
PHẦN I.  CHUẨN BỊ LỚP HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN 

 

I. CHUẨN BỊ MỞ LỚP HUẤN LUYỆN 

Phần này nói về những công việc cần phải làm từ lâu trước khi khoá tập huấn được 

bắt đầu. Thời gian khoá tập huấn đã được ấn định là một vụ sản xuất. Muốn một khoá tập 

huấn được tổ chức, công tác chuẩn bị cần có thời gian ít nhất là 1 tháng để giải quyết các 

vấn đề có liên quan đến tổ chức tập huấn ở địa phương. 

1. Quyết định tổ chức tập huấn (tiếp xúc lãnh đạo địa phương) 

Thời gian và địa điểm tập huấn cần được xác định sớm ít nhất là 1 tháng để chọn học 

viên và thuê ruộng  tiến hành các thí nghiệm. Để cho các công việc này triển khai thuận 

lợi, cần có sự đồng ý và giúp đỡ của chính quyền cũng như các đoàn thể ở địa phương. 

2. Lựa chọn các nghiên cứu đồng ruộng và người tham gia tập huấn 

2.1. Lựa chọn các nghiên cứu đồng ruộng 

Các thí nghiệm đồng ruộng được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn mà 

nông dân gặp phải trong quá trình sản xuất. Để xác định các thí nghiệm đồng ruộng sát 

với thực tế của địa phương chúng ta cần: 

- Tiến hành điều tra cơ bản (Base Line Survey) về tình hình sản xuất tại địa phương.  

- Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, tìm những khó khăn mà nông dân gặp phải 

trong quá trình sản xuất và đặc biệt lưu ý đến việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất. 

- Thảo luận với nhóm nông dân tiên tiến để tìm ra những vấn đề ưu tiên cần làm 

nghiên cứu. 

- Thảo luận với nông dân, lãnh đạo địa phương về các nghiên cứu cần thực hiện trong 

vụ sản xuất lúa. 

2.2. Lựa chọn nông dân tham gia nghiên cứu và nông dân tham gia khóa tập huấn 

Cơ sở duy nhất để đánh giá một khoá huấn luyện thành công hay thất bại là mức độ 

áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm thu hoạch được của học viên vào sản xuất của 

gia đình họ và ảnh hưởng của họ tới cộng đồng như thế nào. Để đạt được điều này, khi 

chọn người phải dựa trên một số yếu tố cơ bản sau: 

* Những nông dân hăng say học tập, ham hiểu biết. 

* Những nông dân đã đủ điều kiện thích hợp tham gia vào các hoạt động. Thí dụ : học 

viên phải có đủ thời gian để tham gia khoá học. 

* Những nông dân được lựa chọn tham gia tập huấn cũng cần được cân nhắc và phân 

bổ theo tỷ lệ về giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo. 

3. Lập kế hoạch về vật tư và dụng cụ học tập 

3.1. Lập kế hoạch về thuê (mượn đất) 
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Bất cứ một lớp học đồng ruộng nào cũng cần có đất để học viên bố trí các thí nghiệm 

đồng ruộng và các chuyên đề thực hành. Trong chương trình huấn luyện, học viên phải bố 

trí 3- 4 thí nghiệm đồng ruộng, yêu cầu diện tích đất từ 4000- 5000 m
2
. 

Khu ruộng bố trí thí nghiệm thông thường là gần đường giao thông, thuận tiện cho 

việc tưới và tiêu nước, gần hội trường (hay phòng học) để thuận tiện cho việc quan sát thí 

nghiệm và nơi để thảo luận và lên lớp. 

3.2. Kế hoạch dự trù vật tư nông nghiệp 

Vật tư nông nghiệp được dự trù cần phải dựa trên các cơ sở phân tích tập quán đầu tư 

ở địa phương và yêu cầu của thí nghiệm. 

* Phân bón: 

- Số lượng phân chuồng? 

- Phân đạm? 

- Phân kali? 

- Phân lân? 

- Vôi 

* Thuốc trừ sâu bệnh: 

- Thuốc trừ sâu: loại nào? bao nhiêu kg? 

- Thuốc trừ bệnh: loại nào? bao nhiêu kg? 

- Thuốc bảo vệ thực vật khác: loại nào? bao nhiêu kg?. 

* Vật tư nông nghiệp khác như: Xăng dầu, điện để bơm nước. 

3.3. Lập kế hoạch dự trù dụng cụ học tập 

3.3.1. Dụng cụ sử dụng lâu dài 

- Phòng học ít nhất cho 35 học viên và giảng viên 

- Bàn ghế cho hướng dẫn viên và học viên. 

- Tường, dây, giá gỗ để treo ảnh, giấy. 

- Bảng đen hoặc bảng mica. 

- Dây nối điện, ổ cắm điện. 

- Bình đun nước, cốc chén để uống nước. 

3.3.2. Những dụng cụ dùng một lần hoặc mau hỏng 

- Mũ có in chữ về khoá học (Phát cho học viên ở buổi khai giảng/ hoặc trong thời 

gian học để động viên và xác định nhiệm vụ học tập của học viên). 

- Vở viết và bút viết cho học viên. 

- Giấy khổ lớn và bút vẽ cho học viên trong suốt quá trình của lớp học. 

- Băng dính, ghim cài, kẹp, thước ngắn, thước dài. 
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II. HỌP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

     1. Thời gian: 1 buổi vào tuần đầu tiên trước khai giảng. 

2. Nội dung và phương pháp: 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng canh tác lúa tại địa phương. 

- Sơ đồ phân bố các vùng trồng lúa và các giống lúa: vẽ sơ đồ phân bố các vùng lúa 

và các giống lúa tại xã, sử dụng kí hiệu và màu sắc để thể hiện. 

- Hiện trạng các dịch hại chính trên cây lúa: vẽ sơ đồ phân bố các loại dịch hại chính. 

- Xác định các khó khăn trong canh tác lúa tại địa phương: liệt kê các tồn tại trong 

canh tác lúa tại xã. 

- Xác định các thí nghiệm cần triển khai tại FFS. 

- Thảo luận về nội dung học tập, thống nhất thời gian học và thời gian tổ chức HTĐB. 

III. CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG 

1. Chuẩn bị trước phiên khai giảng 

Ban tổ chức khoá học và hướng dẫn viên phải tiến hành chuẩn bị và kiểm tra lại tất cả 

các vấn đề có liên quan đến khoá học và phiên khai mạc. 

- Giấy mời (giấy triệu tập học viên). 

- Giấy mời khách dự phiên khai mạc: Phòng nông nghiệp, khuyến nông các cấp, 

chính quyền địa phương, các tổ chức hội nông dân, phụ nữ. 

- Kế hoạch học tập, bài giảng sau phiên khai mạc. 

- Phòng học (hoặc địa điểm khai mạc) cần trang hoàng nghiêm túc, sạch sẽ. 

- Một số dụng cụ, thiết bị học tập để phát cho học viên ngay sau phiên khai mạc. 

Công việc này cần được chuẩn bị chu đáo trước khi khai mạc nửa ngày để cho lớp 

học tiến triển thuận lợi vì “vạn sự khởi đầu nan”. 

2. Phiên khai giảng lớp tập huấn 

Phiên khai mạc là điểm khởi đầu rất quan trọng và thường có ảnh hưởng lớn đến 

không khí làm việc sau này của toàn khoá tập huấn. 

Thông thường nên tiến hành các khâu có tính chất nghi thức, thủ tục ngắn gọn. Phần 

lớn các khoá tập huấn do cơ quan tiếp nhận dự án của địa phương được uỷ nhiệm khai 

mạc. 

Trong phiên khai mạc phải đề cập đến nhiều vấn đề có tính thực tế: 

- Nhắc lại mục đích, yêu cầu của khoá tập huấn. 

- Điểm qua toàn bộ nội dung khoá học. 

- Giải thích phương pháp tiến hành tập huấn và các tài liệu. 

- Giới thiệu hướng dẫn viên và học viên. 
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- Điểm qua những việc có tính chất hành chính sự vụ. 

IV. TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 

1. Chia học viên thành nhóm 

- Qui mô:  

Mỗi nhóm có từ 5- 6 người, để tạo điều kiện cho mỗi học viên tham gia tích cực vào 

quá trình học tập. 

- Cân đối:  

Về giới tính, tuổi tác, dân tộc, kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. 

- Cá tính:  

Kết hợp trong một nhóm những người mạnh dạn, quả quyết với những người ít nói, 

dè dặt. 

Nên bầu những người có khả năng thuyết phục người khác, có kinh nghiệm sản xuất 

và điều hành công việc làm nhóm trưởng. 

Nên duy trì và ổn định các thành viên trong nhóm, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 

khoá học để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc các thí nghiệm đồng ruộng. 

2. Kế hoạch huấn luyện 

Lớp học về IPM-SRI trên cây lúa được tiến hành trong suốt một vụ sản xuất. Nội 

dung chính khóa học, học viên thực hành bố trí 2-3 thí nghiệm đồng ruộng và các chuyên 

đề thực hành. 

Mỗi kỳ học viên tập trung một buổi sáng để tiến hành các công việc. 

- Quan sát thí nghiệm và theo dõi: Sinh trưởng của cây mía, quan sát hệ sinh thái trên 

ruộng lúa, phân tích và trình bày theo nhóm. 

- Thảo luận một hoặc hai chuyên đề. Các chuyên đề này được lựa chọn sao cho phù 

hợp với các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, các vấn đề về chăm sóc. 

- Chú ý: cần cân đối phần thảo luận và thực hành. 

- Sau mỗi buổi học hướng dẫn viên và học viên cùng nhau so sánh tình hình cụ thể 

trên lô thí nghiệm, so sánh với tuần trước về các vấn đề có liên quan. 

- Sinh trưởng phát triển của cây. 

- Tình hình thời tiết, khí hậu. 

- Tình hình phát sinh và gây hại của sâu bệnh, chim, chuột, cỏ dại. 

- Đưa ra các quyết định chăm sóc hay các việc cần tiến hành trên đồng ruộng. 

3. Phương pháp huấn luyện 

Phương pháp chung được áp dụng trong suốt khoá huấn luyện (hay suốt vụ huấn 

luyện) là phương pháp đào tạo không chính qui (phương pháp huấn luyện có sự tham gia 

hoặc phương pháp huấn luyện 2 chiều). Phần này được giới thiệu trong một bộ giáo trình 

riêng về phương pháp huấn luyện. 
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Tuy nhiên trong một số chuyên đề hoặc các buổi ngoại khoá chúng ta vẫn có thể vận 

dụng phương pháp lên lớp truyền thống (chỉ áp dụng cho một số chuyên đề đặc biệt). Dẫu 

rằng chúng ta đã biết rằng việc học tập của người lớn tuổi thì chỉ có: 

- 20% kiến thức tiếp thu từ nghe. 

- 40% kiến thức tiếp thu từ nghe và nhìn. 

- 80% kiến thức tiếp thu được từ thực hành. 

Sau mỗi buổi tập huấn giảng viên tóm tắt các thông tin chính cần chuyển đổi thành 

kiến thức cho học viên, thông báo kế hoạch cho buổi học ở tuần tiếp theo về nội dung 

theo dõi thí nghiệm và chuyên đề để học viên chuẩn bị. 

4. Tổ chức các hoạt động giải trí 

Việc học tập với người lớn tuổi trong suốt một vụ sản xuất là một cố gắng lớn của 

học viên nông dân. Để hạn chế sự nhàm chán hoặc khơi dậy tính năng động của họ, thì 

trong quá trình tổ chức các buổi học có thể tiến hành các hoạt động giải trí với các nội 

dung: 

- Tập hát, làm thơ ca về chuyên đề nào đó trong giáo trình. 

- Xây dựng các trò chơi kích thích tính năng động trong công việc. 

5. Tổ chức các bài học ngoại khoá 

Trên cơ sở thông tin phản hồi của học viên về vấn đề nào đó xảy ra trong quá trình 

tiến hành thí nghiệm hoặc các chuyên đề, hướng dẫn viên có thể thảo luận với ban điều 

hành chương trình huấn luyện xin bổ sung 1 hoặc 2 buổi học ngoại khoá. Các buổi học 

ngoại khoá có thể mời một chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan của tỉnh, cơ quan trung 

ương giới thiệu chuyên đề hay vấn đề mà học viên quan tâm. (Hoạt động này không nhất 

thiết phải tiến hành- Tuỳ từng điều kiện mà vận dụng cho phù hợp). 

6. Tổ chức tham quan 

Tổ chức tham quan là công việc nên được tiến hành vào cuối khoá học. Cũng có thể 

tiến hành tham quan chéo giữa hai lớp học đang được tổ chức ở địa phương. Những buổi 

tham quan như thế này sẽ tạo điều kiện cho học viên của hai lớp học trao đổi kinh nghiệm  

học tập, tham quan và rút kinh nghiệm về bố trí thí nghiệm ở từng địa phương khác nhau. 

Qua đó học viên rút ra được bài học cho chính bản thân họ và vận dụng kinh nghiệm vào 

địa phương họ. 

Hoạt động này là rất bổ ích cho học viên, cần được quan tâm như một chuyên đề hay 

một hoạt động ngoại khoá cho học viên không chỉ trong thời gian tập huấn mà còn cho 

các hoạt động tiếp theo sau khoá huấn luyện. 

V. ĐÁNH GIÁ KHOÁ HUẤN LUYỆN 

Thực ra đánh giá sự thành công của khoá huấn luyện lại chính là đánh giá học viên. 

Hoạt động này giúp chúng cho ban điều hành rút kinh nghiệm trong việc tổ chức nội 

dung, phương pháp huấn luyện và triển khai huấn luyện. 

Mục tiêu: 
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1. Giúp cho việc xác định quá trình học tập có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không. 

2. Giúp cho việc xác định kiến thức của học viên được nâng cao như thế nào trong 

quá trình học tập. 

3. Giúp cho học viên phát triển kỹ năng của họ. 

4. Khuyến khích học viên học tập chăm chỉ hơn. 

Có nhiều phương pháp đánh giá nhưng phương pháp đánh giá cần phải thông qua sự 

đồng ý tham gia của học viên. Bằng cách như vậy học viên cảm thấy họ được đối xử công 

bằng. 

Khi nào đánh giá 

1. Trước khi khoá đào tạo bắt đầu còn gọi là sát hạch trước. Đánh giá này sẽ giúp 

hướng dẫn viên hiểu được trình độ của học viên và những kinh nghiệm của họ liên quan 

đến chủ đề của lớp học. 

2. Trong khi huấn luyện sẽ giúp hướng dẫn viên chú ý các vấn đề còn bị thiếu sót cần 

được bổ sung trong thời gian còn lại của lớp học. 

3. Cuối khoá huấn luyện, học viên được đánh giá cụ thể về kiến thức của họ thu được 

trong suốt thời gian huấn luyện. 

Tuỳ theo từng hoàn cảnh cụ thể hướng dẫn viên có thể tiến hành theo các phương 

pháp đánh giá khác nhau. 

1- Kiểm tra vấn đáp. 

2- Kiểm tra viết. 

3- Kiểm tra thực tế 

VI. TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐẦU BỜ 

1. Thời gian:  

Cuối khoá huấn luyện hay vào thời gian trước thu hoạch từ 7-10 ngày, lúc các thí 

nghiệm đồng ruộng (TNĐR) thể hiện kết quả rõ.  

Thông qua Hội thảo các nhóm giới thiệu kết quả của thí nghiệm và khuyến cáo cho 

nhiều nông dân khác áp dụng. 

2. Nội dụng và phương pháp: 

- Mỗi nhóm phân công người giới thiệu các công việc từ bố trí thí nghiệm, theo dõi 

kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận cụ thể trong điều kiện thí nghiệm và của địa phương 

mình. 

- Mời các đại biểu của cơ quan quản lý nông nghiệp huyện, xã, các tổ chức quần 

chúng và đại biểu nông dân chưa tham gia khoá đào tạo. 

- Công việc này nên tiến hành trong một buổi sáng. Các nhóm nông dân chuẩn bị tóm 

tắt kết quả theo dõi thí nghiệm trên giấy khổ lớn. Mỗi nhóm giới thiệu trong khoảng 30 

phút, sau đó về phòng học để trao đổi và thảo luận. 
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Ghi chú: Hội thảo đầu bờ cũng có thể cần tiến hành làm thử nội bộ trong lớp học để 

học viên thảo luận và rút kinh nghiệm về cách tiến hành trước khi tổ chức hội thảo chính 

thức. 

VII. TỔNG KẾT 

1. Thời gian: 

Sau khi tổ chức hội nghị đầu bờ, học viên còn phải tiếp tục các nội dung còn lại của 

khoá học như thu hoạch thí nghiệm, tổng kết thí nghiệm và thảo luận các chuyên đề về 

thu hoạch, bảo quản. 

2. Nội dung và phương pháp tiến hành 

- Thu hoạch năng suất các thí nghiệm, ruộng học tập 

- Hạch toán kinh tế các TN và ruộng đối chứng 

- Các hoạt động đánh giá khoá huấn luyện đã được tiến hành: Hoạt động này bao 

gồm: đánh giá nội dung bài giảng, tính phù hợp của các thí nghiệm đồng ruộng và chuyên 

đề với điều kiện sản xuất giống ở địa phương, phương pháp huấn luyện. 

- Phải đảm bảo tổng kết được tất cả hoạt động của khoá huấn luyện từ nội dung bài 

giảng, phương pháp huấn luyện của hướng dẫn viên, kết quả học tập của học viên, những 

đề xuất về cải tiến lớp học và đề xuất các hoạt động tiếp theo cho học viên sau khoá huấn 

luyện. 

