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MỤC LỤC

MÔN HỌC 1:

GIỚI THIỆU CHUNG
Bài 1: KHẢO SÁT ĐẦU KHÓA

Câu 1: Mật độ gieo sạ thích hợp đối với lúa thuần?
a. 2 – 3 kg/500m2
b. 4 – 6 kg/500m2
c. 1 – 1,2 kg/500m2
Câu 2: Vai trò của phân Kali đối với cây lúa?
a. Kali làm tăng khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng để nuôi cây
b. Giúp cho cây trồng tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh
(rét, hạn hán, sâu bệnh...)
c. Làm tăng khẳnng đẻ nhánh, hình thành bông và chất lượng hạt
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 3: Đặc điểm của phân Đạm?
a. Phân dễ tiêu, dễ bay hơi và rửa trôi
b. Phân khó tiêu, phân hủy chậm
c. Cả a, b đều sai
Câu 4: Sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học có ưu điểm gì?
a. Diệt trừ sâu, bệnh hại nhanh chóng
b. Ít độc với người, ít ô nhiễm môi trường, thời gian cách ly ngắn
c. Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng
d. Cả a, b đều đúng
e. Cả b, c đều đúng
Câu 5: Bón phân đợt 1 sau sạ bao nhiêu ngày?
a. Sau sạ 8 – 12 ngày
b. Sau sạ 18 – 20 ngày

c. Sau sạ 16 – 18 ngày
Câu 6: Ba giảm trong sản xuất là gì ?
a. Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân Lân, giảm thuốc BVTV
b. Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng Đạm vô cơ, giảm thuốc BVTV
c. Giảm năng suất lúa, giảm lượng phân Đạm, giảm thuốc BVTV
Câu 7: Sâu cuốn lá gây hại nặng nhất ở những chân ruộng nào?
a. Chân ruộng lầy thụt thừa dinh dưỡng
b. Ruộng gần bìa làng, thiếu ánh sáng, bón thừa đạm
c. Chân ruộng nghèo dinh dưỡng, bón thiếu đạm
d. Cả a, b đúng
e. Cả b, c đúng
Câu 8: Khi phun thuốc trừ rầy nâu hại lúa cần có những lưu ý gì?
a. Phun đủ nước, phun kĩ đặc biệt là gốc lúa.
b. Nên chọn thuốc tiếp xúc, vị độc.
c. Nên chọn thuốc lưu dẫn (nội hấp), thuốc điều hòa sinh trưởng (ức chế lột
xác).
d. Cả a, b đúng
e. Cả a, c đúng
Câu 9: Môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá?
a. Do rầy lưng trắng truyền bệnh
b. Do rầy nâu truyền bệnh
c. Do Sâu cuốn lá truyền bệnh
d. Do Nhện gié truyền bệnh
Câu 10: Khi lúa bị bệnh khô vằn cần phải làm gì?

a. Đưa mực nước trong ruộng lên càng cao càng tốt.
b. Giữ mực nước trong ruộng vừa phải (2 – 3cm).
c. Ngưng bón đạm, ngưng phun phân bón lá.
d. Cả a, b đúng
e. Cả b, c đúng

Bài 2: TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC
SỬ DỤNG GIỐNG LÚA TỐT

Cây lúa (Oryza spp.) là một trong năm loại cây lương thực hàng đầu thế
giới, cùng với ngô (Zea mays L.), lúa mì (Triticum sp.), sắn (Manihot esculenta
Crantz) và khoai tây (Solanum tuberosum L.).
I. Đặc điểm thực vật học
Các giống lúa Việt Nam có những đặc điểm như chiều cao, thời gian sinh
trưởng (dài hay ngắn), chịu thâm canh, chụi chua mặn, chống chụi sâu bệnh …
khác nhau. Song cây lúa Việt Nam đều có những đặc tính chung về hình thái,
giải phẫu và đều có chung các bộ phận rễ, thân, lá bông và hạt.

Hình thái 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.
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- 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. Số lượng
rễ có thể đạt tới 500 – 800 cái. Chiều dài rễ đạt 2- 3 km/ cây khi cây được trồng
riêng trong chậu.
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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, nâng xuất 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. Một

lóng dài hơn 5 mm được xem là lóng dài.

- Số lóng dài: Từ 3-8 lóng. Theo giải phẫu ngang lóng, lóng có một
khoảng trống lớn gọi là xoang lỏi.
- Chiều cao cây, thân:
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* 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. Từ cây
mẹ đẻ ra nhánh con (cấp 1), nhánh cấp 1 đẻ
nhánh cấp 2 , nhánh cấp 2 đẻ nhánh cấp 3.
Những nhánh hình thành vào giai đoạn cuối
thường là nhánh vô hiệu.
Thường thì các giống lúa mới khả năng
đẻ nhánh cao, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cũng cao hơn các giống lúa cũ, cổ truyền.
- Khả năng đẻ nhánh của cây lúa phụ thuộc vào giống, nhất là điều kiện
chăm sóc, ngoại cảnh…Cây lúa có nhiều nhánh, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, năng
suất sẽ cao.
3. Lá lúa
* Hình thái

9

- Lá lúa điển hình gồm: bẹ lá, phiến lá, lá thìa và tai lá.
+ Bẹ lá: là phần đáy lá kéo dài cuộn thành hình trụ và bao phần non của
thân.
+ Phiến lá: hẹp, phẳng và dài hơn bẹ lá ( trừ lá thứ hai).
+ Lá thìa: là vảy nhỏ và trắng hình tam giác.
+ Tai lá: Một cặp tai lá hình lưỡi liềm
Lá được hình thành từ các mầm lá ở mắt thân. 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.
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- 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.
Số lá trên cây phụ thuộc chủ yếu vào giống, thời vụ cấy, biện pháp bón
phân và quả trình chăm sóc. 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
* 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.
*Chức năng của bẹ lá
- Chống đỡ cơ học cho toàn cây
- Dự trữ tạm thời các Hydratcacbon rước khi lúa trỗ bông
Lá làm nhiệm vụ quang hợp, chăm sóc hợp lí, dảm bảo cho bộ lá khoẻ,
tuổi thọ lá (nhất là lá đòng), lúa sẽ chắc hạt, năng suất cao.
4. Hoa Lúa
Các bộ phận của hoa
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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 gờ sáng. Ngược lại nếu trời âm u, thiếu ánh
sáng hoặc gặp rét hoa phơi màu muộn hơn, vào 12 – 14 giờ.
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Sau thụ tinh phôi nhũ phát triển nhanh để thành hạt. Khối lượng hạt gạo
tăng nhanh trong vòng 15- 20 ngày sau trỗ, đồng thời với quá trình vận chuyển
và tích luỹ vật chất, hạt lúa vào chắc và chín dần.
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.
Ở ẩm độ 0%, một hạt lúa nặng khoảng 12 – 44 mg. Chiều dài, rộng, độ
dày của hạt thay đổi nhiều giữa các giống.
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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.
II. Thời gian sinh trưởng phát triển của cây lúa
Thời gian sinh trưởng của cây lúa được tính từ khi hạt lúa nảy mầm đến
khi chín hoàn toàn, thay đổi tuỳ theo giống và điều kiện ngoại cảnh.
- Đối với lúa cấy: Bao gồm thời gian ở ruộng mạ và thời gian ở ruộng lúa cấy.
- Đối với lúa gieo thẳng: Được tính từ thời gian gieo hạt đến lúc thu hoạch.
Ở miền Trung, các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 85 – 130 ngày
tùy theo giống ngắn ngày, trung ngày hay dài ngày.
1. Giai đoạn nảy mầm
Điều kiện ảnh hưởng đến sự nẩy mầm:
- Sức nẩy mầm của hạt: Thu hoạch lúa đảm bảo độ chín, bảo quả tốt sức
nảy mầm của hạt tốt hơn. Hạt giống có vỏ trấu mỏng thường hút nước nhanh
hơn giống vỏ dày, do đó thời gian nảy mầm thường ngắn hơn.
- Độ ẩm: Hạt giống nảy mầm khi hàm lượng nước của hạt đạt 25- 35%
(không nẩy mầm nếu hàm lượng nước của hạt dưới 13%). Tốc độ hút nước của
hạt phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước. Trong điều kiện thời tiết
lạnh vụ đông xuân, nên ngâm hạt giống với nhiệt độ nước 25 – 300C để rút ngắn
thời gian ngâm. Tuy nhiên thời gian ngâm quá dài, hạt hút nhiều nước, tinh bột
trong hạt gạo phân giải thành đường rồi hoà tan trong nước làm tiêu hao chất dự
trữ trong hạt. Đồng thời, hạt dễ bị chua, thối hoặc mầm yếu.
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- Nhiệt độ: nhiệt độ giới hạn thấp nhất là 10 -120C , nhiệt độ thích hợp là
30 - 35oC, nhiệt độ lớn hơn 400C có hại cho sự nảy mầm .
Khi hạt nảy mầm cũng cần phải có đủ lượng không khí, chủ yếu là oxy
cho mầm và rễ mầm phát triển.
Do vậy, trong kỹ thuật ngâm ủ, người ta điều tiết quan hệ nước, oxy để
khống chế sự phát triển của mầm và rễ. Kinh nghiệm ”ngày ngâm đêm ủ” cũng
là một biện pháp điều tiết sự phát triển của mầm và rễ cho phù hợp.
2. Giai đoạn mạ
- Được tính từ khi cây lúa bắt đầu nảy mầm đến khi có 2-3 lá thật (sau sạ
10-15 ngày)
- Cây sống tự dưỡng. (Sử dụng dinh dưỡng trong hạt)
- Cần nhiều nước.
- Khả năng tự đền bù kém.
- Mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh.
- Phát triển thân lá chậm.
3. Giai đoạn đẻ nhánh
Điều kiện bình thường sau cấy 5 -7 ngày cây lúa có thể bén rễ hồi xanh,
chuyển sang đẻ nhánh. Trời âm u, thiếu ánh sáng, nhiệt độ thấp, thời gian bén rễ
hồi xanh kéo dài 15 -20 ngày.
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Thời kỳ đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng nhanh và mạnh về rễ và lá . Thời
kỳ này quyết định đến sự phát triển diện tích lá và số bông.
- Được tính từ khi cây lúa bắt đầu
đẻ nhánh đầu tiên đến khi kết thúc đẻ
nhánh (giai đoạn này khoảng 30-40 ngày
tuy theo TGST của giống)
- Cây lúa phát triển thân, lá, rễ
mạnh, tốc độ ra lá nhanh. Cần nhiều dinh
dưỡng, nước, không khí, ánh sáng; Khả
năng tự đền bù lớn.
Trong một vụ, các trà cấy sớm có
thời gian đẻ nhánh dài hơn các trà cấy
muộn. Thúc đạm sớm, quá trình đẻ nhánh
sớm. Bón phân nhiều, muộn, thời gian đẻ
nhánh kéo dài. Mật độ gieo cấy thưa thời
gian đẻ nhánh dài hơn so với cấy dày.
Tuổi mạ non thời gian đẻ nhánh dài hơn
so với mạ già.
Trên cây lúa chỉ có những nhánh đẻ
sớm, ở vị trí mắt đẻ thấp, có số lá nhiều,
điều kiện dinh dưỡng thuận lợi mới có
điều kiện phát triển đầy đủ để trở thành
nhánh hữu hiệu (nhánh thành bông).
Giai đoạn này cần chăm sóc hợp lí để đảm bảo số nhánh hữu hiệu, số lá
và số bông, tránh bón phân nhiều, bón muộn làm cho lúa đẻ nhánh lai rai thường
làm tăng tỷ lệ nhánh vô hiệu, ảnh hưởng đến tiêu hao dinh dưỡng cũng như tăng
cường sự phá hoại của sâu bệnh.
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4. Giai đoạn đứng cái- làm đòng
- Cây lúa chuyển từ giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng sang giai đoạn sinh
trưởng sinh thực.
- Là thời kỳ quyết định số hạt trên bông.
- Cần nhiều dinh dưỡng, nước,...
- Khả năng tự đền bù, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh kém.
- Cây lúa có sự thay đổi về hình thái bên trong và bên ngoài:
* Bên ngoài:
+ So le lá, gút đầu lá.
+ Cây lúa tròn mình, có hiện tượng vàng sinh lý.
* Bên trong: Đỉnh sinh trưởng cây lúa hình thành tượng khối sơ khởi (
gọi là tim đèn hoặc đòng đất).
5. Giai đoạn trỗ - chín
- Khi đòng đã hoàn
chỉnh cây lúa bắt đầu trỗ.
Toàn bộ bông lúa thoát ra
khỏi bẹ lá đòng là quá trình
trỗ xong.
-Trên

một

bông,

những hoa ở đầu bông và
đầu gié nở trước, các hoa ở
gốc bông thường nở cuối
cùng.
- Trình tự nở hoa có
liên quan đến trình tự vào
chắc. Những hoa gốc bông
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nở cuối cùng, nên vào chắc muộn và khi gặp điều kiện bất thuận thường dễ bị
lép và khối lượng hạt thấp.
- Thời kỳ quyết định đến tỷ lệ hạt chắc, trọng lượng hạt.
- Thời kỳ này cây lúa rất mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh (ánh sáng,
nhiệt độ, nước, dinh dưỡng, sâu bệnh.. )
Khi đòng đã hoàn chỉnh cây lúa bắt đầu trỗ. Toàn bộ bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá
đòng là quá trình trỗ xong với thời gian 4-6 ngày. Thời gian trỗ càng ngắn càng
có khả năng tránh được các điều kiện thời tiết bất thuận. Cùng với quá trình trỗ
bông, có giống vừa nở hoa vừa thụ phấn ngay, nhưng cũng có giống phải chờ trỗ
xong mới tiến hành nở hoa thụ phấn.
III. Tầm quan trọng của việc sử dụng giống tốt
Vì sao phải chọn hạt giống tốt?
Sự nảy mầm của phôi và sự phát triển của cây mạ đến khi có 3 lá mầm
dựa chủ yếu vào hạt thóc giống. Như vậy nếu hạt giống tốt, chứa một lượng dinh
đưỡng đầy đủ sẽ làm cho hạt thóc giống nảy mầm, phát triển tốt và đồng đều.
Hạt thóc khoẻ, không có bệnh tồn dư cũng sẽ không truyền bệnh cho cây mạ.
Hạt giống tốt cũng làm cho cây mạ tốt hơn, khoẻ hơn, mập hơn và phát
triển nhiều rễ hơn. Khi cấy ra ruộng, cây mạ khoẻ hơn sẽ mọc nhanh hơn cây mạ
yếu.
Một hạt giống khoẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài nguồn dinh dưỡng
đầy đủ, không có bệnh tồn dư, hạt thóc phải có Sức nảy mầm tốt. Sức nảy mầm
của hạt giống phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chín và điều kiện bảo quản hạt
giống. Sau khi chín trên đồng ruộng, hạt lúa có khả năng nảy mầm (có giống nảy
mầm ngay trên bông lúa ngoài ruộng), cũng có những giống cần qua thời kỳ ngủ
nghỉ thì mới nảy mầm được.
Điều kiện bảo quản cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức nảy mầm của hạt
giống. Nếu bảo quản không tốt, sức nảy mầm của hạt thóc có thể giảm nhiều chỉ
trong vài tháng sau khi thu hoạch. Nhưng nếu bảo quản tốt, đặc biệt là trong
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điều kiện khô lạnh (trong kho lạnh dướI 15 0 thì thóc giống có thể để qua 1 – 2
năm vẫn có sức nảy mầm tốt) Đánh giá giống lúa sức nảy mầm tốt là phải đạt
trên 95% ngoài đồng ruộng.
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MÔN HỌC 2: GIỐNG VÀ KỸ THUẬT NGÂM Ủ GIỐNG
Bài 1: KỸ THUẬT XỬ LÝ HẠT GIỐNG VÀ NGÂM Ủ
I. Chuẩn bị giống
Giống tốt là tiền đề làm ổn định năng suất. Do đó chúng ta nên chọn
giống thích hợp cho từng mùa vụ và giống phải đạt ít nhất một số tiêu chuẩn
sau:
- Giống có độ thuần cao, cỡ hạt đồng nhất.
- Giống phải sạch bệnh.
- Sạch hạt cỏ dại và lúa cỏ.
- Giống có tỷ lệ nẩy mầm trên 90%.

- Cơ cấu giống và thời vụ: áp dụng theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp
và phát triển nông thôn Quảng Nam.
II. Ngâm ủ giống
Trước khi ngâm ủ phải kiểm tra, làm vệ sinh sạch sẽ dụng cụ ngâm ủ.
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1. Xử lý hạt giống
- Trước khi ngâm, phơi lại hạt giống dưới nắng nhẹ vài giờ đối với những
giống đã bảo quản qua 1 vụ.
- Đãi bỏ hạt lép lửng, ngâm trong nước vôi trong 2% (200 gam vôi bột
hoà với 10 lít nước để vôi lắng xuống, lấy nước trong ngâm hạt giống) trong 12
giờ rồi rửa sạch ngâm tiếp trong nước sạch từ 24 - 30 giờ, trong khoản thời gian
này nên thay nước 2 - 3 lần.
- Cũng có thể xử lý bằng nước ấm (3 sôi + 2 lạnh) trong vòng 10 -15 phút,
rồi đem ra ngâm hạt giống với nước sạch 24 - 36 giờ đối với lúa thuần và 8 – 12
giờ đối với lúa lai.
Khi bẻ ngang hạt lúa thấy hạt trong suốt là lúc hạt đã hút đủ nước, có thể
vớt ra để ủ (Khi thấy còn chấm trắng, thì phải tiếp tục ngâm).
2. Ủ giống
Phải đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm, nhất là giai đoạn đầu.
Trong quá trình ủ cần thường xuyên theo dõi nhiệt độ để có biện pháp điều
chỉnh nhiệt độ. Vụ Hè Thu trời nắng nóng cần phải theo dõi đống ủ không để
nhiệt độ lên cao quá gây chết mầm. Trong quá trình ủ nếu thấy hạt giống quá
khô cần phải phun thêm nước vào cho đủ ẩm, trộn đều vài lần để hạt giống ra
đều. Khi rễ mầm có chiều dài bằng 1/2 hạt thì có thể gieo được. Nếu sử dụng
công cụ sạ hàng thì khi hạt giống vừa nhú mầm thì tiến hành kéo sạ là tốt nhất.
* Lưu ý: Trong trường hợp hạt giống đã nhú mầm nhưng dó gặp trỡ ngại
nào đó như làm đất chưa kịp, gặp trời mưa...chưa thể sạ kịp thì dùng một trong
các biện pháp sau để hạn chế việc mầm tiếp tục dài ra: Phơi mỏng hạt giống trên
noong, nia; hoặc có thể ngâm hạt giống trong nước sạch (ngâm nhiều nước)
ngâm 3-4 giờ rồi vớt ra.

