nhiều (trên 12kg N/sào 

Bắc  bộ),  một  độ  trồng  dầy (>  2.500 cây/sào Bắc bộ) đều có thể nhiễm 
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bệnh khô vằn ở mức cao hơn so với thời vụ gieo sớm, bón đạm vừa phải, 

cân đối và trồng mật độ thấp hơn (1.700 cây/sào). 

c. Biện pháp quản lý 

Chọc lọc trồng những giống ngô ít nhiễm bệnh, hạt giống tốt, gieo đúng 

thời vụ. Mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dầy, tránh úng đọng nước. 

Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tiêu huỷ các tàn dư thân lá cây ngô bệnh 

sau thu hoạch. Làm đất, ngâm nước ruộng để diệt trừ nguồn bệnh là hạch nấm 

và tàn dư trong đất. 

Khi bệnh xuất hiện có thể phun thuốc Validacin 5SL (1,5 l/ha); Tiltsuper 

300ND 0,1% (0,4 l/ha); Rovral 50WP - 0,2% (1,5 kg/ha). Phun 2 - 3 lần 

cách nhau 10 ngày, kết hợp tỉa bóc lá bệnh khô chết trên cây. 

Bón chế phẩm Trichoderma vào đất trước khi gieo trồng hoặc pha nước 

tưới gốc sau khi cây con đã mọc, phun vào gốc, mặt đất  và cây con khi chớm có 

bệnh trên đồng ruộng. 

2. BỆNH GỈ SẮT HẠI NGÔ [Puccinia maydis Ber.]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh hại chủ yếu ở phiến lá, có khi ở bẹ lá và áo bắp. Vết bệnh lúc đầu rất nhỏ 

chỉ là một chấm vàng trong, xếp không có trật tự, khó phát hiện, nhưng về sau to dần, 

vết vàng nhạt tạo ra các vết đốm nổi (1mm), tế bào biểu bì nứt vỡ, chứa một khối bột 

nâu đỏ, vàng gạch non, đó là giai đoạn hình thành ổ bào tử hạ. đến cuối giai đoạn 

sinh trưởng của ngô, trên lá bệnh có thể xuất hiện một số vết bệnh là những ổ nổi 

màu đen, đó là giai đoạn hình thành các ổ bào tử đông. Vết bệnh thường dầy đặc trên 

lá dễ làm lá cháy khô. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ôn hoà, nhiệt độ trung 

bình, có mưa. Bào tử hạ có thể tồn tại lâu dài trên tàn dư lá bệnh ở ruộng và 

trên hạt qua năm, bào tử hạ nảy mầm ở nhiệt độ 14 - 320C nhưng thích hợp 

nhất là 17 -180C trong điều kiện có độ ẩm bão hoà, sau khi xâm nhập khoảng 

một tuần lễ có thể xuất hiện vết bệnh với ổ bào tử mới, từ đó lại lây lan 

rộng ra nhiều đợt kế tiếp trong thời kỳ sinh trưởng của cây ngô. Ngô xuân hè 

và hè thu bị bệnh nặng hơn ở miền trung du, miền núi trên các giống ngô 

mới nhập nội và ngô lai, vào cuối vụ bệnh có thể phát triển mạnh trên toàn 

cây làm lá nhỏ và cây lụi, bắp nhỏ đi rất nhiều. 

Các giống ngô đường, ngô nếp thường bị bệnh nặng hơn các giống ngô 

đá, ngô răng ngựa. Một vài giống nhập nội có thể ít bị bệnh hơn những 

giống ngô địa  phương.   

 c. Biện pháp quản lý 
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Cần dọn sạch tàn dư lá bệnh, cày bừa kỹ để tiêu diệt nguồn bệnh ở đất 

và xử lý hạt giống bằng TMTD 3kg/tấn hạt, Bayphidan 10 - 15 g a.i/tạ hạt để 

tiêu diệt bào tử hạ bám dính trên hạt khi thu hoạch. Tăng cường các biện   

pháp thâm canh kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt, tăng sức chống bệnh và hạn 

chế tác hại do bệnh gây ra. 

Khi bệnh xuất hiện sớm lúc ngô có 5 - 6 lá, mà bệnh đốm lá cũng 

đồng thời xuất hiện cùng phá hoại thì có thể phun thuốc Bayphidan 15WP 

(= Samet15WP) 250 g a.i/ha; Baycor 150 - 250 g a.i/ha và một số thuốc khác 

như: Score 250ND (0,3 - 0,5 l/ha); Tilt 250EC  (0,3 - 0,5 l/ha); Bayleton 

25EC (WP) 0,5 - 1 kg/ha. 

3. BỆNH BẠCH TẠNG NGÔ [Sclerospora maydis Bult. & Bisby]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

 Bệnh hại chủ yếu ở lá, các lá bị bệnh thường xuất hiện vết sọc dài theo, 

phiến lá màu xanh trắng nhợt, lá mất màu dần, khi trời ấm, ban đêm, sáng 

sớm thường có lớp mốc trắng xám phủ trên vết bệnh ở mặt dưới lá. Trên cây, 

những lá non mới ra cũng như lá bánh tẻ đều bị nhiễm bệnh nên trông toàn 

cây trắng xanh nhợt, dần  dần  cây cằn  yếu, các  đốt  gióng ngắn  không  

phát  triển  được,  cây vàng  khô  chết  tại ruộng. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

 - Bệnh phá hoại chủ yếu từ thời kỳ cây mới mọc có 2 - 3 lá thật đến 

giai đoạn  8 - 9 lá nhưng có thể kéo dài tới khi cây trỗ cờ. 

