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MÔN HỌC 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY LẠC 

BÀI 1: GIÁ TRỊ KINH TẾ - PHÂN LOẠI 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẠC 

I/ Giá trị kinh tế của lạc 

1.1 Giá trị thực phẩm 

Lạc là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Lạc là nguồn thức ăn 

giầu về dầu lipit và prôtêin, thành phần sinh hoá của lạc có thể thay đổi phụ 

thuộc vào giống, vào sự biến động các điều kiện khí hậu giữa các năm, vào vị trí 

của hạt ở quả, các yếu tố không bình thường như: Sâu bệnh hại, và phương pháp 

phân tích khác nhau cũng ảnh hưởng đến thành phần sinh hoá của hạt lạc. 

 * Prôtêin của lạc 

 Trong một thời gian dài, người ta chỉ chý ý đến dầu trong hạt lạc mà chưa 

chú ý đến lượng prôtêin khá cao trong hạt, trong các bộ phận khác của cây lạc. 

Tình trạng thiếu prôtêin hiện nay trên thế giới đòi hỏi phải nghiên cứu sử dụng 

toàn diện loại cây này, một cây cho dầu và cho đạm. 

- Về chất lượng, prôtêin hạt lạc chủ yếu do 2 globulin (a rachin và conrachin) 

hợp thành chiếm 95%. Conrachin hơn hẳn arachin về dinh dưỡng và có hàm lượng 

metionin nhiều gấp 3 lần.Trong prôtêin hạt lạc có 2/3 arachin và 1/3 conrachin. 

- Thành phần a xít amin, prôtêin của lạc có đủ 8 a xít amin không thay thế 

so với chỉ tiêu của F.A.O đề ra về hàm lượng các a xít amin không thay thế 

trong thành phần prôtêin thực phẩm thì prôtêin của lạc có 4 a xít amin có số 

lượng thấp hơn tiêu chuẩn  

 Về mặt cung cấp năng lượng: Do hạt lạc có hàm lượng dầu cao, nên năng 

lượng cung cấp rất lớn như: trong 100gam hạt lạc, cung cấp 590cal, cũng lượng 

như vậy trong hạt  cung cấp 411cal, gạo tẻ cung cấp 353cal, thịt lợn nạc cung 

cấp 286cal, trứng vịt cung cấp 189cal... 

 Do có giá trị dinh dưỡng cao lạc từ lâu loài người đã sử dụng như một 
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nguồn thực phẩm quan trọng. Sử dụng trực tiếp (quả non luộc, quả già, rang, 

nấu...) ép dầu để làm dầu ăn và khô dầu để chế biến nước chấm và thực phẩm 

khác. Gần đây nhờ có công nghiệp thực phẩm phát triển, người ta chế biến thành 

rất nhiều mặt hàng thực phẩm có giá trị từ lạc, như rút dầu, bơ lạc, pho mát lạc, 

sữa lạc, kẹo lạc... 

1.2  Giá trị trong nông nghiệp 

* Giá trị chăn nuôi 

 Giá trị làm thức ăn gia súc của lạc được đánh giá trên các mặt: Khô dầu 

lạc, thân lá lạc làm thức ăn xanh và tận dụng các phụ phẩm của dầu lạc. Khô dầu 

lạc có thành phần dinh dưỡng tương đối với các loại khô dầu khác.  

Trong khẩu phần thức ăn gia súc, khô dầu lạc có thể chiếm tới 25-30%. 

Vậy khô dầu lạc là nguồn thức ăn giầu prôtêin dùng trong chăn nuôi. Hiện nay 

khô dầu lạc trên thế giới đứng hàng thứ 3 trong các loại khô dầu thực vật dùng 

trong chăn nuôi (sau khô dầu  và bông) và đóng vai trò quan trọng đối vơí việc 

phát triển ngành chăn nuôi. Thân lá của lạc với năng suất 5-10 tấn/ha chất xanh 

(sau thu hoạch quả) có thể dùng chăn nuôi đại gia súc (Bảng1.5b).   

 Cám vỏ quả lạc: Vỏ quả lạc chiếm 25-30% trọng lượng quả. Trong chế 

biến thực phẩm, người ta thường tách hạt khỏi vỏ quả, vỏ quả trở thành sản 

phẩm phụ, dùng để nghiền thành cám dùng cho chăn nuôi. Cám vỏ quả lạc có 

thành phần dinh dưỡng tương dương với cám gạo dùng để nuôi lợn, gà vịt công 

nghiệp rất tốt. Như vậy, từ lạc người ta có thể sử dụng khô dầu, thân lá xanh và 

cả cám vỏ quả lạc để làm thức ăn cho gia súc, góp phần quan trọng trong việc 

phất triển chăn nuôi. 

*  Giá trị trồng trọt 

Lạc là cây trồng có ý nghĩa đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt với 

các nước nghèo vùng nhiệt đới. Ngoài giá trị kinh tế của lạc, đối với ép dầu, 

trong công nghiệp thực phẩm, trong chăn nuôi, lạc còn có ý nghĩa to lớn trong 

việc cải tạo đất do khả năng cố định đạm (N) của nó. Cũng như các loại họ cây 
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đậu khác, rễ lạc có thể tạo ra các nốt sần do vi sinh vật cộng sinh cố định đạm 

hình thành đó là vi khuẩn Rhizobium vigna. Rhizôbium vigna có thể tạo nốt sần 

ở rễ một số cây họ đậu. Nhưng với lạc thì tạo được nốt sần lớn và khả năng cố 

định đạm cao hơn cả. 

Theo nhiều tác giả, lượng đạm cố định của lạc có thể đặt 70-110kgN/ha/vụ. 

Chính nhờ có khả năng này mà hàm lượng của prôtêin ở hạt và các bộ phận khác 

của cây cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Cũng nhờ khả năng cố định đạm, sau 

khi thu hoạch thành phần hóa tính của đất trồng được cải thiện rõ rệt, lượng đạm 

trong đất tăng và khu hệ vi sinh vật hảo khí trong đất được tăng cường có lợi đối 

với cây trồng sau. 

1.3.  Giá trị trong công nghiệp  

Lạc phục vụ cho công nghiệp ép dầu, dầu lạc được dùng làm thực phẩm và 

chế biến dùng cho các ngành công nghiệp khác như (chất dẻo, xi mực in, dầu 

diesel, làm dung môi cho thuốc bảo vệ thực vật...), ngoài ra khô dầu lạc còn 

được dùng làm thức ăn cho người và chăn nuôi gia súc và gia cầm. Khô dầu lạc,  

dùng chế biến thành đạm gồm 3 nhóm(bột, bột mịn, thô, đạm cô đặc), khô dầu 

lạc, đỗ tương có thể chế biến thành hơn 300 sản phẩm khác nhau phục vụ cho 

các ngành thực phẩm, trên 300 loại sản phẩm công nông nghiệp. 

II/ Nguồn gốc phân loại 

2.1  Nguồn gốc lịch sử 

 Cây lạc có nguồn gốc lịch sử ở Nam Mỹ. Vào thời kỳ phát hiện Châu Mỹ, 

cùng vói sự thâm nhập của Châu Âu vào lục địa mới, người ta mới biết cây lạc.  

Nguồn gốc cây lạc ở Nam Mỹ được khẳng định khi SKiê (E.G.1877) tìm 

thấy lạc trong ngôi mộ cổ An Côn ở bờ biển gần LiMa, thủ đô PêRu. Người ta 

đã phát hiện ở đây nhiều ngôi mộ có chứa những xác ướp đặt ngồi, xung quanh 

là những vại bằng đất nung đựng nhiều loại thực phẩm khác nhau, còn được bảo 

vệ tốt. Trong đó có nhiều vại dựng quả lạc. Những mẫu vật về lạc phát hiện ở 

AnCôn có liên quan với văn hoá trước AnCôn được xác định vào khoảng 750-
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500 năm trước công nguyên. Theo tài liệu của Engen thì lạc tìm thấy ở (Las 

Haldas) thuộc thời kỳ trước đồ gốm cách đây khoảng 3800 năm. 

* Công tác giống ở Việt Nam. 

Đối với công tác giống ở nước ta, sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng 

công tác giống mới được chú trọng. Trong báo cáo tiến bộ kỹ thuật về trồng lạc 

và đậu đỗ ở Việt Nam. Tiến sĩ Trần Đình Long, kỹ sư Văn Thắng, Kỹ sư Lê 

Huy Phương đã công bố kết quả nguồn gen cây lạc ở Việt Nam cho thấy đã 

nghiên cứu 1.271 mẫu giống lạc trong nước và nhập nội, trong đó có các cơ sở 

nghiên cứu khoa học khác như Trung tâm nông nghiệp Miền Nam, Viện di 

truyền nông nghiệp đã nghiên cứu khảo sát tập đoàn giống lạc và địa hình ba 

nhóm chính dựa vào thời gian sinh trưởng. 

- Nhóm chín sớm có thời gian sinh trưởng 120 ngày. 

- Nhóm chín trung bình có thời gian sinh trưởng từ 130 - 140 ngày. 

- Nhóm chín muộn có thời gian sinh trưởng > 150 ngày. 

2.2. Phân vùng sản xuất lạc 

      Lạc dễ trồng và thích ứng rộng với các vùng sinh thái khác nhau, từ ôn 

đới đến nhiệt đới. Cây lạc trồng phân bố rất rộng từ 40
0
 vĩ bắc đến 40

0
 vĩ nam, 

cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói 

giêng phân bố trồng lạc theo vùng sinh thái khác nhau.  

III/ Tình hình sản xuất lạc trên thế giới và trong nước  

3.1 Tình hình  sản xuất lạc trên thế giới 

Trong các loại cây trồng làm thực phẩm cho con người, lạc có vị trí quan 

trọng. Mạc dù lạc đã có từ lâu đời, nhưng tầm quan trọng kinh tế của lạc chỉ mới 

được xác định trong khoảng 125 năm trở lại đây. Khi công nghiệp ép dầu lạc 

được phát triển ở Pháp (xưởng ép dầu ở Max xây) bắt đầu nhập cảng lạc từ Tây 

Phi để ép dầu, mở đầu thời kỳ dùng lạc đầu tiên trên quy mô lớn. Công nghiệp ép 

dầu được xây dựng với tốc độ nhanh ở các nước Châu Âu và trên toàn thế giới. 



6 

 

Trong những năm gần đây, người ta chú ý nhiều đến prôtêin trong hạt lạc, 

nhân loại đặt nhiều hy vọng vào các loại cây bộ đậu để giải quyết nạn đói 

prôtêin trước mắt và trong tương lai. 

Trong các cây bộ đậu của thế giới, lạc có diện tích và sản lượng đứng thứ 2 

sau cây ,  

Như vậy, hướng sản suất lạc trên thế giới trong những năm tới tốc độ phát 

triển sẽ chậm hơn so với những năm trước. Diện tích trồng lạc sẽ có thay đổi 

nhiều do các chính sách quản lý, thương mại. Năng suất là chỉ tiêu để phản ánh 

tiến bộ nghiên cứu về cây lạc và cây , và chính sách là yếu tố quan trọng quyết 

định tương lai của cây trồng này. Những yếu tố quan trọng quyết định năng suất 

cao là:  

-  Cải tiến kỹ thuật canh tác và mở rộng diện tích ở các nước nhiệt đới và Á 

nhiệt đới, đặc biệt các nước đang phát triển. 

- Chú trọng đến công tác chọn tạo giống mới có năng suất cao hơn, phẩm 

chất tốt, giống phải phù hợp với từng điều kiện sinh thái, hình thành vùng sản 

suất hàng hoá, cơ giới hoá sản suất. Thuốc trừ sâu, trừ cỏ, bệnh tốt hơn. 

- Chế biến, đi sâu vào lĩnh vực chế biến dầu thực vật, hỗ trợ và giúp đỡ các 

nước đang phát triển về xuất khẩu và nhập khẩu lạc nhân. 

Trong tương lai, sự tác động của công nghệ sinh học, di truyền học phân tử 

đối với cây trồng có thể mở ra 1 tiềm năng mới trong tương lai phát triển cây 

lạc, cây  ccó thể làm tăng năng suất cây lạc, cây  lên nhiều thông qua các giống 

năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Công nghệ sinh học cũng là yếu tố quan 

trọng để cải tiến chất lượng , lạc. Những tiến bộ kỹ thuật này cũng có thể cải tiến 

hiệu quả sản suất và tiêu dùng sản phẩm lạc, .  

 



7 

 

BÀI 2: TỔNG QUAN VỀ CÂY LẠC 

                   

  

 I. Tình hình sản xuất lạc ở Việt Nam: 

 1. Giới thiệu cây Lạc: (Arachis hypogaea L.)( Đậu phụng) là cây công 

nghiệp ngắn ngày, cây lấy dầu có giá trị kinh tế cao. Là cây trồng có thế mạnh 

trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cho người sản xuất. 

 2. Các yếu tố hạn chế năng suất lạc hiện nay: 

+ Yếu tố kinh tế - xã hội:  

Vốn đầu tư cho sản xuất lạc của nông dân hiện nay còn rất thấp 

Hệ thống cung ứng giống hiện nay rất ít công ty, DN cung ứng gống lạc 

vì hạt giống lạc có hàm lượng dầu cao dễ mất sức nẩy mầm trong quá trình bảo 

quản. Hiện nay giống lạc chủ yếu tự để giống hoặc mua thị trường nên hiện 

tượng lẫn giống, kém chất lượng ảnh hưởng rất lớn đến mật độ, sâu bệnh gây hại 

nặng làm giảm năng suất. 

+ Yếu tố khí hậu: Do lượng mưa phân bố không đều trong các tháng nên 

sản xuất lạc gặp khó khăn nhất là đầu vụ đông xuân, vụ lạc thu đông. 

+ Yếu tố đất và dinh dưỡng: Hiện nay sản xuất lạc chưa thực sự quan tâm 

đến đất trồng lạc chủ yếu tập trung trên đất nghèo dinh dưỡng mà thâm canh còn 

rất thấp nên chưa phát huy hết tiềm năng của giống. 

          + Yếu tố giống: Hiện nay cây lạc là cây truyền thống hằng năm diện tích 
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lớn nhưng công tác giống chưa được chú trọng thường xuyên sử dụng các giống 

cũ (Địa phương) chưa mạnh dạn đưa giống lạc mới vào sản xuất góp phần tăng 

năng suất.  

3. Tiềm năng phát triển cây lạc: 

3.1. Điều kiện tự nhiên:  

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới và Á nhiệt đới nên tương đối phù hợp để 

cây lạc sinh trưởng phát triển tốt. Yêu cầu về đất đai không khắc khe, tất cả các 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp thoát nước tốt pH 4,5 – 7,0 đều có thể 

trồng được lạc. 

3.2. Tiến bộ về giống:  

Hiện nay đã chọn tạo ra nhiều giống cho năng suất cao, hạn chế sâu bệnh 

gây hại. Năng suất lạc có thể tăng lên gấp đôi so với giống địa phương trồng lâu 

nay. Những giống lạc mới L14, L23, LDH01, TB25… 

3.3.  Tiến bộ trong kỹ thuật thâm canh lạc: 

Phương pháp nhiễm khuẩn Nitrazin cho lạc làm năng suất tăng lên 10 – 

15%. 

- Bón phân cân đối  

- Bón vôi thường xuyên  

- Kỹ thuật tưới nước cho lạc 

- Mật độ gieo trồng thích hợp 

- Kỹ thuật che phủ Nilon 

- Biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp 

 3.4. Thị trường tiêu thụ và chế biến: 

 Hiện nay sản xuất lạc là cây trồng có thị trường tiêu thụ rất rộng lớn, vừa 

phục vụ cho nhu cầu gia đình, chế biến, có thể xuất khẩu. Do đó giá lạc thương 

phẩm trong những năm qua không ngừng tăng. 
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II.  Đặc điểm thực vật học của cây lạc: 

1. Rễ  

  * Hình thái cấu tạo rễ 

Rễ chính của lạc phát triển nhanh trong thời kỳ đầu sinh trưởng. quan sát 

trong vụ xuân ở nước ta, sau khi gieo 10 ngày rễ chính ăn sâu 5cm. Sau gieo 20 

ngày, rễ chính ăn sâu 10cm và hệ rễ con đã phát triển. Khi lạc được 5 lá bộ rễ lạc 

đã tương đối hoàn chỉnh với 1 rễ chính sâu 15-20cm, hệ rễ con phát triển với rẽ 

cấp 2, 3 và nốt sần đã có khả năng cố định đạm. 

Trong điều kiện thuận lợi, rễ chính có thể ăn sâu tới 1m. Tuy nhiên đại bộ phận 

rễ con phân bố ở tầng đất mặt 0-30cm (chiếm 60-80% trọng lượng). Trọng lượng rễ 

thay đổi tuỳ thuộc ở điều kiện canh tác, tính chất đất đai, chế độ nước trong đất. Bộ 

rễ phát triển sớm và khoẻ là cơ sở quan trọng để tăng năng suất lạc. 

2.  Thân - Cành 

* Sự phát triển chiều cao thân 

 Cây lạc lớn lên nhờ mầm sinh trưởng ở ngọn cây và ngọn cành, thân lạc 

mền, lúc còn non thì tròn, sau khi ra hoa phần trên thân có cành rỗng, hoặc có 

cạnh. Thân có 15-25 đốt, ở phía dưới gốc đốt ngắn, ở giữa và phía trên thân đốt 

dài, thân thường có màu xanh hoặc màu đỏ tím, trên thân có lông tơ trắng, nhiều 

hay ít tuỳ thuộc vào giống, tuỳ vào điều kiện ngoại cảnh. Thân lạc tương đối cao 

và phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm di truyền giống. 

 + Cành cấp 1: thường có 4- 6 cành. 

Cành cấp 1, mọc từ nách lá thân chính. Hai cành đầu tiên mọc từ nách lá 

mầm. Vì 2 lá mầm gần như mọc đối nên 2 cành này cũng ở vị trí gần như đối 

nhau qua thân chính và thời gian xuất hiện đồng thời.Trong thực tế, rất khó phân 

biệt cành số 1và số 2 cho nên có thể coi chúng như cặp cành đầu tiên. Cặp cành 

này xuất hiện khi cây có 2-3 lá thật. Cành số 3, số 4 mọc từ nách lá thật 1, 2. Lá 

lạc mọc cách, nhưng đốt thứ 2 thường ngắn hơn đốt 1và 3 cho nên cành 3,4 gần 
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nhau hơn và tạo thành cặp cành thứ 2 và cành 5,6 cũng tương đối gần nhau hơn, 

tạo nên cạp cành thứ 3. 

+ Cành cấp 2: cành cấp 2 thường chỉ xuất hiện ở cặp cành cấp 1 đầu tiên. 

Vị trí cành cấp 2 thường ở 2 đốt đầu tiên của cành cấp 1. Như vậy, thường chỉ 

có 4 cành cấp 2.  

Cành cấp 2 xuất hiện khi lạc được 5,6 lá trên thân chính. Số cành của lạc 

liên quan trực tiếp đến số quả. Các cành mô tả trên đều là cành quả. Số hoa và 

số quả ở tầng cành thứ nhất (cặp cành 1, 2 và các cành cấp 2) chiếm khoảng 50-

70% tổng số hoa, quả/cây; tầng cành thứ 2 chỉ chiếm 20-30% và tầng cành 3 

thường dưới 10% số hoa, quả.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Lá lạc 

* Hình thái cấu tạo lá 

- Lá: Lá lạc thuộc loại lá kép hình lông chim gồm 2 đôi lá chét, cuống lá dài từ 

4-9cm. Thường có những lá biến thái có 1, 2, 3, 5 hoặc 6-8 lá chét. Lá chết không 

cuống mọc đối nhau, thường có hình bầu dục, bầu dục dài, hình trứng lộn ngược, 

màu sắc xanh nhạt hay xanh đậm, vàng nhạt hay đậm tuỳ theo giống. Màu sắc lá 
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thay đổi tuỳ điều kiện trồng trọt. (Đất nhiều nước quá lá màu xanh vàng, đất khô hạn 

lá màu xanh tối). Độ ẩm vừa phải, đất thoáng, vi khuẩn cố định N hoạt động mạnh 

cung cấp đủ N cho cây thì lá có màu xanh đậm. Có thể  

*  Sự phát triển của bộ lá 

Trên thân chính cây lạc số lá có thể đạt 20-25 lá. Khi thu hoạch tổng số lá 

trên cây có thể đạt 50-80 lá. Tuy nhiên, do những lá già rụng sớm nên số lá 

trên cây cao nhất vào thời kỳhình thành quả và hạt, thường đạt 40- 60 lá. Diễn 

biến tăng trưởng diện tích lá lạc từ khi mọc đến thời kỳ hình thành quả và hạt 

tương ứng sự tăng trưởng chieèu cao thân. Thời kỳ ra hoa đến hình thành quả, 

hạt là thời kỳ thân cành phát triển mạnh. Diện tích lá đạt cao nhất thường vào 

thời kỳ hình thành quả- hạt (30-35 ngày sau khi có hoa), sau đó giảm dần do sự 

rụng của lá già. 

4. Hoa 

* Cấu tạo hoa 

 Hoa lạc màu vàng, không có cuống, gồm 5 bộ phận: Lá bắc, đài hoa, tràng 

hoa, nhị đực và nhị cái. 

* Tập tính ra hoa của lạc 

Hoa lạc phát triển thành chùm gồm 2-7 hoa có khi tới 15 hoa. Chùm hoa 

mọc từ cành dinh dưỡng ở nách một lá đã phát triển đầy đủ hoặc chưa đầy đủ. 

Trên mỗi đốt của chùm hoa mang 1 lá bao và ở nách lá đó một cành hoa rất ngắn 

phát triển, cành hoa mang 1 lá thường là chẻ đôi và ở nách lá này là mầm hoa. 

Cành hoa phát triển trên trục chùm hoa theo công thức diệp tự 2/5. Như vậy, 

chùm hoa phát triển như 1 cành dinh dưỡng có khích thước rất nhỏ.  
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5. Quả và hạt 

Sau khi thụ tinh, tia lạc phát triển đẩy bầu hoa xuống đất. Tia do mô phân 

sinh nằm ở gốc bầu hoa hình thành, thực chất là bộ phận của quả.Tận cùng tia là 

quả phát triển sau khi tia đã đâm xuống đất. Tia thường dài không quá 15cm. 

Tia có tính hướng địa dương, mọc đâm thẳng vào đất và quả phát triển ở vị trí 

nằm ngang giữa độ sâu 2-7cm dưới mặt đất. 

*  Cấu tạo quả:Quả lạc hình kén, dài 1-8cm, rộng 0,5- 2cm, một đầu có vết 

đính với tia, đầu kia là mỏ quả, phần giữa thắt eo lại, ngăn cách 2 hạt. Mỏ quả, 

độ thắt, kích thước, trọng lượng quả là những đặc điểm để phân loại giống lạc. 

Vậy quả lạc hình thành từ ngoài vào trong, vỏ có trước, hạt có sau, hoa nở 

được 30 ngày thì vỏ quả hình thành xong. Hoa nở được 60 ngày hạt hình thành 

xong. Vì lớp vỏ quả trong giữa noãn và vỏ quả ngoài lớn nhanh làm thành 1 tầng 

mô mềm rất dầy. Sau đó sang giai đoạn hình thành hạt, noãn càng lớn lên thì vỏ 

quả trong càng xẹp đi và  biến mất khi hạt già. 

* Hình dạng quả 

 Hình dạng quả thay đổi tuỳ theo giống. Mỏ quả tù, hơi tù hoặc nhọn, eo 

lưng, eo bụng rõ hay không, đường gân trên vỏ quả nhiều hay ít là những chỉ 

tiêu dùng để phân loại giống lạc. Màu sắc vỏ quả thay đổi nhiều theo điều kiện 

ngoại cảnh đất trồng lạc, đều kiện phơi. Ở đất cát, vỏ quả màu vàng sáng, bóng 

* Hình dạng hạt 

 Hình dạng hạt tròn, bầu dục hay ngắn, phần tiếp súc với hạt bên cạnh 

thường thẳng. Trong một quả, hạt ở ngăn trước dài, bé, hạt ở ngăn sau ngắn, to. 

Màu sắc vỏ lụa có thể trắng hồng, đỏ tím. Có vân hoặc không. Màu sắc vỏ lụa ít 

bị điều kiện ngoại cảnh chi phối là một đặc tính giống. Màu sắc vỏ hạt quan sát 

sau khi phơi khô, bóc vỏ mới chính xác. Số hạt trong 1 quả thay đổi chủ yếu do 

giống, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Phần lớn quả có 2 hạt, một số 

giống có 3 hạt. Quả có 1 hạt giống nào cũng có. Thường giống quả to, quả có ít 

hạt, giống hạt nhỏ quả có nhiều hạt. Chọn giống nhiều quả, quả nhiều hạt , hạt to 



13 

 

có ý nghĩa tăng năng suất lớn. Tỷ lệ hạt quả bến động từ 68-80%; Thay đổi tùy 

giống và điều kiện canh tác. 

III. Yêu cầu sinh thái của cây lạc: 

2.1  Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu 

 Trong các yếu tố khí hậu nhiệt độ và chế độ nước ảnh hưởng rất lớn đến sinh 

trưởng phát triển và năng suất của cây lạc. Cũng chính các yếu tố khí hậu là nhân tố 

quyết định sự phân bố lạc trên thế giới. 

* Nhiệt độ: 

 Lạc ưa nhiệt độ ổn định, nhiệt độ thích hợp nhất từ 25-33
0
C. Tuy nhiên, 

cây lạc có khả năng thích ứng với nhiều vùng địa lý, sinh thái khác nhau. Vì chu 

kỳ sinh trưởng ngắn và nhiều giống có khả năng thích ứng khác nhau. Nhiệt độ 

tác động đến tốc độ sinh trưởng và thời gian các giai đoạn sinh trưởng. Lạc nẩy 

mầm nhanh nhất ở nhiệt độ 30 - 34
0
C. 

Nhiệt độ tối cao cho sự nẩy mầm khoảng 41- 45
0
C (tùy giống). Hạt mất sức 

nẩy mầm khi nhiệt độ <5
0
C, và trên 54

0
C. Thời gian từ mọc tới ra hoa sớm hay 

muộn phụ thuộc vào nhiệt độ. Tùy theo đặc điểm giống, nhiệt độ tối thích là 30- 

33
0
C, nếu nhiệt độ xuống tới 18

0
C thời gian này kéo dài ra. Sự chênh lệch nhiệt 

độ ngày đêm lớn ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng và thời gian xuất hiện hoa đầu. 

Nhiệt độ rất quan trọng. Nếu điều kiện khí hậu thích hợp sẽ làm cho lạc ra hoa 

sớm và rộ, và thời gian ra hoa này hoàn toàn có ích. Nhiệt độ thích hợp cho ra 

hoa là 24-33
0
C.  

* Ẩm độ 

 Lạc thường dược xem là một loại cây trồng chịu hạn. Thực ra lạc chỉ có 

khả năng tương đối chịu hạn ở 1 thời kỳ sinh trưởng nhất định. Ngoài ra, thiếu 

nước ở các thời kỳ khác đều ảnh hưởng đến năng suất. Nước chính là nhân tố hạn 

chế năng suất lạc. Tình trạng nước trong đất ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình 

sinh trưởng và phát triển của cây lạc. Trong điều kiện thiếu nước, rễ sinh trưởng 

kém, do đó thân lá sinh trưởng kém, hoa ít và quả. Lá lạc bị hạn, nhỏ và dầy hơn, 
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số lượng khí khổng ít hơn, kích thước và số lượng tế bào dẫn nước có thay đổi.  

Tổng lượng mưa và lượng mưa phân phối trong chu kỳ sinh trưởng của cây 

lạc ảnh hưởng lớn đến các thời kỳ sinh trưởng phát triển và năng suất cuối cùng 

của lạc. Ở nước ta, điều kiện khí hậu nhìn chung phù hợp với yêu cầu của lạc, ở 

các tỉnh miền bắc, thời vụ trồng lạc chủ yếu từ tháng 2-9. Thời vụ gieo sớm có 

thể là tháng 1 và thời vụ gieo muộn có thể thu hoạch vào tháng 12. 

* Ánh sáng 

 Ở thời kỳ nẩy mầm, ánh sáng kìm hãm tốc độ hút nước của hạt, sự sinh 

trưởng của rễ và tốc độ vươn dài của trục phôi. Ở thời kỳ kết quả, tia ở ngoài 

ánh sáng phát triển chậm và quả chỉ có thể phát triển trong bóng tối. 

Số giờ nắng/ ngày có ảnh hưởng rõ rệt tới sinh trưởng của lạc. Quá trình nở 

hoa thuận lợi khi số giờ nắng đạt trên 200 giờ/tháng. Ở các tỉnh phía bắc trong 

điều kiện vụ xuân, nên bố trí thời vụ trồng để lạc ra hoa vào tháng 4 dương lịch. 

Nếu lạc ra hoa sớm (tháng 3) thì số hoa /ngày giảm, tổng lượng hoa/cây giảm. 

Vậy trong các yếu tố khí hậu thì  ánh sáng là yếu tố ít ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng và khả năng cho năng suất của lạc hơn so với yếu tố khí hậu khác. 

2.2. Đất đai: 

   Đất trồng lạc không yêu cầu cao về độ phì tự nhiên, nhưng do đặc tính 

sinh lý của cây lạc, cây lạc yêu cầu chặt chẽ về điều kiện lý tính của đất. Đất 

trồng lạc tốt thường là đất nhẹ, có màu sáng, tơi xốp, thoát nước. Đất trồng lạc 

phải đảm bảo luôn tơi xốp để thoả mãn yêu cầu cơ bản sau: 

- Rễ phát triển mạnh cả về chiều sâu và rộng. 

- Đủ ôxy cho vi sinh vật nốt sần phát triển và hoạt động cố định đạm. 

- Tia quả đâm xuống đất dễ dàng. 

- Dễ thu hoạch. 

Trong đó, yêu cầu về sự đâm tia và phát triển của quả là yêu cầu đặc thù 

của lạc. Do đó đất dí dẽ hoặc khô cứng sẽ trở ngại cho quá trình đâm tia và hình 
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thành quả. Ở đất pha sét nhiều, đất dễ bị gí, quả lạc thường có kích thước nhỏ 

hơn kích thước trung bình của giống. 