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo địa phương, hướng dẫn viên, học viên.  
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PHẦN 2. CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN  

                 CỦA CÂY LÚA 

 

Bài 1. KIỂM TRA SỨC SỐNG HẠT GIỐNG 

 

1. Phương pháp dùng điã (hay bát) 

Bước 1: Chuẩn bị hạt giống để thử 

 Cân khoảng 50g hạt lúa, lấy ngẩu nhiên vài vị trí trong bao giống (hay trong 

bồ lúa) 

 Đếm đúng100 hạt cho mỗi thử nghiệm, bỏ những hạt lững,  lép, tạp chất 

 Ghi chú mẫu giống từ 2 nguồn giống khác nhau 

Bước 2: Ghi nhãn 

 Viết tên của giống lúa 

 Ngày thử 

 Nhóm học viên 

 Nguồn giống 

Bước 3: Chuẩn bị giấy thấm 

 Cắt giấy thấm cho vừa đáy điã 

 1-2 miếng giấy thấm/điã 

Bước 4: Làm ẩm (ướt) giấy thấm 

 Nhỏ nước cho vừa ướt lớp giấy thầm 

 Hoặc để trong túi nylon và buộc lại để giữ ẩm  

Bước 5: Sắp xếp 100 hạt vào trong điã 

Bước 6: Đậy nắp điã lại (có thể dùng ly lớn úp lên cho kín để giữ ẩm)  

Bước 7: Tạo điều kiện cho hạt nẩy mầm 

 Để điã thử nơi an toàn 

 Giữ mẫu ở điều kiện nhiệt độ bình thường 

 Nhỏ nước vừa đủ ẩm  

 Hạt sẽ nẩy mầm trong 3-4 ngày sau khi thử 

Bước 8: Tiếp tực giữ mẫu thêm 3 ngày để quan sát sức sống hạt giống 

Bước 9: Ghi kết quả 

 Sau 24 giờ, quan sát số hạt có mang các khuẩn ty, tính % hạt mang 
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 4 ngày sau khi thử, đếm những hạt nẩy mầm và tính tỉ lệ nẩy mầm (%) 

 7 ngày sau khi thử, đếm những hạt có mầm phát triền tốt (dài hơn 1cm) và 

tính tỉ lệ hạt có sức sống tốt 

(Tính tỉ lệ hạt nẩy mầm và sức sống hạt giống cả hai nguồn giống thí nghiệm) 

2. Phương pháp dùng vải (khăn) 

Bước 1: Chuẩn bị hạt giống để thử 

 Lấy khoảng 100g hạt lúa (lấy ngẩu nhiên vài vị trí trong bao giống hay 

trong bồ lúa) 

 Đếm đúng100 hạt cho mỗi thử nghiệm, bỏ những hạt lững, lép, tạp chất 

(Ghi chú 2 nguồn giống) 

Bước 2: Ghi nhãn 

 Viết tên của giống lúa 

 Ngày thử 

 Nhóm học viên 

 Nguồn giống 

Bước 3: Chuẩn bị vãi thử 

 Cắt miếng vải 15x20cm 

 Nhúng miếng vải vào nước và vắt cho ráo 

Bước 4: Trải mảnh vải lên mặt bàn phẳng 

Bước 5: Sắp hạt  vào vải, khoảng cách giữa các hạt 2cm 

Bước 6: Đặt thanh tre nằm ngang cuối mảnh vãi 

Bước 7: Cuộn mảnh vải tròn trong thanh tre, lưu ý không làm rơi hạt khỏi vải 

Bước 8: Dùng dây thun cột 2 đầu vải vào thanh tre 

Bước 9: Cột nhãn vào đầu thanh tre 

Bước 10: Cung cấp điều kiện tốt cho hạt nẩy mầm 

 Đặt bó hạt trong điều kiện nhiệt độ bình thường khoảng 28-30oC (Không để 

nơi có nhiệt độ lạnh). 

 Để nơi an toàn (chuột và tránh trẻ em) 

Bước 11: Làm ẩm hạt   

 Nhúng nước 3 lần/ngày (hoặc bỏ trong túi nylon để giữ ẩm) 

 Sau mỗi lần nhúng nước đặt hạt lại vị trí cũ 

 Hạt sẽ nẩy mầm trong 3-4 ngày sau khi thử 

Bước 12: Tiếp tực giữ mẫu thêm 3 ngày để quan sát sức sống hạt giống 
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Bước 13:  Ghi nhận kết quả 

 Chỉ đếm những hạt nẩy mầm vào ngày thứ 4 ngày sau khi thử và tính tỉ lệ 

nẩy mầm (%) 

 Chỉ đếm những hạt có mầm phát triển dài hơn 1cm vào ngày thứ 7 sau khi 

thử, tính tỉ lệ hạt có sức sống tốt 

 Tính tỉ lệ nẩy mầm và sức sống hạt giống cả hai nguồn giống thí nghiệm 

3. Phương pháp dùng giấy thấm 

Các bước thực hiện giống như phương pháp vãi 

4. Phương pháp dùng khay đất / cát 

Bước 1: Chuẩn bị hạt giống để thử 

- Lấy khoảng 100g hạt lúa, lấy ngẫu nhiên vài vị trí trong bao giống (hay trong bồ 

lúa) 

- Đếm đúng100 hạt cho mỗi thử nghiệm, bỏ những hạt lững, lép và tạp chất 

Ghi chú 2 nguồn giống 

Bước 2: Ghi nhản 

 Viết tên của giống lúa 

 Ngày thử 

 Nhóm học viên 

 Nguồn giống 

Bước 3: Gieo hạt vào khay 

 Trải cát (đất) cho bằng mặt trong khay (2 khay) 

 Làm những rãnh (hàng) trên mặt cát 

 Xếp 10 hạt vào mỗi hàng 

 Phủ hạt bằng cát (đất) dầy 1-1.5cm 

 Tưới nước đủ ẩm bằng thùng vòi (búp sen) để tránh xáo trộn hạt 

Bước 4: Tiếp tực giữ mẫu thêm 3 ngày để quan sát sức sống hạt giống 

Bước 5: Ghi nhận kết  

 Chỉ đến những hạt nẩy mầm vào ngày thứ 4 ngày sau khi thử và tính tỉ lệ 

nẩy mầm (%) 

 Chỉ đếm những hạt có mầm phát triển dài hơn 1cm vào ngày thứ 7 sau khi 

thử, tính tỉ lệ hạt có sức sống tốt 

 Tính tỉ lệ nẩy mầm và sức sống hạt giống cả hai nguồn giống thí nghiệm 

5. Phương pháp thử nẩy của nông dân 

Do học viên thảo luận và đề xuất. 
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG  

PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA  

 

Cây lúa từ khi nẩy mầm đến khi thu hoạch trải qua các giai đoạn sinh trưởng khác 

nhau. Mỗi giai đoạn có biểu hiện về hình thái, đặc điểm sinh lý, yêu cầu dinh dưỡng, 

ngoại cảnh khác nhau. Hiểu biết về những đặc điểm trên nhằm tác động các biện pháp kỹ 

thuật hợp lý để cây lúa sinh trưởng, phát triển khoẻ cho năng suất cao là một yêu cầu rất 

quan trọng trong sản xuất lúa nói chung và lúa giống nói riêng. 

Giúp giảng viên, học viên học tập, nghiên cứu về cây lúa, chúng ta chia  chuyên đề 

thành này 5 tiểu chuyên đề ứng với 5 giai đoạn sinh trưởng, phát triển chủ yếu của cây 

lúa : 

- Giai đoạn mạ 

- Giai đoạn đẻ nhánh 

- Giai đoạn làm đòng (phân hoá đòng và ôm đòng) 

- Giai đoạn trỗ bông, phơi màu 

- Giai đoạn chín (chín sữa, chín sáp, chín hoàn toàn) 

Bài 2. SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN MẠ 

(Với lúa gieo /sạ: Tính từ khi gieo /sạ đến bắt đầu đẻ nhánh) 

I. MỞ ĐẦU 

Tục ngữ Việt Nam có câu "Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa". Muốn có một ruộng lúa 

năng suất cao và phẩm chất tốt thì khâu đầu tiên là phải có cây mạ khỏe, ruộng mạ khoẻ. 

II. MỤC TIÊU  

Giúp cho học viên nắm được các đặc điểm hình thái, sinh lý của cây lúa giai đoạn mạ, 

tiêu chuẩn mạ khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạ. Từ đó đề ra các biện 

pháp tác động để có mạ khoẻ và đồng đều. 

Giúp học viên nắm được phương pháp làm mạ theo SRI 

III. VẬT LIỆU 

Giấy Ao, A4, bút viết các loại, thước đo. 

Mẫu vật: hạt lúa mới nảy mầm, mạ mũi chông, mạ 2 lá, �,5-4 lá (để sinh động khi 

thảo luận nên lấy cây mạ từ nhiều ruộng: tốt, xấu, ... ) 

IV.  THỜI GIAN: 90 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giới thiệu chuyên đề, mục đích, yêu cầu, chia nhóm. 

Bước 2:   Thu thập mẫu vật - kết hợp với các hoạt động đồng ruộng. 
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Bước 3: Học viên quan sát, mô tả, vẽ cây mạ, trên giấy Ao. 

Bước 4: Thảo luận nhóm 

Bước 5: Các nhóm báo cáo và thảo luận chung. 

Bước 6: HDV tóm tắt, tổng kết. 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Hãy mô tả về các đặc điểm hình thái, màu sắc của cây mạ? 

2. Nêu đặc điểm sinh lý cơ bản của cây lúa giai đoạn mạ? 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa giai đoạn mạ? 

4. Các biện pháp kỹ thuật tác động để tạo cây mạ, nương mạ khỏe? (Phương pháp làm 

mạ theo SRI).  

Trong quá trình hướng dẫn, HDV cần sử dụng các câu hỏi gợi ý để giúp học viên thảo 

luận được dễ dàng hơn. 

 

Bài 3. NGHIÊN CỨU VỀ RỄ MẠ 

I. MỞ ĐẦU 

Hệ thống rễ của một cây trồng tỏa rộng như hệ thống cành. Hơn nữa hệ thống rễ có sự 

đa dạng về hình thái và điều này có thể được lặp lại về hình dạng hoặc về sự phát triển. 

Tuy nhiên, việc này được đánh giá đúng mức vì hệ rễ không quan sát được và chỉ có thể 

quan sát liên tục kiểu hình thể hiện trên thân cành. 

Bài tập trên đồng ruộng này nhằm giới thiệu cho học viên các yếu tố thuận lợi cho sự 

phát triển của hệ rễ ở luống mạ gieo theo SRI và luống gieo mạ theo truyền thống. 

Luống gieo theo SRI làm luống cao và sử dụng lượng phân hữu cơ cao ở tỷ lệ 

10kg/m
2
. Tưới nước bằng bình phun mưa. Còn luống gieo theo truyền thống làm mạ dược 

và luôn để ngập nước. 

II. MỤC ĐÍCH 

So sánh sự phát triển của rễ mạ ở luống làm theo SRI và luống làm theo truyền thống 

(theo tập quán canh tác của nông dân). 

III. THỜI GIAN: 90 phút 

IV. VẬT LIỆU 

- Túi plastic, bút, chai nhựa trong (500ml) hoặc bình nhựa trong (đường kính 10 cm), 

thước kẻ, cân, kính lúp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Thăm ruộng lúa theo từng nhóm 
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Bước 2: Mỗi nhóm thu thập ngấu nhiên 5 cây mạ ở luống mạ SRI và luống truyền 

thống. Yêu cầu nhổ cẩn thận cây mạ bằng que tre chú ý không được làm tổn thương rễ 

mạ. 

Bước 3: Quan sát xem khi nhổ mạ có nhiều đất bám theo không 

Bước 4: Ngâm mạ trong nước và cẩn thận giũ hết đất ở rễ 

Bước 5: Đo chiều dài rễ, quan sát màu sắc rễ 

Bước 6: Quan sát mật độ lông hút của rễ 

Bước 7: Cho cây mạ nổi trong bình nhựa chứa nước trong và đo đường kính diện tích 

bề mặt mà rễ chiếm. 

Bước 8: Ghi chép kết quả quan sát được theo bảng dưới đây 

Đặc điểm Cây mạ SRI Cây mạ truyền thống 

Chiều dài   

Màu sắc của rễ   

Số lông hút   

Chiều cao cây mạ   

Trọng lượng rễ/cây mạ   

Đường kính bề mặt của rễ   

Số lá/cây   

Màu sắc cây mạ*   

Các quan sát khác   

 * Sử dụng thang điểm của IRRI, 1996 sau đay để đánh giá 

Thang điểm                              Tiêu chuẩn 

1.                                 Cây mạ rất xanh, thân dày 

3.                                 Cây mạ xanh nhạt 

5.                                 Cây mạ vàng 

7.                                 Cây mạ màu nâu 

9.                                 Cây mạ chết 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. So sánh sự khác nhau chủ yếu giữa cây mạ SRI và mạ truyền thống? 

2. Những yếu tố nào giải thích sự khác nhau nay? 

3. Chức năng của rễ là gì? 

4. Có mối quan hệ giữa chất hữu cơ với sự phát triển của rễ không? 

5. Cần có biện pháp kỹ thuật gì để làm bộ rễ cây lúa phát triển khỏe? 

Lưu ý: Hướng dẫn viên làm bài tập tượng như thế này về sự phát triển của rễ ở 

giai đoạn đẻ nhánh, giai đoạn TKSK và giai đoạn trỗ. 
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Bài 4. SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN ĐẺ NHÁNH 

 

I. MỞ ĐẦU 

Sau khi cấy cây lúa hồi xanh và chuyển sang giai đoạn đẻ nhánh. Giai đoạn này cây 

lúa tập trung ra lá và đẻ nhánh, khả năng đền bù sự thiệt hại về lá và dảnh lớn. Hiểu biết 

đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây lúa ở giai đoạn này là cơ sở quan trọng để tác 

động các biện pháp chăm sóc, tạo tiền đề cho lúa sinh trưởng khoẻ. Đây là giai đoạn quyết 

định số bông /khóm góp phần nâng cao năng suất. 

II. MỤC TIÊU 

Học viên cần nắm được đặc điểm sinh lý cây lúa giai đoạn đẻ nhánh và các yếu tố ảnh 

hưởng đến cây lúa giai đoạn này, từ đó đề ra các biện pháp kỹ thuật thích hợp giúp cây 

lúa đẻ nhánh và sinh trưởng thuận lợi. 

III. VẬT LIỆU 

Mẫu cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, giấy Ao, A4, bút viết các loại, dao, kéo (lưu ý thu 

thập nhiều mẫu cây lúa ở ruộng: tốt, xấu, ruộng cấy nông, cấy sâu tay, ruộng gieo sớm, 

gieo muộn ...) 

IV. THỜI GIAN: 90 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giới thiệu chuyên đề, mục đích, yêu cầu, chia nhóm. 

Bước 2:   Thu thập mẫu vật - kết hợp với các hoạt động đồng ruộng. 

Bước 3: Học viên quan sát, mô tả, vẽ cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, vẽ sơ đồ đẻ nhánh, 

trên giấy Ao. 

Bước 4: Thảo luận nhóm 

Bước 5: Các nhóm báo cáo, thảo luận chung. 

Bước 6: HDV tóm tắt, tổng kết. 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN  

1. Nêu các đặc điểm sinh lý cơ bản của cây lúa ở  giai đoạn này? 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh? 

3. Ý nghĩa của đẻ nhánh đến năng suất lúa? 

4. Các biện pháp tác động để lúa đẻ nhánh sớm, tập trung? 
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Bài 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ Ở GIAI ĐOẠN SINH DƯỠNG 

I. MỞ ĐẦU 

Trong 10 ngày đầu tiên sau nảy mầm, lúc đầu cây mạ sinh trưởng nhờ sử dụng 

thức ăn từ nội nhũ. Sau đó, nó phụ thuộc nhiều hơn vào môi trường. Sau khi có 4 lá cây 

mạ sinh trưởng nhờ hấp thụ thức ăn qua rễ và từ lá. (Vergara, 1992). 

Hệ thống rễ lúa chủ yếu là các rễ có đốt. Rễ phát triển trực tiếp từ vùng đốt này 

được gọi là rễ chính/rễ sơ cấp. Như là tiến bộ của sinh trưởng, rễ sơ cấp tạo ra các rễ thứ 

cấp, sau đó rễ thứ cấp lại tạo ra rễ cấp 3, v.v... (Soshida 1981). Như đã đề cập ở phần 

nghiên cứu rễ mạ, sự phát triển của rễ tùy thuộc vào môi trường của nó. Điều kiện hiếu 

khí tạo điều kiện cho sự phát triển của rễ còn điều kiện ngập nước có thể hạn chế sự phát 

triển này. 

Ở bài tập này chúng ta sẽ thử quan sát sự phát triển của rễ cũng như sinh trưởng 

phát triển của cây lúa ở điều kiện SRI (hiếu khí) và so sánh nó với cây trồng trong điều 

kiện ngập nước (kị khí). 

II. MỤC ĐÍCH 

So sánh rễ và sự phát triển của cây lúa ở ruộng SRI và ruộng truyền thống (có nước). 

III. THỜI GIAN: 90 phút. 

IV. VẬT LIỆU: Túi plastic, bút, chai nhựa trong (500ml) hoặc lọ nhựa trong (đường 

kính 10cm), thước kẻ, cân, kính lúp. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Phân công mỗi nhóm quan sát sinh trưởng của cây ở ruộng SRI và ruộng 

truyền thống. 

Bước 2: Yêu cầu họ thu thập số liệu về sinh trưởng và phát triển của cây lúa như 

chiều cao cây, số dảnh, số lá/dảnh. Đồng thời quan sát số liệu về sự xuất hiện dịch hại và 

thiên địch. Yêu cầu mỗi nhóm ghi chép lại mầu sắc lá bằng cách sử dụng biểu mẫu màu lá 

chuẩn. 

Bước 3: Trước khi quay trở lại phòng học, yêu cầu mỗi nhóm đào 2 - 3 cây cho một 

thử nghiệm. Lưu ý không làm tổn thương hệ rễ. 