Bệnh  phát sinh  phát triển trong điều kiện nhiệt độ tương đối thấp (15 - 

250C), ẩm độ từ 80% trở lên, đặc biệt trong những thời gian có nhiều sương 

mù, âm u, nắng nhẹ xen mưa phùn. Ở vùng đồng bằng bệnh phát sinh phá 

hoại nặng từ tháng 10 đến tháng 3, tháng 4 hàng năm.  

Bệnh thường phát triển phá hoại nhiều hơn ở những vùng đất phù sa 

ven bãi sông, các chân đất nhẹ trồng màu liên tiếp. Ở chân đất nặng, đất 

trong đồng cày ải bệnh ít phá hoại hơn. Các giống ngô hiện nay đều có thể 

bị nhiễm bệnh, các giống nhập nội bị nhiễm bệnh khoảng 2 - 4%, giống ngô 

tẻ sông Bôi bị bệnh nhẹ hơn (1,2%). 

 c. Biện pháp quản lý 

Tiêu diệt nguồn bệnh trên tàn dư ở đất, do đó sau khi thu hoạch cần 

dọn sạch thân lá. Trong thời gian sinh trưởng của cây trên đồng ruộng, một 

số cây con bị bệnh sớm cần nhổ bỏ đem đốt hoặc chôn vùi thật kỹ để 

tránh lây lan nguồn bệnh. 

Luân canh ngô với các cây trồng khác như lúa, cây họ cà, rau. Tránh 

trồng luân canh với kê, cao lương. 
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Hạt  giống  chọn  lọc  tốt  có  sức  nảy  mầm  mạnh,  có  thể  xử  lý  thuốc  

bột TMTD để bảo vệ hạt khi gieo vào đất có nguồn bệnh cũ. Theo kết quả 

nghiên cứu của Học viện Nông Lâm (1961 - 1962) xử lý ngô bằng axit 

sunfuric 0,2% cũng có tác dụng tốt để phòng trừ bệnh bạch tạng ngô. Khi 

ruộng ngô mới chớm phát  bệnh, để tránh lan rộng có thể phun thuốc   Boocđô 

1%; Aliette 80WP(0,3%); Rhidomil MZ 72BHN (2,5 kg/ha); Zineb  (2,5 

kg/ha); Antracol 80WP (0,3%). 

4. BỆNH ĐỐM LÁ NGÔ. 

Bệnh đốm lá nhỏ do nấm Helminthosporium turcicum Pass. 

Bệnh đốm lá lớn do nấm Helminthosporium maydis Nisik. 

a. Triệu chứng bệnh. 

Bệnh đốm lá nhỏ và đốm lá lớn trên ngô có triệu chứng khác nhau hẳn, tuy 

nhiên cả hai bệnh này đều xuất hiện và gây hại chủ yếu ở phiến lá và ở bắp hạt: 

a) Bệnh đốm lá nhỏ có vết bệnh nhỏ như mũi kim, hơi vàng sau đó lớn rộng 

ra thành hình tròn hoặc bầu dục nhỏ, kích thước vết bệnh khoảng 5 - 6 x 1,5mm, 

màu nâu hoặc ở giữa hơi xám, có viền nâu đỏ, nhiều khi vết bệnh có màu quầng 

vàng. Bệnh hại ở lá, bẹ lá và hạt. 

 

b) Bệnh đốm lá lớn có vết bệnh khác hẳn: vết bệnh dài có dạng sọc hình thoi 

không đều đặn, màu nâu hoặc xám bạc, không có quầng vàng. Kích thước vết bệnh 

lớn 16 - 25 x 2 - 4mm, có khi vết bệnh kéo dài tới 5-10cm, nhiều vết bệnh có thể 

liên kết nối tiếp nhau làm cho lá dễ khô táp, rách tươm ở đoạn chót lá. Bệnh 

thường xuất hiện ở lá phía dưới rồi lan dần lên các lá phía trên. Trên vết bệnh khi 

trời ẩm dễ mọc ra một lớp nấm đen nhọ là các cành bào tử phân sinh và bào tử 

phân sinh của nấm gây bệnh. 
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b. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh. 

Bệnh đốm lá nói chung đều phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt 

độ tương đối cao, trời ấm áp, mưa ẩm nhiều nên bệnh thường tăng nhanh ở giai 

đoạn cây đã lớn, nhất là từ khi có cờ trở đi. Tuy nhiên, trong những điều kiện cây 

ngô sinh trưởng kém, thời tiết bất lợi, cây mọc chậm, bệnh đều có thể phát sinh phá 

hại sớm hơn và nhiều hơn ngay từ giai đoạn đầu sinh trưởng (2 - 3 lá) cho đến 

chín. Bệnh đốm lá lớn phát sinh muộn hơn, thường ít xuất hiện ở giai đoạn 3 - 5 lá 

(giai đoạn đầu sinh trưởng) mà phần lớn tập trung phá hại nhiều từ 7 - 8 lá đến các 

giai đoạn về sau; bệnh phát sinh trước hết ở lá già, lá bánh tẻ rồi lan dần lên các lá 

phía trên ngọn, lây bệnh cả vào áo bắp. Bệnh phát triển mạnh và gây tác hại rõ rệt 