Vậy tiêu chuẩn đầu tiên chọn đất trồng lạc là thành phần cơ giới đất: Đất 

thích hợp trồng lạc phải là đất nhẹ, có thành phần cát thô cát mịn nhiều hơn đất 

sét, nhìn chung các loại đất pha cát, đất thịt nhẹ, có kết cấu viên, dung trọng đất 

1,1-1,35 độ, hổng 38-50%, là thích hợp với trồng lạc. Những loại đất này dễ tơi 

xốp, khả năng giữ nước và thoát nước tốt. 

Lạc yêu cầu đất có PH hơi chua, gần trung tính (5,5-7) là thích hợp đối với 

lạc. tuy nhiên, khả năng chịu dựng với Ph của đất lạc rất cao. Lạc có thể chịu 

được pH 4,5 tới 8 - 9. Lạc ưa đất sáng màu, hàm lượng chất hữu cơ dưới 2%, 

trên những đất này, lạc thường dạt kích thước quả lớn vỏ quả sáng màu, thu 

hoạch dễ, chất lượng quả và hạt đều cao. 
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MÔN HỌC 2:  

GIỐNG – KỸ THUẬT LÀM ĐẤT VÀ GIEO HẠT 

BÀI 1: LỰA CHỌN VÀ PHÂN LOẠI LẠC GIỐNG – GIỚI THIỆU MỘT 

SỐ GIỐNG LẠC MỚI 

 I.  Sự cần thiết của giống lạc tốt trong sản xuất: 

 1. Vai trò của giống lạc: 

 Cây lạc (còn gọi là cây đậu phụng) là cây trồng truyền thống của nông dân 

Quảng Nam và là cây trồng có diện tích đứng thứ 3 sau cây lúa và cây ngô. Hiện 

toàn tỉnh có khoảng 8.000 ha lạc, là một tỉnh có diện tích trồng lạc lớn nhất khu 

vực Duyên Hải Nam trung Bộ. Tiềm năng diện tích lạc của Quảng Nam còn có 

thể mở rộng hơn nữa nhờ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang được đẩy 

mạnh (theo số liệu của Viện cây lương thực, thực phẩm thì riêng Quảng Nam 

diện tích cây lạc có thể phát triển trên 20.000 ha). Cây lạc còn là một trong rất ít 

loài cây trồng có đầu ra tốt và ổn định trong nhiều năm liền. Diện tích trồng lạc 

tập trung chủ yếu ở vụ Đông Xuân (chiếm từ 80 – 83 % diện tích); lạc ở vụ Hè, 

Hè Thu phần lớn diện tích được phân bổ ở vùng trung du, miền núi. Chủ yếu sản 

xuất bằng giống lạc sẻ Tây Nguyên - giống này có năng suất thấp và có những 

biểu hiện của thoái hóa giống như: độ đồng đều kém, nhiễm nặng bệnh chết ẻo 

(cả hai loại là héo xanh vi khuẩn và lở cổ rễ)... 

 Mặc khác, tỉnh ta có nhiều diện tích đất lúa không chủ động nước, sản 

xuất kém hiệu quả cần được chuyển đổi, những diện tích đất bị nhiễm mặn, nhất 

là vụ Hè, Hè Thu. Những vùng này chuyển sang trồng lạc ít tốn nước tưới lại 

cho hiệu quả cao hơn gấp 1,5 – 2 lần so với làm lúa, là cây trồng xóa đói, giảm 

nghèo cho bà con nông dân, đặc biệt là vùng khó khăn.  

 Chính vì vậy, việc lựa chọn giống lạc mới vừa là mục tiêu vừa là một biện 

pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và phẩm chất hạt lạc trong sản xuất vừa là 

biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lạc. 

 2. Hạt giống khỏe 
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Muốn có cây lúa khỏe thì phải có hạt giống tốt và khỏe mạnh. Gieo trồng hạt 

giống khỏe, có chất lượng cao là điều kiện cần thiết để cây lạc gieo trồng chịu 

đựng và vượt qua được biến động của điều kiện thời tiết bất lợi và những điều 

kiện bất thuận bên ngoài từ đó mới có thể cho năng suất cao và gia tăng chất 

lượng hạt lạc, dầu lạc. 

Hạt giống khỏe là hạt giống phải đạt những yêu cầu sau:  

- Hạt giống phải thuần, đúng giống, đồng nhất về kích cỡ, không bị lẫn 

những hạt giống khác, hạt cỏ và tạp chất, sạch bệnh và không bị dị dạng.  

- Tỉ lệ nảy mầm cao và cây con phải có sức sống mạnh.  

II. Giới thiệu một số giống lạc mới: 

1. Giống lạc L14. 

Nguồn gốc :  

Giống lạc L14 do Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm đậu đỗ thuộc 

Viện KHHTNN Việt Nam đã nhập nội và chọn theo hướng năng suất cao, chất 

lượng tốt. Công nhận giống Tiến bộ kỹ thuật năm 2002. 

Thời gian sinh trưởng : 

+ Vụ đông xuân:  98 -100 ngày. 

+ Vụ hè thu: 90 -  95 ngày. 

Đặc điểm sinh vật học và khả năng chống chịu các loại sâu, bệnh chính hại 

lạc của giống L14. 

+ Giống L14 kháng nhẹ đối với bệnh chết ẻo (héo xanh) vi khuẩn và bệnh 

đốm lá. 

+ Thân đứng, lá xanh đậm, khả năng phân cành và tỷ lệ cành hữu hiệu 

cao, tỷ lệ trái 2 hạt đạt trên 90%. 

+ Vỏ quả rằn, vỏ lụa màu hồng, chịu thâm canh. 

+ Khối lượng 100 quả khoảng 140-145 gam, khối lượng 100 hạt khoảng 
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61,0 gam và tỉ lệ nhân/quả khoảng 70%. 

+ Năng suất ở điều hiện thâm canh trong vụ đông xuân biến động từ 42-

47 tạ/ha và trong vụ hè từ 32 - 36 tạ/ha. 

 

Giống Lạc L14 

2. Giống lạc LDH01. 

Giống lạc LDH.01 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải 

Nam Trung bộ chọn lọc từ đột biến tự nhiên của giống lạc Lỳ địa phương. 

Giống lạc LDH.01 có dạng cây thuộc loại hình nửa đứng, lá màu xanh 

nhạt, eo quả trung bình, vỏ quả có gân không rõ ràng, vỏ quả mỏng, kích cỡ hạt 

trung bình (khối lượng 100 hạt bình quân 56,8 gam), tỷ lệ nhân/quả cao (bình 

quân 76,5%), khối lượng quả lớn (khối lượng 100 quả khoảng 142,2gam), tỷ lệ 

quả 3 hạt chiếm trên 40%. 

Thời gian sinh trưởng từ 86 - 96 ngày tùy theo thời vụ và vùng sinh thái. 

Thời gian sinh trưởng tương đương với giống lạc Lỳ hiện đang sản xuất đại trà ở 

Nam Trung bộ và Tây nguyên. 

Khả năng kháng bệnh (đốm nâu, gỉ sắt, chết xanh do nhiều nguyên nhân) 

của giống lạc LDH.01 kém hơn so với các giống MD7, L14, LVT, nhưng  tương 

đương hoặc tốt hơn so với giống giống lạc Lỳ . 
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Năng suất bình quân của giống lạc LDH.01 trong thí nghiệm so sánh 

chính quy là 37,9 tạ/ha cao hơn so với lạc Lỳ 24,7%. Năng suất bình quân của 

giống lạc LDH.01 tại các điểm khảo nghiệm thuộc vùng sinh thái Tây Nguyên là 

36,1 tạ/ha, trên đất phù sa vùng Duyên hải Nam Trung bộ là 34,6 tạ/ha và trên 

đất cát ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ là 28,5 tạ/ha. 

    Giống LDH.01 đã được công nhận tạm thời theo Quyết định số 360/QĐ-TT-

CCN ngày 23/09/2009. 

 

Giống Lạc LDH01 

3. Giống lạc TB25: 

Giống lạc TB25 do công ty CP giống cây trồng Thái Bình chọn tạo từ tập 

đoàn giống lạc nhập nội, tiến hành công tác chọn lọc theo phương pháp chọn lọc 

quần thể. Giống lạc TB25 gốc thân màu tím, lá màu xanh đậm, hình elip. Giống 

lạc TB25 sinh trưởng phát triển khỏe có 5 – 6 cành cấp 1, thời gian sinh trưởng 

ngắn: vụ Đông xuân 95 – 110 ngày, vụ Hè Thu 85 – 90 ngày. 

Giống lạc TB25 dạng quả chuối, eo quả nông, tỷ lệ hạt 3 – 4 quả cao, vỏ 

quả sáng, vỏ lụa màu trắng hồng, dạng hạt hình trụ. Năng suất vụ đông xuân đạt 

40 – 45 tạ/ha, vụ thu đông đạt 25 – 30 tạ/ha. Khối lượng 100 quả đạt 150 – 160 

gam, tỷ lệ quả 3- 4 hạt đạt 60 – 70%, tỷ lệ nhân 70 -72%. Giống lạc TB25 chống 

chịu bệnh rỉ sắt, bệnh thối đen cổ rễ và héo xanh vi khuẩn khá hơn một số giống 
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đang phổ biến hiện nay. 

 

4. Giống lạc L23: 

Nguồn gốc :  

Giống lạc L23 do Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ thuộc Viện 

KHHTNN Việt Nam chọn tạo  

Thời gian sinh trưởng : 

+ Vụ đông xuân  :  95 -100 ngày ;       Vụ hè thu  :  90 -  95 ngày. 

Đặc điểm sinh vật học và khả năng chống chịu các loại sâu, bệnh chính hại 

lạc của giống L23. 

+ Giống L23 kháng nhẹ đối với bệnh chết ẻo (héo xanh) vi khuẩn và bệnh 

đốm lá. 

+ Thân đứng, lá xanh đậm từ giai đoạn 3 lá cho đến khi thu hoạch, khả 

năng phân cành và tỷ lệ cành hữu hiệu cao, tỷ lệ trái 2 hạt đạt trên 90%. 

+ Vỏ quả rằn, khối lượng 100 quả khoảng 170 gam, khối lượng 100 hạt 

khoảng 65,0 gam và tỉ lệ nhân/quả khoảng 75%. 

  + Năng suất ở điều hiện thâm canh trong vụ đông xuân biến động từ 35 - 

45 tạ/ha và trong vụ hè từ 30 - 37 tạ/ha. 
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Giống Lạc L23 

 5. Giống lạc sẻ Tây Nguyên: Là giống sản xuất chủ yếu hiện nay trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam được nhập giống về từ các tỉnh tây nguyên, thời gian sinh 

trưởng 95 – 105 ngày tùy vụ. Giống lạc sẻ cho năng suất thấp, bệnh gây hại 

nặng nhất là chết cây con làm gảm năng suất, chất lượng. Năng suất bình quân 

từ 16 – 24 tạ/ha thấp hơn so với các giống mới hiện nay. 
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BÀI 2: XỬ LÝ HẠT GIỐNG 

 I. Chuẩn bị hạt giống: 

 - Lựa chọn hạt giống: Lựa những quả to, chắc quả, không bị dập nứt mỏ 

quả, không sâu bệnh.  

  + Lựa quả lúc còn vỏ: Quả già quá thì loại bỏ; quả bị nứt, thối hỏng thì 

loại bỏ. 

 + Lựa hạt (khi đã bóc vỏ): Những hạt khác màu, những hạt bị nứt, những 

hạt bị mốc, hạt có màu đen thì loại bỏ. 

 II. Xử lý hạt giống: 

 1. Hạt giống tốt: 

1.1. Hạt giống tốt: 

         Cần chọn giống thuần, sạch 

bệnh, có sức sống cao, hạt đồng đều, 

tỷ lệ nảy mầm 90 – 95%.  

 - Trước khi gieo, nên phơi lại 

dưới nắng nhẹ 3 - 4 giờ.  

 - Gieo lúc có mưa nhỏ, đất ẩm, 

nếu đất khô nên tưới vào rạch để hạt 

dễ nảy mầm, gieo hạt cách xa phân bón lót 3 - 4 cm, nếu để hạt tiếp xúc với 

phân thì hạt sẽ bị chết sót. Khi gieo xong cần lấp một lớp đất dày 3 -5 cm phủ 

kín hạt. 

 1.2. Lượng giống: 10 – 12 kg lạc vỏ/ sào. 

 Lưu ý: Không để trầy vỏ lụa, ảnh hưởng đến khả năng mọc mầm. 

 2. Trước khi gieo: 

 - Trước khi gieo phải phơi lại hạt giống, chỉ nên bón vỏ trước khi trồng 1 

-2 ngày. Nếu đã bóc vỏ rồi nhưng gặp điều kiện bất thuận chưa thể gieo được thì 
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nên trộn vỏ quả vào hạt lạc, bảo quản kín thêm được vài ngày. 

 - Có thể xử lý hạt lạc trong nước ấm 2 sôi + 3 lạnh trong 4 giờ (sau khi hạt 

lạc đã hút no nước) và căng vỏ lụa ra.  

 - Trộn hạt giống với chế phẩm Trichoderma với liều lượng 20gr/ 1 kg hạt 

giống  
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BÀI 3: XÁC ĐỊNH THỜI VỤ TRỒNG LẠC 

1. Giới thiệu. 

Điều kiện khi hậu nước ta, từ Bắc chí Nam không phải vùng nào cũng 

giống nhau, cũng gặp thuận lợi như nhau trong việc gieo trồng lạc. thế nhưng 

khắp cả nước, từ vùng đồng bằng lên tận vùng núi cao, quang năm đều trồng lạc 

được cả. 

Do theo điều kiện thời tiết từng địa phương mà nông dân, theo kinh 

nghiệm riêng, biết chọn lựa thời điểm thích hợp để gieo trồng, trong đó có mùa 

vụ chính và mùa phụ. 

2. Những căn cứ xác định thời vụ gieo trồng lạc. 

- Đặc điểm khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

Tổng diện tích tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung bộ (gồm các tỉnh, 

thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận và Bình Thuận) và Tây nguyên (gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) là 9.880.200 ha. Trong đó, đất sản xuất và 

có khả năng sản xuất nông nghiệp trên 2.200.000 ha, chiếm khoảng 22,5% so 

với tổng số. 

Do đặc thù của đá mẹ và ảnh hưởng của điều kiện địa hình, phần lớn diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp ở vùng sinh thái Nam Trung bộ và Tây nguyên 

chủ yếu tập trung vào các nhóm sau: đất phù sa thành phần cơ giới nhẹ và nặng, 

đất xám bạc màu trên nền phù sa cổ, đất cát trắng ven biển, đất đỏ vàng feralit 

và đất đỏ bazan. Ngoài ra, khí hậu của cả 2 vùng là khí hậu nhiệt đới ẩm gió 

mùa, lượng mưa hàng năm biến động từ 1.500mm - 2.200mm (ngoại trừ tỉnh 

Ninh Thuận), có 2 mùa mưa nắng rõ rệt, cường độ bức xạ lớn,…Như vậy, điều 

kiện đất đai và khí hậu ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thích hợp để 

phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung đối với các loại cây trồng 

nguồn gốc nhiệt đới có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây lạc. 
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 Hơn nữa, kết quả đánh giá tổng quan và định hướng phát triển cây đậu đỗ 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong thời gian đến cũng đã xem 

Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên là khu vực có tiềm năng lớn cần quy 

hoạch và mở rộng phát triển sản xuất cây lạc theo hướng hàng hóa và tập trung.  

Diện tích gieo trồng lạc trong năm 2009 ở 2 vùng sinh thái này là 51.000 

ha/năm (Tổng cục Thống kê ), chiếm 20,5% so với tổng số diện tích gieo trồng 

trong cả nước, nhưng năng suất bình quân chỉ đạt 18 tạ/ha, tương đương khoảng 

85% so với năng suất bình quân chung cả nước và bằng 70% so với các vùng 

trọng điểm. Mặc dù trong thời gian qua, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh 

đã du nhập các giống lạc mới năng suất cao Như giống lạc MD.7, L14, L18... để 

sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình phát triển gặp một số khó khăn cụ thể như 

sau: 

- Chưa làm chủ được quy trình thâm canh lạc như: thời vụ, mật độ, dinh 

dưỡng khoáng đa vi lượng và thời điểm bón, ảnh hưởng của kích thích sinh 

trưởng,... đối với  từng giống lạc mới khi du nhập. 

- Không chủ động được nguồn giống lạc có chất lượng cho sản xuất, vì 

các trung tâm, công ty kinh danh cung cấp giống chưa quan tâm đến sản xuất, 

kinh danh giống lạc cho thị trường, cũng như chưa hình thành được vùng nhân 

giống chủ động. 

*  Cơ sở xác định thời vụ gieo trồng. 

Xác định điều kiện khí hậu và thời tiết phù hợp với yêu cầu phát sinh phát 

triển của cây lạc: Cơ sở xác định thời vụ trồng lạc là điều kiện tự nhiên, chế độ 

canh tác và giống lạc trồng. 

Trong những yếu tố khí hậu ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển và năng 

suất lạc thì nhiệt độ không khí và lượng mưa có ảnh hưởng rất lớn. Ở các vùng 

nhiệt đới (Ấn Độ, Xênêgan, Nigiêria...) nhiệt độ trung bình không khí quanh 

năm thay đổi ít thì chế độ mưa là yếu tố tự nhiên quan trọng nhất chi phối thời 

vụ lạc. Ở những nước này, thời vụ lạc được gieo vào đầu mùa mưa và thu hoạch 
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vào cuối mùa mưa. Vùng có mùa mưa dài thì bố trí giống dài ngày và ngược lại. 

Ở Việt Nam, các yếu tố khí hậu chi phối chặt chẽ thời vụ gieo lạc. 

- Căn cứ vào đặc điểm giống lạc 

+ Công tác giống: đối với công tác giống ở nước ta, sau khi Miền Nam 

hoàn toàn giải phóng công tác giống mói được chú trọng. Trong báo cáo tiến bộ 

kỹ thuật về trồng lạc và đậu đỗ ở Việt Nam (Tiến sĩ Trần Đình Long, Thạc sĩ 

Nguyễn Văn Thắng, kỹ sư Lê Huy Phương) đã công bố kết quả nguồn gen cây 

lạc ở Việt Nam cho thấy đã nghiên cứu 1.271 mẫu giống lạc trong nước và nhập 

nội, trong đó có các cơ sở nghiên cứu khoa học như: Trung Tâm Nông Nghiệp 

Miền Nam, Viện Di truyền Nông Nghiệp đã nghiên cứu khảo sát tập đoàn giống 

lạc, định hình ra 3 nhóm, dựa vào thời gian sinh trưởng, là các nhóm sau: 

- Nhóm chín sớm, có thời gian sinh trưởng:  130 ngày  

- Nhóm trung bình, có thời gian sinh trưởng: 130 - 160 ngày  

- Nhóm muộn, có thời gian sinh trưởng trên: 160 ngày 

+ Theo tổng kết của Trung tâm Khảo Nghiệm giống cây trồng Trung 

Ương (1998) trong thời gian 20 năm (1975-1995) chỉ có 5 giống lạc mới được 

Bộ Nông Nghiệp công nhận là: Trạm Xuyên; Sen lai (75/23); V79; 4529, HL-

25, và 5 giống được khu vực hoá là: TL1; BG78; 1660; V332 và LVT... 

Trong những năm gần đây, các nhà chọn giống đã giới thiệu và đưa ra 1 số 

giống thâm canh cao và nhóm giống chịu hạn cho năng suất cao như: Giống 

thâm canh cao: L14, L23, LDH.01, LVT, 1160, LO2; Giống chịu hạn, cho năng 

suất cao: V79 75/23, HL-25, MD7, MD9.   

- Căn cứ vào cơ cấu cây trồng 

* Luân canh: 

Luân canh là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong sản xuất lạc, cũng như 

với các cây trồng khác, chọn một chế độ luân canh thích hợp cho vùng sản xuất 

lạc là rất quan trọng, chế độ luân canh hợp lý phải đạt các yêu cầu sau: 
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- Tạo điều kiện cho cây lạc trồng trong điều kiện thuận lợi, các cây trồng 

luân canh cũng được trồng trong thời vụ tốt để tất cả các cây trồng trong hệ 

thống đều cho năng suất cao. 

- Hạn chế được sự phát triển của sâu, bệnh hại. 

- Chọn cây luân canh có một số yêu cầu đặc điểm khác với cây lạc như: 

Bộ rễ của cây trồng trong hệ thống sinh trưởng ở tầng đất khác nhau, có yêu cầu 

dinh dưỡng khác nhau và chịu các loại sâu bệnh hại khác nhau. 

Trồng liên canh lạc nhiều năm sẽ dẫn đến giảm năng suất lạc nghiêm 

trọng. Do nhiều nguyên nhân: do thiếu dinh dưỡngcân đối, sâu bệnh lan truyền... 

Đặc biệt là bệnh héo xanh gây hại lớn. 

Tất cả các nghiên cứu của Mỹ (Trường ĐH Tổng hợp Illinoi), Trung 

Quốc (Sở Nghiên Cứu lạc, Viện KHNN Tỉnh Quảng Đông), Ấn Độ (Viện 

ICRSAT) đều cho thấy trồng lạc liên tục 4-5 năm, năng suất lạc giảm 12-60%. 

* Ở Mỹ trồng liên canh lạc trên nền có và không có phân sau 5 năm cho 

thấy: 

- Nền không có phân năng suất giảm 60%. 

- Nền có phân năng suất 36,8%. 

* Thí nghiệm ở Trung Quốc (Sở Nghiên Cứu Lạc viện KHNN-Quảng 

Đông TQ), trồng liên tục 4 -5 năm liền thì thấy: 

- Hàm lượng N dễ tiêu trong đất giảm 3 lần. 

- Hàm lượng P dễ tiêu trong đất giảm 5 lần. 

- Năng suất giảm từ 10%. 

* Thí nghiệm ở Việt Nam (Theo Ưng Định, Đặng Phú), trồng lạc 4 năm 

liền. Do trồng liên canh, liên tục 4 năm liền nên năng suất giảm từ 20- 38%. 

Vậy luân canh là biện pháp bắt buộc đối với cây lạc. Tuy nhiên, lạc là cây 

ngắn ngày, thời gian sinh trưởng ngắn chỉ 100-140 ngày nên có thể áp dụng chế 
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độ luân canh ngắn (luân canh trong 1 năm) kết hợp với luân canh dài (luân canh 

nhiều năm). 

Các cây trồng luân canh phổ biến ở các vùng sản xuất lạc là: lúa nước, 

ngô, mía, bông... Tuỳ điều kiện địa hình, khí hậu và tập quán canh tác của từng 

địa phương để bố trí chế độ luân canh thích hợp. 

Luân canh lạc với lúa có nhiều ưu điểm do luân canh giữa cây trồng cạn 

và cây trồng nước. Trên đất 1 vụ lúa, 1 vụ màu. Đất 2 vụ lúa, 1 vụ màu, 3vụ. 

Công thức:  

- Đất 1 vụ lúa, 1 vụ màu. 

  + Lạc xuân - lúa mùa chính vụ - bỏ hoá; Lạc xuân - mùa sớm - cây vụ 

đông. 

- Đất 2 vụ lúa, 1 vụ màu. 

  + Lúa xuân -  mùa sớm (Ngô);  Lạc xuân -  mùa sớm -  hè. 

- Đất 3 vụ. 

  + Lúa xuân - mùa sớm - ngô (khoai lang). 

  + Lạc (đỗ tương) - mùa sớm -  mùa muộn (tái giá). 

  Vùng không cấy được lúa thường luân canh lạc với ngô, mía, bông, cây 

ăn quả khác... 

*  Trồng xen. 

Chế độ xen canh, ở các vùng trồng màu nhân dân ta có tập quán trồng 

xen. Kết quả thí nghiệm và thực tế cho thấy, lạc trồng xen với các cây trồng 

khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn trồng thuần. 

Lạc là cây trồng thấp cây, bộ rễ phát triển sâu, có thể trồng xen được với 

cây trồng cao cây, rễ ăn sâu. Trồng xen với lạc có 2 loại hình trồng xen: 

- Trồng xen cây trồng khác lên ruộng lạc. 
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Lạc là cây trồng chính, cây trỗng xen chủ yếu là ngô. Ngô cao cây, tán 

thưa, rễ ăn sâu. Nhiều vùng trồng lạc, việc trồng xen ngô với lạc đã cho hiệu quả 

kinh tế bằng 130- 180% so với trồng thuần. 

Ví dụ: 

 + Gieo ngô với khoảng cách 6060cm, cứ 2 hàng ngô xen 1 hàng lạc và 

trên 2 hàng ngô, xen lạc giữa 2 hốc ngô. 

+ Xen 4 hàng lạc với 1 hàng ngô. Sản lượng lạc đạt từ 80-90% so với giá 

trị sản phẩm, sản lượng ngô đạt 30-40% của giá trị sản phẩm. 

+ Xen 3 hàng lạc với 1 hàng ngô, lạc đạt 70%, ngô đạt 50% so với 100% 

tổng giá trị sản phẩm. 

Kỹ thuật chủ yếu trong trồng xen: Mật độ ngô 0,6 - 1cây/ m
2

 năng suất lạc 

ít bị ảnh hưởng (đạt 70-90%) so với trồng thuần, và thu hoạch ngô đạt 50-80%. 

- Trồng xen lạc vào các cây trồng khác: 

Ngoài ra, lạc còn có thể trồng xen với các cây trồng lâu năm khác như: 

Cây chè, cà phê, vườn cây ăn quả. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, hoặc sau khi 

đốn, có thể trồng lạc để tận dụng quang năng cho thêm thu hoạch, đồng thời ở 

đây lạc có thể đóng vai trò cây che phủ đất, giữ ẩm, chống cỏ dại và chống xói 

mòn, cải tạo đất ở vùng cây lâu năm. Lạc có thể trồng xen với sắn (ở vùng đồi 

bãi...) như vậy lạc vẫn cho năng suất, vừa nang cao hiệu quả kinh tế, vừa có tác 

dụng hạn chế cỏ dại, chống xói mòn. 

Như vậy, lạc có thể trồng xen hầu hết với các cây trồng khác. 

* Trồng gối 

Đem cây trồng sau gối vào cuối thời kỳ sinh trưởng của cây trồng trước, 

khi cây trồng trước chuẩn bị thu hoạch. Trồng gối cho hiệu quả kinh tế cao. 

* Cơ cấu cây trồng tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ 

Để đảm bảo an ninh lương thực, trong thời gian qua một số địa phương ở 

Duyên hải miền trung nói chung và Bình Định nói riêng vẫn duy trì phương thức 
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canh tác 3 vụ lúa/năm trên các chân đất phù sa thịt nhẹ. Đến nay bằng các tiến 

bộ kỹ thuật sản lượng lúa hằng năm tăng nhưng diện tích đất canh tác giảm đi, 

nên trên các chân đất này cần chuyển đổi sang các phương thức canh tác khác 

nhau để tăng hiệu quả hinh tế. Một số cơ cấu cây trồng phù hợp trên chất đất 

phù sa thịt nhẹ chủ động nước tưới có hiệu quả hinh tế : 

 - Cơ cấu : Lạc đông xuân + lúa hè thu . 

 - Cơ cấu : Lúa đông xuân + lạc hè thu. 

 - Cơ cấu : Lạc đông xuân +  hè + ngô đông 

 - Cơ cấu : Lạc đông xuân + đậu xanh hè + lúa vụ 3. 

 - Cơ cấu : Lạc đông xuân + Vừng hè thu + ngô đông 

3. Các thời vụ trồng lạc:  

Lịch thời vụ căn cứ vào âm lịch cũng như điều kiện thời tiết hàng năm để 

bố trí thời vụ cho hợp lí từng loài cây trồng.  

Thời vụ vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

Đối với cây lạc, theo truyền thống và tập quán canh tác vùng Duyên hải 

Nam Trung bộ, thời vụ gieo trồng lạc có thể bố trí cho từng vụ có thể thay đổi 

tùy vào điều kiện thời tiết. Lịch thời vụ cho cây lạc có thể gieo vào các tháng 

như sau: 

Vụ đông xuân gieo vào 15/11 - 5/12 AL  

Vụ hè thu gieo vào đầu tháng 3 đến cuối tháng 4 AL 

Vụ Thu đông gieo vào giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 AL 

Đối với vùng Tây Nguyên, do phụ thuộc vào nước trời nên lạc được trồng 

vào vụ 1 và vụ 2 tùy thuộc vào thời gian mưa hàng năm, thông thường vụ 1 gieo 

vào cuối 2 đầu tháng 3, vụ 2 gieo vào đầu tháng 6 đến giữa tháng 6. 

Các tiết xảy ra trong năm có thể ảnh hưởng đến cây trồng 
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Tiết   Ý nghĩa Ngày DL 

Lập xuân Bắt đầu mùa xuân 04/02 

Vũ thủy Mưa ẩm 19/02 

Kinh trập Sâu nở 05/03 

Xuân phân Giữa xuân 21/03 

Thanh minh Trời trong sáng 05/04 

Cốc vũ Mưa rào 20/04 

Lập hạ Bắt đầu mùa hè 06/05 

Tiểu mãn Lũ nhỏ, duối vàng 21/05 

Mang chủng Chòm sao tua rua mọc, nắng nóng 06/06 

Hạ chí Giữa hè 21/06 

Tiểu thử Nóng nhẹ 07/07 

Đại thử Nóng oi 23/07 

Lập thu Bắt đầu mùa thu 07/08 

Xử thử Mưa ngâu 23/08 

Bạch lộ Nắng nhạt 08/09 

Thu phân Giữa thu 23/09 

Hàn lộ Mát mẻ 08/10 

Sương giáng Sương mù xuất hiện 23/10 
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Lập đông Bắt đầu mùa đông 07/11 

Tiểu tuyết Tuyết xuất hiện 22/11 

Đại tuyết Tuyết dày 07/12 

Đông chí Giữa đông 22/12 

Tiểu hàn Rét nhẹ 06/01 

Đại hàn Rét đậm 21/01 

 

4. Thời vụ trồng lạc ở Quảng Nam: 

 - Vụ Đông xuân: Xuống giống từ  15/ 12 năm trước đến 30/01 năm sau. 

 - Vụ Hè thu: Bố trí gieo hạt giữa tháng 4 hoặc cuối tháng 5 để tránh lạc ra 

hoa, đâm tia gặp tiết Mang chủng. Trên chân đất lúa chuyển đổi theo thời vụ sản 

xuất lúa do Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành từng vụ.  

