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1. TÓM TẮT THIẾT KẾ 

1.1  Tên mô hình, địa điểm, quy mô  

- Tên mô hình: Xây dựng c n  đồng lớn trong sản x ất lúa xă Yên P ong-   yện 

Yên Định, tỉn  T an  Ho  

- Địa điểm  Vùng Đồng Đan  (t ôn 3,4,5,6,7,8, 9,10) 

- Quy mô: 48,6 ha 

1.2  Tóm tắt về chi phí 

Tổng vốn đầu tư: 12.874.822.000 đồng 

Trong đó: 

Chi phí hỗ trợ cho vật tư nông ng iệp và các thiết bị sản xuất nông nghiệp: 

11.431.841.000 đ 

Chi phí hệ thống tưới tiêu và có sở hạ tầng nội đồng: 1.067.987.000 đ 

1.3. Phân bổ nguồn  tài chính 

 - Nguồn tài chính từ dự án:  6.182.019.000 đ    

 - Đóng góp c a nông dân:    6.692.803.000 đ   

1.4. Kế hoạch mua sắm 

Mua sắm vật tư nông ng iệp và các thiết bị sản xuất nông nghiệp được thực hiện 

từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2016. 

Đấu thầu xây dựng hệ thống kên  tiê  và đường nội đồng thực hiện trong tháng 12 

năm 2016. 

1.5. Tiến độ xây dựng 

Xây dựng đường nội đồng, kênh tiêu thực hiện trong tháng 12 năm 2016. 

1.6. Tổ chức thực hiện 

Tổ chức giám sát  Đơn vị tư vấn giám sát c a Ch  đầ  tư, Tư vấn PI , tư vấn 

CSA và giám sát cộng đồng. 

Tổ chức vận hành và bảo dưỡng: Công tác vận hành bảo dưỡng hệ thống kênh nội 

đồng do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Phong thực hiện. 

Tập huấn: Các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa thực hiện, 

Đội tư vấn CSA phối hợp thực hiện. 

2. THIẾT KẾ MÔ HÌNH CSA 

2.1. Cơ sở pháp lý cho việc thiết kế mô hình 

- Biên bản làm việc về việc t ực  iện mô  ìn   SA giữa Ban q ản lư  ự  n t  y 

lợi  T an  Hóa; Tổ  ỗ trợ kỹ t  ật – Sở Nông ng iệp và PTNT T an  Hóa; Tư vấn 

CSA và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp điện năng Yên P ong xã Yên P ong,   yện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện 200 hộ tham gia thực hiện mô hình vào t ời 

gian: ngày 02 tháng 10 năm 2015 tại xã Yên Phong (Biên bản này có c ữ ký (đóng 

dấu) c a người đại diện tổ chức (dùng nước)/hợp tác xã; có x c n ận c a c ín  q yền 
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xă và có c ữ ký c a n ững người đại diện cho các hộ nông dân tham gia thực hiện mô 

hình);  

- Biên bản làm việc giữa Ban Q ản lý dự  n t  y lợi T an  Hóa; Đội Tư vấn  SA 

và UBN  xă Yên P ong; Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp điện năng Yên P ong về 

việc T ống n ất cơ cấ  mùa vụ, cây trồng xây dựng mô   ình xây dựng c n  đồng lớn 

trong sản xuất lúa tại xã Yên P ong   yện Yên Địn , tỉn  T an  Hóa;   

- Sổ tay thực hiện dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới theo quyết định số 

3016/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/12/2013 c a Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về  ướng dẫn 

thực hiện dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới; 

- T ông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BNN-BTC ngày 15/11/2010 về Hướng 

dẫn chế độ quản lư, sử dụng kin  p í ngân s c  n à nước cấp đối với hoạt động 

khuyến nông; 

- Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2014 Q y định tạm thời nội dung, 

mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách 

Tr ng ương; 

- Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 c a Bộ Nông nghiệp và 

PTNT q y định về Định mức xây dựng cho mô hìn  k  yến nông trồng trọt; 

- Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD ngày 9/12/2013 phê duyệt dự  n đầ  tư xây 

dựng công t n  dự  n t àn  p ần  ải t iện nông ng iệp có tưới tỉnh Thanh Hóa do 

WB tài trợ (WB7); 

- Q y định về mẫu c a báo thiết kế mô hình CSA trong dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7) do Ban Quản lý tr ng ương c c dự án Th y lợi (CPO) ban hành 

ngày 15/01/2016. 

2.2. Đánh giá hiện trạng sản xuất trồng trọt và hiện trạng hệ thống tưới tiêu, hạ 

tầng nội đồng địa bàn được chọn thực hiện mô hình 

2.2.1  Hiện trạng cơ cấu cây trồng và SX trồng trọt  

-   ơ cấu cây trồng: 

Trên diện tích lựa chọn làm mô hình nông dân canh tác các cây trồng chính gồm: 

Ớt, Lúa mùa, Ngô, Ra  đậu các loại... với cơ cấu mùa vụ n ư sa   

Bảng 1. Hiện trạng cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 ây trồng             

LX-LM 
                                

LX-LM- cây 

vụ Đông                                 

Ớt - Lúa mùa 
                        

Ớt - Ngô 
                        

Ớt – rau các 

loại                         
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Ớt 
                        

Mặc dù cùng một khu vực n ưng t ực trạng sản xuất vẫn còn nhiều loại hình: diện 

tích lúa LX-LM trong vùng chiếm diện tích lớn nhất 26 ha (chiếm 53,5%); diện tích 

LX-LM-cây vụ đông k oảng 20 ha (chiếm 41,15%); còn lại (2,6 ha) có cấp địa hình 

tương đối cao  ơn (vàn cao), k ó k ăn trong việc lấy nước vụ x ân nên người dân 

chuyển đổi sang trồng cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế  ơn.  

Thời vụ gieo trồng từ 15/1 – 20/5 cho vụ Xuân và từ 25/5 đến 10/9 cho vụ mùa 

 àng năm. T ời vụ gieo trồng n ư trên đúng t eo lịch thời vụ chung c a cả huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa nên việc gieo trồng theo thời vụ chung sẽ dẫn đến việc ít chịu áp 

lực trong việc phòng, trừ sâu, bệnh hại lúa. Đối với cây ớt được trồng từ 15/9 đến 

t  ng 4 năm sa  (gieo  ạt trước 1 t  ng). Trên c ân đất 2 vụ lúa và 1 vụ mà  (t ường 

các hộ dân trồng ngô, một số hộ trồng rau, bắp cải…), được bắt đầu từ cuối tháng 9 

đến 5/10 và thu hoạc  trước 5/1 để chuẩn bị đất cho vụ lúa Xuân. 

Các giống lúa sử dụng trong sản xuất là Syn6, Q5, GS9, Nhị ư 69 (vụ Xuân); Q5, 

K ang dân 18, Hương t ơm 7, Bắc t ơm 1, N ị ư 69, N ị ư 838 (vụ mùa). Các giống 

lúa đang sử dụng là giống chịu thâm canh cao, chống chịu sâu bệnh trung bình, nhiễm 

nhẹ đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, là giống cứng cây đẻ nhánh khoẻ, năng s ất cao, chất 

lượng gạo ngon, có ư  điểm là dễ tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. 

Các hộ đều tiến  àn  làm đất t eo p ương t ức cày ngâm hoặc cày ải (tùy theo 

vụ), cày lần 2 và bừa nhuyễn trước khi cấy. Với p ương t ức làm đất n ư trên làm đất 

tơi xốp, giúp bộ rễ cây lúa phát triển mạnh và giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

Về p ương t ức gieo trồng, 100% số hộ sử dụng p ương t ức cấy bằng máy (mạ 

khay) và bằng tay để gieo trồng, tuân th  t eo  ướng dẫn c a ngành nông nghiệp 

huyện khuyến c o lượng giống gieo mạ từ 40 – 45 kg/ha (lúa lai) và 50-55 kg/ha (lúa 

thuần). 

Về phân bón, 100% nông hộ bón phân vào các thời điểm là: bón lót phân hữ  cơ, 

đạm và lân k i làm đất; bón thúc lần 1 p ân đạm và phân kali cho cây lúa vào thời kỳ 

đẻ nhánh; và bón thúc lần 2 p ân đạm và phân kali cho cây lúa vào thời kỳ làm đòng. 

Với q an điểm canh tác nặng đầu nhẹ cuối và đặc trưng bộ giống lúa đang sử dụng 

trong sản xuất, thì việc bón p ân n ư trên p ù  ợp với yêu cầu sinh lý, sinh thái c a 

cây lúa.  

Mức bón phổ biến để đạt năng s ất bìn  q ân 6,2 đến 6,5 tấn/ha/vụ c a các hộ 

t ường là 500 kg lân Supe, 220 kg ure, 150 kg Kali Clorua và 150kg NPK 16-16-8, 

tương đương với lượng phân nguyên chất là 125kg N, 110 kg P2O5, 90 kg K2O. Để 

đạt năng s ất 6,5-7 tấn/ha/vụ, căn cứ vào độ phì thực tế c a đất khu mẫ  t ì lượng 

p ân bón đề xuất là: (i) vụ xuân: 320 kg ure, lân 450 kg, kali 180 kg; (ii) vụ mùa: Ure 

260 kg, lân 350 kg, kali 170 kg.. 

Về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại  t ông t ường, người dân t ường phun khi 

phát hiện có sâu bệnh hoặc có thông báo c a cơ q an q ản lý (trạm bảo vệ thực vật 

huyện). Do vậy, t ường khi dịch bệnh bùng phát mạn  nên đòi  ỏi cần nhiề  lượng 

thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống. Điề  này làm tăng c i p í về thuốc, gây ô 

nhiễm… và đặc biệt là ản   ưởng nhiề  đến năng s ất cây trồng. Cách tốt nhất là 

phòng ngay từ đầu (từ khâu gieo mạ, cây con…) trước khi dịch bùng phát. Kết quả 

khảo sát số lần phun thuốc BVTV c a các hộ điều tra là 3,0 lần/vụ, đặc biệt vào vụ 
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Xuân với việc phòng chống bện  đạo ôn và khô vằn. N ư vậy, biện pháp phòng trừ 

sâu, bệnh hại c a nông dân c ưa  oàn toàn t ân t   theo kỹ thuật phòng trừ tổng hợp 

sâu bệnh hại (IPM). 

Đa số hộ dân sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa, tuy nhiên các hộ đều 

làm khô hạt thóc bằng p ương t ức p ơi trong nắng tự nhiên (trên nền gạch trong sân 

nhà, hoặc trên nền bê tông ở sân p ơi  ợp tác xã và đường giao thông, hoặc trên bạc 

nilon) và bảo quản trong điều kiện tự nhiên. Do vậy, việc thất thoát sau thu hoạch vẫn 

còn xảy ra và độ đồng đều về chất lượng hạt thóc thấp. 

Về phế phụ phẩm sau thu hoạch, 90,0% số hộ trong khu mẫ  đốt sau thu hoạch 

(một phần được thu gom về nhà làm chất đốt, n ưng p ần lớn được p ơi k ô, đốt tại 

ruộng) và không có hộ nào xử lý gốc rạ trước khi cày ngâm/ải để làm phân bón hữ  cơ 

c o đất, 10,0% số hộ thu gom phế phụ phẩm làm thức ăn t ô trong c ăn n ôi. N ư 

vậy, hiện trạng người dân thu gom thân cây (lúa, ngô...) xử lý phế phụ phẩm sau thu 

hoạch ở các khu mẫu vẫn còn một số hạn chế: gây phát thải k í n à kín  do đốt rơm rạ 

và không xử lý gốc rạ trước khi cày ngâm/ải; thu gom sau thu hoạch bằng p ương t ức 

th  công nên nâng cao c i p í; t y n iên đốt phụ phẩm tại ruộng cũng trả lại phần nào 

din  dưỡng c o đất sản xuất. 

Được sự đầ  tư t ông q a c ín  s c  cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp c a 

chính ph  nói chung và Thanh hóa nói riêng, hệ thống máy móc nông cụ tại các khu 

mẫu và vùng lân cận đảm bảo 100,0% cho việc cơ giới  óa trong công đoạn làm đất và 

thu hoạch thông qua các nhóm dịch vụ tư n ân  oặc Hợp t c xã. T y n iên, cơ giới 

 óa trong công đoạn t   gom rơm rạ và làm khô hạt thóc sau thu hoạc  c ưa được 

quan tâm. 

N ư vậy, cùng một khu vực canh tác nhiều loại hình cây trồng có yêu cầu khác 

nhau về chế độ c ăm sóc, c ế độ tưới, mùa vụ… ản   ưởng đến năng s ất chung. 

Sau khi hoàn thành hợp phần 2 dự án WB7, cơ sở hạ tầng hệ thống tưới, tiêu ch  

động linh hoạt và có hiệu quả, thì vùng chọn mô hình xây dựng c n  đồng lớn trong 

sản xuất lúa ở Yên Phong là thuận lợi cho việc áp dụng các kỹ thuật CSA.  

-  Kết quả sản xuất 

Trong 5 năm q a, tìn   ìn  sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp k ó k ăn do diễn 

biến c a thời tiết, khí hậ  t ay đổi và giá cả các mặt hàng nông sản thấp, xong nhờ 

việc x c địn  vùng đất và cơ cấu các loại cây mũi n ọn trên địa bàn nên đã k ai t  c 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế những cây có giá trị, những loại giống mới có 

năng s ất, hiệu quả kinh tế cao. Kết quả là  đã t ực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

96,3  a/năm, trong đó cây ớt xuất khẩ  35  a, cây Măng Tây xan  2,7  a, vùng trồng 

hoa, rau an toàn trên 3 ha; vùng trồng rau màu các loại trên 55,6 ha. 

 ơ cấu cây trồng c ín  trên địa bàn xã là cây lúa với diện tíc  lúa 318,34 a, năng 

suất bình quân 65 tạ/ a/năm, sản lượng đạt 4.138 tấn; Cây ngô với 37,45  a, năng s ất 

bình quân 50 tạ/ha, sản lượng 187 tấn; cây ớt 35  a, năng s ất 26 tạ/ha, sản lượng 

91tấn; ra  đậu các loại 4,94  a, năng s ất 16 tạ, sản lượng 8,0 tấn. Trên diện tích 318, 

34  a cơ cấu 2 vụ lúa (lúa ĐX-lúa mùa)  àng năm, n   cầ  nước tưới rất lớn (khoảng 

10.000 - 12.000 m3/vụ/ha). Những năm gần đây tìn  trạng thiế  nước vụ ĐX t ường 

xuyên xảy ra trong khi nguồn nước tưới cấp cho khu vực lựa chọn mô  ìn  được lấy từ 

kênh Bắc c a hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã k ông đ  cung cấp nên năng 
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suất lúa ĐX có x   ướng giảm 5-10%.  o đó, cần thiết phải chuyển một phần diện 

tíc  lúa ĐX sang trồng màu (cây ớt) có hiệu quả kinh tế cao, sử dụng ít nước  ơn. 

-  Hiện trạng thị trường và tiêu thụ sản phẩm: 

Sản phẩm nông sản được t ương l i t   m a và mang đi tiê  t ụ, giá cả thu mua 

theo thỏa thuận từng thời điểm, tùy thuộc vào thị trường. Vấn đề tiêu thụ nông sản đòi 

hỏi nhiề   ơn về chất lượng, chưa t ấy có sự tồn đọng sản phẩm trong quá trình tiêu 

thụ sản phẩm. Việc liên kết đã  ìn  t àn  trong vài năm gần đây   ông ty TNHH Tịnh 

Cầm, Công ty TNHH Tuấn Linh... với p ương t ức làm việc trực tiếp với người dân 

thông qua HTX dịch vụ nông nghiệp.  

Những k ó k ăn và t  ận lợi về SX và tiêu thụ sản phẩm: mặc dù việc liên kết đã 

 ìn  t àn  trong vài năm gần đây   ông ty TNHH Tịnh Cầm, Công ty TNHH Tuấn 

Linh... với p ương t ức làm việc trực tiếp với người dân thông qua HTX dịch vụ nông 

nghiệp, n ưng k ó k ăn lớn nhất hiện nay cũng giống n ư c c sản phẩm nông nghiệp 

khác là xây dựng mối liên kết chặt chẽ trong tổ chức sản xuất (từ sản xuất, chế  biến 

đến tiêu thụ sẩn phẩm) trong đó đầu ra c a sản phẩm được người dân c o là k ó k ăn 

số 1. Sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn ch  yế  được m a, b n t ông q a c c tư 

t ương ở địa p ương, nông dân b n nông sản c o c c tư t ương t   gom n ỏ, sa  đó 

sẽ được chuyển đến c c đại lý thu gom lớn  ơn. Vì vậy, giá cả t ường không ổn định, 

bị c c tư t ương ép gi . N ằm tháo gỡ những k ó k ăn trong  oạt động tiêu thụ nông 

sản, trong những năm gần đây, UBN  xã đã xúc tiến chỉ đạo HTX đại diện cho hộ 

nông dân giới thiệ  c c  ông ty để bao tiêu sản phẩm lúa gạo c o người dân. 

- Tình hình KT-XH các hộ nông dân đang sản xuất trên địa bàn: 

+ Thu nhập bìn  q ân đầ  người c a xã Yên Phong là 32,22 triệu 

đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo là 3,6%; diện tích canh tác nông nghiệp là 1,12 

sào/người (1 sào trung bộ = 500m
2
). 

+ Tình  ìn  p ân công lao động/vấn đề bìn  đẳng giới trong các khâu sản xuất 

trồng trọt: Số người trong độ tuổi lao động c a xã Yên Phong chiếm 54,5%, số lao 

động nông nghiệp chiếm 27%; có 15,4% dân số tốt nghiệp tiểu học, 24% tốt nghiệp 

trung học cơ sở, 32,9% tốt nghiệp trung học phổ thông, 27,7% tốt nghiệp trung học 

chuyên nghiệp; số lao động là nữ chiếm 48,9 %.  

Trong các khâu sản xuất, t ường t ì k â  làm đất bằng m y do đàn ông đảm 

nhiệm, phụ nữ t am gia vào c c k â  n ư c ăm sóc (làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu 

bệnh), thu hoạch và bảo quản sản phẩm t ường do cả hai, tùy thuộc vào lực lượng lao 

động c a hộ gia đìn . 

- Hoạt động c a các HTX/Tổ chức dùng nước:  

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên P ong đảm nhiệm việc tưới tiêu cho các hộ 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Hiện tại HTX thành lập Ban quản lý HTX gồm: 

01 Ch  nhiệm HTX, 01 Phó ch  nhiệm, 01 kế to n trưởng, 01 th  quỹ, 01 cán bộ là 

trưởng ban kiểm soát và 03 cán bộ phụ trách về nông nghiệp, th y lợi, dịch vụ vật tư. 

Ngoài văn p òng làm việc, HTX hiện có 05 m y làm đất, các khay mạ cấy bằng máy... 

Hiện tại, khâu làm đất HTX đang p ụ tr c  đ p ứng đ  diện tích theo thời vụ (HTX 

kết hợp với các tổ chức cá nhân có máy), hệ thống th y lợi cũng được HTX t ường 

xuyên tổ chức nạo vét kên  mương, lấy nước định kỳ. 



 10 

2.2.2.  Đặc điểm đất đai, khí hậu thuỷ văn 

2.2.2.1. Đặc điểm đất đai 

- Địa hình:  ao độ địa hình trong khu vực lựa chọn mô hình  biến đổi từ +6,97 m 

đến +7,8 m. N ìn c  ng, cao độ địa hình hiện tại trong khu vực lựa chọn mô hình 

tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc cơ giới hóa sản xuất. 

Về đặc điểm nông hoá thổ n ưỡng  căn cứ trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000 cho thấy 

vùng thực hiện mô  ìn  trên vùng đất phù sa cổ (P); phù sa glây (Pg) c a hệ thống 

sông Mã, có đặc tính glây do trải q a q   trìn  can  t c lúa nước lâu dài. Nhận xét 

chung có thể đ n  gi  là vùng đất thích hợp cho sản xuất lúa nước. 

Kết quả phân tích cho thấy: phản ứng c a đất từ chua vừa đến trung tính. Hàm 

lượng hữ  cơ từ tr ng bìn  đến giàu. Đạm tổng số từ tr ng bìn  đến nghèo và giảm 

dần theo chiều sâu (có 1 số mẫ  già  n ưng k ông p ổ biến). Lân tổng số v. Lân dễ 

tiêu trong khoảng từ 3,5-18,8 mg/100g đất ở tầng đất mà dễ tiêu giàu ở hầu hết các 

mẫu). Kali tổng số và dễ tiê  đều nghèo ở tất cả các mẫu. Tổng lượng các cation kiềm 

trao đổi khá, tỷ lệ Ca++/Mg++ > 1, chứng tỏ canxi trao đổ chiếm ư  t ế  ơn so với 

man ê trao đổi. Dung tích hấp thu CEC từ tr ng bìn  đến cao (7,02-25,68 meq/100g 

đất). N ư vậy, với tính chất hóa tính c a đất ở khu mẫu thì cần thiết phải có biện pháp 

cải tạo thích hợp n ư bón p ân cân đối, bổ sung phân Kali, Ure. 

Bảng 2: Kết quả phân tích một số mẫu đất tại khu mẫu xã Yên Phong 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

pH (KCl) OM (%) Nts (%) 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

Giá 

trị 
Phân cấp 

Mức 

độ 

1 Vùng TK1 2016 5,25    a vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,135 Trung bình 2 

2 Vùng TK2 2016 4,90 Chua 2 1,13 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 

3 Vùng TK3 2016 5,13    a vừa 3 1,98 Trung bình 2 0,090 Nghèo 1 

4 Vùng TK4 2016 4,98 Chua 2 1,12 Trung bình 2 0,101 Trung bình 2 

5 Vùng TK4 2016 5,15    a vừa 3 1,24 Trung bình 2 0,120 Trung bình 2 

6 Vùng TK5 2016 4,96 Chua 2 1,81 Trung bình 2 0,078 Nghèo 1 

7 Vùng TK5 2016 5,01    a vừa 3 1,96 Trung bình 2 0,184 Trung bình 2 

8 Vùng TK6 2016 5,03    a vừa 3 2,40 Giàu 3 0,173 Trung bình 2 

9 Vùng TK6 2016 5,45    a vừa 3 1,45 Trung bình 2 0,129 Trung bình 2 

10 Đan  2013 5,04    a vừa 3 4,29 Rất già  4 0,212 Giàu 3 

11 Đan  X ôi 2013 6,25 Trung tính 4 3,03 Rất già  4 0,154 Trung bình 2 

12 Nẫn Trong 2013 6,58 Trung tính 4 3,99 Rất già  4 0,200 Giàu 3 

13  ơm T i 2013 6,34 Trung tính 4 2,66 Giàu 3 0,143 Trung bình 2 

14 Quan Chì 2013 5,24    a vừa 3 3,25 Rất già  4 0,159 Trung bình 2 

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

P2O5 dễ tiêu (mg/100g) K2O dễ tiêu (mg/100g) Tổng số (%) 

Giá trị Phân cấp Mức độ 
Giá 

trị 
Phân cấp Mức độ P2O5 K2O 

1 Vùng TK1 2016 15,10 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,112 0,70 

2 Vùng TK2 2016 16,80 Giàu 3 6,0 Nghèo 1 0,122 0,85 

3 Vùng TK3 2016 13,60 Giàu 3 5,8 Nghèo 1 0,121 0,70 

4 Vùng TK4 2016 14,30 Giàu 3 6,6 Nghèo 1 0,111 0,96 

5 Vùng TK4 2016 5,00 Trung bình 2 5,1 Nghèo 1 0,086 0,50 

6 Vùng TK5 2016 3,90 Nghèo 1 5,2 Nghèo 1 0,094 0,50 

7 Vùng TK5 2016 10,50 Giàu 3 9,8 Nghèo 1 0,122 0,81 

8 Vùng TK6 2016 14,50 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,238 0,43 
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9 Vùng TK6 2016 13,60 Giàu 3 3,0 Nghèo 1 0,188 0,36 

10 Đan  2013 23,8 Giàu 3 4,1 Nghèo 1     

11 Đan  X ôi 2013 25,9 Giàu 3 4,9 Nghèo 1     

12 Nẫn Trong 2013 33,5 Giàu 3 8,1 Nghèo 1     

13  ơm T i 2013 26,9 Giàu 3 6,5 Nghèo 1     

14 Quan Chì 2013 17,6 Giàu 3 3,2 Nghèo 1     

 

TT Xứ đồng 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Cation trao đổi 

(meq/100g 
Thành phần cơ giới (%) 

Ca
++

 Mg
++

 CEC 2-0,02 0,02-0,002 <0,002 

1 Vùng TK1 2016 6,12 2,94 15,40 60,5 25,7 13,8 

2 Vùng TK2 2016 6,30 0,54 9,52 48,6 44,6 6,8 

3 Vùng TK3 2016 5,95 2,46 16,90 60,8 26,5 12,7 

4 Vùng TK4 2016 6,13 3,46 15,40 66,1 21,1 12,8 

5 Vùng TK4 2016 3,46 1,84 7,60 73,1 20,1 6,8 

6 Vùng TK5 2016 3,60 1,44 7,02 90,0 7,4 2,6 

7 Vùng TK5 2016 4,16 3,15 13,10 52,8 30,6 16,6 

8 Vùng TK6 2016 18,00 3,60 23,48 28,2 34,6 37,2 

9 Vùng TK6 2016 18,90 1,80 24,12 22,8 32,6 44,6 

10 Đan  2013 
  

17,89 
   

11 Đan  X ôi 2013 
  

23,57 
   

12 Nẫn Trong 2013 
  

25,68 
   

13  ơm T i 2013 
  

24,10 
   

14 Quan Chì 2013 
  

14,34 
   

(Nguồn: Viện quy hoạch và TKNN và Sở NN PTNT tỉnh Thanh Hoá) 

2.2.2.2. Đặc điểm khí tượng thủy văn 

Đặc điểm k í tượng khu vực xây dựng mô hình tại xã Yên P ong được phân tích 

dựa vào số liệu quan trắc tại trạm k í tượng Yên Địn  đặt tại xã Địn  Tường, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

 Mưa 

Diễn biến c a mưa t eo t ời gian được chia làm 2 mùa rỗ rệt: mùa khô và mùa 

mưa. Mùa mưa từ t  ng 5 đến tháng 10, mùa khô từ t  ng 11 đến tháng 4. Lượng mưa 

từ tháng 11-12 giảm nhanh, chỉ có những trận mưa n ỏ với lượng mưa <10mm, từ 

tháng 1 đến tháng 3 t ường gặp mưa p ùn  ay mưa n ỏ, từ tháng 4 đã x ất hiện 

những trận mưa dông với lượng mưa k   lớn. Từ tháng 5, mưa tiểu mãn bắt đầu, từ 

tháng này áp thấp nhệt đới có thể đổ bộ vào T an  Ho  gây ra mưa lớn mùa mưa, 

lượng mưa c a mùa mưa c iếm khoảng 80% tổng tổng  lượng mưa năm. 