Bước 4: Để học viên kiểm tra rễ cẩn thận và ghi chép những số liệu dưới đây: 

Chỉ tiêu Ruộng SRI Ruộng truyền thống 

Chiều dài rễ   

Mầu sắc rễ 

Kết cấu rễ 

  

Số lượng rễ mới   

Độ dầy rễ   
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Sinh trưởng rễ bên 

Trọng lượng rễ   

Đường kính bề mặt rễ   

Bước 5: Yêu cầu các nhóm phân tích số liệu thu thập được từ phần trên và hệ rễ của 

cây. 

Bước 6:  Minh họa những phát hiện về rễ trong mẫu phân tích hệ sinh thái nông 

nghiệp rễ dưới đây. 

Bước 7: Trình bày số liệu cả nhóm 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Những khác nhau chính về sinh trưởng của cây lúa và rễ của chúng ở ruộng SRI và 

ruộng truyền thống là gì ? 

2. Những yếu tố nào giải thích được những khác nhau này? 

3. Mối quan hệ giữa rễ và khả năng tiêu thụ của cây lúa? 

4. Ở ruộng nào anh/chị quan sát có nhiều dịch hại hơn và nhiều cây bị hại hơn ở 2 

ruộng. 

5. Vài trò của chế độ nước khác nhau (điều kiện hiếu khí và kỵ khí) với phát triển của 

cây, sinh trưởng của rễ và sự hấp thu dinh dưỡng? 

6. Cần có kỹ thuật nào để cải thiện hệ rễ của cây lúa ở giai đoạn này? 

Hoạt động tiếp theo: Các nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu sự phát triển của rễ cây, sử dụng 

quy trình tương tự như các giai đoạn sinh trưởng kế tiếp nhau, như giai đoạn phân hóa 

đòng, giai đoạn trỗ bông, giai đoạn ngậm sữa và giai đoạn chín. 

 

BÀI 6. SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG 

(Tượng khối sơ khởi) 

I. MỞ ĐẦU  

Sau giai đoạn đẻ nhánh cây lúa chuyển sang giai đoạn làm đòng (phân hoá đòng và 

phát triển đòng). Giai đoạn này quyết định số lượng hoa của một bông lúa. Hiểu biết đặc 

điểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa ở giai đoạn này là cơ sở quan trọng để tác động 

các biện pháp kỹ thuật chăm sóc tăng số hoa /bông góp phần nâng cao  năng suất lúa. 

II. MỤC TIÊU  

Giúp học viên nắm được những đặc điểm cơ bản của cây lúa giai đoạn làm đòng, các 

yếu tố ảnh hưởng và có biện pháp quản lý hiệu quả nhất. 

III. THỜI GIAN: 90 phút 

IV. VẬT LIỆU 

 Cây lúa bắt đầu phân hoá đòng (Cứt gián / tượng khối sơ khởi) và ôm đòng.  
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 Giấy Ao, A4, bút viết các loại, kính lúp, dao, kéo, kim mũi mác 

Lưu ý: lấy mẫu cây lúa ở các bước phân hoá khác nhau.  

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giới thiệu chuyên đề, mục đích, yêu cầu, chia nhóm. 

Bước 2:   Thu thập mẫu vật - kết hợp với các hoạt động đồng ruộng. 

Bước 3: Học viên quan sát, bóc tách cây lúa, mô tả, vẽ đòng lúa ở các cỡ khác nhau, 

trên giấy Ao. 

Bước 4: Thảo luận nhóm 

Bước 5: Các nhóm báo cáo, thảo luận chung. 

Bước 6: HDV tóm tắt, tổng kết. 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN  

1. Nêu đặc điểm hình thái của cây lúa ở thời kỳ phân hoá đòng? 

2. Nêu các đặc điểm sinh lý cơ bản của cây lúa ở  giai đoạn này? Các yếu tố ảnh 

hưởng đến giai đoạn phân hoá đòng? 

3. Ý nghĩa của giai đoạn làm đòng đến năng suất lúa? 

4. Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc? 

5. Trong quá trình thảo luận, hướng dẫn viên cần sử dụng các câu hỏi gợi ý để giúp 

học viên thảo luận được dễ dàng hơn. 

 

Bài 7. SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN TRỖ BÔNG, PHƠI MÀU 

 

       I. MỞ ĐẦU 

Giai đoạn trỗ bông - phơi màu rất quan trọng, quyết định số hạt chắc /bông, ảnh 

hưởng lớn đến năng suất. Nắm được những yếu tố ảnh hưởng đến cây lúa giai đoạn này sẽ 

giúp chúng ta chủ động được các biện pháp quản lý và né tránh những điều kiện bất lợi.  

II. MỤC ĐÍCH 

Qua bài học giúp học viên: 

- Nắm được đặc điểm sinh lý cơ bản của cây lúa giai đoạn trỗ bông, phơi màu. 

- Ý nghĩa giai đoạn trỗ bông, phơi màu đến năng suất. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, thụ tinh và kết hạt từ đó chủ động đề 

ra các biện pháp nâng cao số hạt hữu thụ /bông (hạt được thụ phấn, thụ tinh). 

III. VẬT LIỆU 

5 Khóm lúa đang ở giai đoạn trỗ bông, phơi màu, Giấy Ao, A4, bút, chì màu, thước, 

xô nhựa đựng nước, kính lúp. 
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IV. THỜI GIAN:  90 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giới thiệu chuyên đề, mục đích, yêu cầu, chia nhóm. 

Bước 2:   Thu thập mẫu vật - kết hợp với các hoạt động đồng ruộng. 

Bước 3: Quan sát cây lúa giai đoạn trỗ, trình tự phơi màu của một bông lúa, đếm số 

hoa /bông. Quan sát cấu tạo và các bộ phận của hoa lúa. 

Vẽ cấu tạo của hoa lúa, bông lúa lên tờ giấy Ao. 

Bước 4: Thảo luận nhóm 

Bước 5: Các  nhóm báo cáo, thảo luận chung. 

Bước 6: HDV tóm tắt, tổng kết. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Mô tả hình thái và vẽ cấu tạo hoa lúa? 

2. Nêu trình tự nở hoa trên một bông lúa? 

3. Nêu đặc điểm sinh lý và ý nghĩa của giai đoạn trỗ bông, phơi màu ảnh hưởng tới 

năng suất? 

4. Các yếu tố ảnh hưởng tới qúa trình trỗ bông, phơi màu? 

5. Biện pháp quản lý và khử lẫn ở ruộng sản xuất giống? 

Trong quá trình thảo luận, hướng dẫn viên cần sử dụng các câu hỏi gợi ý để giúp học 

viên thảo luận được dễ dàng hơn. 

 

 

 

 

 

Bao phÊn 

BÇu 

nhuþ 

Vá trÊu 

bÐ 

§Õ hoa 

Cuèng hoa 

ChØ  nhÞ 

Vá trÊu lín 

Mµy lóa 

Tª bµo v¶y c¸ 

Vßi nhuþ 
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Bài 8. SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN CHÍN 

(chín sữa - chín sáp - chín hoàn toàn) 

I. MỞ ĐẦU 

Sau thụ phấn, thụ tinh, kết hạt cây lúa bước vào giai đoạn chín (quá trình tích luỹ tinh 

bột). Dựa vào sự biến đổi về màu sắc, lượng tinh bột tích luỹ và hàm lượng nước trong 

hạt người ta chia giai đoạn chín làm � thời kỳ: chín sữa, chín sáp và  chín hoàn toàn. 

Hiểu được quá trình chín của hạt sẽ giúp chúng ta có cơ sở để tác động các biện pháp kỹ 

thuật nhằm tăng khối lượng hạt và xác định thời điểm thu hoach thích hợp. 

II. MỤC TIÊU 

Giúp học viên nắm được: 

- Đặc điểm sinh lý cơ bản của cây lúa ở giai đoạn chín. 

- Xác định thời điểm thu hoạch lúa. 

- Nhận ra các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng hạt giống, từ đó có biện 

pháp quản lý hiệu quả. 

 

III. VẬT LIỆU 

- Mẫu lúa giai đoạn chín (chín sữa, chín sáp, chín hoàn toàn),  

- Giấy A4, A4, bút các loại, chì màu,  

- Kính lúp. 

IV. THỜI GIAN: 120 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giới thiệu chuyên đề, mục đích, yêu cầu, chia nhóm. 

Bước 2: Thu thập mẫu vật - kết hợp với các hoạt động đồng ruộng. 

Bước 3: Quan sát, bóc tách, vẽ hạt gạo ở các thời kỳ chín khác nhau.  

Bước 4: Thảo luận nhóm 

Bước 5: Các nhóm báo cáo, thảo luận chung. 

Bước 6: HDV tóm tắt, tổng kết. 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. So sánh đặc điểm của hạt thóc, hạt gạo ứng với các thời kỳ chín? 
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Sử dụng mẫu bảng sau để thảo luận: 

Chỉ tiêu Chín sữa Chín sáp Chín hoàn toàn 

1. Hình thái (kích cỡ, màu sắc) 

2. Lượng tinh bột tích lũy 

3. Độ cứng (hàm lượng nước trong 

hạt) 

   

 

 

  

2.  Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình chín? 

3. Những biện pháp tác động ở giai đoạn này? 

4.  Nêu những căn cứ để xác định thời điểm thu hoạch lúa giống thích hợp? Xác định 

các chỉ tiêu chất lượng lúa giống? 

Trong quá trình hướng dẫn giảng viên cần sử dụng các câu hỏi gợi ý để giúp học viên 

thảo luận được dễ dàng hơn. 

 

PHẦN TỔNG KẾT CHUNG 

 

Kết thúc chuyên đề này, hướng dẫn viên hệ thống các giai đoạn sinh trưởng, phát 

triển của lúa để học viên nắm chắc, sâu hơn. 

Lưu ý: Sử dụng các bức tranh vẽ cây lúa ở các giai đoạn để hệ thống các giai đoạn 

sinh trưởng, phát triển của cây lúa sẽ nông dân tiếp thu dễ dàng và có hệ thống 

 

PHẦN 3. CÁC CHUYÊN ĐỀ BỔ TRỢ 

 

Bài 1. CỎ DẠI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

 

I. MỞ ĐẦU 

Cỏ dại là loài thực vật mọc không đúng nơi, không đúng chỗ và không theo ý muốn 

của con người. Cỏ dại gây tổn thất lớn cho người trồng lúa, có thể làm giảm năng suất lúa 

từ 40– 96 %. 

- Cỏ dại cạnh tranh về đất, dinh dưỡng và ánh sáng. 

- Cỏ dại còn là ký chủ của nhiều loại sâu, bệnh hạivà nơi ẩn trú của chuột. 

- Cỏ dại làm giảm năng suất và phẩm cấp của hạt lúa giống. 

- Cỏ dại làm tăng chi phí đầu tư. 

Để cho người trồng lúa phòng trừ cỏ dại một cách có hiệu quả trong sản xuất lúa 

giống, chuyên đề này thảo luận 2 phần cơ bản: Cỏ dại và biện pháp phòng trừ. 
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(HDV có thể đặt vấn đề cho phù hợp với điều kiện địa phương và nêu được sự cần 

thiết của chuyên đề). 

II. MỤC ĐÍCH 

Chuyên đề này giúp học viên: 

- Phân biệt được các nhóm cỏ thường xuất hiện trên ruộng lúa. 

- Biết được tác hại của cỏ dại trong ruộng sản xuất lúa giống. 

- Đề ra biện pháp phòng trừ cỏ dại hiệu quả nhất. 

III. THỜI GIAN: 120 phút.   

IV. VẬT LIỆU:  

- Cỏ họ hòa bản 

- Cỏ họ chát lác 

- Cỏ họ lá rộng 

- Bút viết bảng; Giấy A0; Túi ni lon 

- Mẫu thuốc cỏ (hoặc nhãn mác) 

     V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước Thời gian 

(Phút) 

Hoạt động 

1 5 Hướng dẫn viên giới thiệu mục đích, yêu cầu của chuyên đề 

2 5 Chia học viên làm 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người 

3 15 Mỗi nhóm ra đồng thu mẫu cỏ (Có thể kết hợp với điều tra hệ 

sinh thái) 

4 40 Nhóm học viên về lớp phân loại, mô tả đặc điểm của từng 

nhóm cỏ và thảo luận biện pháp phòng trừ hữu hiệu cho từng 

nhóm cỏ. 

5 20 Mỗi nhóm tổng hợp kết quả thảo luận trên giấy Ao  

6 15 Từng nhóm báo cáo kết quả và thảo luận chung 

7 20 Tổng kết chuyên đề 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1- Thế nào là cỏ dại? 

2- Có bao nhiêu loại cỏ trên ruộng (nương) lúa mà nhóm của bạn thu thập được?  

3- Theo bạn loại cỏ nào có nhiều và tác hại của chúng? 

4- Loại cỏ nào khó phòng trừ nhất ? Tại sao ? 



 21 

5- Khi nào cây trồng được coi là cỏ dại? Vì sao? 

6- Theo nhóm bạn thì làm thế nào để hạn chế cỏ dại trên ruộng (nương)? 

7. Hãy trình bày những biện pháp phòng trừ cỏ trên ruộng sản xuất lúa?  

Ưu và khuyết điểm của các biện pháp? 

8. Có bao nhiêu nhóm thuốc diệt cỏ trên ruộng lúa? cho ví dụ? Cách sử dụng ở mỗi 

nhóm?  

 

Bài 2. QUẢN LÝ CÔN TRÙNG GÂY HẠI LÚA 

I. MỞ ĐẦU 

Sâu hại luôn là những tác nhân làm giảm năng suất và phẩm chất lúa gạo ở nước ta. 

Chúng ta chưa thể quên được dịch rầy nâu hại lúa ở đồng bằng sông Cửu Long trong 

những năm 1977-1980 và sau đó từ năm 1980-1984 ở các tỉnh phía Bắc. Các biện pháp 

phòng trừ riêng rẽ từng loại sâu hại đã được nghiên cứu và ứng dụng trên đồng ruộng. ở 

đồng bằng Sông Cửu Long  hiện tồn tại chương trình nghiên cứu và ứng dụng “Không 

phun thuốc trừ sâu trước 40 ngày từ khi gieo sạ”. Năm 1992 chương trình IPM quốc gia 

đã được thành lập và triển khai ở tất cả 61 tỉnh và thành phố trong cả nước. Trên diện tích 

triển khai IPM nông dân đã có thể giảm tơí 75% lượng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. 

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được dựa trên 4 nguyên tắc: 

1. Trồng cây khoẻ (lựa chọn giống, mật độ gieo sạ, sử dụng phân bón). 

2. Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng. 

3. Thăm đồng thường xuyên. 

4. Nông dân trở thành chuyên gia. 

Lớp học đồng ruộng về “Sản xuất giống ở nông hộ” cũng có mục tiêu hướng tới 

“nông dân trở thành chuyên gia trong sản xuất giống lúa”. Để có ruộng giống tốt, họ cần 

phải nâng cao hiểu biết về quản lý sâu hại chính ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất 

lượng lúa giống và thiệt hại trong quá trình bảo quản. 

Khi thực hiện chuyên đề này hướng dẫn viên cần liên hệ với công việc điều tra, phân 

tích ruộng thí nghiệm của lớp hàng tuần.  

II. MỤC ĐÍCH 

- Phân biệt và nhận dạng được các triệu chứng gây hại trên lạc của côn trùng. 

- Nhận dạng các loài thiên địch trên ruộng lạc. 

 - Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của côn trùng gây hại và biện 

pháp quản lý. 

 - Học viên phải thu thập được các mẫu vật về côn trùng và triệu chứng gây hại của 

từng loài trên lá, thân, rễ, gốc,..., 

Thời gian tiến hành hợp lý khi có nhiều loại côn trùng xuất hiện trên ruộng lạc.  

III. THỜI GIAN: 120 phút. 
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IV. VẬT LIỆU: Túi ni lông, kính lúp, dao, kéo, giấy lớn, hộp bút màu. 

V. PHƯƠNG PHÁP: 

Bước 1: Các nhóm ra ruộng lạc thu thập tất cả các mẫu lá, thân, gốc, rễ ... của cây lúa 

có triệu chứng gây hại của côn trùng gây hại. 

- Thu thập các giai đoạn phát triển của côn trùng gây hại trên ruộng lúa. 

Bước 2: Về phòng phân loại mẫu vật theo nhóm triệu chứng gây hại khác nhau.  

Ví dụ:  Nhóm hại lá, thân, rễ, .... Trong mỗi nhóm xếp thứ tự theo mức độ quan trọng 

của chúng.  

- Phân loại, nhận dạng các giai đoạn phát triển của côn trùng gây hại. 

Bước 3: Vẽ, mô tả triệu chứng gây hại, thảo luận và trình bày kết quả. 

Bảng xác định các loài côn trùng gây hại 

Tên côn 

trùng 

Quan sát, mô 

tả, vẽ đặc 

điểm hình thái 

Bộ phận bị 

hại 

Mô tả triệu 

chứng gây 

hại 

Điều kiện 

phát sinh, 

phát triển 

Biện pháp 

quản lý 

      

      

.....      

Bước 4: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1- Trên ruộng lúa xuất hiện những côn trùng gây hại nào? Mô tả triệu chứng gây hại 

của một số đối tượng chính? Tên gọi địa phương?. 

2- Kể tên một số loài thiên địch trên ruộng lúa? 

3- Trên ruộng lúa có xuất hiện triệu chứng do hoá chất gây lên hay không? 

4- Côn trùng gây hại nào nguy hiểm, tại sao? 

5- Yếu tố nào thuận lợi để côn trùng phát sinh gây hại? (thảo luận với từng đối tượng 

cụ thể ). 

6- Biện pháp quản lý côn trùng gây hại nguy hiểm? Liên hệ với điều kiện của địa 

phương? (thảo luận với từng đối tượng cụ thể). 