- Vụ Thu đông: 

+ Vùng đất chủ động tưới tiêu xuống giống 10/6 – 20/6 

+ Vùng đất cao (đồi gò) xuống giống từ 1/7 – 10/7. 
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Bài 4: LÊN LUỐNG TRỒNG LẠC 

1. Giới thiệu: 

Cũng giống như các cây trồng khác, cây lạc không quá kén đất. Các loại 

đất thịt, đất sét pha, cát pha, đất phù sa, đất đồi núi, đất ven sông, suối, đất đỏ 

bazan, đất xám, đất vườn, nương rẫy...nếu các loại cây trái nào sống được thì 

trồng lạc được. 

Tất nhiên, đất càng tốt, càng nhiều dinh dưỡng sẽ thích hợp với cây lạc 

hơn và cho năng suất cao hơn. 

Đất được đánh giá tốt là đất nhẹ tơi xốp, nhiều màu, nhiều mùn, không 

nhiễm phèn nặng (độ pH = 6,5 là vừa), không nhiễm mặn, không ngập úng. 

Trong trường hợp đất quá xấu thì phải bón thêm phân chuồng hoặc phân hóa 

học để giúp đất được màu mỡ hơn. 

2. Kỹ thuật làm đất - lên luống 

* Yêu cầu: Trong suốt thời gian sinh trưởng của lạc đòi hỏi đất phải luôn 

tơi, xốp, vì trên các loại đất này mới đáp ứng các yêu cầu quan trọng của lạc. 

Tuỳ theo điều kiện đất đai mà tiêu chuẩn làm đất khác nhau, yêu cầu chung là: 

(Đất tơi xốp - đủ ẩm, sạch cỏ dại và bằng phẳng). 

+ Đất tơi xốp thoáng, nốt sần hình thành sớm và nhiều rất quan trọng đối 

với dinh dưỡng N của lạc. 

+ Tia quả đâm xuống đất một cách dễ dàng - quá trình hình thành quả thuận lợi. 

+ Thu hoạch (nhổ) dễ dàng, giảm tỷ lệ đứt tia, sót quả khi thu hoạch. 

    Ngoài các yêu cầu trên đất trồng lạc còn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật sau: 

 - Đạt độ đồng đều đồng ruộng cao (ruộng phẳng, không gây úng cục bộ). 

 - Tạo điều kiện tưới nước và thoát nước tốt. 

 - Hạt đát đủ nhỏ: Hạt có đường kính dưới 1cm là chủ yếu, chiếm 75-80%. 
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Hạt có đường kính 1-5cm, chiếm 20- 25%.  

Lên luống nhằm mục đích sau: 

 - Tạo điều kiện tưới nước và tiêu nước tốt (tưới theo rãnh). 

 - Tạo điều kiện chăm sóc tốt (xới xáo, phun thuốc, bón phân...). 

 - Tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển trên tầng đất mặt sâu (đối với vùng đất 

bạc màu, tầng đế cày mỏng). 

Tuỳ theo độ thoát nước mà bố trí làm luống hoặc theo băng rộng, hẹp . 

 - Luống rộng 1-1,2m, cao 18-20 cm, rãnh 20 - 30cm. 

 - Băng, nếu trồng băng nên bố trí băng rộng 12-20m, dài theo đất. Nơi có 

độ dốc 40 thì phải bố trí theo đường đồng mức. Nhìn chung, tuỳ theo đồng 

ruộng, mùa vụ quy định, không nên lên luống nhỏ hơn 1m, hệ số sử dụng đất 

thấp, làm giảm năng suất trên đồng ruộng. 

- Đối với vụ xuân 

Đất thích hợp nhất là đất có thành phần cơ giới là thịt nhẹ chủ động tưới, 

dễ thoát nước. Cày sâu 25-30 cm, bừa kỹ và nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống 

rạch hàng. Luống rộng 1,3m (cả rãnh), sau khi lên luống hoàn chỉnh đảm bảo 

mặt luống rộng 1,0 m được gieo thành 4 hàng dọc theo chiều dài luống. 

Hiện nay ở một số địa phương có tập quán trồng lạc theo hàng thì bà con 

rạch hàng, khoảng cách hàng cách hàng 25cm và hốc cách hốc 18-20cm gieo 2 

hạt/hốc. Còn nếu bà con bổ hốc thì không cần rạch hàng mà chỉ bổ hốc theo mật 

độ khoảng cách tương tự như cách rạch hàng. 

Đối với đât bãi bằng phẳng có thể trồng thành băng rộng 2-3m, sau đó 

rạch hàng gieo, giữa các băng nên có rãnh thoát nước. Hạt lạc sau khi gieo được 

phủ 1 lớp đất dày 3-5cm, đất phải đảm bảo đủ ẩm sau khi gieo.          

 Để thoát nước tốt cũng như tưới khi cần thiết và sử dụng nguyên lý hiệu 

ứng hàng rìa, tốt nhất nên làm luống rộng 0,6m, rãnh 0,3m. Rãnh cao 10-12cm. 

Gieo hai hàng dọc luống cách mép luống 10-15cm, khoảng cách: hốc x hốc = 
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13-15 cm, mỗi hốc 2 hạt. Nếu đất cát pha thoát nước tốt có thể làm luống rộng 

1m, rãnh 0,3m, rãnh cao 7-10cm. Gieo 4 hàng dọc luống khoảng cách: Hốc x 

hốc = 18-20 cm/hốc, mỗi hốc 2 hạt 

- Đối với vụ hè thu 

Đất trồng lạc phải đảm bảo độ đồng đều, đồng ruộng cao, mặt luống 

phẳng không úng cục bộ, đất tơi xốp, nhỏ, sạch cỏ dại, tia quả đâm xuống đất 

cũng như thu hoạch dễ dàng, giảm tỷ lệ đứt tia, sót quả khi thu hoạch. Sau khi 

cày bừa xong tiến hành lên luống. Chiều rộng 1 - 1,2 m. Chiều cao  15 - 30 cm. 

Rãnh rộng 20 - 30 cm 

Trên đất cát ven sông, bãi phù sa tiến hành trồng lạc theo băng rộng: 2,5 - 

3 m và giữa các băng để rãnh rộng: 20 - 30cm 

- Đối với vụ thu đông 

Trồng lạc thu đông nhằm cung cấp nguồn giống cho vụ xuân năm sau vì 

thế nó sẽ rút ngắn thời gian bảo quản giống. Thời gian bảo quản giống lạc thu-

đông chỉ có 1 - 2 tháng trong điều kiện nhiệt độ thấp và khô của mùa đông. Nên 

lạc thu đông để giống có sức nảy mầm cao. 

Giảm lượng giống phải chuẩn bị ở vụ xuân, nên tăng lượng  lạc hàng hoá 

của lạc xuân. Vì hệ số nhân của lạc thấp chỉ khoảng 10 - 12%, nếu để lạc xuân 

làm giống cho vụ sau thì cần lượng giống chiếm 10% sản lượng. Nhưng để lạc 

thu đông làm giống thì chỉ cần 1 - 2% sản lượng. Do đó làm tăng đáng kể lượng 

lạc thương phẩm.  

Do tránh được điều kiện thời tiết khí hậu không thuận lợi khi gieo hạt. 

Khi ra hoa, hình thành quả thuận lợi nên năng xuất lạc thu đông thường cao hơn 

lạc thu, hạt mẩy hơn nên ngoài việc sử dụng là giống còn có thể sử dụng làm lạc 

thương phẩm. Khả năng mở rộng diện tích lạc thu đông lớn hơn nhiều so với lạc 

hẻ thu. 

 Gieo hạt cuối tháng 8 đầu tháng 9 thu hoạch cuối tháng 12 đầu tháng 1. 
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Thời kỳ này điều kiện thời tiết thuận lợi. Giai đoạn từ gieo đến ra hoa nhiệt độ 

không cao 25 - 28
0
C, ẩm độ đồng ruộng phù hợp do đó cây lạc đủ điều kiện sinh 

trưởng dinh dưỡng.  

 Giai đoạn ra hoa đâm tia gặp điều kiện nhiệt độ 23 - 24
0
C, lượng mưa 

vừa đủ thích hợp  nên thuận lợi cho quá trình hình thành và phát triển của quả. 

Thời kỳ phát triển quả vào tháng 11 chưa phải lúc khô gay gắt nhất. 

Sang thời kỳ chín nhiệt độ xuống thấp ít gây ảnh hưởng đến năng xuất. 

Lạc thu đông thu hoạch vào cuối tháng 12 đầu tháng 1 mùa khô thuận lợi cho 

việc phơi và bảo quản. Các bước áp dụng kỹ thuật che phủ nilon cho lạc thu 

đông như sau: 

Các bước công việc Yêu cầu cần đạt được 

1. Lên luống, rạch hàng - Bề mặt luống bằng phẳng tránh để 

úng cục bộ, sạch cỏ dại và chiều 

rộng mặt luống phải tùy thuộc kích 

thước của nilon che phủ 

2. Bón lót toàn bộ phân trước khi 

gieo hạt 

- Tính toán lượng phân bón đáp ứng 

đủ lượng dinh dưỡng cho cây.  

- Bón phân vào giữa hàng. 

3. Lấp kín phân - Phân bón lót phải được vùi kín, 

tránh để hạt tiếp súc trực tiếp với 

phân. 

- San phẳng mặt luống 

4. Phun thuốc trừ cỏ - Chọn thuốc phù hợp với cây trồng 

cạn, tránh để ảnh hưởng đến sự nảy 

mầm của hạt giống. 

- Phun đúng liều lượng và phun đều 
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trên bề mặt luống. 

5. Che phủ nilon - Nilon phải căng phẳng trên bề mặt 

luống, gạt đất xung quanh mép luống 

áp vào mép nilon không được hở 

mép. 

5. Đục lỗ gieo hạt - Đục lỗ theo chiều dọc của luống 

theo mật độ và khoảng cách quy 

định. 

- Gieo hạt vào lỗ đã đục cứ 2 hạt/lỗ, 

gieo hạt ở độ sâu 3-4cm, rồi lấp kín 

hạt. 

   

Vụ thu  đông phủ nilon trước khi gieo hạt nên khi lạc bắt đầu mọc chú ý 

quan sát đề phòng khi gieo hạt bị lấp trong nilon, cây con dễ bị hỏng khi nhiệt độ 

đất lên cao.  

Lạc trồng bằng kỹ thuật che phủ nilon không cần xới xáo, làm cỏ nhưng 

cũng phải chú ý vét cỏ rãnh (nếu có) và khi hạn cần tưới nứơc vào rãnh để lạc 

sinh trưởng, phát triển tốt đạt năng suát cao.  

Vụ thu đông lạc dễ nhiễm bệnh đốm đen, bệnh gỉ rắt nên chú ý phun 

phòng thuốc trừ bệnh hại lá làm rụng lá sớm và hạn chế khả năng chín của lạc. 
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Bài 5: BÓN PHÂN LÓT CHO CÂY LẠC 

1. Giới thiệu 

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới nóng và ẩm, tốc độ phong hoá 

nhanh, hơn nữa, phương pháp thu hoạch với hầu hết các loại cây trồng (lúa, 

ngô...) là tận thu toàn bộ sản phẩm hữu cơ, vì vậy hàm lượng mùn ở hầu hết các 

loại đất của ta đều thấp. Kỹ thuật canh tác đối với lạc chủ yếu là canh tác thủ 

công, do đó phân hữu cơ được sử dụng phổ biến là loại phân bón chủ yếu cung 

cấp cân đối các nguyên tố dinh dưỡng cho lạc. 

2. Bón phân lót cho lạc 

* Cơ sở bón phân cho lạc 

 + Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của lạc trong từng thời kỳ: 

- Thời kỳ nẩy mầm, sử dụng dinh dưỡng trong hạt. 

- Thời kỳ cây con, sử dụng 5% dinh dưỡng N. 

- Thời kỳ ra hoa, sử dụng 23% tổng nhu cầu N, 23% P, 22% Kaly. 

- Thời kỳ hình thành quả và hạt, sử dụng 43% tổng lượng N, 48% P, 66% 

lượng Kaly. 

- Thời kỳ chín, sử dụng 28% lượng N, 22% P, 7%lượng kaly. 

+ Căn cứ vào đất đai (điều kiện canh tác). 

+ Căn cứ vào thời vụ, đặc tính của từng giống.  

   Đối với lạc xuân (chính vụ); bón nhiều, bón sớm. 

  Lạc thu, đông (vụ chiêm); bón ít, bón nhiều lần. 

*  Liều lượng bón phân cho 1ha và cách bón 

Việc sử dụng các loại phân bón cho lạc được tiêu chuẩn hoá như sau: 

+ Phân hữu cơ:  

Bao gồm phân chuồng và phân xanh. ở nhiều vùng sản xuất lạc, bón phân 
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chuồng là một yếu tố kỹ thuật không thể thiếu được để đạt năng suất lạc tương 

đối cao. 

- Phân chuồng (gồm phân gia súc và chất độn chuồng) được sử dụng phổ 

biến trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Phân xanh ít được sử dụng. Lượng 

phân hữu cơ sử dụng cho lạc được đề nghị khoảng 8-12 tấn/ha. Phân hữu cơ 

phải được ủ mục, tốt nhất chuẩn bị trước khi gieo lạc 1 tháng. Để tăng số lượng 

chất lượng phân, người ta dùng bùn ao đập nhỏ, đất cỏ hun... ủ chung với phân 

chuồng. Phân hữu cơ được sử dụng toàn bộ để bón lót. Nếu phân hoai mục có 

thể bón trực tiếp với hạt, Ngược lại. 

+ Phân đạm vô cơ:  

Dạng đạm (N) vô cơ sử dụng bón cho lạc tốt nhất là dạng đạm amôn hoặc 

urê với lượng 20 - 30kg/ha. N vô cơ có thể được sử dụng để bón lót  hoặc bón 

thúc. Có 2 thời điểm bón thúc cho lạc: Có 2 cách bón. 

* Cách 1: (bón 1/2lượng N thúc lần 1, còn 1/2 lượng N thúc lần 2) 

 Lần 1, bón khi lạc có 2 -3 lá kép (sau gieo 15 - 20 ngày);  Lần 2, bón khi 

lạc ra hoa rộ nhằm bổ sung lượng N trong thời kỳ ra hoa kết quả. 

* Cách 2: (bón 1/3 lượng N lót cùng với phân chuồng; 1/3 lượng N bón 

thúc lần 1; 1/3 N số còn lại bón thúc lần 2). 

Việc sử dụng N vô cơ bón cho lạc đòi hỏi kỹ thuật bón hết sức thuận trọng. 

Việc bón N không đúng lúc, không đúng kỹ thuật đôi khi dẫn đến việc làm giảm 

năng suất do gây hiện tượng lốp đổ. 

 Chỉ sử dụng N vô cơ trong các trường hợp sau 

- Lượng phân hữu cơ bón lót không đủ, đất xấu - khả năng thiếu N trong đất. 

- Cây sinh trưởng kém, biểu hiện thiếu N. Khả năng tạo nốt sần kém, nên 

lượng N cố định sinh học không đủ để cung cấp cho các hoạt động bình thường 

của cây. 

- Cần bổ sung N để đạt năng suất cao. 



40 

 

- Bón N vô cơ trên cơ sở lượng P, K, Ca đầy đủ, tạo mối quan hệ cân đối giữa 

các yếu tố dinh dưỡng khoáng. Lượng N vô cơ tối đa có thể sử dụng tới 40 kg/ha. 

+ Phân lân (P): 

Bón phân lân là biện pháp kỹ thuật quan trọng đối với tất cả các vùng trồng 

lạc ở nước ta. Lượng P2O5 bón cho lạc có thể tới 40-80kg/ha, thông thường bón 

40-60kg/ha. Tất cả các dạng P đều có hiệu quả đối với lạc. Tuy nhiên phương 

pháp sử dụng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả phân bón. Nhìn chung chỉ nên 

dùng phân supe lân bón trực tiếp cho lạc, đối với dạng P khó tiêu (apatít) tốt 

nhất nên ủ với phân chuồng để tăng hàm lượng P dễ tiêu và chỉ dùng để bón lót. 

Có 2 cách bón: 

Cách 1, bón lót toàn bộ vào lần cày bừa lần cuối cùng. 

Cách 2, bón  thúc 1/2 lượng P cũng trùng với thời kỳ 2-3 lá kép. 

+ Phân Kali:  

Phân kaly có hiệu quả cao trên đất bạc màu, các loại đất nghèo dinh dưỡng 

và có hiệu quả kém hơn trên đất phù sa, đất thịt hoặc cát pha. 

Dạng kaly K2SO4 hoặc KCl đều có hiệu quả như nhau đối với lạc. Lượng 

bón cho 1ha 40 - 60 kg. Cách bón trùng với bón N. 

+ Bón vôi:  

Bón vôi cho lạc nhằm 2 mục đích, nâng cao pH đất và cung cấp dinh 

dưỡng canxi cho lạc. Ở nước ta, bón vôi đem lại hiệu quả tăng sản trên tất cả các 

loại đất. Vôi được bón trực tiếp cho lạc với lượng bón 500-800kg/ha. Có thể bón 

làm 2 lần, bón lót 80% lượng vôi ở lần cày bừa cuối và lượng còn lại được bón 

thúc khi ra hoa rộ vào vùng quả phát triển. 

Tóm lại, các nguyên tố dinh dưỡng chính đối với lạc (N, P, K, Ca) nên tập 

trung bón lót; và bón thúc P, Ca(vôi) khi lạc ra hoa - hoa rộ. Việc bón thúc sớm 

(2-3 lá kép) chỉ tiến hành khi lượng bón lót không đầy đủ. 

+ Phân vi lượng:  
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Nguyên tố vi lượng quan trọng cần bón cho lạc là Mo, Bo, Cu, Mg... Trong 

kỹ thuật hiện nay, người ta không sản xuất và sử dụng các loại phân vi lượng 

riêng rẽ mà thường dùng tổng hợp các nguyên tố vi lượng để chúng có thể bổ 

sung tác dụng lẫn nhau đối với hiệu quả tăng năng suất lạc. 

Phân vi lượng thường được sử dụng dưới dạng phun lên lá để tăng cường 

hiệu lực của phân. Thời kỳ sử dụng phân vi lượng là 5- 6 lá (quan trọng đối với 

Mo, Bo) thời kỳ hoa rộ và thời kỳ phát triển quả. 

+ Phân vi sinh:  

Phân vi sinh vật (Nitragin) được sản xuất bằng phương pháp sử dụng nòi vi 

khuẩn cố định N (Rhizobium vigna) có hoạt tính cố định N cao. Người ta nhân và 

cố định chúng trong than bùn để sử dụng làm phân bón cho lạc. 

Phương pháp sử dụng: Thường dùng để tẩm hạt trước khi gieo. Có thể tẩm 

khô hoặc ướt. Hạt sau khi được tẩm Nitragin cần được bảo quản tối và gieo ngay 

trong 1-2 ngày (vi sinh vật bị chết nếu tiếp súc với ánh sáng). 

Các thí nghiệm được tiến hành và thực tiễn sản xuất lạc ở nước ta cho thấy: 

Phân vi sinh vật có hiệu quả trên tất cả các loại đất, kể cả trên đất đã trồng lạc. 

Nhưng phân đạt hiệu quả kinh tế cao trên các loại đất mới khai phá, chưa trồng 

lạc, trên đất chua, đất bạc màu. Nghĩa là hiệu quả của Nitragin cao trên các loại 

đất chưa có hoặc có ít vi sinh vật cố định N và trên các loại đất mà khả năng cố 

định N của vi sinh vật kém. 

Vai trò của Nitragin là tăng lượng vi sinh vật cố định N (Rhizobium vigna) 

trong đất để chúng có thể tạo nốt sần sớm và nhiều ở rễ lạc. Hiệu lực của 

Nitragin phụ thuộc vào:  

- Nòi vi sinh vật hoạt động mạnh hay yếu, sức sống của chúng ở phân bón; 

Lượng vi sinh vật cố định N trong Nitragin; Môi trường đất, đất ít hoặc chưa có 

Rhizobium vigna, hiệu lực của phân càng cao. 

- Các điều kiện hoạt động cố định N: Khí hậu, độ ẩm, dinh dưỡng thuận lợi 

cho hoạt động cố định N, hiệu lực của Nitragin càng cao. 
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Ở nước ta, việc sử dụng Nitragin chưa được rộng rãi ở vùng sản xuất lạc, 

khó khăn là phải xác định, phân lập và sản xuất nòi vi sinh vật có hoạt tính cố 

định N cao và phải có biện pháp bảo quản chúng trong thời gian không quá ngắn 

và trong điều kiện khí hậu bình thường để rễ phổ biến trong sản xuất. 

* Tóm Tắt quy trình bón phân lót cho lạc tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

Quy trình đầu tư cho 1 ha 

Lượng phân hữu cơ sử dụng cho lạc khoảng 8-12 tấn/ha 

Lân  (P2O5): Thông thường bón 40-60kg/ha Super lân 

Kali: Dạng kaly K2SO4 hoặc KCl đều có hiệu quả như nhau đối với lạc. 

Lượng bón 40 - 60 kg. Cách bón trùng với bón N. 
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Bài 6: GIEO HẠT 

1. Mật độ - khoảng cách gieo 

*  Cơ sở xác định mật độ hợp lý 

Mật độ hợp lý đối với cây trồng là mật độ cho phép để có thể đạt năng suất 

thu hoạch tối đa trên đơn vị diện tích. 

Các yếu tố cấu thành năng suất lạc gồm (năng suất quả): 

Năng suất quả = Số quả/cây  trọng lượng trung bình quả  M
0 

M
0
: Số cây/đơn vị diện tích

 

Đây là một phương trình cân bằng sinh học. Có mối tương quan nghịch 

giữa mật độ (số cây/ đơn vị diện tích) với các yếu tố của năng suất cá thể. Tuy 

nhiên, cân bằng này biểu hiện bằng 1 đường cong sinh học, mật độ hợp lý sẽ là 

mật độ cho tích số trên có trị số cao nhất; khi đó, các giá trị về chỉ số diện tích 

lá, trọng lượng khô tích luỹ của quần thể cũng đạt trị giá hợp lý nhất. Mối quan 

hệ giữa các chỉ tiêu này đã được trình bày ở trên. Yếu tố động, dễ tác động nhất 

vào hệ thống cân bằng này là mật độ. Tác động vào mật độ là yếu tố kỹ thuật 

quan trọng để đạt năng suất lạc cao. 

+ Các nguyên tắc xác định mật độ hợp lý. 

Phải căn cứ vào điều kiện sinh trưởng, phát triển của lạc trên đồng ruộng. 

chủ yếu dựa vào 3 nguyên tắc sau: 

- Đặc điểm sinh trưởng di truyền giống: Các giống có thể sinh trưởng 

mạnh, trồng thưa hơn các giống sinh trưởng kém, phân cành ít. 

- Điều kiện thời tiết khí hậu của mùa vụ gieo trồng. 

- Điều kiện canh tác cụ thể. 

+ Mật độ khoảng cách gieo, phương thức gieo: 

+ Mật độ: 

Căn cứ đặc điểm giống, thời vụ, điều kiện canh tác của từng vùng để xác 
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định mật độ gieo trồng. 

 Miền bắc 

- Vụ xuân: 28 - 33 cây/m2; 40cm x 10cm x 2cây, 35cm x 10cm x 1.                                       

- Vụ thu, đông: 35 - 45 cây/m
2
; 30cm x 10cm x 2cây 

Nếu gieo hốc, thì gieo 2 cây/hốc, cách nhau 18-20cm. 

 Miền trung 

- Vụ Đông xuân: 35 - 40 cây/m
2
; 25 x 20 x 2 cây 

- Vụ Hè thu: 30cm x 10cm x 1cây 

+ Phương thức gieo 

 - Gieo hốc: Ưu điểm chủ yếu ở những vùng không thâm canh được thường 

ở những nơi có độ dốc tương đối lớn, mật độ khoảng cách tuỳ thuộc vào giống 

và từng địa phương như: Hạt đội đất khi nẩy mầm khoẻ; Tỷ lệ đậu hoa cao, do 

hạn chế phân cành muộn; Khoảng cách giữa các cây rộng tiện lợi cho chăm sóc 

sử dụng ánh sáng và dinh dưỡng hợp lý. 

Nhược điểm, theo phương thức này tốn nhiều công chăm sóc, không chăm 

sóc bằng cơ giới được. 

- Gieo hàng kép: 

Ưu điểm, phương pháp này chỉ áp dụng lạc trồng xen với cây trồng khác, 

chăm sóc dễ, ít bị tổn thương cơ giới, giữ ẩm cho đất. 

Nhược điểm, sớm cạnh tranh về dinh dưỡng và ánh sáng, năng suất không cao. 

- Gieo hàng đơn:  

 Ưu điểm, thường phổ biến nhất hiện nay, tiện cho chăm sóc và cả cơ giới hoá 

được, cây phát triển cân đối (cả về rễ, thân, lá)... cây sử dụng dinh dưỡng hợp lý. 

  Nhược điểm, sức đội đất kém, mất khoảng (mất cây), số cành ra muộn nhiều. 

*  Nguyên nhân làm giảm mật độ trên ruộng sản xuất 
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Trong thực tế sản xuất hiện nay, mật độ lạc thu hoạch thực tế trên đồng 

ruộng thường thấp do đó đã hạn chế nhiều năng suất lạc. Những nguyên nhân 

chủ yếu làm mật độ thực thu trên đồng ruộng lạc thấp: 

- Lượng giống gieo ít: Để đảm bảo mật độ gieo 30-35 cây/m
2
, lượng giống 

gieo phải là 180-190kg/ha. Do vậy chi phí về giống thường lớn. Một số nơi do 

thiếu giống, chỉ gieo 120 - 150kg/ha. 

- Tỷ lệ mọc thấp: Tỷ lệ mọc thấp có thể do giống xấu (tỷ lệ nẩy mầm trong 

phòng đạt dưới 90%), hoặc do gặp điều kiện bất thuận khi gieo (nhiệt độ, độ ẩm 

đất quá thấp hoặc quá cao), hoặc do cả 2 nguyên nhân trên. 

- Chết cây trong quá trình sinh trưởng: Có thể chết cây do cơ giới khi xới 

xáo, làm cỏ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu đẫn đến chết cây là sâu bệnh, nguy 

hiểm nhất là bệnh chết ẻo, bệnh lở cổ rễ, thối cây con, sâu xám... có thể gây 

giảm mật độ nghiêm trọng. Có khi mất tới 50 - 80% số cây.  
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MÔN HỌC 3: 

BÓN PHÂN VÀ CHĂM SÓC CHO CÂY LẠC 

BÀI 1: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH ĐỂ XỬ LÝ 

PHÂN CHUỒNG, PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP 

1. Chế phẩm vi sinh Trichoderma sp: 

Quy trình sản xuất phân ủ: Tính ủ cho 1 tấn nguyên liệu  

1.1. Nguyên liệu: 

TT Nguyên liệu ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Trichoderma sp kg 2 
Chứa vi sinh 

vật gốc 

2 
Rơm, phế phụ phẩm 

Nông nghiệp 
Kg 600  

3 Phân chuồng kg 400  

4 Super lân kg 30  

5 Nước tưới lít 500-550 
Tuỳ theo 

nguyên liệu 

1.2. 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.  

- 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 
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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. 

 

Chế phẩm sinh học 

 

 

Phân hữu cơ vi sinh 
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2. Chế phẩm FBP: 

2.1.Giới thiệu Chế phẩm FBP: Chế phẩm FBP là sản phẩm của Trung 

tâm Ứng dụng chuyển giao KHCN - Thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 

Nam. Chế phẩm FBP có chứa  các nhóm vi sinh vật (VSV) hữu ích gồm: VSV 

cố định Nitơ, VSV phân giải lân, VSV phân giải Cenluloza, VSV phân giải 

Protein và VSV đối kháng với một số nấm bệnh, hạn chế một số nấm bệnh hại 

dưa hấu như: Fusarium, Pythyum, Sclerotium Rolfsi.  

2.2.Giới thiệu phương pháp ủ phân hữu cơ vi sinh 

- Nguyên liệu cần ủ cho 01 tấn phân hữu cơ vi sinh: 

+ Nguyên liệu hữu cơ: Rơm rạ, thân cây ngô, đậu, bèo lục bình….: 3m3 

+ Phân chuồng (phân heo, bò, gà, cút…): 200 – 500kg 

Bước 1: Chọn điểm ủ phân. Chọn nơi bằng phẳng, không đọng nước, 

dưới bóng cây hoặc trong nhà. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu ủ: Sử dụng cho 1 tấn nguyên liệu hữu cơ:  

+ 03 kg chế phẩm FBP 

+ Đạm urê hoặc đạm sunphat:  1-2 kg 

+ Phân lân: 5-10 kg 

+ Rỉ đường hoặc đường phèn: 5-7 kg. 

Bước 3: Các bước ủ phân: 

+ Phối trộn đều tất cả các loại nguyên liệu hữu cơ và phân chuồng (Nếu 

nguyên liệu dài thì chặt ngắn 25-30 cm, nếu khô thì dùng nước tưới cho đạt độ 

ẩm 45-50 
0
C) 

+ Chia đống nguyên liệu đã phối trộn và chế phẩm sinh học thành 05-06 

lớp 

+ Xếp nguyên liệu thành từng lớp dày 20-25cm, rộng 150cm và chiều dài 

tùy thuộc vào khối lượng đống nguyên liệu ủ. Trộn đều  các nguyên liệu hữu cơ 
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trên theo từng lớp cho đến hết nguyên liệu. Đảo đều lần cuối rồi dùng bạc đậy 

kín. Sau 2-3 ngày kiểm tra nhiệt độ đống phân ủ, sờ tay vào thấy nóng là đạt yêu 

cầu, nếu không nóng thì đảo đống phân và chú ý bổ sung nước cho đủ độ ẩm 

Bước 4: Đảo đống ủ:  

Nguyên tắc đảo từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong và kiểm tra độ ẩm 

của nguyên liệu ủ phân. Nếu khô thì dùng nước bổ sung cho đủ độ ẩm. Nếu ướt 

thì cào rộng ra để bốc hơi nước mới đảo phân. Thời gian 07-10 ngày đảo một 

lần. Sau 30 ngày có thể sử dụng bón cho cây trồng. 
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BÀI 2: DẶM, TỈA LẠC SAU KHI GIEO 

Sau khi gieo, ruộng đậu, lạc thường có hiện tượng mật độ, khoảng cách 

cây con không đồng đều, không đảm bảo được mật độ, khoảng cách mong 

muốn; nơi dày nơi thưa, thậm chí bị mất khoảng, dẫn đến sự sinh trưởng, phát 

triển của cây con không đều nhau, ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng của 

đậu tương, lạc. Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng này, trong đó có một 

số nguyên nhân chính thường gặp sau đây: 

1. Do chất lượng giống 

 Chất lượng hạt giống là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định 

đến khả năng nảy mầm của hạt. Nếu chất lượng hạt giống tốt sẽ cho tỷ lệ nảy 

mầm cao, hạt nảy mầm nhanh, đồng đều, cây mầm khỏe; đây là cơ sở quan 

trọng nhất để đảm bảo mật độ cây con trên đồng ruộng; ngược lại, chất lượng 

hạt giống kém sẽ dẫn đến tỷ lệ nảy mầm thấp, thời gian nảy mầm kéo dài, không 

đồng đều, cây mầm yếu…làm giảm mật độ, mất khoảng, cây con sinh trưởng 

kém, làm giảm sút đáng kể năng suất, sản lượng sau này.  