ở những nơi mà kỹ thuật chăm bón không tốt, đất chặt, xấu, dễ đóng váng, bón 

phân ít, ruộng hay bị mưa úng, trũng, cây sinh trưởng chậm, vàng, thấp. Bệnh lây 

lan nhanh bằng bào tử phân sinh xâm nhập qua lỗ khí hoặc có khi trực tiếp qua 

biểu bì. Thời kỳ tiềm dục dài hay ngắn thay đổi theo tuổi cây và trạng thái lá, nói 

chung kéo dài khoảng 3 - 8 ngày. 

c. Biện pháp quản lý 

Phòng trừ bệnh đốm lá trước hết phải chú trọng đến các biện pháp thâm 

canh, tăng cường sinh trưởng phát triển củ cây ngô, nhờ đó đảm bảo cho cây ít bị 

bệnh và hạn chế tác hại của bệnh. Vì vậy, phải coi trọng việc chọn đất thích hợp để 

trồng ngô, không để mưa úng, trũng khó thoát nước, cày bừa kỹ, vùi tàn dư lá bệnh 

còn sót lại xuống lớp đất sâu để diệt nguồn bệnh ở lá cũ, thực hiện gieo ngô đúng 

thời vụ để cây mọc đều và nhanh, cây phát triển tốt. 

Bón phân đầy đủ N, P, K đồng thời chú ý tưới nước trong thời kỳ khô hạn 

nhất là giai đoạn đầu của cây ngô. 

Trong thời gian sinh trưởng có thể tiến hành phun thuốc: dung dịch Boođô 

1%; Tilt 250EC (0,3 - 0,5 l/ha); Benlate - C 50WP (1,5 kg/ha); Dithane M45 - 

80WP (1,5kg/ha) phun vào thời kỳ cây nhỏ 3- 4 lá, 7 - 8 lá và trước trổ cờ, đồng 

thời kết hợp với bón thúc NPK. 
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Hạt ngô trước khi gieo trồng cần được xử lý bằng thuốc trừ nấm TMTD 3 

kg/tấn hạt, bắp hạt sau khi thu hoạch cần phơi sấy khô, nhất là đối với các bắp để 

làm giống cho năm sau. 

5. BỆNH PHẤN ĐEN (UNG THƯ ) NGÔ [Ustilago zeae Shwein Unger (DC.). 

 a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh phấn đen phá hại trên tất cả các bộ phận của cây ngô: thân, lá, bẹ 

lá, cờ, bắp, thậm chí có khi hại cả rễ khí sinh trên mặt đất. Đặc trưng điển 

hình của vết bệnh là tạo thành các u sưng nên còn gọi là ung thư ngô. 

U sưng to hoặc nhỏ, lúc đầu chỉ sùi lên như một bọc nhỏ màu trắng, nhẵn, 

lớn dần lên thành hình bất định, phình to nhiều khía cạnh, màng trắng, bên trong 

là một khối rắn vàng trắng sau biến thành bột đen dễ bóp vỡ, đó là khối bào tử 

hậu. U sưng ở thân và bắp thường rất to, còn ở lá thì u nhỏ hơn. 

Ở trên ruộng các u sưng thường xuất hiện đầu tiên ở trên bẹ lá, sau 

xuất hiện thêm nhiều ở lá, thân, bông cờ và bắp. Bộ phận bị bệnh dễ thối 

hỏng, nhăn rúm, dị dạng. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Trên đồng ruộng, các u sưng vỡ tung ra các bào tử hậu và trở thành 

nguồn lây lan trên các bộ phận non khác của cây. 

- Bào tử hậu nảy mầm ra ống mầm (đảm) với các bào tử đảm phân chồi tạo thêm 

bào tử thứ sinh; bào tử hậu nảy mầm trong giọt nước ở nhiệt độ thích hợp nhất là 23    

- 250C, nảy mầm chậm nhất ở nhiệt độ 15 - 180C.  

- Nấm bệnh thường xuyên lan qua gió, nước tưới, xâm nhập vào biểu bì qua vết 

thương xây sát. Do đó, bệnh có thể phát triển mạnh vào thời kỳ mưa gió hoặc sau khi 

vun xới vội vàng gây xây sát. Sâu hại lá, thân, phá hại nhiều  là  điều  kiện  giúp  cho  

bệnh  xâm  nhiễm  phát  triển  thêm  nhiều  hơn. Bệnh  phát sinh, phát triển còn liên 

quan đến độ ẩm đất. Nói chung, đất có độ ẩm 60% thích hợp cho ngô  thì bệnh ít phát 

triển  hơn so với đất có  độ  ẩm thay đổi thất thường khi quá khô (< 10%) hoặc khi quá 

ẩm (> 80%), bệnh cũng có thể phát triển nhiều hơn ở những ruộng ngô trồng dày, bón 

nhiều đạm vô cơ. 

 c. Biện pháp quản lý 

Thu dọn sạch các bộ phận cây bị bệnh trên đồng ruộng. Làm vệ sinh sạch sẽ 

ruộng ngô, nhất là ở những vùng đã bị bệnh nhiều năm để tiêu huỷ nguồn bệnh ở 

dạng bào tử hậu trong các u vết bệnh trên lá, thân, bắp, sau đó cày bừa kỹ đất, ngâm 

nước hoặc để đất ẩm ướt cho bào tử chóng mất sức nẩy mầm. 