Hướng dẫn viên cần tập trung vào những sâu hại chính như: Sâu cuốn lá, sâu đục 

thân, rầy các loại, nhện gié ... 
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Bài 3. BỆNH HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ  

I. MỞ ĐẦU 

Bệnh hại lúa là một đối tượng dich hại quan trọng. Để quản lý bệnh hại lúa, chúng ta 

phải hiểu về tác nhân gây bệnh? Bệnh hại tấn công cây lúa như thế nào? Khi nào thì bệnh 

hại phát sinh phát triển mạnh, các yếu tố ảnh hưởng? Triệu chứng gây hại của từng loại 

bệnh và biện pháp hạn chế sự lây lan gây hại của chúng? 

Bệnh hại là do các vi sinh vật gây bệnh (nấm, vi khuẩn, virus,...), chúng rất nhỏ bé và 

không nhìn thấy được bằng mắt thường. Chúng ta chỉ có thể phát hiện ra các triệu chứng 

mà các triệu chứng rất đa dạng đặc biệt khi mới phát triển vì vậy đòi hỏi chúng ta phải có 

kỹ năng điều tra phát hiện, hiểu được điều kiện phát sinh bệnh để có biện pháp hạn chế sự 

phát triển của chúng, không thể diệt sạch hoàn toàn nguồn bệnh trên ruộng mà chỉ hạn chế 

chúng mà thôi. 

Bệnh cây là sự sinh trưởng phát triển không bình thường của cây do vi sinh vật hoặc 

điều kiện môi trường không thuận lợi gây nên. 

Bệnh hại lúa phát sinh là kết quả của những tác động qua lại giữa ba yếu tố: tác nhân 

gây bệnh, cây chủ và môi trường. Tác động của 3 yếu tố này thể hiện qua tam giác bệnh 

sau: 

                     

                                 Tác nhân gây bệnh 

 

 

                                   

               Cây lúa                            Môi trường                

                                                                        

Tam giác bệnh cho thấy bệnh hại lúa chỉ phát sinh thành dịch khi: 

Giống lúa là giống nhiễm bệnh, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa dễ mẫn cảm với 

bệnh. 

- Có nguồn bệnh và có khả năng lây nhiễm. 

- Môi trường (ẩm độ, nhiệt độ...) thích hợp cho bệnh phát triển. 

Tác nhân gây bệnh bao gồm: Nấm, vi khuẩn, vi rút, tuyến trùng, phytoplasma.... 

Quản lý bệnh hại lúa cũng dựa vào sự thay đổi, hoặc ảnh hưởng đến một trong 3 yếu 

tố của tam giác bệnh. 

II. MỤC ĐÍCH 

- Phân biệt các nhóm triệu chứng bệnh khác nhau trên cây lúa. 

- Những yếu tố ảnh hưởng sự phát triển của bệnh và biện pháp quản lý bệnh hại (theo 

tam giác bệnh). 
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- Học viên phải thu thập được các mẫu bệnh khác nhau trên lá, thân, rễ,..., 

- Thời gian tiến hành hợp lý khi có nhiều loại bệnh xuất hiện trên ruộng lúa.  

Khi thực hiện chuyên đề này hướng dẫn viên cần liên hệ với công việc điều tra, phân 

tích ruộng thí nghiệm của lớp hàng tuần.  

III. THỜI GIAN: 120 phút. 

IV. VẬT LIỆU: Túi ni lông, kính lúp, giấy lớn, hộp bút màu. 

V. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

Bước 1: Các nhóm ra ruộng lạc thu thập tất cả các mẫu lá, thân, rễ ... của cây lúa có 

triệu chứng  bệnh. 

Bước 2: Về phòng phân loại mẫu vật theo nhóm triệu chứng bệnh khác nhau.  

Ví dụ:  Bệnh hại lá, thân, rễ, .... Trong mỗi nhóm bệnh xếp thứ tự theo mức độ quan 

trọng của chúng.  

Bước 3: Vẽ triệu chứng bệnh, thảo luận và trình bày kết quả. 

Bảng xác định các loại bệnh 

Tên bệnh Quan sát, vẽ 

mẫu bệnh 

Mô tả triệu 

chứng 

Nguyên nhân Điều kiện 

PS, PT 

Biện pháp 

quản lý 

      

      

      

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1- Trên ruộng lúa xuất hiện những bệnh gì? Mô tả triệu chứng gây hại của từng loại 

bệnh? Tên gọi địa phương cho từng loại bệnh?. 

2- Trên ruộng lúa có xuất hiện triệu chứng do thiếu dinh dưỡng, do hoá chất gây nên 

hay không? 

3- Bệnh nào nguy hiểm tại sao?  

4 - Yếu tố nào thuận lợi để bệnh phát sinh gây hại? (thảo luận với từng bệnh cụ thể)  

5- Biện pháp ngăn ngừa bệnh? Liên hệ với điều kiện của địa phương? (thảo luận với 

bệnh cụ thể ). 

6- Quản lý bệnh hại khó hơn hay sâu hại khó hơn? Tại sao? 

HDV và học viên thống nhất về quản lý một số bệnh chủ yếu trên lúa (Đạo ôn, khô 

vằn, bạc lá do vi khuẩn,...) 
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Bài 4. CHUỘT HẠI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ  

I. MỞ ĐẦU 

Chuột là một đối tượng dịch hại nguy hiểm cho sản xuất nông nghiệp nói chung và 

sản xuất lúa nói riêng. Đặc điểm gây hại của chuột rất khác với sâu và bệnh hại vì nó là 

loài động vật rất tinh khôn, khả năng sinh sản nhiều, di chuyển và thích ứng rộng.  

Trong thực tế nông dân đã dùng nhiều biện pháp để diệt chuột nhưng tính đồng bộ và 

tính cộng đồng chưa cao nên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Phòng trừ chuột 

phải thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Các biện pháp diệt chuột phải linh 

hoạt, đa dạng. Trong chuyên đề này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số đặc điểm sinh 

học cơ bản của chuột, trao đổi kinh nghiệm và những biện pháp phòng trừ chuột đạt hiệu 

quả cao. 

(HDV có thể đặt vấn đề phù hợp điều kiện địa phương và nêu được sự cần thiết của 

chuyên đề). 

II. MỤC TIÊU 

Chuyên đề này giúp học viên: 

- Hiểu được tác hại của chuột. 

- Các đặc điểm sinh học của chuột ứng dụng vào phòng trừ.  

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh và gây hại của chuột.  

- Các biện pháp phòng trừ chuột đạt hiệu quả cao.  

III. VẬT LIỆU 

Một túi hạt (ngô, đậu, lạc, hạt các loại,...) 

Giấy A  0, A 4, bút viết, thước, chì màu... 

Mẫu cây trồng, hạt giống bị chuột hại.  

Mẫu chuột và tranh ảnh giới thiệu một số loài chuột hại phổ biến.  

IV. THỜI GIAN:  Thời gian: 120 phút. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN 

Bước 1: HDV giới thiệu nội dung chuyên đề. 

Bước 2:  Ra ruộng của lớp học: 

- Quan sát triệu chứng gây hại, dấu chân đường đI lại của chuột. 

- Quan sát và thảo luận ruộng đã được bao nilon chống chuột. 

Bước 3: Thực hành bài toán minh hoạ khả năng sinh sản của chuột: 

Giải bài toán: Giả sử đầu năm có cặp chuột (1 đực, 1 cái), mỗi năm chuột đẻ 4 lứa 

(Trung bình 3 tháng /lứa), mỗi lứa 6 con tỷ lệ 1:1 (3 đực, 3 cái). chuột con sau khi sinh ra 

3 tháng có khả năng sinh sản.  

Anh chị hãy tính: 
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a. Số  chuột ở các tháng trong năm: tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1 năm sau. 

b. Giả sử tháng 7 số chuột chết đi 50%, thì cuối năm số chuột là bao nhiêu? 

c. Đầu năm có 10 cặp thì số chuột cuối năm là bao nhiêu? 

Bước 4: (30 phút) Thảo luận nhóm. 

Bước 5: (30 phút) Các tổ báo cáo, thảo luận chung. 

Bước 6: (10 phút) HDV tóm tắt, tổng kết. 

VI. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Nêu tác hại, nguyên nhân chuột hoành hành? 

2. Nêu các đặc điểm sinh học cơ bản của chuột liên quan đến phòng trừ? 

3. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh và gây hại của chuột? 

4. Trong một vụ /năm, thời điểm nào diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất, tại sao? 

5. Liệt kê và trình bầy các biện pháp, kinh nghiệm diệt chuột đang áp dụng tại địa 

phương bạn? Phân tích ưu nhược điểm của từng biện pháp đó? 

HDV và học viên thống nhất các đặc điểm sinh học, cách phòng trừ chuột có hiệu 

quả. 

 

Bài 5. ỐC BƯƠU VÀNG (OBV) VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

I. MỞ ĐẦU 

Ơ Việt Nam, việc nuôi OBV với mục đích có thêm nguồn thực phẩm cho người dân, 

vật nuôi và xuất khẩu. Dần dần, OBV sinh trưởng phát triển nhanh và biện pháp quản lý 

chưa tốt, dẫn đến tình trạng OBV lây lan ra ruộng lúa. Tại nhiều vùng trồng lúa với kỹ 

thuật sạ làm theo SRI (cấy mạ non, cấy 1 dảnh) OBV ăn và cắn phá cây lúa non và trở 

thành loài dịch hại đối với ruộng lúa. 

Vấn đề OBV đã trở nên nghiêm trọng từ năm 1994 đến nay. Trước tình hình đó, Thủ 

tướng Chính phủ đã có thông tư số 528/TTg: Qui định cấm nuôi OBV trên phạm vi toàn 

quốc. Cục Bảo vệ thực vật có thành lập các ban chỉ đạo phòng chống OBV để phổ biến 

kiến thức, nâng cao hiểu biết của người dân và hướng dẫn mọi người tham gia các hoạt 

động diệt trừ OBV. Mặc dù đã cố gắng tiến hành các biện pháp phòng trừ tổng hợp để 

tiêu diệt OBV nhưng hiện nay OBV vẫn tiếp tục lan rộng, có trên mương vườn, ao hồ, 

sông rạch, ruộng lúa trên nhiều vùng sản xuất lúa.  

 (HDV có thể đặt vấn đề phù hợp điều kiện địa phương và nêu được sự cần thiết của 

chuyên đề). 

II. MỤC TIÊU  

Chuyên đề này giúp cho học viện: 

- Nhận biết về đặc điểm sinh học, sinh thái học của OBV và tác hại của OBV. 
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- Đề ra biện pháp quản lý tổng hợp OBV thích hợp. 

III. VẬT LIỆU  

- Túi nilon. 

- Ổ trứng OBV. 

- Ốc bươu vàng nhiều kích cỡ khác nhau (từ nhỏ đến trưởng thành). 

- Giấy trắng to. 

- Viết lông màu. 

- Băng dính, đinh ghim. 

- Dụng cụ bắt ốc, thuốc diệt ốc. 

IV. THỜI GIAN:     90 phút 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Các 

bước 

Thời gian 

(phút) 
Nội dung công việc 

1 5 HDV giới thiệu chuyên đề 

Chia lớp thành nhóm nhỏ. 

2 20 Các nhóm đi ra ruộng để thu các ổ trứng, OBV nhiều kích 

cơ (khác nhau) 

3 30 Trở về lớp học viên  quan sát, phân tích, thảo luận đặc điểm 

hình thái của trứng OBV, tính tỷ lệ OBV nhỏ và trưởng 

thành. Đếm và ước lượng số trứng trên ổ trứng, phân tích 

thảo luận về đặc điểm sinh học, sức sinh sản, phát triển 

OBV, các yếu tố ảnh hưởng, tác hại và cách phòng trừ 

OBV. 

4 10 Mỗi nhóm viết kết quả thảo luận trên giấy A0. 

5 20 Trình bày kết quả trước lớp và thống nhất chung về các biện 

pháp trừ OBV. 

6 5 HDV tổng hợp và kết luận. 

VI. CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN 

1. Anh (Chị) cho biết tác hại của OBV trên ruộng lúa? Giai đoạn sinh trưởng nào 

của lúa bị OBV gây hại nặng? 

2. Anh (Chị) cho biết OBV sinh sản và phát triển như thế nào? 

3. Theo Anh (Chị) việc phân biệt giữa ốc đực và ốc cái có quan trọng không? Tạii 

sao? 
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4. Anh (Chị) nêu ra các biện pháp phòng trừ OBV vào các thời điểm (Đầu vụ§, 

trong vụ, cuối vụ). 

5. Tại sao cho đến nay, chúng ta chưa kiểm soát được OBV ? 

HDV cùng học viên rút ra đặc điểm hình thái và tác hại của OBV đề ra biện pháp 

phòng trừ OBV thích hợp.  

 

Bài 6. VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN  

TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

I. MỞ ĐẦU 

Phụ nữ và nam giới khác nhau về hình dạng bên ngoài, về đặc điểm sinh học, đặc 

điểm về tâm sinh lý, về sức khỏe, sự dẻo dai và sức chịu đựng, .... Do những đặc điểm 

quy định nêu trên và ảnh hưởng của thuần phong mỹ tục của từng vùng miền dẫn đến vai 

của phụ nữ trong các hoạt động: Chính trị, xã hội, kinh doanh, buôn bán, .. (giao lưu, giao 

tiếp) và các hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp có sự khác nhau rõ rệt.  

Ở các vùng nông thôn vai trò và trách nhiệm của phụ nữ có nhiều sự khác biệt tương 

đối lớn so với nam giới. Đặc biệt trong việc đưa ra các quyết định các công việc hệ trọng 

trong gia đình, trong sản xuất nông nghiệp,.. phần lớn là do người chồng thực hiện. 

Thời gian làm các công việc gia đình (nuôi con, nội trợ, dọn dẹp nhà cửa,...) người 

phụ nữ thực hiện nhiều hơn nam giới. Thời gian giành cho việc học tập, nâng cao trình 

độ, tham dự các lớp tập huấn,.. thời gian rỗi rải để giao tiếp, vui chơi của phụ nữ thông 

thường ít hơn nam giới. 

II. MỤC ĐÍCH 

- Thu thập các thông tin về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và nam giới trong: Sản 

xuất nông nghiệp, trong các công việc gia đình, trong hoạt động xã hội. 

- Thảo luận khả năng tham gia các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp, tham gia 

các lớp huấn luyện về sản xuất nông nghiệp (IPM; FPAR,..) của phụ nữ nông thôn. 

- Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội, công việc gia đình và trong sản xuất 

nông nghiệp. 

- Thảo luận những thuận lợi, khó khăn khi phụ nữ nông thôn tham gia vào các lớp 

tập huấn (IPM; FPAR hoặc các hoạt động nghiên cứu đồng ruộng,..). 

- Tìm các giải pháp động viên, khuyến khích phụ nữ tham gia và nâng cao vai trò 

của họ trong việc đưa ra các quyết định trong cuộc sống. 

III. VẬT LIỆU 

- Giấy lớn; giấy nhỏ; bút viết giấy; băng dính; kéo,..  

IV. THỜI GIAN: 90 phút 



 29 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm gồm cả nam và nữ) 

Bước 2: Thảo luận nhóm theo bảng gợi ý sau 

Bước 3: Các nhóm trình bày kết quả và thảo luận chung. Trong quá trình thảo luận 

chung hướng dẫn viên sẽ đặt thêm các câu hỏi (xem phần câu hỏi gợi ý phía dưới). 

Bước 4: Hướng dẫn viên tổng kết 

Bảng hướng dẫn thảo luận nhóm 

Hoạt động Nam giới 

tham gia 

(%) 

Nữ giới 

tham gia 

(%) 

Nguyên nhân (vì 

sao?) 

1. Hoạt động SXNN    

- Ai quyết định trồng cây gì 

trong vườn nhà? 

   

- Ai quyết định trồng cây gì trên 

đất nông nghiệp? 

   

- Ai quyết định ứng dụng kỹ 

thuật mới? 

   

- Ai quyết định sử dụng thuốc 

BVTV? 

   

- Ai quyết định bán sản phẩm 

không dùng đến trong hộ gia 

đình? 

   

- Ai quyết định việc sử dụng tiền 

sau khi bán sản phẩm? 

   

- Làm đất    

- Bón phân    

- Gieo cấy    

- Làm cỏ    

- Phun thuốc    

- Thu hoạch    

2. Các công việc gia đình    

- Dọn dẹp nhà    

- Giặt dũ quần áo    

- Nấu ăn    

- Chăm sóc con cái    

3. Hoạt động kinh doanh, buôn 

bán 

   

4. Hoạt động xã hội    

- Tham gia các cuộc họp của 

thôn, xã,.. 
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- Tham gia các đợt tập huấn về 

sản xuất NN (IPM, FPAR, 

nghiên cứu đồng ruộng,..) 

   

- Đào tạo nghề,..    

5. Sử dụng thời gian rỗi    

- Thăm bạn bè,...    

- Tham gia các sự kiện, lễ hội,..    

- Thăm gia đình (bố, mẹ, anh chị 

em,...) 

   

    

 Câu hỏi thảo luận chung: 

1. So sánh sự giống nhau và khác nhau trong tham gia các hoạt động của nam và nữ 

giữa các nhóm? 

2. So sánh tần suất tham gia (làm việc) của phụ nữ và nam giới ở các công việc cụ 

thể? Tham gia (làm việc) hàng ngày, hàng tháng hay chỉ theo mùa vụ? 

3. Ai là người làm việc nhiều hơn (Nam hay nữ)? Nam giới cho rằng phụ nữ làm 

nhiều việc hơn nhưng toàn việc nhẹ. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? 

4. Theo anh (chị) trong sản xuất nông nghiệp phụ nữ có vai trò quan trọng hay không 

quan trọng? Ở địa phương anh (chị) có khoảng bao nhiêu % phụ nữ sẽ tham gia vào lớp 

học trọng vụ tới? 

5. Làm thế nào để khuyến khích, động viên tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào 

các hoạt động nghiên cứu đồng ruộng? 