Chất lượng hạt giống kém được phản ảnh qua một số chỉ tiêu, nội dung 

chủ yếu thường gặp như sau: 

Chỉ tiêu Biện pháp khắc phục chủ yếu 

- Hạt giống lấy ra từ những lô hạt 

thu hoạch chưa đảm bảo độ chín 

- Hạt giống thu hoạch về gặp mưa, 

phơi không kịp tỉ lệ mọc giảm hoặc 

không nảy mầm 

- Những ruộng để làm giống phải thu 

hoạch khi hạt (quả) đã chín hoàn toàn; 

không thu quá sớm hoặc quá muộn 

- Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch hạt 

giống. Phải phơi hoặc sấy khô quả/hạt 

ngay sau thu hoạch 

- Thời gian bảo quản hạt giống quá 

lâu, dễ bị biến chất trong quá trình 

- Không lấy hạt giống đã bảo quản qúa 

lâu (> 2 tháng) để gieo; tốt nhất là lấy 

hạt giống vụ trước gieo ngay cho vụ 
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bảo quản làm mất sức nảy mầm sau. 

- Bảo quản không đúng quy cách, 

hạt giống bị “chảy dầu”, mất sức 

nẩy mầm  

Nếu phải bảo quản thì: 

- Hạt giống phải được chọn lọc kỹ, 

phơi khô (thủy phần <12%) mới cho 

vào bảo quản.  

- Với lạc giống phải phơi cả quả, 

không được tách hạt, phơi trên 

nong/nia/bạt…không phơi trực tiếp 

trên nền sân gạch, sân xi măng trong 

nắng to. 

- Bảo quản đúng quy trình theo 

phương pháp bảo quản kín trong 

chum/vại/vò. 

- Hạt giống bị nhiễm nhiều sâu 

bệnh 

- Không lấy hạt ở những ruộng bị 

nhiễm nhiều sâu bệnh làm giống 

- Khi bảo quản hạt giống phải thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và 

xử lý để phòng trừ sâu bệnh trong lô 

hạt giống bảo quản. 

- Hạt giống bị gãy, vỡ, xây sát 

nhiều 

- Trong quá trình thu hoạch, gặt, đập, 

tuốt quả, tách hạt và bảo quản hạt 

giống phải hết sức nhẹ nhàng, cẩn 

thận; tránh làm dập nát, gãy hoặc gây 

vết thương cơ giới cho hạt giống 

- Không phơi khô hạt giống trước 

khi gieo  

- Trước khi gieo hạt phải phơi/hong 

khô lại hạt giống; đảm bảo độ ẩm của 
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hạt giống là thấp nhất (dưới 12%) để 

khi gieo xuống đất hạt sẽ hút nước dễ 

dàng và nhanh hơn, hạt nẩy mầm 

nhanh và đều. 

2. Do kỹ thuật gieo trồng 

 Phương thức và kỹ thuật gieo trồng có ảnh hưởng lớn đến khả năng nảy 

mầm, sức nẩy mầm và mật độ cây con trên đồng ruộng: 

* Phương thức gieo trồng 

Gieo trồng theo phương thức lên luống có che phủ thì tỷ lệ nẩy mầm, sức 

nẩy mầm cao hơn so với phương thức gieo trồng truyền thống không có màng 

che phủ, nhất là vụ lạc thu đông. 

*  Độ sâu lớp đất lấp hạt khi gieo: 

- Khi đất trồng đậu lạc quá ẩm ướt nếu lớp đất lấp hạt quá dầy hạt dễ bị 

thối, tỷ lệ mọc mầm thấp, thời gian nẩy mầm kéo dài, cây mầm yếu. 

- Nơi đất cát, bạc màu, khô, nắng nóng, nếu lớp đất lấp hạt mỏng làm cho 

hạt dễ bị biến chất, mất sức nẩy mầm. (người học cần tham khảo thêm nội dung 

này tại mô đun 1, mô đun 2 của nghề này). 

3. Do chăm sóc sau gieo 

- Nếu sau gieo hạt đất quá ẩm hay ruộng bị ngập úng thì hạt giống dễ bị 

thối ủng, biến chất, mất sức nẩy mầm; ngược lại nếu để quá khô hạn thì hạt 

giống không hút được no nước, dẫn đến thời gian nẩy mầm kéo dài, nằm lâu 

trong đất dễ bị kiến, mối, côn trùng, chim chuột ăn phá. Mặt khác do tồn tại lâu 

trong đất nên hạt giống cũng dễ bị biến chất, cây mầm dễ bị héo chết…Tất cả 

những điều này dẫn đến mật độ cây không đảm bảo. 

- Đối với loại đất pha cát, đất dễ bị đóng váng, bí dí chặt, nhất là sau gieo 

gặp mưa to, cần phải phải tiến hành xới xáo nhẹ ngay sau khi mầm bắt đầu nhú 

khỏi mặt đất để tạo sự thông thoáng, tạo điều kiện cho cây mầm sinh trưởng, 
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phát triển nhanh, khỏe, không bị chết ẻo, không bị mất khoảng làm giảm mật độ 

cây con trên ruộng. 

4. Do tác động của ngoại cảnh 

Một số yếu tố ngoại cảnh bất lợi thường gặp làm ảnh hưởng sấu đến mật 

độ, khoảng cách cây con trên ruộng lạc: 

- Sau gieo gặp mưa lớn, mưa kéo dài nhiều ngày, nhất là vụ Hè - Thu gieo 

trên nền đất trũng thấp. 

- Ruộng bị ngập úng nước hay quá khô hạn lâu ngày 

- Vụ xuân, khi đậu tương, lạc nẩy mầm và giai đoạn cây con thường gặp 

điều kiện trời âm u, mưa phùn lâu ngày, ẩm độ đất, ẩm độ không khí cao...dẫn 

đến sâu bệnh phát triển mạnh, nhất là sâu xám, bệnh thối lở cổ rễ, tuyến trùng 

hại rễ...làm cho cây mầm dễ bị hại.  

5. Xác định mật độ và lượng hạt giống cần dặm. 

5.1. Phương pháp xác định 

 Ngay khi hạt mọc mầm, lá mầm mới nhú khỏi mặt đất cần tiến hành xác 

định được chính xác mật độ, khoảng cách của cây con trên ruộng để quyết định 

nên hay không nên dặm/tỉa bổ sung. Phương pháp xác định cần phải kết hợp 2 

phương pháp sau: 

- Phương pháp quan sát thực tế trên đồng ruộng: 

 Sau gieo, khi hạt bắt đầu nảy mầm nhú lên khỏi mặt đất cần thường xuyên 

thăm ruộng để quan sát, nhận xét, đánh giá sơ bộ khả năng nẩy mầm của hạt 

giống và mật độ khoảng cách của cây mầm trên đồng ruộng để chủ động có biện 

pháp khắc phục. 

 Phương pháp này mang tính chủ quan, kết quả không chính xác lắm, 

nhưng dễ thực hiện, có thể chấp nhận được.  

- Phương pháp điều tra theo điểm đại diện: 
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 Đây là phương pháp khoa học nhất, cho kết quả khá chính xác.  

Cách tiến hành: 

+ Chọn ruộng điều tra: đại diện cho giống, nền đất cao, trũng... 

+ Lấy điểm điều tra theo phương pháp 9 điểm, đại diện phân bố đều khắp 

trên ruộng cần điều tra theo sơ đồ dưới đây; 

+ Diện tích 1 điểm điều tra: Tùy theo phương thức gieo trồng: 

 Nếu gieo vãi theo băng rộng: mỗi điểm điều tra là 1m
2
. 

 Nếu gieo theo khóm theo hàng trên luống hẹp: mỗi điểm điều tra là 1m 

dài mặt luống. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ cách lấy điểm điều tra mật độ cây con trên ruộng 

+ Tại mỗi điểm điều tra, đếm tổng số khóm, số cây con thực tế có trong 

điểm; quan sát khoảng cách giữa các cây, khóm/hàng; giữa các hàng (rạch) với 

nhau 

+ Tính mật độ cây con thực tế quy ra 1m
2
 cho từng điểm, sau đó tính 

trung bình của cả 10 điểm (cho cả ruộng) 

+ Đối chiếu, so sánh với mật độ theo yêu cầu của quy trình kỹ thuật gieo 

ban đầu. Nếu mật độ thực tế thấp hơn yêu cầu ≤ 5%, mất khoảng, đất trống 

nhiều thì cần phải tiến hành dặm bổ sung ngay. 

1 

5 2 

3 

8 

6 

4 9 

7 
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Tuần tự các bước thực hiện như sau: 

Bước 
Nội dung  

công việc 
Yêu cầu cần đạt 

Các lỗi 

 thường gặp 

1 Chọn ruộng điều 

tra 

- Đại diện cho giống, nền 

đất, phương thức và thời 

điểm gieo trồng 

- Ruộng điều tra 

không đại diện 

theo các tiêu chí 

đề ra 

2 Xác định và đánh 

dấu địa điểm, danh 

giới điểm điều tra 

- Đủ số điểm; đúng kích 

thước, đúng hình dáng quy 

định 

- Phân bổ ngẫu nhiên, đều 

khắp trên ruộng đều tra 

- Hình dáng, kích 

thước điểm điều 

tra không đúng 

- phân bổ không 

đều khắp trên 

ruộng 

3 Đếm, ghi chép số 

cây thực tế có trong 

điểm điều tra 

- Đếm chính xác số cây có 

trong điểm, không đếm thừa 

hay bỏ sót 

- Ghi chép đầy đủ, chính xác 

- Quan sát khoảng cách của 

các cây, các hàng 

- Đếm không 

chính xác 

- Ghi chép nhầm 

lẫn  

4 Tính toán mật độ 

cây con có thực tế 

trên ruộng điều tra 

- Tính đúng, chính xác, quy 

ra số cây/m
2
  

- Tính toán bị 

nhầm lẫn, sai sót 

5 So sánh với yêu 

cầu mật độ cần đạt 

- Kết luận mật độ thực tế dày 

hay thưa so với yêu cầu (%) 

- Đưa ra quyết định nên hay 

- Đưa ra kết luận 

và quyết định sai, 

không phù hợp 
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không nên dặm, tỉa bổ sung 

- Nếu cần dặm, tỉa bổ sung thì 

thời điểm tiến hành khi nào?  

5.2. Cách tính toán mật độ cây con trên đồng ruộng 

Tính theo công thức sau: 

MĐ (cây/m
2
)  = 

Tổng số cây đếm được trong 10 điểm điều tra 

Tổng diện tích 10 điểm điều tra 

 

5.3. Cách tính lượng hạt cần để dặm bổ sung 

A = B x C x P 

Trong đó: 

A: Khối lượng hạt giống cần có để dặm bổ sung (kg) 

B: Số hạt giống cần dặm bổ sung cho 1m
2
  

C: Diện tích của ruộng đậu, lạc cần dặm (m
2
 ) 

P: Trọng lượng của 1000 hạt giống (gam) 

Sau khi tính được khối lượng hạt giống (A) cần có để dặm bổ sung, cần 

cộng thêm khoảng 5% lượng hạt giống để dự phòng. 

6. Dặm tỉa và kỹ thuật dặm tỉa. 

Thế nào là dặm tỉa? 

Dặm tỉa có nghĩa là gieo lại ngay vị trí cây không mọc bằng những hạt lạc 

cùng giống để sau này không để sót chỗ trống đó. Việc dặm tỉa có hai điều lợi: 

thứ nhất là không để thiếu cây, phí đất; thứ hai không để đất trống cho cỏ dại 

chen vào. 

Tỉa cây là nhổ bỏ những cây mọc yếu ớt trong những cụm cây mọc lên 
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quá dày, để tạo cho các cây có một khoảng cách vừa phải mà sinh trưởng mạnh. 

Tỉa cây cũng có thể chia làm nhiều đợt, lần đầu khi cây mới ra lá kép, và các lần 

sau khi cây ra được vài lá kép trở lên. Tất cả những cây mọc yếu, bị sâu bệnh, dị 

dạng và mọc quá dày nên nhổ bỏ đừng tiếc. 

- Tác dụng của dặm, tỉa 

- Dặm bổ sung để đảm bảo số cây/đơn vị diện tích theo yêu cầu, nhằm 

góp phần đạt được năng suất của , lạc theo dự kiến 

-  Tỉa có tác dụng: 

+ Để đảm bảo được mật độ, khoảng cách cây hợp lý theo quy trình kỹ thuật 

+ Loại bỏ sớm được những cây còi cọc, cây bị sâu bệnh, cây sinh trưởng 

kém, cây dị hình 

+ Loại bỏ được cây khác dạng, khác giống 

+ Tập trung dinh dưỡng nuôi những cây còn lại, tạo đà cho cây sinh 

trưởng phát triển tốt. 

- Yêu cầu cần đạt khi dặm, tỉa 

- Dăm, tỉa càng sớm càng tốt, thường tiến hành ngay sau khi cây mầm nhú 

lên khỏi mặt đất, có 2 lá. 

 - Sử dụng các hạt giống đã ngâm ủ nứt nanh để dặm, tránh sự chênh lệch về 

sinh trưởng giữa cây dặm và cây gieo trước. 

  - Khi dặm, tỉa không làm ảnh hưởng đến các cây xung quanh 

 - Khi dăm, tỉa xong phải đảm bảo được mật độ, khoảng cách của cây con 

trên đồng ruộng theo quy định. 

 - Dặm đúng giống. 

- Các bước và cách thức thực hiện công việc  

+ Tỉa lần 1: 

 Căn cứ vào kết quả điều tra mật độ, khoảng cách cây con như đã nêu ở 
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mục 2, tùy tình hình sinh trưởng, phát triển của cây mầm trên đồng ruộng để đưa 

ra mức độ cần phải tỉa bớt cây nhiều hay ít. 

*  Yêu cầu của việc tỉa cây lần 1: 

+ Tỉa sớm, kịp thời khi cây con ra được 1 - 2 lá thật 

+ Tỉa ở những nơi có mật độ cây con dày hơn so với quy định 

+ Tỉa bỏ những cây còi cọc, cây bị sâu bệnh, cây sinh trưởng kém, cây dị 

hình, cây bị tổn thương. 

+ Tỉa bỏ cây khác dạng, khác giống 

+ Không làm tổn hại đến các cây còn lại xung quanh 

+ Thu gom, tiêu hủy các cây đã nhổ bỏ, vệ sinh đồng ruộng 

* Kỹ thuật thực hiện: 

+ Tiến hành tuần tự dọc theo băng, theo luống. Nếu gieo trồng theo luống 

hẹp thì di chuyển trong ruộng theo rãnh luống, không dẫm đạp lên mặt luống. 

+ Quan sát, xác định nơi và cây cần tỉa bỏ 

+ Khi tỉa, một tay ấn nhẹ lên mặt đất quanh gốc cây, tay kia cầm sát gốc 

cây, nhẹ nhàng nhổ cây cần tỉa khỏi mặt luống để tránh làm gẫy nát thân lá và 

ảnh hưởng đến rễ của cây còn lại xung quanh. 

+ Dặm bổ sung 

* Yêu cầu cần đạt khi dặm bổ sung: 

- Dặm đúng thời điểm khi hạt đã mọc mầm nhú khỏi mặt đất, ra được 1- 2 

lá thật 

- Dặm đúng giống 

- Dặm đúng vị trí, đúng mật độ, khoảng cách, không bỏ sót khoảng trống 

bị mất cây 

- Lấp đất kín hạt dặm  
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- Không làm ảnh hưởng đến cây mầm xung quanh 

- Sau dặm, cây mầm mọc sau ít có sự chênh lệch về sinh trưởng so với 

cây mầm mọc từ trước. 

- Mật độ, khoảng cách cây con trên ruộng được đảm bảo, đồng đều 

* Kỹ thuật thực hiện: 

Tuần tự tiến hành các bước thực hiện theo bảng sau: 

Bước Nội dung công việc Yêu cầu cần đạt Các lỗi hay gặp 

1 - Chuẩn bị giống - Chuẩn bị đúng 

giống, đủ khối lượng 

hạt giống cần (kể cả 

lượng hạt dự phòng) 

- Lẫn giống 

- Chuẩn bị thừa 

hoặc thiếu hạt 

giống cần dặm 

2 Xử lý hạt giống để phòng 

trừ sâu bệnh gây hại 

- Như đã giới thiệu ở 

mục 4, mô đun 1 của 

chương trình này. 

- Sử dụng không 

đúng hóa chất khi 

xử lý hạt giống 

- Xử lý không 

đúng quy trình 

3 Ngâm ủ hạt giống - Như đã giới thiệu ở 

mục 4, mô đun 1 của 

chương trình này. 

- Mầm mọc quá dài, 

cây mầm yếu khi 

dặm dễ bị chết 

4 Tiến hành dặm bổ sung. 

Dặm lần lượt theo băng, 

theo luống đều khắp trên 

ruộng 

- Như đã nêu ở 

phần yêu cầu cần 

đạt của dặm bổ 

sung đã nêu trên.  

  

* Vật tư, công cụ cần thiết để thực hiện công việc: 

- Hạt giống lạc cùng loại 
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- Thuốc bảo vệ thực vật để xử lý hạt giống 

- Xô, thùng, chậu, bao tải để ngâm ủ hạt giống 

- Dụng cụ chứa đựng hạt giống đi dặm. 

- Dụng cụ để đào, lấp đất khi dặm hạt: cuốc lưỡi nhỏ/cây dầm/dao nhọn 

đầu... 

- Bộ đồ bảo hộ lao động. 

- Tỉa lần 2 (thường gọi là tỉa định cây) 

* Mục đích:  

- Cố định mật độ, khoảng cách số cây trên đơn vị diện tích 

- Nhổ bỏ những cây con sinh trưởng kém, còi cọc, nhiễm sâu bệnh nặng, 

đặc biệt là các loại bệnh do vi khuẩn, vi rút gây hại. 

- Nhổ bỏ các cây mầm mọc quá chậm về sau không có khả năng trở thành 

cây hiểu hiệu. 

- Nhổ thưa bớt các cây mọc ở những nơi có mật độ cây quá dầy  

- Tập trung dinh dưỡng nuôi các cây còn lại 

* Kỹ thuật thực hiện: 

- Thời điểm tiến hành: sau dặm bổ sung, khi cây con ra được 3 - 4 lá thật 

- Kỹ thuật thực hiện tương tự như tỉa lần 1.  
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Bài 3. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU NGOẠI 

CẢNH, DINH DƯỠNG CỦA CÂY LẠC 

1. Đặc tính sinh vật học của lạc 

Các thời kỳ sinh trưởng phát triển của lạc 

Chu kỳ sinh trưởng của cây lạc trên thế giới nói chung dài từ 85 ngày (đối 

với những giống chín sớm nhất ở vùng nhiệt đới) đến 170-180 ngày (đối với 

những giống muộn ở các vùng lạnh, vùng ôn đới ở gần mức giới hạn phân bố 

cây lạc). Các giống lạc trồng phổ biến ở Việt Nam có thời gian sinh trưởng từ 3 

tháng rưỡi đến 4 tháng. Các giống muộn có thời gian sinh trưởng dài 5-6 tháng 

hiện nay ít được trồng trên diện tích lớn. 

1.1. Thời kỳ nẩy mầm của hạt 

 Sự nẩy mầm của hạt là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ sinh trưởng lạc. Đây 

là quá trình hạt chuyển từ trang thái tiềm sinh sang trạng thái sống. Hạt lạc mà 

thành phần chủ yếu là lipít và prôtêin ở dạng dự trữ, trong quá trình nẩy mầm đã 

trải qua một loạt các quá trình biến đổi sinh hoá sâu sắc dưới ảnh hưởng trực 

tiếp của các điều kiện môi trường để chuyển hoá các chất dự trữ thành cấu tạo 

của cây con. Các quá trình chủ yếu của sự nẩy mầm bao gồm: 

*  Sự hút nước của hạt 

 Muốn hoạt hoá các men, trước hết phải hút đủ nước. Lượng nước hạt cần 

hút để nẩy mầm rất lớn. Theo Bouffil, hạt phải hút lượng nước ít nhất bằng 35-

40% khối lượng hạt thì mới có thể nẩy mầm bình thường được. Trong điều kiện 

thuận lợi (môi trường bão hoà nước) hạt có thể hút lượng nước bằng 60-65% 

trọng lượng hạt. Đó là lượng nước tối thích cho sự nẩy mầm. Thời gian hút nước 

chủ yếu trong 24 giờ đầu tiên sau khi gieo. Trong điều kiện thuận lợi, trong 8 

giờ đầu hạt đã hút 70-90% lượng nước cần (Bouffil). Sức hút nước, lượng nước 

hút và thời gian hút nước phụ thuộc nhiều vào sức sống hạt giống, độ ẩm hạt, độ 

ẩm và nhiệt độ môi trường. 

Hạt hút nước theo cả 2 phương thức bị động và chủ động. Ở hạt chết (mất 
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sức nẩy mầm) chỉ còn khả năng hút nước bị động nên ở những hạt này nước 

được hút vào hạt quá nhiều, gây thối hạt. 

*  Hoạt động các men phân giải 

 Trong hệ thống các men hoạt động trong hạt, quan trọng nhất là các men 

thuỷ phân lipít và protêin. Lipít là thành phần chính của hạt, trong quá trình nẩy 

mầm nhờ hoạt động của các loại men phân giải, chủ yếu là lipaza, các hệ thống 

men deroxynaza... Để chuyển hoá thành sản phẩm cuối cùng là gluco, vận 

chuyển về bộ phận dinh dưỡng. 

Sơ đồ tổng quát của sự phân giải như sau: 

 

                          Glyxêrin         Triozofosphat           Gluco 

  Lipít       

                           A xít béo                       Axetilacofecmen A 

- Phản ứng hình thành gluco từ Axetilacofecmen A là phản ứng thuận nghịch. 

Gluco có  thể theo chiều nghịch tạo nên axetilacofecmen A và từ đó đi vào chu 

trình Krepb hoặc tổng hợp protêin cấu tạo nên cây non hoặc bị ô xy hoá triệt để tạo 

thành  C2O + H2O, giải phóng năng lượng sử dụng cho các hoạt động sống. 

- Quá trình phân giải lipít thành gluco đòi hỏi lượng ôxy rất lớn, vì lượng ô 

xy trong lipít chỉ chiếm 12% trọng lượng phân tử, nhưng ôxy trong gluco chiếm 

tới 49%. Nguồn ôxy thiếu hụt này được bổ xung từ không khí trong quá trình hô 

hấp của hạt. 

- Trong điều kiện bình thường của quá trình nẩy mầm, do lượng ôxy hấp 

thu lớn nên hệ số hô hấp có tương quan nghịch với cường độ hô hấp và luôn nhỏ 

hơn 1. Hệ số hô hấp giảm dần từ ngày thứ nhất của quá trình nẩy mầm đến khi lá 

mở chỉ còn 0,4-0,6% trong khi đó cường độ hô hấp tăng dần trong thời gian này 

(Trần Triều Khánh, 1966). 

- Trong điều kiện thiếu oxy, phản ứng axetilacofcmen A gluco tiến hành 
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theo chiều nghịch, axít béo tích luỹ trong hạt nhiều làm giảm pH do đó làm dối 

loạn hoạt động của các men, làm hạt bị thối. Protein dự trữ trong hạt cũng bị phân 

giải thành các axít amin để tổng hợp lại thành protein cấu tạo ở các cây con. 

Biểu hiện bên ngoài đầu tiên của quá trình nẩy mầm là trục phôi hạ diệp dài 

ra rất nhanh, sau 3 ngày nẩy mầm có thể đạt 1-2cm. Do trục phôi hạ diệp phát 

triển, đưa rễ mầm lộ ra khỏi hạt và phát triển thành rễ chính đầu tiên cắm sâu 

vào đất, đồng thời trục phôi hạ diệp dài ra, đưa lá mầm lộ ra khỏi mặt đất. 

* Các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình nẩy mầm của hạt 

- Điều kiện ngoại cảnh: Điều kiện môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới quá 

trình nẩy mầm là nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí (ôxy). 

Nhiệt độ tối thấp 12
0
C. Trên 15

0
C hạt có thể nẩy mầm bình thường, nhiệt 

độ thích hợp nhất 23-37
0
C nẩy mầm tốt nhất. Ẩm độ, hạt lạc tương đối lớn, 

muốn nẩy mầm phải hút 1 lượng nước đáng kể, hạt hút đẫy nước, chứa 1 hàm 

lượng nước 35-40% trọng lượng hạt. Ôxy, thiếu ô xy hạt hô hấp kém, mầm sinh 

trưởng yếu, hoặc hạt có thể bị thối. 

- Chất lượng hạt giống: Phẩm chất hạt có ảnh hưởng lớn đến sự nẩy mầm. 

Hạt lạc rất dễ mất sức nẩy mầm nếu cất giữ không tốt. Điều kiện cất giữ tốt, hạt 

phải có ẩm độ dưới 8% và nhiệt độ nơi bảo quản dưới 15
0
C hoặc thấp hơn. Hiện 

tượng ngủ nghỉ có ảnh hưởng tới tỷ lệ nẩy mầm và sức sống của hạt. Nhóm 

virginia có thời gian ngủ từ 1- 4 tháng, nhóm spanish và valencia ngủ rất ngắn, 

có thể nẩy mầm ngay khi chín. Tính ngủ của hạt không đồng đều, trong quả hạt 

phía cuống ngủ dài hơn hạt phía mỏ quạ. 

- Kỹ thuật gieo: Chú ý không nên gieo quá sâu, sâu quá (trên 10-12cm) 

thân mầm không đội được hạt lên khỏi mặt đất. Cây con nhú lên sẽ rất yếu, màu 

nhạt, thân mảnh. Đặt hạt ngược cũng ảnh hưởng đến sự mọc mầm. 

1.2.  Thời kỳ cây con 

Thời kỳ cây con tính từ khi lạc mọc đến bắt đầu nở hoa. Thời kỳ này có thể 

kéo dài khoảng 25-45 ngày tuỳ giống và điều kiện nhiệt độ, ẩm độ. Khi cây lạc 
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có 3 lá thật thì 2 cành ở nách lá mầm đã xuất hiện và khi 2 cành đó có 3- 4 lá, 2 

cành ở nách lá thật thứ nhất và thứ 2 cũng bắt đầu nhú lên. khi cây lạc bắt đầu 

nở hoa thứ nhất số lượng cành xuất hiện là 2 cặp. 

Nhìn chung, ở thời kỳ cây con, bộ phận dưới mặt đất sinh trưởng nhanh, bộ 

phận trên mặt đất sinh trưởng chậm, (thân cao 10-15cm) cành sinh trưởng chậm, 

khi bắt đầu ra hoa chiều dài cành mới vượt quá thân. Vật chất khô tích luỹ 

không quá 10% so với tổng số chất khô. 

Trong thời kỳ này, cây không cần nhiều nước, theo tài liệu nghiên cứu ở 

Trung Quốc, nhu cầu nước so với tổng lượng nước cây cần thiết trong thời kỳ 

này chiếm 16-31% với các giống lạc ở Miền Bắc 19-26% với các giống lạc trân 

châu ở Miền Nam(giống cũ); ẩm độ thích hợp là 50-60%. Thời kỳ cây con nếu 

nước nhiều quá, rễ ăn nông, thân lá sinh trưởng mạnh, thân chính bị lốp làm cho 

mầm hoa phân hoá chậm. Yêu cầu dinh dưỡng của thời kỳ cây con không cao, 

nhưng đạm được đầy đủ có tác dụng đẩy mạnh sinh trưởng thân lá, nhất là tăng 

số cành. Ánh sáng đầy đủ, đốt ngắn, phân cành mạnh, phân hoá hoa tốt, ánh 

sáng yếu, đốt thân chính dài, cành yếu ra hoa muộn. 

1.3. Thời kỳ ra hoa - đâm tia  

Sau mọc 25-45 ngày (hoặc 50 ngày), cây lạc bắt đầu nở hoa. Thời gian này 

sớm hay muộn phụ thuộc đặc tính giống và điều kiện sinh thái. Trong điều kiện 

nhiệt đới, những giống chín sớm thuộc nhóm spanish và valencia ra hoa sớm 

hơn những giống chín muộn nhóm virginia. Thời gian phân hoá mầm hoa rất 

sớm. Quá trình này kéo dài, lạc cũng ra hoa kéo dài trong thời gian nhất định. 

* Các bước phân hoá như sau 

- Bắt đầu thời kỳ phân hoá: Lúc ở nách lá có 2 lá bắc nổi lên. Nói chung có 

2- 4 lá thật xoè ra thì hoa đầu tiên bắt đầu phân hoá. 

- Thời kỳ hình thành đài hoa: Sau khi mầm hoa phân hoá, đài hoa hình 

thành trước, lúc đó giữa nổi lên 1 chấm tròn. 

- Thời kỳ hình thành nhị đực (chỉ nhị), nhụy cái và cánh hoa: bắt đầu phân 
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hoá khoảng 10 ngày thì bước vào thời kỳ này. 

- Thời kỳ hình thành phấn hoa và đài hoa: Sau khi phân hoá nhị đực, nhụy 

cái, bắt đầu hình thành đài hoa và phấn hoa. Thời kỳ hình thành nhị đực, nhụy 

cái kéo dài khoảnh 5 - 10 ngày. Sau đó 5 -10 ngày nữa hoa có thể nở. 