Đặc trưng lượng mưa trạm Yên Định: 

 Lượng mưa bìn  q ân n iề  năm tại Yên Định: Xn=1.634mm 

 Lượng mưa ngày lớn nhất đạt tới  298,6 mm(năm 1968) 

 Lượng mưa ngày n ỏ nhất là: 67,8 mm(năm 1976) 

 Lượng mưa t ay đổi rất nhiề  q a c c năm, lượng mưa năm lớn nhất có thể lớn 

gấp 2 đến 3 lần lượng mưa năm n ỏ nhất.  

Tình trạng hạn hán và úng lụt xảy ra t ường xuyên do sự phân bố mưa năm n ất là 

mưa t  ng k   bất t ường tập trung vào thời gian ngắn. Số lượng ngày mưa cũng t ay 

đổi nhiề  q a c c năm. Lượng mưa bìn  q ân t  ng tại trạm Yên Địn  được thể hiện 

trong hình 1. 
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Hình 1. Diễn biến lượng mưa trong năm 

 

 Nắng 

Nắng là một yếu tố khí hậu có quan hệ c ăt c ặt chẽ với bức xạ mặt trời và bị chi 

phối bởi lượng mây trên khu vực. Ở Yên Định, số giờ nắng trong năm tr ng bìn  n iều 

năm đạt 1.658,4 giờ. Tháng 8 là tháng nắng nhiều nhất (211-245 giờ), thứ đến tháng 5 

(193-213 giờ), tháng 6, tháng 8 và tháng 10; tháng ít nắng nhất là tháng 2 và tháng 3. 

Theo số liệu quan trắc được trong mấy chục năm q a, số giờ nắng cực đại, cực tiểu và 

trung bình c a c c t  ng được thể hiện ở hình 2 

 
 

Hình 2. Diễn biến số giờ nắng trong năm 

 Nhiệt độ 

T eo q an điểm mùa lạnh là khoảng thời gian nhiệt độ không khí trung bình ngày 

ổn địn  dưới 20
o
C thì ở Yên Định mùa lạnh có thể bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến 

tháng 3 năm sa . Tr ng bìn  mùa lạnh kéo dài trên 100 ngày. 
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Hình 3. Nhiệt độ trung bình, cao nhất và thấp nhất (trạm Yên Định) 

Mùa nóng là thời kỳ nhiệt độ không khí trung bình ngày ổn định trên 25
o
C thì ở 

Yên Định ngày bắt đầu mùa nóng có thể xảy ra vào tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 

11. Nhiệt độ k ông k í tr ng bìn  năm c a vùng Yên Định trung bình trong nhiề  năm 

là 23,4
o
C. Các tháng nóng nhất trong mùa hè (6, 7, 8) có nhiệt độ không khí trung bình 

tháng trên 28
o
C và nhiệt độ không khí lớn nhất tại Yên Địn  đo được tới 41,1

0
C (tháng 

5/1966). Nhiệt độ không khí thấp nhất đo được 4,1
0
C (ngày 30-12-1975). 

Biến trình nhiệt độ năm t eo dạng 1 đỉnh. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là 

tháng 7, đạt 28,9
0
C. Trong 3 tháng mùa lạnh thì tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất 

là tháng 1 (Thể hiện ở hình 3). 

  Độ ẩm 

Chênh lệc  độ ẩm giữa c c t  ng trong năm ở Yên Định là không lớn. Tháng có 

độ ẩm trung bình lớn nhất là t  ng II và t  ng III là 89% đây là t  ng có số giờ nắng 

trong ngày thấp. T  ng có độ ẩm trung bình nhỏ nhất là t  ng XI và t  ng XII, đạt 

83%, chênh nhau chỉ 6%. 

Hình 4 cho thấy sự t ay đổi độ ẩm tuyệt đối tr ng bìn  t  ng và độ ẩm tương đối 

thấp nhất trung bình tháng (số liệu nhiề  năm, trạm Yên Định) 
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Hình 4. Độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối tại trạm Yên Định 

 Lượng bốc hơi 

Hiện nay các trạm k í tượng đo bốc  ơi c   yếu bằng ống Pitc er, lượng bốc  ơi 

tr ng bìn   àng năm trạm Yên Định = 853,9(mm).  

Bảng 3. Lượng bốc hơi (Piche) các tháng trong năm trạm Yên Định 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

zi (mm) 63,3 50,8 49,1 54,7 85,5 87,8 101,3 68,5 63,1 75,1 78,5 76,2 

 (%) 7,41 5,85 5,75 6,41 10,0 10,3 11,86 8,02 7,39 8,79 9,19 8,92 

  Bão 

Gió là nhân tố gây ản   ưởng đến mưa và bốc  ơi, nói c  ng  ướng gió thịnh 

hành ở T an  Ho  là  ướng đông và đông nam, do ản   ưởng c a  oàn lư  gió mùa 

nên  ướng gió t ay đổi theo mùa rõ rệt. 

Tốc độ gió trung bình nhiề  năm trạm Yên Định Vbq = 22,2(m/s), tốc độ gió mạnh 

nhất phần lớn là do bão gây nên, tốc độ gió mạnh nhất ở TP Thanh Hoá 40(m/s), ở 

Yên Định 37(m/s). 

Bảng 4. Tốc độ gió lớn nhất và trung bình tháng trạm Yên Định (m/s) 

Đặc trưng gió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 năm 

Tốc độ gió lớn 

nhất và  ướng 

12 

NN 

12 

SE 

12 

NN 

37 

SW 

35 

W 

35 

W 

28 

W 

32 

NW 

27 

E 

20 

W 

12 

NH 

15 

N 

37 

SW 

Tốc độ gió TB 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 

Hướng gió t ay đổi t eo mùa, mùa đông  ướng gió thịn   àn  là Đông Bắc, mùa 

hè ch  yế  là  ướng Đông Nam, có k i là gió Tây Nam, tốc độ gió tr ng bìn  đạt 1,8 

đến 2,0m/s. 

Bão ản   ưởng đến Thanh Hoá bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 11, hầu hết 

các trận bão đổ bộ vào đất liền t ường mang theo một lượng mưa lớn (200500mm) 
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kéo dài và diện rộng, làm đảo lộn qui luật thời tiết t ông t ường  lượng mưa trong 

mùa bão chiếm 40-50% lượng mưa toàn năm và tập trung từ tháng 8 đến tháng 10. 

Trung bình mỗi mùa bão có khoảng 1,3-1,4 cơn. Trong c c t  ng cao điểm, cứ khoảng 

2 năm có 1 lần bão, còn các tháng khác 3-10 năm mới có 1 lần. Phân bố mưa cũng góp 

phần gây ra sự chuyển dịch rõ rệt c a mùa mưa dọc theo ven biển. 

+ Đặc điểm thủy văn 

Sông Cầu Chày bắt nguồn từ phía Tây huyện Ngọc Lặc, chảy qua các huyện Yên 

Định, Thọ Xuân, Thiệu Hoá rồi nhập vào sông Mã. Sông dài 87,5 km, diện tíc  lư  

vực 551 km
2
. Lòng sông chính c a sông Cầu Chày hầ  n ư c ảy ở vùng đồng bằng. 

 ao độ đ y tại Xuân Vinh +0,5m tại cửa ra nhập với sông Mã (-4,2)  (-4,5m), phần 

hạ lư   ốn khúc lớn, lòng sông hẹp từ 40 – 60m (mùa kiệt); 200 – 250m (mùa lũ), độ 

dốc lòng sông nhỏ nên ản   ưởng ứ vật c a sông Mã khá mạnh. 

+ Đặc điểm địa chất thủy văn 

Trong khu vực nghiên cứu tồn tại nước mặt và nước dưới đất: Nguồn nước mặt 

ch  yế  là nước trong c c sông    , sông Mã; c c sông tiê , c c kên  sông     … 

Nước sông Chu và sông Mã về mùa khô màu xanh nhạt, trong suốt; mùa mưa nước 

đục. Nước sông Mã chịu ản   ưởng c a th y triề . Nước mặt có quan hệ mật thiết với 

nước ngầm. Mùa mưa nước mặt là nguồn cung cấp ch  yế  c o nước ngầm, mùa khô 

t ì ngược lại, nước ngầm cung cấp c o nước mặt. Mực nước và thành phần hóa học 

c a nước mặt t ay đổi theo mùa.  

Nước ngầm trong khu vực nghiên cứu ch  yế  là nước chứa trong khe nứt c a đ  

gốc phong hóa và các lớp bở rời hệ Đệ tứ chứa trong lớp cát và á cát. Trong thời gian 

khảo sát mực nước ngầm nằm tương đối sâu. Mực nước và thành phần hóa học c a 

nước ngầm t ay đổi theo mùa. 

2.2.3  Hiện trạng hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng nội đồng 

Hiện tại, nước tưới cho khu vực mô  ìn  được lấy từ kênh Bắc. Nước từ kênh Bắc 

được dẫn vào c c kên  tưới IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 và IR6 để tưới cho toàn bộ diện tích 

50 ha c a k   tưới ( ìn  5.2) t eo  p ương p  p tưới tiết kiệm. Thông số c a các kênh 

cấp được thể hiện ở bảng 3. Việc quản lý tưới cho khu vực được thực hiện bởi Hợp tác 

xã dịch vụ nông nghiệp Yên Phong. 

Nước tiêu từ ruộng chảy tràn và tập trung về kênh DR1 và DR2.Các kênh tiêu là 

kên  đất, mặt cắt không rõ ràng, có nhiều cỏ và nhiều vị trí bị đất bồi lấp. Toàn bộ 

nước tiêu c a khu vực mô  ìn  được tập trung về cống tiêu luồn K1. Sau khi qua cống 

tiêu luồn K1, nước sẽ được đưa đi ra kên  tiê  c a hệ thống tiêu úng Cầu Khải. Các 

thông số c a kên  tiê  được thể hiện ở bảng 3. 

Trong khu vực mô  ìn  có 6 đường giao thông nội đồng, chiều rộng c a đường là 

2-3 m. Hiện tại, mặt đường bằng đất còn tốt, đ  để thực hiện canh t c cơ giới và vận 

chuyển sản phẩm khi thu hoạc . Đường giao thông nội đồng c a mô  ìn  được kết nối 

với đường liên t ôn, liên xã, đảm bảo cho việc vận chuyển và lư  t ông sản phẩm sau 

thu hoạch. 

Việc dồn điền đổi thửa đã được thực hiện trong khu vực mô hình, gồm 196 hộ với 

diện tích biến đổi từ 1007 m
2
 đến 4.572 m

2
 (xem hình 5). 
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Bảng 5. Thông số c a hệ thống th y lợi và giao thông nội đồng c a mô hình lúa 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) m q(l/s.ha) Ghi chú 

I. Kênh cấp               

1 IR1 3.56 567 0,3 0,4     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

2 IR2 4,82 539 0,3 0,4     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

3 IR3 6,89 541 0,3 0,4     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

4 IR4 7,2 545 0,4 0,5     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

5 IR5 7,56 544 0,4 0,5     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

6 IR6 7,65 550 0,4 0,5     Kên  xây gạc , làm việc tốt 

II. Kênh tiêu               

1 DR1 7,56 547 0,8 0,55 0 9 Kên  đất, cỏ mọc n iề  

2 DR2 37,68 792 0,4 0,6 0 9 Kên  đất, cỏ mọc n iề  

III. 
Đường giao 

thông 
              

1 
ND2, ND3, 

ND4, ND6 
  2167 2       Đường bê tông 

2 
ND1, ND5, 

ND7 
  1662 3       Đường bê tông 

NguyÔn ThÞ Hµ

Long

Tr
Þn

h 
Tr

än
g 

D
oa

n

NguyÔn V̈ n Th

Lª V̈ n ChiÕn

NguyÔn V̈ n Kiªn

NguyÔn §¨ng Kiªn

Lª V̈ n Minh

Phan V̈ n Träng

NguyÔn §¨ng Hai

Ph¹m ViÕt Thøc

NguyÔn ThÞ BØnh

Ph¹m ViÕt Mµu

Ph¹m ViÕt Mµu

TrÞnh ThÞ §øc

NguyÔn V̈ n Thao

Hoµng V̈ n HuÊn

NguyÔn ThÞ Vô

ThiÒu Quang Thèng

Hoµng ThÞ N̈ m

ThiÒu Quang S¬n

Hoµng V̈ n Liªn

Lª ThÞ MiÔn

ThiÒu Quang Cèc

NguyÔn V̈ n Thô

NguyÔn ThÞ Thi

NguyÔn ThÞ NhuËn NguyÔn V̈ n Thóy

TrÞnh ThÞ Thñy

TrÇn V̈ n Yªn

TrÞnh Xu©n QuyÒn

Ng« ThÞ Hng

Ph¹m ThÞ Tḩ i

Kh ¬ng ThÞ Th×n

ThiÒu Quang Dinh

Ph¹m ThÞ Nhung

Lª ThÞ Hå

Ph¹m ViÕt NhuÇn

NguyÔn V̈ n Mµu

NguyÔn V̈ n Sanh

Ph¹m ViÕt M¹nh

NguyÔn ThÞ Ao

NguyÔn ThiÖn TuÊn

NguyÔn Hång S¬n

NguyÔn §×nh Vinh

NguyÔn V̈ n V©n

NguyÔn ThÞ Hoa

NguyÔn §¨ng L¹ i

NguyÔn ThÞ Vî i

NguyÔn ThÞ Vinh

NguyÔn §¨ng Hî p

NguyÔn ThÞ H¬ng

TrÞnh ThÞ Mai

TrÞnh ThÞ Minh

NguyÔn Träng Phóc

NguyÔn ThÞ Thñy

Kh ¬ng ThÞ Ph¬ng

NguyÔn ThÞ Nga

NguyÔn §¨ng Thô

Ph¹m ViÕt Thµnh (Linh)

Ph¹m ThÞ Ch¾t

Mai V̈ n B»ng

NguyÔn §¨ng N̈ m

NguyÔn H÷u M¹c

Ph¹m ViÕt Mu

Ph¹m ThÞ Thùc

NguyÔn ThÞ Ca

NguyÔn §¨ng Khoa

NguyÔn ThÞ §¶m

NguyÔn §¨ng V̈ n (Minh)

Hoµng V̈ n M· i

TrÞnh ThÞ H¶i

Lª Huy Léc

TrÞnh ThÞ HuyÒn

Lª ThÞ Thoa

NguyÔn ThÞ GÊm

NguyÔn §¨ng Chung

Lª Huy Thµnh

NguyÔn ThÞ Hµnh

NguyÔn ThÞ Dung (T )

TrÇn ThÞ Lan

NguyÔn §¨ng ThÞnh (Thí i)

§iÖn Lùc

Ph¹m ThÞ HiÒn

Lª Huy Ng«n

NguyÔn ThÞ M·o

TrÞnh Träng ChÝnh

Lª Nh  LuËn

NguyÔn §¨ng San

TrÞnh Xu©n L©n

TrÞnh Xu©n Sinh

NguyÔn §¨ng TÝnh

Lª ThÞ Toan

NguyÔn V̈ n §µm

NguyÔn V̈ n So¹n

TrÞnh Xu©n Tï ng

TrÞnh Träng CÇu

NguyÔn §¨ng Ng«n

Lª ThÞ M«n

Lª ThÞ Th¶o

Ph¹m ThÞ Nhung

NguyÔn ThiÖn BÝch

NguyÔn §øc §oµn

NguyÔn §×nh Thôc

NguyÔn §¨ng Th¾ng

NguyÔn ThÞ Xu©n

NguyÔn ThÞ Hßa

TrÇn ThÞ Nhung

Hoµng ThÞ QuyÒn

Ph¹m ThÞ Minh

Ph¹m ThÞ Viªn

NguyÔn V̈ n Thµnh (Quang)

Lª ThÞ LuyÕn

TrÞnh H¶i Cêng

TrÇn H÷u Can

NguyÔn V̈ n H¹nh

TrÞnh ThÞ Mai

NguyÔn V̈ n Do

NguyÔn V̈ n Lai

NguyÔn Ngäc QuyÕt

Ph¹m ViÕt Thµnh

NguyÔn §¨ng DÞ

NguyÔn §¨ng T  (Lan)

NguyÔn ThÞ LËp

Ph¹m V̈ n ViÔn

Ng« V̈ n Vui

TrÇn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Hy

Ph¹m ViÕt Cõ

NguyÔn §¨ng L¹ i

NguyÔn ThÞ §Ò

NguyÔn C«ng Hï ng (TÝnh)

Lª V̈ n Th¾ng (B×nh)

TrÞnh ThÞ Dung

NguyÔn ThÞ Läc

Lª ThÞ VÇn

NguyÔn §¨ng TÝnh

NguyÔn Tam Thanh

NguyÔn C«ng ChiÕn

TrÇn ThÞ §ang

Mai ThÞ Hêng

NguyÔn V̈ n D©n

NguyÔn V̈ n T¹o

TrÞnh ThÞ Hoa

Lª ThÞ Huª

Lª ThÞ TiÕn

NguyÔn ThÞ Lý

NguyÔn V̈ n ¢u

NguyÔn ThÞ Huª

NguyÔn V̈ n Chung

NguyÔn V̈ n Hång

Lª ThÞ H¬ng

Viªn ThÞ Ban

NguyÔn V̈ n M¹nh

TrÞnh ThÞ Ng©n

Bï i ThÞ H¶i

Lª Huy ChÊt

Ç p §øc Minh

Lª ThÞ Tø

NguyÔn §¨ng L©m

NguyÔn ThÞ Len

§ç V̈ n Ninh

NguyÔn V̈ n C

NguyÔn ThÞ Thñy (¬n)

Vò V̈ n Nha

Ph¹m V̈ n V«ng

NguyÔn V̈ n Ng«n

Ç p §øc Hï ng

NguyÔn ThÞ Hßa

NguyÔn ThÞ Ch¾t

Lª ThÞ Èm

Ç p §øc Quang

NguyÔn V̈ n Sü

Ç p ThÞ HuÖ

NguyÔn V̈ n Dao

Ph¹m ThÞ O̧ nh

NguyÔn V̈ n TiÕn

Ph¹m V̈ n V«ng

Chu Huy Nh©n

NguyÔn V̈ n Chung (Thoa)

Lª V̈ n Tí i

NguyÔn Xu©n Thñy

Ç p §øc Minh

TrÞnh Xu©n Hï ng

Ç p §øc Chinh

Ph¹m ThÞ Loan

Lª ThÞ Dung

Lª ThÞ ThuÇn

Hoµng ThÞ B×nh

Lª ThÞ Nu«i

 NguyÔn ThÞ Th êng (V©n)

NguyÔn ThÞ CÈm

NguyÔn ThÞ Hßng (HiÕu)

§ç ThÞ Ch¾t

NguyÔn V̈ n Chinh

§ç Quèc B×nh

NguyÔn ThÞ Thªm

Lª Huy Vinh

Lª ThÞ H¹nh

NguyÔn V̈ n TuÊn (H êng)

Lª ThÞ ThuÇn

Lª V̈ n ThiÖu (Lý)

1008

3184

1437

1509

1122

1092

1109

1056

3294

3984

4487

1767

1710

3134

3121

1737

1790

787

2273

1863
1798

1769

2622

2544

1134

1937

1560

2318

2658

1594

2437

2445

1262

NguyÔn ThÞ LuËn

1322

1341

1685

1529

831

1410

1281

790

1532

2600

1600

2515

1374

2529

2222

1859

1338

1041

1974

2210

2614

2381

1200

992

1935

1647

2069

660

500

1260

680

2000

1300

1350

2540
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2.2.4. Phân tích đánh giá những khó khăn thuận lợi về sản xuất nông nghiệp và  

hiện trạng đất đai, hệ thống tưới tiêu và hạ tầng nội đồng 

a. Về điều kiện tự nhiên, về ứng phó với biến đổi khí hậu, các biện pháp 

 giảm nhẹ 

Điều kiện tự nhiên c a xã Yên P ong tương đối thuận lợi cho canh tác nông 

nghiệp. Tuy nhiên, do ản   ưởng c a biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan n ư 

úng và hạn vẫn t ường xuyên xảy ra. Để khắc phục các hiện tượng cực đoan này,  ằng 

năm, c ín  q yền c c xã đều lên các kế hoạch chi tiết để chống hạn và chống úng 

nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức tối đa (điều tiết cấp nước vụ Xuân và tiêu úng vụ 

Mùa). 

b. Về hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng 

Do sự đầ  tư c a nhiều dự  n k  c n a , đến nay, hệ thống th y lợi khu vực lựa 

chọn làm mô  ìn   SA tương đối tốt. Đặc biệt, sau khi hệ thống công trình c a hợp 

phần 2 thuộc dự  n được hoàn thành, thì việc ch  động nguồn nước cũng sẽ giảm thiệt 

hại do ản   ưởng c a hạn hán. 

Nước cấp cho khu vực lựa chọn mô  ìn  được lấy từ kênh Bắc c a hệ thống kênh 

trạm bơm Nam Sông Mã. Hệ thống kên  tưới nội đồng gồm 6 kên  đã kiên cố hóa, 

kíc  t ước mỗi kên  là bx  (m) = 0,3÷0,4 × 0,4÷0,5 (m), đảm bảo cấp đ  nước cho 

khu mô hình hoạt động tốt.  

Hệ thống tiêu nội đồng gồm 2 kênh có chiều dài tổng cộng là 553 m, kíc  t ước 

mặt cắt b×h (m)=0,4×0,6(m). Nước tiêu từ hệ thống kênh nội đồng được tập trung vào 

trục tiêu c a hệ thống tiêu trạm bơm  ầu Khải. Nhìn chung, hệ thống tiê  nước hiện 

tại còn c ưa đ p ứng được nhu cầ  tiê  nước c a khu vực, cần bổ sung, xây mới thêm 

một số tuyến kên  tiê  nước. 

Hệ thống giao thông nội đồng c a khu vực lựa chọn mô  ìn  tương đối tốt, được 

kết nối với hệ thống đường liên t ôn, liên xã. Trong xã có 3,0 km đường quốc lộ 

(QL45), 2,2 km đường liên xã và 6,1 km đường liên thôn. Hệ thống  giao thông c a xã 

được đ n  gi  là thuận tiện, đảm bảo cho việc vận chuyển trong sản xuất nông nghiệp 

cũng n ư vận chuyển sản phẩm sau thu hoạc  đi c c địa p ương k  c. 

c. Về đất đai, năng lực sản xuất của cộng đồng 

Đất đai trong k   vực tương đối tốt cho sản xuất nông nghiệp. Cộng đồng dân cư 

đã có kin  ng iệm can  t c lâ  đời. Hiện nay, một số p ương t ức và mô hình canh 

tác mới cũng đang được triển khai trong các xã lựa chọn mô hình. Số dân trong độ tuổi 

lao động chiếm tỷ lệ cao và có trìn  độ văn  óa tốt là tiền đề thuận lợi để triển khai các 

mô hình CSA. 

d. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm và thị trường cung cấp các vật tư đầu vào 

Hiện nay, chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho các sản phẩm nông nghiệp vẫn c ưa 

được  ìn  t àn . T y n iên, đã  bước đầu có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với 

nông dân trong việc hỗ trợ sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tùy vào từng loại cây trồng 

mà mức độ liên kết này sẽ khác nhau. Có thể nói, những mỗi liên kết hiện nay giữa các 

doanh nghiệp và nông dân sẽ là kinh nghiệm và cơ sở để phát triển các chuỗi giá trị 

cho các sản phẩm nông nghiệp c a các mô hình CSA trong thời gian tới. 

 Những k ó k ăn có t ể khắc phục nhờ sự hỗ trợ c a dự án: 
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-  Hệ thống tưới, tiêu sẽ được đầ  tư nâng cấp để ch  động tưới và tiêu cho cây 

lúa và cây màu, vào hạn chế lũ tiểu mãn và úng ngập cục bộ vùng trũng c a mô 

hình; 

- Sử dụng phân bón và thuốc BVTV c a các nông hộ hợp lý bằng việc tuyên 

truyền, đào tạo tập huấn; 

- Tận dụng tối đa ng ồn phế phụ phẩm, sử dụng chế phẩm để t úc đẩy phân h y 

gốc rạ nhanh và   thân lá cây màu thành phân hữ  cơ; 

- Nâng cao vai trò và kỹ năng c a phụ nữ t ông q a c c đợt đào tạo tập huấn, đầu 

tư cơ sở hạ tầng nội đồng, máy móc, thiết bị cầm tay để giảm bớt k ó k ăn, vất 

vả trong quá trình sản xuất; 

- T ông q a đào tạo, tập huấn t ì năng lực và nhận thức c a cán bộ và nông dân 

về BĐKH,  SA và t íc  ứng, giảm thiểu sẽ được cải thiện; các dịch vụ nông 

nghiệp sẽ đ  điều kiện để đ p ứng nhu cầu sản xuất hàng hoá qui mô lớn khi áp 

dụng các thực hành CSA; 

- Dự án sẽ là cầu nối để tạo mối liên kết và hợp tác giữa nông dân với n a  và 

giữa nông dân với c c doan  ng iệp. Từ đó sẽ tạo thành chuỗi liên kết có hiệu 

quả trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

 Những k ó k ăn k ông t ể khắc phục (kể cả có sự hỗ trợ): 

- Những ng yên n ân k  c  q an n ư c c  iện tượng cực đoan c a thời tiết (hạn 

hán, lũ lụt, rét đậm rét hại, dịch bệnh...). 

2.3.  Đánh giá về lợi ích của mô hình mới trên địa bàn được chọn  

2.3.1. Những lợi ích sẽ thu được khi thực hiện mô hình/phương thức canh tác 

mới 

- Về thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Xây dựng mô hình sẽ góp 

phần t úc đẩy ch  trương c  yển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hoá sản phẩm nông 

nghiệp, phục vụ mục tiê  t i cơ cấu ngành nông nghiệp c a tỉnh và c a huyện đến năm 

2020, địn   ướng đến năm 2030. Trong k   vực chọn làm mô hình 50 ha, hiện nay 

đang tồn tại 3 công thức cây trồng: LX-LM (25,4ha); LX-LM-Cây vụ đông (19,5 a) 

và ớt-lúa mùa (3,7 a). Để dễ dàng thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất, sẽ chuyển đổi 

sang sử dụng công thức LX-LM-Ngô đông (48,6  a). Tăng diện tích cây vụ đông (từ 

23,2 ha lên 48,6 ha);  

+ Toàn bộ diện tích lúa 2 vụ được cơ giới  óa đồng bộ, áp dụng kỹ thuật CSA, áp 

dụng SRI toàn phần cho canh tác cây lúa. 

+ Điều tiết nước t eo p ương p  p tưới AWD phù hợp với c c giai đoạn sinh 

trưởng c a lúa 

+ Sử dụng biện pháp quản lý din  dưỡng tổng hợp (INM) để canh tác ngô. 

+ Sử dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để canh tác ngô. 

+ Tưới nước t eo rãn  và đ p ứng đ  nhu cầu c a từng giai đoạn sin  trưởng phát 

triển c a cây ngô cũng n ư điều kiện thời tiết. 