21

Hạt giống ngâm ủ đạt tiêu chuẩn
2.2 Mật độ gieo cấy:
* Đối với mạ lúa cấy:
- Nên gieo mạ thưa, tạo cho mạ đanh dảnh và có ngạch trê thì nhổ cấy.
- Gieo 60 -70 gam hạt giống/ m2 (khoảng 30 – 35 kg hạt giống/ sào mạ).
Lượng giống cần cấy cho 1 sào lúa 3 – 3,5 kg/ sào.
- Mật độ cấy 40 – 45 khóm/ m2, Mỗi khóm cấy 2 – 3 dảnh.
* Đối với ruộng sạ:
- Nếu sạ bằng công cụ sạ hàng, lượng giống cần 2,5 – 3 kg/ sào. Kiểm tra
thấy hạt giống ra mầm, rễ bằng ½ hạt giống tiến hành sạ hàng tốt nhất.
- Nếu sạ thông thường (bằng tay) lượng giống cần 3 – 3,5 kg/ sào. Khi lúa
đạt 2,5 – 3 lá tiến hành tỉa giặm, mỗi khóm 2 – 3 dảnh.
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Bài 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÔNG CỤ SẠ HÀNG ĐỂ GIEO TRỒNG LÚA
I. Một số thông số của công cụ sạ hàng

- Kích thước: D x R x C 1180 x 2200 x 600 mm
- Đường kính trống

: 162 mm

- Chiều dài trống : 242 mm
- Bố trí lỗ ra hạt: 2 hàng 28 lỗ và 2 hàng 14 lỗ thích hợp cho giống lúa
thường và lúa lai.
- Đường kính lỗ ra hạt : 9 mm
- Số hàng gieo

: 12 mm

- Khoảng cách giữa các hàng: 180 mm
II. Chuẩn bị trước khi kéo hàng
- Làm đất: Đất cần được cày bừa nhuyễn, lên luống (tốt nhất là chiều rộng
của luống bằng với chiều rộng của máy), san mặt luống thật phẳng; vừa đủ ẩm,
không quá nhiều nước và cũng không để mặt luống quá khô. Chú ý: Làm đất
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bằng phẵng là khâu rất quan trọng để đảm bảo để lúa mọc đều, khỏe, đảm bảo
mật độ.
- Tháo cạn nước, dùng cây chuối hoặc tấm ván trang lại mặt luống để tạo
lớp bùn lắng trên mặt, đảm bảo khi gieo hạt giống chìm nhưng không lọt vào lỗ
hổng lớn.
- Chuẩn bị công cụ sạ hàng:
+ Quảng Nam do diện tích thửa ruộng còn nhỏ nên chọn loại công cụ có 4
hoặc 6 trống là phù hợp. Mỗi trống có 2 hàng 28 lỗ và 2 hàng 14 lỗ thích hợp
cho giống lúa thuần và lúa lai. Đối với lúa lai hoặc áp dụng biện pháp thâm canh
cải tiến thì gieo hàng lỗ thưa (hàng 14 lỗ). Đối với lúa thuần gieo hàng lỗ dày
(hàng 28 lỗ).
+ Vệ sinh công cụ trước khi tiến hành đổ giống vào trống, tránh lẫn tạp
các loại giống khác (nhất là 1 máy dùng sạ nhiều loại giống lúa khác nhau). Chú
ý: Lau khô tất cả các trống trước khi đổ giống vào.
+ Đổ giống vào trống chỉ nên bằng 2/3 thể tích của trống; không được đổ
quá đầy khi kéo hạt giống khó rơi. Đổ giống xong lưu ý khóa trống lại cẩn thận.
+ Khi cho giống vào trống cần dùng bao lót dưới trống khi hạt giống rơi
xuống ta thu lại cho vào trống để đảm bảo lượng giống sạ.
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Đổ giống vào trống chỉ nên bằng 2/3 thể tích của trống

II. Thao tác kéo hàng
- Sau khi chuẩn bị xong, đưa giàn gieo vào vị trí gieo, kéo thẳng theo
chiều mũi tên trên nắp hộp, người kéo cầm càng kéo công cụ đi đều, mắt hướng
thẳng về bờ phía trước để tạo cho hàng và luống được thẳng.
- Trước khi kéo máy đi tới cần phải thực hiện động tác đẩy giật lùi để hạt
giống rơi đều ngay từ đầu hàng. Nếu không thực hiện động tác này, chỉ để máy
đứng yên và kéo tới thì khoảng 30 - 40 cm đầu tiên, hạt giống không rơi đều
hoăc rơi rất ít.
- Khi đến đầu bờ người kéo bước lên trên bờ ruộng, dùng 2 tay nhấc giàn
gieo lên quay ngược 1800 đặt sát đầu bờ sao cho 1 bánh giàn gieo mới trùng với
bánh giàn gieo ở luống vừa gieo, tiếp tục bước đều tránh đi hoặc kéo giật cục, cứ
như vậy cho đến khi gieo hết ruộng.
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Thao tác kéo hàng (2 người)

Thao tác kéo hàng (1 người)
III. Một số lưu ý khi kéo sạ hàng
+ Kéo đều tay để hạt giống xuống đều theo hàng
+ Phải đặt bánh ở lần kéo sau trùng với bánh ở lần kéo trước để vừa đảm
bảo mật độ, vừa đồng thời là rãnh thoát nước và đi chăm sóc sau này.
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+ Khi hết ruộng phải mở nắp hộp ra, kiểm tra lượng giống bên trong để
điều chỉnh kịp thời.
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MÔN HỌC 3: CHĂM SÓC VÀ BÓN PHÂN HỢP LÝ
Bài 1: SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ PHÂN CHUỒNG,
PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP

* Tác dụng của phân hữu cơ:
- Đối với miền núi nguồn cây xanh rất dồi dào, bà con có thể tận dụng để
làm phân xanh bón cho cây trồng. Đây là việc làm có nhiều mặt lợi: bón nhiều
phân hữu cơ sẽ giảm đáng kể lượng phân vô cơ, tạo điều kiện cho vi sinh vật
hoạt động, làm giàu dinh dưỡng, tăng độ mùn cho đất, giúp tăng năng suất cây
trồng và tăng hiệu quả sản xuất.
- Phân chuồng và phân xanh ủ hoai mục khi đem bón cho cây trồng giúp
cho cây trồng hút được dinh dưỡng tốt hơn, tránh gây ngộ độc cho cây vì trong
quá trình ủ đã diệt được một số vi khuẩn có hại cho cây trồng. Không nên bón
phân chuồng và phân xanh tươi sẽ có hại cho cây trồng và sản phẩm cho cây
trồng không được an toàn (nhất là sản phẩm các loại rau tươi).
Nguyên liệu: Lá cây rừng như: cốt khí, cây bông trắng, lá mùn, lá bạc đầu,
lá của cây họ đậu các loại; Phân trâu, bò, lợn, rơm rạ, rác thải gia đình...;Vôi
2%; Lân 2%
I. Chế phẩm vi sinh Trichoderma
- Chế phẩm vi sinh Trichoderma sp là một tiến bộ kỹ thuật được Trung
tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu.
- Chế phẩm Trichoderma sp có tác dụng phân giải cellulose (phân giải
chất xơ của phân xanh, rơm rạ). Nhờ đó, khi ủ chế phẩm này sẽ giúp làm cho
phân xanh, phế phụ phẩm nông nghiệp nhanh hoai mục.
- Nếu ủ bình thường phải mất từ 4 -6 tháng, thậm chí có nhiều loại thân
cây, lá cây ủ bình thường còn mất hơn 6 -7 tháng mới hoai mục. Những nếu sử
dụng Chế phẩm này thì chỉ mất khoảng từ tháng rưỡi đến 2 tháng (tuỳ loại
nguyên liệu ủ); thậm chí nếu lượng phân chuồng chiếm tỷ lệ cao (trên 70%) thì
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chỉ cần ủ 1 tháng là có thể bón cho cây trồng. Đó là chỉ xét về mặt thời gian, còn
về mặt dinh dưỡng thì phân hoai được ủ chế phẩm này có chất lượng dinh dưỡng
cao hơn so với phân ủ thông thường.
- Nguyên liệu sử dụng để tạo ra phân ủ gồm: phân chuồng chưa hoai mục,
rơm rạ, cây phân xanh, mùn cưa, phế phụ phẩm nông nghiệp…+ Super lân +
nước sạch. Áp dụng phương pháp ủ hiếu khí (đảo đều, 7 – 10 ngày đảo 1 lần)
trong vòng từ 50 – 100 ngày tuỳ loại nguyên liệu.
Quy trình sản xuất phân ủ: Tính ủ cho 1 tấn nguyên liệu
a/ Nguyên liệu:

TT

Nguyên liệu

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Trichoderma sp

kg

5

Chứa vi sinh vật gốc

2

Rơm, phế phụ phẩm kg

600

Nông nghiệp
3

Phân chuồng

kg

400

4

Super lân

kg

30

5

Nước tưới

lít

500 - 550

Tuỳ theo nguyên liệu

b/ Cách ủ và thời gian ủ:
Chọn nơi cao ráo, có mái che để tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và
che mưa.
- Rải một lớp Rơm, phế phụ phẩm nông nghiệp khoảng 20-30cm, trải một
lớp mỏng phân chuồng sau đó rải đều một lớp mỏng đất men; dẫm chặt cứ như
vậy làm từng lớp đến khi hết nguyên liệu, cuối cùng tủ một lớp rơm mỏng để
bảo vệ; Đống phân ủ được thiết kế theo hình khối chữ nhật (tránh xếp phân ủ
theo hình vuông sẽ khó trộn và không khí khó vào giữa đống.
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- Sau ủ 5- 7 ngày tiến hành đảo lần 1, sau đó trung bình cứ 7 – 10 ngày
đảo một lần.

- Thời gian ủ: Trung bình từ 45 – 60 ngày. Tuỳ vào nguyên liệu, nếu
nguyên liệu chủ yếu là những sản phẩm chứa nhiều chất xơ, cứng, chất gỗ thì
phải ủ lâu hơn nguyên liệu là rơm, rạ hoặc cây phân xanh.
II. Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh sử dụng chế phẩm Emic
Bước 1: chuẩn bị nguyên liệu ( làm 1 tấn phân)
- Phế thải có nguồn gốc từ cây xanh(5-8 tạ)
- Phân chuồng hoặc bã bùn, mùn hoai (2-5 tạ)
- Chế phẩm Emic 1-2 gói.
Chú ý:
- Kích thước nguyên liệu cành nhỏ càng tốt, nguyên liệu như cây ngô thì
nên chặt ngắn khoảng 1 gang tay.
- Đối với rơm rạ, rác lá khô nên tưới ẩm trước khi ủ ít nhất 12 giờ.
-Với bèo tây, bèo cái thì cần phơi héo trước khi ủ
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Có thể thay phân chuồng bằng bùn bã của các khu chăn nuôi, thực phẩm,
mùn hoai. Nếu không có các thành phẩm trên có thể bổ sung 1-2 kg đạm/tấn
phân ủ.
Bước 2: chọn nơi ủ
Ử ở những nơi thuận tiện cho việc sử dụng, trên nền đất trống hoặc xi
măng, khô ráo. Nên rạch rãnh xung quanh cho nước vào hố gom nhỏ tránh trong
nước ủ phân chảy ra ngoià khi tưới ẩm quá.
Có thể ủ trong nhàkho, chuồng nuôi không còn sử dụng, diện tích nên
khoảng 3 m2/1 tấn phân ủ
Bước 3: cách trộn chế phẩm với nguyên liệu ủ.
Để trộn đều một gói chế phẩm cho một tấn nguyên liệu ủ ta làm như sau:
chia đều chế phẩm làm 6 phần và lượng phân rác cũng chia thành 6 phần, sau đó
chomột phần chế phẩm vào ozoa nước khuấy đều. Tiến hành rải một phần phân
rác mỗi chiều khoảng 2-3 m rồi tưới đều chế phẩm lên lớp phân rác đã rải.
Nếu khô thì tưới thêm nước lượng nước khoảng 1-2 ozôa tùy vào rác ướt
hay khô cứ tiếp tục từng lớp như thế cho đến khi hoàn thành.
Nếu tiến hành ủ lượng phân rác nhiều thì ta rải phân rác thành từng lớp
trong luống ủ có chiều cao khoảng 20-25 cm rồi cào đều.Ta tưới chế phẩm đã
hòa vào từng lớp sao cho phân rác ướt đều và nước không bị ngấm chảy ra xung
quanh đống ủ. Tiếp tục tiến hành làm từng lớp như thế cho đến khi chiều cao
của đống ủ khoảng 1.2-1.5m.
Bước 4: Che phủ đống phân ủ.
Sau khi ủ xong ta che đậy đống ủ bằng bạt bao tải hoặc nilong, để đảm
bảo tốt hơn và tránh ánh sáng trực tiếp đống ủ nên che thêm tấm che bằng lá
hoặc mái lợp, vào mùa đông cần phải che đậy kỹ để nhiệt độ đống ủ được duy trì
ở mức 40-450c.
Bước 5: Đảo trộn phân và bảo quản
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Sau khi ủ vài ngày nhiệt độ đống ủ tăng lên cao khoảng 40-450c nhiệt độ
này sẽ làm cho nguyên liệu bị khô và không khí cần cho hoạt động của vi sinh
vật cũng ít dần, vì vậy cứ khoảng 7-10 ngày tiến hành đảo trộn và nếu nguyên
liệu khô thì bổ sung nước.

Đảo trộn đống ủ
Tùy theo loại nguyên liệu mà thời gian ủ khác nhau, phế thải nông nghiệp
phân chuồng thường ủ 25-30 ngày, những phê sthải nông nghiệp khác như: lá
mía, thân cây ngô… thì thời gian ủ dài hơn, phân dùng không hết nên đánh đống
che lại đậy cẩn thận hoặc đóng bao để dùng về sau.
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Bài 2: KỸ THUẬT LÀM CỎ VÀ DẶM LÚA
I. Sử dụng thuốc trừ cỏ
Sau khi sạ từ một đến hai ngày nếu thời tiết tốt thì có thể sử dụng
thuốc tiền nẫy mầm, nếu sau sạ mà gặp mưa hoặc rét thì không nên sử dụng
thuốc tiền nảy mầm vì ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây lúa. Nên chờ thời
tiết nắng ấm bà con sử dụng thuốc hậu nẫy mầm sẽ an toàn và diệt cỏ tốt hơn.
* Đối với thuốc tiền nẩy mầm:
- Điều kiện đất thâm canh bằng phẳng rất
thuận lợi cho việc sử dụng thuốc cỏ tiền nẩy
mầm.
- Tránh được sự cạnh tranh về dinh dưỡng
giữa cây lúa và cây cỏ, tạo điều kiện cho lúa
mọc tốt và mọc khỏe ngay từ đầu.
- Nên sử dụng thuốc diệt cỏ sớm ngay khi
sạ hoặc trễ lắm 1 ngày sau sạ để vừa diệt cỏ và
lúa cỏ trên ruộng.

* Đối với thuốc hậu nẩy mầm:
Tuân thủ theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Chú ý khi sử dụng thuốc phải
có nước đủ ẩm.
- Phun khi cỏ có 2 lá thật (7 – 12 ngày sau sạ)
- Phun sớm khi cỏ chưa nảy mầm: không chết cỏ.
- Phun muộn khi cỏ lớn: hiệu quả thấp.
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Thuốc trừ cỏ chát, cỏ lát, cỏ bèn thơm

Thuốc trừ cỏ mật
Khi sử dụng thuốc BVTV bà con cần lưu ý :
- Một là đúng thuốc: Mỗi loại thuốc có tác dụng trên một số loại cỏ
nhất định, vì vậy trước khi mua thuốc cần kiểm tra ruộng đang có loại cỏ nào để
chọn thuốc mua cho phù hợp.
- Hai là đúng lúc: là sử dụng thuốc phun đúng thời điểm qui định, nếu
phun sớm hoặc phun trễ cũng kém hiệu quả diệt cỏ và lúa có thể bị ngộ độc.
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- Ba là phun thuốc phải đúng liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn
ghi trên bao bì của nhà sản xuất. Không nên pha quá đậm đặc hoặc quá loãng
cũng đều làm giảm hiệu lực của thuốc.
- Bốn là phải đúng cách: Phun đủ 16 lít nước đã pha thuốc cho một sào
500m2, không phun lặp và không đi ngược chiều gió khi phun.
II. Tỉa dặm và làm cỏ sục bùn.
Cần tỉa dặm sớm để đảm bảo mật độ và giúp lúa phát triển nhanh. Sau
khi bón thúc lần thứ nhất thì làm cỏ sục bùn hoặc dùng cào kéo giữa hai hàng
lúa, tạo sự thông thoáng trong đất giúp lúa phát triển tốt.
Ở vụ hè thu nên tiến hành phơi ruộng giai đoạn sau đẻ nhánh đến làm
đòng, nhằm làm cho rễ lúa ăn sâu hút dinh dưỡng tốt và chống đổ ngã.
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Bài 3: QUẢN LÝ NƯỚC CHO CÂY LÚA
1. Xác định nhu cầu nước của cây lúa
1.1. Xác định nhu cầu nước của cây lúa từ sau gieo đến 20 ngày
1.1.1. Giai đoạn nảy mầm
Hạt giống mới được gieo xuống ruộng, cho đến 2-3 ngày sau gieo, ruộng
chỉ cần độ ẩm bão hòa. Bị ngập nước ở giai đoạn này còn ảnh hưởng xấu đến quá
trình mọc mầm của hạt, thậm chí mầm không mọc được.
1.1.2. Giai đoạn cây lúa sau sạ 5-20 ngày
- Sau sạ từ 5-7 ngày: Cây lúa cần lớp nước mỏng săm sắp mặt ruộng.
- Lúc này ruộng bị khô sẽ tổn thương đến rễ lúa, nên không thể để ruộng
khô nứt nẻ.
- Duy trì lớp nước ở mặt ruộng cho đến khi cây lúa được 20 ngày sau gieo.
1.2. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ đẻ nhánh
1.2.1. Nhu cầu nước của cây lúa sau sạ 20 - 25 ngày
Lúc này cây lúa bắt đầu bước vào thời kỳ đẻ nhánh, chỉ cần mực nước
săm sắp mặt ruộng, ngập nước sâu cây lúa đẻ nhánh kém.
1.2.2. Nhu cầu nước của cây lúa trong giai đoạn đẻ nhánh
Giữ mực nước trong ruộng ổn định từ 3-5 cm.
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1.2.3. Nhu cầu nước của cây lúa sau giai đoạn đẻ nhánh
Từ 30-40 ngày sau sạ, để ruộng cạn, mặt ruộng không có nước, ruộng lúa
khô ráo, thông thoáng, các lá già bên dưới khô, ít bị bệnh.
1.3. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn trỗ
Ở giai đoạn lúa trỗ, mực nước trong ruộng từ 5-10cm là vừa.
Ruộng khô lúa sẽ bị lép nhiều, ruộng ngập nước sâu, ảnh hưởng đến trỗ
bông, thậm chí bị thối đòng.
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1.4. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn lúa chín
1.4.1. Nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ chín sữa
Ở thời kỳ chín sữa, cây lúa vẫn cần nước, mực nước trong ruộng từ 35cm là vừa.
1.4.2. Nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ chín sáp
Đầu thời kỳ chín sáp tức là sau khi trỗ khoảng 10 ngày, để nước săm sắp
mặt ruộng. Đến cuối thời kỳ chín sáp (sau trỗ 20 ngày) bắt đầu rút cạn hết nước
ở mặt ruộng.
1.4.3. Nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ chín hoàn toàn
Ở thời kỳ chín hoàn toàn, lúa không cần nước, chỉ cần độ ẩm đất của
ruộng lúa từ 60-70%, đến khi thu hoạch, ruộng khô sẽ dễ dàng cho thu hoạch.
2. Điều chỉnh nước cho lúa – Tưới ướt khô xen kẽ
Tưới ướt khô xen kẽ vừa tiết kiệm được nước tưới vừa giúp đất thông
thoáng, rễ lúa ăn sâu, huy động tốt dưỡng chất, giảm phát thải khí gây hiệu ứng
nhà kính.
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* Cách tưới như sau:
- Lúa ở giai đoạn cây con: Trước khi sạ giống, mặt ruộng phải khô nước
để đảm bảo cho hạt giống mọc mầm và sử dụng thuốc trừ cỏ thuận lợi (đối với
thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm). Sau khi lúa mọc mầm ổn định hoặc sau khi phun
thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm 2 đến 3 ngày thì cho nước vào ruộng. Từ giai đoạn này
đến khi lúa bắt đầu đẻ nhánh chỉ cần giữ mực nước trên ruộng từ 1 - 3 cm.
- Giai đoạn lúa đẻ nhánh: Cây lúa bắt đầu đẻ nhánh ở giai đoạn sau sạ từ 15
đến 20 ngày, đối với vụ Đông Xuân; 12 đến 15 ngày, đối với vụ Hè Thu. Từ giai
đoạn này đến khi lúa đứng cái làm đòng áp dụng biện pháp tưới nước “Ướt - Khô
xen kẽ” theo cách: Cho nước vào ruộng với mực nước từ 3 - 5 cm và để cho đợt
nước này tự cạn, khô đến khi thấy mặt ruộng nứt nhẹ (nứt chân chim) thì cho nước
vào lại, rồi tiếp tục để ruộng tự khô nứt chân chim trở lại. Cứ tưới nước theo kiểu
“Ướt - Khô xen kẽ” như vậy trong suốt quá trình cây lúa đẻ nhánh.
- Giai đoạn lúa đứng cái làm đòng đến trỗ, chín sữa: Thông thường lúa đứng
cái làm đòng ở giai đoạn khoảng 40 đến 45 ngày, đối với giống ngắn ngày; 50
đến 55 ngày, đối với giống trung ngày. Từ giai đoạn đứng cái làm đòng đến
trỗ, chín sữa cây lúa rất cần nước, không được để ruộng khô nước. Tưới luân
phiên nhưng ruộng vừa cạn thì phải tưới lại. Nên duy trì mực nước trên ruộng
khoảng 5 cm, để lúa phát triển một cách tốt nhất.
- Giai đoạn lúa chín, thu hoạch: Giai đoạn lúa chín, từ 10 đến 12 ngày
trước khi thu hoạch cần tháo cạn nước để mặt ruộng được khô ráo, nhằm thuận
lợi cho công tác thu hoạch.
* Một số lưu ý trong quản lý nước tưới đối với cây lúa:
- Trong điều kiện thời tiết rét lạnh (nhiệt độ dưới 200C) không nên để
ruộng cạn nước, phải giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5 cm để chống rét cho cây.
- Phải quản lý tốt cỏ dại trên ruộng lúa. Khi phun thuốc trừ cỏ cho lúa chú
ý phải đúng kỹ thuật; đặc biệt phải đảm bảo phun đủ lượng thuốc, lượng nước
pha và phun ướt đều mặt ruộng.
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- Trong giai đoạn tưới nước ướt khô xen kẽ cho lúa (giai đoạn lúa đẻ
nhánh), nên kết hợp tốt giữa các đợt tưới nước với các đợt bón phân cho lúa.
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Bài 4: BÓN PHÂN HỢP LÝ CHO CÂY LÚA
I. VAI TRÒ CỦA CÁC LOẠI PHÂN BÓN
1. Phương pháp sử dụng một số loại phân
Căn cứ vai trò, đặc điểm của từng loại phân bón cũng như sinh lý cây lúa
ở từng giai đoạn mà có biện pháp bón phân phù hợp.
a. Bón lót: là sử dụng các loại phân có độ phân giải chậm để bón vùi sâu
trong tầng canh tác ruộng lúa, nhằm cung cấp một lượng dinh dưỡng ngay từ
đầu vụ và trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển cây trồng. Ngoài ra nếu
thực hiện việc bón lót đầy đủ sẽ giúp cho cây trồng có một nền tảng vững chắc
để phát triển tốt và hạn chế các đối tượng gây hại.
Các loại phân sử dụng bón lót gồm:
- Phân hữu cơ hoai mục( phân chuồng, phân rác, phân xanh)
- Phân lân nung chảy.
- Vôi.
b. Bón thúc: là sử dụng các loại phân có độ phân giải nhanh (dễ tiêu)để
cung cấp kịp thời cho cây trồng theo nhu cầu dinh dưỡng ở từng giai đoạn.
Lượng bón tùy thuộc vào chân đất, giống,...
Các loại phân sử dụng bón thúc: Phân đạm (Ure, Sunphat), Kali,
DAP,NPK, phân bón lá.
2. Vai trò, tác dụng một số loại phân
Đặc điểm, vai trò và cách bón của các loại phân:
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Loại