 

Bài 7. KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA ĐẤT 

I. MỞ ĐẦU 

Nước và dinh dưỡng trong đất có vai trò quyết định tới sự sinh trưởng và phát triển 

của cây trồng. Các loại đất khác nhau có khả năng giữ nước khác nhau. Khả năng giữ 

nước của đất có liên quan đến việc hạn chế rửa trôi các chất dinh dưỡng có trong đất, khả 

năng giữ nước của đất kém thì các chất dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi nhiều. Đất có 

thành phần cơ giới nặng, đất có hàm lượng mùn cao có khả năng giữ nước tốt hơn các loại 

đất có thành phần cơ giới nhẹ, nghèo mùn. Lúa nương là cây trồng cạn được canh tác trên 

đất đồi, núi dốc không có khả năng thực hiện việc tưới nước cho lúa. Cây sinh trưởng và 

phát triển phụ thuộc vào nước trời. Vì vậy khả năng giữ nước của đất là rất quan trọng. 

II. MỤC ĐÍCH  

- Giúp học viên tìm hiểu khả năng giữ nước của các loại đất khác nhau. 

- Tìm ra các biện pháp tăng cường khả năng giữ nước cho đất. 

III. THỜI GIAN: 120 phút. 

IV VẬT LIỆU  
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- Chất hữu cơ mục, đất cát, đất ở 3 nương khác nhau (Các loại đất khác nhau về kết 

cấu) đã được làm khô kiệt nước (có thể phơi, rang, sấy khô).  

- Chai nhựa (Chai Coca nhựa) 1 lít (5 chai), dây chun, dao, cốc nhựa, giấy lớn, bút… 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Giảng viên phân công và hướng dẫn các nhóm cách thực hiện như sau: 

- Cân lượng đất, chất hữu cơ mục bằng nhau (mỗi loại 0,5kg), cho mỗi loại vào 1 

chai cắt đáy đánh số 1,2,3,4,5. Lèn đất và phân vừa phải. Đặt các chai lên giá, theo chiều 

dốc ngược, phía dưới các chai để cốc nhựa (ống đong). 

- Đong vào mỗi cốc nhựa 0,3 lít nước, sau đó cùng đổ vào các chai nhựa trên. 

- Dùng cốc hứng lượng nước chảy xuống ở dưới các chai sau khi đổ nước đến khi 

nước không chảy nữa. Tính lượng nước trong mỗi cốc, cân lại đất ở các chai. 

Giảng viên giao cho các nhóm trả lời một số câu hỏi và yêu cầu nhóm trưởng phân 

công các thành viên trả lời câu hỏi trước lớp sau khi nhóm đã thảo luận. 

 

Câu hỏi thảo luận 

1- Nước chảy ra khỏi các chai có màu gì? mầu nước chảy ra ở các chai có 

khác nhau không ? 

2- Bạn có nghĩ rằng trong nước đó có chứa các chất dinh dưỡng bị rửa trôi 

hay không? 

3- So sánh lượng nước chảy ra ở các chai ? Chai nào nước chảy ra nhiều, 

chai nào nước chảy ra ít ? Tại sao ? 

4- So sánh trọng lượng đất ở các chai sau khi nước không chảy nữa ?  

5 - Theo bạn đất nào giữ được dinh dưỡng tốt hơn? Tại sao ?  

6- Qua hoạt động này bạn có suy nghĩ gì về hiện tượng rửa trôi của đất?. 

7- Các biện pháp chống rửa trôi cho vùng đất của bạn? 

 

Bước 2: Các nhóm tiến hành thực hiện thực nghiệm như đã hướng dẫn, quan sát các 

hiện tượng xảy ra khi thực hiện thí nghiệm và thảo luận trả lời các câu hỏi.  

Bước 3: Kết thúc thí nghiệm, giảng viên tập trung các nhóm trong lớp. Các nhóm 

phân công người trả lời các câu hỏi nhóm đã thảo luận và thảo luận chung cả lớp. 

Bước 4: Giảng viên tập hợp kết quả thảo luận. 
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BÀI 8. HƯỚNG DẪN Ủ PHÂN HỮU CƠ 

 I. MỞ ĐẦU 

Phân hữu cơ là loại phân có đầy đủ chất dinh dưỡng N,P,K và cả các nguyên tố 

trung và vi lượng. Phân hưu cơ bao gồm các loại như phân chuông, phân xanh, than bùn, 

phân rác phế phẩm nông nghiệp... Trong điều kiện cnah tác như hiện nay thì phân hữu cơ 

rất cần cho cây trồng kể cả cây ăn trái và lúa. Tác dụng của phân hữu cơ là làm tăng năng 

suất cây trồng, giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, tăng hiệu lực phân hóa học, cải 

tạo đất giữ pH đất ở mức độ trung hòa hợp lý; tăng chất mùn cho đất, chứa các kích thích 

tố giúp cho rễ cây phát triển nhanh hơn; chứa các chất kháng sinh, các vi sinh vật đối 

kháng hay các vitamin để tăng khả năng chống chịu của cây trồng trong những điều kiện 

bất lợi. Tuy phân hữu cơ có chứa đầy đủ các dưỡng chất có thể thay thế phân hóa học 

nhưng phân hữu cơ là dạng cung cấp dưỡng chất lâu dài và ổn định, do đó tùy thuộc vào 

mức độ thâm canh và phát triển của cây trồng thì có thể cung cấp thêm phân hóa học để 

làm tăng tác dụng của phân hữu cơ khi cây trồng cần dưỡng chất ngay để đảm bảo năng 

suất. 

 Trong sản xuất, khi thu hoạch sản phẩm chính của cây trồng, còn lại một lượng rất 

lớn như rơm rạ, cây cà chua, cây bí, cây đậu, cây lạc, cây khoai lang,... ta gọi là tàn dư. 

Nông dân thường dùng làm chất đốt, vùi lấp tại ruộng làm phân bón, bỏ ngoài đồng ruộng 

hoặc để ngoài ruộng cho khô và đốt. Trên tàn dư cây trồng mang theo rất nhiều nguồn sâu 

bệnh hại. Nếu để lại trên đồng ruộng đó chính là nguồn sâu bệnh hại của vụ sau. Vùi lấp 

làm phân bón tại ruộng nếu không đủ thời gian phân hủy có thể gây hại cho cây trồng. 

Ngoài tàn dư cây trồng, trên đồng ruộng, ven đường, bờ mương có rất nhiều cây dại. 

chúng ta có thể sử dụng những tàn dư cây trồng, cây hoang dại ủ lại để làm phân bón cho 

vụ sau. Trong quá trình ủ các nguồn sâu bệnh trên tàn dư đều bị tiêu diệt. Dùng phân ủ 

vừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây, vừa cải tạo đất rất tốt, lại hạn chế được nguồn 

sâu bệnh hại. 

II. MỤC ĐÍCH 

- Giúp học viên nông dân hiểu được tác dụng của phân hữu cơ và phân ủ. 

- Giúp học viên nắm được phương pháp sủ dụng tàn dư cây trồng và cây dại để làm 

phân ủ; Thực hành kỹ thuật ủ phân. 

III. YÊU CẦU 

 - Học viên biết được tác dụng của việc ủ phân và lợi ích của việc sử dụng phân ủ 

để bón cho cây. 

 - Học viên biết được phương pháp ủ cây. 

 - Học viên sử dụng tàn dư cây trồng để ủ phân. 

IV. VẬT LIỆU: Giấy, bút, ... 
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V. THỜI GIAN:  90 phút 

VI. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

Bước 1: Chia lớp học thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 – 6 người. 

Bước 2: Các nhóm liệt kê sản phẩm phụ của cây trồng và tình hình sử dụng sản 

phẩm phụ cây trồng. 

Bước 3: Các nhóm thảo luận các biện pháp sử dụng tàn dư cây trồng làm phân bón 

trên giấy lớn theo bảng sau: 

 

BẢNG: NHỮNG BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TÀN DƯ CÂY TRỒNG  

LÀM PHÂN BÓN 

Số 

TT 

Biện pháp sử dụng tàn dư 

cây trồng làm phân bón 
Ưu điểm Nhược điểm 

    

    

    

Bước 4: Các nhóm trình bày kết quả và thảo luận chung cả lớp. 

VII. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1- Tác dụng của việc sử dụng tàn dư cây trồng làm phân bón? 

2- Theo bạn, biện pháp nào sử dụng tàn dư cây trồng làm phân bón tốt? Bạn có áp 

dụng không? 

3- Bạn nghĩ gì khi bỏ tiền ra mua phân? 

4- Sử dụng tàn dư cây trồng ủ làm phân có ưu điểm gì? 

5- Những khó khăn gặp phải khi làm phân ủ? 

Ghi chú: Kết thúc phần lý thuyết, giảng viên hướng dẫn học viên thực hành việc ủ 

phân tại gia đình mình. Theo dõi và báo kết quả vào cuối khóa học 
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Bài 9. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỐI GIẢN 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích  

- Giúp Hướng dẫn viên và học viên sử dụng phương pháp phân tích thống kê tối giản để 

phân tích, đánh giá sự sai khác có ý nghĩa hay không có ý nghĩa về các giá trị trung bình 

của các công thức thí nghiệm. 

- Tìm ra nguyên nhân, lý do vì sao có sự sai khác hay không sai khác giữa các giá trị 

trung bình của các công thức thí nghiệm. 

1.2. Yêu cầu 

Thí nghiệm phải bố trí nhắc lại ít nhất 3 lần 

2. Phương pháp tiến hành 

Bước 1: Thiết lập bảng về các giá trị đo đếm của các lần nhắc lại và giá trị trung bình của 

các công thức theo bảng sau: 

Công thức thí nghiệm Nhắc lại 1 Nhắc lại 2 Nhắc lại 3 Trung bình 

     

     

     

     

Bước 2: Thiết lập dãy số của các số liệu ở bảng trên từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất 

theo đường nằm ngang. 

Bước 3: Vẽ các giá trị từ nhỏ nhất đến lớn nhất của các lần nhắc lại của các công thức 

theo đường nằm ngang như ở bước 2. 

Bước 4: Xem xét sự trùng lặp của các giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của các lần 

nhắc lại của các công thức theo đường nằm ngang (đã vẽ ở bước 3) với đường nằm ngang 

ở bước 2. 

Bước 5: Đánh giá và kết luận. 

- Nếu các giá trị của các công thức đã vẽ ở bước 3 và bước 4 có sự trùng lặp thì kết luận 

sự sai khác giữa giá trị trung bình của các công thức là không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

- Nếu các giá trị của các công thức đã vẽ ở bước 3 và bước 4 không có sự trùng lặp thì kết 

luận sự sai khác giữa giá trị trung bình của các công thức là có ý nghĩa về mặt thông kê. 

3. Thực hành 

Thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng đạm bón đến năng suất lúa được trình bày ở các 

bảng sau: 

Ví dụ 1. Năng suất lúa giữa các liều lượng đạm bón 

                                                                                                           Đơn vị tính: kg/ô 

Công thức thí nghiệm Nhắc lại 1 Nhắc lại 2 Nhắc lại 3 Trung bình 

140 kg urea/ha 8 10 9 9 

180 kg urea/ha 11 14 13 13 

220 kg urea/ha 13 17 15 15 
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Ví dụ 2. Năng suất lúa giữa các liều lượng đạm bón 

                                                                                                           Đơn vị tính: kg/ô 

Công thức thí nghiệm Nhắc lại 1 Nhắc lại 2 Nhắc lại 3 Trung bình 

140 kg urea/ha 12 10 11 11,0 

180 kg urea/ha 16 18 17 17,0 

220 kg urea/ha 19 22 24 21,7 

 

Ví dụ: 3. Năng suất lúa giữa các liều lượng đạm bón 

                                                                                                           Đơn vị tính: kg/ô 

Công thức thí nghiệm Nhắc lại 1 Nhắc lại 2 Nhắc lại 3 Trung bình 

140 kg urea/ha 10 14 11 11,7 

180 kg urea/ha 15 16 19 16,7 

220 kg urea/ha 17 19 21 19,0 

Bài làm 

Ví dụ 1: 

Bước 1: Theo bảng số liệu cho sẵn 

Bước 2: Thiết lập dãy số của các số liệu ở bảng trên từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất 

theo đường nằm ngang. 

 

             

 8         9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

     

         

Bước 3: 

            

 

Bước 4:  

 

Bước 5: 

- Giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất của công thức 140 kg ure/ha không trùng lặp với giá trị 

nhỏ nhất và lớn nhất của CT 180 kg ure/ha và CT 220 kg ure/ha. 

- Giá trị nhỏ nhất đến lớn nhất của công thức 180 kg ure/ha có sự trùng lặp với giá trị nhỏ 

nhất và lớn nhất của CT 220 kg ure/ha. 

Kết luận: 
- Bón 180 đến 220 kg ure/ha có hiệu quả tăng năng suất lúa cao hơn so với bón 140 kg 

ure/ha. 

- Sự sai khác về năng suất lúa giữa CT bón 180 kg ure/ha với CT bón 220 kg ure/ha 

không có ý nghĩa. 

Tương tự như vậy, các học viên tự làm thực hành ví dụ 2 và ví dụ 3. 
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PHẦN 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO HƯỚNG DẪN VIÊN 

 

A. SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA 

 

I. CÁC THỜI KỲ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA 

Cây lúa từ khi nảy mầm đến thu hoạch được người ta chia làm 3 thời kỳ chính. 

- Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: Thời kỳ này cây lúa hình thành nhánh, lá và một 

phần thân. Cần tác động tổng hợp các biện pháp kỹ tuật tạo cho cây lúa sinh trưởng tốt, đẻ 

nhánh tập trung có nhiều dảnh hữu hiệu. 

- Thời kỳ sinh trưởng sinh thực: Cây lúa hình thành hoa, tập hợp thành bông, nếu 

chăm sóc chu đáo, đủ dinh dưỡng và cân đối tời tiết thuận lợi thì số hoa trên 1 bông được 

hình thành tối đa, tiền đề cho việc có được nhiều hạt chắc trên bông. 

- Thời kỳ trỗ - chín: Ở thời kỳ này cây lúa thụ phấn thụ tinh, xẩy ra quá trình tích luỹ 

tinh bột và sự hoàn thiện của phôi lúa. Nếu thời tiết thuân lợi, đủ dinh dưỡng, không bị 

dịch hại phá hoại thì các hoa lúa đã được thụ tinh phát triển thành hạt chắc và đây là sản 

phẩm thu hoạch chính của cây lúa. 

II. DINH DƯỠNG KHOÁNG CỦA CÂY LÚA 

Trong quá trình sinh trưởng, phát triển cây lúa cần rất nhiều yếu tố dinh dưỡng vi 

lượng và đa lượng. Nhưng những nguyên tố đa lượng sau đây là không thể thiếu. 

1. Dinh dưỡng đạm 

Đạm là một yếu tố dinh dưỡng không thể thiếu của cây trồng nói chung đặc biệt  với 

cây lúa nói riêng, đạm giữ một vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất. Đạm là yếu tố 

cơ bản trong trong quá trình phát triển của tế bào và các cơ quan rễ, thân, lá... 

- Thiếu đạm cây thấp, đẻ nhánh kém, phiến lá nhỏ, lá vàng, bông nhỏ ít hạt năng suất 

thấp. 

- Thừa đạm lá có màu xanh đậm, thân vống gây hiện tượng lốp đỗ non, nhiễm nhiều 

loại sâu bệnh, tỷ lệ lép cao năng suất giảm và nhiễm nhiều loại dịch hại. 

- Cây lúa hút đạm nhiều nhất vào 2 giai đoạn. 

+ Giai đoạn đẻ nhánh. 

+ Giai đoạn làm đòng. 

2. Dinh dưỡng lân 

Lân là thành phần chủ yếu của axit nucleic, là chất chủ yếu của nhân tế bào. Lân có 

liên quan chặt chẽ đến hình thành diệp lục, protit và sự di chuyển tinh bột. Cùng với đạm, 

lân xúc tiến phát triển của bộ rễ lúa và làm tăng số nhánh đẻ, đồng thời làm cho cây lúa 

trỗ bông và chín sớm hơn, tăng cường kháng bệnh. 

- Cây lúa hút lân mạnh nhất vào giai đoạn đẻ nhánh. 
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- Thiếu lân lá lúa có màu xanh đậm, bản lá nhỏ, hẹp, lá dài mềm yếu mép lá có màu 

vàng tía. Cây lúa đẻ kém, giai đoạn trỗ bông, chín chậm và kéo dài, hạt lép nhiều vỏ hạt 

không sáng, năng suất giảm  

3. Dinh dưỡng kali 

Kali được cây hút dưới dạng K+ và được hút nhiều như đạm, nhưng thừa kali không 

có tác hại bằng thừa đạm. 

Cây lúa hút kali nhiều ở giai đoạn đầu sinh trưởng, người ta thấy kali có tỷ lệ cao ở 

giai đoạn lúa làm đòng. 

Thiếu kali không ảnh hưởng mấy đến đẻ nhánh, nhưng cây thấp, lá hẹp, màu xanh tối, 

lá khô nhanh. Ở giai đoạn làm đòng thiếu kali làm cho các gié bông thoái hoá nhiều, số 

hạt ít, trọng lượng hạt giảm, hạt xanh và tỷ lệ bạc bụng cao, phẩm chất gạo bị giảm.  

III. CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA 

 

Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN MẠ  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

 

1. Thời gian: Tính từ khi gieo đến khi có 3 lá thật khoảng 15 - 20 ngày tuỳ mùa vụ. 

2. Đặc điểm cơ bản 

 - Cây còn nhỏ lá ít không yêu cầu nhiều dinh dưỡng, giai đoạn đầu cây mạ sống chủ 

yếu nhờ dinh dưỡng có sẵn trong nội nhũ. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây mạ. Đặc biệt là nhiệt độ thấp, dưới 

14oC cây mạ ngừng sinh trưởng. 