- Về giảm thiểu, ứng phó với biến đổi khí hậu: việc thực hiện cơ giới  o  đồng bộ 

trong canh tác lúa kết hợp với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tưới AWD sẽ giảm thiểu 
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c c đối tượng sâu bệnh gây hại, hạn chế sự xuất hiện dịch bệnh, hạn chế sử dụng thuốc 

BVTV, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cân bằng sinh thái nông nghiệp. 

- Về lợi ích kinh tế (tăng năng suất, chất lượng cây trồng, giảm các đầu vào như 

giảm lượng giống, giảm vật tư phân bón v…v….): Thực tế cho thấy các mô hình áp 

dụng tiến bộ khoa học trong can  t c lúa n ư  Kỹ thuật trồng lúa giảm phát thải khí 

nhà kính; Sử dụng S mitri (S per H mic Tric oderma) để xử lý rơm rạ… trên đất lúa 

cho hiệu quả tăng  ơn so với lúa hiện tại ít nhất 10-15%. 

- Điều tiết nước t eo p ương p  p tưới AWD phù hợp với c c giai đoạn sinh 

trưởng c a lúa vừa tiết kiệm nước vừa có tổng lượng khí phát thải q y đổi về khí 

CO2 thấp  ơn ngập nước t ường xuyên. 

- Tăng cường bìn  đẳng giới do phụ nữ cùng tham gia học tập nâng cao trìn  độ 

sản xuất và hiểu biết các vấn đề KHKT, vấn đề thị trường, xã hội v…v… 

- Phụ nữ và nam giới cùng áp dụng biện pháp thâm canh cải tiến, có sự phân công 

lao động phù hợp, sử dụng các công cụ máy móc canh tác làm giảm sức lao động …. 

- Các tổ chức xã hội (hội phụ nữ, hội nông dân, mặt trận v..v….) tham gia quản lý 

SX và góp phần vào việc đẩy mạnh áp dụng KH công nghệ SX mới. 

- Tiếp cận với thị trường sản phẩm nông nghiệp thông qua hình thức liên kết với 

công ty tiêu thụ sản phẩm. Hướng tới 100% các hộ nông dân SX hàng hóa cung cấp 

c o c c đơn vị liên kết liên doanh. 

- Về khả năng nhân rộng các mô hình: Thông qua các buổi tập huấn, đào tạo c a 

Dự  n là cơ  ội để các cán bộ địa p ương và nông dân được tiếp cận với các tiến bộ kỹ 

thuật mới, t ay đổi tư d y n ận thức trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao 

giá sử dụng đất và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Các Hội nghị tổng kết mô 

hình, hội thảo đầu bờ sẽ được tổ chức t ường x yên để giới thiệu, quảng bá mô hình. 

Hội nghị là diễn đàn để cán bộ, nông dân ở c c địa p ương trao đổi với các nhà khoa 

học, các nhà quản lý nhằm đ n  gi  kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và nhân 

nhanh các mô hình chuyển đổi có hiệu quả ra sản xuất. 

2.3.2  Những yêu cầu cần cải thiện khi áp dụng các mô hình mới  

a) Yêu cầu cải thiện về hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng nội đồng (cần được 

nâng cấp, xây dựng những hạng mục công trình nào, để giải quyết vấn đề khó khăn 

nào…): 

Để ch  động trong tưới tiêu, tiết kiệm nước, giảm chi phí trong sản xuất hệ thống 

tưới tiê  và cơ sở hạ tầng khu mẫu cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Bố trí hệ thống tưới tiêu hợp lý trên tinh thần tận dụng tối đa n ững công trình 

hiện có. 

- Kiên cố  o  c c kên  tưới nội đồng kể cả kên  đất cũ và kên  mới. 

- Đào đắp kênh tiêu mới, tu sửa, nạo vét kên  tiê  cũ, đảm bảo ch  động tiêu. 

- Bố trí hệ thống giao thông nội đồng hợp lý phục vụ sản xuất đặc biệt đảm bảo 

việc cơ giới hoá sản xuất. 

- Xây dựng hoàn thiện các công trình lấy nước: Các cống đầu kênh, cống lấy nước 

mặt ruộng. 
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- Ch  động điều tiết nước cho cây trồng theo nhu cầ  sin  trưởng phát triển. Việc 

ch  động điều tiết nước mặt sẽ không phải san  i đồng ruộng và đưa được thâm canh 

cải tiến đối với cây trồng lựa chọn. 

b) Các biện pháp kỹ thuật cần thiết cho việc canh tác, thu hoạch, bảo  quản sau 

thu hoạch, chế biến và xử lý các phụ phẩm: 

Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân về cơ cấu cây trồng, biện pháp canh tác 

và sơ c ế, bảo quản sau thu hoạch c a các khu mẫ , để nâng cao năng s ất, hiệu quả, 

khả năng c ống chịu với biến đổi khí hậu và bền vững cần ứng dụng các giải pháp sau 

khi thực hiện mô hình CSA: 

- K i c ưa nâng cấp được hệ thống tưới/tiêu nội đồng nông dân vẫn tiến hành sản 

xuất t eo cơ cấu cây trồng n ư đã nê  trên (mục 2.2.1.) 

- K i đã nâng cấp được hệ thống tưới/tiêu nội đồng sẽ tiến hành chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng để xây dựng mô  ìn   SA n ư sa   Lúa x ân – Lúa mùa – Ngô đông 

+ Các biện pháp kỹ thuật: từ làm đất, bón phân, gieo trồng cần tuân th  theo 

 ướng dẫn c a cán bộ kỹ thuật. 

+ Quản lý sử dụng phân bón hợp lý đối với từng loại cây trồng trên cơ sở sử dụng 

có hiệu quả kết quả phân tích nông hóa và nhu cầ  din  dưỡng c a cây trồng; 

+ Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong canh tác; 

+ Tưới nước tiết kiệm cho cây trồng kết hợp với bón p ân vô cơ t eo n   cầu sinh 

trưởng, phát triển c a cây; 

+  ơ giới  óa trong làm đất và c c công đoạn có thể áp dụng cơ giới hóa; tận thu 

và xử lý tốt phế phụ phẩm sau thu hoạch, hạn chế đến mức thấp nhất việc phát tán khí 

thải ra môi trường. 

c) Các giải pháp về tiêu thụ nông sản sau thu hoạch: 

-  ũng cố và phát huy mối liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa người dân 

và các Doanh nghiệp đã liên kết với địa p ương. 

- Thiết lập mối liên kết giữa Nông dân - Hợp tác xã/Tổ chức dùng nước - Doanh 

nghiệp t   m a và sơ c ế nông sản trên cơ sở xây dựng các hợp đồng chặt chẽ cho 

từng công đoạn trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ. 

2.4  Thiết kế hoạt động canh tác đối với mô hình CSA 

2.4.1. Thời vụ áp dụng cho cơ cấu cây trồng trong mô hình 

2.4.1.1. Cây lúa (cây trồng chính) 

Cây trồng chính trong khu mẫ  được n ân dân đồng thuận lựa chọn là cây lúa. 

Thời vụ áp dụng c o cây lúa trong mô  ìn  được x c định từ 15/1 – 20/5 cho vụ xuân 

và từ 25/5 đến 10/9 cho vụ mùa. 

2.4.1.2. Cây ngô đông 

Sau khi tham vấn với các hộ làm mô  ìn  đã đi đến thống nhất: Sau vụ lúa mùa sẽ 

trồng ngô lai với mục đíc  lấy hạt làm thức ăn c o c ăn n ôi  
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Cây trồng và mùa vụ khu đất lựa chọn làm mô hình 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 ây trồng             

Lúa CX- LM-

Ngô 
 Lúa xuân  Lúa mùa Ngô đông 

Bảng 6. Thời vụ và các công việc cần thực hiện 

Công việc Lúa xuân Lúa mùa Ngô đông 

Làm đất 1-5/1 20-25/5 25-30/9 

Gieo cây giống (với một số 

loại cây trồng bằng cây con) 

15/1 25/5 15-20/9 (nếu làm 

bầu) 

Gieo cấy/trồng Mạ có 2,5-3 lá Mạ có 2,5-3 lá 25-30/9 (cùng với 

làm đất) 

Làm cỏ lần 1  Làm cỏ kết hợp bón phân  

Làm cỏ lần 2 Làm cỏ kết hợp bón phân  

Bón lót PC + toàn bộ phân 

Lân +100 kg Ure 

PC + toàn bộ phân 

Lân +120 kg Ure 

PC + 600 kg phân 

Lân + 140 kg Ure 

Bón thúc lần 1 Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 130kg Ure + 

90 Kg Kali 

Khi lúa bén rễ hồi 

xanh: 140kg Ure + 

90 Kg Kali 

Khi 5-6 lá: 140kg 

Ure + 110 kg Kali 

Bón thúc lần 2 K i có đòng 0,2 

cm: 90 kg Ure + 

90kg Kali 

K i có đòng 0,2 

cm: 80kg Kali 

Khi 10-11 lá: 140 

kg Ure + 110 kg 

Kali 

Bón thúc lần 3 Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể 

sử dụng phân bón lá Komix hoặc Tilt 

s per 300 E  tăng k ả năng c ống chịu 

 

Tưới nước Giai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng t ường 

xuyên 

Giai đoạn sa  cây đến đẻ nhánh hữu 

hiệu: Cần giữ mức nước nông khoảng 3-

5 cm để bộ rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ 

nhánh thuận lợi 

Giai đoạn đẻ nhánh tối đa  Rút nước 

hoàn toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ 

nhánh vô hiệu. 

Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành 

hạt: Giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm 

liên tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, 

hạt không bị lép. 

Giai đoạn chín (sữa, c ín s p) đến thu 

hoạch: Giữ mức nước trên ruộng: 1-3 

cm,  

Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước 

p ơi r ộng để lúa chín tập trung, thuận 

lợi cho thu hoạch. 

 

 Do ch  động tưới 

tiêu nên duy trì 

mực nước t ường 

xuyên trong rãnh 

từ 5 - 7 cm.  

Thu hoạch Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày Thu hoạch khi ngô 

đã c ín  oàn toàn 
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2.4.2. Biện pháp kỹ thuật canh tác sẽ áp dụng trong mô hình  

 ơ cấu cây trồng  lúa Đông x ân + lúa mùa + ngô đông 

Đối với cây lúa, vụ đầu tiên (vụ mùa năm 2016) ứng dụng SRI một phần, vì mô 

 ìn  c ưa  oàn t iện phần xây lắp hệ thống kên  tiê ; đến vụ xuân 2017 trở đi sẽ áp 

dụng SRI toàn phần.   

Các biện pháp cụ thể sau: 

 - Sử dụng giống có thời gian sin  trưởng < 120 ngày đối với vụ mùa và < 135 

ngày đối với vụ xuân 

- Phẩm cấp hạt giống là giống xác nhận. 

- Sử dụng p ương t ức gieo mạ khay, cấy máy với lượng giống 30-33 kg/ a đối 

với lúa lai; 40-45 kg/ a đối với lúa thuần. 

- Bón phân hợp lý dựa trên đặc điểm giống, mùa vụ, tiềm năng năng s ất c a 

giống; việc điều tiết lượng p ân đạm theo bảng so mà  l , có căn cứ theo kết quả phân 

tích mẫu nông hóa. 

- Sử dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để canh tác lúa. 

- Tưới nước tiết kiệm theo kỹ thuật k ô ướt xen kẽ khi hạ tầng đồng ruộng đã 

được nâng cấp và kéo dài hoặc cắt giảm phiên cấp nước khi hạ tầng đồng ruộng c ưa 

được nâng cấp. 

- Ứng dụng cơ giới  óa trong c c công đoạn làm đất, gieo cấy, thu hoạch. 

 - Xử lý gốc cây trồng (gốc rạ) sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học để làm phân 

bón hữ  cơ. 

Đối với cây ngô, áp dụng biện pháp Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) theo các 

nội d ng c ín  sa  đây  

- Sử dụng giống ngô lai để gieo trồng, giống có nguồn gốc rõ ràng và thời gian 

sin  trưởng < 105 ngày. 

- Lên luống và tạo rãn  t o t nước được làm bằng máy, luống rộng 2,4 – 2,5 mét 

(trồng được 4  àng), độ sâu c a rãnh thoát từ 18-20 cm, bề mặt rãnh từ 15-20 cm. 

- Sử dụng biện pháp quản lý din  dưỡng tổng hợp (INM) để canh tác ngô. 

- Sử dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để canh tác ngô. 

- Tưới nước t eo rãn  và đ p ứng đ  nhu cầu c a từng giai đoạn sin  trưởng phát 

triển c a cây ngô cũng n ư điều kiện thời tiết. 

- Ứng dụng cơ giới  óa trong c c công đoạn làm đất, gieo hạt, bóc bẹ và tách hạt. 

- Xử lý gốc cây trồng sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học để làm phân bón hữu 

cơ. 

2.4.2.1. Biện pháp kỹ thuật canh tác lúa 
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a. Giống lúa  lựa chọn đưa vào mô hình 

- Giống lúa lựa chọn cho vụ xuân: Khuyến c o đưa vào sử dụng các giống n ư 

Syn6, Q5, GS9, Nư 69. Địa p ương t ống nhất sử dụng giống Syn6, là giống lúa lai 3 

dòng do Công ty Syngenta Việt Nam chọn tạo. 

+ Là giống chịu thâm canh cao, chống chịu sâu bệnh trung bình, nhiễm nhẹ đạo 

ôn, đốm sọc vi khuẩn, là giống cứng cây đẻ nhánh khoẻ, năng s ất cao, chất lượng gạo 

ngon. 

+ Chiều cao cây 75-120cm, 4,7-5,4 bông/khóm, 217-273 hạt chắc/bông, P1000 

hạt: 25,5-26,7 gr. 

+ Năng s ất trung bình: 70-74 tạ/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 75 - 80tạ/ha. 

- Giống lúa cho vụ mùa: Khuyến c o đưa vào sử dụng các giống n ư  Q5, K ang 

dân 18, Hương t ơm 7, Bắc t ơm 1, N.ư 69, N.ư 838. Địa p ương t ống nhất sử 

dụng giống Q5 là giống lúa thuần được nhập nội từ Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 

1993. 

+ Thời gian sin  trưởng: 110-115 ngày 

+ Chiều cao cây từ 90-95 cm. Khả năng đẻ nhánh khá, phiến lá cứng, góc lá hẹp, 

dạng cây gọn. Trỗ bông tập trung. Hạt bầu, màu vàng sáng, khối lượng 1000 từ 25-

26gram. Chất lượng gạo tr ng bìn . Năng s ất đạt từ 65-70 tạ/ha. Khả năng c ống 

chịu sâu bệnh khá, chịu rét tốt và sin  trưởng bìn  t ường ở đất chua phèn. 

b. Thời vụ 

- Vụ xuân: gieo mạ từ 15/1/2017; Thu hoạch bắt đầu từ tháng 15-20/5/2017. 

- Vụ mùa: Gieo mạ 25/5/2017; Thu hoạch từ 20-25/9/2017 

c. Kỹ thuật làm mạ khay, cấy máy 

 

Chuẩn bị mộng mạ 

- Lượng thóc giống: lúa lai  30 – 33 kg/ha, lúa thuần 40 - 45 kg/ha 
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- Xử lý hạt giống trước khi ngâm  : cần p ơi q a dưới nắng nhẹ để diệt nấm bệnh 

trên vỏ hạt và tăng k ả năng  út nước c a hạt k i ngâm. Đối với các giống lúa thuần 

để tăng c ất lượng cây mạ nên cho hạt giống q a nước muối 10% để loại bỏ lép lửng. 

Cách làm như sau: Pha 1kg muối trong 10 lít nước sạch xử lý cho 5-7 kg thóc. 

  o lượng thóc giống vào t ùng nước muối đã p a, sa  đó vớt bỏ hết các hạt lép lửng 

nổi p ía trên, đãi, rửa thật sạc  lượng t óc đã lọc rồi tiến  àn  đem ngâm bằng nước 

sạch. 

- Ngâm thóc giống: Yêu cầu hạt thóc phải no nước. Đối với lúa thuần ngâm 48-72 

giờ, lúa lai ngâm 10-24 giờ tùy t eo  ướng dẫn ghi trên bao bì c a từng giống. Lư  ý 

trong quá trình ngâm cứ 10-12 giờ t ì t ay nước đãi c  a 1 lần. Để tăng k ả năng 

chống chị  đối với ngoại cảnh bất thuận và giúp cho mầm và rễ mạ khỏe bà con nên 

ngâm với chế phẩm KH. 

Cách làm như sau: Pha 1 gói KH (10-15 ml) vào 10 lít nước sạch và ngâm cho 5-

7kg thóc giống. Cứ ngâm 10-12 giờ thì bà con vớt lên để ráo 1 giờ rồi lại ngâm tiếp 

đến khi hạt no nước rồi đem   bìn  t ường. Trong quá trình ngâm không phải thay 

nước. 

- Ủ hạt giống: Để hạt nứt nanh nhanh cần   nóng. Vụ xuân nhiệt độ thấp, do vậy 

cần phải kích nhiệt cho hạt trước khi   bằng c c  đ n nước nóng r t tay, đổ ra chậu, 

lăn đảo hạt giống c o đều rồi đem  . Có thể   ở đống rơm rạ ẩm hoặc   dưới hố trong 

vườn hay trong thùng xốp giữ nhiệt khoảng 20-24 giờ. 

Đối với mạ gieo để cấy máy yêu cầu mộng mạ nứt nanh gai dứa là vừa, nếu   

nhiều, rễ và mầm dài k ông gieo được dầy, khi cấy bằng máy sẽ k ông đảm bảo mật 

độ. 

Gieo mạ 

- Chuẩn bị giá thể: Có thể sử dụng đất bột hoặc bùn để làm giá thể gieo mạ khay. 

* Giá thể bằng đất bột: 1m
3
 đất bột + 0,5 m

3
 mùn cưa  oặc trấu xay + (10kg lân 

s per + 1,6 kg đạm + 1,6 kg kali) trộn đề . Lượng giá thể trên gieo cho 200 khay mạ 

(cấy khoảng 1 ha). 

Kỹ thuật gieo:   o lượng giá thể đã c  ẩn bị sẵn vào khay, gạt phẳng với độ dầy 

1,5-2cm. Xếp các khay thẳng hàng trên mặt sân, tưới thật đẫm nước rồi tiến hành gieo 

hạt. 

Chú ý gieo dầy, gieo đi gieo lại c o đều và gieo cả c c mép k ay. Gieo xong tưới 

nước lại một lần nữa rồi ph  kín hạt bằng lớp đất bột. Gieo xong có thể chồng các 

khay lên nhau và ph  nilon giữ ấm để giúp mạ nhanh mọc. 

* Giá thể gieo bằng bùn: Đất bùn sạch 10 xô (10 lít) + xỉ than hoặc trấu mục 2-3 

xô (10 lít) + 0,3 kg lân trộn đều. Một ít đất bột và xỉ than ph  mặt. Lượng trên gieo 

cho 8-9 khay mạ. 

Cách gieo: Cho hỗn hợp bùn đã trộn vào k ay, độ dầy bùn là 2cm. Chú ý không 

làm bùn quá lỏng khi gieo sẽ bị chìm mộng mạ và sau này khi bùn khô sẽ co lại, độ 

dầy đất bùn k ông đảm bảo cho việc cấy máy. 

Khi gieo cần đảm bảo hạt được gieo đều các mép khay, gieo xong ph  kín hạt 

bằng đất bột rồi cũng c ồng các khay lên nhau và ph  nilon giữ ấm để giúp mạ nhanh 

mọc. 
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Chú ý: Đối với mạ khay thì sau khi ph  đất kín hạt xong tuyệt đối k ông được 

tưới nước ngay nước sẽ làm dí đất, cây mạ sẽ mọc chậm, sin  trưởng kém. 

Chăm sóc 

Khi mạ mũi chông thì dải các khay ra nền phẳng và c ăm sóc n ư mạ nền cứng 

t ông t ường. Khi mạ có 2,5-3 lá là cấy được. 

Kỹ thuật gieo cấy: 

* Mật độ cấy: 40 khóm/ m
2
, cấy 1- 2 dảnh/ khóm (sử dụng máy cấy). 

Phân bón cho 1 ha 

- Vụ chiêm xuân: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 320 kg, Lân supe: 450 kg, Kali clorua: 180 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% supelân + 100 kg urê 

+ Thúc 1: (Lúa bén rễ hồi xanh): 130 kg urê + 90 kg Kali clorua 

+ T úc 2  (Đòng non 0,2cm)  90 kg  rê + 90 kg Kali clor a 

- Vụ mùa: 

Phân chuồng: 10 tấn, Đạm urê: 200 kg, Lân supe: 550 kg, Kali clorua: 170 kg 

Cách bón:  

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng+ 100% supelân + 120 kg urê 

+ T úc đẻ nhánh: 140 kg urê + 80 kg kali 

+ T úc đòng  80 kg kaliclorua 

- Chú ý:   

+ Trước trỗ và sau khi lúa ngậm sữa có thể sử dụng phân bón lá Komix hoặc Tilt 

s per 300 E  tăng k ả năng c ống chịu. 

+ Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm phân bón tổng hợp (NPK) với 

 àm lượng k  c n a  được nhà sản xuất tạo ra cho nhiều loại cây trồng khác nhau 

được ghi trên bao bì; X   ướng c a nông dân cũng đang t íc  sử dụng loại phân này. 

Vì vậy khi sử dụng loại phân này cần đọc kỹ  ướng dẫn sử dụng và q y đổi về lượng 

t eo  ướng dẫn c a cán bộ kỹ thuật. 

Quản lý nước 

- Giai đoạn mạ: Giữ ẩm mặt ruộng t ường xuyên 

- Giai đoạn sau cây đến đẻ nhánh hữu hiệu: Cần giữ mức nước nông khoảng 3-5 

cm để bộ rễ lúa phát triển khỏe, lúa đẻ nhánh thuận lợi 

- Giai đoạn đẻ nhánh tối đa  Rút nước hoàn toàn khỏi ruộng trong thời kỳ đẻ 

nhánh vô hiệu. 

- Thời kỳ làm đòng, trỗ bông hình thành hạt: Giữ mức nước trên ruộng: 5-7 cm 

liên tục để lúa trỗ và thụ phấn đễ dàng, hạt không bị lép. 
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- Giai đoạn chín (sữa, c ín s p) đến thu hoạch: Giữ mức nước trên ruộng: 1-3 

cm,  

- Trước thu hoạch 10-15 ngày rút nước p ơi r ộng để lúa chín tập trung, thuận 

lợi cho thu hoạch. 

Phòng trừ cỏ dại 

Có thể sử dụng một số loại thuốc phòng trừ cỏ dại n ư sa   Sofit 300E , Meco 

60EC, Vigor 33EC, Sirius 10WP, Nominee 10SC, Tiller-s, Ronstar 25EC, OK 720DD, 

Facet 25SC, v.v. 

Phòng trừ sâu hại 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM). Khi thật cần thiết, có thể sử dụng 

một trong các loại thuốc sa  đây để phòng trừ: 

Rầy nâu: Applaud 10BHN, Actara 25WG, Bassa 50ND, Mipcin 25BHN và 

Trebon 10ND. 

Sâu phao: Fastac 5ND, Padan 95SP và Regent hai lúa xanh 300WDG. 

Sâu cuốn lá: DDVP 50ND, Fastac 5ND, Padan 95SP và Trebon 10ND. 

Sâu dục thân: Basudin 10H, Padan 95SP, Regent hai lúa xanh 300WDG và Regent 

10H. 

Bọ xít các loại: Bassa 50ND và Padan 10H. 

Phòng trừ bệnh hại 

Bện  đạo ôn: T ăm đồng t ường xuyên 5-7 ngày lần để phát hiện bệnh kịp thời. 

Khi thấy có một vài vết bệnh xuất hiện, sử dụng thuốc hóa học n ư  Beam 20WP; 

Trizole 20WP; Fuji-one 40EC; Bump 650WP; FILIA-525E ; Kabim 30E ... để phun. 

Bệnh khô vằn: Sử dụng các loại thuốc n ư Anvil, Tilt s per, Amistar Top… 

Bệnh Bạc lá: Bệnh Bạc lá do vi khuẩn gây ra, bện  t ường phát triển và gây hại 

nặng vụ Hè T   trong giai đoạn 40 NSG trở đi. Bện  lây lan q a con đường hạt giống. 

Để phòng trị bệnh ch  yếu sử dụng giống kháng kết hợp với xử lý hạt giống n ư đã 

khuyến cáo. 

Phòng trừ chuột 

- Phối hợp nhiều biện pháp cùng 1 lúc: Thời vụ tập trung, vệ sin  đồng ruộng, đặt 

bẫy, đào  ang, bỏ k í đ  vào  ang, bơm nước vào  ang, dùng c ó săn bắt. 

- Đ n  bả chuột: dùng lúa mộng hay thức ăn gia súc làm mồi trộn với thuốc 

Fokeba 5%  hay  Zinphos 20 % với tỉ lệ 1/50, nên đặt nhiề  đợt, cách nhau 4-5 đêm, 

gi  để mồi có thể  là ống tre, vỏ dừa. Sử dụng thuốc viên Klerat 0,05 % để nhét vào 

miệng hang. 

Bẫy cây trồng: trong khu vực khoảng 1 km
2
 (100 ha) bố trí 5 ruộng gieo trồng sớm 

 ơn 1 t  ng, c c  n a  500 m, mỗi ruộng có hàng rào ny lông cao 80-100cm và 8 lồng 

hom (2/bờ). Sử dụng giống lúa t ơm để dẫn dụ chuột. 

- Dùng thuốc xông  ơi n ư   VP, P osp ine  ay k í đ  bỏ vào hang và bịt 

miệng hang lại. 

- Gặt lúa dồn từ xung quanh vào giữa, cuối cùng bao lưới để bắt. 
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Thu hoạch 

- Thời gian thu hoạch: Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-32 ngày hoặc khi thấy 85-

90% số hạt trên bông đã c ín vàng bằng máy gặt đập liên hợp. 

Chế biến, bảo quản (sơ chế) 

Để khắc phục các tình trạng  ư  ại c a hạt lúa bà con nông dân cần áp dụng kỹ 

thuật bảo quản lúa t eo q y trìn  n ư sa   T    oạch => làm sạch => làm khô => bảo 

quản. 

- Trong vụ đông x ân, p ơi t óc trên sân gạc , xi măng  oặc sân đất. Nên sử dụng 

lưới nilon lót dưới trong q   trìn  p ơi, p ơi từ 2-3 ngày là được. 

- Trong vụ hè thu, sử dụng máy sấy trụ đứng STĐ-1000, máy sấy tĩn  vỉ ngang 

hoặc lều sấy liên hợp với quạt thông gió SLQ-2000 để làm khô lúa.  

- Sau khi làm khô, rê sạch và sử dụng bao để đựng. Bảo quản lúa ở những nơi k ô 

ráo và thoáng. Nếu bảo quản trong thời gian dưới 3 t  ng, độ ẩm t óc đạt 13-14%. 

Nếu thời gian bảo quản trên 3 t  ng, độ ẩm phải dưới 13%. 