Đặc điểm

Vai trò (Tác dụng)

Cách bón

phân
- Khó tiêu, phân hủy
chậm
Phân hữu cơ
(Phân chuồng,
phân

rác,

phân xanh…)

Vôi (Ca)

-

Hàm

- Cải tạo đất, tăng độ mùn làm cho đất tơi xốp, thông

trước khi gieo sạ.

thoáng
lượng

các

khoáng đa lượng (N,
P, K) thấp.

- Ủ hoai mục, bón

- Cung cấp vi sinh vật có ích trong đất.

- Liều lượng: 300-500

- Tăng độ ẩm, điều hoà nhiệt độ trong đất.

kg/sào

- Cung cấp chất dinh dưỡng, đặc biệt là các khoáng vi

- Giá thành thấp, dễ lượng cần thiết, giúp cây lúa tăng khả năng chống chịu với
làm
điều kiện ngoại cảnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Khó tiêu,

phân hủy

chậm.

- Vôi làm trung hòa axit hữu cơ, giảm độc cho cây.(cải - Bón kết hợp với phân
tạo chua phèn)

hữu cơ, tốt nhất nên ủ

-Tạo môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật có ích phát với phân chuồng để bón
triển, tăng khả năng phân giải chất hữu cơ trong đất.

- Liều lượng: 20-25
kg/sào.

Khó tiêu, phân hủy
Phân Lân
(P)

chậm

- Cùng với đạm, lân tham gia vào cấu tạo nên nhân tế
bào nên rất cần thiết cho sự phát triển bộ phận mới của rễ.

- Bón lót: bón khi gieo
sạ hoặc trong vòng 10

- Lân kích thích sự phát triển của rễ, làm rễ ăn sâu, hút ngày đầu sau sạ.
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được nhiều chất dinh dưỡng, chống chịu hạn tốt.

Phân dễ tiêu
Phân Đạm
( N)

Dễ bay hơi,
rửa trôi

- Liều lượng: 15-20

- Tăng phẩm chất hạt, độ chắc của hạt, chất lượng hạt.

kg/sào.

- Đạm là thành phần quan trọng để cấu tạo nên tế báo,

Bón thúc: chia làm

hình thành chất diệp lục, làm tăng khả năng quang hợp cho nhiều lần, tùy thuộc vào
cây trồng.

nhu cầu của cây qua

- Giúp thân, rễ, lá,... phát triển mạnh (hình thành bộ từng thời kỳ
khung), tăng khả năng cho năng suất của cây trồng

-

Liều

lượng:

8-

- Giúp quá trình thụ phấn, thụ tinh thuận lợi, làm tăng 12kg/sào
khả năng đậu hạt. Tăng khả năng đền bù cho cây.
Phân dễ tiêu

-Kali làm tăng khả năng

vận chuyển các chất dinh

Bón

thúc:

bón

dưỡng để nuôi cây, giúp cho cây trồng tăng khả năng chống thời kỳ bắt đầu đẻ
Phân Kali (K)

chịu với điều kiện ngoại cảnh (rét, hạn hán, sâu bệnh...)

nhánh

và

phân

hóa

- Làm tăng khẳnng đẻ nhánh, hình thành bông và chất lượng đòng.
hạt
- Là chất xúc tác, hoặc chất kích thích làm cho cây phát triển

Phân vi lượng
(Magie,kẽm,
đồng,

tốt.

Bổ sung bằng cách
phun qua lá.

- Cây sử dụng 1 lượng rất ít nhưng không thể thiếu, nếu
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Mangan)

thiếu phân vi lượng sẽ cản trở quá trình sinh trưởng của cây
hoặc gây rối loạn sinh lý cây làm giảm năng suất.
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Phân vi lượng: Được coi như là chất xúc tác hoặc chất kích thích làm cho cây
phát triển tốt. Cây sử dụng với 1 lượng rất ít nhưng không thể thiếu được vì nếu
thiếu phân vi lượng sẽ làm cản trở quá trình sinh trưởng của cây hoặc làm rối loạn
sinh lý cây làm giảm năng suất.
Trong quá trình canh tác lâu năm, cây trồng lấy đi các nguyên tố vi lượng rất
nhiều mà không có nguồn bù đắp trở lại. Do đó đất dễ bị thiếu một số chất vi
lượng. Tùy theo chân đất và giai đoạn sinh trưởng của cây mà phân vi lượng cần
phải bổ sung như sau:
- Đất trũng, đất nà, đất không thoát nước được, thiếu Đồng.
- Đất phèn thiếu Đồng, Kẽm, Molipden.
- Đất kiềm hay đất nhẹ thiếu Kẽm, Bo, Mangan, Ma-giê.
- Đất bón nhiều Lân thiếu Kẽm.
- Đất bón nhiều Kali thiếu Magie, Natri.
- Giai đoạn đầu cây lúa cần Kẽm, Mangan, Ma-giê.
- Giai đoạn ra hoa cần Bo, Molipden.
3. Yêu cầu bón phân cân đối và hợp lý.
a. Bón đúng chủng loại phân
Cây trồng yêu cầu phân gì bón phân đó. Phân bón có nhiều loại, nhưng có 4
loại chính là N, P, K, S; mỗi loại có chức năng riêng. Bón phân không đúng yêu
cầu, không phát huy được hiệu quả còn có hại cho cây.
Bón đúng phân không những đáp ứng được yêu cầu của cây mà còn giữ được
ổn định môi trường của đất. ở đất chua tuyệt đối không bón những loại phân có tính
axit cao quá ngưỡng và trên nền đất kiềm không bón các loại phân có tính kiềm cao
quá ngưỡng.
b. Bón đúng thời điểm yêu cầu của cây
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Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng khác nhau tuỳ theo từng giai đoạn sinh
trưởng và phát triển. Có loại cây ở giai đoạn sinh trưởng cần kali hơn đạm; cũng có
loại cây ở thời kỳ phát triển lại cần đạm hơn kali. Bón đúng loại phân mà cây cần
mới phát huy hiệu quả.
Trong suốt thời kỳ sống, cây trồng luôn luôn có nhu cầu các chất dinh dưỡng
cho sinh trưởng và phát triển, vì vậy khi bón nên chia phân bón nhiều lần theo quy
trình và bón vào lúc cây phát triển mạnh. Không bón một lúc quá nhiều, sai nguyên
tắc. Việc bón quá nhiều một lúc sẽ gây ra thừa phân lãng phí, ô nhiễm môi trường,
cây sử dụng không hết sẽ làm cho cây biến dạng dễ nhiễm bệnh, năng suất chất
lượng nông sản thấp.
c. Bón đúng thời cơ
Bón phân là hình thức bổ sung vào đất chất dinh dưỡng cho cây trồng. Ngoài
ra, các vi sinh vật đất phân huỷ các chất hữu cơ sẵn có hoặc cố định N từ không khí
vào đất. Nhiều nhà khoa học Nga, Trung Quốc, Đức, Nauy... cho thấy bón phân
còn có tác dụng kích thích hoạt động của tập đoàn vi sinh vật đất. Nhờ đó cây được
tăng cường cung cấp lượng các chất dinh dưỡng cân đối hơn. Bón phân không
những cho cây trồng mà còn giúp cho vi sinh vật đất phát triển hữu hiệu hơn.
Bón đúng loại phân, bón đúng thời cơ, bón đúng đối tượng tăng khả năng
chống chịu của cây đối với hạn, rét, thời tiết bất thường của môi trường và với sâu
bệnh gây hại (ví dụ phân kali). Bón phân không phải lúc nào cũng để cung cấp dinh
dưỡng thúc đẩy cây trồng phát triển mà còn có trường hợp phải dùng phân để tác
động hãm bớt tốc độ sinh trưởng nhằm tăng tính chịu đựng của cây trước các yếu tố
xấu phát sinh.
d. Bón đúng vụ và thời tiết
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Thời tiết rất ảnh hưởng đến hiệu quả của phân bón (mưa làm rửa trôi phân
bón, nắng khô làm phân bón không tạo được môi trường dinh dưỡng dễ tiêu, cây
không phát triển, hỏng hoa, quả…).
e. Bón đúng phương pháp qui định
Có 2 cách bón phổ thông: phun phân bón lá trên lá, phân khác thì bón vào
gốc cây, vào hố, vào rãnh hoặc bón rải đều trên mặt đất...
Bón phân có 3 thời kỳ: bón lót, bón thúc, bón đòng, có nơi còn bón bổ sung
khi tạo hạt.
g. Bón phân cân đối
Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng rất khác nhau. Bón phân cân đối hợp lý là
bón đúng lượng, đúng loại và tỷ lệ giữa các loại phân bón thích hợp cho nhu cầu
của cây trồng. Thiếu một thành phần dinh dưỡng nào, cây trồng sinh trưởng kém,
không đồng đều mà còn gây hại.
Nguyên tố dinh dưỡng ngoài việc mỗi loại có một chức năng trực tiếp cây
trồng, còn ảnh hưởng dung hoà qua lại trong việc phát huy tính năng hoặc hạn chế
tác dụng lẫn nhau.
Mỗi loại cây trồng (như nói trên) có những tỷ lệ không giống nhau trong cân
đối các nguyên tố dinh dưỡng. Tỷ lệ cân đối đều phải luôn luôn có sự biến hoá thay
đổi tuỳ theo vụ mùa, năm tháng, rét lạnh, nóng hanh, mưa dầm... và các loại đất
khác nhau.
Bón phân không cân đối không phát huy được tính năng tác dụng của mỗi loại
phân, còn gây thoái hoá đất, kìm hãm năng suất cây trồng và ô nhiễm môi trường.
II. Liệu lượng và cách bón phân
1. Lượng bón: Tính cho 1 sào 500m2
ĐVT: kg
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Lúa thuần

Loại phân

TT

Lúa lai

(trung, ngắn ngày)

1

Phân chuồng

400-500

350-400

2

Vôi

20-30

20-30

3

Lân nung chảy

20-25

15-20

4

Urê

10-11

8-9

5

Kali (KCl)

6-7

5-6

6

NPK (16:16:8)

7-8

6-7

2. Cách bón :
- Vôi bón khi cày lật đất, lân bón lót trước khi san phẳng mặt ruộng để sạ.
- Bón thúc sớm quyết định đến năng suất các giống lúa trung, ngắn ngày; phải
bón lần 1 kịp thời lúc 10-12 ngày sau sạ, kết hợp tỉa dặm sớm.
- Bón phân lúc sáng sớm hay chiều mát, khi ruộng có nước, kết hợp làm cỏ ục
bùn để vùi phân, hạn chế mất đạm và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
- Đối với đất xám, cát pha thì tổng số lượng bón ure và kali cao hơn đất phù
sa bồi 01kg/sào.
- Có thể qui đổi phân đơn bằng phân NPK chuyên dùng. Tăng cường sử dụng
phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, đạm xanh (Ure trộn 7% NEB 26), để giảm bớt
lượng phân khoáng hóa học.
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Giống

Cách
bón

lúa

Lúa thuần (trung Lúa lai

Thời

và ngắn ngày)

điểm bón
Bón lót Trước khi làm đât lần cuối

(Vôi bón khi cày ải).
Toàn bộ phân chuồng + Lân + 3-4 kg
NPK

Lần 1

3-4 kg Ure + 2kg 3-4 kg Ure + 2kg

Bón

(Sau sạ 10-12 ngày)

Kali

thúc

Lần 2

3 kg Ure + 3kg NPK 3 kg Ure + 4kg

Kali

NPK

(Sau sạ 20-25 ngày)
Sau sạ 55-60 ngày (với giống
Bón

trung ngày)

đòng

Sau sạ 45-50 (Với giống Kali

2 kg Ure + 3-4 kg 2 kg Ure + 2-3 kg
Kali

ngắn ngày)
Lưu ý: Giống dài ngày và lúa lai bón lần 3 lúc 35-40 ngày 2kg Ure và 2kg Kali
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MÔN HỌC 4: QUẢN LÝ VÀ PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI
Bài 1: CÁC ĐỐI TƯỢNG SÂU HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
I. Sâu cuốn lá nhỏ
1. Triệu chứng gây hại
- Lá lúa bị cuốn, sâu non ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá dọc theo gân
lá tạo thành những vệt trắng dài, các vệt này có thể nối liền với nhau thành từng
mảng làm giảm diện tích quang hợp và đặc biệt là trên lá đòng hoặc lá công năng sẽ
làm giảm năng suất rõ rệt.

Ruộng bị hại xơ xác, bạc trắng

Sâu non ăn biểu bì và diệp lục của lá

2. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành: mép trước của cánh trước có màu nâu vàng, có hai vệt xiên
màu nâu đen từ trên mép cánh xuống 2/3 cánh.

50

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ
- Trứng: Hình bầu dục có vân mạng lưới rất nhỏ, đẻ từng quả ở mặt trên và
mặt dưới lá, trứng mới đẻ có màu hơi đục khi gần nở chuyển màu ngà vàng.
- Sâu non: Sâu non có 5 tuổi, mới mở màu trắng trong, đầu có màu nâu đen,
khi lớn cơ thể chuyển màu xanh lá mạ - màu vàng, đầu màu nâu sáng.