Hạt giống lấy ở ruộng không bị bệnh. Ở các ruộng ngô để giống nếu 

chớm có bệnh cần sớm ngắt bỏ các bộ phận có u sưng chưa vỡ ra đem đốt, 

rồi phun dung dịch 1- 2% TMTD hoặc một số thuốc  như  Bayleton  25WP  

(0,4 - 0,5 kg/ha); Score 250ND (03,- 0,5l/ha); Dithane M45 - 80WP (1,5 - 2,0 
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kg/ha),.... 7 - 10 ngày trước và sau khi trỗ cờ. Phun thuốc phòng trừ sâu hại 

lá, thân, bắp.  

- Luân canh  ngô với các cây trồng khác (lúa), thời gian tối thiểu hai 

năm mới  trồng  lại  ngô,  đồng  thời  chọn  lọc  trồng  các  giống  tương  đối 

chống  bệnh  và  tăng cường chăm sóc, bón thúc kali, xới vun cẩn thận tránh 

gây xây sát đến cây. 

Thực hiện  biện pháp kiểm dịch  chặt chẽ.  

6.  MỐC HỒNG HẠI NGÔ [Fusarium moniliforme Sheld.] [Fusarium 

graminearum Schw.]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Triệu chứng đặc trưng là trên bắp ngô có từng chòm hạt ngô mất sắc 

bóng, màu nâu nhạt, trên đó bao phủ một lớp nấm xốp, mịn màu hồng nhạt. Hạt 

bệnh không chắc mẩy, dễ vỡ và dễ long ra khỏi lõi khi va đập mạnh, hạt bị 

bệnh mốc hỏng, mất sức nảy mầm hoặc nảy mầm rất yếu, mầm mọc ra bị 

chết ở trong đất khi gieo. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh thường gây hại mạnh ở giai đoạn ngô có bắp  đang chín sữa đến chín 

sáp và ở giai đoạn sau khi thu hoạch, áo bắp và hạt trên bắp đều có thể bị bệnh 

huỷ hoại nhất là trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ cao. 

c. Biện pháp quản lý 

Thu hoạch ngô cần đảm bảo đúng thời gian chín, không thu hoạch muộn. 

Loại bỏ các bắp hạt bị bệnh trước khi bảo quản. Các bắp ngô và hạt 

cần sấy, phơi khô kiệt đến   độ ẩm cho   phép   ≤ 13% và bảo quản trong 

nhiệt độ thấp, mát, thoáng khí, không ẩm ướt. 

- Thu dọn, tiêu huỷ tàn dư cây sau thu hoạch 

- Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm để chống mầm mốc trong bảo 

quản và trước khi gieo trồng. 

- Các hạt ngô mốc hồng, mốc đỏ cần loại bỏ không dùng làm giống và 

sử dụng vì nấm có thể sinh sản ra các độc tố có tác hại cho cơ thể con người 

như độc tố Fumonisin  gây bệnh ung thư vòm họng, gan hoặc độc tố 

Trichothecen gây nôn mửa, đau đường tiêu hóa,..../. 
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CHƯƠNG 5 

TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM 

 

Trong nghề trồng ngô nước tập quán tưới nước cổ truyền của nông dân đã 

được duy trì từ bao đời nay, nhưng mang lại hiệu quả không cao vì đã xảy ra hiện 

tượng lãm phí nước ở những giai đoạn cây ngô không cần thiết hoặc không cung 

cấp đủ lượng nước cho cây ngô. Để giảm đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế tăng lợi 

nhuận chúng ta chỉ cần cung cấp đủ nước vào những thời điểm, giai đoạn sinh lý 

nhất định mà cây ngô đòi hỏi 

I. Cách theo dõi và quản lý nước. 

1. Các nguồn nước có khả năng cung cấp cho cây ngô. 

Ở Việt Nam diện tích trồng ngô nhờ nước trời chiếm khoảng trên 70%, diện 

tích chủ động tưới chiếm khoảng gần 30%. Nguồn nước chính cung cấp cho cây 

ngô được chia ra làm 2 nguồn chính: 

1.1. Nước mưa 

Đây là nguồn nước cung cấp chính cho ngô, ở nước ta lượng mưa hàng năm 

phổ biến từ 1700 – 2000 mm đủ cho nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây ngô, 

tuy nhiên lượng mưa tập chung theo mùa nên về mùa khô cây ngô không đủ nước 

để phát triển. 

1.2. Nước ao, hồ, sông, suối: 

Đây là nguồn nước cung cấp cho cây ngô một cách chủ động theo sự điều 

tiết của con người. 

2. Nhu cầu nước của cây ngô 

Ngô là cây cần đất ẩm, nhưng khả năng chịu úng kém. Bình quân một cây 

ngô trong vòng đời cần phải có 70 – 100 lít nước để sinh trưởng và phát triển. Nhu 

cầu về nước của cây ngô thay đổi theo từng thời kỳ sinh trưởng: 

- Lúc gieo hạt ngô, hạt đất cần có độ ẩm 70-80%. 

- Giai đoạn ngô nảy mầm tới lúc ngô có 7-9 lá cần độ ẩm đất 65-70%. Giai 

đoạn này cần khoảng 10% tổng lượng nước cả vụ. 

- Giai đoạn ngô có 7-9 lá đến lúc ngô trổ cờ, yêu cầu độ ẩm đất thích hợp 75-

80%, lượng nước cần khoảng 21% tổng lượng nước của cả vụ. 

- Giai đoạn trổ cờ, tung phấn, phun râu cần độ ẩm đất thích hợp từ 75-80%. 

Lượng nước yêu cầu của cây ngô từ thời kỳ tung phấn phun râu cho đến chín sữa 

chiếm 44-52% lượng nước cả vụ. 