Quy trình chế biến và bảo quản sơ c ế lúa được mô tả ở Phụ lục 3 

Xử lý rơm rạ 

Cách 1. Thời gian nhàn rỗi c a đất giữa vụ lúa xuân và vụ lúa mùa t ường rất 

ngắn, để xử lý được toàn bộ khối lượng rơm rạ tại ruộng cần sử dụng sản p ẩm vi sin  

vật để  ỗ trợ p ân   ỷ (đặc biệt là thu  oạc  bằng m y) 

 

Hình ảnh rơm rạ bị phân hủy sau 7 ngày xử lý tại ruộng. 

Sản phẩm nguyên liệu phân bón vi sinh vật Sumitri (Super Humic Trichoderma 

PADCO) có các thành phần: Trichoderma spp 1x10
9
 CFU (Trichoderma hazzinaum 

T22, Trichoderma viide, Trichoderma pacerramosum, Trichoderma spp); Acid Humic 

25%; Acid F lvic 10%; Vi lượng Mg, S, Zn,   ,  a…; p ụ gia đ  100%. Sản phẩm 

có công dụng phân giải nhanh các chất hữ  cơ n ư rơm, rạ, x c động, thực vật, chất 

thải nông nghiệp… t àn  c ất mùn, chất din  dưỡng (phân bón) mà cây trồng dễ hấp 

thu, hạn chế hiện tượng ngộ độc chất hữ  cơ, cây lúa k ông bị vàng lá, nghẹt rễ. Bộ rễ 

cây trồng phát triển tốt, cây sin  trưởng, phát triển khỏe. 
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Biện pháp xử lý: Trộn đều 125g SUMITRI với 5 kg c t đen sa  đó rải ra ruộng sau 

k i đã trục lồng vùi rơm rạ. Việc xử lý được thực hiện bởi HTX dịch vụ trong khâu 

làm đất. 

Cách 2. Sử dụng rơm rạ sau thu hoạc  để làm nấm rơm (nế  có điều kiện). Chi tiết 

quy trình sản xuất nấm rơm được thể hiện ở Phụ lục 4. 

Cách 3. T   gom rơm rạ, chất thành từng đống trên các bờ vùng (tuỳ t eo điều 

kiện mà quyết định quy mô c a đống   to hay nhỏ) có bổ sung chế phẩm sinh học 

(Fito-Biomix RR), sa  đó d ng bạt, tải ph  kín và đắp đất. Sau khoảng 30 ngày rơn rạ 

phân huỷ được khoảng 80 – 85 %. 

2.4.2.2. Biện pháp kỹ thuật đối với cây ngô đông 

Để phục vụ SX vụ đông 2016 - 2017, chúng tôi giới thiệ  đến bà con gói kỹ thuật 

SX ngô trên đất 2 lúa để đạt năng s ất trên 6 tấn/ha. 

a. Yêu cầu thời vụ: 

 Thời vụ - Thời vụ trồng ngô đông trên đất 2 lúa phù hợp nhất trong khoảng thời 

gian từ ngày 10 đến 25/9 dương lịch.  

Gieo hạt vào bầ  trước thời gian thu hoạch lúa mùa 10 - 12 ngày. 

b. Giống ngô: 

o Yêu cầu khi chọn giống ngô  

 - Giống ngô có tiềm năng năng s ất cao, thích hợp với điều kiện thâm canh, 

thời vụ và điều kiện đồng đất. 

 - Hạt giống ngô phải có chất lượng tốt, sạch sâu bện , đúng giống, đảm bảo tỷ 

lệ nảy mầm... 

 - Giống ngô phải nằm trong cơ cấu giống cây trồng c a tỉn  và được mua ở 

những đơn vị có uy tín. 

 - Khi mua giống cần lư  ý t ời gian đóng gói và  ạn sử dụng c a giống trên bao  

bì (t ông t ường hạn dùng là 1 năm kể từ ngày đóng gói) 

o Kỹ thuật xử lý hạt giống  

 - Xử lý thuốc BVTV: 

 Hiện nay, hạt giống ngô trước khi đóng gói t ường đã được các nhà sản 

xuất xứ lý thuốc phòng trừ sâu bệnh, nên khi mua về bà con chỉ việc đem gieo trồng 

mà không cần phải xử lý thuốc. 

- Kỹ thuật ngâm ủ. 

Hạt giống đạt tiêu chuẩn chất lượng nên đưa vào ngâm   đạt tiêu chuẩn mang 

gieo. 

Hạt giống ngâm nước ấm từ 6 – 8 giờ, sa  đó vớt và đãi sạc  đem   hạt giống 

bằng vải bông, vải sợi (tránh   bằng tải bẹ ngô hoặc túi nilon), luôn giữ ẩm, k ông để 

đọng nước, tưới nước mỗi ngày 1 lần, khi có mầm nhú lên dài bằng hạt gạo là đạt yêu 

cầu.. 

Giới thiệu các giống ngô: 

+ Nếu gieo trước ngày 25/9 sử dụng các giống CP999, C919, NK4300, G49. 

+ Nếu gieo từ ngày 25-30/9 sử dụng các giống LVN145, LVN885. 
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c. Sản xuất cây con bằng bầu cải tiến: 

Ngoài biện pháp tra hạt trực tiếp trên luống trồng, sản xuất cây con bằng bầu cải 

tiến là biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm giải quyết khâu thời vụ, đồng thời đảm bảo tỉ 

lệ sống cao; ngoài ra còn điều chỉn  được mật độ trồng, điều chỉn   ướng l  để cây 

ngô phát triển thuận lợi, c o năng s ất cao trong vụ ngô đông. 

Kỹ thuật: 

- Ngô được gieo trên khay xốp (có thể sử dụng loại khay 66-88 lỗ), giá thể gồm: 

rơm rạ   mục hoặc xơ dừa + phân hữ  cơ vi sin  + đất bột theo tỉ lệ: 1:1:3. Sử dụng 

NPK (5.10.3) trộn với hỗn hợp giá thể trên với lượng 30g/1 khay. 

- Sau khi gieo hạt, tưới nước giữ ẩm t ường xuyên bằng ô-doa. Chọn nơi tiện 

c ăm sóc, tr n  ngập úng k i có mưa, nơi có đ  ánh sáng cho cây con phát triển để đặt 

khay bầu. 

- Thời gian để ngô trong bầu tối đa từ 7-12 ngày. K ông nên để quá 12 ngày, cây 

ngô sẽ cao vóng, yếu ớt. 

 

Cây ngô con sản xuất bằng phương pháp làm bầu cải tiến 

d. Chuẩn bị đất trồng ngô đông: 

Đất trồng ngô đông, ngay k i t    oạch lúa vụ trước cần dùng máy thu hoạc  để 

cắt sát gốc rạ. Toàn bộ lượng rạ để lại ruộng dùng để che ph  đất (có tác dụng giảm 

lượng nước bốc  ơi, giữ ẩm cho ruộng trồng, đồng thời hạn chế cỏ dại). 

Lên luống và tạo rãn  t o t nước được làm bằng máy, luống rộng 2,4 – 2,5 mét 

(trồng được 4  àng), độ sâu c a rãnh thoát từ 18-20 cm, bề mặt rãnh từ 15-20 cm. 

Ruộng trồng độ ẩm yêu cầu tốt nhất từ 85-90% (đi lún c ân). Nếu ruộng khô cần 

tưới nước c o đ  ẩm, sa  đó mới tiến hành trồng. 

e. Kỹ thuật trồng cây con ra ruộng: 

- Mật độ  để đảm bảo năng s ất cao, cần đảm bảo trồng ngô với mật độ từ 60.000 - 

65.000 cây/ha. 

- Khoảng cách: hàng cách hàng từ 60 - 65 cm, cây cách cây từ 22 - 24 cm. 
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-   c  đặt bầu cây trên luống theo kiểu nanh sấ  và  ướng đặt bầ  t eo  ướng lá 

xòe ra 2 bên mép luống. 

f. Phân bón 
o Tính lượng phân nguyên chất từ phân thương phẩm 

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

loại phân bón có thành phần và  àm lượng c c c ât k  c n a  được nhà sản xuất ghi 

trên vỏ bao bì n ư  Urea 46%, NPK  5 10 3; S per P osp at 16%; Kaliclor a 50%.. 

Khi tiến hành thí nghiệm về phân bón chúng ta cần phải tín  được lượng nguyên chất 

c a các chất din  dưỡng trong mỗi loại p ân t ương p ẩm sử dụng cho thí nghiệm. 

Bài tập này sẽ giúp học viên p ương p  p tín  lượng phân nguyên chất trong các loại 

p ân t ương p ẩm. 

o Phương pháp bón phân 

Bón p ân đúng p ương p  p sẽ phát h y được hiệu quả c a phân bón. Bón 

p ân k ông đúng p ương p  p, p ân bón sẽ bị giảm hiệu quả và bị mất q a c c đường 

k  c n a  n ư  bay  ơi, rửa trôi, thấm sâ … T ỳ thao mỗi loại đất, mỗi mùa vụ cần 

phải có p ương p  p bón p ân k  c n a . Bài tập này sẽ giúp học viên trao đổi về các 

p ương p  p bón p ân k  c n a  và tìm ra p ương p  p bón p ân p ù  ợp. 

* Lượng phân bón và phương pháp bón phân: 

- Lượng phân bón: 

- P ân c  ồng  8 tấn  oặc t ay t ế bằng 0,8 tấn p ân  ữ  cơ vi sin . 

- P ân đạm  rê 420 kg, p ân lân 600 kg, phân kali 220 kg. 

  Cách bón: 

- Bón lót: P ân c  ồng, p ân lân, 140 kg Ure được bón k i rạc   àng xong lấp kín 

p ân rồi mới gieo  ạt. 

- Phương pháp bón: 

+ Bón lót:  

Tác dụng  Bón lót giai đoạn đầu cung cấp kịp thời din  dưỡng giúp cây ngô 

sinh trưởng, phát triển ngay sau khi nảy mầm đến 3 lá thật. 

  c  bón  Sa  k i làm đất xong rạch hàng sâu, rải phân xuống đ y  àng, lấp kín 

phân rồi mới tra hạt hoặc đặt bầu, tuyệt đối k ông để hạt tiếp xúc với phân. Bón lót 

100% phân chuồng + 100% lân + 30% đạm. . 

+ Bón thúc: 

Bón thúc lần 1: Khi cây ngô có 3 - 4 lá thật (đối với ngô trồng hạt), 4 - 5 lá thật 

(đối với ngô trồng bầu). 

Lượng bón  35% đạm ure + 50% kali. 

Bón thúc lần 2: Khi ngô có 7 - 9 lá. 

Lượng bón  30% đạm ure + 50% kali. 

Chú ý: phân rải cách gốc 10 – 12 cm kết hợp làm cỏ, vun gốc. 

 g. Tưới và quản lý nước 
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Trong suốt q   trìn  sin  trưởng phát triển, cây ngô luôn cần đảm bảo đ  ẩm, tuy 

nhiên k ông được để ruộng ngập nước sa  mưa.   ú ý, trong giai đoạn đầu vụ t ường 

có những trận mưa lớn, nên cần có biện p  p t o t nước kịp thời, k ông để ruộng bị 

ngập quá 24 giờ sẽ làm chết cây con và ruộng ngô sẽ sin  trưởng phát triển kém. 

Đối với ruộng ngô có điều kiện tưới, thì trong suốt quá trình từ gieo trồng đến sau 

khi trỗ cờ 20 ngày, cây ngô cần bổ sung nước 5 - 7 lần. Ở những nơi điều kiện th y lợi 

cho phép có thể duy trì mực nước t ường xuyên trong rãnh từ 5 - 7 cm. K i tưới nước 

cần kết hợp với các kỳ bón phân. 

Trong điều kiện khô hạn giai đoạn mới trồng, nếu cây con có biểu hiện thiế  nước 

(lá nhỏ, q ăn) cần phải tưới bổ s ng nước ngay cho ruộng ngô. 

h. Quản lý cỏ dại 

Trong q   trìn  làm đất cần chú ý làm sạch cỏ dại trước k i đưa bầu ngô ra ruộng; 

có thể sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm để phun trừ. Thuốc hiện phổ biến trên thị 

trường hiện nay là Maizine 80WP. Liề  lượng và cách phun: pha 2,5-3,0 kg thuốc 

cùng 400 lít nước phun cho 1 ha. 

Nế  có điều kiện nhân lực, tốt nhất là làm cỏ bằng biện pháp th  công, kết hợp xới 

xáo, bón phân thúc sẽ tốt  ơn c o môi trường sản xuất. 

i. Phòng trừ sâu bệnh  

Chú ý các loại sâu chính trong vụ đông n ư sâ  x m, sâ  cắn l , sâ  đục thân, rệp 

cờ, bệnh khô vằn, bện  đốm lá lớn, bệnh lùn, lùn xoắn lá. Phòng trừ sâu bệnh theo quy 

trìn  c  ng đang k  yến cáo tại c c địa p ương. 

j. Thu hoạch và bảo quản ngô 

Thu hoạch khi ngô đã c ín  oàn toàn (tức là sau khi hình thành hạt được 60 - 65 

ngày, tuỳ theo giống và thời vụ). Sau khi thu hoạch hạt ngô có độ ẩm khoảng 25 - 

28%. Đặc biệt, khi thu hoạc  trong điều kiện thời tiết xấ , độ ẩm hạt có thể lên tới 

35%. Ngô cần được làm khô. 

- P ơi nắng: Ngô có thể p ơi cả bắp đến k i đạt độ khô cần thiết cho quá trình bảo 

quản (ẩm độ hạt 12 - 13%). Trước k i p ơi, bắp ngô phải được bóc bỏ hết lá bẹ và râu 

ngô. Có thể túm lá bẹ thành túm treo khô và bảo quản nguyên bắp. Sân p ơi p ải khô, 

sạch, thoáng, dễ t o t nước, nế  sân đất phải lót cót, bạt hoặc tấm nhựa.  

+ Tẽ ngô: Là tách hạt khỏi lõi, làm sạch hạt, loại bỏ tạp chất, có thể sử dụng các 

loại công cụ tẽ ngô đơn giản cầm tay hoặc b n cơ giới. 

+ Làm sạch và phân loại: Ngô sau khi tẽ cần được làm sạch và loại bỏ các hạt kẹ, 

hạt sứt vỡ và các tạp chất khác, có thể sàng bằng tay. 

+ Bảo quản ngô  Để hạn chế tỷ lệ tổn thất trong bảo quản phải có dụng cụ bảo 

quản thích hợp: Các thùng chứa có nắp kín (chum, vại, thùng...). Kho bảo quản phải 

khô, sạch, không có mùi lạ, có thể dùng bao nhựa, bao đay  oặc bao tơ dứa. Nơi bảo 

quản phải khô ráo, thoáng, không bị ẩm dột, có m i c e mưa, có biện pháp phòng 

chống sâu mọt, chuột, được vệ sinh và phun thuốc phòng trừ côn trùng hại kho. Ngô 

đưa vào bảo quản phải đạt các tiêu chuẩn khô, sạch và có phân loại. 

- Bảo quản ngô bắp  Sa  k i được làm khô, ngô bắp được bảo quản kín trong 2 lớp 

bao, lớp trong là túi nhựa, lớp ngoài là bao đay  oặc bao dứa tơ.   c loại bao đề  được 
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buộc chặt. Xếp các bao ngô ở nơi k ô r o, có sàn cao cách mặt đất trên 10cm và cách 

tường v c  trên 30cm, t o ng đãng, k ông bị ẩm mốc. 

- Bảo quản ngô hạt t ương p ẩm: Bảo quản trong chum, vại, thùng có nắp kín 

hoặc bao nhựa buộc kín miệng. Bảo quản trong vựa 2 lòng bằng phên hoặc cót. Giữa 2 

lớp phên cót là trấu khô sạch, nền vựa được lót trấu sạc  dày  ơn 20 cm. Lớp trấu 

được ph  2 lớp phên, cót hoặc bao tải, giữa 2 lượt phên, cót, bao tải là lớp vôi cục dày 

trên 5 cm, bảo quản ngô ở nơi t o ng m t, k ông ẩm dột. 

k. Xử lý thân cây ngô sau thu hoạch 

Hiện nay có rất nhiề  p ương p  p xử lý, có thể   chua là thức ăn c o bò,   để 

làm p ân bón (tương tự n ư xử lý rơm rạ), hoặc có thể bán hoặc c o c c công ty c ăn 

nuôi bò sữa chế biến làm thức ăn c o bò. 

2.4.3  Tổng hợp các loại vật tư thiết bị cho việc thực hiện hoạt động canh tác 

của mô hình 
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Bảng 7. Tổng hợp kinh phí hỗ MH Lúa - Ngô Đông xã Yên Phong năm 2016 

 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ dự 

án hỗ 

trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư năm 

2016 

Thành tiền 
Vốn hỗ trợ từ dự án 

giao 

(%) (1000đ) ha (48,6 ha) (1000đ) PPMU HTX 

I Vật tư nông nghiệp             2.023.304 485.600 835.142 

1 Giống             116.640 0 116.640 

  Lúa xuân Kg 33 100 130 48,6 0     0 

  Lúa mùa Kg 45 100 30 48,6 0     0 

  Ngô đông Kg 20 100 120 48,6 972 116.640   116.640 

2 Phân bón             1.080.864 0 616.442 

2.1 Lúa xuân             0 0 0 

  Urea Kg 320 30 10 48,6 0     0 

  Lân super Kg 450 30 4 48,6 0     0 

  Kali Clorua Kg 180 30 12 48,6 0     0 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 0     0 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 0   
  

0 

2.2 Lúa mùa             0 0 292.183 

  Urea Kg 260 30 10 48,6 12.636     37.908 

  Lân super Kg 350 30 4 48,6 17.010     20.412 

  Kali Clorua Kg 170 30 12 48,6 8.262     29.743 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600     72.900 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49   
  

131.220 

2.3 Ngô đông             1.080.864 0 324.259 
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  Urea Kg 420 30 10 48,6 20.412 204.120   61.236 

  Lân super Kg 600 30 4 48,6 29.160 116.640   34.992 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 48,6 10.692 128.304   38.491 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 48,6 38.880 194.400   58.320 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400   131.220 

3 Chế phẩm Trichoderma              29.160 0 8.748 

  Xử lý rơm rạ vụ x ân Kg 2 30 150 48,6       0 

  Xử lý rơm rạ vụ mùa Kg 2 30 150 48,6       0 

  Xử lý t ân, gốc ngô Kg 4 30 150 48,6 194,4 29.160   8.748 

4 Thuê máy móc, vật tư Ha           311.040 0 93.312 

4.1 T  ê m y làm đất           0 243.000 0 72.900 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 48,6       0 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 48,6       0 

  Ngô đông Ha 1 30 5000 48,6 48,6 243.000   72.900 

4.2 Thuê khay           0 68.040 0 20.412 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6       0 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6       0 

  Cho ngô bầu Khay 700 30 2 48,6 34.020 68.040 
  

20.412 

4.3 T  ê m y cấy           0 0 0 0 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 48,6       0 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 48,6       0 

5 Đo phát thải khí Metan Điểm           0 0 0 

  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 48,6   0   0 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 48,6   0   0 
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6 
Mua sắm máy móc, vật tư 

(cấp 1 lần) 
            485.600 485.600 0 

6.1 
Bìn  p  n c ế p ẩm sin  

 ọc 
Cái 5 100 1.200 48,6 243 291.600 291.600   

6.2 
 ông cụ t c   ạt ngô 

3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 48,6 1 35.000 35.000   

6.3 Công cụ băm t ân l  ngô Cái 2 100 12.000 48,6 2 24.000 24.000   

6.4  ông cụ c ốn rơm Cái 1 100 135.000 48,6 1 135.000 135.000   

II Hạ tầng nội đồng             1.067.986 1.067.986 0 

1 Kênh tiêu             113.333 113.333   

2 Đường nội đồng             954.653 954.653   

III Chi phí khác             3.187 0 3.187 

1  Hội ng ị đầ  bờ   HNg ị 1 100 1175 48,6   1175   1175 

2 
 In tờ bướm kỹ t  ật và 

bảng so mà  l  lúa  
tờ 1 100 12 48,6 

  12   12 

3  Bảng biể  MH  cái 2 100 1000 48,6   2000   2000 

IV Tổng số (I+II+III)             3.094.477 1.553.586 838.329 

V Chi phí quản lý (3%*(IV))   
          92.834 92.834   

 VI   Cộng tổng số (IV+V)              3.187.311 1.646.420 838.329 
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Bảng 8. Tổng hợp kinh phí hỗ MH canh tác xã Yên Phong năm 2017 

 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ dự 

án hỗ 

trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư năm 

2017 

Thành tiền Vốn hỗ trợ từ dự án giao 

(%) (1000đ) ha (48,6 ha) (1000đ) PPMU HTX 

I Vật tư nông nghiệp             4.699.488 0 1.704.367 

1 Giống           4.763 390.744 0 390.744 

  Lúa xuân Kg 33 100 130 48,6 1.604 208.494   208.494 

  Lúa mùa Kg 45 100 30 48,6 2.187 65.610   65.610 

  Ngô đông Kg 20 100 120 48,6 972 116.640   116.640 

2 Phân bón           280.568 3.083.184 0 924.955 

2.1 Lúa xuân           94.819 1.028.376 0 308.513 

  Urea Kg 320 30 10 48,6 15.552 155.520   46.656 

  Lân super Kg 450 30 4 48,6 21.870 87.480   26.244 

  Kali Clorua Kg 180 30 12 48,6 8.748 104.976   31.493 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600 243.000   72.900 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400 
  

131.220 

2.2 Lúa mùa           86.557 973.944 0 292.183 

  Urea Kg 260 30 10 48,6 12.636 126.360   37.908 

  Lân super Kg 350 30 4 48,6 17.010 68.040   20.412 

  Kali Clorua Kg 170 30 12 48,6 8.262 99.144   29.743 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600 243.000   72.900 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400 
  

131.220 

2.3 Ngô đông           99.193 1.080.864 0 324.259 
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  Urea Kg 420 30 10 48,6 20.412 204.120   61.236 

  Lân super Kg 600 30 4 48,6 29.160 116.640   34.992 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 48,6 10.692 128.304   38.491 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 48,6 38.880 194.400   58.320 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400   131.220 

3 Chế phẩm Trichoderma            
 

58.320 0 17.496 

  Xử lý rơm rạ vụ x ân Kg 2 30 150 48,6 97 14.580   4.374 

  Xử lý rơm rạ vụ mùa Kg 2 30 150 48,6 97 14.580   4.374 

  Xử lý t ân, gốc ngô Kg 4 30 150 48,6 194 29.160   8.748 

4 Thuê máy móc, vật tư Ha         
 

1.137.240 0 341.172 

4.1 T  ê m y làm đất           
 

729.000 0 218.700 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

  Ngô đông Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

4.2 Thuê khay           
 

116.640 0 34.992 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 12.150 24.300   7.290 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 12.150 24.300   7.290 

  Cho ngô bầu Khay 700 30 2 48,6 34.020 68.040 
  

20.412 

4.3 T  ê m y cấy           
 

291.600 0 87.480 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 48,6 49 145.800   43.740 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 48,6 49 145.800   43.740 

5 Đo phát thải khí Metan Điểm         
 

30.000 0 30.000 

  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 48,6 5 15.000   15.000 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 48,6 5 15.000   15.000 
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6 
Mua sắm máy móc, vật tư 

(cấp 1 lần) 
          

 
0 0 0 

6.1 
Bìn  p  n c ế p ẩm sin  

 ọc 
Cái 5 100 1.200 48,6         

6.2 
 ông cụ t c   ạt ngô 

3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 48,6         

6.3  ông cụ băm t ân l  ngô Cái 2 100 12.000 48,6         

6.4  ông cụ c ốn rơm Cái 1 100 135.000 48,6         

II Hạ tầng nội đồng             0 0 0 

1 Kênh tiêu                   

2 Đường nội đồng                   

III Chi phí khác             3.187 0 3.187 

1  Hội ng ị đầ  bờ   HNg ị 1 100 1175 48,6   1175   1175 

2 
 In tờ bướm kỹ t  ật và 

bảng so mà  l  lúa  
tờ 1 100 12 48,6 

  12   12 

3  Bảng biể  MH  cái 2 100 1000 48,6   2000   2000 

IV Tổng số (I+II+III)             4.702.675 0 1.707.554 

V 
Chi phí quản lý 

(3%*(IV)) 
  

          141.080 141.080   

 VI   Cộng tổng số (IV+V)              4.843.755 141.080 1.707.554 
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Bảng 9. Tổng hợp kinh phí hỗ MH canh tác xã Yên Phong năm 2018 

TT Hạng mục hỗ trợ 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ dự 

án hỗ 

trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư năm 

2018 

Thành tiền 
Vốn hỗ trợ từ dự án 

giao 

(%) (1000đ) ha (48,6 ha) (1000đ) PPMU HTX 

I Vật tư nông nghiệp             4.699.488 0 1.704.367 

1 Giống           4.763 390.744 0 390.744 

  Lúa xuân Kg 33 100 130 48,6 1.604 208.494   208.494 

  Lúa mùa Kg 45 100 30 48,6 2.187 65.610   65.610 

  Ngô đông Kg 20 100 120 48,6 972 116.640   116.640 

2 Phân bón           280.568 3.083.184 0 924.955 

2.1 Lúa xuân           94.819 1.028.376 0 308.513 

  Urea Kg 320 30 10 48,6 15.552 155.520   46.656 

  Lân super Kg 450 30 4 48,6 21.870 87.480   26.244 

  Kali Clorua Kg 180 30 12 48,6 8.748 104.976   31.493 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600 243.000   72.900 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400 
  

131.220 

2.2 Lúa mùa           86.557 973.944 0 292.183 

  Urea Kg 260 30 10 48,6 12.636 126.360   37.908 

  Lân super Kg 350 30 4 48,6 17.010 68.040   20.412 

  Kali Clorua Kg 170 30 12 48,6 8.262 99.144   29.743 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 48.600 243.000   72.900 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400 
  

131.220 

2.3 Ngô đông           99.193 1.080.864 0 324.259 
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  Urea Kg 420 30 10 48,6 20.412 204.120   61.236 

  Lân super Kg 600 30 4 48,6 29.160 116.640   34.992 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 48,6 10.692 128.304   38.491 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 48,6 38.880 194.400   58.320 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 49 437.400   131.220 

3 Chế phẩm Trichoderma            0 58.320 0 17.496 

  Xử lý rơm rạ vụ x ân Kg 2 30 150 48,6 97 14.580   4.374 

  Xử lý rơm rạ vụ mùa Kg 2 30 150 48,6 97 14.580   4.374 

  Xử lý t ân, gốc ngô Kg 4 30 150 48,6 194 29.160   8.748 

4 Thuê máy móc, vật tư Ha         
 

1.137.240 0 341.172 

4.1 T  ê m y làm đất           
 

729.000 0 218.700 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

  Ngô đông Ha 1 30 5000 48,6 49 243.000   72.900 

4.2 Thuê khay           
 

116.640 0 34.992 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 12.150 24.300   7.290 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 12.150 24.300   7.290 