Sâu non
- Nhộng có màu vàng - nâu đậm, thường thấy trong lá bị cuốn.
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Nhộng sâu cuốn lá nhỏ

3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
- Thời gian đẻ trứng: 6 - 7 ngày;
- Sâu non: 14 - 16 ngày;
- Nhộng: 6 - 7 ngày;
- Trưởng thành sống: 2 - 6 ngày.
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Vòng đời sâu cuốn lá nhỏ từ 28 - 36 ngày. Trưởng thành hoạt động đẻ trứng
về đêm, ban ngày ẩn nấp, có xu tính mạnh với ánh sáng, con cái mạnh hơn con đực.
Ngài thường tìm những ruộng xanh tốt để đẻ trứng, mỗi con cái có thể đẻ trên 100
quả trứng, rải rác trên lá lúa.
Sâu non có 5 tuổi: Tuổi 1 rất linh hoạt có thể bò khắp trên lá, chui vào lá
nõn, mặt trong bẹ lá hoặc bao lá cũ; tuổi 2, 3 trở đi nhả tơ để khâu 2 mép lá cuốn
thành tổ nằm trong đó gây hại. Sâu có khả năng di chuyển ra khỏi bao cũ để phá hại
lá mới, mỗi con sâu non có thể phá hại từ 5 -9 lá, thời gian di chuyển thường vào
buổi chiều (từ 6h – 9h tối), ngày trời mưa hoặc râm mát thì có thể di chuyển bất cứ
lúc nào trong ngày. Sâu non đẫy sức chuyển màu vàng hồng chui ra khỏi bao bò
xuống gốc lúa, bẹ lá dệt kén mỏng hoá nhộng hoặc hoá nhộng ngay trong bao cũ.
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4. Biện pháp phòng trừ
- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại;
- Điều chỉnh mật độ cấy phù hợp;
- Bón phân cân đối, hợp lý, đặc biệt bón phân đạm vừa phải;
- Chỉ phun trừ sâu Cuốn lá nhỏ trên những diện tích có mật độ sâu non đến
ngưỡng phòng trừ (từ 50 con/m2 trở lên đối với giai đoạn đẻ nhánh, từ 20 con/m2
trở lên đối với giai đoạn làm đòng).
- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại là nơi trú ngụ qua đông.
II. Rầy nâu, rầy lưng trắng
1. Triệu chứng gây hại
- Tác hại trực tiếp:
+ Rầy dùng vòi chích hút nhựa cây để lại trên lá, thân một vệt nâu cứng, cản
trở sự luân chuyển nước và chất dinh dưỡng làm thân, lá bị khô héo.
+ Gây hại giai đoạn đẻ nhánh-đòng làm cây úa vàng và cằn;
+ Gây hại giai đoạn trỗ - chắc xanh, mật độ cao gây ra hiện tượng cháy rầy.
- Tác hại gián tiếp:
+ Rầy nâu Là môi giới truyền bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá.
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+ Rầy lưng trắng truyền virus gây bệnh lùn sọc đen
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Ruộng lúa bị rầy nâu gây hại
2. Đặc điểm hình thái
Rầy nâu

Rầy lưng trắng

Trưởng - Có 2 loại: Cánh dài và cánh ngắn
thành

+Cánh dài: Màu nâu, cánh phủ kín Có một vệt trắng rõ ràng trên lưng
bụng

ngực và một chấm đen trên mép
cánh

+Cánh ngắn: Cánh phủ 1/3 lưng Màu xám, bụng thon hơn rầy nâu
bụng, bụng tròn màu nâu
Rầy

- 5 tuổi, bụng tròn. Mới nở màu trắng - 5 tuổi, bụng thon hơn. Màu trắng

non

xám, sau có màu nâu, bụng tròn

Trứng

- Trong suốt, đẻ ở bẹ, gân lá, ổ giống - Trong suốt, đẻ ở bẹ, gân lá, ổ
nải chuối

và linh hoạt hơn rầy nâu

giống nải chuối
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Trứng

Rầy non

Trưởng thành rầy nâu

Trưởng thành rầy lưng trắng

3. Quy luật phát sinh gây hại
* Vòng đời : 20-30 ngày
+ Trứng: 6-7 ngày
+ Rầy non: 12-14 ngày
+ Trưởng thành: 10-12 ngày
- Trưởng thành được 4-5 ngày thì bắt đầu đẻ trứng, một trưởng thành đẻ
được 400-600 trứng. Có xu tính nhẹ với ánh sáng.
- Rầy non thường tập trung ở gốc sát mặt nước, ít di chuyển. Khi bị động có
thể nhảy lên các bộ phận khác của cây hoặc rơi xuống nước. Nhiệt độ thích hợp cho
rầy phát triển là 25-30oC, ẩm độ 80-85%.
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- Điều kiện môi trường thuận lợi, thức ăn phong phú thì rầy cánh ngắn xuất
hiện nhiều; trong điều kiện không thuận lợi (cuối vụ rầy hết thức ăn) thì rầy cánh
dài là chủ yếu.
Khi trưởng thành cánh ngắn xuất hiện nhiều (0,5-2 con/khóm) báo hiệu rầy
lứa mới sẽ phát sinh thành dịch.
- Một năm có 6-7 lứa. Vụ xuân thường gây hại nặng lứa 2, 3 (tháng 4-5). Vụ
mùa gây hại nặng lứa 6, 7 (tháng 9-10).
- Bón nhiều đạm, cấy to và dầy sẽ bị hại nặng hơn. Ruộng nước ra vào ít
(nước tù) sẽ thuận lợi cho rầy phát triển.
4. Biện pháp quản lý
- Sử dụng giống kháng hoặc ít nhiễm rầy.
- Cấy đúng mật độ, cấy nhỏ dảnh, chăm bón cân đối.
- Phun thuốc khi trứng nở được 80% với mật độ > 50 con/khóm.
- Sau phun 3 ngày đối với rầy lưng trắng, 1-2 ngày với rầy nâu cần kiểm tra
ruộng; nếu mật độ rầy còn > 50 con/khóm phải phun lại.
III. Sâu đục thân lúa bướm hai chấm
1. Triệu chứng gây hại
- Thời kỳ mạ hoặc đẻ nhánh, sâu đục qua bẹ phía ngoài vào đến nõn giữa phá
hại làm cho dảnh lúa bị héo.
- Thời kỳ sắp trỗ hoặc mới trỗ, sâu đục qua lá bao của đòng chui vào giữa
rồi bò xuống đục ăn điểm sinh trưởng, cắt đứt các mạch dẫn dinh dưỡng làm cho
bông lép trắng.
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Triệu trứng lúa bị bông bạc

2. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành: màu trắng vàng hoặc vàng nhạt, cánh trước mỗi bên có
một chấm đen rất rõ, phía cuối bụng có chùm lông màu vàng. Khi đậu có hình
khum như mái nhà.

Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm
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- Trứng đẻ thành ổ, hình bầu dục, trên mặt ổ trứng có phủ lớp lông màu
vàng nhạt.

Trứng sâu đục thân 2 chấm
- Sâu non màu trắng sữa - vàng nhạt. Sâu non tuổi 1 đầu có màu đen, tuổi 2
đến tuổi 5 có màu nâu.

Sâu non sâu đục thân 2 chấm
- Nhộng màu nâu nhạt, mầm chân sau dài tới hết đốt bụng thứ 5 ở nhộng cái,
tới đốt bụng thứ 8 ở nhộng đực.
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Nhộng sâu đục thân 2 chấm
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
Ở nhiệt độ 26 - 300C, vòng đời sâu đục thân hai chấm từ 40 – 50 ngày:
- Thời gian đẻ trứng: 7 ngày;
- Sâu non: 25 - 33 ngày;
- Nhộng: 8 - 10 ngày;
- Trưởng thành sống: 3 ngày.
Trưởng thành thường vũ hoá vào ban đêm, ban ngày ngày nấp dưới khóm lúa
rậm rạp gần mặt nước. Thời gian hoạt động mạnh từ 19 - 20 giờ (đối với ngài cái)
và 23 - 1giờ ngày hôm sau (đối với ngài đực). Ngài có xu tính bắt ánh sánh mạnh.
Sau khi vũ hoá thì ngay trong đêm ngày có thể giao phối. Sau giao phối, đêm thứ 2
có thể bắt đầu đẻ trứng, có thể đẻ từ 2 - 6 đêm liền, nhiều nhất là đêm thứ 2 và thứ
3. Mỗi trưởng thành cái có thể đẻ từ 1 - 5 ổ trứng, số lượng trứng của mỗi ổ có thể
thay đổi từ 53 - 217 quả tuỳ theo lứa.
Sâu non có tập quán hoá nhộng trong gốc thân lúa dưới mặt đất 1-2 cm.
Trước khi hoá nhộng sâu đục sẵn một lỗ ở thân lúa chừa lại một lớp biểu bì mỏng
để khi vũ hoá chui ra.
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4. Biện pháp phòng trừ
- Cày lật gốc rạ kèm theo ngâm nước, làm dầm kịp thời (đặc biệt đối với lúa
vụ mùa sau khi gặt). Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ.
- Bón phân cân đối giữa các loại phân theo quy trình kỹ thuật bón được quy
định cho từng vụ, từng chân đất, từng giống lúa. Hạn chế sử dụng phân đạm quá
liều lượng và bón không đúng cách tạo nên tình trạng lúa lốp hoặc đẻ lai rai, sâu có
thể phá hoại. Nếu đều kiện tưới tiêu chủ động có thể điều chỉnh mực nước ở ruộng
để diệt sâu.
- Phát huy tác dụng của nhóm thiên địch, nhất là ong ký sinh trứng.
- Dùng bẫy đèn bắt bướm khi bướm rộ.
- Thường xuyên theo dõi mật độ sâu trên đồng ruộng. Chỉ phun thuốc khi
đến quá ngưỡng phòng trừ: giai đoạn đẻ nhánh: 0,5 ổ trứng/m2; đòng già - bắt đầu
trỗ: 0,3 - 0,5 ổ trứng/m2.
- Phun thuốc nên tiến hành khi lúa trỗ 3 - 5% hoặc phun lần 2 vào lúc lúa hé
đòng và sau đó 5 ngày cho hiệu quả cao nhất.
IV. Sâu năn hại lúa

Sâu năm hại lúa
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1. Triệu chứng gây hại
- Ầu trùng mới xâm nhập vào điểm sinh trưởng làm cho gốc dảnh lúa tròn và
to lên. Ấu trùng ăn tại điểm sinh trưởng làm cho đọt lúa phát triển thành ống như lá
hành, có màu xanh nhạt, phía đầu ống tròn được bịt kín bắng một nút cứng do mô
lá tạo thành. Ống tròn có thể dài bằng lá dễ nhận hoặc rất ngắn khó phát hiện.
- Dảnh lúa bị biến thành ống hành sẽ không trỗ bông được nhưng có thể mọc
thêm chồi mới để bù lại. Nếu bị nhiễm sớm khả năng đền bù cao, ít thiệt hại. Sâu
chỉ gây hại lúa ở giai đoạn trước khi có đòng.
2. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành là loài muỗi nhỏ, dài khoảng 3-5mm, bụng màu hồng nhạt.
- Trứng đẻ rãi rác từng quả , rất nhỏ, màu trắng, trước khi nở có màu vàng.
- Ấu trùng giống như con dòi, mình dẹt, màu trắng sữa, dài 4-5mm.
- Nhộng màu hồng, dài 4-5mm, nằm trong ống hành.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời: 25-30 ngày
- Trứng: 3-4 ngày
- Sâu non: 15-18 ngày
- Nhộng: 4-5 ngày
- Trưởng thành: 2-3 ngày
Muỗi hoạt động về đêm, có xu tính rất mạnh với ánh sáng. Sức bay yếu nên
sự phân bố thường có tính khu vực. Trứng đẻ riêng lẻ hoặc từng nhóm 3-4 cái ở
phía dưới mặt lá gần gốc lúa. Mỗi con cái đẻ hàng trăm trừng. Trứng cần có ẩm độ
cao (trên 80%) để phát triển và nở.
Ấu trùng mới nở có một thời gian ngắn khoảng 1-2 ngày sống trong nước,
63

nếu không có nước trong vòng 24giờ ấu trùng sẽ chết, sau đó chui qua bẹ lá đục
vào điểm sinh trưởng làm cho lá lúa mới mọc cuốn lại như lá hành, ấu trùng sống
trong đó. Khi sắp hoá nhộng ấu trùng bò lên ngọn lá hành đục một lỗ nhỏ nằm ở đó
và hoá muỗi.
Sâu năn phát triển thích hợp trong điều kiện thời tiết tương đối ẩm, có mưa
và trời ít nắng. Thường phát sinh cục bộ trên một cánh đồng hoặc một vùng hẹp do
khả năng di chuyển yếu của muỗi.
4. Biện pháp phòng trừ
- Dùng giống kháng sâu năn.
- Vệ sinh đồng ruộng, gieo cấy thời vụ đồng loạt.
- Bón đạm vừa phải, đúng lúc để lúa đẻ nhánh tập trung. Thay nước ruộng
khi phát hiện trên ruộng có dảnh bị hại.
- Sâu năn có nhiều loại thiên địch, nhất là loài ong ký sinh trên sâu non.
Thường sau một đợt sâu năn phát sinh rộ mật độ ký sinh cũng tăng làm giảm hẳn
mật độ sâu của lứa sau do đó khi sử dụng thuốc phòng trừ cần chú ý đặc điểm này.
- Dùng thuốc hoá học dạng hạt để rải cho ruộng mạ hoặc nhúng rễ mạ vào
dung dịch thuốc trước khi cấy. Khi phát hiện có nhiều dảnh bị hại có thể rải thuốc
hạt để phòng trừ.
Sâu năn thường phát sinh thành dịch Khi trời âm u, mưa nhiều, nhiệt độ từ
22-250C, ẩm độ từ 80-90%. Muỗi năn phá hại chủ yếu thời kỳ mạ đã lớn và lúa cấy
mới bén chân.
V. Sâu phao

64

1. Triệu chứng gây hại
Sâu phao gây hại lúa ở giai đoạn ấu trùng, cắn lá cây lúa non thành từng
đoạn, rồi cuộn lại sống trong ống lá rơi xuống mặt nước được gọi là sâu “phao”.
2. Đặc điểm hình thái
- Ngài nhỏ, mỏng manh, màu
trắng tuyết với những đốm vàng nâu
nhạt ở cả 2 cánh.

- Trứng tròn, vàng nhạt, đẻ thành 1 - 2 hàng ở bẹ lá hoặc mặt dưới lá gần mặt nước.
- Sâu non xanh trong, đầu vàng nâu, có 5 tuổi, dài khoảng 20mm khi đẫy sức.
- Nhộng làm tổ ở những ống lá màu nâu ở gần gốc lúa.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời: 28-42 ngày
- Trứng: 3-5 ngày
- Sâu non: 20-30 ngày
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- Nhộng: 5-7 ngày
- Trưởng thành: 2-4 ngày
Ngài hoạt động vào ban đêm, ưa mùi chua ngọt, thích ánh sáng nhưng yếu.
Sâu non tuổi 1 – 2 gặm bề mặt lá, rồi ăn khuyết từng miếng nhỏ, từ tuổi 3
trở đi có thể cắn đứt hẳn lá, dảnh mạ, lúa. Sâu thường ăn vào ban đêm, đối với
những ngày trời râm mát, mưa phùn sâu có thể phá cả ngày.
Sâu làm nhộng ở các khe nứt nẽ, vùng đất xung quanh gốc lúa.
Sâu thường phá thời kỳ mạ, lúa đẻ nhánh, sâu thường phá rất nhanh có thể
cắn trụi ruộng này sang ruộng khác, những năm mưa nhiều ngập úng sâu thường
phá mạnh.
4. Biện pháp phòng trừ
Những cây lúa bị hại có thể hồi phục rất nhanh, tuy nhiên thời gian sinh
trưởng kéo dài từ 7- 10 ngày. Biện pháp phòng trị như sau:
- Cho nước vào ngập ruộng dùng rỗ vớt hết các phao sâu - Giữ nương mạ
không bị ngập nước.
- Thoát nước nhiều ngày có thể diệt được sâu phao nhưng cỏ dại mọc nhiều.
- Khi sâu có mật độ cao phun các loại thuốc Regent 800WP, Padan 95SP,
Actara 25WG để diệt sâu non.
VI. Bọ trĩ
1. Triệu chứng
Ngoài cây lúa, còn tấn công nhiều cây trồng khác như bắp, mía, thuốc lá, cây
họ đậu ...
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Bọ trĩ trưởng thành và non đều hút nhựa lá làm cho lá có màu vàng đỏ. Khi
mật độ thấp xuất hiện những chấm nhỏ xếp theo hàng dọc trên lá, lá non hầu như bị
quăn lại, không hồi phục được.
2. Đặc điểm hình thái
Trưởng thành nhỏ, dài 1-2 mm có màu đen, râu đầu dài, chiếm 1/3 thân, 2
đuôi cánh hẹp, cánh trước ở phần giữa thắt lại. Trưởng thành đẻ trứng rải rác trong
mô lá.
Trứng nhỏ mới đẻ màu trắng sữa, gần nở có màu vàng nhạt. Bọ trĩ non rất
giống thành trùng nhưng không cánh màu vàng nhạt.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời:
- Trứng: 3-4 ngày
- Ấu trùng 10-14 ngày
- Trưởng thành: có thể sống đến 3 tuần
Bọ trĩ hoạt động cả ban ngày và ban đêm, ban
ngày chúng hoạt động tương đối nhanh nhẹn khi
bị khua động chúng lẫn tránh sang lá khác hoặc
giả chết rơi xuống đất. Chúng ẩn lấp trong lá
nõn hoặc các chót lá quăn do không ưa ánh sáng
trực xạ. Khi trời râm mát chúng bò ra ngoài.
Tỷ lệ đực cái chênh lệch nhau rất lớn:
95% là con cái và 5% là con đực, những con
đực không có vai trò sinh sản gì trong loài. Bọ
trĩ sinh sản đơn tính là chủ yếu.
Bọ trĩ gây hại ngay từ khi cây lúa xuất
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hiện, mật độ tăng dần từ khi lúa hồi xanh đến đẻ nhánh sau đó giảm dần tới lúc lúa
trỗ. Trời mưa lớn là bất lợi cho bọ trĩ. Bọ trĩ thường hại nặng những ruộng thiếu
nước.
4. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác: Giữ mực nước ổn định, bón phân cân đối. Sau khi bọ
trĩ phá hoại, bón thêm ure giúp cây hồi phục nhanh.
- Đối với những ruộng lúa non, cạn nước, khi mật số bọ trĩ cao cần điều tra
số lượng thiên địch trước khi quyết định xử lý thuốc.
- Khi bọ trĩ phá hại nặng có thể sử dụng các loại thuốc gốc Imidacloprid
(Confidor, Gaucho,…), Fipronil (Regent…) để phòng trừ.
VI. Sâu cắn gié
1. Triệu chứng
Sâu xuất hiện tập trung nên gọi là sâu đàn.
Sâu non ăn lá lúa, ăn từ bìa lá vào chỉ còn chừa
gân lá và thân, khi ruộng hết thức ăn sâu di
chuyển qua ruộng lúa mới. Sâu cũng cắn đứt
ngang cuống bông và cuống gié làm gảy bông và
rụng gié lúa nên còn được gọi là sâu cắn gié. Mật
độ cao năng suất giảm rất lớn.