- Thời kỳ nụ: Nụ hoa xuất hiện vào buổi chiều khoảng 16 giờ, đài hoa hơi 

hé mở để lộ cánh hoa. Nụ hoa lớn dần lên và đạt kích thước tối đa vào khoảng 

21 giờ, đồng thời, ống đài vươn ra khi hoa nở dài tới 3-4 cm. Sự tung phấn tiến 

hành  trước khi hoa nở 4-6 giờ. Lúc này bao phấn chín, tách ra để giải phóng các 

hạt phấn. Bầu nhụy cũng đủ điều kiện để tiếp nhận hạt phấn. Quá trình thụ phấn 

xẩy ra khi các cánh hoa còn ôm kín đầu nhụy và nhị đực. Lạc thụ phấn trước khi 

hoa nở 5-10 giờ, hoa lạc hầu như tự thụ phấn hoàn toàn, (tỷ lệ 0,1%). 

* Sự ra hoa của lạc 

Thời gian ra hoa của lạc kéo dài 25-50 ngày tuỳ theo đặc điểm di truyền 

giống và điều kiện sinh thái, số lượng hoa có thể thay đổi từ 50-200 hoa. Theo 

một số tác giả nước ngoài cho thấy, số hoa có thể đạt tới 800-1000 hoa/ 

cây,(Minkevich, 1968), thời gian ra hoa được chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn chớm hoa: Kéo dài 2-3 ngày, mỗi ngày ra 1-3 hoa/ cây/ ngày. 

- Giai đoạn rộ hoa: Kéo dài 15- 20 ngày, thời gian này hoa ra liên tục, trung 

bình dạt 5-10 hoa/cây/ngày. Thời gian này có 2-3 đợt hoa rộ đạt 10-15 hoa/cây/ngày, 

xen kẽ các đợt rộ một vài ngày có ít hoa 3-7 hoa /cây. Trong thời gian này có thể 

ra 70- 90% số hoa /cây đạt tỷ lệ hoa có ích cao nhất. 

- Giai đoạn hết hoa: Sau các đợt rộ hoa, số lượng hoa giảm hẳn, lúc này số 

hoa đạt 1-3 hoa/cây/ngày rồi hết hẳn, có nhiều ngày không có hoa, thời gian này 

kéo dài 5-15 ngày, cũng có giống có thể ra hoa kéo dài đến khi thu hoạch. Lạc 

nở hoa theo thứ tự từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Hoa trên cùng một cành ở 

2 vị trí khác nhau nở cách nhau 3-4 đến 7-8 ngày. Hai hoa cùng 1 vị trí trên cành 

phía gốc nở cách nhau 1-2 ngày. Hoa càng muộn nở cách nhau càng dài, đối với 

cành phía trên, thời gian nở cách nhau của 2 hoa cùng 1 vị trí là 11-12 ngày. 
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* Thụ tinh - đâm tia 

  Hoa lạc nở từ 6-9 giờ sáng, nhưng quá trình thụ phấn đã được tiến hành 

trước khi hoa nở từ 5-10 giờ (nghĩa là vào khoảng nửa đêm). Sau khi thụ phấn, 

phấn hoa nẩy mầm ở đầu nhụy và ống phấn đi tới phía cuối vòi nhụy sau khi hoa 

nở 5-7 giờ. Sự thụ tinh xẩy ra khoảng 10-12 giờ sau khi hoa nở. Lạc thụ tinh kép. 

Trong một bầu hoa ít trường hợp cả 2 noãn bào tử đều không thụ tinh, nhất là thời 

kỳ đầu. ít nhất có 1 noãn bào tử thụ tinh. Nhìn chung. Tỷ lệ không thụ tinh của 

những noãn bào tử phía đầu quả cao, cho nên khi thu hoạch thường chỉ thấy một 

hạt phía gốc là mẩy. Nhưng cũng có 1 số noãn bào tử ở gốc quả không thụ tinh. 

Sau khi hoa lạc thụ tinh khoảng 6 ngày, bầu hoa dài ra theo sự phát triển của 1 loại 

mô phân sinh giữa lóng nằm ở gốc bầu hoa (bộ phận này được gọi là tia lạc).  

+ Điều kiện tia thành quả 

 Trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng 

nhiều, bóng tối là điều kiện quan trọng của sự phát triển quả, nếu tia phát triển 

trong không khí, tia có thể dài 32cm. Bầu hoa cũng không phình to được. Thời 

kỳ kết quả, cây đòi hỏi đầy đủ lân, can xi. Nhiệt độ cũng là điều kiện cần thiết để 

cho quả phát triển bình thường. Nhiệt độ giảm xuống 20
0
C quả ngừng phát triển.   

* Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến ra hoa đâm tia của lạc  

  Trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều 

và phản ứng rất nhạy với các yếu tố đó. Nhiệt độ thích hợp cho hoa từ 23-33
0
C, khi 

nhiệt độ giảm xuống 22
0
C đã làm giảm rõ đến số hoa và hoa nở không đều. Nhiệt độ 

dưới 12
0
C và trên 40

0
C ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát dục của hoa và thụ tinh. ẩm 

độ trong thời kỳ này rất quan trọng, nếu gặp hạn, ảnh hưởng rõ tới ra hoa.  

1.4.  Thời kỳ hình thành quả, hạt và chín 

Cuối thời kỳ hoa rộ, nhiều tia đã đâm vào đất, cây bước vào thời kỳ làm  

quả. ở thời kỳ này, thân lá dần dần sinh trưởng chậm lại và có thể dần ngừng 

sinh trưởng, đồng thời quả phát triển nhanh về kích thước và khối lượng. Quá 

trình phát dục quả lạc được tiến hành như sau: được chia làm 2 giai đoạn (hình 
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thành vỏ quả trước,  hình thành hạt sau) được hình thành từ ngoài vào trong. 

- Sau khi đâm tia xuống đất 5-6 ngày, tia mới phình to thành hình gậy, 

điểm sinh trưởng chuyển theo hướng nằm ngang. 

- Sau 9 ngày, bầu hoa biến thành mỏ chim, hạt (phía gốc) bắt đầu phình to, 

hình thành quả non, những tuyến dọc của vỏ quả, các xơ của vỏ trong và vỏ giữa 

đã rõ dệt. 

- Sau 12 ngày, độ lớn quả tăng gấp đôi lúc 9 ngày. 

- Sau 20 ngày, chiều dài quả tăng gấp 5 lần, chiều rộng gấp 3 lần, quả định 

hình vỏ quả còn mọng nước, hai hạt thấy rõ. 

- Sau 30 ngày, hạt phát triển rất nhanh, vỏ quả cứng săn lại, hạt định hình.  

- Sau 48 ngày, vỏ quả khô, có gân rõ, vỏ hạt mỏng dần và mang màu sắc vỏ 

hạt theo quy định. 

- Sau 60 ngày, hạt chín hoàn toàn và có thể thu hoạch được. 

Như vậy, ở điều kiện bình thường, quả sau khi tia đâm xuống đất 6-12 ngày 

tăng trưởng rất nhanh, 20 ngày sau quả hầu như ngừng lớn. Hạt phát dục nhanh 

trong khoảng thời gian 10-30 ngày sau khi chui vào đất. Sau 48 ngày quả trở nên 

cứng, vỏ mỏng, hạt mẩy chín hoàn toàn. Đồng thời với quá trình biến đổi hình 

thái của quả là quá trình biến đổi sinh lý sinh hoá trong quả và hạt. Hàm lượng 

nước giảm, chất khô và tỷ lệ dầu trong quả tăng, đồng thời hàm lượng các chất 

đường tinh bột, protêin đều có sự thay đổi. Lượng prôtein hình thành và tích luỹ 

trong vỏ quả giai đoạn đầu (2-3 tuần), tiếp đó giảm xuống rất nhanh. Trong vỏ 

hạt, nhưng vào khoảng tuần thứ 4. Trái lại, ở nhân hạt, prôtein bắt đầu tích luỹ 

vào khoảng tuần thứ 2 hay tuần thứ 3, và tăng lên không ngừng cho tới khi chín. 

Cuối cùng hàm lượng prôtein đạt mức 30%. 

Hàm lượng lipit trong vỏ quả và vỏ hạt rất thấp trong suốt quá trình phát 

triển quả, nhưng dầu xuất hiện rất sớm trong nhân hạt. Đến tuần thứ 3, hàm 

lượng dầu trong nhân đạt tới 30% và đến tuần thứ 4 đạt mức tối đa. Hàm 
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lượng axít béo tự do giảm dần trong quá trình phát triển hạt và đạt mức thấp  

nhất (15- 20%) ở hạt chín. 

Vỏ quả chứa một tỷ lệ tinh bột rất cao, đường trong nhu mô phát triển 

nhanh theo thời gian. Hàm lượng tinh bột trong hạt rất cao trong giai đoạn phát 

triển đầu tiên. Nhưng chỉ giữ lại ở vỏ hạt. Độ ẩm là điều kiện cơ bản đối với sự 

phát triển của quả. Thiếu nước bầu hoa héo, ngừng sinh trưởng. Quả lớn lên yêu 

cầu lượng ô xy nhất định. Do đó trong quá trình phát triển của quả lạc vừa yêu 

cầu đủ nước, vừa đòi hỏi một lượng ôxy nhất định. 

Tóm lại, muốn cho quả phát triển tốt, phải làm cho hoa nở kịp thời, tia sớm 

đâm xuống đất,  đất đủ ẩm, tơi xốp, thoáng khí, đủ lân và vôi. 

2. Đất đai – Nhu cầu dinh dưỡng của cây lạc. 

2.1 Đất 

   Đất trồng lạc không yêu cầu cao về độ phì tự nhiên, nhưng do đặc tính 

sinh lý của cây lạc, cây lạc yêu cầu chặt chẽ về điều kiện lý tính của đất. Đất 

trồng lạc tốt thường là đất nhẹ, có màu sáng, tơi xốp, thoát nước. Đất trồng lạc 

phải đảm bảo luôn tơi xốp để thoả mãn yêu cầu cơ bản sau: 

- Rễ phát triển mạnh cả về chiều sâu và rộng. 

- Đủ ôxy cho vi sinh vật nốt sần phát triển và hoạt động cố định đạm. 

- Tia quả đâm xuống đất dễ dàng. 

- Dễ thu hoạch. 

Trong đó, yêu cầu về sự đâm tia và phát triển của quả là yêu cầu đặc thù 

của lạc. Do đó đất dí dẽ hoặc khô cứng sẽ trở ngại cho quá trình đâm tia và hình 

thành quả. Ở đất pha sét nhiều, đất dễ bị gí, quả lạc thường có kích thước nhỏ 

hơn kích thước trung bình của giống. 

Vậy tiêu chuẩn đầu tiên chọn đất trồng lạc là thành phần cơ giới đất: Đất 

thích hợp trồng lạc phải là đất nhẹ, có thành phần cát thô cát mịn nhiều hơn đất 

sét, nhìn chung các loại đất pha cát, đất thịt nhẹ, có kết cấu viên, dung trọng đất 
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1,1-1,35 độ, hổng 38-50%, là thích hợp với trồng lạc. Những loại đất này dễ tơi 

xốp, khả năng giữ nước và thoát nước tốt. 

Lạc yêu cầu đất có Ph hơi chua, gần trung tính (5,5-7) là thích hợp đối với 

lạc. tuy nhiên, khả năng chịu dựng với Ph của đất lạc rất cao. Lạc có thể chịu 

được pH 4,5 tới 8 - 9. Lạc ưa đất sáng màu, hàm lượng chất hữu cơ dưới 2%, 

trên những đất này, lạc thường dạt kích thước quả lớn vỏ quả sáng màu, thu 

hoạch dễ, chất lượng quả và hạt đều cao. 

Trên thế giới, lạc thường được trồng trên nhiều loại đất khác nhau (từ 40 vĩ 

độ bắc đến 40 vĩ độ nam). Điều đó chứng tỏ khả năng thích ứng rộng của lạc đối 

với các điều kiện đất đai. Các nước đang phát triển ở châu phi đã trồng lạc trên 

những vùng đất xấu, đất nhiệt đới khô cằn, không được tưới do đó đã hạn chế rất 

nhiều khả năng  năng suất lạc. Tuy nhiên trên các loại đất này, lạc là cây trồng 

có hiệu quả kinh tế cao hơn các cây trồng khác- ở đây, lạc là cây trồng tiên 

phong trên các loại đất khai phá, đất khô cằn. Điều này cũng chứng minh khả 

năng thích ứng rộng của lạc với điều kiện đất đai. 

2.2. Nhu cầu dinh dưỡng của cây lạc 

 Theo ConLin và Morit lạc trồng ở Mỹ với năng suất quả 2.230kg/ha 

(1.430kg hạt+ 800kg vỏ quả) và 4.480kg/ha thân lá, lượng nguyên tố khoáng lấy 

đi từ đất ở (bảng 2.1). 

Bảng 2.1:  Lượng nguyên tố khoáng do lạc hấp thu từ đất 

Chỉ tiêu N P2O5 K2O CaO MgO 

Tổng số(kg/ha) 156,3 27,2 115,2 65,9 33,9 

Lượng lấy đi tính bằng 

(g) cho kg/ha của: 

     

Thân lá 19,7 2,6 20,5 13,7 6,3 
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Hạt 44,1 10,1 8,5 0,8 3,1 

vỏ quả 6,4 1,1 13,7 3,9 1,5 

Quả 30,5 6,9 10,4 1,9 2,6 

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu và cây có dầu (IRHO) làm ở Miền 

Nam Xênêgan thì lượng các nguyên tố khoáng lấy đi tính theo lý thuyết cho 

năng suất  3030kg/ha quả và 2295kg/ha thân lá như sau: 

 N           P             K             Ca              Mg                S 

145        10,28       45,05       30,44         26,90            9,04 

Lượng lấy đi thực tế các yếu tố khoáng (kg/ha) tương ứng với năng suất 

1000kg/ha quả ở những vùng khác nhau thuộc Xênêgan được ghi ở (bảng 2.13). 

Bảng  2.2. Lượng nguyên tố khoáng do 1000kg/ha quả lấy đi (kg/ha) 

Địa điểm, chỉ tiêu N P K Ca Mg 

Luga 47,4 2,2 12,6 5,9 3,8 

Tivauan 52,0 3,8 11,8 7,0 4,4 

Kaolac 45,0 3,7 13,7 8,3 7,2 

Qua các số liệu trên sự phân bố các nguyên tố khoáng như sau: Phần lớn N 

(đạm) nằm trong hạt; Đối với P (lân), sự phân bố tương tự như N. Kali phân bố 

đồng đều giữa thân, lá và quả. Ở những vùng không thiếu kali, các bộ phận trên 

mặt đất chứa nhiều kali hơn ở quả, trái lại ở vùng thiếu kali thì tình hình ngược 

lại. Can xi và Magiê chủ yếu ở các bộ phận trên mặt đất của cây. 

Nhìn chung, lạc yêu cầu thấp về dinh dưỡng khoáng, do đó lạc không đáp 

ứng với lượng phân khoáng cao. Bón từ 75- 150kg/ha, trong đó chủ yếu là P coi 

như là đủ đối với cây lạc. 

+ Vai trò và sự hấp thu (N) 
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 Nitơ là thành phần của axít amin, yếu tố để tạo nên prôtêin. N cũng là đơn 

vị cấu trúc của diệp lục, do đó N có mặt ở nhiều hợp chất tham gia vào sự trao 

đổi chất của cây lạc. Vai trò của N đối với sinh trưởng phát triển và năng suất 

lạc là:  

- N cấu thành prôtêin và các hợp chất có N khác ở các bộ phận non của cây, 

N có mặt trong các enzim quan trọng trong các hoạt động sống của cây. 

- N là thành phần không thể thiếu được ở prôtêin dự trữ trong hạt. Ở thời 

kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, N tập trung ở các bộ phận non của cây, các mô phân 

sinh đang hoạt động, ở các phần sống của tế bào. Khi hạt chín, phần lớn N trong 

cây tập trung ở hạt. 

Vì vậy, thiếu N cây sinh trưởng kém, lá vàng, chất khô tích luỹ bị giảm, số 

quả và trọng lượng quả đều giảm, nhất là thiếu ở thời kỳ sing trưởng cuối. Thiếu 

N nghiêm trọng dẫn tới cây ngừng phát triển quả và hạt (Reid và york). 

Lượng N hấp thu rất lớn, để đạt 1 tấn lạc quả khô, cần sử dụng tới 50-75kg 

N. Thời kỳ lạc hấp thu N nhiều nhất là thời kỳ ra hoa-làm quả và hạt. Thời kỳ 

này chỉ chiếm 25% thời gian sinh trưởng của lạc nhưng hấp thu tới 40-45% nhu 

cầu đạm của cả chu kỳ sinh trưởng. Có 2 nguồn cung cấp N cho lạc là (N do bộ rễ 

hấp thu từ đất và N cố định ở nốt sần do hoạt động cố định N2 của vi khuẩn cộng 

sinh cố định N). Nguồn N cố định có thể đáp ứng được 50-70% nhu cầu N của cây.  

+ Vai trò hấp thu của Lân (P)  

 Thiếu P bộ phận rễ kém phát triển, hoạt động cố định N giảm, vì ATP 

cung cấp cho hoạt động của vi sinh vật cố định N giảm. 

Ngoài những vai trò sinh lý bình thường đối với lạc, P còn đóng vai trò đối 

với sự cố định N và sự tổng hợp lipít ở hạt trong thời kỳ chín. Ngoài ra bón P 

còn kéo dài thời kỳ ra hoa và tăng tỷ lệ hoa có ích. Đối với quá trình cố định N, 

P trong thành phần của mối liên kết cao năng ATP, chuyển năng lượng cho  hoạt 

động cố định. ở hạt khi chín, P nằm trong các enzim xúc tiến việc tổng hợp lipít. 

Trong thời kỳ này, 50% lượng P của cây tập trung ở hạt. Bón đủ P hàm lượng 
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dầu trong hạt tăng. 

Tuy nhiên, lượng P hấp thu không lớn. Để cho 1 tấn lạc quả khô, lạc chỉ sử 

dụng 2-4 kg P2O5. Việc bón P cho lạc là rất cần thiết ở nhiều loại đất trồng lạc, 

vì cây đáp ứng với phân lân khi hàm lượng P trong đất thấp (<150 PPm). Lượng 

phân lân bón cho lạc đòi hỏi tương đối cao vì khả năng hấp thu lân của lạc kém. 

Lạc hấp thu P nhiều nhất ở thời kỳ ra hoa - hình thành quả. Trong thời gian này, 

lạc hấp thu tới 45% lượng hấp thu P của cả chu kỳ sinh trưởng. Sự hấp thu P 

giảm rõ dệt ở tời kỳ chín. Nhìn chung, sự hấp thu P tiến hành theo tương quan 

thuận với sự hấp thu N. P hấp thu qua lá kém. Tuy nhiên, việc sử dụng hoá chất 

bảo vệ thực vật có P cũng có tác dụng cung cấp P qua lá cho lạc. 

+ Vai trò và sự hấp thu Kali (K) 

Kali trong cây dưới dạng muối vô cơ hoà tan và muối của axít hữu cơ trong 

tế bào. Kali không trực tiếp đóng vai trò là thành phần cấu tạo của cây, nhưng 

tham gia vào hoạt động của các enzim, nó đóng vai trò điều chỉnh và chất xúc 

tác. Vì vậy K tham gia chủ yếu vào các hoạt động chuyển hoá chất ở cây. Vai 

trò quan trọng nhất của K tham gia xúc tiến quang hợp và sự phát triển của quả. 

Ngoài ra, K còn làm tăng cường mô cơ giới, tăng cường tính chống đổ của cây. 

Trong cây, K tập trung chủ yếu ở các bộ phận non, ở lá non và lá đang hoạt 

động quang hợp mạnh. Cây hấp thu K tương đối sớm và tới 60% nhu cầu K của 

cây được hấp thu trong thời kỳ ra hoa-làm quả. Thời kỳ chín nhu cầu về K hầu 

như không đáng kể (5 -7% tổng nhu cầu K). 

Thiếu K thân chuyển thành màu đỏ sẫm và lá chuyển màu xanh nhạt. Tác 

hại lớn nhất của thiếu K là cây bị lùn, khả năng quang hợp và hấp thu N giảm, tỷ 

lệ 1 quả tăng, trọng lượng hạt giảm và năng suất lạc giảm rõ dệt. Lạc có khả 

năng hút lượng K rất lớn, trong môi trường giầu K, nó có khả năng hấp thu K 

quá mức cần thiết. Lượng K lạc hấp thu cao hơn lượng P nhiều, khoảng 15kg 

K2O/1tấn quả khô. khoảng 80- 90% lượng K tập trung ở lá. 

+ Vai trò và sự hấp thu Canxi (Ca) 
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 Dinh dưỡng canxi đối với lạc được coi là nguyên tố thường lượng. Lượng 

canxi lạc hấp thu gấp 2-3 lần lượng lân hấp thu. Canxi là yếu tố cơ bản của đất. 

Can xi đồng thời vừa là vai trò của những yếu tố dinh dưỡng, vừa có tác dụng 

khống chế độ pH trong đất. Vai trò của canxi đối với lạc được nhiều tác giả quan 

tâm nghiên cứu. Nói chung, canxi được đánh giá cao trong sản xuất lạc ở các 

mặt như sau:  

- Ngăn ngừa sự tích luỹ nhôm(Al) và các cation gây độc. 

- Thuận lợi cho vi khuẩn nốt sần hoạt động do làm tăng pH đất. 

- Làm tăng lượng N hấp thu từ cả nguồn hấp thu do rễ và nguồn N. 

Đặc biệt canxi giúp cho sự chuyển hoá N trong hạt, cho nên nó hướng sự di 

chuyển N về hạt. Chính vì vậy Ca có tác dụng chống lốp đổ và tăng trọng lượng 

hạt, vai trò này đặc biệt có ý nghĩa đối với giống lạc to quả, Ca phải có ở quả 

đang phát triển (Collwell và Brady, 1945; Bledso và Harris, 1960). Trong cây, 

caxi tập trung chủ yếu ở lá (80-90%), Ca tạo thành pectat caxi cần thiết đối với 

sự phân chia tế bào. Ca cũng có mặt trong thành phần của một số men hoạt hoá, 

đặc biệt canxi cần cho sự chuyển hoá N trong hạt để tạo thành prôtein dự trữ. 

Hàm lựơng Ca trong lá ở mức tới hạn là 2%. Các năng suất lạc cao đều liên 

quan tới hàm lượng Ca cao trong lá(Gillier, 1968 et al.). 

Trước khi tia đâm vào đất, Ca hấp thu từ rễ được vận chuyển tới các bộ phận 

của cây, kể cả hoa và tia đang phát triển. Nhưng sau khi tia quả đâm vào đất và 

phát triển quả, Ca từ rễ không được vận chuyển tới tia quả nữa mà để hình thành 

và phát triển quả, tia phải trực tiếp hút Ca từ đất (wander, 1944; Bledsoe, 1966.). 

Điều này giải thích vì sao phải có Ca trực tiếp vùng hình thành quả. 

+ Vai trò và sự hấp thu ( Mg, S)  

Cũng như các cây trồng khác, Mg là thành phần của diệp lục, vì vậy Mg có 

liên quan trực tiếp tới quang hợp của cây. Biểu hiện đầu tiên của sự thiếu Mg là 

sự giảm hàm lượng diệp lục ở lá, lá có màu vàng úa, cây bị lùn. Tuy nhiên, ít 

thấy có biểu hiện thiếu Mg trên đồng ruộng tuy rằng lượng Mg cây hấp thu là 
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tương đương hoặc cao hơn chút ít so với lượng P hấp thu. Mg chủ yếu tập trung 

ở lá-dạng diệp lục tố. Ở nước ta, phân Dolomit- Một dạng phân tự nhiên có chứa 

Ca, Mg thường đem lại hiệu quả kinh tế cao; tuy nhiên, loại phân này không 

nhiều nên tính chất ứng dụng nó không lớn (tập trung ở Thanh Hoá). 

- Lưu huỳnh (S) là thành phần của nhiều loại axít amin quan trọng trong 

cây, vì vậy S có mặt trong thành phần prôtein của lạc. Thiếu S, sự sinh trưởng 

của lạc bị cản trở, lá có biểu hiện màu vàng nhạt, cây chậm phát triển 

(Gopalakrihnan và Nagarajan, 1958). Nhiều vùng trồng lạc trên thế giới có biểu 

hiện thiếu S trong đất. Tuy nhiên, S có mặt ở nhiều dạng phân bón cho lạc mà 

đôi khi sự có mặt của nó bị xem nhẹ như trong supe lân, các dạng phân sulphát: 

(NH4)2, SO4, K2SO4, CaSO4...). Theo GeenWood (1954): Tác dụng tăng năng 

suất lạc của thạch cao (CaSO4) ở Nigeria là nhờ S chứ không phải là Ca. Lượng 

S lạc hấp thu tương đương P. (Reich đã xác định hàm lượng S trong lá, trong 

chu kỳ sinh trưởng của lạc khoảng 0,2%). 

Như vậy, đối với lạc, có thể coi 6 nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K, Ca, Mg, và S 

là những nguyên tố đa thường lượng cho cây. Lượng dinh dưỡng mà lạc hấp thu từ 

đất được nhiều tác giả nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu trên các loại đất khác 

nhau đều cho thấy quy luật chung của sự hấp thu dinh dưỡng khoáng của lạc (bảng 

2.3). 

Bảng 2.3. Lượng dinh dưỡng khoáng lạc hấp thu 

Địa điểm 

thí nghiệm 

Năng suất 

quả khô 

(kg/ha) 

Lượng dinh dưỡng hấp thu (kg) 

N P2O5 K2O CaO                 MgO  SO3 

Senegal (1) 1835 82,65 6,8 25,1 15,24 13,23  

T.Quốc (2) 2250 

2400 

4000 

152 

150 

262 

30 

29 

50 

85,5 

98 

151 

   

Ấn Độ (3) 1000 63 11 46 27 14  
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Nigeria(4) 100 8,6 1,4 5,3 2,6 2,0 1,7 

(Nguồn: 1-  Gillir, 1966;  3- Viện nghiên cứu lạc TQ 

2- Collins và Morris, 1941;  4- Bertrand  et  al, 1972.) 

Thời kỳ hấp thu dinh dưỡng mạnh nhất là thời kỳ ra hoa rộ-hình thành quả 

và hạt. Thời kỳ này chỉ chiếm khoảng 20% thời gian sinh trưởng nhưng đã hấp 

thu 42% nhu cầu N; 46% P và 65% K. Thời kỳ này cũng là thời kỳ hấp thu 

lượng lớn Ca, Mg, S... 

+ Các nguyên tố vi lượng 

 Các nguyên tố vi lượng đóng vai trò là chất xúc tác, hoặc là một phần của 

các Enzim hoặc chất hoạt hoá của hệ Enzim cho các quá trình sống của cây. Đối 

với lạc là cây họ đậu, có 2 nguyên tố vi lượng quan trọng nhất là Moliđen và Bo. 

- Moliden là nguyên tố vi lượng nằm trong thành phần của men Nitrogenaza. 

Men Nitrogenazalaf men khử N2 trong quá trình cố định đạm. Vì vậy Mo rất cần 

thiết cho hoạt động cố định N2 của vi khuẩn nốt sần. Trong điều kiện cây hút đủ 

Mo, số lượng và trọng lượng nốt sần đều tăng, cường độ cố định N của vi khuẩn 

nốt sần cũng tăng rõ dệt, do đó làm tăng lượng chứa N của cây. Thiếu Mo hoạt 

động cố định N bị giảm sút nên cây có biểu hiện thiếu N. Trong điều kiện thiếu 

N vai trò cố định N được nâng cao thì vai trò của Mo càng quan trọng. 

- Bo đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, thụ tinh của lạc. 

Thiếu Bo, tỉ lệ hoa hữu ích giảm rõ dệt, số lượng hoa cũng giảm và dẫn đến 

giảm số quả/cây. 

Ngoài ra, một số nguyên tố vi lượng khác như  Fe, Cu, Zu, cũng đóng vai trò 

rất quan trọng đối với năng suất lạc. Tuy nhiên, thường cây có thể hấp thu lượng 

dinh dưỡng này từ đất đủ cho các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, do đó ít 

khi phải bổ sung các loại phân vi lượng này, nhất là đối với sắt (Fe). 
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BÀI 4: KỸ THUẬT LÀM CỎ, XỚI XÁO, VUN GỐC 

 1. Tác dụng của việc xới xáo, vun gốc  

* Tác dụng của xới xáo: 

Xới xáo là công việc làm cho lớp đất trên mặt luống và xung quanh vùng 

gốc cây được tơi xốp, thông thoáng, không bị dí chặt, có các tác dụng sau: 

- Ở giai đoạn đầu, giúp cho cây mầm, sinh trưởng, phát triển nhanh, khỏe 

hơn 

- Giúp bộ rễ cây phát triển nhanh, khỏe mạnh, tăng khả năng hút dinh 

dưỡng, hút nước. 

- Tạo điều kiện cho quá trình hình thành nốt sần ở bộ rễ diễn ra sớm hơn, 

mạnh hơn và có nhiều nốt sần to khỏe hữu hiệu, khả năng cố định đạm tăng góp 

phần cung cấp bổ sung nguồn đạm cho cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn. 

- Xới xáo làm lớp đất mặt quanh bộ rễ tơi xốp, thông thoáng; chế độ nhiệt, 

ẩm độ được duy trì ổn định sẽ giúp cây hút dinh dưỡng tốt, sinh trưởng, phát 

triển nhanh. 

- Góp phần chuyển hóa nhanh, nhiều các chất dinh dưỡng ở tầng đất mặt 

để cung cấp cho cây 

- Khi bón thúc phân bón cho đậu lạc phải kết hợp với xới xáo đất, có tác 

dụng đảo trộn, vùi lấp kín phân bón; góp phần làm cho phân chuyển hóa nhanh 

cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời hạn chế được sự rửa trôi, xói mòn làm 

mất phân bón. 

- Xới xáo cũng là một trong các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, cỏ dại 

rất có hiệu quả và an toàn. 

* Tác dụng của vun gốc: 

 Cây lạc có bộ rễ rất tốt. Khi cây được  3- 4 tuần tuổi thì bộ rễ của nó đã 

phát triển đầy đủ, các rễ con đã mọc trùm lên cả bộ cổ rễ. Vì vậy, để giúp cây 

phát triển mạnh, đồng thời cũng để chống đổ ngã tốt, nhất là trồng lạc trên đất 
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cát pha, ta cần phải vun một đôi lần mới tốt. Việc vun gốc cho cây lạc thường 

chỉ tiến hành một lần vào thời kỳ cây sắp ra hoa. Việc vun gốc nên kết hợp với 

việc như vậy mới có lợi. Sau thời kỳ cây đã ra đâm tia - hình thành quả ta không 

nên vun gốc cho cây nữa, để tránh vô tình làm ảnh hưởng tới tia. 