  Cho ngô bầu Khay 700 30 2 48,6 34.020 68.040 
  

20.412 

4.3 T  ê m y cấy           
 

291.600 0 87.480 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 48,6 49 145.800   43.740 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 48,6 49 145.800   43.740 

5 Đo phát thải khí Metan Điểm         
 

30.000 0 30.000 

  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 48,6 5 15.000   15.000 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 48,6 5 15.000   15.000 
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6 
Mua sắm máy móc, vật tư 

(cấp 1 lần) 
          

 
0 0 0 

6.1 
Bìn  p  n c ế p ẩm sin  

 ọc 
Cái 5 100 1.200 48,6         

6.2 
 ông cụ t c   ạt ngô 

3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 48,6         

6.3  ông cụ băm t ân l  ngô Cái 2 100 12.000 48,6         

6.4  ông cụ c ốn rơm Cái 1 100 135.000 48,6         

II Hạ tầng nội đồng             0 0 0 

1 Kênh tiêu                   

2 Đường nội đồng                   

III Chi phí khác             3.187 0 3.187 

1  Hội ng ị đầ  bờ   HNg ị 1 100 1175 48,6   1175   1175 

2 
 In tờ bướm kỹ t  ật và 

bảng so mà  l  lúa  
tờ 1 100 12 48,6 

  12   12 

3  Bảng biể  MH  cái 2 100 1000 48,6   2000   2000 

IV Tổng số (I+II+III)             4.702.675 0 1.707.554 

V Chi phí quản lý (3%*(IV))   
          141.080 141.080   

 VI   Cộng tổng số (IV+V)              4.843.755 141.080 1.707.554 
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Bảng 10. Tổng hợp kinh phí hỗ MH canh tác xã Yên Phong trong ba năm 2016, 2017, 2018 

TT Hạng mục hỗ trợ 
Đơn 

vị tính  

Số 

lượng/ha 

Tỷ lệ dự 

án hỗ 

trợ  

Đơn giá 
Diện 

tích 

Khối lượng 

vật tư 3 

năm 

Thành tiền 
Vốn hỗ trợ từ dự án 

giao 

(%) (1000đ) ha   (1000đ) PPMU HTX 

I Vật tư nông nghiệp             11.422.280 485.600 4.243.877 

1 Giống           10.498 898.128 0 898.128 

  Lúa xuân Kg 33 100 130 48,6 3.208 416.988 0 416.988 

  Lúa mùa Kg 45 100 30 48,6 4.374 131.220 0 131.220 

  Ngô đông Kg 20 100 120 48,6 2.916 349.920 0 349.920 

2 Phân bón           746.885 7.247.232 0 2.466.353 

2.1 Lúa xuân           189.637 2.056.752 0 617.026 

  Urea Kg 320 30 10 48,6 31.104 311.040 0 93.312 

  Lân super Kg 450 30 4 48,6 43.740 174.960 0 52.488 

  Kali Clorua Kg 180 30 12 48,6 17.496 209.952 0 62.986 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 97.200 486.000 0 145.800 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 97 874.800 0 262.440 

2.2 Lúa mùa           259.670 1.947.888 0 876.550 

  Urea Kg 260 30 10 48,6 37.908 252.720 0 113.724 

  Lân super Kg 350 30 4 48,6 51.030 136.080 0 61.236 

  Kali Clorua Kg 170 30 12 48,6 24.786 198.288 0 89.230 

  Phân HCVS Kg 1000 30 5 48,6 145.800 486.000 0 218.700 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 146 874.800 0 393.660 

2.3 Ngô đông           297.578 3.242.592 0 972.778 

  Urea Kg 420 30 10 48,6 61.236 612.360 0 183.708 
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  Lân super Kg 600 30 4 48,6 87.480 349.920 0 104.976 

  Kali Clorua Kg 220 30 12 48,6 32.076 384.912 0 115.474 

  Phân HCVS Kg 800 30 5 48,6 116.640 583.200 0 174.960 

  Chế phẩm BVTV Sinh học ha 1 30 9000 48,6 146 1.312.200 0 393.660 

3 Chế phẩm Trichoderma            0 145.800 0 43.740 

  Xử lý rơm rạ vụ x ân Kg 2 30 150 48,6 194 29.160 0 8.748 

  Xử lý rơm rạ vụ mùa Kg 2 30 150 48,6 194 29.160 0 8.748 

  Xử lý t ân, gốc ngô Kg 4 30 150 48,6 583 87.480 0 26.244 

4 Thuê máy móc, vật tư Ha         0 2.585.520 0 775.656 

4.1 T  ê m y làm đất           0 1.701.000 0 510.300 

  Lúa xuân Ha 1 30 5000 48,6 97 486.000 0 145.800 

  Lúa mùa Ha 1 30 5000 48,6 97 486.000 0 145.800 

  Ngô đông Ha 1 30 5000 48,6 146 729.000 0 218.700 

4.2 Thuê khay           0 301.320 0 90.396 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 24.300 48.600 0 14.580 

  Cho mạ vụ xuân Khay 250 30 2 48,6 24.300 48.600 0 14.580 

  Cho ngô bầu Khay 700 30 2 48,6 102.060 204.120 0 61.236 

4.3 T  ê m y cấy           0 583.200 0 174.960 

  Cho lúa xuân Ha 1 30 3000 48,6 97 291.600 0 87.480 

  Cho lúa mùa Ha 1 30 3000 48,6 97 291.600 0 87.480 

5 Đo phát thải khí Metan Điểm         0 60.000 0 60.000 

  Cho lúa xuân Ha 5 100 3000 48,6 10 30.000 0 30.000 

  Cho lúa mùa Ha 5 100 3000 48,6 10 30.000 0 30.000 
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6 
Mua sắm máy móc, vật tư 

(cấp 1 lần) 
          0 485.600 485.600 0 

6.1 
Bìn  p  n c ế p ẩm sin  

 ọc 
Cái 5 100 1.200 48,6 243 291.600 291.600 0 

6.2 
 ông cụ t c   ạt ngô 

3A2,2Kw 
Cái 1 100 35.000 48,6 1 35.000 35.000 0 

6.3  ông cụ băm t ân l  ngô Cái 2 100 12.000 48,6 2 24.000 24.000 0 

6.4  ông cụ c ốn rơm Cái 1 100 135.000 48,6 1 135.000 135.000 0 

II Hạ tầng nội đồng           0 1.067.986 1.067.986 0 

1 Kênh tiêu           0 113.333 113.333 0 

2 Đường nội đồng           0 954.653 954.653 0 

III Chi phí khác           0 9.561 0 9.561 

1  Hội ng ị đầ  bờ   HNg ị 1 100 1175 48,6 0 3.525 0 3.525 

2 
 In tờ bướm kỹ t  ật và 

bảng so mà  l  lúa  
tờ 1 100 12 48,6 0 36 0 36 

3  Bảng biể  MH  cái 2 100 1000 48,6 0 6.000 0 6.000 

IV Tổng số (I+II+III)           0 12.499.827 1.553.586 4.253.438 

V 
Chi phí quản lý 

(3%*(IV)) 
  

        0 374.995 374.995   

 VI   Cộng tổng số (IV+V)            0 12.874.822 1.928.581 4.253.438 

 

Chú ý: Số lượng được hỗ trợ được áp dụng theo định mức của nhà nước quy định trong Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN về định mức 

chi khuyến nông
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2.5  Tóm tắt nội dung thiết kế hệ thống tưới, tiêu/hạ tầng nội đồng của các khu mẫu 

2.5.1  Căn cứ đề xuất hạ tầng nội đồng  

a. Lựa chọn công nghệ tưới cho mô hình  

Ở nước ta, nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất. Theo thống kê, lượng 

nước sử dụng  àng năm c o nông ng iệp khoảng 93 tỷ mét khối, ước tín  đến năm 

2030, cơ cấ  dùng nước sẽ t ay đổi với x   ướng nông nghiệp chiếm 75%. Do vậy, 

tiết kiệm nước trong nông nghiệp có ý ng ĩa  ết sức q an trong trong điều kiện biến 

đổi khí hậu. 

Theo kết quả kiểm kê khí nhà kính c a Việt Nam, cao nhất là lượng phát thải khu 

vực nông nghiệp (65,09 triệu tấn CO2) chiếm 43,1% tổng lượng phát thải khí nhà kính 

Quốc gia với tỷ trọng cao nhất trong khu vực trồng lúa (chiếm 57,5% tổng lượng phát 

thải trong nông nghiệp). Giảm phát thải Metan là một trong những biện p  p c ín  để 

giảm lượng phát thải n à kín , đặc biệt là trong khu vực trồng lúa nước do đặc điểm 

ruộng lúa ngập nước kéo dài làm khí Metan dần được  ìn  t àn  trong đất. Khi rút 

nước p ơi r ộng giữa vụ, rút nước định kỳ, lộ ruộng t ì lượng phát thải Metan sẽ giảm 

rõ rệt, đồng thời lại tiết kiệm nước, giảm độc tố trong đất, góp phần nâng cao năng 

suất lúa. 

Việt Nam với trên 3,8 triệu héc-ta can  t c lúa nước, việc áp dụng một chế độ tưới 

tiêu khoa học nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường là rất 

có ý ng ĩa và cần thiết. 

Kỹ thuật can  t c và c ăm sóc lúa thực hiện theo kỹ thuật Hệ thống thâm canh lúa 

cải tiến (System of Rice Intensification – SRI) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT 

công nhận tiến bộ kỹ thuật, nay đề xuất áp dụng cho mô hình trồng lúa ở xã Yên 

Phong. 

Từ đặc điểm sin  trưởng c a cây lúa cho thấy không nhất thiết phải tưới ngập liên 

tục, chỉ cần tưới ngập mặt ruộng giai đoạn hồi xanh (tránh cỏ) và giai đoạn trổ bông 

(không ản   ưởng đến năng s ất). T eo đó, xây dựng bảng tổng hợp kỹ thuật tưới cho 

lúa qua từng thời kỳ n ư sa   

BẢNG KHUNG TỔNG HỢP KỸ THUẬT TƯỚI CHO LÚA 

Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian 

(ngày) 
Quản lý nước mặt ruộng Quy trình tưới 

VỤ ĐÔNG XUÂN 

Đổ ải 3÷5 Duy trì 3÷5 cm Tưới 3÷5 đợt, 500m
3
/ a/đợt 

 ấy  ồi xan  10÷12 Duy trì 3 cm Tưới 01 đợt, 300m
3
/ a/đợt 

Đẻ nhánh 15÷20 

Chỉ tưới lên 3÷5 cm khi lớp 

nước thấp  ơn mặt ruộng 

10÷12cm 

Tưới 01 đợt, 

600÷700m
3
/ a/đợt 

Cuối đẻ nhánh 5÷7 T  o cạn 
Cuối giai đoạn tưới 01 đợt, 

700÷750m
3
/ a/đợt 

Làm đồng 12÷15 
Tưới lên 3÷5 cm khi lộ mặt 

ruộng 2 ngày đêm 

Tưới bổ s ng 01đợt, 

700m
3
/ a/đợt 

Trổ bông 10÷12 Duy trì liên tục 3÷5 cm Tưới 01 đợt, 700m
3
/ a/đợt 

  ắc xan  - 

Chín 
20÷25 

Chỉ tưới lên 3÷5 cm khi lớp 

nước thấp  ơn mặt ruộng 

Tưới 1÷2 đợt, 

600÷700m
3
/ a/đợt 
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10÷12cm 

Trước thu 

hoạch 
7÷10 T  o cạn r ộng   

VỤ HÈ THU 

Đổ ải 3÷4 Duy trì 3÷5 cm 
Tưới 3÷4 đợt, 

200÷300m
3
/ a/đợt 

 ấy  ồi xan  10÷12 Duy trì 3 cm Tưới 01 đợt, 300m
3
/ a/đợt 

Đẻ nhánh 15÷20 

Chỉ tưới lên 3÷5 cm khi lớp 

nước thấp  ơn mặt ruộng 

10÷12cm 

Tưới 01 đợt, 

500÷700m
3
/ a/đợt 

Cuối đẻ nhánh 5÷7 T  o cạn 
Cuối giai đoạn tưới 01 đợt, 

500÷700m
3
/ a/đợt 

Làm đồng 12÷15 
Tưới lên 3÷5 cm khi lộ mặt 

ruộng 2 ngày đêm 

Tưới bổ s ng 01đợt, 

700m3/ a/đợt 

Trổ bông 10÷12 Duy trì liên tục 3÷5 cm Tưới 01 đợt, 700m
3
/ a/đợt 

  ắc xan  - 

Chín 
20÷25 

Chỉ tưới lên 3÷5 cm khi lớp 

nước thấp  ơn mặt ruộng 

10÷12cm 

Tưới 1÷2 đợt, 

600÷700m
3
/ a/đợt 

Trước thu 

hoạch 
7÷10 T  o cạn r ộng   

Lưu ý: Nếu trong đợt tưới có mưa (hoặc dự báo có mưa), nên giảm mức tưới cho phù hợp. 

Cụ thể, nếu tổng lượng mưa tích lũy mà: 

  - Nhỏ hơn 20 mm, tiến hành tưới bình thương 

  - Từ 20-50 mm, cắt giảm một nửa mức tưới 

  - Lớn hơn 50 mm, không cần tưới 

b. Hệ thống tiêu và đường giao thông nội đồng 

Trên cơ sở đ n  gi   iện trạng hệ thống tiê  và đường giao thông nội đồng nhận 

thấy: 

+   c đường nội đồng hiện nay vẫn đ  năng lực làm việc khi triển khai mô hình. 

T y n iên, để tăng k ả năng vận chuyển sau thu hoạch, cần thiết kiên cố hóa một số 

tuyến đường. 

+ Hệ thống tiê  nước hiện nay ch  yếu chảy tràn về kênh DR2 dọc theo biên giới 

phía Nam c a khu mô hình, ngoài ra chỉ có kên   R1 là kên  tiê  n  n  để t   nước 

đổ về kênh DR2. Do vậy cần thiết cần xây dựng thêm một số kên  tiê  để đảm bảo 

nhu cầ  tiê  nước mặt ruộng c o k   mô  ìn , giúp mô  ìn  đạt được hiệu quả cao 

nhất. 

2.5.2. Thiết kế phát triển nội đồng 

a. Quy mô đồng ruộng 

Tổng diện tích c a khu vực lựa chọn mô hình là 48,6 ha, gồm 200 ô ruộng có diện 

tích từ 1.007 m
2
 đên 4.052 m

2
 ( ìn  4).  ao độ địa hình c a khu ruộng khá bằng phẳng, 

biến đổi từ +6,97 m đến +7,80 m. Khu ruộng 1 có diện tích là 3,56 ha, cao độ bình 

quân khoảng +7,3 m, gồm 17 hộ; khu ruộng 2 có diện tích là 4,82 ha, cao độ bình quân 

khoảng +7,3m, gồm 25 hộ; khu ruộng 3 gồm 6,89 ha, cao độ bình quân khoảng 7,6m, 

gồm 38 hộ; khu ruộng 4 có diện tích là 7,2 ha, cao độ bình quân khoảng gồm 40 hộ; 

khu ruộng 5 có diện tích là 7,56 ha, cao độ bình quân khoảng +7,4m, gồm 39 hộ; khu 
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ruộng 6 có diện tích là 18,57, cao độ bình quân khoảng +7,5m, gồm 43 hộ.  o cao độ 

địa hình c a các khu ruộng bằng phẳng nên không cần phải thiết kế san mặt ruộng. 

Diện tích ruộng c a các hộ được thể hiện ở hình 6. 
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Hình 6. Diện tích ruộng c a các hộ 

a. Chế độ tưới cho cây lúa 
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Hình 7. Theo dõi lớp nước trên mặt ruộng 

P ương p  p tưới k ô ướt xen kẽ AWD là việc không liên tục duy trì lớp nước 

trên mặt ruộng  nhằm tiết kiệm nước và tránh tạo ra điều kiện kị k í để phát thải khí 

mê tan n ưng vẫn duy trì sản lượng mong muốn. Để theo dõi lớp nước trên ruộng, một 

ống PVC có chiều dài 30 cm với 15 cm đục lỗ được sử dụng (  ìn  5). Sa  k i tưới, 

mực nước trên ruộng sẽ giảm từ từ, khi mực nước giảm xuống 15 cm dưới bề mặt 

ruộng thì tiếp tục được tưới lại tới một lớp nước nhất định phụ thuộc vào từng thời kỳ 

sin  trưởng c a cây lúa. Để đảm bảo cây lúa phát triển tốt, nhu cầ  nước c a cây lúa 

theo các thời kỳ sin  trưởng được tính toán dựa vào điều kiện khí hậu, thổ n ưỡng và 

chế độ sin  trưởng c a cây lúa và đối chiếu với lớp nước mặt ruộng t eo p ương p  p 

AWD. Kết quả tính toán chế độ tưới chh 

b. Thiết kế hệ thống tiêu mặt ruộng và đường nội đồng 

  ia k   mô  ìn  t àn  6 vùng tiê  nước n ư  ìn  vẽ. K i đó tiến hành cải tạo hệ 

thống tiêu mặt ruộng và đường nội đồng n ư sa   

+ Phá bỏ đường ND2, thay thế bằng kên  tiê   1, tiê  nước cho vùng 1 và vùng 

2  kên  đất, mặt cắt hình thang; 

+ Xây bổ sung kênh tiêu D2 chạy song song với kên  tưới IR2, tiê  nước cho 

vùng 3  kên  đất, mặt cắt hình thang; 

+ Xây bổ sung kênh tiêu D3 chạy song song với kên  tưới IR3, tiê  nước cho 

vùng 4  kên  đất, mặt cắt hình thang; 

+ Xây bổ sung kênh tiêu D5 chạy song song với kên  tưới IR5, tiê  nước cho 

vùng 6: kênh đất, mặt cắt hình thang; 
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+ Cải tạo nâng cấp c c đường NĐ3 và NĐ5    c đường được đổ lớp bê tông dày 

20cm, lớp đ  dăm c èn dày 10 cm. 

TT 
Hạng 

mục 
Đề xuất xây dựng 

Kích thước, độ dài của hệ thống 

kênh mương nội đồng 

1 
Thiết kế 

Vùng 1,2 

+ Phá bỏ đường nội đồng ND2 

+ Xây mới p ai điều tiết trên 

kên  tưới IR1, IR2 

+ Xây mới kênh tiêu D1 và 

cống tiê  nước K2 

+ P ai điều tiết kíc  t ước 0,4x0,4 

+ Kên  tiê  nước dài L=536m, 

(bxh)m=(0,5x0,53)m 

+ Xây mới cống tiê  nước D=0,4m, 

L=2m 

2 
Thiết kế  

Vùng 3 

+ Xây mới phai điều tiết trên 

kên  tưới IR3 

+ Xây mới kênh tiêu D2 và 

cống tiê  nước K3 

+ P ai điều tiết kíc  t ước 0,4x0,4 

+ Kên  tiê  nước dài L=539m, 

(bxh)m=(0,5x0,63)m 

+ Xây mới cống tiê  nước D=0,4m, 

L=2m 

3 
Thiết kế  

Vùng 4 

+ Xây mới p ai điều tiết trên 

kên  tưới IR4 

+ Xây mới kênh tiêu D3 và 

cống tiê  nước K4 

+ P ai điều tiết kíc  t ước 0,4x0,4 

+ Kên  tiê  nước dài L=541m, 

(bxh)m=(0,5x0,5)m 

+ Xây mới cống tiê  nước D=0,4m, 

L=2m 

4 
Thiết kế  

Vùng 5 

+ Xây mới p ai điều tiết trên 

kên  tưới IR5 

+ Nạo vét kênh tiêu D4 và xây 

mới cống tiê  nước K5 

+ P ai điều tiết kíc  t ước 0,4x0,4 

+ Kên  tiê  nước dài L=547m, 

(bxh)m=(0,8x0,55)m 

+ Xây mới cống tiê  nước D=0,4m, 

L=2m 

5 
Thiết kế  

Vùng 6 

+ Xây mới p ai điều tiết trên 

kên  tưới IR6 

+ Xây mới kênh tiêu D5 và 

xây mới cống tiê  nước K6 

+ P ai điều tiết kíc  t ước 0,4x0,4 

+ Kên  tiê  nước dài L=544m, 

(bxh)m=(0,5x0,51)m 

+ Xây mới cống tiê  nước D=0,4m, 

L=2m 

 

TT Hạng mục 
Đề xuất xây 

dựng 
Kích thước, kết cấu xây dựng 

1 Thiết kế đường số 

ND3 (đường Đan  2) 
+ Nâng cấp +Đường ph  mặt bê tông, L=545m, B=4m 

2 Thiết kế đường số 

ND5 (đường Đan  7) 
+ Nâng cấp +Đường ph  mặt bê tông, L=551m, B=4m 
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Bảng 11. Thông số thiết kế của kênh tiêu xây mới và sau nạo vét, đường giao thông nội đồng cải tạo 

Q- lưu lượng tập trung, Q = q.F (m
3
/s);  

v- vận tốc chảy trong kênh/cống (m/s); vkl – vận tốc không lắng cho phép (m/s); vkx – vận tốc không xói cho phép (m/s); 

F- Diện tích lưu vực (ha); L- chiều dài (m); b- chiều rộng (m); h- chiều cao (m); 

 q- hệ số tiêu mặt ruộng (l/s.ha); 

TT Tên kênh F(ha) L(m) b(m) h(m) m q(l/s.ha) Q(m
3
/s) v(m/s) vkl(m/s) vkx(m/s) Ghi chú 

I. Kênh tiêu                       

1 D1 8,38 536 0,4 0,56 1,5 9,0 0,08 0,29 0,18 0,53 Kên  đất, đào mới 

2 D2 6,89 539 0,4 0,52 1,5 9,0 0,06 0,27 0,17 0,53 Kên  đất, đào mới 

3 D3 7,2 541 0,4 0,53 1,5 9,0 0,06 0,28 0,17 0,53 Kên  đất, đào mới 

4 D4 7,56 547 0,8 0,55 1,5 9,0 0,07 0,28 0,17 0,53 Kên  đất, nạo vét 

5 D5 7,65 544 0,4 0,54 1,5 9,0 0,07 0,28 0,17 0,53 Kên  đất, đào mới 

II. Đường giao thông                     

1 ND3 (đường Đan  2) 545 4               
Bê tông dày 20 cm, 

Đ  dăm dày 10 cm 

2 ND5 (đường Đan  7) 550 4        
Bê tông dày 20 cm, 

Đ  dăm dày 10 cm 
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Hình 8. Hệ thống kênh mương tưới tiêu và đường nội đồng 
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c ¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u  d 1

 
 

 

 

 

c ¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u  d 2
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c ¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u  d 3

 
 

 

 

 

c ¾t  n g an g  ®¹ i d iÖn  t u y Õn  k ª n h  t iª u  d 5
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MÆt  c ¾t  n g an g  ®iÓn  h ×n h  ® ê n g  n d 3 

 

 

MÆt  c ¾t  n g an g  ®iÓn  h ×n h  ® ê n g  n d 5 
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1

1

TØ l Ö:  1/25

 
 

 

Hình 9. Mặt cắt đại diện của cống, phai chắn, kênh tiêu và đường nội đồng 

 

c. Dự toán 

 ăn cứ lập dự toán 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 1/4/2014  
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- Nghị định số 32/2015/NĐ- P ngày 25 t  ng 3 năm 2015 c a Chính Ph  về quản 

lý c i p í đầ  tư xây dựng công trình. 

- T ông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a Bộ Xây dựng  ướng dẫn lập và 

quản lý c i p í đầ  tư xây dựng. 

- Nghị địn  59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 c a chính ph  về quản lý dự  n đầu 

tư xây dựng. 

- Nghị địn  46/2015/NĐ-Cp ngày 12/5/2015 c a chính ph  về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng. 

- Chi phí quản lý dự  n đầ  tư xây dựng và c i p í k  c được tín  t eo văn bản số 

957/BXD-VP ngày 29/9/2009 c a Bộ Xây dựng. 

- T ông tư 05/2016/TT-BX  ngày 10 t  ng 3 năm 2016 c a Bộ Xây dựng 

 - Hướng dẫn x c địn  đơn gi  n ân công trong q ản lý c i p í đầ  tư xây dựng. 

- T ông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/2/2016 c a Bộ Tài c ín  q y định về chi 

phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán. 

- Định mức dự toán xây dựng công trình Công bố kèm t eo công văn số1776 

BXD-VP ngày 16/8/2007 c a Bộ xây dựng. 

- Áp dụng định mức ban hành kốm theo cụng văn số 1777 BXD-VP ngày 

16/8/2007 c a Bộ xây dựng. 

- Thuế giá trị gia tăng được tính theo Nghị định số nghị định 121/2011/NĐ-CP 

ngày 27/12/2011 c a chính ph ; Nghị định số 123/2008/ Đ-CP ngày 08/12/2008 Quy 

định chi tiết và  ướng dẫn thi hành một số điều c a luật thuế giá trị gia tăng.  

-   c Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác. 

Bảng 12. Tổng hợp dự toán kênh tiêu và đường 

Số  
Hạng mục công trình 

Giá trị 

trước thuế 

 (VNĐ) 

Thuế 

GTGT 
Giá trị sau 

thuế  

(VNĐ) 
TT 10% 

I Kênh tiêu 103.030.440 10.303.044 113.333.484 

1 
Kên  tiê  nội đồng  1 xã 

Yên Phong 
12.307.907 1.230.791 13.538.698 

2 
Kênh tiê  nội đồng  2 xã 

Yên Phong 
17.551.139 1.755.114 19.306.253 

3 
Kên  tiê  nội đồng  3 xã 

Yên Phong 
17.551.139 1.755.114 19.306.253 

4 
Kên  tiê  nội đồng  4 xã 

Yên Phong 
8.700.707 870.071 9.570.778 

5 
Kên  tiê  nội đồng  5 xã 

Yên Phong 
20.476.380 2.047.638 22.524.018 

6 
Kên  tiê  nội đồng  R2 xã 

Yên Phong 
15.017.898 1.501.790 16.519.688 
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7 
 ống tiê  q a đường Yên 

Phong 
6.108.915 610.892 6.719.807 

8 
 ửa lắp p ai đầ  kên  tưới xã 

Yên Phong 
5.316.355 531.636 5.847.991 

II Đường giao thông nội đồng 867.866.713 86.786.671 954.653.384 

1 P   bỏ đường N 2 30.250.086 3.025.009 33.275.095 

2 

Đường giao t ông nội đồng 

Đồng đan  2 (N 3) xã Yên 

Phong 
416.214.245 41.621.425 457.835.670 

3 

Đường giao t ông nội đồng 

Đồng đan  7 (N 5) xã Yên 

Phong 
421.402.382 42.140.238 463.542.620 

  

Tổng chi phí cải tạo kênh và 

đường nội đồng mô hình 

Lúa xã Yên Phong 
970.897.153 97.089.715 1.067.986.868 

 

Dự toán chi tiết của kênh tiêu và đường được thể hiện ở phụ lục5 

d.  Tổng vốn đầu tư: 1.067.986.868 đồng 

Trong đó: 

 Nguồn tài chính từ dự án:  1.067.986.868 đ    

e. Kế hoạch mua sắm 

 Mua sắm vật tư nông ng iệp và các thiết bị sản xuất nông nghiệp được thực hiện 

từ tháng 11 đến tháng 12  năm 2016. 