2. Đặc điểm hình thái
Trưởng thành là loài bướm thân dài 18-20 mm, toàn thân màu đỏ nhạt. Cánh
trước có một chấm tròn nhạt ở giữa và một đường kẻ nhỏ màu đậm chạy chéo từ
đỉnh cánh trở vào, cánh sau bên trong màu trắng, bên rìa ngoài màu tối.
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Trứng đẻ thành từng ổ, hình hơi tròn, không có lông tơ phủ bên ngoài, mỗi ổ
có khoảng từ 50-70 trứng, mới đẻ màu trắng xanh, gần nở chuyển màu vàng.
Ấu trùng màu nâu vàng nhạt, phía lưng có 4 vệt màu đen xám chạy dọc, đầu
màu nâu đậm, đẫy sức dài 38 - 40 mm.
Nhộng màu nâu, ở giữa gốc khóm lúa hoặc ở dưới đất.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời: 45-60 ngày
- Trứng: 3-5 ngày
- Sâu non: 25-35 ngày
- Nhộng: 5-7 ngày
- Trưởng thành: 7-10 ngày
Bướm hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp dưới gốc lúa hoặc đám cỏ, thích
mùi vị chua ngọt. Bướm có sức bay mạnh, có thể bay xa hàng chục cây số. Mỗi
con cái có thể đẻ hàng ngàn trứng.
Sâu non mới nở tập trung ở ngọn lá, sau di chuyển xuống thân lúa, ban đêm
bò lên ăn lá hoặc cắn gié lúa.
Sâu phát triển thích hợp trong điều kiện thời tiết ẩm và mát. Những năm
mưa nhiều sâu cắn gié thường phát sinh mạnh do không khí mát mẻ và thiên địch
trên ruộng bị suy giảm.
4. Biện pháp phòng trừ
- Thiên địch của sâu có nhiều loại như ong ký sinh, nhện, kiến, vi khuẩn và
nấm. Hạn chế tối đa việc dùng thuốc trừ sâu, nhất là vào giai đoạn đầu vụ để bảo
vệ thiên địch trên đồng ruộng.
- Làm đất kỹ, dọn sạch cỏ dại trong ruộng và bờ.
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- Khi lúa trỗ không nên để ruộng khô nước sớm.
- Khi phát hiện có sâu gây hại dùng thuốc hóa học gốc Lân hữu cơ,
Carbamate hoặc Cúc tổng hợp để phòng trừ. Nên phun thuốc khi sâu còn tuổi nhỏ
mới hiệu quả cao.
VIII. Ruồi đục nõn
1. Triệu chứng
Ấu trùng (giòi) mới nở di chuyển xuống các đọt non, ăn bìa các lá non còn
cuốn chưa mở ra. Lá trỗ ra xuất hiện các vết sẹo khuyết bên bìa lá màu vàng lợt
hoặc màu trắng, nếu bị hại nhẹ chỉ có những vết thủng nhỏ trên lá. Lúa bị giòi phá
hại đẻ nhánh ít, chậm phát triển, kéo dài thời gian sinh trưởng. Sau thời gian bị hại
khoảng 10-15 ngày lúa phục hồi sinh trưởng bình thường, tuy nhiên thường chín
trễ hơn 7-10 ngày.
2. Đặc điểm hình thái
- Trưởng thành là loài ruồi nhỏ màu xám đen, cánh màng trong suốt.
- Trứng đẻ từng quả rời rạc trên lá lúa, màu trắng, hình bầu dục, rất nhỏ.
- Ấu trùng là giòi màu trắng sữa đến vàng lợt, không có chân, đầu và đuôi
nhọn, trong suốt, lớn lên có màu vàng.
- Nhộng màu nâu, ở bên trong chồi hoặc tai lá lúa.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời: 25-30 ngày
- Trứng: 3-5 ngày
- Giòi: 15-18 ngày
- Nhộng: 5-7 ngày
- Trưởng thành: 5-7 ngày Ruồi trưởng thành sống ở những lá lúa gần mặt
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nước. Một con cái đẻ trung bình 100 trứng. Giòi sống và phá hại ở đọt non lúa khi
chưa bung ra nên ít khi thấy, khi lá mở ra giòi bò xuống phía dưới kẻ tai lá để hoá
nhộng. Ruồi đục lá có thể phát sinh gây hại liên tục trong năm, thường chỉ gây hại
ở giai đoạn lúa còn nhỏ trước khi có đòng. Ruộng lúa cấy bị hại nặng hơn ruộng
mạ và lúa sạ thẳng.
4. Biện pháp phòng trừ
- Nên giữ nước xăm xắp hoặc thay nước ruộng thường xuyên trong vòng 30
ngày đầu sau khi cấy sẽ hạn chế sự gây hại của ruồi.
- Bón phân vừa phải để phục hồi cây lúa khi bị hại sớm.
- Sử dụng thuốc phù hợp khi xuất hiện mật số quá cao và xuất hiện muộn.
IX. Bọ xít dài
1. Triệu chứng
Bọ xít dùng vòi chích hút chỗ tiếp giáp của
2 vỏ trấu để hút chất sữa làm hạt lép hoặc lửng.
2. Đặc điểm hình thái
Bọ xít trưởng thành có cánh màu nâu vàng,
mình thon mảnh, chân dài, râu dài, có mùi hôi.
Trứng màu nâu đen, đẻ thành ổ 1-2 hàng dài dọc trên lá lúa, bẹ lúa hoặc
bông lúa, mỗi ổ từ 10-20 trứng, sau khi nở phần trên quả trứng có một lỗ nhỏ.
Bọ xít non hình dạng giống trưởng thành, đuôi nhọn, màu xanh lá mạ,
không có cánh.
Không có giai đoạn nhộng.
3. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời: 25-30 ngày
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- Bọ non: 17-20 ngày
- Bọ trưởng thành:có thể sống hàng tháng.
Bọ trưởng thành hoạt động mạnh vào lúa xế chiều và sáng sớm, ban ngày
trời nắng ẩn núp trong lùm cỏ, tán cây. Ban đêm có vào đèn nhưng không nhiều.
Mỗi con cái có thể đẻ hàng trăm trứng.
Bọ xít xuất hiện và phá hại vào giai đoạn lúa trỗ đến ngậm sữa. Thời tiết
nóng ẩm, mưa nhiều thích phát triển. Trà lúa đầu tiên thường bị bọ xít gây hại, khi
lúa trỗ đại trà bọ xít phân tán nên ít hợp cho bọ xít gây hại hơn. Đặc biệt những
ruộng trỗ muộn so với các ruộng khác trong cánh đồng thường bị hại nặng.
4. Biện pháp phòng trừ
- Diệt lúa chét, cỏ dại trên ruộng.
- Gieo cấy lúa đồng loạt trên một cánh đồng. Không gieo cấy quá sớm hoặc
quá muộn so với chính vụ.
- Dùng ánh sáng đèn hoặc lửa để thu hút bọ xít bay vào chết. Dùng lưới kéo
trên mặt ruộng để bắt bọ xít. Dùng xác bọ xít giã ra pha với nước xịt trên ruộng để
xua đuổi.
- Dùng thuốc phun khi mật số cao. Các loại thuốc trừ sâu thông thường đều
có thể diệt được bọ xít. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc xế chiều.
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X. Nhện gié

1. Đặc điểm hình thái
- Nhện có kích thước nhỏ, khó quan sát bằng mắt thường.
- Vòng đời của nhện rất ngắn chỉ khoảng 12 – 30 ngày.
2. Cách gây hại
Nhện gây hại bằng cách chích hút ở bẹ lá gây nên hiện tượng bầm tím (vết
cạo gió), vết chích của nhện tạo điều kiện cho các nấm khác tạp nhiễm. Khi mật độ
cao, nhện sẽ tập trung lên bẹ lá cờ chích hút. Nếu nặng nhện làm cho hạt lúa bị lép
lửng.

3. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác:
+ Vệ sinh đồng ruộng (đốt rơm rạ, diệt lúa rày lúa chết).
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+ Sạ thưa, sạ hàng
+ Không để ruộng khô nhất là giai đoạn lúa trổ.
- Biện pháp hóa học:
Điều tra ruộng vào giai đoạn lúa đứng cái đến làm đòng - trổ, khi phát hiện
“vết cạo gió” có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Danitol S50 EC, Map
Genie 12 EC, Abatimec 3.6EC; Dezorin 25EC; Kumulus 80DF: Kinalux 25C;…
Chú ý: Để trừ nhện hiệu quả cần phun với lượng tối thiểu 3 bình 16 lít/1000
m². Nên phun vào lúc sáng sớm và chiều mát.
XI. Ốc bươu vàng
Ốc bươu vàng có thể đã được nhập nội lẻ tẻ từng ít một vào Việt Nam từ các
thập kỷ trước. Tuy nhiên chỉ mấy năm sau đây người ta mới quan tâm đến ốc bươu
vàng để xuất khẩu và để bổ sung nguồn Protein vào bữa ăn của người dân. Kết quả
ốc bươu vàng ngày càng được phổ biến rộng rãi và đã dẫn đến tình trạng ốc bươu
vàng phá hại ruộng lúa. Cho đến nay ốc bươu vàng thực sự đã trở thành dịch hại
nghiêm trọng đối với ruộng lúa vì nó gây hại và tàn phá cây lúa non. Vấn đề phòng
trừ ốc bươu vàng phải được coi là công việc ưu tiên hàng đầu vì hiện nay vẫn có
nguy cơ ốc bươu vàng tiếp tục lan rộng, tàn phá nhiều vùng sản xuất lúa trên phạm
vi cả nước.

Ốc bươu vàng và trứng ốc
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1. Đặc điểm hình thái
Ốc bươu vàng là loài ăn thực vật rất phàm, ăn rất khỏe, chúng ăn cây lúa
non , các lá cây mềm, chúng gặm bề mặt của lá tạo thành nhiếu lỗ thủng chỉ chừa
lại phần gân lá (lá đu đủ, cải bèo),…
2. Đặc điểm sinh học và sinh thái
* Vòng đời OBV
- Trứng: khoảng 5-7 ngày.
- Ốc non: 2 ngày.
- Ốc lớn: 60 ngày.
* Cách sinh sống: Ốc bươu vàng sống trong nước ngọt hoặc đất sình lầy.
Chúng thích bóng râm mát, di chuyển theo nguồn nước và có thời gian ngủ nghỉ
kéo dài đến 6 tháng.
* Đặc điểm sinh học của ốc bươu vàng:
- Trứng ốc bươu vàng: mới đẻ có màu hồng đậm, đến khi sắp nở (khoảng 5
ngày) chúng chuyển màu hồng nhạt rơi xuống nước, sau 2 ngày vỏ ốc cứng lại rồi
bò trong nước.
- Ốc non: ăn tảo, các mầm lúa, lá cây mềm, chúng ăn phàm nên lớn rất
nhanh, khoảng 60 ngày ốc trưởng thành, 2 – 3 ngày sau lại bắt cặp.
- Ốc cái: có mai lõm vào trong, miệng hơi loe hơn con đực, ốc cái đẻ trứng
vào chiều mát hoặc sáng sớm. Mỗi ổ có khoảng 25-500 trứng, tỉ lệ trứng nở 80%,
chúng đẻ trứng trên thân cây lúa, cây cỏ (phần ở trên mặt nước), trên gốc cây ven
bờ ao, sông rạch …
3. Biện pháp phòng trừ
- Thường xuyên bắt ốc và đập nát ổ trứng. Cần làm đều khắp các ruộng.
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- Đặt, cắm nhiều cọc dọc theo bờ ruộng nơi có nước để thu các ổ trứng.
- Đặt các lưới chắn ở mương dẫn nước vào ruộng, không cho ốc bươu vàng
theo nước vào ruộng.
- Thả vịt vào ruộng nước khi cấy hoặc sau khi thu hoạch để vịt ăn ốc non.
- Đào rãnh xung quanh ruộng để ốc tập trung trong rãnh có nước rồi bắt.
- Có thể dùng thuốc gốc Metaldehyde để trừ OBV.
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Bài 2: CÁC ĐỐI TƯỢNG BỆNH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
I. Bệnh đạo ôn
1. Triệu chứng
Bệnh đạo ôn có thể phát sinh từ thời kỳ mạ đến lúa chín và có thể gây hại ở
bẹ lá, lá, lóng thân, cổ bông, gié và hạt.
- Bệnh trên mạ: Vết bệnh trên lá mạ lúc đầu hình bầu dục nhỏ sau tạo thành
hình thoi hoặc dạng tương tự hình thoi, màu nâu hồng hoặc nâu vàng. Khi bệnh
nặng từng đám vết bệnh kế tiếp nhau làm cây mạ có thể héo khô hoặc chết.

Vết bệnh đạo ôn trên mạ

Các vết bệnh đạo ôn kế tiếp nhau

- Vết bệnh trên lá lúa: thông thường vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ
màu xanh hoặc mờ vết dầu, sau chuyển sang màu xám nhạt, trên các giống lúa
mẫn cảm các vết bệnh to, hình thoi, dày, màu nâu nhạt, có khi có quầng màu vàng
nhạt, phần giữa vết bệnh có màu nâu xám.
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Vết bệnh đạo ôn trên lá lúa
- Trên thân và cổ bông bắt đầu vết bệnh là một chấm nhỏ màu đen về sau lớn
dần bao quanh thân, làm cho thân thắt lại. Trên cổ bông làm cho bông bạc gẫy.
Trên hạt ít bị tấn công.

Bệnh đạo ôn gây bông bạc
2. Tác nhân
Nguyên nhân gây bệnh do nấm Pirycularia oryzae Cav. gây ra. Bệnh gây hại
trên lá, đốt thân, cổ bông, cổ gié và hạt.
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Bào tử đính (connidia) và cuống mang bào tử (conidiophore)
của nấm Pirycularia oryzae gây bệnh đạo ôn

3. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh
Phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ, ẩm độ do đó bệnh phát
triển thất thường, bệnh xuất hiện và gây hại từ giai đoạn mạ đến khi trỗ chín.
- Điều kiện thời tiết: Bệnh hại nặng vào lúc trời mát, ẩm, có sương mù, gió
mạnh. Nấm bệnh sinh trưởng thích hợp ở nhiệt độ 25 – 280C và ẩm độ không khí là
93% trở lên.

Bệnh đạo ôn phát triển thuận lợi ở điều kiện ẩm độ cao
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- Ảnh hưởng bởi phân bón: bón nhiều N bệnh nặng, bón P hạn chế được
bệnh, bón K phụ thuộc vào lượng N.
- Ảnh hưởng của giống: bệnh đạo ôn phát triển trên các giống lúa nhiễm ở
một số tỉnh vùng ven biển và miền núi.
Nguồn bệnh của nấm đạo ôn tồn tại ở dạng sợi nấm và bào tử trong rơm, rạ
và hạt bị bệnh, ngoài ra nấm còn tồn tại trên một số cây cỏ dại khác.
4. Biện pháp phòng trừ
- Dọn sạch tàn dư rơm, rạ và cây cỏ mang bệnh ở trên đồng ruộng;
- Bón phân NPK hợp lý, đúng giai đoạn, không bón N tập trung vào thời kỳ
lúa dễ nhiễm bệnh. Khi có bệnh phải tạm ngừng bón thúc đạm và tiến hành phun
thuốc phòng trừ;
- Chọn giống kháng hoặc giống ít nhiễm;
- Giữ nước thường xuyên cho ruộng lúa nhất là khi có dịch bệnh;
- Khi phát hiện ổ bệnh trên đồng ruộng cần tiến hành phun thuốc trừ sớm và
nhanh. Một số loại thuốc hoá học sử dụng để phòng trừ bệnh như Fuji –one 40WP,
Bump 650WP, Filia 525SE, Kasai-S 92SC, Kabim 30WP, Kabum 650WP, Bankan
600WP, Bemsuper 75WP, Katana 20SC, Fu-army 40EC,…
Bệnh cháy lá lúa là bệnh gây hại quan trọng nhất trên cây lúa, còn được gọi
là bệnh đạo ôn. Khi dịch cháy lá xảy ra trên diện rộng thì sự thiệt hại đến năng xuất
và sản lượng sẽ thấy rất rõ nét và có ý nghĩa quan trọng đến kinh tế. Tác nhân gây
bệnh có thể tấn công mọi giai đọan của cây lúa; bắt đầu từ giai đoạn mạ hoặc sau
khi gieo sạ cho đến trước trổ thì gọi là bệnh cháy lá. Bệnh có thể gây hại trên cổ lá
nên gọi là thối cổ lá, hoặc gây hại trên cổ bông nên được gọi là thối cổ bông làm
lép hạt; đôi khi bệnh có thể gây lem vỏ hạt lúa. Bệnh nặng sẽ làm mất trắng năng
suất nếu bà con nông dân không phát hiện sớm và phòng trị kịp thời.
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II. Bệnh khô vằn
1. Triệu chứng
- Là loại bệnh hại toàn thân, bệnh gây hại bẹ lá, phiến lá và cổ bông. Các bẹ
lá sát mặt nước hoặc bẹ lá già ở dưới gốc thường là nơi phát sinh bệnh đầu tiên.
- Trên bẹ lá xuất hiện các vết đốm hình bầu dục màu lục tối hoặc xám nhạt,
sau lan rộng ra thành dạng vết vằn da hổ dạng đám mây. Khi bị nặng, cả bẹ lá và lá
phía trên bị chết lụi.

Vết bệnh khô vằn trên bẹ lá đòng
- Vết bệnh lá tương tự như ở bẹ lá, thường vết bệnh lan rộng rất nhanh chiếm
hết bề rộng ở phiến lá tạo ra từng mảng vân mây hoặc vằn da hổ. Các lá già ở dưới
hoặc lá sát mặt nước là nơi phát sinh trước sau đó lan lên các lá phía trên.
- Vết bệnh ở cổ bông thường là vết kéo dài bao quanh cổ bông, hai đầu vết
bệnh có màu xám loang ra, phần giữa vết bệnh màu lục sẫm co tóp lại.
- Trên vết bệnh ở các vị trí gây hại đều xuất hiện hạch nấm màu nâu, hình
tròn dẹt hoặc hình bầu dục nằm rải rác hoặc thành từng đám nhỏ trên vết bệnh.
Hạch nấm rất dễ dàng rơi ra khỏi vết bệnh và nổi trên mặt nước ruộng.
2. Tác nhân
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- Bệnh đốm vằn do nấm Rhizoctonia solani sống trong đất gây ra. Ngoài lúa,
nấm còn gây hại trên rau cải, ngô, bầu bí, dưa, cà rốt, ớt… mầm bệnh lây lan qua
nước tưới, đất mang mầm bệnh và tàn dư thực vật của cây trồng bị bệnh vụ trước.

Sợi nấm và hạch nấm Rhizoctonia solani Kuhn
3. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh
- Điều kiện thời tiết: Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm
độ cao. Bệnh thường phát sinh trước tiên ở các bẹ lá và lá già sát mặt nước hoặc ở
dưới gốc. Tốc độ lây lan lên các lá phía trên phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết mưa
nhiều, lượng nước trên ruộng quá cao, đặc biệt ở vùng cấy dày. Giai đoạn đòng trỗ
đến chín sáp là thời kỳ nhiễm bệnh nặng nhất.
- Ảnh hưởng của phân bón: Bón thừa đạm, bón đạm muộn, bón không cân
đối N-P-K cùng với cấy mật độ cao tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh.
- Nấm tồn tại dưới dạng hạch, sợi nấm trong đất, tàn dư cây trồng, rơm rạ,
cỏ, lúa chét. Hạch nấm có thể sống một thời gian dài sau khi thu hoạch lúa, thậm
chí trong điều kiện ngập nước vẫn có tới 30% số hạch giữ được sức sống, nảy mầm
thành sợi.
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Lúa bị khô vằn
4. Biện pháp phòng trừ
- Làm vệ sinh đồng ruộng, thu gom sạch tàn dư cây bệnh từ vụ trước. Cày
bừa, xới đất kỹ để chôn vùi hạch nấm, hạn chế sức sống của chúng ;
- Không dùng hạt giống ở những ruộng bị nhiễm bệnh. Cấy lúa dày vừa phải,
bón cân đối NPK, phân chuồng trước khi bón phải được ủ hoai mục ;
- Kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ những diện tích lúa bị nhiễm
bệnh khô vằn (có tỷ lệ từ 20% số dảnh bị bệnh), đặc biệt những ruộng lúa đang
làm đòng, những ruộng lúa xanh tốt.
III. Bệnh thối thân thối bẹ
1. Triệu chứng: đầu tiên lúa bị héo, màu lá vẫn còn xanh, bẹ mọng nước
trước tiên sau đó là chết vàng từng chồi lúa, nặng hơn rụi lá từng chòm. Nhổ lên thì
chồi bị đứt ngay gốc và ngửi thấy có mùi thối. Thời điểm gây chết rụi thường vào
giai đoạn lúa đẻ nhánh tối đa.
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2. Tác nhân: Bệnh thối thân lúa do vi khuẩn Erwinia sp gây ra, bệnh gây hại
trên lúa vụ hè thu nhiều hơn vụ đông xuân do thời tiết ẩm ướt, nhiều sương mù, độ
ẩm không khí cao. Bệnh xuất hiện vào khoảng 15 ngày sau khi sạ và gây hại chủ
yếu ở giai đoạn lúa đẻ nhánh.

3. Đặc điểm phát sinh, gây hại: Sự xâm nhập và lan truyền bệnh: Vi khuẩn
lưu tồn sẵn trong đất, nước, xâm nhập qua vết thương, làm nghẽn mạch, gây héo.
Bệnh lan truyền rất nhanh, trường hợp thiệt hại nhẹ thì lúa chết từng chòm, trường
hợp nặng có thể cả ruộng lúa chết rụi.
4. Biện pháp phòng trừ
Bệnh thối thân có thể bộc phát thành dịch và gây hại nghiêm trọng nếu ruộng
lúa bị ngộ độc hữu cơ, bị phèn, mặn, nhiễm rầy nâu hoặc nhiễm bệnh đạo ôn. Để
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phòng trừ bệnh thối thân do vi khuẩn gây ra thì bà con nông dân có thể áp dụng
các biện pháp như sau:
+ Bón phân cân đối không bón dư thừa phân đạm
+ Khi thấy có vài cây mới bị bệnh (cây héo, lá còn xanh, nhổ lên thì đứt gốc
và có mùi thối) phải tháo nước trong ruộng ra càng sớm càng tốt sau đó rải vôi bột
(20-25kg vôi/1.000 m2). Trường hợp ruộng lúa bị bệnh thối thân nặng thì bà con có
thể kết hợp phun vôi và rải vôi, cách thực hiện như sau:
Phun vôi: pha 1,5 kg vôi/ bình 16 lít vào nước để lắng trong sau đó lấy nước
trong phun trên lá. Sử dụng loại vôi nung (CaO), phun nước vào để vôi rã ra thành
dạng bột sau đó cho nước vào ngâm. Chú ý: Khi pha vôi phải để lắng, lấy nước vôi
trong, nếu lấy luôn cặn trắng để phun thì cặn bám trên lá làm trắng lá lúa ngăn
cản sự quang hợp của cây.
Rải vôi: Sử dụng vôi bột (CaCo3 ), liều lượng 20-25kg rải cho 1.000 m2, để
dễ thực hiện bà con có thể phun nước vừa đủ để vôi hút ẩm hoặc trộn vôi bột với
trấu ướt, mụn xơ dừa trước khi rải.
+ Sau khi xử lý khoảng 3 ngày, kiểm tra nếu thấy rễ lúa ra trắng và lúa phát
triển trở lại thì bắt đầu bón phân và chăm sóc lúa bình thường.
Lưu ý: Khi lúa bị bệnh phải ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không
kết hợp phun phân bón lá khi phun thuốc trừ bệnh. Chỉ bón phân sau khi đã xử lý
tốt bệnh, quan sát thấy vết bệnh đã khô hoàn toàn và lúa ra rễ trắng.
IV. Bệnh lem lép
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Bệnh lem lép hạt do nhiều mầm bệnh tấn công lên hạt. Gồm mầm bệnh của
đạo ôn (Pyricularia oryzae), bệnh đốm vằn (Rhizoctonia solani), bệnh thối thân
(Sclerotium spp.), bệnh lúa von (Fusarium spp.), bệnh đốm nâu (Helminthosporium
oryzae, Cercospora oryzae), nấm Alternaria spp., Curvularia spp., và vi khuẩn gây
cháy bìa lá (Xanthomonas spp.), sọc lá (Pseudomonas spp.)...