Vun gốc đối với cây hoa màu trồng cạn nói chung, cây lạc nói riêng là 

việc đưa một lớp đất tơi xốp lấp cao, kín vào gốc cây.  

Tóm  lại: Vun gốc cho cây lạc có một số tác dụng chính sau: 

- Hạn chế hiện tượng cây bị nghiêng đổ 

- Giữ ẩm cho vùng đất có rễ cây hoạt động 

- Đối với lạc, vun gốc là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng, 

tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình hình thành quả tốt hơn, góp phần làm 

tăng số quả hữu hiệu, quả to, tăng chất lượng mẫu mã của quả. 

2. Tác dụng của việc làm cỏ 

- Ruộng lạc sạch cỏ sẽ không có hiện tượng cỏ dại “tranh giành” điều kiện 

sống (nước, dinh dưỡng, ánh sáng...) với cây lạc; từ đó cây sẽ sinh tưởng, phát 

triển tốt cho năng suất, chất lượng cao hơn. 

- Hạn chế được nơi trú ngụ, nguồn thức ăn phụ, nguồn lây lan của nhiều 

loại sâu bệnh gây hại cây trồng. 

- Góp phần đảm bảo mật độ, khoảng cách cây trên ruộng; vì ruộng , lạc 

nhiều cỏ dại sẽ làm giảm mật độ cây đậu lạc trên ruộng dẫn đến làm giảm năng 

suất, sản lượng. 

- Ruộng , lạc nếu có nhiều cỏ dại sẽ gây khó khăn, làm tốn công trong 

khâu thu hoạch.  

3. Quy trình xới xáo, làm cỏ, vun gốc cho lạc 

- Lần 1: Khi cây có 2 - 3 lá thật, xới nhẹ vào gốc, tỉa định cây, kết hợp bón 

thúc lần 1. 
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- Lần 2: khi cây có 5 - 6 lá thật, xới sâu 4 - 5 cm, kết hợp bón thúc lần 2. 

Đảo trộn và lấp kín phân bón thúc; làm sạch cỏ giữa hàng, rạch, trên mặt luống 

và nhổ sạch cỏ dại mọc ở gốc cây. Lần xới xáo này chưa vun đất vào gốc. 

- Lần 3: Tiến hành sau khi lạc ra hoa rộ. Yêu cầu xới sâu khoảng 4-6cm, 

vun cao đất vào gốc cây, tạo lớp đất tơi xốp, tạo điều kiện bóng tối và ẩm độ cho 

quả lạc phát triển. Xới vun có thể chạm cặp cành cấp 1. Không làm úng cục bộ 

trên mặt luống; vét sạch đất rơi vãi ở rãnh luống. 
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BÀI 5: KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU CHO LẠC 

 Tưới nước là biện pháp kỹ thuật tăng sản lạc quan trọng và đem lại hiệu 

quả kinh tế cao. Ở các tỉnh thuộc đồng bằng và trung du bắc bộ, mặc dù lạc 

được sinh trưởng trong điều kiện có lượng mưa tương đối đủ(550-700mm/vụ), 

nhưng lượng mưa phân bố không đều nên lạc thường xuyên bị hạn đe doạ. 

Vụ lạc xuân khả năng hạn thường xẩy ra vào các thời kỳ: Gieo và ra hoa - 

kết quả; vụ thu đông thường xẩy ra vào thời kỳ từ ra hoa - chín. Nhìn chung thời 

kỳ khủng hoảng nước của lạc ở cả 2 vụ đều có khả năng xẩy ra, vì vậy tưới nước 

cho lạc là khâu kỹ thuật quan trọng để đạt năng suất cao. 

Lạc là cây tương đối chịu hạn hơn cây ; tuy nhiên đất cũng phải đủ ẩm thì 

cây mới cho năng suất cao được. 

Hệ số cây trồng Kc của cây lạc 

Thời kỳ sinh trưởng và phát triển Kc 

Mọc mầm đến cây con (15 - 30 ngày) 0,4 - 0,5 

Cây con đến ra hoa (30 - 40 ngày) 0,7 - 0,8 

Nở hoa, làm quả, làm hạt (30 - 50 ngày) 1,0 - 1,1 

Chín (20 - 30 ngày) 0,7 - 0,8 

 Nhu cầu nước của cây lạc thay đổi tùy theo điều kiện khí hậu, kỹ thuật 

trồng trọt, thời vụ gieo trồng, giống và đặc biệt là phụ thuộc từng giai đoạn sinh 

trưởng, phát triển của cây. Thời kỳ mọc mầm và thời kỳ ra hoa, đâm tia hình 

thành quả và hạt là lạc cần nhiều nước nhất. 

 Giai đoạn đầu của thời kỳ cây con không cần nhiều nước. Nếu đất quá ẩm 

cây sẽ lớn nhanh, phát triển chiều cao qúa sớm sẽ không có lợi cho quá trình 

đâm tia hình thành quả sau này, tỷ lệ quả hữu hiệu thấp, làm giảm năng suất. 

Yêu cầu độ ẩm đất thích hợp với cây lạc là 70 - 80% độ ẩm tối đa đồng 
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ruộng; giai đoạn ra hoa cần độ ẩm cao hơn từ 80 - 85%; giai đoạn chín nhu cầu cần 

giảm thấp dần. 

 Bình quân nhu cầu nước qua các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây lạc 

như sau: 

- Gieo - Mọc: 150 - 180 m
3
/ha 

- Mọc - Ra hoa: 160 - 190 m
3
/ha 

- Ra hoa rộ: 440 - 550 m
3
/ha 

- Đâm tia, hình thành quả, hạt: 750 - 900 m
3
/ha 

Mỗi mùa vụ cũng yêu cầu về lượng nước tới cho lạc 

+ Tưới nước cho lạc xuân 

Khả năng thiếu ẩm đối với lạc xuân thường xảy ra ở pha đầu sinh trưởng. 

Vì vậy tưới nước cần chú ý ở 2 thời kỳ:  Thời kỳ gieo; Thời kỳ ra hoa - kết quả, 

thời kỳ khủng hoảng nước của lạc. 

+ Tưới nước thời kỳ gieo 

 Đối với lạc xuân ở các tỉnh phía Bắc thường bị hạn đe dọa trong thời kỳ 

gieo. Gieo trong điều kiện độ ẩm thấp sẽ kéo dài thời kỳ mọc và giảm tỷ lệ mọc 

trên đồng ruộng. Tưới nước thời kỳ này tốt nhất là tưới trước khi gieo theo 

phương pháp ngâm ruộng. Thời gian ngâm và thời điểm ngâm ruộng, tháo nước 

phụ thuộc vào khả năng mưa, khả năng tiêu nước và tính chất đất ruộng lạc để 

quy định cụ thể. 

Tưới sau gieo thường là tưới rãnh, chỉ tưới ngập 1/3-2/3 rãnh. Phương pháp 

tưới này độ ẩm trên mặt luống không đều nên lạc cũng mọc không đều. Lượng 

nước tưới chỉ khoảng 300-500m
3
/ha. 

+ Tưới thời kỳ ra hoa - chín 

 Thời kỳ từ ra hoa đến chín là thời kỳ lạc cần nhiều nước và cũng là thời kỳ 

mà thiếu nước sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lạc. Bị hạn bất cứ giai 
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đoạn sinh trưởng nào: Từ ra hoa rộ - tia đâm - hình thành quả và chín đều làm 

giảm nghiêm trọng năng suất lạc. Ở nước ta, chủ yếu là tưới rãnh. Tiến hành 

tưới khi độ ẩm đất còn 60-65% độ ẩm tối đa đồng ruộng (ĐATĐ ĐR). Lượng 

nước tưới mỗi lần 500-800m
3  

tuỳ thuộc ở khả năng thoát nước của đất, chiều 

cao luống. Có thể tưới liên tục nếu bị hạn kéo dài, khoảng cách giữa 2 lần tưới ít 

nhất là 7-10 ngày. 

+ Tiêu nước ở ruộng lạc 

 Lạc cần đủ nước để cho năng suất cao, nhưng lạc sợ úng. Trong điều kiện bão 

hoà nước vào thời kỳ mọc gây thối hạt do không đủ ôxy cho hạt hô hấp; vào thời 

kỳ cây con gây thối rễ, vàng lá và thời kỳ hình thành quả và chín gây thối quả. 

Vậy, trong kỹ thuật trồng trọt cần tiêu nước sau mỗi lần mưa lớn. Biện 

pháp tiêu nước chủ yếu là cày sâu, làm đất kỹ, lên luống cao thích hợp và có hệ 

thống tiêu nước trên các khu trồng lạc. 

MINI-PAN CÔNG CỤ GIÚP NÔNG HỘ XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC THỜI 

ĐIỂM CẦN TƯỚI CHO CÂY TRỒNG 

 

 

  

Sơ đồ mini pan Hình ảnh mini pan 

  

Mini-pan là công cụ giúp nông hộ xác định chính xác thời điểm cần tưới cho 
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cây trồng, từ đó giảm lượng nước tưới, số lần tưới, công tưới mà vẫn đảm bảo 

năng suất cây trồng. Trong quá trình triển khai dự án, nhóm nghiên cứu đã 

thực hiện nhiều thực nghiệm trên đất cát trồng lạc. Sau khi theo dõi, đánh giá 

và tính toán, nhóm đã đưa ra được kỹ thuật sử dụng mini-pan nhằm giúp nông 

hộ thuận tiện khi sử dụng. 

1. Thời gian và phương pháp đặt mini-pan. 

- Đặt mini-pan ngay khi gieo hạt; 

- Khi gieo, đất phải đảm bảo đủ ẩm để hạt nảy mầm; 

- Đặt mini-pan ở nơi bằng phẳng, thoáng, không bị che bóng; 

- Bảo vệ mini-pan không để động vật uống nước. 

2. Cách vận hành mini-pan. 

- Đổ đầy nước vào mini-pan ngay sau khi đặt cố định; 

- Theo dõi mực nước bốc hơi 

thông qua thước đo đặt trong 

chảo; 

- Khi mực nước trong mini-

pan tụt xuống đến ngưỡng phải 

tưới thì tiến hành tưới; 

- Đổ nước đầy vào mini-pan 

sau mỗi lần tưới. 

 

3. Thời điểm tưới và lượng nước tưới cho cây lạc trên đất cát. 

Lượng nước 

tưới (lít/m
2
) 

Mực nước trên các vạch của thước (mm) 

Mọc - Phân 

cành 

Phân cành - 

Ra hoa 
Ra hoa -

Hình thành 

quả 

Giai đoạn 

Chín 
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5 48 36 21 36 

8 38 29 17 29 

10 32 24 14 24 

12 26 19 11 19 

15 16 12 7 12 

4. Áp dụng cụ thể. 

- Không tưới khi mực nước trong mini-pan ở trên vạch 48 mm đối với giai 

đoạn từ Mọc - Phân cành, 36 mm đối với giai đoạn từ Phân cành - Ra hoa, 21 

mm đối với giai đoạn từ Ra hoa - Hình thành quả và 36 mm đối với giai đoạn 

Chín. 

- Tưới khẩn cấp khi mực nước trong mini-pan tụt thấp hơn vạch 16 mm đối 

với giai đoạn từ Mọc - Phân cành, 12 mm đối với giai đoạn từ Phân cành - Ra 

hoa, 7 mm đối với giai đoạn từ Ra hoa - Hình thành quả và 12 mm đối với giai 

đoạn Chín. 

- Kiểm tra mực nước trong mini-pan, nếu thấy ở vạch nào thì phải tưới lượng 

nước tương ứng. Ví dụ: Ở giai đoạn từ Phân cành - Ra hoa, nếu thấy mực 

nước ở vạch 19 mm, cần phải tưới lượng nước tương ứng là 12 lít/m
2
; Tương 

tự, ở giai đoạn Chín, nếu thấy mực nước ở vạch 36 mm, cần phải tưới lượng 

nước tương ứng là 5 lít/m
2
;… 

- Trong trường hợp, nguồn nước cung cấp tưới chỉ giới hạn một lượng nhất 

định, theo dõi mực nước trong mini-pan, nếu tụt ở vạch tương ứng thì tiến 

hành tưới. Ví dụ: Nguồn tưới chỉ có khả năng cung cấp với lượng 8 lít/m
2
, 

theo dõi mực nước trong mini-pan và chỉ tiến hành tưới khi mực nước ở vạch 

38 mm trong giai đoạn từ Mọc - Phân cành hoặc 17 mm trong giai đoạn từ Ra 

hoa - Hình thành quả, … 
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BÀI 6: KỸ THUẬT BÓN PHÂN  

 1. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cây lạc: 

 Các nhà khoa học ngành đất Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã chỉ ra rằng: 

Với năng suất trung bình, mỗi ha thu hoạch từ 1,5-2 tấn lạc vỏ thì nên bón 20-30 

kg N, 60-90 kg P2O5 và 30-60 kg K2O. Nếu bón nhiều đạm thì cây chỉ tăng sinh 

khối chất xanh (thân, lá), trong khi làm giảm năng suất. Tỷ lệ N: P2O5 thích hợp 

có thể thay đổi từ 1 : 2 đến 1 : 3, nghĩa là cứ bón 1 kg N thì phải bón 2-3 kg 

P2O5 tùy loại đất. Tỷ lệ N: K2O có thể giữ ở mức 1:2 (30 kg N và 60 kg K2O). 

 +  Đạm (N): Lạc có nhu cầu cao về đạm, nhờ hệ thống nốt sần ở bộ rễ 

cung cấp một lượng đạm đáng kể. Tuy nhiên, nốt sần của cây chỉ hình thành sau 

khi cây mọc 1 tuần, hơn nữa, hệ vi sinh vật trong nốt sần có nhu cầu sử dụng 

phân đạm để phát triển nên cần bón lót Đạm và  bón thúc sớm để lạc phát triển 

ngay từ đầu và tạo nhiều nốt sần hữu hiệu. Trên các chân đất bạc màu, nghèo 

dinh dưỡng nếu không bón phân đạm thì hệ vi sinh vật công sinh nốt sần phát 

triển kém vì vậy năng suất sẽ rất kém. 

 Cần sử dụng đạm một cách hợp lý để : 

  - Đạt hệ số sử dụng cao 

- An toàn thực phẩm 

- An toàn môi trường. 

 Thiếu đạm, thân lá có màu xanh vàng, lá nhỏ, khả năng vươn cao, đâm 

cành kém. Thiếu đạm trong giai đoạn đầu cây cằn cỗi, khó hình thành nốt sần và 

tỷ lệ nốt sần hữu hiệu thấp.  

  + Lân: Lân có tác dụng kích thích bộ rễ phát triển, rất cần cho sự hình 

thành nốt sần, tăng cường khả năng hút đạm của cây, thúc đẩy ra hoa hình thành 

củ sớm, giảm tỷ lệ lép. Do vậy lân cần được bón sớm.  

 Thiếu lân: xuất hiện sắc đỏ trên lá, thiếu nhiều lá chuyển qua màu nâu, 

cây còi cọc ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển chất chất khô đến quả.  
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 + Kali: Kali đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp và sự phát 

triển quả (củ) làm tăng số nhân, tăng tỷ lệ hạt chắc, tăng năng suất và hàm lượng 

dầu trong hạt. Hàm lượng kali trong lá cao nhất ở thời kỳ ngay trước ra hoa sau 

đó giảm đi ở thời kỳ hình thành củ. Vì vậy cần bón kali sớm và kết thúc trước 

khi cây ra hoa. 

  Thiếu kali:  xuất hiện những đốm vàng ở mép lá sau lan ra thành mảng 

và dần chết khô, thường ở lá non xuất hiện những vết đốm vàng nâu. Thiếu kali 

làm củ một nhân nhiều.  

 + Trung, vi lượng: Canxi là một trong những yếu tố không thể thiếu khi 

trồng lạc. Bón vôi cho lạc giúp làm tăng pH, tạo môi trường thích hợp cho vi 

khuẩn cố định đạm và là chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tạo quả và hạt. 

Cây hút canxi, magiê mạnh nhất là thời kỳ lạc đâm tia. Molipden (Mo) có tác 

dụng tăng hoạt tính vi khuẩn nốt sần, tăng khả năng đồng hóa nitơ. Bo (B) giúp 

quá trình phát triển rễ, tăng khả năng chịu hạn, giúp cho quả không bị nứt, hạn 

chế nấm bệnh xâm nhập. Thiếu B làm giảm tỷ lệ đậu quả, hạt lép nhiều, sức 

sống hạt giống. Do đó để chăm sóc cây lạc cho năng suất cao cần bổ sung các 

yếu tố trung, vi lượng dưới dạng phân bón lá để giúp cho cây lạc phát triển cân 

đối. 

Bón phân cho lạc là yếu tố kỹ thuật quan trọng để cây lạc cho năng suất cao 

 +  Cần xác định thời kỳ bón thích hợp. 

+ Lượng phân, dạng phân bón và cân đối các yếu tố dinh dưỡng để tạo 

điều kiện tốt nhất cho cây lạc hấp thu dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển, cho 

năng suất cao.  

1. Phân chuồng: Là yếu tố kỹ thuật không thể thiếu để có được năng suất 

trong trồng lạc. Lượng phân chuồng bón cho lạc trong khoảng 8 - 10 tấn/ha.  

Phân chuồng phải  ủ thật hoai mục, tốt nhất là chuẩn bị trước khi gieo 1 

tháng.  

Dùng toàn bộ phân chuồng để bón lót. Bón theo hàng trước khi gieo hạt.  
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2. Phân đạm( N):  

  + Lượng phân chuồng bón lót không đủ, đất xấu, thiếu dinh dưỡng.  

+ Cây sinh trưởng kém, có biểu hiện thiếu đạm. Bộ rễ lạc tạo nốt sần kém, 

lượng đạm cố định do vi khuẩn cung cấp cho cây ít.  

+  Bón đạm vô cơ trên cơ sở bón lân, kali và bón vôi đầy đủ, tạo sự cân 

đối trong dinh dưỡng khoáng. Lượng phân đạm vô cơ có thể bón tối đa tới 40kg 

đạm nguyên chất cho 1ha.  

3. Phân lân (P2O5):  Bón cho lạc khoảng 40- 60kg/ha. Tất cả các dạng 

lân đều có tác dụng tốt đối với lạc. Các loại lân khó tiêu như apatit,  nên ủ với 

phân chuồng để tăng lượng dễ tiêu và chỉ dùng để bón lót, còn super lân có thể 

bón trực tiếp.  

4. Phân kali (K2O): Các loại đất bạc màu, đất nghèo dinh dưỡng. Dạng 

kali sulphat hay kali clorua đều tốt đối với cây lạc. Lượng bón cho 1ha là 40-

60kg K2O. Nên ủ kali cùng phân chuồng để bón. Nhiều nơi dùng tro bếp thay 

kali để bón cho lạc cũng rất tốt vì hàm lượng kali trong tro khá cao.  

Hiệu quả của kali đối với lạc thường thấp hơn lân, song việc bón kali cho 

lạc để có năng suất cao là điều cần thiết.  

Dân gian có câu “Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc”. Bón vôi là để 

cung cấp can xi nhằm làm giảm độ chua của đất, cải tạo đất, tạo môi trường 

thuận lợi cho vi khuẩn Rhizobium hoạt động giúp cho cây sinh trưởng, phát 

triển tốt, tổng hợp được nhiều khí ni tơ từ khí trời thông qua các nốt sần trên hệ 

rễ, tăng cường lượng đạm cho cây. Ngoài ra, thiếu các nguyên tố vi lượng cộng 

với tác động thời tiết, sâu bệnh là những nguyên nhân góp phần làm nên hiện 

tượng lạc lép hoặc lạc không nhân nói trên. 

 2.  Phân bón và kỹ thuật bón phân: 

1. Phân bón: Cây lạc là cây họ đậu, có nhu cầu bón đạm không cao vì có 

khả năng sử dụng được đạm từ không khí nhờ các vi khuẩn nốt sần.  
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Lạc yêu cầu bón đủ phân hữu cơ, lân và vôi. Trên đất bạc màu phải bón 

thêm Kali. Các giống lạc tiến bộ kỹ thuật mới yêu cầu thâm canh cao hơn các 

giống cũ.   

2. Lượng phân bón cho 1 sào (500m
2
) như sau: 

- Vôi:                      50 kg. 

- Phân chuồng:        400 – 500 kg  

- Phân hữu cơ vi sinh: 200 kg 

- Phân Urê:   3 – 4 kg 

- Phân Lân:     25 – 30 kg. 

- Phân Kali:                4 – 5 kg. 

- Men Trichoderma: 02kg/ sào 

 3. Kỹ thuật bón phân: 

* Đối với chân đất cát pha: 

- Bón lót 50% lượng vôi trước khi rạch hàng; 100% phân chuồng hoai 

mục; 100% phân lân. (Men Trichoderma spp. Xử lý ủ phân chuồng hoặc trộn 

với phân chuồng hoai mục để bón). 

- Bón thúc lần 1 khi cây có 3 -4 lá thật (10 - 15 ngày sau gieo): 2/3 lượng 

đạm urê +  ½ lượng kali. 

- Bón thúc lần 2: Khi cây có 6 -7 lá thật (sắp ra hoa, sau gieo 20 - 25 

ngày) Bón hết lượng ure và Kali còn lại kết hợp với làm cỏ. 

- Bón thúc lần 3: Sau khi lạc ra hoa rộ (7 – 10 ngày), bón hết lượng vôi 

còn lại kết hợp với làm cỏ, vun gốc nhẹ. 

- Để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nên bổ sung một số hoạt chất 

điều hòa sinh trưởng ở các dạng thương phẩm như Atokik, Kali Humat, Rong 

biển, ... với cách sử dụng, liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì. 

* Đối với chân đất thịt nhẹ - thịt trung bình: 
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- Bón lót 50% lượng vôi trước khi rạch hàng; 100% phân chuồng hoai 

mục; 100% phân lân. (Men Trichoderma spp Xử lý ủ phân chuồng hoặc trộn với 

phân chuồng hoai mục để bón). 

- Thúc lần 1: Khi lạc có 3-4 lá thật, bón 100 % phân đạm urê, ½ lượng 

kali kết hợp xới xáo nhẹ, làm cỏ cho lạc. 

- Thúc lần 2: Sau khi lạc ra hoa rộ bón toàn bộ lượng vôi và Kali còn lại, 

kết hợp làm cỏ, vun gốc nhẹ. 

3. Tác dụng của việc bón thúc lạc 

- Cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ và kịp thời cho cây khi nhu cầu chất dinh 

dưỡng của cây cao nhất, trong khi nguồn dinh dưỡng trong đất đã bị giảm sút do 

cây trồng hút, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây. 

- Nhu cầu về các yếu tố dinh dưỡng khác nhau đối với cây trồng không 

giống nhau ở tất cả các giai đoạn. Bón thúc cho cây nhằm đáp ứng nhu cầu về 

các yếu tố dinh dưỡng rất cần thiết trong giai đoạn đó, nếu thiếu các yếu tố này 

sẽ làm giảm ngiêm trọng năng suất và phẩm chất hạt (ví dụ thời kỳ phân nhánh, 

phân cành, ra hoa cây cần nhiều đạm; thời kỳ hình thành và phát triển quả, hạt 

cây có nhu cầu về kali rất cao. Nếu thiếu kali sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

năng suất và phẩm chất đậu, lạc...).  

 - Khả năng giữ chất dinh dưỡng của đất là có hạn, nhất là trồng đậu lạc trên 

đất có thành phần cơ giới nhẹ, hoặc rất nhẹ, đất cát pha, bạc màu, khả năng giữ 

nước, giữ phân kém. Nếu tập trung lượng phân bón quá lớn trong một lần bón có 

thể dẫn đến tình trạng phân bón bị mất đi do quá trình rửa trôi hoặc do bị chuyển 

hoá thành các dạng khác mà đất không có khả năng giữ lại, cây trồng không có khả 

năng hấp thu được. Bón thúc sẽ khắc phục được hiện tượng này. 

- Bón thúc phân bón hợp lý còn có khả năng phòng chống được sâu bệnh hại 

- Bón thúc phân bón hợp lý còn có khả năng điều chỉnh được chất lượng sản 

phẩm lạc  
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MÔN HỌC 4: 

PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TRÊN LẠC 

  Lạc là một cây trồng quan trọng cung cấp mặt hàng nông sản xuất khẩu và 

là cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Nhân lạc là thức ăn giàu lipit (40-50%) 

protein (25 -27%), gluxit 15,5%, xellulose 2,5%, Ca 68mg%, P 420mg%. Lạc là 

cây trồng lý tưởng trong hệ thống luân canh và cải tạo đất. Cho đến nay năng 

suất lạc của nước ta vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó sâu bệnh là 

nguyên nhân chủ yếu. 

BÀI 1: CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN 

1. Giải thích các thuật ngữ chuyên môn 

 Theo quy chuẩn Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây 

trồng - QCVN 01 38:2010/BNNPTNT, các thuật ngữ dưới đây dùng trong mô 

đun được hiểu như sau: 

- Dịch hại là bất cứ loài, chủng hoặc dạng sinh học thực vật, động vật hoặc vi sinh 

vật nào gây hại cho thực vật hoặc sản phẩm thực vật bao gồm: côn trùng, nấm 

bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn, vi rút, phytophasma, cỏ dại, chuột và các sinh vật khác 

gây hại tài nguyên thực vật.  

- Dịch hại chính là những sinh vật thường xuyên xuất hiện phổ biến và hại nặng 

hàng vụ, hàng năm ở địa phương. 

- Dịch hại chủ yếu là những dịch hại chính, mà tại thời điểm điều tra có mức độ 

gây hại cao hoặc khả năng lây lan nhanh, phân bố rộng trong điều kiện ngoại 

cảnh thuận lợi. 

- Yếu tố điều tra chính là các yếu tố đại diện có liên quan đến dịch hại, bao 

gồm yếu tố giống, thời vụ, thâm canh, địa hình, tập quán canh tác, giai đoạn sinh 

trưởng của cây trồng 

- Khu vực điều tra là khu đồng, vườn, rừng (ô tiêu chuẩn) đại diện cho các yếu 

tố điều tra và được chọn cố định để điều tra ngay từ đầu vụ hoặc đầu năm. 

- Mẫu điều tra là số lượng cây hoặc bộ phận của cây trồng (lá, thân, cành, củ, 

quả, rễ, …)  trên đơn vị điểm điều tra. 

- Điểm điều tra là điểm được bố trí ngẫu nhiên nằm trong khu vực điều tra. 
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- Mật độ dịch hại là số lượng cá thể dịch hại trên một đơn vị diện tích hoặc một 

đơn vị đối tượng khảo sát. 

- Tỷ lệ bệnh hoặc tỷ lệ hại là số lượng cá thể bị hại tính theo phần trăm (%) so 

với tổng số các cá thể điều tra trong quần thể. 

- Chỉ số bệnh hoặc chỉ số hại là đại lượng đặc trưng cho mức độ bị hại của cây 

trồng được biểu thị bằng phần trăm (%). 

- Sinh vật có ích (thiên địch) bao gồm vi rút, vi khuẩn, tuyến trùng, nấm, côn 

trùng, động vật và các sinh vật khác có tác dụng hạn chế tác hại của dịch hại đối 

với tài nguyên thực vật. 

- Điều tra định kỳ là hoạt động điều tra thường xuyên của cán bộ bảo vệ thực 

vật trong khoảng thời gian định trước trên tuyến điều tra thuộc khu vực điều tra 

nhằm nắm được diễn biến của dịch hại cây trồng và thiên địch của chúng. 

- Điều tra bổ sung là mở rộng tuyến điều tra hoặc tăng số lần điều tra vào các 

thời kỳ xung yếu của cây trồng và dịch hại đặc thù của vùng sinh thái hoặc trong 

vùng dịch, vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp, nhằm xác định chính xác thời gian 

phát sinh, diện phân bố và mức độ gây hại của dịch hại chủ yếu trên các cây 

trồng chính ở địa phương, cũng như sự lây lan hoặc tái phát dịch. 

- Tuyến điều tra được xác định theo một lịch trình đã định sẵn ở khu vực điều 

tra nhằm thỏa mãn các yếu tố điều tra chính của địa phương. 

- Diện tích nhiễm dịch hại là diện tích có mật độ, tỷ lệ dịch hại từ 50% trở lên 

theo mức quy định của Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN 01 38:2010/BNNPTNT) về 

mật độ sâu, tỷ lệ bệnh để thống kê diện tích. 

- Hình chiếu tán lá là hình chiếu của tán lá cây vuông góc xuống mặt đất. 

- Cành điều tra là đoạn cành có chiều dài 20 – 100cm (tùy theo mỗi loại cây) 

dùng để điều tra dịch hại cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây lâm nghiệp. 

- Đọt điều tra là phần chồi non của cây để tiến hành điều tra các loại dịch hại 

(nhện lông nhung, bọ trĩ, rệp, …). 

- Cây trồng mới là những loại cây trồng mới được trồng ở địa phương và có 

triển vọng phát triển thành cây trồng chính. 

- Dịch hại nguy hiểm là dịch hại có khả năng gây hại nghiêm trọng đến tài 

nguyên thực vật, dễ lây lan bùng phát thành dịch và khó diệt trừ thuộc danh mục 
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các dịch hại phải công bố dịch hoặc danh mục các dịch hại nguy hiểm của thực 

vật. 

- Vùng dịch là nơi đang có dịch hại nguy hiểm phát sinh, gây hại và đã được 

cấp có thẩm quyền công bố dịch và còn hiệu lực. Vùng bị dịch uy hiếp là vùng 

ngoại vi bao quanh vùng có dịch hoặc vùng tiếp giáp với vùng có dịch ở biên 

giới của nước láng giềng đã được cơ quan bảo vệ thực vật có thẩm quyền xác 

định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng dịch hại. Vùng đệm là vùng ngoại vi 

bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan bảo vệ thực vật có thẩm quyền 

xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng dịch hại. 