 Đấu thầu xây dựng hệ thống kên  tiê  và đường nội đồng thực hiện trong tháng 

12 năm 2016. 

f.  Tiến độ xây dựng 

Xây dựng hệ thống kên  và đường nội đồng thực hiện trong tháng 12 năm 2016. 

g.  Tổ chức thực hiện 

 Tổ chức gi m s t  Đơn vị tư vấn giám sát c a Ch  đầ  tư, Tư vấn PI , tư vấn 

CSA và giám sát cộng đồng. 

 Tổ chức vận hành và bảo dưỡng: Công tác vận hành bảo dưỡng hệ thống kênh 

nội đồng do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Phong thực hiện. 

 Tập huấn: Các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa thực 

hiện, Đội tư vấn CSA phối hợp thực hiện. 
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3. QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ  

3.1  Yêu cầu về quản lý khai thác kênh 

Khai thác kênh các cấp phải t eo đúng c ức năng, n iệm vụ thiết kế được phê 

duyệt. Khi muốn t ay đổi nhiệm vụ, mục đíc  sử dụng, hoặc công suất thiết kế c a 

kênh phải được sự xem xét và quyết định c a cơ q an q ản lý có thẩm quyền 

Hệ thống kên  tiê  là kên  đất nên hằng năm cần có kế hoạch nạo vét bùn cát lắng 

đọng, k ơi t ông dòng c ảy để đảm bảo mặt cắt ngang c a kênh và cống tiêu theo 

thiết kế. 

3.2  Điều tiết nước trên kênh 

a. Yêu cầu kỹ thuật: 

 - Đơn vị quản lý căn cứ vào quy trình vận hành hệ thống được phê duyệt quy 

định cụ thể mực nước cao nhất, mực nước thấp nhất cho phép c a mỗi cấp kênh và các 

công trìn  trên kên  để thực hiện các tiêu lệnh vận hành; 

- Mức nước điều tiết trên k ông vượt quá mức nước thiết kế lớn nhất c a cấp 

kênh; 

 - Kênh làm bằng đất hoặc lát khan bằng các vật liệ  k  c, k i điều tiết nước 

trên kênh vận tốc dòng chảy trong kênh khống chế từ 0,2 m/s đến 0,5 m/s (kênh qua 

vùng đất xấu thì có thể lấy nhỏ  ơn 0,05m/s đến 0,2m/s); 

 - Khi dẫn t  o nước trên các cấp kênh, tốc độ nước chảy k ông được vượt quá 

tốc độ k ông xói c o p ép, và k ông được nhỏ  ơn tốc độ lắng đọng cho phép trên 

mỗi cấp kênh ứng với kết cấu vật liệu làm kênh. 

b. Yêu cầu công tác quản lý phân phối nước trên kênh 

 - Đơn vị quản lý có trách nhiệm và phối hợp với chính quyền địa p ương,  ộ 

dùng nước để lập kế hoạc  dùng nước và chỉ đạo điều tiết nước ngay từ đầu các vụ 

gieo trồng chính; 

 - Đơn vị quản lý xây dựng p ương  n điều tiết nước và quản lý, vận hành kênh 

đảm bảo cấp nước tối ư  trong điè  kiện nguồn nước cụ thể c a hệ thống; 

 -  ăn cứ vào kế hoạc  dùng nước từng vụ, khả năng c  yển nước c a mỗi cấp 

kênh, tình trạng và chất lượng c a hộ thống kên  để khống chế lư  lượng và thời gian 

đưa nước vào các kênh cấp dưới nế  là nước tưới và lên kênh cấp trên nếu là tiêu 

nước; 

 - Trong quá trình dẫn nước nếu xảy ra sự cố cán bộ vận hành có quyền nâng 

hoặc hạ mức nước trên các cấp kên  n ưng p ải b o ngay c o lãn  đạo c c đơn vị, hộ 

dùng nước biết để hạn chế hoặc đìn  c ỉ việc lấy nước vào hệ thống. 

3.3  Công tác kiểm tra, theo dõi vận hành hệ thống kênh 

a. Chế độ kiểm tra thường xuyên 

Chế độ kiểm tra, t eo dõi t ường xuyên kênh và hệ thống kênh thuộc trách nhiệm 

c a công nhân vận hành kênh. Dựa vào quy trình vận  àn , định mức cho công tác 

quản lý, đơn vị quản lý phải phân công nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, vận hành một số 

kênh, công trình trên kênh và trang thiết bị theo phạm vi quản lý c a chính quyền và 

HTX Yên Phong. 
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Kiểm tra t eo dõi t ường xuyên nhằm đảm bảo sự hoạt động bìn  t ường c a 

kênh cả lúc kên  đang làm nhiệm vụ dẫn nước hoặc không dẫn nước, phát hiện, phòng 

ngừa các hành vi sai phạm đối với sự toàn vẹn c a tuyến kên  n ư vi p ạm hành lang 

bảo vệ kênh; xâm lấn kên , đào bới bờ kênh, xây công trình trái phép trên kênh, bờ 

kênh. 

b. Chế độ kiểm tra đánh giá định kỳ 

Kiểm tra, đ n  gi  định kỳ do trách nhiệm c a các cụm, trạm và đơn vị quản lý 

nhằm đ n  gi  tìn   ìn   oạt động c a tuyến kênh trong 1 vụ sản xuất và cả năm.   ế 

độ kiểm tra 1 năm gồm 2 đợt; đợt 1 vào đầ  mùa mưa lũ và đợt 2 vào cuối mùa mưa lũ. 

Kiểm tra vào đầ  mùa mưa lũ được thực hiện xong trước 1 tháng khi bắt đầu mùa 

mưa lũ c ín  được q y định trong quy trình vận hành hệ thống (ví dụ ở miền bắc xong 

trước ngày 30/4  àng năm) n ằm đ n  gi  tín  trạng kênh, hệ thống kênh, phát hiện 

những công ciệc cần phải tiến hành khẩn cấp nếu cần để đảm bảo hệ thống kênh hoạt 

động bìn  t ường trong mùa mưa lũ t eo c ức năng n iệm vụ. 

Kiểm tra vào cuối mùa mưa Iũ được tiến  àn  xong trước 1 tháng kể từ mùa mưa 

lũ c ín  kết thúc trong quy trình vận hành hệ thống kênh (ví dụ ở miền bắc xong trước 

31 t  ng 10  àng năm) n ằm đ n  gi   iện trạng hệ thống sa  mùa mưa Iũ và lập báo 

c o làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa và tu bổ  àng năm. Trường hợp bị  ư  ại nặng 

do mưa Iũ vượt tần suất thiết kế hoặc do các nguyên nhân k  c t ì đơn vị quản lý phải 

b o c o cơ q an cấp trên để có giải pháp khắc phục xử lý. 

Tổ kiểm tra đ n  gi  định kỳ do đơn vị quản lý thành lập có sự tham gia c a các 

phòng, ban kỹ thuật, cán bộ chuyên môn và sự tham gia c a các thành viên thuộc các 

cụm, trạm th y nông. 

c. Kiểm tra đặc biệt 

K i đã xảy ra hoặc có những hiện tượng có thể xảy ra sự cố làm  ư  ỏng lớn kênh 

và c c công trìn  trên kên  t ì đơn vị quản lý phải tiến hành kiểm tra ngay. X c định 

các giải p  p và   y động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng khắc phục. Trường hợp 

những ng y cơ cũng n ư n ững vấn đề sự cố lớn cần b o c o cơ q an q ản lý nhà 

nước cấp địa p ương, cấp tr ng ương và c c đơn vị nghiên cứ  c  yên sâ  để kiểm tra 

đ n  gi  tìn  trạng sự cố hoặc ng y cơ xảy ra sự cố. 

3.4  Công tác bảo dưỡng và tu sửa hệ thống kênh 

a. Bảo dưỡng thường xuyên 

Cùng với kiểm tra t eo dõi t ường xuyên, bảo dưỡng t ường xuyên là nhiệm vụ 

và trách nhiệm c a công nhân vận hành nhằm giải quyết ngay những vấn đề phát sinh 

t ường xuyên mà nếu không thực hiện sẽ ản   ưởng ngay đến công tác phân phối 

nước và lâ   ơn nữa sẽ dẫn đến ản   ưởng lớn đến hoạt động bìn  t ường c a kênh, 

công trình trên kênh và c a cả hệ thống. Nội dung công tác bảo dưỡng t ường xuyên 

n ư sa   

- Dọn sạch bờ kênh, mái kênh, lòng kênh, vớt hết r c rưởi, đất đ  làm cản dòng 

nước trên rãn  tiê  nước dọc kên , trước cửa cống, k e p ai, trước các công trình trên 

kênh mà nếu không thực hiện sẽ ản   ưởng ngay đến việc vận hành phân phối nước; 

- Bồi trúc bờ kên , m i kên  đảm bảo nước k ông đọng trên bờ và mái kênh; 

- Nạo vét đất lắng đọng tại các bể lắng trước các cống luồn; 
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- Trồng cỏ vào những chỗ có cỏ chết, cắt cỏ dọc bờ kênh và mái ngoài c a kênh; 

- Lát, sắp xếp lại những chỗ kè đ , l t gạch hoặc tấm bê tông bị bong ra; 

- Sửa chữa những chỗ bị thẩm lậu, sạt sụt gây mất nước trên kênh; 

- Lau chùi và tra dầu mỡ vào các thiết bị cơ k í, t iết bị quản lý đảm bảo những vị 

trí cần dầu mỡ l ôn ướt; 

- Cọ rửa sạch sẽ cánh cửa cống, các bộ phận công trình bị rêu, rác bám. 

b. Sửa chữa thường xuyên 

+ Sửa chữa những chỗ  ư  ỏng c a kên  và công trìn  trên kên  n ư bồi trúc bờ 

kênh, nạo vét lòng kênh, chống rò rỉ và thẩm lậ  nước. 

+ Sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc và p ương tiện quản lý. 

+ Nạo vét kên  tưới và công trìn  trên kên  tưới: nạo vét kên  tưới được thực hiện 

 àng năm 

+ Sửa chữa t ường x yên đối với kênh tiêu: Nạo vét các cửa khẩu trên công trình 

tiê  3 năm t ực hiện 1 lần; phạm vi nạo vét gồm diện tích phần xây đúc, trước và sau 

phần xây đúc là 10m; 

c. Sửa chữa hư hỏng đột xuất 

Khi kênh và các công trìn  trên kên  có  ư  ỏng đột xuất phải áp dụng ngay các 

biện pháp: 

- Hạn chế sự làm việc c a kênh hoặc công trình trên kênh, nế   ư  ỏng nặng có 

thể đìn  c ỉ tạm thời sự làm việc c a kênh hoặc công trình trên kênh; 

- Tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo s t, x c địn  đầy đ  những  ư  ỏng, lập biên 

bản báo cáo, lập dự án sửa chữa, khôi phục công trình và phê duyệt theo thẩm quyền 

q y định c a đơn vị quản lý; 

- Việc tu sửa phải tiến hành nhanh chóng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật 

và kịp thời phục vụ sản xuất. 

Trường hợp sửa chữa có quy mô và khối lượng lớn đơn vị quản lý phải lập dự án 

và thực hiện theo trình tự th  tục quản lý đầ  tư xây dựng cơ bản và c c q y định khác 

c a pháp luật. 

3.5. Bảo vệ hệ thống kênh 

Đơn vị quản lý xây dựng các nội quy về quản lý từng tuyến kênh và hệ thống, tập 

huấn và khoán công tác bảo vệ kên  đến từng công nhân vận hành. 

- Trông coi, bảo vệ bờ kênh và hành lang an toàn c a kênh; phát hiện các hành vi 

vi phạm hành lang bảo vệ kênh; tuyên truyền luật pháp về công tác bảo vệ hành lang 

công trìn  kên  mương; xử lý theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp không xử lý được 

thì phải sơ  ọa phạm vi xâm hại và báo cáo lên cấp trên quản lý trực tiếp; 

- Bảo vệ công trình trên kênh và các thiết bị quản lý lắp đặt trên kênh; 

- Trông coi, bảo vệ sự thông thoáng c a lòng kênh và nguồn nước trong kênh. 

Những hành vi xả rác, xả nước thải xuống kênh phải được phép, nế  k ông người 

được giao quản lý kênh phải tiến hành lập biên bản, báo cáo lên cấp trên để xử lý. 



 61 

4.  CÁC KHÓA TẬP HUẤN THỰC HIỆN MÔ HÌNH CSA  

Trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức 05 lớp tập huấn. 

TT Hạng mục đào tạo/hướng dẫn 

Cây 

trồng 

thuộc 

mô 

hình 

Số 

người 

cần 

đạo 

tạo 

Tỷ lệ 

nữ 

(%) 

Số 

lớp 

Thời gian đào 

tạo 

1 + Kỹ thuật làm đất 

+ Kỹ thuật ngâm   giống 

+ Kỹ thuật gieo cấy mạ khay 

+ IPM trên cây lúa 

+ Kỹ thuật bón p ân đạm bằng 

bảng so màu lá lúa; 

+ Kỹ thuật vùi   phế phụ phẩm 

sau thu hoạch làm phân bón hữu 

cơ. 

+ Kỹ thuật tưới k ô xen ướt cho 

cây lúa (SRI) 

+ Quản lý tưới có sự tham gia 

c a người dân (PIM) và chuyển 

giao quản lý tưới. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu 

bảo dưỡng công trình th y lợi, 

lập kế hoạch phân phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu 

bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu 

mô  ìn . nước. 

Cây lúa 150 50% 3 Tháng 7/2016; 

12/2016; 

và 

Tháng 12/2017  

 + Kỹ thuật làm đất, lên luống 

+ Kỹ thuật công cụ gieo hạt 

+ IPM trên cây ngô; 

+ Kỹ thuật quản lý din  dưỡng 

tổng hợp INM cho cây ngô 

+ Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm 

cho cây ngô; 

+ Kỹ thuật vùi   phế phụ phẩm 

sau thu hoạch làm phân bón hữu 

cơ. 

+ Quản lý tưới có sự tham gia 

c a người dân (PIM) và chuyển 

giao quản lý tưới. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu 

bảo dưỡng công trình th y lợi, 

lập kế hoạch phân phối nước. 

+ Quản lý, vận hành và duy tu 

bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu khu 

mô hình. 

Cây 

ngô 

100 50% 2 Tháng 

7/2017;7/2018; 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Tính toán nhu cầu nước cho cây trồng 

1.1. Cơ sở tính toán chế độ tưới cho cây trồng cạn 

Cây trồng cạn n ư (k oai, ngô, lạc, đậ , ra  mà ....) có đặc điểm khác hẳn với cây 

lúa là sin  trưởng và phát triển tốt trong ruộng không có lớp nước mặt ruộng, chỉ cần 

tưới đ  độ ẩm trong đất từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch theo yêu cầu c a cây trồng 

là đ  n ưng cần phải có biện pháp, kỹ thuật tưới tốt để k ông làm đất bão  oà nước và 

sẽ k ông có lượng nước ngấm lãng phí xuống tầng sâu.  

- Là cây trồng phát triển trên môi trường đất ẩm. Độ ẩm trong tầng đất canh tác sẽ 

duy trì theo công thức tưới tăng sản. 

- Chế độ tưới cho cây trồng cạn cũng n ư lúa là dựa trên p ương trìn  cân bằng 

nước mặt ruộng, cụ thể hoá trong tầng đất ẩm nuôi cây. P ương trìn  có dạng: 

 mi = (Whi + Wci) - (W0i + ∑P0i + ΔWi) 

Trong đó  

  mi - tổng lượng nước cần tưới trong thời đoạn (m
3
/ha). 

  Whi - lượng nước hao trong thời đoạn tính toán (m
3
/ha). 

  Whi = 10.ETc.ti 

  ETc - cường độ bốc  ơi mặt ruộng (hoặc cường độ nước hao, mm/ngày). 

  ti -  thời gian  ao nước (số ngày). 

  Wci - lượng nước cần trữ trong tầng đất canh tác ở cuối thời đoạn tính toán 

(m
3
/ha), Wci có thể tín  to n n ư sa   

  Wci=10.βci.γk.Hi(m
3
/ha). 

  γk - dung trọng khô c a đất (tấn/m
3
). 

  βci - độ ẩm đất ở cuối thời đoạn, có thể tính theo (%) dung trọng khô c a đất. 

- Lượng nước chứa trong tần đất cuối thời đoạn Wci được khống chế t eo điều 

kiện: 

  Wβmini ≤ Wci ≤ Wβmaxi 

  Trong đó   

  Wβmax i = 10.γk.βmaxi.Hi (m
3
/ha). 

 Woi - lượng nước sẵn có trong đất đầu thời đoạn tín  to n, x c định theo: 

  Woi =10.γk.β0i.H0i (m
3
/ha). 

 ∑P0i - lượng nước mà cây trồng sử dụng được trong thời đoạn tính toán: 

  ∑P0i=∑αi.Ci.Pi 

  Trong đó  

  Pi - lượng mưa t ực tế rơi x ống ruộng theo tần suất thiết kế (mm). 

  Ci - hệ số biểu thị phần nước mưa có t ể ngấm xuống đất, x c định theo thực 

nghiệm: Ci = 1 - σi 
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  σi - hệ số dòng chảy, x c định theo thực nghiệm. 

  αi - hệ số sử dụng nước mưa, t ông q a tín  to n x c định. 

- Chú ý khi tính toán cần nhân với 10 để đổi ra m
3
/ha. 

 ΔWi - lượng nước mà cây trồng sử dụng t êm được trong thời đoạn tính toán: 

   ΔWi=WHi+Wmi 

       WHi - lượng nước mà cây trồng sử dụng được do sự gia tăng c iều sâu tầng đất 

canh tác vì rễ cây ngày càng phát triển: 

 WHi = 10.γk.β0i.(Hi - Hi-1) (m
3
/ha) 

 Wmi - lượng nước ngầm dưới đất mà cây trồng có thể sử dụng được do tác dụng 

mao quản leo làm cho cây trồng  út được lượng nước này. Lượng nước này phụ thuộc 

vào chiều sâu mực nước ngầm và loại đất vùng trồng trọt. Khi thiếu tài liệu thực 

nghiệm có thể x c định theo hệ thức: Wmi = Kni.ETC 

Trong đó  Kni - hệ số sử dụng nước ngầm phụ thuộc độ sâu mực nước ngầm và loại đất 

và được x c định theo thực nghiệm. 

1.2. Cơ sở tính toán chế độ tưới cho cây lúa 

P ương trìn  cơ bản để x c  định chế độ tưới cho lúa mùa dựa vào p ương trìn  

cân bằng nước mặt ruộng: 

hci = hoi + mi + Poi  - Ki – ETci – Ci (*) 

Trong đó  

hci: lớp nước mặt ruộng cuối thời đoạn tính toán (mm) 

hoi : : lớp nước mặt ruộng đầu  thời đoạn tính toán (mm) 

mi  lượng nước tưới trong thời đoạn tính toán (mm) 

Poi   lượng nước mưa sử dụng được trong thời đoạn tính toán (mm). 

Ki   lượng nước ngầm ngấm xuống đất trong thời đoạn tính toán (mm/ngày) 

ETci   lượng bốc  ơi mặt ruộng thời đoạn tính toán (mm/ngày). 

Ci   lượng nước t  o đi trong t ời đoạn tính toán. 

Khi lớp nước mặt ruộng lớn  ơn độ sâu lớp nước cho phép phải t  o đi, do đó    i 

= hci – hmaxi 

Điều kiện ràng buộc c a p ương trìn  (*) trên là   

[hmin]i ≤  ci≤ [  max]i 
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 Kết quả tính toán chế độ tưới cho ngô 

 

STT Ngày   

Độ sâu 

 bộ rễ  

(mm) 

Lượng 

nước 

hao Whi  

(m
3
/ha) 

Lượng 

mưa 

thiết kế 

(mm) 

Lượng 

mưa 

hiệu quả 

2 

(m3/ha) 

WHi Wni 
    ∆W 

(m3/ha) 

Công thức tưới 

(m
3
/ha) 

Mức 

tưới 

(m
3
/ha) 

Lượng 

nước 

trong 

tầng đất 

(m
3
/ha) 

Lượng 

nước 

tháo 

(m
3
/ha) 

Wmin Wmax       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1     300                   720.00   

2 9/25 

G
ie

o
- 

M
ọ

c 
m

ầ
m

  

300 10.77 0 0 0 0 0 720 960 200 909.23 0.00 

3 9/26 300 10.77 0 0 0 0 0 840 960   898.46 0.00 

4 9/27 300 10.77 0 0 0 0 0 840 960   887.69 0.00 

5 9/28 300 10.77 0 0 0 0 0 840 960   876.92 0.00 

6 9/29 300 10.77 0 0 0 0 0 840 960   866.15 0.00 

7 9/30 300 10.77 0 0 0 0 0 840 960   855.38 0.00 

8 10/1 300 9.30 8.03 80.3 0 0 0.00 840 960   926.38 0.00 

9 10/2 300 9.30 4.84 48.4 0 0 0.00 840 960   960.00 5.48 

10 10/3 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   950.70 0.00 

11 10/4 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   941.40 0.00 

12 10/5 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   932.10 0.00 

13 10/6 300 9.30 5.5 55 0 0 0.00 840 960   960.00 17.80 

14 10/7 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   950.70 0.00 

15 10/8 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   941.40 0.00 

16 10/9 300 9.30 0 0 0 0 0.00 840 960   932.10 0.00 

17 10/10 

S
in

h
 t

rư
ở

n
g

 

330 24.80 0 0 72.00 0 72.00 924 1056   979.30 0.00 

18 10/11 360 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1008 1152   1026.50 0.00 

19 10/12 390 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1092 1248 150 1223.70 0.00 

20 10/13 420 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1176 1344   1270.90 0.00 

21 10/14 450 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1260 1440   1318.10 0.00 

22 10/15 480 24.80 21.45 214.5 72.00 0 72.00 1344 1536   1536.00 43.80 

23 10/16 510 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1428 1632   1583.20 0.00 

24 10/17 540 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1512 1728   1630.40 0.00 

25 10/18 570 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1596 1824   1677.60 0.00 

26 10/19 600 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1680 1920   1724.80 0.00 

27 10/20 630 24.80 0 0 72.00 0 72.00 1764 2016   1772.00 0.00 
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28 10/21 660 24.80 0.99 9.9 72.00 0 72.00 1848 2112 200 2029.10 0.00 

29 10/22 690 24.80 1.32 13.2 72.00 0 72.00 1932 2208   2089.50 0.00 

30 10/23 720 24.80 0.11 1.1 72.00 0 72.00 2016 2304   2137.80 0.00 

31 10/24 750 24.80 0 0 72.00 0 72.00 2100 2400   2185.00 0.00 

32 10/25 780 24.80 0 0 72.00 0 72.00 2184 2496   2232.20 0.00 

33 10/26 810 24.80 15.18 151.8 72.00 0 72.00 2268 2592   2431.20 0.00 

34 10/27 840 24.80 5.94 59.4 72.00 0 72.00 2352 2688   2537.80 0.00 

35 10/28 870 24.80 0.77 7.7 72.00 0 72.00 2436 2784   2592.70 0.00 

36 10/29 900 24.80 20.79 207.9 72.00 0 72.00 2520 2880   2847.80 0.00 

37 10/30 930 24.80 36.41 364.1 72.00 0 72.00 2604 2976   2976.00 283.10 

38 10/31 960 24.80 0.11 1.1 72.00 0 72.00 2688 3072   3024.30 0.00 

39 11/1 990 18.96 0.44 4.4 72.00 0 72.00 2772 3168   3081.74 0.00 

40 11/2 1020 18.96 2.2 22 72.00 0 72.00 2856 3264   3156.78 0.00 

41 11/3 1050 18.96 0 0 72.00 0 72.00 2940 3360   3209.82 0.00 

42 11/4 1080 18.96 0 0 72.00 0 72.00 3024 3456   3262.86 0.00 

43 11/5 1110 18.96 0 0 72.00 0 72.00 3108 3552   3315.90 0.00 

44 11/6 1140 18.96 0 0 72.00 0 72.00 3192 3648   3368.94 0.00 

45 11/7 1170 18.96 0 0 72.00 0 72.00 3276 3744   3421.98 0.00 

46 11/8 1200 18.96 0 0 72.00 0 72.00 3360 3840   3475.02 0.00 

47 11/9 

G
iữ

a
 v

ụ
 

1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3448.95 0.00 

48 11/10 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3422.88 0.00 

49 11/11 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3396.81 0.00 

50 11/12 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3370.74 0.00 

51 11/13 1200 26.07 0.22 2.2 0 0 0.00 3360 3840 150 3496.87 0.00 

52 11/14 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3470.80 0.00 

53 11/15 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3444.73 0.00 

54 11/16 1200 26.07 0.11 1.1 0 0 0.00 3360 3840   3419.76 0.00 

55 11/17 1200 26.07 0.88 8.8 0 0 0.00 3360 3840   3402.49 0.00 

56 11/18 1200 26.07 3.08 30.8 0 0 0.00 3360 3840   3407.22 0.00 

57 11/19 1200 26.07 1.43 14.3 0 0 0.00 3360 3840   3395.45 0.00 

58 11/20 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3369.38 0.00 

59 11/21 1200 26.07 14.08 140.8 0 0 0.00 3360 3840   3484.11 0.00 

60 11/22 1200 26.07 0.11 1.1 0 0 0.00 3360 3840   3459.14 0.00 

61 11/23 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3433.07 0.00 

62 11/24 1200 26.07 3.63 36.3 0 0 0.00 3360 3840   3443.30 0.00 

63 11/25 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3417.23 0.00 

64 11/26 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3391.16 0.00 
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65 11/27 1200 26.07 0.11 1.1 0 0 0.00 3360 3840   3366.19 0.00 

66 11/28 1200 26.07 0.44 4.4 0 0 0.00 3360 3840 150 3494.52 0.00 

67 11/29 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3468.45 0.00 

68 11/30 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3442.38 0.00 

69 12/1 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3416.31 0.00 

70 12/2 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3390.24 0.00 

71 12/3 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3364.17 0.00 

72 12/4 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840 150 3488.10 0.00 

73 12/5 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3462.03 0.00 

74 12/6 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3435.96 0.00 

75 12/7 1200 26.07 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3409.89 0.00 

76 12/8 1200 26.07 27.94 279.4 0 0 0.00 3360 3840   3663.22 0.00 

77 12/9 

C
u

ố
i 

v
ụ

 

1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3643.62 0.00 

78 12/10 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3624.02 0.00 

79 12/11 1200 19.60 2.42 24.2 0 0 0.00 3360 3840   3628.62 0.00 

80 12/12 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3609.02 0.00 

81 12/13 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3589.42 0.00 

82 12/14 1200 19.60 0.11 1.1 0 0 0.00 3360 3840   3570.92 0.00 

83 12/15 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3551.32 0.00 

84 12/16 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3531.72 0.00 

85 12/17 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3512.12 0.00 

86 12/18 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3492.52 0.00 

87 12/19 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3472.92 0.00 

88 12/20 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3453.32 0.00 

89 12/21 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3433.72 0.00 

90 12/22 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3414.12 0.00 

91 12/23 1200 19.60 0 0 0 0 0.00 3360 3840   3394.52 0.00 

  

Tổng     178.64 1786.4           1000   350.18 
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Để giải đúng dần p ương trìn  (*) trên ta tiến hành giải t eo p ương p  p p ân 

tích (lập bảng n ư t eo ng yên lý trên, ta c ia t ời kỳ sin  trưởng c a lúa thành nhiều 

thời đoạn nhỏ, cụ thể ở đây có t ể tính cho thời đoạn là 1 ngày. Trong mỗi thời đoạn 

đó, với lớp nước mặt ruộng đầu thời đoạn đã biết và c c lượng nước hao ( do ngấm và 

bốc  ơi mặt ruộng ) đã biết, lượng mưa cũng đã biết, giả thiết 1 giá trị mức tưới m sau 

đó sử dụng p ương trìn  cân bằng nước tính được lớp nước mặt ruộng cuối thời đoạn 

đó. So s n  lớp nước này theo công thức tăng sản, nếu thấy giả trị này phù hợp thì 

chứng tỏ m giả thiết là phù hợp. Còn nế  c ưa p ù  ợp thì phải giả thiết lại m. Cụ thể 

n ư sa   

Nếu với m giả thiết ta tín  ra được hc < [hmin] thì giả thiết lại m bằng c c  tăng m 

lên và x c định lại hc c o đến khi thỏa mãn công thức tăng sản thì thôi. 