1. Mối tương quan giữa dịch bệnh với cây trồng
Bệnh xảy ra trên cây trồng có liên quan đến các yếu tố môi trường chung
quanh như thời tiết, đất nước, tình trạng sức khoẻ cây trồng và sự xuất hiện của
mầm bệnh.
- Bệnh đạo ôn lúa: Khi thời tiết có sương mù, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp vào
ban đêm, gieo trồng giống lúa mẩn cảm với bệnh, bón phân thừa đạm sẽ thích hợp
cho mầm bệnh đạo ôn gây hại.
- Bệnh khô vằn: Thời tiết mưa bảo, ẩm độ cao, ít nắng, gieo sạ mật độ dầy,
bón phân thừa đạm sẽ thích hợp cho bệnh khô vằn phát triển.
- Bệnh đốm nâu: Tình trạng đất xì phèn, rễ lúa bị nhiễm phèn, cây lúa thiếu
phân và sinh trưởng kém sẽ tạo điều kiện cho bệnh đốm nâu phát triển.
- Trong điều kiện thời tiết mưa gió, bệnh lem hạt trên lúa thường phát triển
mạnh. Khi cây lúa đang trổ, bông lúa đang phơi màu, nếu gặp mưa bảo, sẽ gây ra
tình trạng lép hạt lúa. Bên cạnh, với điều kiện ẩm độ cao, mưa gió nhiều, nấm bệnh
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sẽ phát triển và phát tán mạnh, cũng như việc phun thuốc phòng trị gặp nhiều khó
khăn khi thời tiết mưa bảo, do đó hạt lúa dễ dẫn đến tình trạng bị lem hạt.
2. Điều kiện hạn chế tác hại của bệnh
- Nhằm hạn chế sự gây hại của bệnh, biện pháp canh tác của bà con nông dân
rất quan trọng, biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là cuối cùng. Biện pháp
canh tác như vệ sinh đồng ruộng, chọn giống sạch bệnh, không sạ dầy, bón phân
cân đối không thừa đạm, bón theo bảng so màu lá lúa thì sẽ góp phần hạn chế bệnh
phát triển và lây lan. Đối với chân ruộng bị nhiễm phèn, mặt ruộng cần được xẻ
rảnh kết hợp với bơm nước và tháo nước để xổ phèn, bên cạnh ruộng được bón lót
vôi hoặc phân lân để hạ phèn, sau đó sử dụng phân Calcium nitrat trộn chung với
đợt bón phân lần 2 và lần 3 để rãi thì sẽ hạn chế được tình trạng đất xì phèn và lúa
bị ngộ độc phèn.
- Để giúp cây lúa có khả năng trổ nhanh và đồng loạt, cần tránh bón phân
thừa đạm ở giai đoạn rước đòng, bón theo bảng so màu lá lúa và nên phun phân
bón qua lá KNO3 (Multi-K) vào giai đoạn trước khi trổ 5 – 7 ngày.
3. Phòng trị bệnh ở giai đoạn lúa đẻ nhánh tích cực và làm đòng
- Bệnh lem lép hạt do nhiều mầm bệnh tấn công lên hạt. Gồm mầm bệnh của
đạo ôn (Pyricularia oryzae), bệnh đốm vằn (Rhizoctonia solani), bệnh thối thân
(Sclerotium spp.), bệnh lúa von (Fusarium spp.), bệnh đốm nâu (Helminthosporium
oryzae, Cercospora oryzae), nấm Alternaria spp., Curvularia spp., và vi khuẩn gây
cháy bìa lá (Xanthomonas spp.), sọc lá (Pseudomonas spp.)
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- Cây lúa ở giai đoạn làm đòng thường xuất hiện nhiều mầm bệnh gây hại kể
trên, sau đó những mầm bệnh này sẽ tiếp tục lây lan từ lá và bẹ lên cổ bông và hạt
lúa gây lem lép hạt. Vì vậy, cần theo dõi khống chế mầm bệnh gây hại ở giai đoạn
lúa đẻ nhánh tích cực đến làm đòng. Nếu ở giai đoạn này, không phòng trị tốt
những mầm bệnh trên và để cho chúng phát triển mạnh và gây hại nặng, sau đó cho
dù sử dụng những loại thuốc phòng trị bệnh lem lép hạt đắt tiền phun vào giai đoạn
trước trổ và sau trổ thì hiệu quả mang lại cũng rất thấp.
Sử dụng thuốc BVTV:
+ Khi sử dụng thuốc BVTV cần sử dụng theo phương pháp 4 đúng, cần có 1
bộ thuốc để phòng trị bệnh và sử dụng luân phiên.
+ Sử dụng thuốc Kisaigon 10H dạng hạt trộn với phân bón đợt 2 và đợt 3 để
rải. Thuốc hấp thu qua rễ và lưu dẫn vào cây lúa, giúp bảo vệ toàn bộ cây lúa, tiêu
diệt mầm bệnh cả bộ phận bên trên và bên dưới của cây lúa, gồm các loại mầm
bệnh đạo ôn, khô vằn, đốm nâu, thối thân.
+ Sử dụng Lúa vàng 20WP để phòng trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.
+ Sử dụng Pysaigon 50WP để phòng trị bệnh đạo ôn lá, đạo ôn bông, vàng lá
chin sớm.
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+ Sử dụng thuốc Saizole 5SC vào giai đoạn lúa 35 đến 70 ngày đề phòng trị
bệnh khô vằn, đốm nâu, lúa von.
4. Phòng trị bệnh ở giai đoạn lúa trổ
- Sử dụng thuốc trừ nấm phổ rộng, nội hấp nhanh
- Với điều kiện áp dụng biện pháp canh tác và sử dụng thuốc trừ bệnh hợp lý,
việc quản lý bệnh trên cây lúa sẽ đạt được kết quả cao và mang lại hiệu quả kinh
tế./.
V. Bệnh bướu rể do tuyến trùng hại lúa

Hình dạng tuyến trùng
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Bệnh bướu rể lúa do tuyến trùng Meloidogyne graminicola.
Đây là loại tuyến trùng nội ký sinh, ấu trùng có dạng con sán (lãi) kim. Khi
phát triển giới tính, tuyến trùng cái đổi thành dạng hình quả lê, trong khi tuyến
trùng đực vẫn giử dạng lãi kim. Tuyến trùng cái đẻ trứng bên trong bướu.
Tuyến trùng cần khoảng 41 giờ để đầu tuyến trùng xâm nhập được vào mô
phân sinh rễ. Tế bào vỏ rễ bắt đầu nở to và sinh sản nhanh để thành lập bướu trong
vòng 72 giờ. Sau khi xâm nhiễm 4 ngày, các đại tế bào được thành hình.
Trong một bướu có thể có đến 62 con tuyến trùng, trong đó có đến 45 con cái
đang đẻ trứng.
Vòng đời của tuyến trùng có thể từ 26-51 ngày, tùy điều kiện và tuyến trùng
có thể kích thích sự phát triển ở mô phân sinh, mô vỏ, biểu bì trong, mô mộc.
1. Triệu chứng bệnh
Trên đồng ruộng, cây lúa khoảng một tháng tuổi thường thấy có triệu chứng
bệnh. Bệnh phát triển mạnh trên đất cạn và ẩm, đây là loài tuyến trùng háo khí,
chúng ngừng phát triển trong đất ngập nước.
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Cây bị lùn, lá hơi vàng, tăng trưởng chậm. Nhổ rễ lên, thấy rễ vẫn trắng tốt
nhưng bị ngắn lại, bướu xuất hiện ở nhiều đoạn của rể hoặc ở chóp rể. Nơi có ổ
tuyến trùng bị phù to tạo bướu 1-2 mm.
Khi bị tuyến trùng ký sinh, cây lúa bị bệnh bướu rể nên tốn nhiều phân bón
và cây lúa phát triển kém.

Ruộng lúa bị bệnh bướu rễ
2. Các biện pháp phòng trị chủ yếu:
- Không để ruộng mất nước bệnh sẽ phát triển mạnh.
- Khi cây lúa bị bướu rể bơm nước và giữ nước ngập liên tục 5-7 ngày.
- Nông dân chưa có thói quen dùng thuốc hóa học vì chưa hiểu rõ bệnh.
Khi bệnh nặng có thể rải thuốc Furadan 3 H hay thuốc Mocap.
VI. Bệnh bạc lá
1. Triệu chứng
- Vết bệnh từ mép lá, mút lá lan dần vào trong phiến lá hoặc kéo dài theo gân
chính, nhưng cũng có khi vết bệnh từ ngay giữa phiến lá lan rộng ra; vết bệnh lan
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rộng theo đường gợn sóng màu vàng, mô bệnh xanh tái, vàng lục, lá nâu bạc, khô
xác.
- Thông thường ranh giới giữa mô bệnh và mô
khoẻ được phân biệt rõ ràng, có giới hạn theo đường
gợn sóng màu vàng hoặc không vàng, có khi chỉ là một
đường viền nâu đứt quãng hay không đứt quãng.
- Trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, trên bề
mặt vết bệnh dễ xuất hiện những giọt dịch vi khuẩn hình
tròn nhỏ, có màu vàng đục, khi keo đặc rất cứng có màu
nâu hổ phách.

2. Tác nhân
Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas campestris gây ra. Nhiệt độ thích hợp
cho vi khuẩn phát triển là 26-300C, pH thích hợp là 6,8 - 7.

Ruộng bị bệnh bạc lá gây hại
3. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh
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- Điều kiện thời tiết: Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ấm nóng và
thường gây hại nặng trong vụ lúa mùa. Những năm thời tiết ẩm ướt, nhiều mưa gió,
bão, là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển.
- Ảnh hưởng bởi phân bón: Những ruộng bón quá nhiều đạm, cây lúa xanh
tốt, thân lá mềm yếu, hàm lượng đạm tự do trong cây tích luỹ cao thì cây dễ nhiễm
bệnh nặng. Những ruộng lúa chua, trũng, đặc biệt là những vùng đất hẩu, hàng lúa
bị bóng cây che phủ thì bệnh phát triển mạnh hơn.
- Ảnh hưởng của giống: Các giống lúa khác nhau thì mức độ mẫn cảm với
bệnh cũng khác nhau. Giai đoạn lúa làm đòng-trỗ đến chín sữa là giai đoạn lúa mẫn
cảm với bệnh hơn cả.
- Vi khuẩn có thể tồn tại trong hạt thóc hoặc tàn dư cây bệnh là chủ yếu.
Ngoài ra nó còn tồn tại ở dạng viên keo vi khuẩn, ở cỏ dại (cỏ lồng vực, cỏ môi, cỏ
lá tre, cỏ tranh, cỏ gừng bò, cỏ gà nước, cỏ xương cá lông cứng).
4. Biện pháp phòng chống
- Chọn giống sạch bệnh. Xử lý hạt giống trước khi trồng;
- Thực hiện chăm sóc lúa theo kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, bón phân
cân đối NPK, bón tập trung ‘nặng đầu, nhẹ cuối’, không bón thừa, bón muộn phân
đạm;
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là sau những đợt mưa giông, bão.
Khi thấy bệnh xuất hiện, dừng ngay viêc bón phân đạm, không phun các chất kích
thích sinh trưởng, các loại phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng;
- Khi bệnh đã phát triển trên đồng ruộng thì việc phun thuốc hoá học thường
không có hiệu quả.
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Bài 3: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)
I. Định nghĩa
IPM viết tắt cụm từ tiếng Anh Integrated Pest Management,có nghĩa là quản
lý dịch hại một cách tổng hợp (Còn gọi là phòng trừ tổng hợp ). Cho đến nay có
nhiều định nghĩa khác nhau về phòng trừ tổng hợp (PTTH) và dưới đây là định
nghĩa phòng trừ tổng hợp của FAO (1972) như sau: " Phòng trừ tổng hợp là một hệ
thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và những biến
động quần thể của các loài sâu hại ,sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích
hợp có thể được nhằm duy trì mật độ của các loài gây hại ở dưới mức gây ra
những thiệt hại kinh tế".
Theo Oudejans (1991) PTTH quan niệm một cách lý tưởng là một hệ thống
phòng trừ hợp lý về kinh tế và vững bền, dựa trên sự phối hợp các biện pháp trồng
trọt, sinh học, di truyền chọn giống và hoá học, nhằm đạt được những sản lượng
cao nhất với tác hại tới môi trường ít nhất .
II. Các nguyên tác của IPM
IPM hoạt động theo 4 nguyên tắc:
1. Trồng cây khỏe: chọn giống tốt, bón phân cân đối và chăm sóc hợp lý
nhằm tạo tiền đề cho cây trồng sinh trưởng khỏe, có khả năng cho năng suất cao
và đền bù lại những mất mát (lá,thân) do sâu hại hay tác nhân khác gây ra.
2. Bảo vệ thiên địch: thiên địch là côn trùng có ích, sử dụng nguồn thức ăn
chính là sâu hại do đó có tác dụng kìm hãm mật độ sâu hại một cách đáng kể.
Thiên địch đã có sẵn trong tự nhiên và được bảo vệ bằng cách không phun thuốc
BVTV lên đồng ruộng.
3. Thường xuyên thăm đồng hàng tuần: quan sát sự sinh trưởng của cây
trồng để có biện pháp tác động thích hợp (nước, phân...)giúp cây trồng phát
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triển tốt. Điều tra mật độ sâu hại và thiên địch để đánh giá mức độ cân bằng của
chúng nhằm giúp đề ra quyết định xử lý thích hợp.

Thường xuyên thăm đồng
4. Nông dân trở thành chuyên gia: chuyên gia nghĩa là tinh thông trong
lĩnh vực nào đó. Huấn luyện nông dân trở thành chuyên gia tức là nông dân đã am
tường về canh tác lúa và quản lý tổng hợp dịch hại. Họ có khả năng ứng dụng thành
công IPM trên ruộng nhà và hướng dẫn cho nhiều nông dân khác cùng làm theo
IPM. Nguyên tắc này mang tính xã hội và tính cộng đồng.

Về nguyên lý IPM cần được hiểu:
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- Trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp tất cả các biện pháp kỹ thuật
tham gia cần phải hài hoà với các yếu tố môi trường, đặc biệt cần khai thác tối đa
các yếu tố gây chết tự nhiên của sâu hại .
- Không thể cho rằng có thể tiêu diệt hết các cá thể gây hại trên đồng ruộng
mà chỉ có thể duy trì mật độ chúng ở dưới mức gây hại có ý nghĩa. Như vậy, một
biện pháp phòng trừ sẽ được áp dụng nếu không thì giá trị tổn thất về sản lượng sẽ
lớn hơn chi phí của việc xử lý.
- Sâu hại ở mật độ thấp không được xem là dịch hại mà đôi khi còn có lợi vì
là nguồn thức ăn để duy trì sự sống của quần thể thiên địch. Chấp nhận một mật độ
sâu hại nhỏ trên đồng ruộng là một ý tưởng tốt.
- Không thể quan niện quản lý dịch hại tổng hợp là một qui trình cứng nhắc
để áp dụng trong mọi trường hợp mà cần phải coi đó như là một nguyên tắc cần
phải tuân theo để xá định một giải pháp tối ưu trong một tình huống cụ thể.
- IPM là sự vận dụng linh hoạt trên nền tảng khoa học cũ và những tiến bộ
kỹ thuật mới.

III. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP
Mục đích cuối cùng của QLDHTH là tìm ra những biện pháp có hiệu quả,có
lợi về mặt kinh tế nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh ,làm cho cây trồng đạt năng
suất cao và phẩm chất nông sản tốt.Trên ý nghĩa đó, QLDHTH không chỉ nhằm
tiêu diệt nguồn sâu bệnh mà muốn điều hoà các mối cân bằng trong Hệ sinh thái
.Như vậy, QLDHTH phải được giải quyết trên tinh thần: tổng hợp, toàn diện và chủ
động. Nghĩa là phải áp dụng nhiều biện pháp khác nhau trong một hệ thống hoàn
chỉnh và hợp lý. Trong hệ thống đó, các biện pháp bổ sung cho nhau, phát huy kết
quả lẫn nhau, tạo nên những tác động và sức mạnh tổng hợp phát huy đến mức cao
nhất các đặc điểm có ích của cây trồng, loại trừ tác hại của sâu bệnh. Tuy nhiên khi
96

xây dựng chương trình QLDHTH cho cây trồng, áp dụng ở một vùng sản xuất nhất
định, phải tuỳ thuộc vào các đặc điểm về môi trường, thời tiết, khí hậu, tình hình
dịch hại, trình độ nhận thức và khả năng kinh tế của nông dân... để lựa chọn các
biện pháp thích hợp.
1. Biện pháp kiểm dịch và khử trùng
a. Kiểm dịch thực vật: là biện pháp ngăn ngừa sự xâm nhập của sâu bệnh
mới và cỏ dại từ nước ngoài vào trong nước hoặc lây lan giữa các vùng trong nước.
Đây là công việc hết sức quan trọng của mỗi quốc gia và được thể hiện bằng văn
bản pháp luật. Thông thường khi các loại sâu bệnh hại xâm nhập đến những vùng
lãnh thổ mới ,nếu gặp điều kiện khí hậu thích hợp,chúng sẽ phát triển mạnh mẽ vì
không gập sự khống chế của các loài thiên địch nơi bản địa. Các loại cỏ dại cũng
phát triển nhanh vì không có côn trùng gây hại hoặc VSV gây bệnh khống chế. Sự
xâm nhập của ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) vào nước ta trong thời gian
qua là một ví dụ.
Theo qui định, tất cả các nguyên liệu thực vật khi nhập nội không được mang
theo sâu bệnh. Những nông phẩm có nguồn gốc từ các vùng có đối tượng KDTV bị
kiểm tra chặt và thường không được nhập. Các loại cây có khả năng trở thành cỏ
dại cũng bị cấm. Ở VN có 63 loại sâu bệnh, cỏ dại được xếp vào đối tượng kiểm
dịch thực vật.
b. Khử trùng: khử trùng các vật liệu làm giống (hạt,hom,củ...) bị nhiễm sâu
bệnh trước khi đem trồng cũng là một biện pháp để ngăn ngừa sâu bệnh lan rộng
trên đồng ruộng, giảm được chi phí phòng trừ trong sản xuất. Việc khử trùng
thường được tiến hành với các thuốc diệt nấm, thuốc xông hơi diệt sâu bọ, xử lý
nước nóng, xử lý nhiệt, dùng tia phóng xạ...
Làm sạch hạt giống bị lẫn cỏ dại cũng là biện pháp ngăn ngừa tác hại của cỏ
dại trên đồng ruộng
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2. Biện pháp cơ giới
Đây là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và đã được áp dụng từ lâu đời.
Nguyên lý của biện pháp này là dùng tay bắt giết sâu bọ, ngắt bỏ lá thân bị bệnh,
thu lượm ổ trứng... Biện pháp này đã được áp dụng phổ biến ở miền bắc VN trước
đây như những chiến dịch thu lượm ổ trứng sâu đục thân, ngắt lá bệnh. Gần đây là
chiến dịch thu lượm ốc bươu vàng trên toàn quốc. Ưu điểm của biện pháp này là
đơn giản, rẻ tiền và tận dụng được nhân công nhàn rỗi. Song nó cũng bộc lộ khuyết
điểm là có tác động chậm và hiệu quả thấp.
3. Biện pháp canh tác
Đây là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong hệ thống
QLDHTH đối với bất kỳ một loại cây trồng nào. Các kỹ thuật trong biện
pháp canh tác nhằm cải thiện điều kiện sinh thái theo hướng có lợi cho sự sinh
trưởng của cây trồng để đạt năng suất cao, hạn chế được sự phát triển của sâu
bệnh và tăng khả năng đền bù của cây trồng đối với các mất mát do sâu bệnh hoặc
tác nhân khác gây ra. Ưu điểm của biện pháp này là chi phí thấp, dễ áp dụng trong
sản xuất, không gây ảnh hưởng đến môi trường, và phát huy được hiệu quả ngay từ
đầu. Đây là biện pháp chủ lực của các nhà Nông nghiệp Hữu cơ trong xu hướng
bảo tồn sự đa dạng sinh học của nề nông nghiệp sinh thái bền vững.
a. Làm đất và vệ sinh đồng ruộng: làm đất sớm và vệ sinh đồng ruộng sau
mỗi vụ gieo trồng rất có ý nghĩa để diệt trừ mầm mống sâu bệnh trong đất và trên
tàn dư cây trồng .Cày lật đất sớm có thể diệt được nhiều sâu non và nhộng đục
thân,sâu keo trong gốc rạ.Vệ sinh đồng ruộng ,dọn sạch tàn dư cây trồng có nghĩa
là làm mất nơi cư trú của các loại rầy và tiêu diệt hạch nấm bệnh khô vằn...là mầm
mống sâu bệnh trung chuyển sang gây hại vụ lúa tiếp theo.Nguyên lý tác động
của biện pháp vệ sinh đồng ruộng và xử lý tàn dư cây trồng sau mỗi vụ là để cắt
đứt vòng chu chuyển của sâu bệnh từ vụ này sang vụ khác,hạn chế nguồn sâu
bệnh tích luỹ và lây lan ngay từ đầu vụ gieo trồng.
98