- Ánh sáng yếu kết hợp nhiệt độ thấp làm cho cây mạ trắng lá, nếu kéo dài mạ sẽ chết. 

- Dịch hại: Giai đoạn mạ thường bị các loại dịch hại như sau: Bọ trĩ, chuột, bệnh đạo 

ôn... 

4. Biện pháp làm mạ theo SRI 

Để cấy cho 1 ha lúa cần chuẩn bị từ 100 - 160 m
2
 đất gieo 10 - 16 kg hạt giống (0, 1 

kg hạt giống gieo trên 1m
2
 đất) hay để cấy cho 1 sào (500m

2
) lúa cần chuẩn bị từ 5 - 8 m

2
 

đất và 0,5 - 0, 8 kg hạt giống. 

a. Làm mạ ruộng: 

Đối với đất gieo mạ vụ Hè Thu - Mùa nên chọn đất cao dễ thoát nước, tránh úng 

ngập khi mưa lớn. Vụ Đông Xuân nên chọn đất vàn, vàn trũng dễ tưới nước để ruộng mạ 

luân đủ ẩm và tránh rét cho mạ. Làm đất phải đảm bảo nhuyễn bùn, luống rộng từ 1 - 

1,2m, rãnh rộng 20 - 30 cm, sâu 10 - 25 cm, mặt luống phẳng không đọng nước. 

Phân bón 100m2 mạ: 4 - 5 kg Supe Lân (không nên bón phân đạm cho mạ). 
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Kỹ thuật ngân ủ giống: Ngâm ủ binh thường, gieo hạt giống đã nảy mầm thật đều 

trên mặt luống.  

Vụ Đông Xuân dùng nilon che phủ để chống rét cho mạ. Luôn giữ cho mặt luống đủ 

ẩm, không giữ nước trên mặt luống. 

b. Lạm mạ trên nền đất cứng. 

Lấy bùn ở ruộng lúa hoặc ruộng màu (không nên lấy bù ao, kênh mương có nước 

thải sinh hoạt) rại thành luống trên nền đất cứng hoặc sân gạch có độ dày từ 3 - 4cm, 

luống rộng từ 1 - 1,2m, mặt luống phẳng. 

Lượng giống gieo, phân bón, chăm sóc, che phủ nilon như ở ruộng mạ. 

 

Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN ĐẺ NHÁNH  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

 

1. Thời gian: Tính từ khi cây lúa có 3 lá thật (với lúa gieo thảng) hoặc sau cấy 7 - 10 

ngày đến khi cây lúa bước sang giai đoạn đứng cái (TKSK). Thời gian này khoảng 30 - 45 

ngày phụ thuộc vào giống, mùa vụ, điều kiện thâm canh và ngoại cảnh. 

2. Đặc điểm cơ bản 

- Thân lúa bẹt số lượng dảnh lúa tăng lên rất nhanh, màu sắc lá xanh mượt. 

- Tốc độ phát triển chiều cao cây lúa tăng mạnh. 

- Đây là giai đoạn này quyết định số dảnh lúa trên một đơn vị diện tích. 

- Tiếp tục ra thêm lá nhiều lá mới. 

- Giai đoạn này cây lúa có khả năng đền bù rất lớn về lá và dảnh. 

- Đây là giai đoạn cây lúa cần rất nhiều dinh dưỡng đặc biệt là đạm và kaky là giai 

đoạn tiền đề tạo năng suất lúa sau này. 

4. Biện pháp tác động 

- Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp để giai đoạn đẻ nhánh trùng vào cung thời tiết 

thuận lợi nhất cho cây lúa đẻ nhánh. 

- Phân bón: Giai đoạn này rất cần dinh dưỡng do đó phải bón đủ, đúng đặc biệt là 

đạm và kali. 

- Tưới nước: Duy trì mực nước 3 - 5 cm trong ruộng, ở những vùng chủ động nước 

sau khi thúc đẻ 5 - 7 ngày tháo kiệt nước trong 7 - 10 ngày. 

- Phòng trừ dich hại: Thăm ruộng thường xuyên, xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại 

khi mật độ, tỷ lệ cao. 
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Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG  (TKSK)  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

 

1. Thời gian: Tính từ khi cây lúa kết thúc giai đoạn đẻ nhánh bước sang giai đoạn 

đứng cái - làm đòng. Thời gian này phụ thuộc vào giống, mùa vụ, điều kiện thâm canh và 

ngoại cảnh. 

2. Đặc điểm cơ bản 

- Thân lúa bắt đầu tròn, lá đứng cứng, chóp lá có thắt eo, màu sắc lá chuyển sang màu 

xanh vàng. 

- Khi bóc cây lúa ở đầu điểm sinh trưởng có khối màu trắng mịn như bông gòn. 

- Giai đoạn này quyết định chiều dài bông, số gié/bông, số hoa lúa/bông. 

- Tiếp tục ra thêm lá (lá đòng và lá bao đòng là 2 lá công năng quan trọng). 

- Cây lúa vươn lóng mạnh cao lên nhanh. 

- Đây là giai đoạn cây lúa từ giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng chuyển sang sinh 

trưởng sinh thực. Nên có sự biến đổi rất lớn về chất do đó yêu cầu dinh dưỡng và nước rất 

lớn. Sản phẩm của quá trình quang hợp được vận chuyển về TKSK là tiền đề tạo năng 

suất lúa sau này. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Giống: Bản chất giống là yếu tố quyết định cho quá trình phân hoá mầm hoa, giống 

có tiềm năng năng suất cao thì số mầm hoa được phân hoá nhiều và ngược lại. 

- Nhiệt độ, ánh sáng: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng không đầy đủ đều ảnh 

hưởng tới quá trình phân hoá mầm hoa. 

- Dinh dưỡng: Giai đoạn này cây lúa rất cần dinh dưỡng, đặc biệt là đạm và kali, bón 

phân cân đối đủ lượng tạo thuận lợi cho quá trình phân hoá mầm hoa, số hoa hoàn chỉnh 

tăng lên. 

- Dịch hại: Đây là giai đoạn rất mẫn cảm của cây lúa với các loại dịch hại, cây lúa 

thường nhiễm một số loại sau. 

+ Chuột, sâu cuốn lá nhỏ, đục thân, nhện gié, rầy nâu  - rầy lưng trắng. 

  + Bệnh khô vằn, đạo ôn, bạc lá. 

4. Biện pháp tác động 

- Thời vụ: Bố trí thời vụ thích hợp để giai đoạn phân hoá đòng trùng vào cung thời 

tiết thuận lợi nhất cho sự phân hoá mầm hoa. 

- Phân bón: Giai đoạn này rất cần dinh dưỡng do đó phải bón đủ đúng đặc biệt là đạm 

và kaly. 

- Tưới nước: Sau thúc đòng 5 – 7 ngày tháo cạn ruộng trong 7 – 10 ngày, sau đó duy 

trì mực nước 3 – 5 cm trong ruộng. 

  - Thăm ruộng thường xuyên, xử lý kịp thời cỏ dại và các đối tượng dịch hại khi mật 

độ, tỷ lệ cao. 
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Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN ÔM ĐÒNG  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

 

1. Thời gian: Tiếp sau giai đoạn tượng khối sơ khởi. 

2. Đặc điểm cơ bản 

- Là giai đoạn hình thành và hoàn chỉnh các bộ phận của hoa lúa (vỏ trấu, hạt phấn, 

nhị, nhụy...). 

- Các chất dinh dưỡng được tổng hợp từ lá được vận chuyển về đòng lúa. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Giống là yếu tố quyết định số hoa và hoa hữu hiệu nhiều hay ít. 

- Ánh sáng yếu hoa phát triển kém, tỷ lệ hoa hoàn chỉnh không cao. 

- Đủ phân bón, nước tỷ lệ hoa hữu hiệu cao và ngược lại. 

- Nhiệt độ thấp ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn, thụ tinh tỷ lệ lép cao. 

- Các loại sâu bệnh như rầy nâu, cuốn lá nhỏ, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá gây hại 

làm giảm năng suất. 

4. Biện pháp tác động 

- Luôn luôn duy trì độ ẩm trong ruộng. 

- Bón phân nuôi đòng (chỉ bón cho những chân ruộng xấu, cây sinh trưởng kém). 

- Theo dõi xử lý kịp thời các loại dịch hại. 

 

Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN  TRỖ BÔNG PHƠI MÀU  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

 

1. Thời gian: Từ khi hoa lúa đầu tiên chui ra khỏi bẹ lá đòng đến khi kết thúc quá 

trình phơi màu của bông lúa. 

2. Đặc điểm cơ bản 

- Lóng cây vươn nhanh đẩy bông lúa ra khỏi bẹ lá đòng. 

- Hoa lúa đã phát triển thành thục. 

- Giai đoạn này cây lúa rất mẫm cảm với thời tiết và các loại dịch hại. 

- Xảy ra quá trình thụ phấn, thụ tinh (98% hoa lúa tự thụ). 

3. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Thời tiết: Nhiệt độ quá cao, quá thấp, ánh sáng yếu đều ảnh hưởng lớn đến quá trình 

phơi màu của bông lúa. Gió to mưa lớn quá trình phơi màu bị ảnh hưởng, tỷ lệ lép cao. 
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- Nước: Nếu thiếu nước quá trình trỗ bông phơi màu gặp nhiều khó khăn vì cơ chế 

tách vỏ trấu nhờ nước, ẩm độ thấp không khí khô làm cho hạt phấn không nảy mầm được 

ảnh hưởng tới thụ phấn, thụ tinh. 

- Sâu bệnh: Trong giai đoạn này cây lúa thường nhiễm một số đối tượng sau 

+ Sâu đục thân, nhện gié, rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ. 

+ Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá VK... 

4. Biện phát tác động 

- Luôn duy trì độ ẩm trong ruộng (không để ruộng bị khô) có thể để mực nước 2-3 cm 

để cho cây lúa đủ nước thúc đẩy nhanh quá trình trỗ bông phơi màu. 

- Tránh tác động cơ giới khi không cần thiết. 

- Kiểm tra thường xuyên ruộng lúa xử lý kịp thời các loại dịch hại khi có mật độ tỷ lệ 

cao. 

Bài . SINH LÝ CÂY LÚA GIAI ĐOẠN CHÍN  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG 

1. Thời gian: Hoa lúa sau phơi màu chuyển sang giai đoạn chín sữa - chín sáp - chín 

hoàn toàn. 

2. Đặc điểm cơ bản 

- Chín sữa: Hoàn chỉnh các bộ phận như vỏ trấu, nội nhũ, hạt gạo dần dần được đầy 

lên. 

- Chín sáp: Vỏ gạo vẫn cò màu xanh, nội nhũ đặc nhưng còn mềm như sáp có màu 

trắng đục. 

- Chín hoàn toàn: Vỏ gạo có màu nâu, sự sắp xếp tinh bột trong hạt gạo sít nên hạt có 

màu trong. 

* Đặc điểm chung của quá trình này: Quá trình quang hợp, tổng hợp các chất hữu 

cơ diễn ra mạnh. Chất hữu cơ được vận chuyển về cơ quan dự trữ là hạt lúa. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng 

- Nhiệt độ, ánh sáng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình quang hợp, tích luỹ chất khô do 

đó ảnh hưởng tới sự vào chắch của hạt. 

- Dinh dưỡng và nước: Cần cho quá trình trao đổi chất đặc biệt là kali đây là nhân tố 

tăng cường quá trình vận chuyển chất khô về hạt. 

4. Biện pháp tác động 

- Duy trì độ ẩm đồng ruộng ở giai đoạn chín sữa, từ chín sáp - chín hoàn toàn có thể 

rút nước trên ruộng nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chín của hạt (việc rút nước ở giai đoạn 

này cần căn cứ vào tình hình dịch hại trên ruộng đặc biệt là rầy nâu và rầy lưng trắng).  
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Bài . SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ Ở CÂY LÚA 

 

1. Sự nảy mầm của hạt 

Nảy mầm là sự xuất hiện của chóp trắng của bao lá mầm sau khi đặt hạt xuống đất 

hoặc nước. 

Khi hạt nảy mầm trong đất thoát nước và thông khí tốt thì mô rễ thứ cấp, vỏ bọc gắn 

kèm với rễ mầm hoặc rễ chính, nhú ra trước. 

Sau khi mô rễ thứ cấp xuất hiện, rễ mầm hoặc rễ chính phá vỡ vỏ bọc. Rễ mầm kéo 

dài đến chiều dài tối đa khoảng 15 cm cho đến giai đoạn lá thứ 7. 

Nếu hạt nảy mầm trong nước, bao lá mầm bao gắn với cành non nhú lên phía trước 

mô rễ thứ cấp. Bao lá mầm nhú lên theo hình trụ nhọn. 

2. Sự phát triển của rễ 

Hai hoặc nhiều hơn rễ mọc từ hạt phân nhánh theo rễ mầm. Những rễ này cuối cùng 

chết và được thay thế. 

Sự sinh trưởng của rễ cây lúa từ nảy mầm đến ngày thứ 5 được trình bày ở hình dưới 

đây. 

3. các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ 

Sự tạo thành rễ bị ảnh hưởng lớn bởi môi trường rễ. Ở điều kiện hiếu khí, đất nhiều 

mùn (bón nhiều phân hữu cơ) rễ phát triển mạnh nhiều rễ phụ. Ở điều kiện đất ngập nước, 

đất bị chai cứng,.. thì rễ rất khó phát triển. 

Sự phát triển và phân bố của rễ phụ thuộc vào: 

+ Độ dày của tầng canh tác và tầng đế cày. 

+ Nước (rút kiệt nước ruộng kích thích rễ ăn sâu) Không khí trong đất (giàu Oxy 

trong đất rễ phát triển tốt hơn. Cần xới xáo thông khí cho đất 

+ Mật độ cấy: Cấy nhiều hơn 1 dảnh/khóm rễ kém phát triển do cạnh tranh 

+ Đất giàu mùn vi sinh vật trong đất phát triển tốt, phân giải nhanh chất hữu cơ để 

cung cấp dinh dưỡng cho cây 

+ Phân hữu cơ (bón phân hữu cơ hoai mục thích hợp cho rễ phát triển) 

+ Điều kiện rút nước, kích thích bộ rễ phải lan rộng và ăn sâu để tìm dinh dưỡng và 

nước. 

4. Đặc điểm và chức năng của rễ 

Rễ có vai trò neo cây, hấp thụ nước và chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng phát 

triển. Chúng cũng có thể giữ trữ đường và tinh bột mà cây sử dụng để thực hiện các 

chức năng khác. Ở cả hai trường hợp, rễ là mối liên kết giữa nước và chất dinh dưỡng 

cần cho sinh trưởng của cây. 

Rễ có đặc điểm sau: 
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- Bơm carbon cung cấp thức ăn cho sinh vật đất và vật chất hữu cơ cho đất. 

- Là cơ quan giữ trữ 

- Là mạng lưới hấp thu để hạn chế nguồn nước và dinh dưỡng trong đất. 

- Là cấu trúc cơ giới để giữ cây, cải tạo đất, tạo các đưỡng rãnh, làm vỡ đá,vv 

- Là ỗng dẫn nước, phân bổ lại nước và chất dinh dưỡng trong đất. 

- Là nơi cư trú cho nấm Mycorrhizal, sinh vật Rhizosphere. 

Chức năng của rễ: 

- Hấp thu nước: Rễ hấp thu nước từ các khoảng trống giữa các hạt đất. Phần non của 

rễ thực hiện chức năng này. 

- Hấp thu khoáng: Lông rễ có chức năng khởi xướng và duy trì mối quan hệ trao đổi 

ion với các hạt đất cực nhỏ. Ở đây lông hút tiết ra các ion hydro lên các hạt đất, qua đó 

trao đổi chúng với các ion khoáng (canxi, magiê, sắt, vvv..) 

- Dẫn nước và chất khoáng: Rễ có xylem để dẫn nước từ đất lên cây và ra lá. Rễ cúng 

có phloem dẫn sản phẩm quang hợp từ lá đến chóp rễ. 

- Xylem là các hệ mạch dẫn nước và các ion khoáng từ rễ lên thân và lá. Xylem chỉ 

hướng lên. 

- Phloem nhận và vận chuyển các chất vô cơ và đường từ lá đến các bộ phận cần 

chúng như hoa, quả và rễ. Phloem vận chuyển theo hai hướng. 

 

B. NGUYÊN TẮC CỦA SRI VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

 

Nguyên tắc SRI 

 Cấy mạ non 

 Cấy thưa, nông tay 

 Chế độ nước hợp lý 

 Bón phân theo quản lý dinh dưỡng 

 Quản lý dịch hại theo IPM 

Các biện pháp kỹ thuật 

 Làm đất: làm đất kỹ, mặt ruộng phẳng để tưới và thoát nước chủ động (tạo 

luống rộng 2m có rãnh thoát nước) 

 Làm mạ: gieo thưa (có thể làm mạ sân hoặc mạ khay), mạ khỏe, mạ non (2-

2,5 lá). 

 Kỹ thuật cấy: 

+ Cấy mật độ thưa (theo kết quả nghiên cứu)  
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+ Cấy 1 dảnh/khóm  

+ Cấy nông tay, vuông mắt sàng 

 Phân bón: bón phân chuồng phải hoai mục (3 – 4 tạ/sào bắc bộ), đủ và cân 

đối NPK. Đặc biệt, cần chú ý sử dụng phân đạm. Chú trọng sử dụng bảng so màu 

lá lúa trong việc bón đạm. 

 Chế độ nước: tưới nước nông, xen kẽ rút nước phơi ruộng trong từng giai 

đoạn để thay đổi môi trường đất, tạo điều kiện cho lúa tăng khả năng đẻ nhánh và 

khả năng phát triển cùa bộ rễ. Cụ thể: 

+ Giữ nước trên mặt ruộng 3 - 4 cm ở giai đoạn cấy đến sau bón thúc lần 1 (lúa bắt 

đầu đẻ nhành) từ 4 đến 5 ngày 

+ Rút nước phơi ruộng đảm bảo độ ẩm đến phân hóa đòng (tượng khối sơ khởi). 