2. Một số khái niệm cơ bản về dịch hại trên cây trồng 

2.1. Khái niệm dịch hại: 

Dịch hại cây trồng nói chung, dịch hại lạc nói riêng là khái niệm dùng để 

chỉ các sinh vật gây hại cho cây trồng, bao gồm: sâu hại, sinh vật gây bệnh, cỏ 

dại và nhiều loại sinh vật khác. Bằng các phương thức khác nhau, có thể trực 

tiếp gây tổn hại hoặc tranh chấp nguồn sống, gây hạn chế bất lợi, các sinh vật 

này làm ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng làm 

giảm năng suất. phẩm chất nông sản phẩm, thậm chí gây tình trạng mất trắng 

không cho thu hoạch 

2.2. Khái niệm về thành phần dịch hại: 

 Thành phần dịch hại là khái niệm dùng để phản ánh mức độ phong phú 

về các đối tượng dịch hại trên một loại cây trồng trong một giai đoạn nào đó. Là 

tập hợp tất cả các loàii dịch hại xuất hiện trên loại cây trồng ở giai đoạn đó. 

Trong thành phần dịch hại có những loài xuất hiện và gây hại trong một 

thời gian dài thậm chí suốt thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây, nhưng có loài 

chỉ xuất hiện trong một thì điểm hoặc thời gian ngắn. Mức độ gây hại của chúng 

cũng có sự khác biệt giữa các loài và giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây. 

Thành phần dịch hại được phản ánh qua các chỉ tiêu: loại dịch hại, thời điểm 

xuất hiện, thời điểm kết thúc, mức độ phổ biến.  

2.3. Khái niệm về dịch hại chính, dịch hại chủ yếu, thứ yếu: 

* Dịch hại chính: 

Trong thành phần dịch hại không phải đối tượng nào cũng phát sinh gây 

hại nghiêm trọng. Dịch hại chính là loại dịch hại thường xuyên xuất hiện ở mức 
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độ phổ biến và gây hại nặng. Ở thời điểm hiện tại chúng đang xuất hiện với mật 

độ cao và trong thời gian ngắn sắp tới có khả năng phát triển mạnh 

Đối tượng địch hại chính không phải là cố định mà có sự thay đổi tuỳ 

thuộc các yếu tố như: 

- Các yếu tố thuộc về cây trồng: loại cây trồng, Giai đoạn sinh trưởng, 

phát triển, tình hình sinh trưởng thực tế của cây 

- Các yếu tố thuộc về dịch hại và thiên địch: loại sâu, bệnh hại, thành 

phần và sự phát triển của thiên địch 

- Các yếu tố thuộc về điều kiện thời tiết khí hậu 

- Sự tác động của con người ở thời điểm hiện tại: chế độ chăm sóc (phân 

bón, nước tưới vv..), các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đã tiến hành 

 Để xác định đối tượng sâu hại chính cần căn cứ vào nhiều tiêu chí, nhưng 

chủ yếu là tình hình phát triển và mức độ gây hại của loại dịch hại đó ở thời 

điểm hiện tại, mức độ phát triển các thiên địch. 

 Mức độ gây hại tại thời điểm hiện tại là chỉ tiêu quan trọng số 1 cần lưu ý 

khi xác định một đối tượng sâu hại có phải là đối tượng sâu hại chính hay không 

 Đối với sâu, mức độ hại được đánh giá qua chỉ tiêu tỷ lệ hại: 

Tỷ lệ hại là tỷ lệ % các cá thể (hoặc số các bộ phận cá thể) bị hại so với 

tổng số cá thể điều tra. 

TLH (%) = 
Số cá thể bị hại 

x 100 
Tổng số cá thể điều tra 

Đối với bệnh. mức độ hại được đánh giá qua chỉ tiêu chỉ số bệnh. Chỉ số 

bệnh được xác định theo công thức: 

CSB (%) =  
∑(a×b) 

× 100 
N×T 

 Trong đó: 

a là số cá thể bị bệnh ở mỗi cấp 

b là trị số cấp bậnh tương ứng 

N là tổng số cá thể điều tra 

T là trị số cấp bệnh cao nhất theo bảng phân cấp 
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* Dịch hại chủ yếu và dịch hại thứ yếu: 

Dịch hại chủ yếu là những dịch hại chính, mà tại thời điểm điều tra có 

mức độ gây hại cao hoặc khả năng lây lan nhanh, phân bố rộng trong điều kiện 

ngoại cảnh thuận lợi. Các đối tượng khác gây hại với mức độ nhẹ hơn được gọi 

là dịch hại thứ yếu. 

3. Điều tra và phòng trừ một số dịch hại chính thường gặp trên cây lạc 

3.1. Điều tra một số dịch hại chính thường gặp trên cây lạc 

* Sâu hại: 

Đậu đỗ là cây trồng quan trọng trong hệ thống luân canh và xen canh, phù 

hợp với nhiều vùng sinh thái, đặc biệt là vùng đất xấu, không chỉ cho thu nhập 

cao mà còn là cây tăng độ phì cho đất, đòi hỏi đầu tư thâm canh không cao. Trên 

đậu đỗ thường có một số loài sâu hại quan trọng như sâu xanh, sâu khoang, sâu 

keo da láng, sâu cuốn lá, rệp, rầy xanh, câu cấu, bọ xít…Trong những năm qua, 

sâu hại đã làm giảm năng suất khoảng 15-20%, đây là một trong những nguyên 

nhân làm cho năng suất đậu đỗ chưa cao. 

Để khắc phục cho công tác nghiên cứu và phòng trừ sâu hại trên đậu đỗ, 

chúng tôi xin giới thiệu phương pháp điều tra đánh giá một số sâu hại đậu đỗ 

trên đồng ruộng. 

a/Nhóm sâu ăn lá: 

Sâu xanh: Heliothis armigera Hubner 

Sâu khoang: Spodoptera litura Fabricius 

Sâu keo da láng: Spodoptera exigua Linnaeus 

- Phương pháp điều tra:  

Điều tra theo phương pháp 5 điểm chéo góc, theo kiểu cuốn chiếu, mỗi 

điểm 5-10 khóm (cây). Mỗi điểm điều tra nằm trên một hàng, lần điều tra sau 

dịch chuyển sang hàng bên cạnh (hoặc điểm bên cạnh) và cách kỳ điều tra trước 

ít nhất 5 khóm (cây), định kỳ điều tra 5 ngày/lần. 

Cách điều tra cụ thể đối với các pha phát dục. 

+ Điều tra trưởng thành: 

Dùng bẩy pheromone để thu hút con đực, mối ha đặt 1 bẩy, sáng sớm 

hàng ngày đến thu đếm con trưởng thành và giết. 
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Mật độ trưởng thành vào bẩy trung bình 100con/bẩy trong một tuần liền là 

cần phải phòng trừ. Thời điểm phòng trừ cách thời gian đỉnh cao bướm vào bẫy 

là 10 ngày (theo T.S G.V. Ranga Rao và T.S J.A Wightman, 1995). 

+ Điều tra mật độ ổ trứng: 

Vào sáng sớm hoặc chiều mát tiến hành điều tra đếm ổ trứng trên một đơn 

vị diện tích. Sau đó ngắt ổ trứng đem về và theo dõi thời gian nở. Ở giai đoạn 

trước ra hoa có mật độ 0,5 ổ/m
2 

 và giai đoạn hết hoa lần một có mật độ 1 ổ/m
2 
 

là mật độ cần tiến hành phòng trừ. Theo dõi thời gian nở của trứng để quyết định 

thời gian phòng trừ ( phòng trừ sâu ở tuổi 1-2). 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

Mật độ ổ trứng (ổ/m
2 
) = 

Số ổ trứng điều tra được 

Số diện tích điều tra (m
2 
) 

+ Điều tra mật độ sâu non: 

Điều tra vào sáng sớm hoặc chiều mát (vì khi nắng sâu non chui xuống 

đất, do đó điều tra không thu được số liệu chính xác). Đếm số sâu tại các điểm 

điều tra. 

 chỉ tiêu theo dõi: 

 Mật độ sâu non  (con/khóm hoặc cây
 
) = 

Tổng số sâu non theo dõi được  

Tổng số khóm hoặc cây điều tra 

 

Mật độ sâu non (con/m
2 

) = Mật độ sâu non (con/khóm, cây) x Tổng số 

khóm, cây/ m
2
 

Mật độ sâu non là chỉ tiêu rất quan trọng, dựa vào đó để quyết định 

thời điểm cần phòng trừ. 

+ Điều tra đánh giá thiệt hại: 

Bên cạnh điều tra sâu non còn tiến hành điều tra thiệt hại do chúng gây 

ra. Đếm số búp, số lá bị hại của mỗi điểm và của 5 điểm điều tra. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 
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Tỷ lệ búp bị hại  (%
 
) = 

Số búp bị hại của 5 điểm 
x 100 

Tổng số búp điều tra của 5 điểm 

 

Tỷ lệ lá bị hại  (%
 
) = 

Số lá bị hại của 5 điểm 
x 100 

Tổng số lá điều tra của 5 điểm 

 + Điều tra diện tích lá bị hại: 

Thu 20 lá khỏe của mỗi điểm điều tra, hái từ lá thứ 2 tính từ ngọn, 

phân đều trên cây và hái ngẫu nhiên. 

Thu 20 lá bị hại của mỗi điểm điều tra, hái từ lá thứ 2 tính từ ngọn 

phân đều trên cây, gồm 1/3 số lá bị hại nặng, 1/3 số lá bị hại trung bình và 

1/3 số lá bị hại nhẹ. 

Giữ cho toàn bộ lá tươi đem về phòng thí nghiệm đo diện tích lá bằng 

máy. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

Tỷ lệ diện tích lá  bị hại  (%
 
) = 

Tổng diện tích lá bị hại 

x 100 

Tổng diện tích lá khỏe 

Tính tương quan giữa năng suất thu được ở các ruộng hoặc cây bị hại ở 

các mức độ khác nhau với tỷ lệ diện tích lá bị hại, người ta biết được mức độ 

bị hại đó đã gây giảm năng suất hay chưa. Ngoài ra dựa trên mật độ sâu điều 

tra qua các thời kỳ biết được ngưỡng cần phòng trừ.  

b/Nhóm rầy xanh và bọ trĩ. 

Rầy xanh: Empoasca motti 

Bọ trĩ: Scirtothrips dorsalis, Thrips palmi, Megalurothrips ustatus. 

- Phương pháp điều tra: 

+ Điều tra tra mật độ: 

Điều tra định kỳ 5 ngày/lần, theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mỗi 

điểm điều tra trên 5-10 khóm (cây) theo kiểu cuốn chiếu theo điểm. Mỗi 
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điểm điều tra nằm trên một hàng, lần điều tra sau dịch chuyển sang hàng bên 

cạnh (hoặc điểm bên cạnh) và cách kỳ điều tra trước ít nhất 5 khóm (cây). 

Điều tra mật độ có 2 cách: 

Cách 1: Điều tra bằng vợt (áp dụng cho rầy xanh) 

 Dùng vợt vải màn hay vải mỏng theo một kích cỡ nhất định, mỗi điểm 

vợt từ 3 vợt trở lên, vợt từ nửa thân cây trở lên. Con trùng thu được của mỗi 

điểm cho vào lọ độc, sau đó đổ vào túi ni lông đem về phòng đếm và phân 

tích mẫu. 

 Chỉ tiểu theo dõi: 

Mật độ (con/vợt
 
) = 

Tổng số rầy bắt được 

Tổng số vợt điều tra 

Cách 2: Quan sát và đếm trực tiếp bằng mắt (áp dụng cho cả rầy xanh và 

bọ trĩ). Mỗi điểm điều tra 5 - 10 khóm (cây). 

Với rầy xanh: Nhẹ nhàng rẽ các khóm đậu để quan sat và đếm rầy trên 

từng khóm (cây ) điều tra. 

Với bọ trĩ: Mỗi điểm hái 20 búp gồm cả  lá thứ 2 kể tự ngọn, sau đó cho 

vào túi ni lông có mép dính, đem về phòng lấy ra từng búp đặt trên giấy trắng, 

mở từng búp và dùng bút lông có tẩm Glycerin bắt và đếm, hoặc cho các búp 

vào cồn 5% rửa nhiều lần để bọ trĩ ra khỏi các lá búp, sau đó dùng pilet hút toàn 

bộ bị trĩ trong dung dịch cồn 5% đưa lên kính đếm tổng số và phân ra trưởng 

thành, các tuổi. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

 Mật độ rầy (con/khóm/cây
 
) = 

Tổng số rầy đếm  được 

Tổng số khóm, cây điều tra 

 

Mật độ rầy (con/m
2 
) = Mật độ rầy (con/khóm, cây) x Tổng số khóm, cây/ m

2
 

 

Mật độ bọ trĩ  (con/khóm/cây
 
) = 

Tổng bọ trĩ thu được 
x Số búp/khóm, cây 

Tổng số búp điều tra 
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Mật độ bọ trĩ (con/m
2 
) = Mật độ bọ trĩ  (con/khóm ) x Mật độ khóm/m

2
 

+ Đánh giá phản ứng của các giống với bọ trĩ và rầy xanh. 

Các giống được gieo cùng điều kiện thâm canh và chăm sóc. Mỗi 

giống gieo từ 5 m
2
 trở lên, nhắc lại 3 lần, bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

(RCBD). 

Đánh giá giống có thể dựa vào sự gây hại của sâu trên đồng ruộng 

hoặc thả sâu vào các ô thí nghiệm. 

Đánh giá 3 lần/vụ, lần 1 mọc sau 20-30 ngày, lần 2 sau giai đoạn hết 

hoa đợt một, lần 3 trước thu hoạch 15-20 ngày. 

Thường chỉ để cho một người có kinh nghiệm tiến hành đánh giá từ 

đầu đến cuối. Khi đánh giá cần chú ý quay lưng về phía mặt trời. 

Đánh giá dựa theo thang 9 cấp của ICRISAT. 

Cấp hại 
Tỷ lệ % diện tích lá bị 

hại 

Mức độ kháng, nhiễm của 

giống 

1 Không bị hại Kháng cao 

2 

3 

1-20 

21-30 

Kháng vừa 

4 

5 

31-40 

41-50 

Nhiễm 

6 

7 

51-60 

61-70 

Nhiễm vừa 

8 

9 

71-80 

81-100 

Nhiễm nặng 

+ Phân biệt sự gây hại giữa bọ trĩ và rầy xanh: 

 Hại do bọ trĩ:  

Vết hại lúc đầu thường là các đám màu xanh hơi vàng xám ở mặt trên 

của lá, những phần lá bị hoại tử thành màu nâu và ánh bạc, tại phần mặt dưới 

lá, lá bị hại thường dày, co rúm, quăn queo. 
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 Hại do rầy xanh: 

Vết hại lúc đầu là các điểm trắng trên gân lá, sau đó xuất hiện điểm 

vàng trên phiến lá, bắt đầu từ ngọn lá, sau lan dần vào trong theo hình chữ V. 

Trường hợp bị hại nặng lá bị vàng và khô rụng gọi là hiện tượng cháy rầy. 

* Bệnh hại: 

Cây lạc có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Việc đẩy mạnh 

đầu tư để nâng cao năng suất và phẩm chất lạc đã làm gia tăng sự phát sinh và 

gây hại của các vi sinh vật gây bệnh. 

Ở Việt Nam, đã phát hiện được có 23 loại bệnh, gồm các bệnh hại lá, gây 

chết cây, gây thối tia thối củ. 

a/ Nhóm bệnh hại lá: 

Bệnh gỉ sắt: Puccinia arachidis Speg 

Bệnh đốm nâu: (Đốm sớm): Cercospora arachidicola Horii 

Bệnh đốm đen: (Đốm muộn): Cercospora personata (Brek et Curt) 

Eli. 

- Phương pháp điều tra: 

Điều tra theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mỗi điểm 10 cây. 

Điều tra vào 3 thời kì: 

Thời kì 1: Sau gieo 60-70 ngày 

Thời kì 2: 80-90 ngày 

Thời kì 3: trước thu hoạch 

Mức độ bệnh được đánh giá theo thang 9 cấp: 

Cấp 1: không có vết bệnh 

Cấp 2: có một vài vết bệnh ở lá dưới cùng (chiếm 1-5% diện tích) 

Cấp 3: số lượng vết bệnh nhiều hơn, diện tích vết bệnh 6-10 %, chủ yếu ở 

các lá dưới cùng. 

Cấp 4: Vết bệnh chỉ có ở tầng dưới và tầng giữa, diện tích vết bệnh từ 11-

20%. 

Cấp 5: Dễ dàng phát hiện thấy bệnh trên cả 3 tầng lá (dưới, giữa và trên). 

Diện tích vết bệnh 21-30%. 
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Cấp 6: Như cấp 5 nhưng bào tử hình thành nhiều, 30-40% diện tích lá bị 

bệnh. 

Cấp 7: lá tầng dưới khô héo, rụng, 41-60% diện tích lá bị bệnh. 

Cấp 8: Như cấp 7, bào tử hình thành nhiều, 61-80% diện tích lá bị bệnh. 

Cấp 9: 81-100% diện tích lá bị bệnh, toàn cây khô, lá rụng. 

b/ Nhóm bệnh gây chết cây: 

Bệnh héo xanh: Pseudomonas solanacearum 

Bệnh thối đen cổ rễ: Aspergillus niger (Gọi là bệnh héo rũ gốc mốc 

đen - Lê Lương Tề, 1997). 

Bệnh lở cổ rễ: Rhizoctonia solani 

Bệnh mốc xám: Botrytis cinerea 

- Phương pháp điều tra: 

Các loại ô thí nghiệm khác nhau có phương pháp điều tra khác nhau: 

+ Thí nghiệm so sánh giống:  

Trên nền đất tự nhiên hay nền đất nhân tạo dựa vào % số cây bị bệnh để 

đánh giá mức độ kháng hay nhiễm của một số giống, cụ thể như sau: 

Kháng cao: ≤ 10% cây bị héo 

Kháng: 11-30% cây bị héo 

Nhiễm trung bình: 31-50% cây bị héo  

Nhiễm: 51-90% cây bị héo 

Nhiễm cao: > 90% cây bị héo 

+ Thí nghiệm ô nhỏ: (< 10 m
2
): Điều tra toàn bộ số cây có trên ô. 

+ Thí nghiệm diện rộng: Điều tra theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mỗi 

điểm 50-100 cây, đếm số cây bị chết, tính tỷ lệ bệnh (%). 

+ Các loại thí nghiệm khác: Tương tự như thí nghiệm diện rộng nêu trên. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 

Tỷ lệ cây bị bệnh  (%
 
) = 

Số cây bị bệnh 
x 100 

Số cây điều tra 



100 

 

BÀI 2: SÂU HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

 1. Sâu khoang (Spodoptera litura) 

 1.1. Đặc điểm hình thái: 

 - Sâu non màu đen, nâu tối, đốt bụng thứ nhất có một vết đen to bao 

quanh, trên mỗi mảnh lưng có vân hình trăng khuyết. Sâu non có 6 tuổi, khi đẫy 

sức ở tuổi 6 dài từ 35 - 50 mm. 

- Trưởng thành màu nâu nhạt, cánh trước có các vân vằn vện, bạc trắng 

óng ánh. 

 - Trứng được đẻ trên mặt lá thành ổ hàng trăm trứng, hình bán cầu, mới 

đẻ màu vàng, sau màu tro tối xếp với nhau thành ổ và được phủ một lớp màng 

có lông màu vàng, trung bình: 100 - 300 trứng/ổ. 

 - Nhộng: màu nâu tươi, cuối bụng có một đôi gai ngắn. 

 1.2 Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh, phát triển : 

 Ngài hoạt động mạnh vào ban đêm, có xu tính mùi chua ngọt và ánh sáng 

bước sóng ngắn, đẻ trứng thành ổ trên lá. Thời gian phát dục của trứng là 3 - 6 

ngày. 
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 Sâu non mới nở tập trung dưới lá, ăn hết thịt lá chừa lại biểu bì và gân. Ở 

tuổi 3 và 4 sâu phân tán và cắn khuyết lá hoặc có khi cắn chụi lá, cánh hoa, nụ 

quả. Thời gian sâu non kéo dài từ 15 - 21 ngày. Khi đẫy sức chúng chui xuống 

đất hoá nhộng, sau khoảng 12 ngày thì vũ hoá. 

 Sâu khoang hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Cây họ đậu, Họ 

cải, Khoai tây, ... và thường gây hại vào đầu vụ. 

1.3 Biện pháp phòng trừ : 

 

 Một số thiên địch quan trọng: Kiến, bọ xít 5 cạnh, bọ cánh cứng ăn thịt, 

ong ký sinh trứng: Telenomus spodopterae, Telenomus remus.  

 Phun phòng trừ sâu bằng thuốc: Lancer 50 SP, Alpha 10 EC, Alphatox 5 

EC, Motox 2.5 EC, Vi sit 5 EC, Bacterin B.T WP... 

 2. Sâu xanh da láng: Spodoptera exigua 

 

1.2 Đặc điểm hình thái: 
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Thành trùng là 1 loại ngài đêm, màu sáng, cánh trước màu nâu đất, trên 

cánh trước có 2 vệt, giữa cánh là hình tròn, phía ngoài hình hạt đậu, phía sau 

màu trắng có ánh tím. 

Trứng hình bán cầu, 40-50 gân nổi kéo dài từ đỉnh trứng. 

Ấu trùng có màu sắc thay đổi, nhẵn bóng, ít lông tơ, trên lưng có 5 sọc. 

Dưới vạch bụng mỗi đốt có 1 chấm trắng rất gần với lỗ thở. 

Nhộng màu vàng nâu, cuối bụng có 2 gai nhỏ, phía trên lưng có 2 gai nhỏ 

khác. 

 Sâu non khá giống sâu khoang nhưng không có khoang đen ở vùng ngực. 

Sâu non có nhiều màu: màu xanh nhạt, xanh đen, màu đen, xanh vàng... 

1.2 Đặc tính sinh học và quy luật phát sinh, phát triển: 

Sau khi vũ hoá, thành trùng có thời gian ăn thêm, đẻ trứng sau 2-3 ngày, ổ 

trúng không có lông bao phủ. 

Sâu non mới nở sống tập trung, ăn phần non của lá, chừa lớp biểu bì dưới. 

Sang tuổi 2-3 sâu ăn mạnh tạo những lổ lớn hơn. Tuổi 4 ăn trái non, cắn rụng 

bông. Sâu xanh da láng hoạt động mạnh hơn sâu khoang, chúng có thể ăn thịt 

lẫn nhau trong điều kiện không đủ thức ăn. Sâu non có 6 tuổi, sâu non ăn rất 

mạnh, cắn phá thành từng lỗ không hình dạng trên lá mật độ cao có thể làm các 

ruộng cây màu xơ xác. Sâu non ban ngày ẩn trong tán lá hoặc dưới đất, phá hại 

mạnh vào ban đêm và những khi trời âm u, ít nắng. Sâu đẫy sức hóa nhộng trong 

đất, lùm cỏ hoặc dưới lớp lá khô.   

Sâu xanh da láng chui vào tàn dư hoặc lá khô để hoá nhộng. 

    Bướm đẻ trứng riêng rẽ trên lá non và nụ hoa. 

 * Vòng đời: 30 – 40 ngày: 

          - Trứng: 2 – 5 ngày 

          - Sâu non: 15 – 20 ngày 
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          - Nhộng: 7 – 10 ngày  

         - Trưởng thành: 2 – 3 ngày 

 

 

     1.3 Biện pháp quản lý: 

 - Biện pháp canh tác: Trước khi xuống giống cần vệ sinh đồng ruộng sạch 

sẽ, vận chuyển hết thân lá cây vụ trước ra khỏi ruộng, xới đất lỹ để diệt nhộng. 

Trong trường hợp áp lực sâu quá mạnh thì chuyển đổi sang trồng lúa nước sẽ cắt 

được vòng đời của sâu. Trồng cây với mật độ vừa phải, không trồng quá dày. 

Bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều phân đạm làm cây tốt lá, sâu sẽ phát sinh 

nhiều và khó diệt. Cày ải phơi ruộng để diệt sâu và nhộng. Trồng với mật độ 

thích hợp. 

 - Biện pháp cơ học: Ngắt ổ trứng, bắt sâu non khi sâu non đang tập trung 

quanh ổ. 

 - Biện pháp hóa học: 

 Sâu xanh da láng có tập quán sống tập trung quanh ổ trứng khi mới nở, vì 

thế nên quan sát nếu thấy bướm bay vào ruộng hành đẻ trứng thì khoảng 2- 3 
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ngày sau phun thuốc sẽ đạt hiệu quả cao. Có thể dùng một trong các loại thuốc 

hóa học theo hướng dẫn của ngành BVTV và CBKT đứng điểm. 

 Nếu mật độ sâu thấp thì phun 1 bình cho 500 m2, mật độ sâu cao thì phun 

1,5 bình cho 500 m2 (đọc kỹ nhãn mát trước khi sử dụng). Những ruộng đã bị 

sâu gây hại nhiều, sau khi phun thuốc nên bón bổ sung phân để cây nhanh phục 

hồi. 

 - Phương pháp sinh học: Trên đồng ruộng có nhiều loài thiên địch ăn sâu 

xanh da láng như loài ong kén nhỏ thuộc họ Braconidae, loài ruồi thuộc họ 

Tachinidae. Dùng chế phẩm NPV đặc hiệu trừ sâu xanh da láng có hiệu quả cao. 

Nên kết hợp dùng thuốc thảo mộc Rotenone hay Azadirachtin. Ngoài ra có thể 

dùng các loại thuốc nhóm Pyrethroid, Abamectin…lưu ý dùng thuốc luân phiên. 
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BÀI 3: BỆNH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Bệnh héo rủ hại lạc: 

1.1 Triệu chứng: 

1) Bệnh héo rũ gốc mốc đen (Aspergillus niger Van Tiegh): Ở cổ rễ, gốc, thân 

ngầm sát mặt đất có vết bệnh màu nâu, biểu bì và vỏ nứt vỡ, thối mục. Cành lá 

héo cong, màu lá xanh vàng, mất sắc bóng. 

Trên cổ rễ, gốc thân bị thâm đen, mục nát bao phủ bởi một lớp mốc đen. Khi 

nhổ cây bệnh lên rất dễ bị đứt gốc. 

2) Bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii 

Sacc.) 

Cây bệnh héo rũ, xanh hoặc hơi vàng. Cổ rễ và 

đoạn thân ngầm bị bệnh có vết màu nâu, thối mục, 

khô xác, nhổ cây dễ bị đứt gốc, trên gốc thân cây 

bệnh mọc lớp nấm trắng đâm tia lan rộng ra mặt đất, hình thành nhiều hạch nấm 

hình tròn như hạt cải màu trắng, về sau có màu nâu 

hạt chè.  

Ngoài ra, hiện tượng héo rũ thối gốc lở cổ rễ trên 

đồng ruộng với nhiều màu sắc khó phân biệt còn có 

thể do nấm Rhizoctonia đôi lúc còn gặp cả bệnh do 

nấm Fusarium solani, F. oxysporium hại ở gốc 

thân, cây héo rũ, lá vàng (gọi là bệnh héo vàng). 

1.2 Nguyên nhân gây bệnh: 

Do nấm Sclerotium rolfsii và Aspergillus niger Van Tiegh gây ra. 

1.3 Đặc điểm phát sinh, gây hại: 

Bệnh phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao, ẩm 

ướt, cây sinh trưởng kém. Trên đất trồng độc canh, đất cát thô bệnh nặng hơn. 

Trên đất có nhiều chất hữu cơ, tàn dư cây chưa hoai mục bệnh hại nặng hơn, vụ 
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Xuân bệnh hại nặng hơn vụ thu. 

Bệnh xuất hiện trong suốt quá trình sinh trưởng của cây nhưng ở mỗi giai 

đoạn sinh trưởng mức độ bệnh khác nhau, các loại bệnh héo rũ phá hại cũng 

khác nhau. Ở giai đoạn cây con phân cành phần lớn bị bệnh héo rũ gốc mốc đen 

và lở cổ rễ nhưng đến giai đoạn chớm hoa, củ non thì bị bệnh héo rũ nặng hơn 

nhiều. Nấm phá hại tia củ lạc trong đất làm tóp, thối củ, hạt mốc, mất sức nảy 

mầm hoặc khi gieo mầm mọc yếu, cây sẽ bị bệnh phần lớn là héo rũ gốc mốc 

trắng, nhất là đối với lạc xuân và lạc vụ thu. 

1.4 Biện pháp phòng, trừ: 

Trên đồng ruộng các loại héo rũ do nấm thường xuất hiện xen kẽ nhau cho 

nên biện pháp phòng trừ chung cho các bệnh héo rũ cần tiến hành như sau: 

- Luân canh: luân canh lạc với lúa, mía và các loại cây trồng khác để hạn chế 

nguồn bệnh ở đất và cải tạo đất. Thời gian luân canh 2 năm. 

- Bón phân hợp lý: cần bón NPK đầy đủ, cân đối để cây lạc sinh trưởng, tăng 

cường sức chống bệnh, đặc biệt cần bón nhiều vôi, dùng phân chuồng hoai mục 

để bón . 

- Dùng hạt giống tốt, kháng bệnh như MD7, L14, ..... 

- Dùng thuốc phun vào gốc cây để chống bệnh héo rũ lạc do nấm như: 

Kasumin 2L (1,5-2l/ha); Topsin M-70WP (0,4-0,6kg/ha). 

Nhổ bỏ cây bệnh khi mới chớm phát sinh, rắc vôi bột vào gốc trên mặt luống 

hoặc tưới nước vôi loãng 4% vào gốc để hạn chế các loại nấm gây bệnh. 

2. Bệnh đốm lá hại lạc: 

2.1 Đặc điểm nhận biết: 

1)Bệnh đốm nâu : 

- Do nấm Cercospora arachidicola gây ra 

- Bệnh hại chủ yếu trên lá. Lá có các đốm tròn màu nâu nhạt, sau đó chuyển 
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sang màu nâu đỏ hoặc nâu sậm. Trên một lá có nhiều đốm bệnh làm lá mau biến 

vàng và rụng. Các lá phía dưới bị bệnh trước sau lan lên các lá phía trên. 

   2)Bệnh đốm đen : 

- Do nấm Cercospora personata gây ra. 

- Bệnh phát sinh chủ yếu trên lá và thân. Vết bệnh lúc đầu là chấm nhỏ màu 

nâu, sau lớn lên màu nâu đen, thường thấy rõ ràng ở mặt dưới lá. Đốm bệnh 

hình tròn, trên vết bệnh già có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử) xếp thành 

các đường vòng đồng tâm, có viền trũng màu vàng nhạt quanh đốm bệnh. 