- Giai đoạn từ chín sữa đến thu hoạch yêu cầu độ ẩm đất 60-70%, chiếm 17-

18% tổng lượng nước cả vụ. 

3. Hệ thống tưới. 

- Hệ thống tưới nước cho ngô chủ yếu sử dụng kênh mương dẫn nước vào 

ruộng đối với những khu ruộng có địa hình thấp và bằng phẳng. Đối với những khu 

ruộng cao không thể đưa nước vào bằng kênh mương thì có thể dùng hệ thống ống 

dẫn nước và sử dụng máy bơm nước. 
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- Dụng cụ, thiết bị tưới: 

+ Đối với phương pháp tưới thủ công thì dung cụ tưới chủ yếu là xô, chậu, 

cuốc xẻng…. 

+ Đối với phương pháp tưới cơ giới thì sử dụng máy bơm và các thiết bị ống 

tưới. 

4. Phương pháp tưới. 

4.1. Tưới nước cho ngô trồng trên đất luân canh với lúa nước. 

Chủ yếu áp dụng là phương pháp tưới rãnh. 

4.2. Tưới nước cho ngô trồng trên đất luân canh với cây màu hoăc xen 

canh. 

Đối với cây ngô trồng trên đất luân canh với cây màu có thể sử dụng 2 

phương pháp tưới. 

4.2.1. Tưới rãnh. 

Đây là phương pháp tưới để nước chảy theo các rãnh được thiết kế giữa các 

hàng cây. Nước được thấm dần vào đất và cung cấp cho cây trồng. 

Ưu điểm: Tiết kiệm và chủ động được nước tưới cho vườn cây, lớp đất mặt 

vẫn tơi xốp, không bị dí chặt, kết cấu đất vẫn giữ vững, đất không bị bào mòn, chất 

dinh dưỡng không bị rửa trôi. Đây là phương pháp tưới thông dụng thường được 

bà con tưới cho nhiều vườn cây ăn quả trong cả nước. 

Nhược điểm: Chỉ áp dụng được với nơi có địa hình tương đối bằng phẳng 

(độ dốc<50). Lãng phí một phần nước ở cuối rãnh tưới. Gặp khó khăn trong việc 

vận chuyển công cụ sản xuất qua rãnh. Phải chi phí khá lớn nhân công và thời gian 

cho việc cải tạo các rãnh nước. 

4.2.1. Tưới phun. 

Đây là phương pháp tưới bằng cách phun nước từ dưới mặt đất lên tán cây 

qua hệ thống máy bơm, ống dẫn nước với các vòi phun cố định, tự động xoay được 

với góc 3600, được đặt cao khỏi mặt đất 0,5- 1,0m (dưới dạng phun sương hay 

phun mù) thường áp dụng tưới cho cây con trong vườn ương hoặc vòi phun hạt to 

di động cầm tay dùng để tưới cây ăn quả vào những ngày nắng nóng oi bức (phun 

vào 16-18giờ chiều) để tăng ẩm độ không khí, giảm độ nóng cho quả, cho cây, 

chống hiện tượng rụng quả do thời tiết khắc nghiệt. 

Ưu điểm: Tiết kiệm nước. Đất không bị dí chặt, giữ nguyên hiện trạng kết 

cấu đất, đất không bị bào mòn, phân bón không bị rửa trôi. 

Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu lớn. Chỉ áp dụng được đối với các loại 

đất có độ xốp cần thiết cho nước thấm qua dễ dàng (như các loại đất có độ xốp lớn, 

đất than bùn). 

4.3. Tưới nước cho ngô trồng trên đất bãi ven sông. 

Tưới nước cho ngô trên đất bãi ven sông cũng giống như tưới nước cho ngô 

trồng trên đất luân canh với cây mầu. Tuỳ vào diều kiện sản xuất và địa hình mà ta 

có thể áp dụng phương pháp tưới phù hợp.  
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CHƯƠNG 6 

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN NGÔ 

 

I. Thu hoạch 

1. Thời điểm thu hoạch 

Độ chín thu hoạch còn được gọi là độ chín thu hái. Đó là độ thành thục 

của nông sản mà ứng với nó, nông sản đáp ứng được một nhu cầu bảo quản và 

chế biến nào đó. 

Nguyên tắc chung là khi ngô chín sinh lí thì có thể thu hoạch. Ngô chín 

sinh lí được xác định bởi các biểu hiện sau: 

+ Có thời gian sau khi thụ phấn khoảng 45-55 ngày (tuỳ theo giống và vụ 

gieo trồng) 

+ Lá bắt đầu vàng, lá dưới ngô đã khô 

+ Lá bi đã vàng, đôi khi các lá bên thấy vết sẹo đen ở chân hạt 

+ Độ ẩm hạt khoảng 30-35% (tuỳ theo giống) 

Thu hoạch trước khi chín sinh lí có thể làm giảm năng suất vì ngô chưa đủ 

thời gian tích luỹ vật chất vào hạt nên khối lượng hạt thấp. Mặt khác, thu non khi 

lượng nước trong hạt còn lớn sẽ tốn kém công sức, tiền để cho phơi, sấy khô, chất 

lượng hạt giảm và khó bảo quản. Thu hoạch quá muộn, hạt có thể bị mọt hoặc 

mốc làm giảm chất lượng hạt. Thực tế cũng khó thực hiện thu hoạch muộn vì 

ảnh hưởng đến gieo trồng vụ sau. 