Quan điểm IPM cho rằng không nên "sơn bờ" mà chỉ phát quang bờ ruộng,vì
đó là nơi trú ngụ cuả thiên địch sau vụ thu hoạch và sẽ là nguồn cung cấp thiên
địch cho ruộng lúa ngay từ đầu vụ.
b. Luân canh: gieo trồng luân canh các loại cây trồng khác nhau trên một
cánh đồng là biện pháp rất có hiệu quả để hạn chế sâu bệnh và cỏ dại ."Rau nào
sâu nấy",phần lớn các loại sâu bệnh trên lúa không gây hại cho cây trồng khác
và ngược lại.Chưa kể một số loại cây trồng còn tiết ra chất kích thích sự phát triển
của cây trồng và hạn chế sâu bệnh ở vụ sau .Vì vậy việc luân canh giữa lúa và cây
trồng khác (lúa-màu-lúa hoặc màu-lúa-màu) là phương thưc canh tác có lợi để
phòng trừ sâu bệnh .Nguyên lý của biện pháp naỳ là catư đứt mối quan hệ
chuyên tính giữa các sinh vật gây hại và cây chủ của chúng,hạn chế sự phát triển
của các loại gây hại .
c. Thời vụ gieo sạ thích hợp: là thời vụ đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng,
phát triển tốt, đạt năng suất cao, tránh được các rủi ro về thời tiết khí hậu như mưa
bão, ngập lụt, khô hạn, gió rét, sương muối... Xác định thời vụ thích hợp còn phải
dựa trên đặc điểm phát sinh phá hại của sâu bệnh quan trọng ở địa phương,bảo
đảm cho cây trồng tránh khỏi dịch bệnh làm tổn thất sản lượng.Gieo sạ đồng loạt
tập trung để tránh tình trạng sâu bệnh dồn vào đầu và cuối vụ (Bọ trĩ,bọ xít
dài,đục thân ),ngoài ra còn để rút ngắn thời gian một vụ lúa tránh sâu bệnh có
thời gian phát sinh và tích luỹ trong nhiều thế hệ.
d. Gieo sạ giống chống chịu sâu bệnh: là biện pháp quan trọng nhàm chủ
động ngăn ngừa tác hại của sâu bệnh. Ngày nay bằng kỹ thuật hiện đại người ta đã
tạo ra được những giống kháng rầy nâu, đạo ôn, bạc lá... giúp nông dân tiết kiệm
được chi phí phòng trừ rất lớn. Vì vậy sử dụng giống chống chịu sâu bệnh là một
biện pháp quan trọng vì nó phù hợp với những nguyên lý và mục tiêu cuả quản lý
dịch hại tổng hợp như:
- Dễ áp dụng trong các điều kiện, hoàn cảnh và trình độ sản xuất khác nhau.
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- Chi phí thấp nên nông dân dễ chấp nhận.
- Giảm sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh, chi phí sản xuất thấp.
- Tránh ô nhiễm môi trường, bảo vệ được thiên địch.
- Giúp được cân bằng hệ sinh thái, góp phần xây dựng hệ thống nông nghiệp
bền vững.
Thông thường sau một thời gian các giống mất đi tính kháng sâu bệnh do sự
tiến hoá của các nòi sâu bệnh. Để ngăn ngừa tình trạng này người ta khuyên cáo
nên đa gien hoá trên đồng ruộng, nghĩa là trên một cáng đồng nên trồng nhiều
loại giống mang các gien kháng khác nhau để khi một giống bị nhiễm sẽ không có
khả năng lây lan sang các giống khác và như vậy nguồn sâu bệnh sẽ không được
lây lan.
Hỗn hợp giống trên một ruộng cũng là hình thức đa gien hoá để ngăn ngừa
sự lây lan của bệnh. Về cơ sở khoa học, phương pháp này rất có hiệu quả song
cũng đòi hỏi các yêu cầu khắt khe như các giống hỗn hợp nhau phải: cùng kiểu
hình (cao cây,dạng lá...) cùng thời gian sinh trưởng, cùng đặc tính hạt.
Tóm lại, giống chống chiu sâu bệnh là một vũ khí trong PTTH trước hết phải
hiểu rõ những tính năng tác dụng của vũ khí đó, cũng như các mặt hạn chế của
nó,đồng thời phải biết kết hợp với các loại vũ khí khác có trong tay như biện pháp
canh tác ,biện pháp sinh học,biện pháp hoá học ...một cách hài hoà thì mới mong
phát huy hết tác dụng vủa nó trong bảo vệ cây trồng (N.C.Thuật-1986).
e. Mật độ gieo sạ: mỗi giống cây trồng đều có một mật độ khoảng cách hợp
lý để đạt năng suất cao. Mật độ này phụ thuộc vào độ phì của đất, khả năng đẻ
nhánh của giống và điều kiện thời tiết. Mật độ cây trồng liên quan chặt chẽ đến
dinh dưỡng đất, tiểu khí hậu đồng ruộng và tình hình sâu bệnh hại.
Sạ thưa dễ bị cỏ dại lấn át nhưng sạ dày quá lại tạo môi trường thuận lợi (nơi
cư trú,ôn ẩm độ ...) cho sâu bệnh phát triển như rầy nâu hay khô vằn).
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Tóm lại gieo trồng dày hay thưa, sạ mật độ bao nhiêu là hợp lý, phải được cân
nhắc lựa chọn tuỳ theo từng điều kiện cụ thể về đất đai, phân bón, giống cây trồng,
mùa vụ và tình hình sâu bệnh, cỏ dại ở địa phương.

Mật độ gieo sạ hợp lý
g. Bón phân cân đối hợp lý: phân bón có ảnh hưởng trực tiếp đến cây
trồng và thông qua cây trồng có ảnh hưởng đến sự phát sinh gây hại của nhiều
loại sâu bệnh. Phân bón là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu giúp cây trồng
phát triển tốt. Tuy nhiên, bón nhiều phân hoặc bón không hợp lý sẽ làm cây phát
triển không bình thường và dễ bị sâu bệnh phá hại. Ruộng lúa bón nhiều phân dễ
bị lốp đổ, hấp dẫn các loại sâu cuốn lá, sâu keo gây hại và thường các bệnh Đạo
ôn, kho vằn phá hại mạnh. Bón phân không cân đối hoặc không đúng giai đoạn
sinh trưởng của cây trồng cũng gây ra những hiện tượng tương tự.
Mỗi loại cây trồng có yêu cầu khác nhau về tỷ lệ NPK. Bón nhiều N mà thiếu
P,K cũng dễ làm cây bị bệnh.
4. Biện pháp sinh học
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Trong hệ sinh thái luôn có mối quan hệ dinh dưỡng, các thành phần trong
chuỗi dinh dưỡng luôn khống chế lẫn nhau nhằm hài hòa về số lượng. Điều này
được hiểu là đấu tranh sinh học trong tự nhiên. Để phát triển nông nghiệp, chúng ta
cần nắm được điều này, lợi dụng nó để hạn chế sự can thiệp của con người.
Biện pháp sinh học được xây dựng dựa trên cơ sở đó, nhằm giúp các thiên
địch (côn trùng có ích) phát triển, chúng sẽ tấn công sâu hại. Đây là một giải pháp
hữu ích nhằm tạo sự cân bằng trong thiên nhiên. Thiên địch chỉ phát triển mạnh khi
việc sử dụng thuốc trừ sâu được hạn chế. Biện pháp sinh học có thể được thực hiện
tốt bằng con đường xen canh, giữ một số loài cỏ vì chúng cung cấp phấn hoa làm
thức ăn cho côn trùng có ích. Rất nhiều loài thiên địch đã bị huỷ hoại do thiếu hiểu
biết. Chim, tắc kè, rắn mối, ếch, nhái... ăn nhiều loại côn trùng. Kiến vàng kiểm
soát khá hiệu quả bọ xít xanh trên cây họ cam quýt. Nhiều vườn cây nuôi kiến vàng
đã hạn chế nhiều sâu bệnh hại. Một số côn trùng, nấm, virus... ký sinh làm chết sâu
hại.
Có thể chia côn trùng có ích làm hai nhóm: Nhóm ăn thịt (chuồn chuồn, bọ
ngựa, kiến vàng, bọ rùa, nhện, dòi ăn rệp...) và Nhóm ký sinh (trưởng thành đẻ
trứng vào cơ thể sâu hại, ấu trùng nở ra dùng ngay cơ thể của ký chủ làm thức ăn
(thí dụ các loài ong ký sinh).
Hiện nay, thuốc trừ sâu sinh học được coi là một trong các yếu tố của quy
trình IPM. Việc sử dụng đúng mức thuốc trừ sâu sinh học sẽ đem lại hiệu quả tích
cực cho cây trồng trong nông nghiệp
5. Biện pháp hoá học
Biện pháp hoá học là biện pháp cuối cùng sau khi đã áp dụng các biện pháp
nói trên mà không đem lại hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng gây
thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, sử dụng biện pháp hoá học cần cẩn trọng và tôn
trọng các nguyên tắc về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
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MÔN HỌC 5: THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN
Bài 1: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THU HOẠCH LÚA
I. Thời điểm thu hoạch
- Chuẩn bị thu hoạch lúa:
Thu hoạch đúng thời gian giúp tránh hao hụt vì nếu thu hoạch quá sớm hay
quá muộn đều xảy ra thất thoát. Khi thu hoạch hạt chưa chín hoàn toàn gây ra thất
thoát do tăng tỷ lệ gạo tấm và giảm tỷ lệ gạo nguyên, còn nếu thu hoạch trễ, do cây
trồng còn nằm trên đồng ruộng khó tránh khỏi thiệt hại do côn trùng, chim chuột
cắn phá, ngoài ra còn có thể thất thoát do đổ ngã hoặc rụng hạt (tùy theo giống, do
gió bão, do va chạm…). Từ đó, nông dân cần chú ý chọn ngày thu hoạch thích hợp
tùy theo giống lúa.
- Sự chín của hạt lúa: Thông thường xác định thời điểm thu hoạch là khi
ruộng lúa chín vàng. Tuy nhiên, độ chín sinh học trên một bông lúa vẫn không đều
nhau, khi những hạt lúa trên bông đã chuyển sang chín sáp là khi đó hạt lúa đã đủ
yếu tố chuyển sang chín hoàn toàn. Trong một bông lúa, hạt lúa ở nhánh gié cấp 1
luôn chín trước, hạt đóng trên các nhánh gié cấp 2, 3 sẽ chín chậm hơn. Vì thế thời
điểm thu hoạch không thể chờ tất cả hạt chín hoàn toàn.
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Lúa bắt đầu chín
- Hao hụt do thời điểm thu hoạch: Thu hoạch trước khi lúa chín hoàn toàn
1 tuần (con số nghiên cứu cho thấy nếu thu hoạch trước ngày chín hoàn toàn 1
tuần thì chỉ thất thoát 0,77%, nếu thu hoạch ngay ngày chín hoàn toàn thì thất thoát là
3,33% và thu hoạch sau ngày chín hoàn toàn 1 tuần thất thoát tăng lên tới 5,63%).
- Chuẩn bị thu hoạch: Trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày, tháo cạn nước giúp
cho lúa chín nhanh và tạo điều kiện thuận lợi cho thu hoạch.
- Xác định thời điểm thu hoạch: Ít nhất là 85% những hạt trên bông có màu
vàng (đã chín), hầu hết các hạt ở cổ bông đã chín sáp.

104

85% những hạt trên bông có màu vàng
- Nên thu hoạch lúa giống lúc trời nắng.
II. Các phương thức thu hoạch lúa
Nếu thu hoạch lúa bằng phương pháp cắt bằng tay truyền thống sẽ có rất
nhiều công đoạn và hao hụt nhiều, có thể đến 2,3%, gồm những công đoạn như: cắt
bông lúa cùng với một phần thân lúa, đặt bông lúa thành mớ trên các gốc lúa đã cắt
xong và trên mực nước (trong trường hợp ruộng còn nước), hoặc rải thành hàng
để phơi mớ sơ bộ trên ruộng trước khi bó hoặc gom cho máy tuốt ra hạt. Trường
hợp mùa mưa, còn phải vận chuyển lúa bông lên bờ cao để máy tuốt ra hạt (sẽ hao
hụt rất nhiều, có thể từ 3 đến 7%).
Sự tuần tự các công đoạn thu hoạch thủ công và nếu điều kiện bất lợi sẽ gây
hao hụt nhiều về số lượng và chất lượng gạo sau này. Một khó khăn nữa là giá nhân
công ngày càng cao và thiếu lao động (do tập trung lao động vào các khu công
nghiệp) nên có khi lúa chín tới mà chưa có công cắt thì hao hụt càng tăng lên. Vì
vậy, áp dụng kiểu thu hoạch phù hợp sẽ giúp giảm thất thoát và cho hiệu quả sản
xuất cao.
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1. Bằng liềm: Là phương pháp cổ truyền và thích hợp với mọi tình huống:
Lúa đứng, lúa ngã. Hạn chế của phương pháp này là: Năng suất thấp, hao hụt nhiều
và bị áp lực lao động thời vụ.

2. Máy cắt lúa cầm tay: máy rất thuận tiện khi cắt lúa ở ruộng có kích thước
nhỏ và ruộng bậc thang. Năng suất lao động cao hơn gặt bằng liềm nhưng tỉ lệ hao
hụt vẫn cao.

3. Máy gặt - đập liên hợp: Đây là loại máy phổ biến ở khu vực đồng bằng.
Ưu điểm: giảm hao hụt, rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm công lao động, chi phí
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rẻ... Nhược điểm: đòi hỏi chân ruộng hơi cứng, cánh đồng bằng phẳng, không thích
hợp vùng trung du, miền núi.

Máy gạt đập liên hợp
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Bài 2: BẢO QUẢN LÚA

I. Một số phương pháp làm khô lúa
1. Nguyên tắc cơ bản của việc phơi sấy
Cũng như các hạt ngũ cốc khác, hạt lúa là một loại vật liệu ưa nước, cho nên
ẩm độ hạt sẽ rất dễ dàng thay đổi tuỳ theo nhiệt độ và ẩm độ tương đối của không
khí xung quanh nó. Tiến trình phơi sấy cơ bản là quá trình truyền nhiệt bằng cách
biến nước trong hạt thành hơi và chuyển ra ngoài không khí. Nhiệt được truyền tới
hạt bằng luồng khí đối lưu, bức xạ mặt trời hoặc sự truyền dẩn. Phương pháp đối
lưu khí thường được sử dụng nhất. Phương pháp này đòi hỏi phải sưởi nóng không
khí để làm giảm ẩm độ tương đối của không khí xuống đủ thấp để có thể hút ẩm từ
hạt ra.
Để bảo đảm bảo phẩm chất của hạt không bị giảm sút trong quá trình phơi
sấy cần chọn lựa nhiệt độ sấy thích hợp, bao gồm nhiệt độ không khí và nhiệt độ tối
đa của khối hạt trong thời gian sấy; khoảng thời gian phơi bày hạt lúa trong điều
kiện nhiệt độ cao thích ứng với các mức ẩm độ hạt thay đổi và độ tác động đồng
đều trong khối hạt. Việc chọn lựa điều kiện phơi sấy tốt nhất còn tuỳ thuộc vào
giống lúa và ẩm độ ban đầu của hạt. Khi hạt khô, phần ngoài hạt bị mất nhanh quá
và không đồng đều thì sẽ gia tăng hạt rạng nứt và bạc bụng.
Nghiên cứu cho thấy rõ,thời điểm thu hoạch tốt nhất để bảo đảm năng suất
và phẩm chất hạt khi ẩm độ hạt từ 21-24%. Có sự khác biệt về tỉ lệ gạo nguyên
giữa 2 phương pháp phơi và sấy, trong đó sấy đúng phương pháp làm tăng tỉ lệ gạo
nguyên khi xay xát.
2. Làm khô bằng ánh nắng mặt trời – phơi lúa
Làm khô lúa bằng ánh nắng mặt trời vẫn còn là phương pháp phổ biến hiện
nay. Lúa thường được cào trải ra sân hay trên một tấm lót mềm và dày với bề dày
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lớp lúa khoảng 5-10 cm và được cày đảo lớp trên xuống lớp dưới khoảng 7-8 lần
trong ngày. Điều này giúp cho lúa khô nhanh và đều hơn.
Công việc đảo hạt rất quan trọng trong quá trình phơi sấy, nó làm giảm tối
thiểu sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các hạt trong đống và ngay trong từng hạt, có
ảnh hưởng trực tiếp đến sự rạn nứt của hạt gạo.
Một vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến sự rạn nứt của hạt gạo là nếu vì điều
kiện mưa nắng bất thường phải phơi lúa trong nhiều ngày, quá trình khô rồi ẩm xen
kẻ nhau do không khí ẩm ướt khi mưa và ban đêm, cũng làm cho hạt gạo rạn nứt và
dễ bị gãy vụn khi xay xát. Vì vậy, để giảm nguy cơ rạn nứt hạt cần phải có những
biện pháp làm giảm nhiệt độ của hạt như che bớt ánh nắng chẳng hạn.