 

                          

- Trên một lá có nhiều vết bệnh, các đốm liên kết lại thành vết to. Lá vàng và 

rụng, cây sinh trưởng kém. Bệnh phát sinh ở các lá bên dưới sau lan lên các lá 

phía trên. 

2.2 Điều kiện phát sinh, gây hại: 

Bệnh có thể phát sinh sau khi cây lạc mọc được khoảng 20-30 ngày. Gặp điều 

kiện nóng, ẩm nhiệt độ không khí trên 20 
o
C và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi 

cho bệnh phát triển và lây lan. Bệnh phát sinh suốt vụ. nếu phát sinh sớm và 

nặng làm lá rụng nhiều, ảnh hưởng sinh trưởng và năng suất lạc. 

2.3 Biện pháp phòng trừ : 

- Loại bỏ tàn dư cây trồng sau thu hoạch, cày lật đất sớm. 

- Gieo trồng giống chống chịu bệnh. 

- Luân canh cây trồng. 

- Khi bệnh mới xuất hiện, phun thuốc trừ nấm : 
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+ Opus 75 EC, Carbenda 50 SC, Bavisan 50 WP : 10-15 ml/bình 8 lít nước 

+ Bright Co 5 SC: 20-30 ml/bình 8 lít 

+ Polyram 80 DF, Manozeb 80 WP, Dithane xanh M 45 80 WP : 30 g/bình 8 

lít 

+ Sumi Eight 12.5 WP : 3-5 g/bình 8 lít 

+ Folicur 250 EW, 250 WG, 430Se. ... 

3. Bệnh gỉ sắt hại đậu đổ: (Uromyces appendiculatus) 

3.1 Đặc điểm nhận biết:          

Lúc đầu trên lá xuất hiện những điểm nhỏ màu hơi vàng nổi gờ, sau đó vết 

bệnh to dần, ở giữa màu vàng nâu xung quanh có quầng vàng hẹp, vết bệnh mở 

rộng đường kính tới 2 mm. Điểm gờ nhỏ là khối bào tử, thường ở mặt dưới lá, 

còn mặt trên lá chỗ vết bệnh có màu vàng nâu, nhưng cũng có khi khối bào tử hạ 

xuất hiện cả hai mặt. Bệnh thường xuất hiện trên những lá tương đối già và lá 

bánh tẻ, bệnh có thể hại thân và quả. Bệnh nặng làm lá khô cháy, rụng sớm, quả 

nhỏ khô và lép. 

3.2 Tác nhân gây bệnh: 

Bệnh gỉ sắt đậu đỗ do nấm Uromyces 

appendiculatus gây ra. 

3.3 Đặc điểm phát sinh, gây hại:  

Nấm tồn tại bằng bào tử và sợi nấm. Bào tử hạ của 

nấm lan truyền theo gió.  Con người, súc vật và công 

cụ là môi giới truyền bệnh.  

 Bào tử hạ nẩy mầm ở nhiệt độ 10 – 30 
o
C nhưng 

thích hợp nhất 16 – 22 
o
C. Nấm thích hợp nhất trong 

điều kiện ẩm độ cao trên 95 %. Giọt nước ướt trên bề mặt lá là điều kiện cho 

nấm nẩy mầm và xâm nhập, do đó giọt sương đêm, sương mù rất có tác dụng 
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đối với sự phát triển của bệnh gỉ sắt. Khi trời âm u, độ ẩm không khí cao hoặc bị 

mưa kéo dài thì bệnh sẽ phát triển nhanh nhưng khi gặp mưa to thì lại giảm đi. 

3.4 Biện pháp phòng trừ:  

- Thực hiện chế độ luân canh thích hợp hàng năm, không trồng đậu nhiều năm 

liền trên một ruộng. Chú ý chăm sóc tưới nước hợp lý, luống trồng phải cao có 

rãnh thoát nước.  

- Thu dọn sạch tàn dư cây bệnh sau khi thu hoạch. Cây đậu làm phân chuồng 

cần phải ủ hoai mục. 

- Sử dụng giống chống bệnh. Chọn giống đậu ngắn ngày, trồng sớm để thu 

hoạch sớm, tránh thời điểm bệnh phát sinh mạnh để có thể giảm bớt thiệt hại do 

bệnh gây ra. 

- Phun thuốc kịp thời và đúng lúc, phun khi bệnh chớm xuất hiện bằng thuốc 

đặc trị phòng trừ bệnh gỉ sắt như thuốc Lunasa, Score, Rothamil 75 WP, 

Newcasuran 16.6 BTN, Bonanza 100 SL. 

 - Chú ý: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời diễn 

biến của sâu bệnh, xác định tuổi sâu, mật độ, mức độ gây hại, chỉ số bệnh… để 

xác định thời điểm, loại thuốc phun thuốc phòng trừ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

Nên tổ chức phòng trừ tập trung, đồng loạt có tính chất cộng đồng thì mới có kết 

quả cao. 

4. Bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc: 

 [Pseudomonas solanacearum (Smith) E.F.Smith = Ralstonia 

solanacearum] 

Bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc và phá hại nhiều loại cây trồng khác nhau rất 

phổ biến ở Đông Nam Á, thiệt hại do bệnh gây ra trong phạm vi 5 - 80% trung 

bình hàng năm. 

  4.1 Triệu chứng bệnh: 

 Là loại bệnh hại mạch dẫn, héo chết toàn cây nên triệu chứng đặc trưng 
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nhất là bó mạch dẫn ở thân, cành, rễ bị biến màu nâu xẫm, trong đó chứa đầy 

dịch vi khuẩn đầy dính. Vì vậy, phương pháp chẩn đoán nhanh bệnh héo vi 

khuẩn là cắt ngang một đoạn thân rễ, mạch dẫn nâu xẫm, ngâm đứng trong cốc 

nước thấy rõ dịch nhầy vi khuẩn chảy ra từ đầu lát cắt. Trên cây bệnh lá bị héo 

rũ, màu xanh tái. Cuối cùng cây héo khô, rễ và quả lạc bị thối đen. 

 Triệu chứng xuất hiện ở cây non mới mọc sau gieo 2 - 3 tuần và trên cây 

lớn. Các cây con nhiễm bệnh nặng, héo chết nhanh nhưng trên đồng ruộng triệu 

chứng bệnh thể hiện rõ và nhiều nhất ở giai đoạn cây bắt đầu ra hoa trở đi. 

 4.2 Nguyên nhân gây bệnh: 

 Vi khuẩn gây bệnh là loại có tính chuyên hoá rộng, gây hại trên 278 loài 

cây thuộc 44 họ thực vật khác nhau, đặc biệt là cà chua, thuốc lá. Vi khuẩn gây 

bệnh trên một số cây cỏ như cỏ Stylosanthes, Ageratum conyzoides, 

Amaranthus (rau dền dại). Tuy nhiên, loài vi khuẩn Pseudomonas solanacearum 

rất dễ bị biến dị và phân hoá hình thành nhiều chủng races và biovars khác hẳn 

nhau về tính chuyên hoá ký chủ, tính gây bệnh và tính độc, phân bố khác nhau ở 

các vùng địa lý sinh thái. 

 Trong số 5 races, 5 biovars của loài Pseudomonas solanacearum đã được 

phát hiện và xác định có mặt ở các vùng khác nhau trên thế giới, thì ở nước ta 

trong những năm gần đây mới chỉ phát hiện thấy trên cây lạc bị bệnh là do 

nhiễm race 1, biovar 3 và 4. 

 Trong khi đó ở Mỹ, phổ biến là biovar 1 hại trên lạc. Vi khuẩn thuộc races 

1 có những đặc điểm hình thái chung của loài là loại hình gây hại đầu tròn, kích 

thước 0,5 - 1,5 µm, nhuộm gram âm, có thể gây hại trên lạc và các cây họ Cà. 

Phân biệt biovar trên cơ sở sinh hóa, phản ứng oxy hoá 6 loại hydrate carbon tạo 

ra axít, cho thấy biovar 3 oxy hoá (cho phản ứng +) với cả 6 loại lactose, 

maltose, cellbiose, dulcitol, mannitol và sorbitol. Biovar 4 chỉ oxy hoá 3 loại 

rượu dulcitol, mannitol, sorbitol và không phản ứng + với 3 loại đường lactose, 

maltose, cellobiose. Chúng đều có khă năng khử nitrat và không có khả năng 



111 

 

thuỷ phân esculin, tinh bột. Không tạo ra indol. 

 Trên môi trường PSA khuẩn lạc tròn, bóng, màu trắng kem. Các biovars 

hại trên lạc thường có tính độc cao, phổ biến rộng ở vùng châu Á và châu Phi. 

Nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn sinh trưởng là 25 – 350C. Đất có độ ẩm cao > 

60% và độ pH 5 - 6,8 thích hợp cho sự sinh trưởng của vi khuẩn. 

 4.3 Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh: 

 Nguồn bệnh vi khuẩn chủ yếu ở trong đất. Vi khuẩn là loại bảo tồn, sống 

lâu dài ở trong đất. Vi khuẩn bảo tồn lâu dài trong tàn dư cây bệnh trên đồng 

ruộng và là một trong những nguồn bệnh chủ yếu truyền qua hạt giống 

(Machumd, Middleto, 1991) nhưng tỷ lệ hạt giống mang bệnh rất thấp nên có ý 

nghĩa thứ yếu trong bảo tồn nguồn bệnh. Vi khuẩn cũng có thể gây hại và lưu 

giữ trên một số loài cỏ dại trên đồng ruộng. 

 Mức độ phát triển của bệnh phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết, mùa vụ 

gieo trồng, các loại đất, giống lạc và các kỹ thuật canh tác, luân canh…. 

 Bệnh phát triển mạnh, thuận lợi trong điều kiện thời tiết nóng ẩm nhất là ở 

nhiệt độ 25 - 350C, cho nên bệnh gây hại chủ yếu là ở vùng nhiệt đới. Bệnh hại 

nặng hơn trong vụ lạc xuân, trên đất cát pha, thịt nhẹ, trên đất nghèo chất hữu 

cơ, độc canh cây ký chủ…Bệnh phát triển kém, mức độ nhiễm bệnh nhẹ trên các 

chân ruộng luân canh lạc với lúa nước và các loài cây ký chủ, trên đất kiềm hoặc 

bón vôi. 

 Các giống lạc đã trồng phổ biến ở nước ta như Sen lai, Sen Nghệ An, Đỏ 

Bắc Giang, Trạm Xuyên… đều nhiễm bệnh nặng. Nhiều giống lạc kháng bệnh 

đã được chọn lọc lai tạo có năng suất được trồng trong sản xuất hoặc dùng làm 

vật liệu khởi đầu tạo giống có gen kháng vi khuẩn héo xanh đã được sử dụng ở 

một số nước như giống kháng Schwarz 21, Gajah, Kidang, Tupai (Indonesia), 

Yue You 200 (Trung Quốc) và MD 7, MD 9 (Việt Nam). 

 4.4 Biện pháp phòng trừ: 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp 
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- Biện pháp kỹ thuật canh tác: 

+ Luân canh lạc với lúa và các loài cây phi ký chủ như ngô, mía, bông… 

+ Ngâm nhập nước ruộng trong 15-30 ngày trước khi gieo trồng lạc. Nơi không 

có điều kiện ngâm nước, có thể cầy đất phơi ải khô để hạn chế tích luỹ vi khuẩn 

trong đất vì chúng mẫn cảm với điều kiện khô. 

+ Vệ sinh thực vật: tiêu huỷ tàn dư, diệt cỏ dại là ký chủ. 

+ Dùng hạt giống khoẻ, sạch bệnh, giữ hạt, giống khô có ẩm độ < 9% 

+ Điều chỉnh thời vụ, tránh gieo hạt trùng với thời kỳ nhiệt độ cao, mưa ẩm 

Thu hoạch sớm, kịp thời, tránh thu hoạch muộn. 

+ Tăng cường bón phân hữu cơ và bón vôi. 

- Biện pháp sử dụng giống chống bệnh: 

Đây là biện pháp cơ bản nhất, rẻ tiền, dễ áp dụng hiệu quả cao. Nhiều giống lạc 

chống bệnh héo xanh vi khuẩn, có năng suất cao có giá trị kinh tế đã được lai tạo 

và ứng dụng trong sản xuất ở Trung Quốc, Indonesia, CIP, cần được khảo 

nghiệm trong điều kiện nước ta để lựa chọn thêm các giống mới như KPS - 13, 

KPS -18, MD 7, MD 9 ở Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. 

- Biện pháp sinh học: 

+ Sử dụng các chế phẩm vi sinh đối kháng. Nhiều loại vi khuẩn đối kháng với vi 

khuẩn gây bệnh héo xanh sống ở trong đất như Pseudomonas cepacia, 

Ps.fluorescens, Bacillus polymyxa, B. subtilis, v.v.,… 

+ Bón phân hữu cơ tạo điều kiện và làm tăng hoạt động ức chế của các vi sinh 

vật đối kháng ở trong đất làm giảm bệnh héo xanh. 
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BÀI 3: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 

I. Nguyên lý phòng trừ bệnh cây: 

 Mục đích: Nhằm ứng dụng những biện pháp BVTV phòng trừ bệnh để 

giữ vững và nâng cao năng suất , phẩm chất cây trồng, đồng thời góp phần bảo 

vệ môi trường cho một nền Nông nghiệp bền vững. 

 Phòng bệnh là chính, trừ bệnh phải kịp thời, phải kết hợp chặc chẽ phòng 

và trừ tạo thành hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp. 

II. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: 

 Căn cứ vào nguyên lý tác động và phương pháp sử dụng, có thể phân chia 

thành các nhóm sau:  

 - Biện pháp sử dụng các giống chống bệnh và các giống sạch bệnh. 

 - Biện pháp canh tác. 

 - Biện pháp sinh học. 

 - Biện pháp lý học,cơ học. 

 - Biện pháp kiểm dịch thực vật. 

 - Biện pháp hóa học. 

1. Phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp canh tác: 

 Đây là sự vận dụng sáng tạo các khâu kỹ thuật tất yếu trong trồng trọt 

nhằm tạo điều kiện bất lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại. 

* Ưu điểm: 

- Đây là phương thức ít tốn kém, 

nhiều khi không phải đầu tư thêm cơ 

sở vật chất hay công sức nhưng hiệu 

quả mang lại rất rỗ rệt. 

- Có ý nghĩa trong phòng ngừa rất 
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tích cực, chủ động và hiệu quả kinh tế cao. 

- Phương pháp gắn với kỹ thuật canh tác và tập quán canh tác quen thuộc của 

nông dân nên dễ thực hiện. 

- Không làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người..... 

* Nhược điểm: 

- Trên một loại cây trồng có thể có rất nhiều loại sâu, bệnh hại khác nhau với các 

yêu cầu sinh thái khác nhau, do đó hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật canh tác 

sẽ không giống nhau đối với tất cả các đối tượng sâu, bệnh hại.  

- Không phải tất cả mọi biện pháp kỹ thuật canh tác trong bất cứ trường hợp nào 

cũng đều có lợi cho cây trồng. Chính vì vậy mà việc vận dụng các biện pháp kỹ 

thuật phải luôn thay đổi cho thích hợp với từng loại cây, từng loại sâu bệnh. 

- Biện pháp này chỉ mang tính chất phòng ngừa, tác dụng chậm, lâu dài. 

Phương pháp phòng chống sâu bệnh hại bằng biện pháp canh tác bao gồm các 

biện pháp cơ bản sau đây: 

a. Phòng chống sâu, bệnh hại bằng biện pháp luân canh cây trồng:  

- Luân canh cây khác họ, khác loài. 

- Luân cây giữa cây trồng cạn với cây trồng nước để hạn chế được nguồn sâu 

bệnh hại tồn tại trong đất. 

- Đối với những loài sâu bệnh hại trên diện rộng, có tính di chuyển lớn thì phải 

tiến hành luân canh đồng bộ trên diện tích lớn thì mới mang lại hiệu quả. 

b. Điều chỉnh thời vụ gieo cấy và thu hoạch: 

Việc gieo trồng tập trung, thu hoach đúng lúc, nhanh, gọn trong một thời gian 

ngắn làm cho nguồn thức ăn của côn trùng và mầm bệnh trên đồng ruộng ngắn 

lại sẽ hạn chế được sự phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại. 

c. Cơ cấu giống và sử dụng giống chống chịu sâu, bệnh: 

Từng loại sâu, bệnh chỉ gây hại trên một số loại cây trồng nhất định, do vậy 
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chúng ta bố trí cây trồng thích hợp sẽ hạn chế được các đối tượng gây hại một 

cách hiệu quả. 

Sử dụng giống chống chịu có khả năng chống lại sự xâm hại của sâu, bệnh hại. 

d. Biện pháp làm đất: 

Đây là môi trường tồn tại của các mầm bệnh và là môi trường sống của nhiều 

loài sâu hại. Vì vậy biện làm đất như cày bừa, xới xáo đều ảnh hưởng đến sự tồn 

tại của sâu, bệnh hại, như: 

- Phá vở nơi cư trú, nơi tồn tại, ẩn nấp, trú đông, hè. 

- Tác động cơ giới của công cụ có thể tiêu diệt sâu, bệnh. 

- Thay đổi đột ngột điều kiện sinh thái. 

- Làm đất vùi lấp cỏ dại, tàn dư cây trồng phá vở nơi cư trú của sâu, bệnh hại. - 

Thời vụ làm đất: nên chọn thời vụ thích hợp, như: Vụ Đông Xuân nên làm dầm, 

vụ Hè Thu nên phơi ải. 

- Kỹ thuật làm đất: Có thể cày lật đất, vùi lấp sâu, cày bằng trâu bò hoặc cày 

máy .... 

e. Vệ sinh đồng ruộng và diệt trừ cỏ dại: 

Cỏ dại và tàn dư cây trồng trên đồng ruộng là nguồn thức ăn phụ và là nơi ẩn 

nấp, tồn tại của sâu, bệnh hại rất quan trọng: 

Nắm được quy luật này chúng ta tiêu hủy các tàn dư cây trồng và bố trí cây 

trồng hợp lý sẽ hạn chế đén mức thấp nhất sự phát sinh gây hại.  

g. Phân bón:  

Bón phân cân đối làm cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nâng cao sức 

chống chịu với sâu, bệnh. Bón phân đúng lúc, cân đối, hợp lý có thể điều khiển 

sinh trưởng và tăng cường tính chống chịu sâu, bệnh hại. 

h. Tưới nước: 



116 

 

 

Tưới tiêu hợp lý 

Tưới nước làm thay đổi điều kiện tiểu khí hậu đồng ruộng, thay đổi độ ẩm, thay 

đổi nồng độ dịch trong cây theo hướng bất lợi cho sâu, bệnh hại để làm chúng 

không phát sinh, phát triển được. 

Tưới nước kết hợp với bón phân hợp lý giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, 

tăng tính chống chịu và phục hồi nhanh sau khi bị sâu, bệnh hại. 

k. Các biện pháp khác: 

- Biện pháp làm cỏ, xới xáo, tỉa cây ... tạo điều kiện cho vườn rau được thông 

thoáng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Gieo trồng với mật độ, khoảng cách hợp lý ảnh hưởng rất lớn đến tiểu khí hậu 

của vườn rau. 

- Khu cách ly, khu bảo vệ và khu dẫn dụ: nhằm hạn chế sự lây lan của sâu, bệnh 

hại. 

2. Biện pháp thủ công(cơ giới và vật lý): 

-Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị sâu, bệnh. Nhổ bỏ cây bị bệnh, cây ký 

chủ phụ. 

- Dùng vợt, đèn, bã độc để diệt sâu hại. 

- Xử lý hạt giống bằng nhiệt, khử trùng đất bằng hơi nóng, nước nóng, Sử dụng 

ánh sáng, tia tử ngoại, tia vật lý để xử lý, khử trùng đất, hạt giống ... 
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* Ưu điểm:  

- Đơn giản, dễ thực hiện. 

- Có hiệu quả khi sâu, bệnh mới phát 

sinh. 

- Phù hợp trong sản xuất nhỏ, dư thừa lao 

động. 

* Nhược điểm:  

- Hiệu quả kinh tế không cao. 

- Tốn công lao động. 

- Đối với biện pháp dùng bẩy, bả phụ thuộc vào thời tiết, không có tính chọn lọc 

nên tiêu diệt nhiều loài côn trùng có ích. 

3. Phương pháp phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp hóa học: 

Đây là phương pháp đã được sử dụng lâu đời và được xem là phương pháp chủ 

đạo trong phòng trừ sâu bệnh hại. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng và hợp lý. 

* Ưu điểm:  

- Tiêu diệt sâu,bệnh hại nhanh, triệt để và chắc chắn. 

- Dễ áp dụng trong sản xuất, sử dụng được mọi lúc, mọi nơi, mọi cây trồng. 

- Các loại thuốc hóa học có tình năng tác dụng khác nhau, sử dụng bằng nhiều 

hình thức. Có thể sử dụng các thiết bị phun hiện đại có năng suất cao... vì vậy có 

thể tiêu diệt ổ dịch kịp thời. 

* Nhược điểm: 

- Thuốc hóa học có thể phá vở nhanh chóng và sâu sắc cân bằng sinh học trong 

tự nhiên. 

- Thuốc hóa học làm tăng tác hại của các loài thứ yếu, mà trong điều kiện thông 

thường thì các loài này không gây hại đáng kể. 
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- Tiêu diệt các thiên địch có ích. Tạo nên 

loài dịch hại mang tính kháng thuốc cao. 

- Gây hiện tượng kháng thuốc ở sâu, bệnh 

hại. Phát sinh các đối tượng gây hại mới. 

- Tích lũy trong nông sản phẩm gây tác hại 

cho người và gia súc. 

- Ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng 

đến các loài vi sinh vật có ích, ảnh hưởng 

đến sự phát triển của hạt giống... 

- Gây độc hại cho người và gia súc, ô nhiễm môi trường. 

* Biện pháp dùng thuốc hóa học có hiệu quả: 

- Đúng thuốc 

- Đúng nồng độ và liều lượng 

- Đúng cách 

- Đúng nơi và đúng lúc. 

Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng 

4. Biện pháp sinh học: 

- Là biện pháp sử dụng một số loại sinh vật như nấm, ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, 

ếch, các chế phẩm sinh học để diệt sâu, bệnh hại. Sử dụng các vi sinh vật đối 

kháng, chất đối kháng ... 

* Ưu điểm: 

- An toàn đối với người và động vật 

máu nóng. 

- Hiệu quả bền vững, lâu dài. Không 

gây ô nhiễm môi trường. 
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* Nhược điểm: 

- Hiệu quả chậm  

- Hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng của các loài thiên địch. 

- Giá thành cao vì đòi hỏi công nghệ phức tạp. 

5. Biện pháp kiểm dịch thực vật 

- Sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm tra, xử lý những sản phẩm nông lâm 

nghiệp khi xuất nhập khẩu hoặc vận chuyển từ vùng này sang vùng khác.  

- Nhằm ngăn chặn sự lây lan của sâu, bệnh hại nguy hiểm 

 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng nông nghiệp (IPM) đó là sự kết hợp 

một cách hợp lý các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, lấy biện pháp canh tác 

làm cơ sở./. 
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MÔN HỌC 4: 

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN LẠC GIỐNG 

BÀI 1: THU HOẠCH VÀ SƠ CHẾ 

1. Các yếu tố cấu thành năng suất: 

Năng suất cây trồng cũng như cây lạc một kết quả cuối cùng phản ánh đầy 

đủ nhất các biện pháp kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật chọn giống, chế độ dinh 

dưỡng, phòng trừ sâu bệnh gây hại và các yếu tố ngoại cảnh để đạt năng suất 

cao.  

Năng suất l í thuyết:  Số cây/m
2
, Số quả chắc/cây, trọng lượng 100 quả. 

Công thức tính năng suất lý thuyết: 

NSLT (tạ/ ha) = Số quả chắc/ cây x số cây/ m
2
 x P 100 quả x 7.500m

2
 

      10
7 

Năng suất thực thu: Là năng suất lạc khi phơi khô, làm sạch hạt lép lững, 

đem cân thực tế. 

 

                

   Kiểm tra trước khi thu hoạch   Thu hoạch lạc giống 

 Lạc là cây lấy dầu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên để thu 

hoạch và bảo quản lạc giống tốt, đảm bảo được tỷ lệ nảy mầm cho vụ sau cần 

làm tốt các yêu cầu kỹ thuật sau: 
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 2. Thu hoạch: 

 Xác định thời điểm thu hoạch là một khâu quan trọng vì nó ảnh hưởng 

đáng kể đến chất lượng hạt giống. Nên chọn ngày nắng ráo, mặt ruộng khô để 

thu hoạch. 

 Lạc giống nên thu hoạch khi kiểm tra thấy lá vàng, vỏ quả cứng, chắc, ít 

quả lép, 70-75% quả chín sinh lí (với dạng cây phân cành liên tục tỷ lệ này còn 

có thể thấp hơn). Gần đến ngày thu hoạch nên nhổ mẫu kiểm tra để xác định thời 

gian thu thích hợp nhất. Sau khi nhổ, cây nên rải ra thành hàng để khử lẫn lần 

cuối. Bất cứ cây khác dạng nào và cây có quả bị bệnh nên loại bỏ, những quả rơi 

rụng không nên giữ làm giống. 

Sở dĩ thu hoạch sớm hơn vì:  

 -Lúc này hạt lạc ở vào giai đoạn chín sinh lý, các chất dinh dưỡng đạt cao 

nhất. 

- Khi phơi khô, hạt lạc không bị nứt. 

- Chủ động phơi sấy, không bị lẫn với các thứ khác khi phơi. 

 Sau khi nhổ, cây nên rải ra thành hàng để khử lẫn lần cuối. Bất cứ cây 

khác dạng nào và cây có quả bị bệnh nên loại bỏ, những quả rơi rụng không nên 

giữ làm giống.   

Chú ý: + nếu trời nắng, vặt quả, phân loại chọn quả già, không dập nát, 

không có vết bệnh (màu nâu, đen, thối ...) trên vỏ quả.  

 + Nếu trời mưa: Nếu gặp trời mưa, phát hiện lạc nẩy mầm 3 - 5 % nên thu 

hoạch ngay, rửa sạch đất cát và đem về nhà, không vặt quả ngay mà nên treo 

hoặc làm giàn để trải ra cho thật thoáng, không dồn đè lên nhau, nhằm giúp 

không khí lưu thông, dễ thoát nước. 

 3. Làm khô giống:  

 Các giống lạc trồng phổ biến hiện nay hầu hết không có tỉnh ngủ tươi nên 
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có thể nảy mầm ngay tại ruộng hoặc khi đã thu hoạch nhưng không làm khô kịp 

thời. Vì vậy cần làm khô quả lạc bằng cách: Phơi ngay tại ruộng nếu trời nắng 

to, ruộng khô ráo hoặc treo phơi dưới hiên. Cũng có thể vặt quả ra phơi dưới sân 

gạch hoặc phơi trong nia, mẹt tránh phơi trên sân bê tông nhiệt độ quá cao làm 

ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống. Trong trường hợp thời tiết xấu, không có 

nắng nên hong khô vỏ và sử dụng máy sấy làm khô giống. 
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BÀI 2: BẢO QUẢN LẠC GIỐNG 

Tỷ lệ nảy mầm của giống phụ thuộc rất nhiều vào quá trình bảo quản. Nếu 

bảo quản bằng kho lạnh 12 
0
C thì sau 12 tháng tỷ lệ nảy mầm vẫn đạt 95,6%, 

màu sắc vỏ lụa ít bị biến đổi. Nếu bảo quản kín trong phòng thì sau 6 tháng tỷ lệ 

nảy mầm đạt 89,5%, sau 8 tháng đạt 76,1% nhưng nếu để từ 9-12 tháng thì tỷ lệ 

nảy mầm giảm mạnh còn trên dưới 50 %. Có các phương pháp bảo quản sau: 

Phương pháp 1: Bảo quản trong bao tải, chum vại, thùng phuy, gỗ … 

cách ly: 

 Lạc giống thật khô (khi hạt tách khỏi vỏ, lắc thấy long là được), sạch 

được đóng gói trong bao tải có túi nilon, chum vại, thùng phuy, gỗ, …. có lót 

lớp vôi dưới đáy và bịt chặt bằng nilon trên đầu túi cho vào bao tải, thùng phuy, 

gỗ... Cũng có thể cho lạc vào chum vại (có lót lớp vôi dưới đáy) rồi phủ lên trên 

1 ít lá xoan, sau đó buộc nilon… Lạc giống không nên giữ quá 1 năm. 

 Phương pháp 2: Bảo quản lạc trong thùng xốp dày 15cm cách ly: 

 Sau khi thu hoạch lạc, phơi khô, để nguội rồi mới bỏ vào trong thùng xốp 

(Thùng xốp có bề dày 15cm, tùy theo số lượng giống cất giữ mà chọn thùng xốp 

to hay nhỏ) sau đó đậy nắp lại và dùng băng keo dán kín không cho không khí 

bên ngoài và bên trong trao đổi với nhau. Thùng xốp được đựng trong khung sắt 

được bao quanh bằng lưới mắt cáo để không cho chuột phá hoại. 

 Phương pháp 3: Bảo quản  trong can nhựa cách ly chôn dưới đất sâu 

1m: 

 Sau khi thu hoạch lạc, phơi khô, để nguội rồi mới bỏ vào can nhựa, tùy 

theo lượng giống mà chọn can nhựa lớn hay nhỏ. Sau khi bỏ vào can nhựa đậy 

nắp can lại và dùng băng keo bịt kín không cho nước vào. Theo kinh nghiệm cất 

giữ giống thì cần bỏ can nhựa vào túi ni lon buộc chặt rồi chôn xuống đất sâu 

khoảng 1m. 

 Phương pháp 4:  Bảo quản lạc ngoài đồng ruộng (Gieo lại vụ Hè-Thu 

năm sau) 
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(Áp dụng cho lạc vụ Đông-Xuân) 

 Bảo quản lạc ngoài đồng ruộng: Sau khi thu hoạch Lạc Đông Xuân, 

những nơi có điều kiện nước tưới có thể gieo lạc vụ Hè Thu để làm giống cho vụ 

Đông Xuân năm sau. 

 Nếu bảo quản theo các phương pháp trên thì có thể bảo quản giống 

lạc từ 5-6 tháng mà tỷ lệ nảy mầm đạt 80-92%.                                                                       

  

 

 

 