2. Kỹ thuật thu hoạch ngô 

Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi bảo 

quản. Ngô là một trong những sản phẩm chính của ngành nông nghiệp. Việc đề 

xuất quy trình thu hoạch là một trong những khâu quan trọng đảm bảo chất lượng 

và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường tiêu thụ. Các bước tiến hành khi 

thu hoạch: 

- Gặp ngày khô, nắng cần nhanh chóng thu hoạch ngô đã chín về rải 

mỏng phơi khô. 

- Ở những vùng ngô hàng hoá, nên thu ngô đã bóc sạch lá bi và râu ngô rồi 

đem về sấy hoặc phơi ngô ngay.  

- Nếu ngô chín vào đợt mưa dài ngày, cần vặt râu, bẻ gập bắp ngô 

chúi xuống để nước mưa không thấm vào bên trong làm thối hỏng hạt ngô. 

Đến khi nắng ráo sẽ thu về phơi. 

- Ngô bẻ về không nên đổ đống vì ngô tươi có độ ẩm cao dễ bị thối mốc. 

- Việc cắt bỏ thân lá trước khi thu hoạch khoảng 7-10 ngày là cần thiết để 

tập trung dinh dưỡng vào bắp và hạn chế sự xâm nhập của dịch hại vào hạt qua 

thân, lá cây… 
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3. Tách hạt 

- Phần lớn hạt ngô được tách ra khỏi bắp trước khi phơi, sấy. Nó sẽ giúp 

chúng ta tiết kiệm năng lượng, thiết bị phơi, sấy; phơi sấy nhanh hơn và tiết kiệm 

kho chứa sau này. 

- Có thể tách hạt bằng tay (thủ công) và bằng máy (cơ giới), nhưng phải 

bảo 

đảm sự nguyên vẹn của hạt ngô, giữ gìn và bảo vệ phôi hạt (nếu hạt làm giống) 

- Cũng có thể bảo quản ngô cả bắp mà không cần tách hạt như trong bảo 

quản ngô giống 

II. Bảo quản ngô 
 

Để hạn chế tỷ lệ tổn thất trong bảo quản phải có dụng cụ bảo quản và 

chất lượng ngô đem bảo quản thích hợp. 

Về dụng cụ bảo quản 

- Các dụng cụ chứa (chum, vại, thùng...), kho bảo quản phải khô, sạch, 

không có mùi lạ và có nắp kín. 

- Có thể dùng bao nhựa lồng trong bao đay hoặc 

bao tơ dứa. 

- Nơi bảo quản phải có mái che, khô ráo, thoáng, không bị 

ẩm, dột, có biện pháp phòng chống sâu mọt, chuột, chim.... 

- Nhà kho phải có phên cót ngăn cách sàn và tường kho, có lưới mắt 

cáo chống chim chuột, được làm vệ sinh và phun thuốc phòng trừ côn trùng hại 

kho (như Sumithion, Malathion, DDVP, phốt phua nhôm...) 

Chất lượng ngô đem bảo quản 

- Ngô đưa vào bảo quản phải đạt các tiêu chuẩn khô, sạch và có phân loại. 

- Để phòng chống sự phá hoại của sâu mọt, men mốc, ngô đưa vào 

bảo quản phải có độ ẩm dưới 13%. 

- Tỷ lệ tạp chất trong ngô đưa vào bảo quản phải dưới 1%. 

- Không có sâu mọt sống trong khối hạt. 

- Bằng mắt thường quan sát không thấy có hạt bị men mốc. 

- Tỷ lệ hạt tốt trên 97%. 

- Tỷ lệ bắp tốt 100%. 
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CHƯƠNG 7 

ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH HỆ SINH THÁI RUỘNG NGÔ VÀ CÁCH 

TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ KINH TẾ 

 

I. Hệ sinh thái và chức năng của sinh vật trong hệ sinh thái đồng ruộng 

1. Các khái niệm: 

- Hệ sinh thái là gì: Hệ sinh thái là tập hợp các yếu tố sinh vật, phi sinh vật 

trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. 

- Các yếu tố sinh vật : Là các yếu tố có sự sinh trưởng, phát triển như: Cây 

lúa, cỏ dại, sâu hại, thiên địch, bệnh hại ... 

- Các yếu tố phi sinh vật: Là các yếu tố không phải là sinh vật (không có sự 

sinh trưởng, phát triển) như: Đất đai, khí hậu thời tiết, nước, ánh sáng. Ngoài ra Hệ 

sinh thái còn chịu tác động của con người 

- Côn trùng là gì: Côn trùng là những loài động vật có 6 chân. Cơ thể phân 

thành 3 phần rõ rệt: Đầu, ngực, bụng. Như vậy nhện tuy cùng thuộc loài chân đốt 

nhưng không phải là côn trùng vì chúng có 8 chân. 

- Sâu hại là gì: Là những côn trùng hoặc nhện sử dụng các bộ phận của cây 

trồng làm thức ăn của chúng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, đến năng 

suất và chất lượng nông sản. 

- Thiên địch là gì: Là những sinh vật sử dụng các loài dịch hại làm thức ăn 

của chúng bằng cách ký sinh hoặc bắt mồi ăn thịt. 

- Bệnh hại là gì: Là trạng thái không bình thường của cây, nguyên nhân do 

những Vi sinh vật, hay do các điều kiện bất thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển, đến năng suất và chất lượng nông sản. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh 

khác nhau (Nấm, Virus, Vi khuẩn, Tuyến trùng, Sinh lý ...) 