Chú ý: nếu ruộng quá khô cần tưới nước cho đủ ẩm sau đó lai rút nước ngay 

+ Cho nước vào 3 – 5 cm đến giai đoạn lúa chín chắc  

+ Sau đó lại rút cạn nước đến thu hoạch 
 

C. QUY TRINH HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA CẢI TIẾN SRI 

(Tham khảo) 

 

1. Làm mạ: 

Để cấy cho 1 ha lúa cần chuẩn bị từ 100 - 160 m
2
 đất gieo 10 - 16 kg hạt giống (0, 1 

kg hạt giống gieo trên 1m
2
 đất) hay để cấy cho 1 sào (500m

2
) lúa cần chuẩn bị từ 5 - 8 m

2
 

đất và 0,5 - 0, 8 kg hạt giống. 

a. Làm mạ ruộng: 

Đối với đất gieo mạ vụ Hè Thu - Mùa nên chọn đất cao dễ thoát nước, tránh úng 

ngập khi mưa lớn. Vụ Đông Xuân nên chọn đất vàn, vàn trũng dễ tưới nước để ruộng mạ 

luân đủ ẩm và tránh rét cho mạ. Làm đất phải đảm bảo nhuyễn bùn, luống rộng từ 1 - 

1,2m, rãnh rộng 20 - 30 cm, sâu 10 - 25 cm, mặt luống phẳng không đọng nước. 

Phân bón 100m2 mạ: 4 - 5 kg Supe Lân (không nên bón phân đạm cho mạ). 

Kỹ thuật ngân ủ giống: Ngâm ủ binh thường, gieo hạt giống đã nảy mầm thật đều 

trên mặt luống.  

Vụ Đông Xuân dùng nilon che phủ để chống rét cho mạ. Luôn giữ cho mặt luống đủ 

ẩm, không giữ nước trên mặt luống. 

b. Lạm mạ trên nền đất cứng. 

Lấy bùn ở ruộng lúa hoặc ruộng màu (không nên lấy bù ao, kênh mương có nước 

thải sinh hoạt) rại thành luống trên nền đất cứng hoặc sân gạch có độ dày từ 3 - 4cm, 

luống rộng từ 1 - 1,2m, mặt luống phẳng. 

Lượng giống gieo, phân bón, chăm sóc, che phủ nilon như ở ruộng mạ. 
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Chú ý: Xử lý hạt giống bằng thuốc Cruiser plus 312,5 FS, liều lượng 5ml thuốc /10 

kg hạt giống, (pha 5ml thuốc vào 0,4 - 0, 5 lít nước) tiến hành xử lý theo các bước sau: 

- Bước 1: Ngâm, ủ cho hạt giống nãy mầm 

- Bước 2: Trước khi gieo 10-12 h (phải đảm bảo hạt giống đã nãy mầm đều), rải hạt 

giống đều trên bạt, (nilon), phun đều lượng thuốc nước đã pha trộn đảm bảo hạt giống 

dính đủ thuốc. 

Bước 3: Đem ủ lại bình thường sau khi hạt đã đạt tiêu chuẩn đem gieo. 

2. Làm đất ruộng cấy: 

Cày bừa kỹ, ruộng nhuyễn bùn, sạch cỏ, mặt ruộng phẳng, ruộng để lắng bùn 1 - 2 

ngày (tuỳ theo loại đất), làm luống rộng 2 m, rãnh rộng 20 - 30cm, sâu 15 - 20cm, rãnh 

chung cách bờ 1 mét (làm rãnh nhanh và giảm công sức lao động bằng cách sử dụng vật 

nặng như: Túi đất, túi cát,.. kéo mạnh, bùn sẽ gạt sang hai bên luống tạo thành rãnh 

luống). 

3. Kỹ thuật cấy (đặt). 

- Mạ non: Tuổi mạ cấy từ 2,5 - 3 lá. 

- Mạ khi cấy phaỉ hạn chế tổn thương bộ rễ: Dùng xẻng xúc nhẹ thành từng miếng, 

quá trình vận chuyển mạ ra ruộng cấy phải đảm bảo tránh dập nát. Mạ xúc cẩn thận đem 

đi cấy trong ngày, dùng tay tách từng cây mạ đặt nhẹ lên mặt ruộng tuyết đối không được 

nhổ mạ để cấy và nhiệt độ dưới 15 
0
C không cấy. 

- Cấy thưa cấy 1 dảnh /khóm. 

Mật độ cấy thay đổi theo tuổi mạ, chân đất, khả năng rút nước khi cấy. 

4. Phân bón: 

Bón cân đối N, P, K: Bón đúng cách, đúng thời điểm cây lúa cần. 

- Phân chuồng hoai mục: Bón 400 - 500kg/sào, bón lót 100% trước khi bừa lần cuối. 

- Phân Lân: Bón 20 - 25 kg /500 m2 bón lót 100% trước khi bừa lần cuối. 

- Phân Đạm: Lượng bón giảm trung bình khoảng 20 - 30 % lượng đạm theo tập quán 

(Đối với những vùng thâm canh cao) Vụ Đông Xuân 8 - 10 kg /500m
2
, vụ Hè Thu 10 - 12 

kg/500m
2
 .  

+ Bón lót: Trước khi bừa lần cuối, lượng bón 30%. 

+ Bón thúc: 

Thúc đẻ nhánh: Sau khi cấy 10 - 20 ngày vụ xuân, 5 - 10 ngày vụ Hè Thu -Mùa, 

lượng bón 50%. 

Thúc phân hoá đòng (đứng cái - TKSK): Sau cấy khoảng 45 - 50 ngày vụ Đông 

Xuân và 35 - 40 vụ Hè Thu - Mùa phải xem màu sắc lá lúa để quyết định lượng cần bón: 

Nếu lúa xanh không nên bón, tuỳ thuốc màu sắc lá lúa xanh vàng hay vàng xanh mà bón 

bổ sung thêm 1 - 1,5 kg/sào (khoảng 20% tổng lượng đạm). 
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- Phân Kali: Lượng bón 6 - 8kg Kaliclorua /sào. Bón lót hoặc thúc đẻ nhánh 50%, 

bón thúc phân hoá đóng 50% 

5. Điều tiết nước 

a. Giữ nước: 

- Lần 1: Từ khi cấy đến sau khi bón thúc đẻ nhánh 5 - 7 ngày, kết hợp làm cỏ sục 

bùn, trừ cỏ, giữ mực nước trên mặt ruộng khoảng 2 cm. 

- Lần 2: Từ khi lúa phân hóa đòng (đứng cái) đến khi lúa chín sáp (chăc xanh) hay 

trước khi thu hoạch 15 ngày giữ mực nước trên mặt ruộng khoảng 3 – 5cm. 

b. Rút nước: 

- Lần 1: Sau khi bón thúc đẻ nhánh, làm cỏ sục bùn từ 5 -7 ngày đến khi lúa phân 

hóa đòng (đứng cái). Rút kiệt nước, để ruộng cạn liên tục ở mức độ nẻ chân chim (nghĩa 

là đủ ẩm cho lúa, đi vào ruộng chỉ hơi lún, đất không bị lấm chân). Nếu ruộng khô mặt thì 

tưới đủ ẩm (tưới rãnh) không giữ nước trên mặt ruộng. 

Lần 2: Từ khi lúa chín sáp (chắc xanh) hay trước thu hoạch 15 ngày đến khi thu 

hoạch. Rút kiệt nước để cho ruộng nứt nẻ (đi vào không lún chân). 

6. Phòng trừ sâu bệnh. 

Thăm đồng thường xuyên, làm cỏ - trừ cỏ kịp thời, phòng trừ sâu bệnh theo kết quả 

phân tích đồng ruộng (phân tích hệ sinh thái). 

7. Thu hoạch:  

- Lúa làm giống cần thu hoạch khi lúa chín 80 - 85% chọn ngày nắng ráo thu hoạch 

(đối với lúa thuần). 

- Lúa ăn thu hoạch khi lúa chín > 90%, phơi khô độ ẩm còn dưới 13,5% là được. 

Trong trường hợp thu hoạch về chưa phơi được ngay gặp trời mưa thì cần rải mỏng để 

thóc không bị nảy mầm. 
 

D. MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHỦ YẾU 

 

I. Sâu đục thân bướm 2 chấm và biện pháp phòng trừ 

        1. Đặc điểm hình thái 

          Trưởng thành có màu nâu vàng nhạt, mỗi cánh trước có 1 chấm đen rất rõ ở giữa 

cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt (thường thấy rõ ở con cái). Bướm thường 

vũ hoá vào ban đêm, ban ngày nấp dưới khóm lúa. 

          Trứng đẻ theo ổ, có lớp lông tơ màu vàng phủ bên ngoài. Mỗi con bướm cái có thể 

đẻ từ 1 – 5 ổ trứng, mỗi ổ có khoảng 50 – 217 trứng tuỳ theo lúa. Sâu non có 5 tuổi. 

          Sau non nằm trong thân lúa, có màu trắng sữa hoặc vàng nhạt, sâu tuổi 1 đầu có 

màu đen, tuổi 2 đến tuổi 5 có màu nâu. Nhộng có màu vàng nhạt. 

          2. Đặc điểm gây hại 
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          - Sâu non đục vào thân mạ, lúa cắn nõn lúa gây ra dảnh héo thời kỳ lúa đẻ nhánh 

hoặc cắn đứt ngang cuống đòng, cuống bông gây ra bông bạc thời kỳ lúa trổ. 

          - Trong một vụ thường có 2 đợt sâu non phát sinh gây hại nặng (Khi lúa GĐ đẻ 

nhánh và trỗ). 

          3. Phòng trừ 

          - Bố trí thời vụ gieo sạ thích hợp để khi lúa trồng không trùng thời gian bướm rộ. 

          - Sau khi thu hoạch cày lật đất để diệt sâu và nhộng, giảm mật độ sâu ở vụ sau. 

          - Bảo vệ thiên địch sâu đục thân 2 chấm: như các loài ong ký sinh trứng: 

Tricchogramma japonicum; Tri. Dendrolimi mats; Tri.Chilonis… 

          - Dùng bẫy đèn bắt bướm khi bướm rộ. 

          - Tập trung ngắt ổ trứng, gôm lại và đem tiêu huỷ. 

          - Lúa đẻ nhánh: Sử dụng một trong các loại thuốc sau để rải: Regen 0.3G, Diazan 

10H, Vibasu 10H, Patox 4G… (lưu ý giữ mực nước ruộng 2 – 4 cm). 

          Liều lượng: 1 – 1,5 kg/sào (500m
2
). 

          - Lúa đòng trổ: Dùng một trong các loại thuốc trừ sâu đục thân đặc hiệu: 

          + Virtako 40WG, liều lượng 3 gam thuốc pha 16 – 20 lít nước phun 1 sào. 

          + Padan 95 SP hoặc Patox 95SP liều lượng 30gr thuốc pha 30 lít nước, phun 1 sào. 

          + Regent 800WG hoặc Tango 800WG, liều lượng 2gr thuốc pha 24 lít nước, phun 

cho 1 sào (500m
2
). 

          + Marshal 200SC, liều lượng 50cc thuốc 30 lít nước, phun 1 sào. 

          Phun thuốc lần 1 khi sâu non nở rộ (hoặc lúa trổ kác đác). Néu mật độ ổ trứng cao 

phun lại lần 2 cách lần 1 từ 4 – 5 ngày). 

II. Sâu cuốn lá nhỏ và biện pháp phòng trừ 

        1. Đặc tính sinh học 

Sâu cuốn lá (Cnaphalocrosis medinalis, Guenee) có vòng đời khoảng 1 tháng.  

Bướm có màu vàng phấn nhạt, cánh có dạng tam giác, trên cánh có hai sọc ngang, 

bướm đẻ trứng mặt trên lá gần gân chính, 4 – 7 ngay sau bướm nở ra sâu non, sâu non có 

5 tuổi, sâu tuổi 1 đến tuổi 3 hầu như gây hại rất ít, thiệt hại chủ yếu là sâu tuổi 4 – 5, sâu 

gây hại bằng cách nhả tơ kết hai mép lá lại thành ống, sống và gây hại trên trong bằng 

cách cạp chất mô xanh có diệp lục tố, chỉ chừa lại lớp biểu bì, nên ruộng bị hại trông xơ 

xác nhìn từ xa thấy bạc trắng, do lá bị cuốn và diệp lục tố bị hao hụt nên diện tích quang 

hợp giảm, khiến lúa sinh trưởng kém, hạt bị lép, lửng, năng suất sụt giảm, ngoài ra vết 

thương nơi mép lá còn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cháy bìa lá, đốm 

sọc trong …  

Thông thường ta chỉ tìm thấy 1 sâu trong 1 lá cuốn, khi gây hại xong, sâu di chuyển 

sang lá bên cạnh và tiếp tục gây hại. Thường 1 sâu cuốn lá gây hại từ 3 – 5 lá trong suốt 

vòng đời của nó. Sâu hóa nhộng ngay bên trong lá cuốn, nhộng có màu nâu đậm. Sâu 
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cuốn lá thường gây hại từ giai đoạn đẻ nhánh đến ngậm sữa, tuy nhiên phổ biến nhất là 

giai đoạn từ đòng – trổ ( 40 – 60 NSS). 

Theo nhiều nghiên cứu, sâu cuốn lá gây hại sớm (trước 30 ngày sau cấy hay 40 ngày 

sau sạ) không làm giảm năng suất. Tuy nhiên, nếu SCL xuất hiện với mật số cao, đặc biệt 

vào giai đoạn đòng – trổ , thì có thể làm giảm năng suất, trong trường hợp nầy cần thiết 

phải phun thuốc.  

2. Thiên địch: Thiên địch sâu cuốn lá rất phong phú, gồm: 

2.1.Nhóm ký sinh: Ký sinh trứng : Ong đa phôi, ong mắt đỏ; Ký sinh sâu non : Ong 

cự, ong cự nâu vàng, ong kén nhỏ, ong đen… 

2.2. Nhóm ăn mồi : Bọ cánh cứng ba khoang, dế nhảy, chuồn kim, đuôi kìm… 

2.3.Nhóm gây bệnh : Nấm Beauveria bassianae, Nomurea rileyi… 

3. Phòng trừ 

Phòng trị sâu cuốn lá nhất thiết phải theo hướng tổng hợp, gồm: 

(1) Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ bờ,  

(2) Sạ cấy đồng loạt, 

(3) Mật độ gieo, cấy vừa phải 

(4) Bón cân đối hợp lý, không bón thừa đạm, bón đạm muộn, 

(5) Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ sớm khi sâu còn non chưa 

gây hại lại dễ phòng trừ,  

Nếu sâu cuốn lá xuất hiện với mật số quá cao nhất là vào lúc lúa giai đoạn đòng – 

trổ có khả năng hại đến năng suất thì phải phun thuốc ngay. Cần chú ý để đạt hiệu quả 

nên: (1) phun sớm khi sâu còn tuổi nhỏ, (2) phun đủ lượng nước khuyến cáo, (3) nên luân 

phiên thuốc vì sâu cuốn lá hình thành tính kháng thuốc tương đối nhanh, (4) Nên phun 

thuốc vào lúc sáng sớm (bướm ướt cánh, bay chậm) hay chiều mát. 

 

III. Rầy nâu -  rầy  lưng trắng và biện pháp phòng trừ 

 

          RẦY NÂU 

          1. Đặc điểm hình thái 

 Rầy non tuổi 1 có màu trắng, các tuổi sau có màu vàng nâu. Rầy trưởng thành cánh 

dài đẻ trứng trên các bẹ lá hoặc gân lá. Trứng xếp hình nải chuối, mỗi ổ 5-12 quả. Rầy 

trưởng thành có hai loại: cánh dài và cánh ngắn. Rầy trưởng thành cánh ngắn xuất hiện 

phổ biến trước lúc lúa trổ bông, rầy cánh dài xuất hiện vào giai đoạn lúa chín và di 

chuyển, phát tán. 

 Đặc điểm sinh học, sinh thái 

 Vòng đời của rầy nâu từ 25 - 28 ngày, trong điều kiện nhiệt độ 25 - 30
0
C. 

 Rầy cái trưởng thành có thể đẻ 150 - 250 trứng và có tính hướng sáng mạnh. 
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 Rầy có khả năng di cư đám đông rất xa và kháng thuốc cao. 

 Rầy nâu thích hợp với điều kiện khí hậu ấm nóng, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ. 

 2. Đặc điểm gây hại 

Rầy cám và rầy trưởng thành cánh dài hoặc cánh ngắn đều chích hút nhựa cây lúa 

gây ra hiện tượng cháy rầy khi mật số cao. Rầy nâu gia tăng mật số nhanh và cao (bột 

phát) gây hại nặng cho cây lúa khi trồng lúa liên tục trong năm, dùng giống nhiễm rầy, 

gieo cấy mật độ dày, bón dư thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu không đúng. 

Là môi giới truyền vi rút gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa. 

 3. Đặc điểm truyền bệnh 

Rầy nâu chỉ truyền bệnh khi có nguồn bệnh (lúa bị bệnh, lúa chét bị bệnh, cỏ bị 

bệnh) tồn tại trên đồng ruộng. Rầy nâu chích hút nhựa cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn 

lá rồi mang mầm bệnh trong cơ thể để truyền sang cho cây lúa khoẻ mạnh khi chúng đến 

chích hút cây lúa đó. Rầy nâu mang mầm bệnh có khả năng truyền bệnh cho đến khi chết. 

RẦY LƯNG TRẮNG 

 1. Đặc điểm hình thái 

- Trứng rầy lưng trắng có dạng “quả chuối tiêu” như trứng rầy nâu nhưng nhỏ, dài 

và nhọn hơn. Rầy đẻ trứng thành từng ổ theo chiều dọc, chìm trong bẹ hoặc gân chính của 

lá, mỗi ổ 2-7 quả. 