Phơi lúa
3. Phương pháp làm khô nhân tạo
Ưu thế của phương pháp là lúa có thể sấy vào bất cứ thời điểm nào, không
phụ thuộc vào thời tiết nắng hay mưa, độ ẩm của hạt có thể khống chế hợp lý trong
thời gian giới hạn và khi xay xát, hiệu suất thu hồi gạo thường cao hơn so với
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phương pháp sấy tự nhiên. Có nhiều cách và sử dụng nhiều thiết bị sấy nhân tạo
khác nhau.
a. Làm khô nhân tạo bằng không khí thường: lúa được chứa trong bồn sấy,
nhà sấy hoặc lò sấy. Không khí thường (không khí môi trường) được các quạt gió
thổi qua hệ thống phân phối gió đi qua các lớp lúa chứa trong thiết bị sấy. Phương
pháp này chỉ áp dụng tốt ở những nơi có độ ẩm tương đối của không khí thấp và
nhiệt độ không khí cao. Phương pháp này thường sử dụng đối với thóc mới thu
hoạch chờ đợi thời tiết thuận lợi để phơi khô sấy kỹ, hoặc dùng để bảo quản lúa đã
được phơi khô sấy kỹ trong kho, silô hoặc dùng để phối hợp với các phương pháp
sấy có gia nhiệt khác.
b. Phương pháp sấy lúa với không khí nóng. Dựa trên phương pháp gia nhiệt
có thể chia ra các loại sau: Phương pháp sấy đối lưu; Phương pháp sấy bức xạ;
Phương pháp sấy tiếp xúc; Phương pháp sấy bằng điện trường dòng cao tần;
Phương pháp sấy thăng hoa; Phương pháp sấy hồng ngoại dải tần hẹp.
Mỗi phương pháp đều có thiết bị thích ứng và có kỹ thuật công nghệ kèm
theo. Những thiết bị này thường áp dụng ở những nơi sản xuất lúa tập trung, có
khối lượng thóc lớn có nhu cầu phơi sấy cao, nguồn năng lượng, nguồn điện dồi
dào.
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Sấy lúa
* Việc áp dụng các công nghệ sau thu hoạch là một biện pháp rất quan trọng,
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lúa rơi vãi ngoài đồng ruộng cũng như
trong việc vận chuyển, tồn trữ. Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Từng
bước cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các bà
con nông dân ở vùng nông thôn hẻo lánh.
II. Cách bảo quản lúa
Việc bảo quản lúa giống sau thu hoạch có ý nghĩa quan trọng và cần được
quan tâm đúng mức. Dưới đây là một số biện pháp để bảo quản lúa hiệu quả.
Trong quá trình bảo quản, hạt lúa thường bị một số hiện tượng như nấm mốc,
lên men, nhiễm sâu mọt, dịch chuyển ẩm trong khối hạt, tự bốc nóng… Khi bị
những hiện tượng trên, chất lượng của hạt lúa bị giảm, hàm lượng các chất dinh
dưỡng và giá trị thương phẩm giảm, không đáp ứng yêu cầu vệ sinh cho người và
vật nuôi. Để khắc phục tình trạng trên, bà con nông dân cần áp dụng kỹ thuật bảo
quản lúa theo quy trình như sau: Thu hoạch => làm sạch => phân loại => làm khô
=> bảo quản.
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1. Thu hoạch
Lúa mới thu hoạch có độ ẩm cao nên dễ nảy mầm, men mốc làm lúa bị hư.
Để lúa không bị hỏng, trong vòng 48 giờ sau khi thu hoạch phải làm khô lúa để độ
ẩm chỉ còn 20%. Khi lúa có độ ẩm từ 13 – 14% có thể bảo quản được từ 2 – 3
tháng, độ ẩm từ 12 – 12,5%, bảo quản được hơn 3 tháng.
2. Làm sạch
Sau khi đập, tuốt, cần loại bỏ tạp chất vô cơ (cát, sỏi, đá, kim loại…) cũng
như tạp chất hữu cơ (lá tươi, lá khô, rơm rạ…) lẫn vào khi tuốt.
3. Phân loại
Loại bỏ hạt xanh, hạt lép, hạt bị tróc vỏ, hạt vỡ trong quá trình vận chuyển,
đập, tuốt… cũng như hạt sâu bệnh. Có thể sàng hoặc nhờ sức gió. Chỉ nên bảo quản
những hạt lúa hoàn toàn tốt và chất lượng đảm bảo.
4. Làm khô
- Phương pháp phơi nhanh: Phơi dưới ánh nắng chói chang, nhiệt độ lên đến
40 độ C. Chỉ cần phơi liên tục từ 8 – 9g sáng đến 4 – 5g chiều trong hai, ba ngày
nắng tốt là có thể xay xát được.
- Phương pháp phơi lâu: Tuy tốn thời gian nhưng gạo ít tấm hơn. Lúa được
trải thành luống, ngày đầu phơi 2g, ngày thứ hai 3g, ngày thứ ba 4g. Cứ 15 phút,
các luống được cào, đảo theo các hướng khác nhau. Và tốt nhất là sau khi phơi nên
để lúa nơi bóng mát, thoáng gió. Những ngày tiếp theo, lúa có thể phơi 5 – 6g cho
đến khi có độ ẩm thích hợp.
- Phương pháp nhân tạo: sấy lúa.
5. Bảo quản
Có nhiều phương pháp bảo quản khác nhau nhưng trong quá trình bảo quản
cần đảm bảo các yêu cầu sau:
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+ Bảo đảm thóc không bị ẩm ướt, không bị men, mốc xâm hại và xẩy ra hiện
tượng tự bốc nóng, không bị côn trùng chuột tấn công.
+ Có dụng cụ bảo quản thích hợp như: chum, vại, bồ, bịch, thùng phi, vựa,
hòm, thùng bằng gỗ, rương, sập có nắp đậy kín, thường dùng bảo quản tại gia đình
với số lượng ít.
+ Nếu với số lượng lớn yêu cầu phải được bảo quản trong các kho với dung
tích khác nhau xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật kho tàng dành cho bảo quản
thóc.
a) Bảo quản thóc qui mô nhỏ hộ gia đình
Thóc sau khi được phơi khô đến độ ẩm an toàn, loại bỏ tạp chất, sâu mọt,
được chuyển vào các dụng cụ bảo quản đã được làm sạch, khô ráo như đã kể trên,
lưu trữ dùng dần. Nếu được đậy kín tốt thì đây được coi như là phương pháp bảo
quản yếm khí và với hình thức này khi lúa ban đầu đưa vào bảo quản có độ ẩm ở
mức an toàn, chất lượng tốt thời gian bảo quản có thể kéo dài từ 4 đến 5 năm và
hao hụt về trọng lượng sẽ không đáng kể.
b) Bảo quản thóc qui mô lớn
Trong bảo quản nói chung và đặc biệt là bảo quản hạt, nhà kho đóng vai trò vô
cùng quan trọng quyết định khả năng, chất lượng bảo quản và sự tổn thất trong quá
trình bảo quản. Kho chứa hạt phải đảm bảo được những yêu cầu của kỹ thuật công
nghệ bảo quản.
+ Nhà khô phải đảm bảo được yêu cầu của tính chống thấm từ nền, tường,
mái, chống được hiện tượng dẫn ẩm do mao dẫn.
+ Nhà kho có thể ngăn chặn hoặc hạn chế sự xâm nhập của không khí, nhiệt
độ bên ngoài vào trong đống hạt, giữ cho đống hạt khô ráo ít chịu tác động xấu từ
bên ngoài.
+ Nhà kho phải có khả năng chống lại sự xâm nhập của chuột, chim, sâu mọt.
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+ Kho phải có kết cấu phù hợp cho việc cơ giới hóa xuất, nhập thóc.
+ Nhà kho phải đặt ở địa điểm giao thông thuận tiện nhất.
Tùy theo mục đích sử dụng và đối tượng bảo quản mà có thể phân chia ra các
loại kho sau:
- Kho bảo quản tạm thời, để bảo quản thóc mới thu hoạch, chưa phơi, sấy
hoặc bảo quản tạm thời thóc thu mua.
- Kho bảo quản dự trữ, là những kho tương đối hiện đại, mức độ cơ giới
tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu bảo quản lâu dài, hạn chế tối đa những tổn
thất có thể xảy ra trong quá trình bảo quản.
- Kho tàng ở nhà máy xay xát, bến tàu, bến cảng nơi có lượng thóc lưu
chuyển lớn.
Người ta có thể phân loại kho theo nhiều cách như: theo dung tích, theo hình
dáng, kích thước dài rộng, theo kết cấu, theo kiểu mái hoặc dựa trên trình độ cơ
giới hóa v.v..
Thóc, gạo có thể bảo quản ở các trạng thái khô, bảo quản ở trạng thái nhiệt độ
thấp, thoáng, kín hay bằng hóa chất được phép lưu hành sử dụng.
- Thóc có thể bảo quản trong kho dạng đổ rời, độ ẩm thóc khi vào kho yêu cầu
không quá 14%. Phương pháp bảo quản này đòi hỏi kho phải có vách ngăn, mỗi gia
kho chứa khoảng 200 tấn. Yêu cầu điều kiện chống thấm, dột tốt. Thóc đổ vào kho
với độ cao đống thóc không quá 3, 5 mét, mặt đống phải được cào trang phẳng. Cứ
15 ngày tiến hành cào đảo một lần lớp thóc trên mặt kho tới độ sâu 40 đến 50cm.
- Thường xuyên theo dõi tình trạng đống thóc, đặc biệt chú ý tới độ ẩm thóc
khi độ ẩm lên quá 14% và nhiệt độ ngoài trời lên tới 39oC cần có biện pháp xử lý
kịp thời.
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- Bảo quản thóc dạng đóng bao, độ ẩm thóc 16% thì thời gian bảo quản không
quá 15 ngày, nếu độ ẩm thóc là 15% thì thời gian bảo quản có thể kéo dài không
quá 6 tháng.
Kho phải có bục kê (palet) để chống ẩm. Các bao thóc được xếp thành lô, 1518 lớp với độ cao thích hợp không quá 4 mét, mỗi lô có khối lượng khoảng 200 tấn.
Bao thóc được xếp cách tường ít nhất 0, 5 mét và lô nọ cách lô kia không dưới 1
mét. Bao thóc được xếp theo kiểu chồng 3 hoặc chồng 5.
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Bài 3: XỬ LÝ RƠM RẠ, PHẾ PHẨM SAU THU HOẠCH
I. Thực trạng sử dụng rơm rạ, phế phẩm sau thu hoạch
Những năm gần đây rơm, một lượng lớn rơm rạ dư thừa sau thu hoạch bị đốt
cháy thành tro hoặc xả bừa bãi trên đường giao thông, công trình thuỷ lợi, ao hồ ở
hầu hết các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo nhận định của các nhà khoa học, sau mỗi vụ thu hoạch 1ha lúa sẽ thu
được 6 tấn rơm rạ, nếu đem đốt sẽ mất đi hơn 5,5 triệu đồng, trong khi cùng khối
lượng rơm rạ ấy nếu đem xử lý bằng chế phẩm sinh học sẽ thu được khoảng 400kg
phân hữu cơ.

Không nên đốt rơm rạ sau thu hoạch
Một trong những nguyên nhân khiến năng suất lúa còn thấp do thói quen sạ
(cấy) khi rơm rạ dưới ruộng chưa hoai mục, gây ngộ độc đất, để lại nguồn sâu bệnh
từ vụ trước.
II. Xử lý phế phẩm sau thu hoạch
Xử lý rơm rạ sau thu hoạch sẽ giảm bớt tác hại của việc đốt rơm rạ, đồng
thời giúp nông dân tiết kiệm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi
trường. Sau đây là một số biện pháp xử lý:
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1. Sử dụng Trichoderma để ủ rơm rạ và phế phụ phẩm sau thu hoạch
làm phân hữu cơ: giúp thúc đẩy nhanh quá trình phân giải chất xơ xenlulo trong
rơm rạ tươi, làm tăng đáng kể vi sinh vật có lợi, cải thiện độ phì nhiêu trong đất;
thay được lượng phân hữu cơ. Từ đó giảm được 40 - 60% nhu cầu bón phân NPK.
Xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng kiêm chuyển hóa hữu cơ như
Trichoderma cũng duy trì một quần thể bào tử đối kháng nấm bệnh, có tác dụng
như một hàng rào tự nhiên, cùng với bón phân cân đối (đặc biệt chất oxyt silic) sẽ
hỗ trợ cây lúa sức kháng bệnh hữu hiệu từ vụ trước sang vụ sau, giảm thiểu phải
dùng biện pháp hóa học độc hại phòng trị các bệnh phổ biến trên lúa như đạo ôn,
nấm sọc, khô vằn…
Theo tính toán, trong một tấn phân bón hữu cơ từ rơm, rạ có 10 kg đạm; 9,5
kg lân; và 21 kg ka-li. Cứ sử dụng một tấn phân bón hữu cơ từ rơm, rạ, người nông
dân đã tiết kiệm được một lượng phân NPK tương đương gần 500 nghìn đồng. Sử
dụng phân bón hữu cơ từ rơm rạ, còn tạo ra vòng tuần hoàn khép kín trong sản xuất
lúa của nông dân. Ðây là công nghệ dễ phổ biến và dễ áp dụng vào thực tiễn và áp
dụng rộng rãi.
Phương pháp ủ phân: xem Bài 1 (MH 3)
Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm sau thu hoạch trả lại cho đất
những gì mà cây trồng đã lấy đi, cải tạo đất, tăng hàm lượng mùn trong đất, tăng độ
tơi xốp của đất, ổn định độ pH, làm cho đất ngày càng tốt để canh tác lúa, giảm sâu
bệnh, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh độc hại, tạo ra sản phẩm gạo an
toàn.
2. Trồng nấm rơm
Nấm rơm là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, trong 100g
nấm khô có tới 21% protein (đạm), 20,1mg vitamin C, 1,2mg thiamin (vitamin B),
17,2mg Sắt, 71mg Canxi, và 677mg Phốt pho cao hơn cả trứng. Ngoài ra, nấm rơm
còn chứa nhiều loại vitamin khác như A, D, E, đặc biệt có đến 7 loại a-xít amin
thiết yếu mà cơ thể không tổng hợp được.
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Hiệu quả từ việc trồng nấm rơm
Nhờ đó, nấm rơm đã được dùng làm nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn
hỗ trợ cho việc điều trị một số bệnh như: các chứng rối loạn chuyển hóa, nội tiết
như béo phì, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và đái tháo
đường...
Trồng nấm rơm khá đơn giản mà hộ dân nào cũng có thể làm được. Trồng
nấm từ phế phụ phẩm sau thu hoạch tạo thêm thu nhập cho người dân, giải quyết
lao động nhàn rỗi, bổ sung dinh dưỡng, hạn chế ô nhiễm môi trường.
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Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
ĐỀ THI CUỐI KHÓA
LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT THÂM CANH LÚA TIÊN TIẾN
Địa điểm: …………………………………………………………..s
Họ và tên: ………………………………………Năm sinh……………….
Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Giám khảo

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà anh (chị) cho là đúng nhất
Câu 1: Mật độ gieo sạ thích hợp đối với lúa thuần?
a. 2 – 3 kg/500m2
b. 4 – 6 kg/500m2
c. 1 – 1,2 kg/500m2
Câu 2: Vai trò của phân Kali đối với cây lúa?
a. Kali làm tăng khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng để nuôi cây
b. Giúp cho cây trồng tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh
(rét, hạn hán, sâu bệnh...)
c. Làm tăng khả đẻ nhánh, hình thành bông và chất lượng hạt
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 3: Đặc điểm của phân Đạm?
a. Phân dễ tiêu, dễ bay hơi và rửa trôi
b. Phân khó tiêu, phân hủy chậm
c. Cả a, b đều sai
Câu 4: Sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học có ưu điểm gì?
a. Diệt trừ sâu, bệnh hại nhanh chóng
b. Ít độc với người, ít ô nhiễm môi trường, thời gian cách ly ngắn
c. Cả a, b đều đúng
Câu 5: Tượng khối sơ khởi là bắt đầu giai đoạn nào của cây lúa?
a. Giai đoạn làm đòng
b. Giai đoạn đẻ nhánh
c. Giai đoạn mạ
Câu 6: Ba giảm trong sản xuất là gì ?
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a. Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân Lân, giảm thuốc BVTV
b. Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng Đạm vô cơ, giảm thuốc BVTV
c. Giảm năng suất lúa, giảm lượng phân Đạm, giảm thuốc BVTV
Câu 7: Sâu cuốn lá gây hại nặng nhất ở những chân ruộng nào?
a. Chân ruộng lầy thụt thừa dinh dưỡng
b. Ruộng gần bìa làng, thiếu ánh sáng, bón thừa đạm
c. Cả a, b đúng
Câu 8: Tất cả côn trùng trên đồng ruộng đều:
a. Có hại
b. Có lợi
c. Vừa có lợi,vừa có hại
Câu 9: Môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá?
a. Do rầy nâu truyền bệnh
b. Do Sâu cuốn lá truyền bệnh
c. Do Nhện gié truyền bệnh
Câu 10: Diệt chuột lúc nào có hiệu quả nhất?
a. Đầu vụ
b. Giữa vụ
c. Thường xuyên liên tục
Câu 11: Khi lúa bị ngộ độc hữu cơ hay “sặc phèn”, lá vàng úa thì phải làm gì?
a. Giữ nước, bổ sung ngay phân đạm để lúa xanh trở lại
b. Thay nước, bón phân hạ phèn hoặc phun phân siêu lân kích thích ra rễ qua
lá.
c. Tăng cường bón phân Kali
Câu 12: Yếu tố nào là nguyên nhân làm cho lúa dễ bị nhiễm sâu bệnh hại?
a. Bón thừa lân, sạ thưa, ruộng rập thiếu ánh sáng
b. Bón thừa đạm, sạ dày, ruộng rập thiếu ánh sáng.
c. Bón thừa kali, ruộng được chiếu sáng tốt
Câu 13: Lựa chọn đáp án đúng nhất?
a. Có thể hỗn hợp thuốc trừ sâu và thuốc trừ bệnh
b. Khi bị ngộ độc thuốc BVTV nên cho nạn nhân uống sữa để mau lại sức.
c. Có thể kết hợp thuốc trừ sâu và phân bón lá.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng?
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a. Băng màu đỏ trên nhãn thuốc BVTV thể hiện thuốc ít độc nhất
b. Băng màu vàng trên nhãn thuốc BVTV thể hiện thuốc độc nhất
c. Hầu hết phân bón lá đều có băng màu xanh.
Câu 15: Bọ rùa đỏ tập trung vào bông lúa khi thụ phấn có hại hay không?
a. Có hại
b. Không có hại
Câu 16: Phun thuốc trừ sâu cắn gié vào thời điểm nào là tốt nhất:
a. Lúc sáng sớm
b. Lúc trưa nắng gắt
c. Lúc chiều tối
Câu 17: Phun thuốc cỏ hậu nảy mầm khi nào là hiệu quả nhất?
a. Cỏ chưa nảy mầm
b. Cỏ từ 1-2 lá
c. Cỏ từ 4-5 lá
Câu 18: Bón đón đòng cho lúa khi nào?
a. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh
b. khi cây lúa được 40-60 ngày tuổi
c. Khi cây lúa có tượng khối sơ khởi (đòng đất)
Câu 19: Lượng đạm nguyên chất (N) trong phân ure là bao nhiêu %?
a. 40%
c. 46%
d. 50%
Câu 20: Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại nặng trong điều kiện nào?
a. Nhiệt độ thấp ẩm độ cao
b. Ruộng bón thừa đạm
c. Ruộng sạ dày
d. Cả 3 ý trên
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