- Cỏ dại là gì: Là những loại thực vật mọc ngoài ý muốn của con người 

2. Chức năng của các sinh vật trong hệ sinh thái đồng ruộng: 

Hệ sinh thái là một trong những nội dung cần trao đổi thường xuyên trong 

chương trình IPM. Việc quản lý dịch hại tổng hợp dựa trên sự tác động qua lại giữa 

môi trường, cây trồng, các loài ăn cây xanh và thiên địch. 

                   Cây trồng    Môi trường 

 

 

                                              Sinh vật khác 
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Trong hệ sinh thái đồng ruộng, mỗi sinh vật có 1 chức năng khác nhau (chức 

năng quan trọng hơn tên gọi) và có thể chia ra các mức sau: 

- Mức thứ nhất: Cây xanh (sản xuất ra chất hữu cơ) bao gồm cây ngô và cỏ 

dại. Tuy nhiên cỏ dại sẽ cạnh tranh về nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng và không 

gian đối với cây trồng. 

- Mức thứ 2: Các sinh vật dùng cây xanh làm thức ăn bao gồm: côn trùng 

(sâu hại), chuột và bệnh hại. Những sinh vật này được gọi là “dịch hại” khi chúng 

phát sinh với số lượng nhiều và gây thiệt hại lớn cho cây trồng. Nếu quần thể sinh 

vật đó có số lượng ít thì đôi khi chúng còn có lợi cho việc duy trì cân bằng hệ sinh 

thái đồng ruộng. 

- Mức thứ 3: Các sinh vật dùng sinh vật ở mức thứ 2 làm thức ăn bao gồm: 

nhện, những côn trùng có ích (ăn mồi và ký sinh) những vi sinh vật và chim thú, 

rắn (là những loài ăn chuột)… Những loài sinh vật này được gọi là “thiên địch” 

hay “bạn của nhà nông”. Vì vậy chúng cần được bảo vệ bằng cách hạn chế dùng 

hoá chất bảo vệ thực vật và các biện pháp khác. 

- Mức thứ 4: Những vi sinh vật: nấm và côn trùng sống trên xác thực vật, 

động vật (chuột, côn trùng…). Những sinh vật này có những chức năng sinh thái 

riêng và cũng được chia theo các mức trên. 

II-Điều tra phân tích hệ sinh thái ruộng ngô 

1. Điều tra hệ sinh thái là gì? 

Điều tra là quan sát cây trồng ở từng thời điểm khác nhau để có thể đánh giá 

được điều gì đang xảy ra trên đồng ruộng. Từ đó người nông dân có thể nắm chắc 

diễn biến đồng ruộng một cách chắc chắn qua điều tra đơn giản. 

+ Mục đích của điều tra hệ sinh thái là : 

- Người nông dân nắm được cây ngô đang ở giai đoạn nào, những biểu hiện 

của giai đoạn này ra sao? 

- Người nông dân phải nắm được quần thể dịch hại diễn biến như thế nào? 

đã xuất hiện bệnh trên đồng ruộng chưa, xuất hiện với tỷ lệ bao nhiêu? 

- Điều tra không chỉ là việc đo đếm mà còn để đánh giá khả năng của học viên. 

Học viên cần làm thế nào để đánh giá chính xác mức độ sâu bệnh hại, thiên địch ... 

+ Yêu cầu của người điều tra là : 

- Quan sát giỏi. 

- Cẩn thận, chắc chắn. 

- Tiếp xúc nhiều với đồng ruộng. 
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Kết quả điều tra sẽ được kết hợp với các thông tin khác như: Khả năng đền 

bù của cây, sức khống chế của thiên địch, thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây 

trồng... để phân tích thực trạng đồng ruộng và đề ra biện pháp xử lý phù hợp . 

 

2- Phương pháp điều tra Hệ sinh thái: 

- Đi ra ngoài ruộng quan sát thời tiết trong ngày (nắng, mưa hay âm u), quan 

sát toàn bộ cánh đồng và có nhận xét chung. 

- Quan sát chế độ nước (cạn, đủ, nhiều). Sau đó điều tra cụ thể 10 cây ngô 

theo đường chéo góc, cả hai ruộng đều quan sát, điều tra và ghi chép như nhau. 

- Trước khi đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây ngô, trước hết 

quan sát các loại côn trùng dễ bay, dễ nhảy trước (chuồn chuồn kim, ong, bướm, 

châu chấu ...) Sau đó đến các đối tượng sâu, bệnh hại khác theo phương châm “từ 

xa đến gần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong”. Ghi chép đầy đủ các số liệu về 

sâu hại, bệnh hại, thiên địch, cỏ dại, chuột, đo chiều cao, đếm số lá xanh, lá vàng ... 

Số liệu ghi chép được đưa vào mẫu ghi chép sau: 

Chỉ tiêu Ruộng ICM Ruộng đối chứng 

C.1 C.2 . . . C.10 T.số T.B C.1 C.2 . . . C.10 T.số T.B 

Chiều cao cây (cm) 

Số lá xanh/cây 

Số lá vàng/cây 

Sâu đ.thân(c/cây) 

Bệnh rỉ sắt (% ) 

. . . . . . 

                        

  

Ghi chú: 

- Chiều cao cây tính từ mặt đất đến chóp lá cao nhất.  

- Số lá xanh: Tính số lá đã hoàn chỉnh và còn xanh. 