- Rầy non mới nở có màu trắng đục, đến tuổi 3 xuất hiện các vệt vằn trên lưng. 

- Rầy trưởng thành có màu đen nâu với một dải trắng trên mảnh lưng giữa. Cơ thể 

màu trắng kem, bụng màu đen. Con cái có hai dạng: cánh dài và cánh ngắn; con đực chỉ 

có một dạng hình cánh dài. 

Đặc điểm sinh học, sinh thái 

Vòng đời của rầy lưng trắng từ 24-28 ngày. 

Rầy cái trưởng thành có thể đẻ 150-350 trứng và đẻ liên tục trong 6 ngày, rầy trưởng 

thành có tính hướng quang mạnh. 

Cũng như rầy nâu, rầy lưng trắng thích hợp với điều kiện khí hậu ấm nóng, ẩm độ 

cao, mưa nắng xen kẽ. 

Rầy lưng trắng phân bố rộng, có khả năng du nhập và di chuyển rất cao. 

2. Đặc điểm gây hại 

Rầy trưởng thành và rầy non đều hút nhựa cây từ dảnh và lá lúa. Nếu rầy gây hại 

vào giai đoạn lúa trỗ bông làm cho số lượng bông và chiều dài bông giảm, hạt lúa bị lép, 

lửng và làm chậm quá trình chín của hạt. Rầy lưng trắng hại nặng trên các giống lúa 

nhiễm rầy, lúa lai; ruộng lúa cấy dày, bón nhiều đạm. 

Rầy lưng trắng là môi giới chính truyền bệnh vi rút lùn sọc đen cho lúa. 

3. Biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng  
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- Sử dụng các giống lúa kháng rầy. 

- Không trồng lúa liên tục trong năm, bảo đảm thời gian cách ly giữa hai vụ lúa ít 

nhất 20-30 ngày, không để vụ lúa chét. 

- Không gieo cấy quá dày, bón cân đối NPK, tránh bón thừa phân đạm. 

- Để bảo vệ cây lúa non, sau khi sạ nên cho nước vào ruộng và duy trì mực nước 

thích hợp để hạn chế rầy nâu chích hút thân cây lúa. 

- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy trên cây lúa (phải 

vạch gốc lúa để xem). 

- Khi phát hiện rầy nâu trên đồng ruộng với mật độ ≥ 2.000 con/m2 (giai đoạn lúa đẻ 

nhánh – làm đòng) hoặc ≥ 3.000 con/m2 (giai đoạn lúa làm đòng – trỗ) thì phải phun 

thuốc trừ rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng 

liều lượng, đúng lúc và đúng cách. 

Có thể dùng 1 trong các loại thuốc sau 

+ Regent 800WG, Rigell 800WG, Tango 800WG  

+ Bassa 50EC, Aplau – mip 10 G, Astara ......  

Lượng nước thuốc 2 bình 8 lít/ 1 sào 500 m2 

IV. Bệnh khô vằn và biện pháp phòng trừ 

Khô vằn là bệnh hại quan trọng trên cây lúa. Bệnh có thể làm thiệt hại tới 20-30% 

năng hen lúa và làm giảm chất lượng lúa gạo: hạt lúa bị lép hen, gạo xay bị nát. 

1. Nguyên nhân và triệu chứng 

Bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Bệnh thường xuất hiện và gây hại ở bẹ lá, 

phiến lá. Vết bệnh ban đầu hình bầu dục màu nâu xám, sau lan rộng ra không định hình, 

các vết bệnh liên kết với nhau thành các đám loang lổ như đám mây hoặc da Hổ. Bệnh 

thường hại từ những lá dưới trước, sau leo lên lá đòng làm cho bông lúa nghẹn không trỗ 

được, hạt lép lửng nhiều, giảm năng suất rõ rệt. 

2. Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh 

Bệnh khô vằn phát sinh, phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. 

Nhiệt độ khoảng 24 – 32
o
C và ẩm độ bão hoà (>95%) hoặc lượng mưa cao thì bệnh phát 

sinh phát triển mạnh, tốc độ lây lan nhanh. 

Bệnh thường phát sinh và gây hại từ khi lúa đứng cái – làm đòng đến trỗ chín. 

Bệnh hại nặng ở ruộng cấy dày, bón nhiều đạm, bón muộn. 

Ruộng lúa có nhiều cỏ dại như: lục bình, rau mác, lồng vực, mần trầu (là ký chủ phụ 

của bệnh), sẽ làm tăng độ ẩm không khí trong ruộng lúa, tạo điều kiện cho bệnh gây hại 

nặng hơn. 

Việc thâm canh tăng vụ làm cho hạch nấm khô vằn lưu tồn trong đất ngày càng 

nhiều, bệnh phát sinh gây hại ngày càng nặng. 
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Cuối tháng 4 đến tháng 5, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi 

cho bệnh phát sinh, phát triển. Đây cũng là thời điểm trùng với giai đoạn đòng trỗ – chín 

sáp của lúa xuân, bà con cần hết sức lưu ý, thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh 

sớm, kịp thời phòng trừ. 

3. Biện pháp phòng trừ 

Phòng trừ bệnh khô vằn chủ yếu là áp dụng các biện pháp tiêu diệt nguồn bệnh ở 

trong đất và quản lý kỹ thuật trồng trọt, thâm canh thích hợp. 

Tiêu diệt nguồn bệnh trong đất thường được tiến hành ngay sau khi thu hoạch bằng 

cách cày sâu để vùi lấp hạch nấm. Đồng thời, thực hiện gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo mật 

độ hợp lý, bón phân đủ và cân đối giữa đạm – lân – kali để tăng cường tính chống chịu của 

cây. 

Khi bệnh xuất đến ngưỡng phòng trừ, tiến hành phun thuốc kịp thời bằng các loại 

thuốc đặc hiệu sau: Validamycin, Jinggangmeisu, Tilt – supe,... theo đúng chỉ dẫn kỹ 

thuật. Đối với những ruộng bị bệnh khô vằn hại nặng, nên phun 2 lần cách nhau 7-10 

ngày để giảm thiểu thiệt hại do bệnh gây ra, bảo vệ an toàn cho sản xuất./.  

 

V. Bệnh đạo ôn và biện pháp phòng trừ 

 1. Triệu chứng bệnh  

Đốm bệnh điển hình trên lá có hình thoi, những đốm to thì hai đầu nhọn, tâm màu 

xám trắng. Trên giống nhiễm, các vết bệnh rất to có thể dài đến 1,5 cm thường liên kết 

với nhau tạo thành mãng cháy khô trên lá. Trên giống kháng, các vết bệnh thường rất nhỏ, 

bằng đầu kim màu nâu, rất dễ nhầm lần với vết bệnh đốm nâu mới phát triển.  

2. Tác nhân gây bệnh  

Tác nhân gây hại là nấm Pyricularia oryzae Cav. hay P. grisea (Cook )Sacc. . Bào 

tử của nấm rất nhỏ, có thể phát tán và bay cao đến 24 m, thậm chí đến 10.000 m để lây lan 

cho các ruộng lân cận trong khu vực. Nấm phát triển tốt trong điều kiện mát từ 24-28
0
C, 

ẫm độ cao >80%, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao sẽ dễ phát sinh thành dịch. Bào tử 

nấm nảy mầm khi gặp lớp nước tự do trên lá hay không khí bảo hòa nước; ở 24
0
C bào tử 

cần 6 giờ, ở 28
0
C mất 8 giờ; vượt quá 28

0
C bào tử phát triển kém. Bào tử xâm nhập vào tế 

bào lá bằng cách mọc thành đĩa áp, chọc thủng vách tế bào lá lúa. Ngoài ra, bào tử còn tiết 

ra độc tố pyricularin gây độc cho cây (Ou, 1983). Cây lúa là ký chủ chính, bệnh có thể lưu 

tồn trên các cây ký chủ phụ mọc quanh ruộng như các loài cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ 

chỉ, lúa ma, lúa rày-lúa chét...  

3. Các yếu tố giúp phát sinh bệnh 

- Điều kiện khí hậu thời tiết:  
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Bệnh này thường phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu mát mẽ, ấm độ cao, mưa 

nhỏ kéo dài, đêm sương mù nhiều. Đặc biệt trong vụ lúa Đông Xuân.  

- Mật độ gieo trồng:  

Mật độ gieo sạ cũng có liên quan đến khả năng phát triển của đạo ôn. Gieo sạ càng 

dày, tán lá lúa càng nhiều, khả năng che khuất càng lớn, ẫm độ dưới tán lá càng cao, điều 

kiện vi khí hậu càng thuận lợi cho nấm cháy lá phát triển.  

- Phân bón:  

Ba lọai phân N-P-K đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát sinh bệnh nếu bón 

không cân đối. Thông thường bón dư thừa phân đạm sẽ làm tăng bệnh; dư phân lân không 

thấy rõ ảnh hưởng lên bệnh. Tuy nhiên nếu bón thêm phân lân trên vùng đất phèn sẽ hạn 

chế bệnh rất rõ ràng. Phân kali có ảnh hưởng rất phức tạp trên sự phát triển của bệnh đạo 

ôn; bón dư thừa đạm và kali đều làm tăng bệnh; bón đạm vừa phải kết hợp đủ lượng kali 

thì sẽ giãm bệnh rất rõ. 

- Giống lúa: Các giống có bản lá mỏng xanh đậm thường nhiễm bệnh nặng. 

4. Biện pháp phòng trừ 

 Cần áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM:  

- Nên chọn hạt giống sạch bệnh 

- Cấy mật độ phù hợp  

- Bón phân cân đối N-P-K, không bón thừa phân đạm.  

- Sau mùa thu hoạch nên cày vùi rơm rạ để trả lại nguồn hữu cơ cho đất đồng thời 

diệt được mầm bệnh; hạn chế đốt rơm vì biện pháp này chỉ trả lại một số chất khoáng có 

trong tro; đất dần dần kém mẫu mỡ mau suy kiệt. 

 - Vệ sinh đồng ruộng bằng cách thu gom, tiêu diệt lúa rày-lúa chét, cỏ dại mọc ven 

bờ là nơi lưu tồn và lây lan mầm bệnh sau này  

- Giữ mực nước đầy đủ thường xuyên trên mặt ruộng tùy theo nhu cầu nước theo 

từng giai đọan của cây lúa, tránh để ruộng khô nước khi bệnh cháy lá xãy ra  

- Cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện. Nếu được, 

nên làm lô ruộng dự tính dự báo, dành riêng khoảng vài mét vuông trên cùng ruộng lúa, 

sạ dầy hơn bình thường, bón dư phân đạm.  

- Biện pháp hóa học: Điều chỉnh bét phun cho hạt thuốc thật mịn, đủ lượng nước 

400-500 lít/ha với nồng độ theo khuyến cáo. Các lọai thuốc thông dụng hiện nay: Filia 

52.5 SE, Beam 75 WP, Flash 75 WP, , Rabcide 20 SC hoặc 30 WP, Kian 50 EC, Katana, 

Ninja.  
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NGUYÊN TẮC 4 ĐÚNG TRONG SỬ DỤNG PHÂN BÓN  

VÀ THUỐC BVTV 

 

1. Nguyên tắc thứ nhất Đúng lọai: Thế nào mới gọi là đúng lọai phân hay đúng 

lọai thuốc? Để sử dụng đúng phân bón cho cây trồng, điều đầu tiên cần quan tâm là trong 

thời điểm sử dụng, mục đích bón để làm gì? Tạo và nuôi củ, thúc đọt và nuôi lá, xử lý ra 

hoa hay nuôi trái…chính mỗi giai đọan có một lọai phân thích ứng, còn chi tiết hơn trong 

từng giai đọan lại có những thời kỳ khác nhau, như thời kỳ hình thành, lớn lên và ổn định 

(già, chín) thì cũng có từng lọai phân tương ứng, ví như phân đạm có tác dụng thúc đẩy 

tăng trưởng, phân lân kích thích rễ, thúc đẩy hình thành mầm hoa; phân kali có vai trò ổn 

định, cải thiện chất lượng…còn đối với thuốc BVTV, để sử dụng đúng thuốc cần phải biết 

đối tượng gây hại cây trồng là gì ? sâu gì ?, bệnh gì ? thuộc nhóm nào bộ cánh cứng, cánh 

mềm, bào tử hay tơ nấm…cách gây hại của chúng ra sao? đụt cành, cắn lá, chích hút, 

cháy lá, thúi trái, xì mủ…từ đó mới chọn cho đúng thuốc để phòng hay trị. Có làm được 

như vậy mới mang lại hiệu quả sử dụng và cũng cần lưu ý chọn phân thuốc ít có ảnh 

hưởng đến môi trường và thiên địch. 

2. Nguyên tắc thứ hai Đúng liều: Liều dùng là bao nhiêu? Hầu hết trên nhãn bao bì 

đều có hướng dẫn, nhưng biên độ quá lớn, như sử dụng từ 10-20 ml cho bình 8 lít. Khi 

nào thì dùng 10ml và khi nào thì dùng 20 ml?. Xét về giá trị kinh tế nếu dùng 10ml thì giá 

chừng ấy, còn dùng 20ml thì giá lại tăng gấp đôi, nói về kết quả sử dụng, nếu dùng 10ml 

thì có diệt được đối tượng gây hại không? Quả thật là bài toán khó cho nông dân hiện nay. 

Tuy nhiên để dùng 10ml hay 20ml, trước hết cần xác định là ngừa hay trị? Nếu ngừa nên 

dùng ở liều thấp, bên cạnh đó cũng cần lưu ý thiết bị phun, phun bằng máy thì nên dùng 

liều thấp…Riêng đối với phân bón thì rất khó xác định được liều dùng nào mới đủ. Muốn 

làm được điều đó phải phân tích nhu cầu cây trồng cần để sản xuất ra 1 tấn lá làm rau, hoa 

hay quả…chúng lấy đi trong đất bao nhiêu dinh dưỡng, có được như vậy mới sử dụng 

đúng liều lượng phân bón. Tuy nhiên trong canh tác, nông dân cũng có thể tùy theo sức 

sinh trưởng, sức đậu và nuôi trái của cây trồng mà gia giảm lượng phân cho tương đối, 

bên cạnh đó cũng cần lưu ý điều kiện thổ nhưỡng và pH của môi trường đất. 

3. Nguyên tắc thứ ba Đúng lúc: Lúc nào thì bón phân hay phun thuốc để mang lại 

hiệu quả cao nhất? Đối với việc bón phân, nên bón vào đầu giai đoạn hay đầu mỗi thời 

kỳ. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến điều kiện thời tiết, khí hậu lúc đó ra sao? Bởi 

chính những yếu tố này có tác động rất lớn đến quá trình hoạt động của lá, rễ. Nếu lá, rễ 

họat động kém thì khả năng sử dụng phân bón cũng kém. Do đó, bón phân trong điều kiện 

này cũng không phải là đúng lúc…Còn việc phun thuốc lúc nào để phòng ngừa trị được 

sâu bệnh tốt hơn? Điều này đòi hỏi nông dân phải làm tốt công tác dự báo, phải biết khi 

nào đối tượng gây hại sẽ đến, chúng đến bằng cách nào? nhờ gió, mưa, sương mù, nguồn 
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nước sông hay do con người…nếu đến rồi thì phải biết chúng hoạt động ra sao? ban ngày 

hay ban đêm? gây hại ở giai đọan nào của cây?...có được như vậy mới chọn đúng thời 

điểm thích hợp để xử lý. 

4. Nguyên tắc thứ tư Đúng cách: Một khi đã xác định được đúng phân, thuốc, pha 

đúng liều lượng và chọn đúng thời điểm để xử lý mà cách dùng lại không đúng thì làm 

giảm tối đa hiệu quả sử dụng. Trong sử dụng phân bón các nhà khoa học luôn luôn 

khuyến cáo khi bón phân hãy đào rãnh và bón vòng theo hình chiếu của tán cây, bỡi cây 

nhận được phân qua hệ thống lông hút của rễ, mà hệ thống lông hút lại tập trung ở gần 

đầu chóp rễ và tồn tại không quá 24 tiếng do quy luật phát triển của cả hệ thống rễ, bên 

cạnh đó phân khi bón vào đất phải có quá trình hòa tan, phân ly tạo các ion và bám vào 

keo đất. Do đó bón phân theo hình chiếu tán, để phân có thời gian hòa tan, rễ có thời gian 

tìm đến để hấp thu phân. 

Đối với việc sử dụng phân phun qua lá sẽ không mang lại hiệu quả mà ngược lại sẽ 

làm tổn thương cây (cháy lá) nếu sử dụng không đúng cách. Lá cây trồng, ngoài chức 

năng quang hợp còn có vai trò thoát hơi nước qua hệ thống khí khổng, đó là những lỗ nhỏ 

li ti nằm phần lớn ở mặt dưới lá và cũng chính nơi đây mới có điều kiện hấp thu phân qua 

lá. Do đó khi sử dụng phân phun qua lá cần phải phun tập trung ở mặt dưới lá. Riêng việc 

sử dụng thuốc BVTV cần chú ý đến từng đối tượng gây hại trên từng bộ phận cây trồng 

mà có những cách sử dụng khác nhau, như rãi hay tưới thuốc quanh gốc, bôi (quét) thuốc 

nơi vết bệnh, phun… 

Với việc sử dụng đúng 04 nguyên tắc trên, ngoài việc giảm tối đa chi phí đầu vào 

cho việc sản xuất hàng nông sản, còn tạo được một sản phẩm an toàn, sạch bệnh và không 

gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, để làm được điều này cần tăng cường tốt công 

tác khuyến nông để giúp nông dân có đủ kiến thức về quy luật phát sinh, phát triển của 

đối tượng gây hại; quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, cũng như tác dụng 

của từng lọai thuốc BVTV, phân bón …Đặc biệt là công tác dự báo của ngành là hết sức 

cần thiết để nông dân biết mà chủ động phòng ngừa. 

 