 Nếu với m giả thiết ta tín  ra được hc > [hmax] thì giả thiết lại m bằng cách giảm m 

xuống và x c định lại hc c o đến khi thỏa mãn công thức tăng sản thì thôi. 

Trong trường hợp m = 0 mà có hc > [hmax] thì ta phải tháo bớt lượng mưa đi và c ỉ 

giữ lại lớp nước trên mặt ruộng đúng bằng [hmax], lượng nước t  o đi bằng lớp nước 

tín  được k i c ưa t  o trừ đi [ max]. 

Tiến trình cho tới khi hết thời gian sin  trưởng c a lúa ta sẽ x c địn  được số lần 

tưới cho lúa, mức tưới mỗi lần,tổng mức tưới cho toàn vụ, tổng nước hao do ngấm và 

bốc  ơi mặt ruộng, tổng lượng mưa và tổng lượng t  o đi trong s ốt cả vụ. 

Ta có bảng tính toán chế độ tưới cho lúa: 

Cột (4) và cột (5) lấy trong bảng 14 

Cột (6)  lượng nước hao = ko + kcETo = 1.4 + kcETo c a từng tháng. 

Cột (7)  lượng mưa rơi t ực tế 

Cột (10)  Lượng nước t  o đi t ì tín  bằng hàm. Nếu sự t ay đổi lớp nước mặt 

ruộng lớn  ơn  max thì ta lấy sự t ay đổi lớp nước mặt ruộng - hmax 

Kết quả tính chế độ tưới cho lúa Đông Xuân 

 

STT Ngày 
 

Công thức tưới 
Lượng 

nước 

hao 

(mm) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Mức 

tưới 

(mm) 

Sự thay 

đổi lớp 

nước mặt 

ruộng 

(mm) 

Lớp 

nước 

tháo đi 

(mm) 
[hmin] [hmax] 

0 1 
 

3 4 5 6 7 8 9 

1 
       

0 
 

2 1/15 

N
g
â
m

 

ru
ộ
n

g
 30 50 4,08 0 50,00 45,92 0 

3 1/16 30 50 4,08 0 
 

41,84 0 

4 1/17 30 50 4,08 0 
 

37,76 0 

5 1/18 

C
ấ
y
 h

ồ
i 

x
a
n

h
 

30 50 4,62 0 
 

33,14 0 

6 1/19 30 50 4,62 0 30,00 50,00 9 

7 1/20 30 50 4,62 0 
 

45,38 0 

8 1/21 30 50 4,62 0 
 

40,76 0 
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9 1/22 30 50 4,62 0 
 

36,15 0 

10 1/23 30 50 4,62 0 
 

31,53 0 

11 1/24 30 50 4,62 0 30,00 50,00 7 

12 1/25 30 50 4,62 0 
 

45,49 0 

13 1/26 30 50 4,62 1 
 

41,53 0 

14 1/27 30 50 4,62 0 
 

36,92 0 

15 1/28 30 50 4,62 0 
 

32,30 0 

16 1/29 30 50 4,62 0 30,00 50,00 8 

17 1/30 

Đ
ẻ 

n
h

á
n

h
 

30 50 4,62 0 
 

45,38 0 

18 1/31 30 50 4,62 0 
 

40,76 0 

19 2/1 30 50 5,19 0,00 
 

35,58 0 

20 2/2 30 50 5,19 0,00 
 

30,39 0 

21 2/3 30 50 5,19 0,00 30,00 50,00 5 

22 2/4 30 50 5,19 0,00 
 

44,81 0 

23 2/5 30 50 5,19 0,11 
 

39,73 0 

24 2/6 30 50 5,19 0,00 
 

34,55 0 

25 2/7 30 50 5,19 0,00 30,00 50,00 9 

26 2/8 30 50 5,19 0,00 
 

44,81 0 

27 2/9 30 50 5,19 0,11 
 

39,73 0 

28 2/10 30 50 5,19 0,44 
 

34,99 0 

29 2/11 30 50 5,19 0,11 30,00 50,00 10 

30 2/12 30 50 5,19 0,00 
 

44,81 0 

31 2/13 30 50 5,19 0,00 
 

39,62 0 

32 2/14 30 50 5,19 0,00 
 

34,44 0 

33 2/15 30 50 5,19 0,00 30,00 50,00 9 

34 2/16 30 50 5,19 0,00 
 

44,81 0 

35 2/17 30 50 5,19 0,00 
 

39,62 0 

36 2/18 30 50 5,19 0,00 
 

34,44 0 

37 2/19 

C
u

ố
i 

đ
ẻ 

n
h

á
n

h
 0 0 5,19 0,00 

 
0,00 29 

38 2/20 0 0 5,19 0,00 
 

-5,19 0 

39 2/21 0 0 5,19 0,66 
 

-9,72 0 

40 2/22 0 0 5,19 0,00 
 

-14,90 0 

41 2/23 0 0 5,19 0,00 
 

-20,09 0 

42 2/24 0 0 5,19 0,00 
 

-25,28 0 

43 2/25 

L
à

m
 đ

ò
n

g
 

50 70 5,36 0,00 100,00 69,36 0 

44 2/26 50 70 5,36 0,00 
 

64,00 0 

45 2/27 50 70 5,36 0,00 
 

58,65 0 

46 2/28 50 70 5,36 0,11 
 

53,40 0 

47 3/1 50 70 5,91 0,66 25,00 70,00 3 

48 3/2 50 70 5,91 0,00 
 

64,09 0 

49 3/3 50 70 5,91 0,00 
 

58,17 0 

50 3/4 50 70 5,91 0,00 
 

52,26 0 

51 3/5 50 70 5,91 1,32 30,00 70,00 8 

52 3/6 50 70 5,91 0,00 
 

64,09 0 
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53 3/7 50 70 5,91 0,00 
 

58,17 0 

54 3/8 50 70 5,91 0,00 
 

52,26 0 

55 3/9 50 70 5,91 0,00 30,00 70,00 6 

56 3/10 50 70 5,91 0,00 
 

64,09 0 

57 3/11 50 70 5,91 0,00 
 

58,17 0 

58 3/12 

T
rổ

 b
ô
n

g
 

50 70 5,91 0,00 30,00 70,00 12 

59 3/13 50 70 5,91 0,00 
 

64,09 0 

60 3/14 50 70 5,91 0,00 
 

58,17 0 

61 3/15 50 70 5,91 0,00 
 

52,26 0 

62 3/16 50 70 5,91 0,11 30,00 70,00 6 

63 3/17 50 70 5,91 7,26 
 

70,00 1 

64 3/18 50 70 5,91 1,10 
 

65,19 0 

65 3/19 50 70 5,91 0,00 
 

59,27 0 

66 3/20 50 70 5,91 0,00 
 

53,36 0 

67 3/21 50 70 5,91 0,00 30,00 70,00 7 

68 3/22 50 70 5,91 0,00 
 

64,09 0 

69 3/23 50 70 5,91 1,10 
 

59,27 0 

70 3/24 

C
h

ắ
c 

x
a
n

h
 -

 C
h

ín
 

10 30 5,01 1,21 
 

30,00 25 

71 3/25 10 30 5,01 0,22 
 

25,21 0 

72 3/26 10 30 5,01 0,00 
 

20,21 0 

73 3/27 10 30 5,01 0,00 
 

15,20 0 

74 3/28 10 30 5,01 0,00 
 

10,20 0 

75 3/29 10 30 5,01 0,88 30,00 30,00 6 

76 3/30 10 30 5,01 0,99 
 

25,98 0 

77 3/31 10 30 5,01 0,00 
 

20,98 0 

78 4/1 10 30 6,08 0,00 
 

14,90 0 

79 4/2 10 30 6,08 0,00 30,00 30,00 9 

80 4/3 10 30 6,08 0,00 
 

23,92 0 

81 4/4 10 30 6,08 0,00 
 

17,85 0 

82 4/5 10 30 6,08 0,00 
 

11,77 0 

83 4/6 10 30 6,08 0,00 30,00 30,00 6 

84 4/7 10 30 6,08 0,00 
 

23,92 0 

85 4/8 10 30 6,08 0,00 
 

17,85 0 

86 4/9 10 30 6,08 0,44 
 

12,21 0 

87 4/10 10 30 6,08 0,55 30,00 30,00 7 

88 4/11 10 30 6,08 2,31 
 

26,23 0 

89 4/12 10 30 6,08 0,00 
 

20,16 0 

90 4/13 10 30 6,08 0,00 
 

14,08 0 

91 4/14 10 30 6,08 0,00 30,00 30,00 8 

92 4/15 10 30 6,08 0,00 
 

23,92 0 

93 4/16 10 30 6,08 0,00 
 

17,85 0 

94 4/17 10 30 6,08 0,00 
 

11,77 0 

95 4/18 

T
rư

ớ

c 
th

u
 

h
o
ạ
ch

 

0 0 6,08 0,00 
 

0,00 6 

96 4/19 0 0 6,08 1,10 
 

-4,98 0 
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97 4/20 0 0 6,08 0,00 
 

-11,05 0 

98 4/21 0 0 6,08 0,00 
 

-17,13 0 

99 4/22 0 0 6,08 0,00 
 

-23,21 0 

100 4/23 0 0 6,08 1,21 
 

-28,07 0 

101 4/24 0 0 6,08 0,00 
 

-34,15 0 

102 Tổng  

  
544,75 22,77 685,00 

 
197,17 

Trong vụ Đông X ân tổng mức tưới cần cung cấp cho lúa là 685mm = 6.850 

m3/ha 

Kết quả tính chế độ tưới cho lúa mùa (gieo mạ từ ngày 25/5/2017) 

 

STT Ngày 
 

Công thức tưới 
Lượng 

nước 

hao 

(mm) 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Mức 

tưới 

(mm) 

Sự thay 

đổi lớp 

nước mặt 

ruộng 

(mm) 

Lớp 

nước 

tháo đi 

(mm) 
[hmin] [hmax] 

0 1 
 

3 4 5 6 7 8 9 

1 
         

2 5/25 

N
g
â
m

 

ru
ộ
n

g
 30 50 6,83 0 60,00 50,00 3 

3 5/26 30 50 6,83 0 
 

43,17 0 

4 5/27 30 50 6,83 0 
 

36,33 0 

5 5/28 

C
ấ
y
 h

ồ
i 

x
a
n

h
 

30 50 7,16 0 25,00 50,00 4 

6 5/29 30 50 7,16 1,00 
 

43,84 0 

7 5/30 30 50 7,16 1,80 
 

38,49 0 

8 5/31 30 50 7,16 18,00 
 

49,33 0 

9 6/1 30 50 7,30 0,33 
 

42,37 0 

10 6/2 30 50 7,30 0 
 

35,07 0 

11 6/3 30 50 7,30 9,46 
 

37,23 0 

12 6/4 30 50 7,30 17,05 
 

46,99 0 

13 6/5 30 50 7,30 0 
 

39,69 0 

14 6/6 30 50 7,30 3,85 
 

36,24 0 

15 6/7 

Đ
ẻ 

n
h

á
n

h
 

30 50 9,16 7,15 
 

34,23 0 

16 6/8 30 50 9,16 18,70 
 

43,76 0 

17 6/9 30 50 9,16 2,86 
 

37,46 0 

18 6/10 30 50 9,16 0 20,00 48,29 0 

19 6/11 30 50 9,16 16,94 
 

50,00 6 

20 6/12 30 50 9,16 5,17 
 

46,01 0 

21 6/13 30 50 9,16 0,55 
 

37,39 0 

22 6/14 30 50 9,16 0 30,00 50,00 8 

23 6/15 30 50 9,16 0 
 

40,84 0 

24 6/16 30 50 9,16 0 
 

31,67 0 

25 6/17 30 50 9,16 1,21 20,00 43,72 0 

26 6/18 30 50 9,16 30,25 
 

50,00 15 

27 6/19 30 50 9,16 11,44 
 

50,00 2 

28 6/20 30 50 9,16 10,89 
 

50,00 2 
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29 6/21 30 50 9,16 0,11 
 

40,95 0 

30 6/22 

C
u

ố
i 

đ
ẻ 

n
h

á
n

h
 0 0 9,16 0,77 

 
0,00 33 

31 6/23 0 0 9,16 3,30 
 

-5,86 0 

32 6/24 0 0 9,16 19,58 
 

0,00 5 

33 6/25 0 0 9,16 34,10 
 

0,00 25 

34 6/26 0 0 9,16 0,22 
 

-8,94 0 

35 6/27 0 0 9,16 0 
 

-18,11 0 

36 6/28 
L

à
m

 đ
ò
n

g
 

50 70 9,16 0 100,00 70,00 3 

37 6/29 50 70 9,16 0 
 

60,84 0 

38 6/30 50 70 9,16 0 
 

51,67 0 

39 7/1 50 70 9,49 15,51 
 

57,69 0 

40 7/2 50 70 9,49 2,75 
 

50,95 0 

41 7/3 50 70 9,49 0 30,00 70,00 1 

42 7/4 50 70 9,49 0 
 

60,51 0 

43 7/5 50 70 9,49 65,78 
 

70,00 47 

44 7/6 50 70 9,49 2,86 
 

63,37 0 

45 7/7 50 70 9,49 24,20 
 

70,00 8 

46 7/8 50 70 9,49 15,07 
 

70,00 6 

47 7/9 50 70 9,49 6,27 
 

66,78 0 

48 7/10 50 70 9,49 0,11 
 

57,40 0 

49 7/11 50 70 9,49 3,19 
 

51,10 0 

50 7/12 50 70 9,49 15,07 
 

56,68 0 

51 7/13 

T
rổ

 b
ô
n

g
 

50 70 10,27 0,00 20,00 66,40 0 

52 7/14 50 70 10,27 66,22 
 

70,00 52 

53 7/15 50 70 10,27 44,11 
 

70,00 34 

54 7/16 50 70 10,27 0 
 

59,73 0 

55 7/17 50 70 10,27 0,11 20,00 69,56 0 

56 7/18 50 70 10,27 0 
 

59,29 0 

57 7/19 50 70 10,27 0 20,00 69,02 0 

58 7/20 50 70 10,27 8,69 
 

67,43 0 

59 7/21 50 70 10,27 0 
 

57,16 0 

60 7/22 50 70 10,27 0,99 20,00 67,88 0 

61 7/23 

C
h

ắ
c 

x
a
n

h
 -

 C
h

ín
 

10 30 10,27 4,73 
 

30,00 32 

62 7/24 10 30 10,27 0 
 

19,73 0 

63 7/25 10 30 10,27 0 20,00 29,45 0 

64 7/26 10 30 10,27 4,84 
 

24,02 0 

65 7/27 10 30 10,27 0 
 

13,75 0 

66 7/28 10 30 10,27 0,44 10,00 13,91 0 

67 7/29 10 30 10,27 28,93 
 

30,00 3 

68 7/30 10 30 10,27 22,88 
 

30,00 13 

69 7/31 10 30 10,27 0 
 

19,73 0 

70 8/1 10 30 10,29 0,44 20,00 29,87 0 

71 8/2 10 30 10,29 0 
 

19,58 0 

72 8/3 10 30 10,29 0 20,00 29,29 0 
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73 8/4 10 30 10,29 0 
 

19,00 0 

74 8/5 10 30 10,29 26,95 
 

30,00 6 

75 8/6 10 30 10,29 3,30 
 

23,01 0 

76 8/7 10 30 10,29 0 
 

12,72 0 

77 8/8 10 30 10,29 1,43 20,00 23,85 0 

78 8/9 10 30 10,29 0,22 
 

13,78 0 

79 8/10 10 30 10,29 0,55 20,00 24,04 0 

80 8/11 10 30 10,29 6,38 
 

20,13 0 

81 8/12 10 30 10,29 8,69 
 

18,52 0 

82 8/13 10 30 10,29 22,00 
 

30,00 0 

83 8/14 10 30 10,29 1,76 
 

21,47 0 

84 8/15 10 30 10,29 0,11 
 

11,29 0 

85 8/16 10 30 10,29 19,47 
 

20,46 0 

86 8/17 

T
rư

ớ
c 

th
u

 h
o

ạ
ch

 

0 0 10,29 3,52 
 

0,00 14 

87 8/18 0 0 10,29 0,33 
 

-9,96 0 

88 8/19 0 0 10,29 0 
 

-20,26 0 

89 8/20 0 0 10,29 0 
 

-30,55 0 

90 8/21 0 0 10,29 1,65 
 

-39,19 0 

91 8/22 0 0 10,29 71,17 
 

0,00 22 

92 8/23 0 0 10,29 3,19 
 

-7,10 0 

93 8/24 0 0 10,29 0 
 

-17,40 0 

94 8/25 0 0 10,29 0 
 

-27,69 0 

95 8/26 0 0 10,29 20,79 
 

-17,19 0 

95 Tổng  

  
889,54 739,43 475,00 

 
342,08 

Trong vụ mùa tổng mức tưới cần cung cấp cho lúa là 475mm = 4.750m
3
/ha 
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Phụ lục 2. Tính toán thủy lực kênh tiêu 

      Lư  lương tiê : Q=                       0,079   (m3/s) 79,47 

    Xác định chiều cao cột nước trong kênh 

       Theo Tiê  c  ẩn t iết kế TCVN 4118 - 2012 mặt cắt kên  x c địn  t eo công t ức sa  : 

  Q = Ω *C*(R*i)
0.5

 

    

Trang 39/124 TCVN 4118-

2012 

Trong đó :  Q lư  lượng c a kên  dẫn;  Q = 0,079 (m3/s) 

     

 

Ω  là diện tíc  mặt cắt ướt c a kên  ( m
2
 ) 

      

 

R là b n kín  t  y lực ( m )  

       

 

i là độ dốc kên  ; i = 0,001 

       

 

C là  ệ số Sery , x c địn  t eo công t ức C = 1/n*R
y
 

     víi :  C = (1/n)*R
y
 

     

Trang 39/124 TCVN 4118-12 

 

y = 2.5(n)
0.5

-0.130-0.75*R
0.5

(n
0.5

-0.1) 

  

Trang 39/124 TCVN 4118-12 

 

Ω = (b + m  )    với m=1 

       

 

R = Ω / χ 

         

 

χ = b + 2h ( 1 + m
2
) 

0.5
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Kết q ả tín  to n lập t àn  bảng sa : 
         

TT b(m) h(m )  (m ) ( m ) n y R C (R*i)
0.5

 
V 

(m/s) 

Vkl 

(m/s) 

Vkx 

(m/s) 

Q 

(m
3
/s) 

CT 

1 0,4 0,35 0,263 1,390 0,03 0,279 0,188856 20,93189 0,014 0,288 0,176 0,530 0,076 
 

2 0,4 0,36 0,274 1,418 0,03 0,279 0,192916 21,06539 0,014 0,293 0,178 0,530 0,080 T. kế 

3 0,4 0,37 0,285 1,447 0,03 0,279 0,196956 21,19615 0,014 0,297 0,180 0,530 0,085 
 

4 0,4 0,38 0,296 1,475 0,03 0,278 0,200976 21,32430 0,014 0,302 0,182 0,530 0,090 
 

5 0,4 0,39 0,308 1,503 0,03 0,278 0,204978 21,44997 0,014 0,307 0,183 0,530 0,095 Max 

6 0,4 0,34 0,252 1,362 0,03 0,279 0,184774 20,79549 0,014 0,283 0,174 0,530 0,071 
 

7 0,4 0,29 0,200 1,220 0,03 0,281 0,163984 20,06369 0,013 0,257 0,164 0,530 0,051 
 

8 0,4 0,23 0,145 1,051 0,03 0,283 0,137929 19,04262 0,012 0,224 0,150 0,530 0,032 Min 

9 0,4 0,22 0,136 1,022 0,03 0,283 0,133431 18,85226 0,012 0,218 0,148 0,530 0,030 
 

  
Từ đó ta có kết q ả tín  to n như sau: 

        

 
Qtk    = 

 
0,079 (m

3
 /s)   ọn  b  = 0,4 m ; m = 1,0 ; n= 0,03 ; i = 0,001 

   

 
Qtk    = 

 
0,079 (m

3
 /s) 

htk    

= 
0,36 m Làm tròn htk    = 

  
0,36m 

 
Qmax = 1,2Qtk  = 0,095 (m

3
 /s) 

hmax 

= 
0,39 m Làm tròn hmax = 

  
0,39m 

 
Qmin = 0,4Qtk  = 0,032 (m

3
 /s) 

hmin 

= 
0,23 m Làm tròn hmin  = 

  
0,23m 

 
hk= htk+a = 0,560 m 
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Phụ lục 3. Bảo quản, chế biến lúa và xử lý phụ phẩm sau thu hoạch 

a. Bảo quản và chế biến lúa 

 Mục tiêu  

- Xây dựng mô hình thu mua, sấy, bảo quản và kinh doanh lúa gạo tập trung có 

thể xây dựng tại các hợp tác xã, hoặc nâng cấp c c cơ sở kinh doanh lúa gạo. 

Quy mô 150 tấn/ năm (tương đương 50% sản lượng lúa c a vùng 50 ha c a dự 

án). 

- Xây dựng mô hình sấy, bảo quản hạt quy mô hộ bằng silo tại các hộ nông dân 

trong vùng dự án nhằm giảm thất thoát sau thu hoạc  tăng c ất lượng và giá 

thành sản phẩm. Qui mô 20 hộ nông dân/silo. 

 

  Quy trình công nghệ sấy lúa bằng máy sấy vỉ ngang đảo chiều  

 

 

 Hình 3.3. Ảnh minh họa máy sấy vỉ ngang đảo chiều 

 

- Phạm vi áp dụng: Chuyên dùng sấy vật liệu dạng hạt, lát, quả nhỏ, các dạng 

vật liệu tồn tại khe hở khi chứa trong buồng sấy (thóc, ngô (bắp), đậu, ớt, khoai 

mỳ,...). Hệ thống sấy này đã được áp dụng ở nhiề  địa p ương, đặc biệt là tỉnh 

An Giang và Cần T ơ.   ó t ể sấy được 4 tấn lúa ướt /mẻ, thời gian sấy khoảng 

8-10 giờ.  

- Cấu tạo:  

 Bộ gia nhiệt: có thể là lò đốt than, c i, trấu hoặc bộ gia nhiệt bằng điện 

 Quạt  t ường là quạt  ướng trục nhằm cung cấp lư  lượng và áp cần 

thiết cho máy sấy vĩ ngang 

 Bộ phân phối gió  đảo chiều gió cho máy 
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 Buồng sấy: Chứa vật liệu sấy, sàng buồng sấy t ường làm bằng tôn hoặc 

inox đục lỗ 2 đến 4 mm tùy thuộc vào kíc  t ước vật liệu. 

Sơ đồ nguyên lý máy sấy vĩ ngang đảo chiều được thể hiện ở hình 3.4 

 

 
 

Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy sấy vĩ ngang đảo chiều 

 

Giai đoạn 1: Tác nhân sấy từ bộ phân phối được cấp qua lớp vật liệu theo chiều 

từ dưới lên. Vật liệu sẽ được làm khô theo chiều tác nhân sấy mang  ơi ẩm 

thoát ra ngoài 

Giai đoạn 2: Đảo gió, tác nhân sấy xuyên qua lớp vật liệu từ trên xuống dưới, 

làm k ô đều vật liệu sấy với độ đồng đều cao so với c c p ương p  p đảo 

t ông t ường. 

Ưu điểm máy sấy vĩ ngang đảo chiều gió: 

-   i p í đầ  tư t ấp phù hợp cho các hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân 

- Không cần đảo vật liệu sấy, độ đồng đều cao 

- Công suất sấy cao từ 500 kg đến 12 tấn hoặc cao  ơn 

- Chi phí sấy thấp 

- Vận  àn  đơn giản 

Bảo quản bằng silo:Sau khi sấy lúa bằng máy sấy vỉ ngang đảo chiều, hạt được 

làm nguội bằng hệ thống quạt gió và cất trữ trong silo 
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Silo bảo quản hộ gia đìn  1 tấn/ silo 

 

Máy sấy lúa vỉ ngang có đảo chiều 

500 kg/ mẻ 

Hình 3.5. Ảnh minh họa bảo quản lương t ực bằng silo 
 

  Qui trình bảo quản  

Để khắc phục các tình trạng  ư  ại c a hạt lúa bà con nông dân cần áp dụng kỹ 

thuật bảo quản lúa t eo q y trìn  n ư sa   T    oạch => làm sạch => làm khô => bảo 

quản. 

- Thu hoạch 

Lúa mới thu hoạc  có độ ẩm cao nên dễ nảy mầm, men mốc làm lúa bị hỏng. Để 

lúa không bị hỏng, trong vòng 48 giờ sau khi thu hoạch phải làm k ô lúa để độ ẩm chỉ 

còn thấp  ơn 20%. K i lúa có độ ẩm từ 13 – 14% có thể bảo quản được từ 2 – 3 tháng, 

độ ẩm từ 12 – 12,5%, bảo quản được  ơn 3 t  ng.  

- Làm sạch 

Sa  k i đập, tuốt, cần loại bỏ tạp chất vô cơ (c t, sỏi, đ , kim loại…) cũng n ư tạp 

chất hữ  cơ (l  tươi, l  k ô, rơm rạ…) lẫn vào khi tuốt. 