- Sâu hại và thiên địch: Tính mật độ theo con/cây hay quy ra con/m2. 

- Bệnh hại: Tính tỷ lệ (%) số lá bị bệnh. 

 3. Phân tích hệ sinh thái ruộng ngô 

 Điều tra theo dõi, quan sát các hiện tượng diễn ra trên một diện tích nhỏ để 

xác định các hiện tượng diễn ra trên diện tích lớn. Đối với chương trình quản lý 

dịch hại tổng hợp (IPM) thì điều tra đồng ruộng là quan sát, theo dõi một số cây 

trên ruộng để đánh giá điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra trên cả ruộng. Số mẫu điều 

tra thường rất nhỏ so với ruộng định điều tra. 
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Ví dụ: Điều tra 5 cây ngô/điểm x 3 điểm trên mảnh ruộng 500m
2
 chỉ chiếm 

tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số cây ngô có trong ruộng. Đối với những người có kinh 

nghiệm thì có thể phân tích đúng về cánh đồng từ những mẫu điều tra nhỏ đó. Việc 

quyết định xử lý đồng ruộng trong quản lý dịch hại tổng hợp phải dựa trên cơ sở 

phân tích hệ sinh thái. Muốn việc phân tích hệ sinh thái được rõ ràng, khách quan 

thì chúng ta phải làm tốt công tác điều tra, theo dõi bởi vì các thành phần trong hệ 

sinh thái luôn biến động và có ảnh hưởng lẫn nhau. 

4. Vẽ Hệ sinh thái: 

Để vẽ Hệ sinh thái, mỗi nhóm cần có mẫu sống (cây ngô, cỏ dại, sâu hại, 

bệnh hại, thiên địch ... và vẽ theo quy luật sau đây: 

- Vẽ cây ngô ở đúng giai đoạn quan sát. 

- Đối với cỏ dại về kích thước và mật độ tương ứng với cây ngô, vẽ các loại 

cỏ hiện diện trên đồng ruộng. 

- Đối với sâu hại: Vẽ những loại sâu đã tìm thấy ở ngoài đồng và vẽ bên phải 

cây ngô, viết mật độ trung bình bên cạnh tên sâu, có thể viết bằng tên địa phương. 

- Đối với thiên địch: Vẽ những đối tượng đã tìm thấy ngoài đồng ruộng, vẽ 

bên trái cây ngô, viết tên gọi và mật độ bên cạnh hình vẽ. 

- Nếu có nắng thì vẽ mặt trời rọi nắng, trời âm u vẽ mặt trời bị mây che khuất. 

- Nếu ruộng mới được bón phân thì vẽ bàn tay rải phân, ghi rõ là phân đạm, 

lân hay kali, liều lượng bón. 

- Nếu ruộng có phun thuốc thì vẽ vòi phun và viết tên thuốc. 

- Sau khi vẽ xong, ghi các chỉ tiêu nông học, nhận xét (về thời tiết, giai đoạn 

sinh trưởng của cây, tình hình sâu bệnh hại ...) và ghi biện pháp sử lý của nhóm 

xuống phía dưới tờ Ao. 

5-Thảo luận Hệ sinh thái : 

- Mỗi người trong nhóm sẽ sắm vai là người hỏi (mỗi tuần lại thay đổi người 

khác), người này ra câu hỏi, người kia ghi chép và trả lời. 

- Mỗi nhóm phải trình bày những quan sát, hình vẽ, ý kiến thảo luận, kết 

luận của nhóm mình cho nhóm khác nghe và tiếp thu ý kiến thảo luận của nhóm 

bạn. Giảng viên cần hướng cho lớp thảo luận vần đề trọng tâm xảy ra trong tuần và 

đưa ra biện pháp sử lý thích hợp (bón phân, làm cỏ, mực nước, phun thuốc ...) 

trong mối tương quan hệ sinh thái mà không tách dời các yếu tố.  

III. Tính toán năng suất ngô và hiệu quả kinh tế: 

 1. Tính năng suất lý thuyết 

 - Các yếu tố cấu thành năng suất ngô: 

 - Tỷ lệ bắp hữu hiệu trên cây (TLBHH): Tính bằng tổng số bắp trên tổng số 
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cây trên đơn vị diện tích 

- Số bắp/cây được tính bằng cách đếm số bắp và số cây thu hoạch trên đơn vị 

diện tích rồi sau đó tính số bắp trên cây.  

TLBHH = số bắp thu có mang hạt trên 1ha/số cây trên 1ha 

- Số hàng hạt trên bắp: Một hàng được tính khi có 50% số hạt so với hàng hạt 

dài nhất. 

 - Số hạt trên hàng: Đếm theo hàng hạt có chiều dài trung bình trên bắp. 

 - Khối lượng 1000 hạt (gram): Ở ẩm độ 14% cân làm 2 mẫu, nếu chênh lệch 

5% là chấp nhận được. 

- Năng suất lý thuyết (NSLT) (tạ/ha). 

 NSLT = Số cây/ha x TLBHH x Số h/h x Số h/b x P1000/ 10.000 

 Trong đó: + h/h: hạt/hàng.  

 + h/b: hàng hạt/bắp.  

 + TLBHH: Tỷ lệ bắp hữu hiệu.  

 2. Tính hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế được xác định = tổng thu – tổng chi 

- Tổng thu = Năng suất ngô x đơn giá 

- Tổng chi = Tổng tất cả các chi phi đầu tư (giống, phân bón, thuốc BVTV, 

công lao động) 
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