- Phân loại 

Loại bỏ hạt xanh, hạt lép, hạt bị tróc vỏ, hạt vỡ trong quá trình vận chuyển, đập, 

tuốt….  ó t ể nhờ sức gió để thổi. 

- Làm khô:  ông đoạn này có thể áp dụng hai giải pháp 

 P ương p  p p ơi n an   P ơi dưới ánh nắng chói chang, nhiệt độ lên 

đến 40 độ C. Chỉ cần p ơi liên tục từ 8 – 9g s ng đến 4 – 5g chiều trong 

hai, ba ngày nắng tốt là có thể xay x t được. 

 P ương p  p n ân tạo - sấy lúa bằng máy sấy vỉ ngang: Dùng cho cả qui 

mô hộ gia đìn  và q i mô tập tr ng (đã lựa chọn ở phần trên). Ư  điểm 

là lúa có thể được làm khô bất cứ lúc nào, không phụ thuộ vào thời tiết 

và nhiệt độ, độ ẩm được khống chế thích hợp, hiệu suất thu hồi gạo cao. 

- Bảo quản 
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Vỏ trấu có tác dụng hạn chế t c động c a ngoại cản  n ư  n iệt độ, độ ẩm và ngăn 

cản được sự xâm nhiễm c a côn trùng, nấm mốc… T y n iên, tốt  ơn  ết là sau khi 

p ơi k ô, quạt sạc , lúa được đem c ế biến, sử dụng ngay  ay đưa vào bảo quản. 

Trong quá trình bảo quản cần đảm bảo lúa không bị ẩm ướt, không bị men mốc xâm 

hại… Lúa sa  k i p ơi k ô đến độ ẩm an toàn, loại bỏ tạp chất cần được bảo quản 

thích hợp trong các kho chứa/silo. 

Sơ đồ thiết kế máy sấy vỉ ngang (Thiết kế của Viện Công nghệ sau thu 

hoạch- Bộ NN&PTNT) 

 

 

c Êp l iÖu

1
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5
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01

 

 

Mặt cắt thiết kế máy sấy vỉ ngang(Viện Công nghệ sau thu hoạch- Bộ 

NN&PTNT) 
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b. Mô hình làm nấm rơm để xử lý rơm rạ sau thu hoạch 

- Mục tiêu 

Sử dụng nguồn nguyên liệu tự có là rơm, rạ sau thu hoạch cùng với các biện 

pháp kỹ thuật tạo ra môi trường thuận lợi c o q   trìn  sin  trưởng và phát triển c a 

cây nấm.  

Tận dụng phế phẩm nông nghiệp ( rơm, rạ) để tạo ra nguồn thực phẩm sạch, góp 

phần tăng  iệu quả kinh tế. 
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-  Quy trình làm nấm rơm trong nhà 

 

ñ  r ¬ m XÕp m«  
c h ä n  meo  n Êm

c h ¨ m s ã c  n Êm

t h u  h o ¹ c h  n Êm

r ¾c  meo  n Êm

x ö  l ý  ph ô  ph Èm
 

 

Hinh 3.6. Quy trình trồng nấm rơm trong nhà 

 

Hình 3.7.  Mô hình làm nấm rơm trong nhà 
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Hình 3.8.  Mô hình làm nấm rơm trong nhà 

-  Các bước tiến hành 

Nấm rơm có t ể trồng được q an  năm. Mùa Đông X ân, gi p Tết Nguyên đ n, 

có gió lạnh thì phải chắn gió, giữ ấm và làm mô nấm lớn  ơn. Mùa mưa cần làm mái 

che hoặc t  rơm dầy  ơn để giảm độ ẩm, làm nền mô cao để tránh ngập úng. Ở những 

nơi có n iều gió, gió mạnh cần làm rào chắn gió, bố trí các mô nấm thẳng góc với 

 ướng gió. 

Quy trình làm nấm rơm bao gồm c c bước sa  đây 

Bước 1: Chuẩn bị rơm cho việc trồng nấm 

Cách   rơm t àn  đống. Cách này áp dụng được cho cả rơm tươi và k ô.   c 

bước tiến hành: 

Rơm được chất t àn  đống, chiều rộng 1,5-2m, chiều dài 4-8m. Khi chất đống, 

cứ mỗi lớp rơm cao 20-30cm tưới nước để c o rơm t ấm đều và dùng chân dậm cho 

dẽ, tiếp tục chất các lớp tiếp t eo c o đến k i đống rơm có c iều cao 1,3-1,5m. Sa  đó 

lấy nylon, rơm k ô  oặc lá chuối đậy x ng q an  để giữ ẩm và giữ nhiệt. Sa  5 đến 7 

ngày, nhiệt độ trong đống   lên cao khoảng 60- 70 độ C. Nhiệt độ sẽ làm chết các 

mầm nấm dại và phân h y một phần chất hữ  cơ trong rơm rạ, giúp cho nấm rơm dễ 

hấp thu chất din  dưỡng, phát triển thuận lợi sau này. 

Sau khi   rơm từ 10-12 ngày, k i đó đống rơm   xẹp xuống, chiều cao khoảng 

0,8-1,0m. Lúc này có thể đem rơm c ất ra luống. 

Cách xử lý bằng nước vôi trước khi      c  này được áp dụng c o rơm, rạ đã 

k ô. Rơm, rạ được n úng vào nước vôi, pha với tỉ lệ 3 kg vôi c o 100 lít nước. Ngâm 

rơm vừa đ  ngập.Mục đích diệt nấm tạp, tẩy rửa chất phèn, chất mặn trong rơm rạ. 

Thời gian ngâm trong nước vôi từ 20-30 p út, sa  đó vớt ra, để r o nước, chất 

t àn  đống với chiều rộng 1,5-2m, chiều dài 4-8m. Cần dậm nhẹ cho dẽ, lấy nylon, 

rơm  oặc lá chuối t  q an  để giữ ẩm và giữ nhiệt. 
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Thời gian   5-6 ngày: Trong thời gian đầu, sau khi chất đống 2-3 ngày, trở rơm 

một lần. Nế  rơm q   ướt, cần giảm bớt dụng cụ đậy bên ngoài. Nế  rơm bị khô, cần 

bổ s ng t êm nước vôi với tỉ lệ 3 kg vôi c o 100 lít nước, tưới vừa đ . 

Đến ngày thứ 5-6 kiểm tra lại đống rơm.Rơm đ  ướt, khi vắt vài cọng thấy có 

nước nhỏ vài giọt là tốt nhất. 

Rơm đã đ  điều kiện để chất nấm phải đạt yêu cầu: 

- Rơm rạ mềm hẳn. 

-  ó mà  vàng tươi. 

-  ó mùi t ơm đặc trưng c a rơm rạ khi lên men. 

Bước 2: Chọn meo giống để trồng 

Là khâu quan trọng có ản   ưởng rất lớn đến năng s ất trồng nấm. Chọn meo 

giống tốt, đúng t ổi, không nhiễm tạp khuẩn sẽ c o năng s ất cao và chất lượng nấm 

tốt. 

Tiêu chuẩn bịch meo tốt: Sợi tơ nấm màu trắng trong, mở nắp bịc  có mùi tương 

tự n ư nấm rơm. Tơ nấm phát triển đều khắp mặt trong bịch meo. (Riêng một số meo 

giống, k i tơ trưởng thành, bắt đầu kết tụ lại thành những hạt mà  đỏ nâu vẫn cho 

năng s ất tốt). Một bịch meo giống nặng trung bình 120g, có thể gieo trên mô nấm 

rộng 0,5m, cao 0,4- 0,5m, chiều dài liếp 4-5m. 

Chú ý khi chọn meo giống: Không chọn sử dụng bịc  meo có đốm mà  nâ , đen, 

vàng cam vì đã bị nhiễm nấm dại. Không chọn bịc  meo p ía dưới đ y bịch bị ướt, bị 

nhão và có mùi hôi chua. 

Bước 3: Xếp mô & rắc meo giống 

Lấy rơm trong đống đã  : Dỡ bỏ lớp rơm ngoài mặt đống  . Lấy rơm đã   bên 

trong mang đi xếp mô trồng nấm, cố gắng xếp hết trong ngày phần rơm đã dỡ lớp đậy 

khi  . 

Chất mô nấm 

Cách 1: Rãi một lớp rơm đã   lên mặt liếp, tiếp đó tưới nước.  ùng tay đè dẽ dặt 

sao cho có chiều rộng theo mặt liếp khoảng 50cm, chiều cao 20cm. Rãi meo giống dọc 

hai bên luống, cách mép luống 5-7cm. Tiếp tục lặp lại thao tác trên cho lớp rơm t ứ 2, 

thứ 3… Nếu   ba lớp thì phía trên không rãi men giống, chỉ rãi rơm k ô dầy 4-5 cm. 

Tưới nước đè dẽ dặt, vuốt mặt ngoài cho mô láng, gọn. Vuốt mô không gọn, mặt ngoài 

mô không láng khi thu hoạch nấm sẽ làm  ư c c nụ nấm nhỏ, làm giảm năng s ất. 

  c  2  Rơm sa  k i   c ín được cuốn thành từng bó, đường kính 15-20cm, 

chiều dài từ 45-50cm, xếp dẽ dặt từng lớp. Sau mỗi lớp rơm, rãi meo dọc hai bên 

luống, cách mép luống 5-7cm, tiếp tục xếp n ư trên c o lớp rơm t ứ 2, thứ 3… Nếu 

chỉ   ba lớp thì phía trên chỉ rãi rơm k ô dầy 4-5cm, tưới nước đè dẽ dặt, vuốt mặt 

ngoài cho mô láng, gọn. 

Lưu ý: Tùy theo mùa, thay đổi độ dầy khi đậy mô cho thích hợp. Mùa nắng: Tủ 

rơm mỏng để thoát nhiệt. Mùa mưa, mùa lạnh: Tủ rơm dầy để giữ nhiệt và chống thấm 

nước. 

Bước 4: Chăm sóc và thu hoạch nấm rơm 

i. Chăm sóc mô nấm 
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Đối với nấm rơm, k ông cần dùng p ân bón gì t êm.Vì rơm rạ khi phân h y đ  

cung cấp din  dưỡng cho cây nấm phát triển. 

Theo dõi nhiệt độ và ẩm độ là khâu quan trọng nhất trong quá trình sản xuất.Ẩm 

độ là yếu tố  àng đầu, vì ẩm độ giúp quá trình phân h y rơm rạ thuận lợi từ đó sẽ tạo 

nhiệt độ trong mô nấm. Nếu ẩm độ dư, thừa nước: Nhiệt độ sẽ giảm, mô nấm bị lạnh. 

Nế  độ ẩm thiếu, mô bị khô nhiệt độ tăng. 

Giữ ẩm độ thích hợp: Khi kiểm tra mô nấm, rút một nắm (khoảng 15-20 cọng) 

rơm ở giữa luống, bóp chặt trong lòng bàn tay, nước  ơi rịn qua kẽ tay là vừa. 

Nế  nước không rịn qua kẽ tay là khô, phải tưới nước. Nếu thấy nước chảy qua 

kẽ tay thành giọt là dư nước, phải ngưng tưới nước và ngày đó p ải dỡ áo mô cho 

nước bốc  ơi. Trong mùa mưa p ải làm mái che sau khi dỡ áo mô. 

Điều chỉnh nhiệt độ bằng c c  tưới nước và đậy mô: Khi kiểm tra mô nấm, thấy 

nhiệt độ tăng, rơm   thiế  nước cần dùng t ùng vòi sen tưới cho mô nấm. Tránh dùng 

vòi nước mạnh sẽ làm  ư n ững sợi tơ và nấm nhỏ. Nếu chỉ tăng n iệt độ mà không 

thiế  nước, phải giảm rơm  o bị ướt thay bằng rơm k ô để giảm sức nóng và thoát bớt 

nhiệt. 

Khi kiểm tra mô nấm thấy nhiệt độ giảm, mô bị lạn   Ngưng tưới nước, dỡ bớt 

áo mô, mái che nắng… để giúp mô hấp t   được nhiều nắng. Nế  là mùa mưa, cần 

dùng nylon, màng ph  nông nghiệp (đậy p ía đen lên trên) để mô nấm giữ nhiệt, tăng 

nhiệt độ bên trong. 

Đảo rơm  o mô  Sa  k i c ất mô 5-8 ngày, dỡ rơm  o ra, xốc c o tơi và đậy trở 

lại cho mô nấm. Cần phải đảo  o mô để tr n  tơ nấm ăn lan ra ngoài, k ông tạo được 

nấm. 

ii. Thu hái nấm rơm 

Sau khi   rơm 10-15 ngày có thể thu hoạch: thời gian thu hái nấm, tùy loại meo 

và cách  . Nấm ra rộ vào ngày thứ 12-15; sa  đó 7-8 ngày ra tiếp đợt 2 và thu hái 

trong 3-4 ngày thì kết thúc vụ trồng nấm ( 25-30 ngày). 

Thời điểm hái nấm: Thu hái mỗi ngày 2 lần. Lần thứ 1 vào sáng sớm trước 6 giờ. 

Thu hái lần thứ 2 vào khoảng 14-15 giờ chiều. 

Chọn nấm đ  tiêu chuẩn để hái: Nấm rơm p  t triển liên tục và nhiều cây dính 

vào nhau. Cần phải chọn lựa để hái những cây còn búp,  ơi n ọn đầu.Cách hái, xoay 

nhẹ cây nấm, tách ra khỏi mô.K ông nên để sót chân nấm trên mô, vì phần chân nấm 

khi thối rữa, sẽ làm  ư c c nụ nấm kế bên.Sa  k i   i xong, đậy kỹ áo mô lại. 

Thời gian thu hoạch nấm t ường 7-10 ngày. Năng s ất trung bình 1,5kg nấm 

tươi trên 1m liếp nấm. 

Nấm sau khi thu hái cần tiêu thụ ngay trong 2-3 giờ. Nếu muốn để ngày hôm sau 

cần bảo quản ở nhiệt độ từ 10-15 độ C. 

 

Phụ lục 4. Danh sách và diện tích của các hộ tham gia mô hình 

 

STT Họ tên c    ộ Đơn vị  iện tíc (m
2
) 

1 Ng yễn  ông Hùng 4 1 266 

http://www.namtuoi.biz/
http://www.namtuoi.biz/
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2 Lê Văn T ắng 4 2 829 

3 Trịn  T ị   ng 4 2 758 

4 Ng yễn T ị Lọc 4 3 859 

5 Lê T ị Vân 4 2 948 

6 Ng yễn Đăng Tín  4 2 461 

7 Ng yễn Tam T an  4 3 569 

8 Ng yễn  ông   iến 4 3 825 

9 Trần T ị Đang 4 2 956 

10 Mai T ị Hường 4 2 688 

11 Ng yễn Văn  ân 4 3 530 

12 Ng yễn Văn Tạo 4 2 460 

13 Trịn  T ị Hoa 4 3 595 

14 lê T ị H ê 4 2 017 

15 lê T ị Tiện 4 3 017 

16 Ng yễn T ị Lý 4 2 141 

17 Ng yễn Văn Â  4 2 706 

18 Ng yễn T ị H ê 4 2 747 

19 Ng yễn Văn    ng 4 1 494 

20 Ng yễn Văn Hồng 4 3 684 

21 Ng yễn T ị Hà 4 2 207 

22 Lê T ị Hương 4 2 142 

23 Viên T ị Ban 4 1 901 

24 Ng yễn Văn Mạn  4 2 070 

25 Trịn  T ị Ngân 4 3 618 

26 Bùi T ị Hải 4 2 297 

27 Lê H y   ất 4 3 776 

28 Ng yễn Văn T ấn(Hường) 3 2 863 

29 Lê T ị T  ần 3 1 390 

30 Lê Văn T iệ  3 1 525 

31 Ng yễn T ị T êm 3 3 800 

32 Lê Huy Vinh 3 1 260 

33 Lê T ị Hạn  3 1 235 

34 Đỗ Q ốc Bìn  3 2 100 

35 Ng yễn Văn   in  3 2 700 

36 Đỗ T ị   ắt 3 3 000 

37 Ng yễn T ị Hòng Hiế  3 2 486 

38 Ng yễn T ị  ẩm 3 3 361 

39 Ng yễn T ị T ường(Vân) 3 3 545 

40 lê T ị N ôi 3 3 270 

41 Hoàng T ị Bìn  3 2 844 

42 Lê T ị T  ần 3 1 678 

43 Đỗ Văn Min  10 2 827 

44 Ng yễn Văn  ư 10 2 800 
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45 Ng yễn T ị T  y Ơn 10 1 650 

46 Vũ Văn n a 10 2 900 

47 P ạm Văn Vông 10 2 500 

48 Ng yễn Văn Ngôn 10 1 653 

49 Ng yễn T ị Len 10 3 000 

50   p Đức Hùng 10 2 800 

51 Ng yễn T ị Hòa 10 3 415 

52 Ng yễn T ị   ắt 10 1 247 

53 Lê T ị Ẩm 10 1 255 

54   p Đức Q ang 10 1 200 

55 Ng yễn Văn Sỹ 10 1 150 

56   p T ị H ệ 10 1 190 

57 Ng yễn Văn  ao 10 3 785 

58 P ạm T ị O n  10 2 224 

59 Ng yễn Văn Tiến 10 2 526 

60 P ạm Văn vông 10 2 692 

61   p Đức Min  10 1 071 

62 Lê T ị Tứ 10 2 530 

63 Ng yễn Đăng Lâm 10 1 571 

64 Trần Hữ   an 5 2 845 

65 Ng yễn Văn Hạn  5 1 556 

66 Trịn  T ị Mai 5 2 537 

67 Ng yễn Văn  o 5 2 896 

68 Ng yễ Văn Lai 5 2 701 

69 Ng yễn Ngọc Q yết 5 2 708 

70 P ạm Viết T àn  5 2 951 

71 Ng yễn Đăng  ị 5 4 502 

72 Ng yễn Đăng TưLan 5 3 920 

73 Ng yễn Văn Hy 5 3 056 

74 P ạm Viết  ừ 5 3 233 

75 Ng yễn Đăng Lại 5 3 840 

76 Ng yễn T ị Đề 5 3 900 

77 Trần T ị H ê 5 1 305 

78 Ngô Văn V i 5 2 886 

79 P ạm Văn Viễn 5 3 093 

80 Ng yễn T ị Lập 5 2 601 

81 Ng yễn Văn Đàm 6 2 727 

82 Ng yễn Văn Soạn 6 2 094 

83 Trịn  X ân Tùng 6 2 791 

84 Trịn  Trọng  ầ  6 3 265 

85 Ng yễn Đăng Ngôn 6 2 004 

86 Ng yễn Tr ng Hiế  6 2 711 

87 Lê T ị T ảo 6 1 364 
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88 P ạm T ị N  ng 6 1 258 

89 Ng yễn T iện Bíc  6 3 601 

90 Ng yễn Đức Đoàn 6 3 373 

91 Ng yễn Đìn  T ục 6 1 694 

92 Ng yễn Đăng T ắng 6 3 532 

93 Trịn  Trọng Hỷ 6 2 977 

94 Ng yễn T iị Hòa 6 2 826 

95 Trần T ị N  ng 6 2 898 

96 Hoàng T ị Q yền 6 1 133 

97 P ạm T ị Viên 6 2 572 

98 Ng yễn Văn T àn  Q 6 1 887 

99 lê T ị L yến 6 1 391 

100 Trịn  Hải  ường 6 2 012 

101 Ng yễn T ị  ương 6 2 710 

102 Ng yễn Đăng  ợp 6 3 934 

103 Ng yễn T ị Vợi 6 3 751 

104 Trịn  T ị Mai 7 2 700 

105 Trịn  T ông Lâm 7 4 356 

106 Ng yễn Trọng P úc 7 4 021 

107 Ng yễn T ị T  y 7 3 253 

108 Ng yễn Min  Giao 7 1 949 

109 Ng yễn T ị Nga 7 2 121 

110 Ng yễn Đăng T ụ 7 1 079 

111 P ạm Viết T àn  Lin  7 1 112 

112 P ạm T ị   ắt 7 2 526 

113 Mai Văn Bằng 7 1 444 

114 Ng yễn Đăng Năm 7 3 156 

115 Ng yễn Hữ  Mạc 7 1 007 

116 Ng yễn Đăng K oa 7 1 568 

117 Ng yễn Đăng Văn Min  7 2 726 

118 Hoàng Văn Mãi 7 1 449 

119 Trịn  T ị Hải 7 1 355 

120 Ng yễn T ị L ận 7 1 322 

121 Lê H y Lọc 7 2 518 

122 Lê T ị T oa 7 3 503 

123 Trịn  T ị H yền 7 2 329 

124 Ng yễn T ị Vin  7 1 737 

125 Ng yễn T ị Hoa 7 1 787 

126 Ng yễn Đăng Lại 7 2 790 

127 Ng yễn T ị Gấm 7 2 669 

128 Lư  T ị T ới 7 2 368 

129 Ng yễn T ị T  y 7 1 587 

130 Ng yễn Đăng tr ng 7 2 212 
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131 Ng yễn T ị Đảm 7 1 829 

132 Lê Huy Thành 7 2 622 

133 Ng yễn X ân T  y 10 2 269 

134 lê Văn Tới 10 2 351 

135 Ng yễn Văn    ng T oa 10 2 448 

136 Chu Huy Nhân 10 2 646 

137 P ạm Viết Mư  7 2 273 

138 Trịn  Trọng  oan  7 2 863 

139 P ạm T ị T ực 7 2 598 

140 Ng yễn T ị  a 7 2 769 

141 lê T ị   ng 10 1 114 

142 P ạm T ị Loan 10 2 120 

143   p Đức   in  10 3 050 

144   p Đức Min  10 1 300 

145 Trịn  X ân Hùng 10 1 100 

146 Vũ T ị   ng Tư 10 2 544 

147 Ng yễn T ị Hàn  7 1 134 

148 Lê T ị Toan 6 2 698 

149 Ng yễn Đăng Tín  6 2 947 

150 Trịn  X ân Sin  6 2 068 

151 Trịn  X ân lân 6 2 762 

152 Ng yễn Đăng San 6 1 579 

153 P ạm T ị T  y 6 2 060 

154 Trịn  Trọng   ín  6 2 554 

155 Ng yễn T ị Mão 6 3 363 

156 P ạm T ị Hiền 6 1 912 

157 Lê Huy Ngôn 6 1 681 

158 P ạm Viết N  ần 8 2 721 

159 Ng yễn T ị N  ận 8 1 935 

160 Ng yễn Văn T úy 8 1 271 

161 TRịn  T ị T  y 8 1 227 

162 Trần Văn yên 8 2 100 

163 Trịn  X ân Q yền 8 2 319 

164 Ngô T ị Hưng 8 1 479 

165 P ạm T ị T  i 8 2 642 

166 K ương T ị T ìn 8 1 312 

167 T iề  Q ang  in  8 2 622 

168 P ạm T ị N  ng 8 2 170 

169 T iề  Q ang  in  8 2 507 

170 P ạm T ị N  ng 8 2 210 

171 lê T ị Hồ 8 1 677 

172 P ạm Viết N  ần 8 2 972 

173 Ng yễn Văn Mà  8 2 027 
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174 Ng yễn văn San  8 3 610 

175 P ạm Viết Mạn  8 2 905 

176 Ng yễn T ị Ao 8 1 340 

177 Ng yễn T iện t ấn 8 3 945 

178 Ng yễn Hồng Sơn 8 2 385 

179 Ng yễn Đìn  Vin  8 2 450 

180 Ng yễn Văn Vân 8 1 500 

181 Ng yễn Văn T ư 9 2 050 

182 Lê T ị   iến 9 1 647 

183 Trịn  T ị Đức 9 2 853 

184 Ng yễn Văn T ao 9 3 889 

185 Hoàng Văn H ấn 9 3 599 

186 Ng yễn T ị Vụ 9 1 763 

187 T iề  Q ang T ống 9 2 483 

188 Hoàng T ị Năm 9 1 656 

189 T iề  Q ang Sơn 9 2 660 

190 Hoàng Ngọc Liên 9 1 560 

191 Lê T ị Miễn 9 1 795 

192 T iề  Q ang  ốc 9 1 200 

193 Ng yễn Văn T ụ 9 1 398 

194 Ng yễn Văn Kiên 9 3 422 

195 Lê Văn Min  9 1 200 

196 P an Văn Trọng 9 2 381 

197 Ng yễn Đăng Hai 9 3 614 

198 P ạm vIết T ức 9 2 210 

199 Ng yễn T ị Bản  9 2 974 

200 P ạm Viết mà  9 2 379 

Tổng cộng 485 996 
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Phụ lục 5. Dự toán chi tiết kênh tiêu và đường giao thông nội đồng 
 

STT 

Mã số 
Tên công tác / Diễn giải khối 

lượng 

Đơn 

vị 

Khối 

 lượng 

Đơn giá Thành tiền 

Đơn giá Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy T.C Vật liệu Nhân công 

Máy thi 

công 

 
HM Phá bỏ đường ND2 

        

1 AB.24123 
Đào xúc đất bằng m y xúc <= 0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 11,1782 

 
118.006, 1.020.664, 0, 1.319.094,7 11.409.186,3 

2 AB.41413 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp III 
100m3 11,1782 

  
1.974.150, 0, 0, 22.067.443,5 

3 AB.34110 San đất bãi t ải bằng m y  i 110 V 100m3 11,1782 
  

181.533, 0, 0, 2.029.212,2 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 1.319.095 35.505.842 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng D1 xã Yên 

Phong         

  
Đào đất kênh mương 

        

1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 3,1081 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 3.160.592,7 3.180.810,9 

2 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 1,8245 

  
1.641.013, 0, 0, 2.994.028,2 

3 AB.34110 San đất bãi t ải bằng m y  i 110 V 100m3 1,8245 
  

181.533, 0, 0, 331.207, 

  
Đắp đất kênh mương 

        

4 AB.65110 
Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 85 
100m3 1,1996 

 
1.309.355, 975.136, 0, 1.570.702,3 1.169.773,1 

 
THM 

TỔNG CỘNG : Kênh tiêu nội 

đồng D1 xã Yên Phong      
0 4.731.295 7.675.819 
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HM 

Đường giao thông nội đồng Đồng 

Đanh 2 (ND3)         

  
Đào đất nền đường 

        

1 AB.31123 
Đào nền đường bằng m y đào <=0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 2,6559 

 
843.523, 1.371.124, 0, 2.240.312,7 3.641.568,2 

2 AB.41413 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp III 
100m3 2,6559 

  
1.974.150, 0, 0, 5.243.145, 

3 AB.34110 San đất bãi t ải bằng m y  i 110 V 100m3 2,6559 
  

181.533, 0, 0, 482.133,5 

  
Đắp đất nền đường 

        

4 AB.65130 
Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 95 
100m3 1,2836 

 
1.731.070, 1.289.205, 0, 2.222.001,5 1.654.823,5 

  
Làm nền đường 

        

5 AD.11212 
Làm móng lớp dưới  Đường làm 

mới 
100m3 1,6358 20.391.200, 663.180, 2.549.206, 33.355.925, 1.084.829,8 4.169.991,2 

6 AF.15413 

Bê tông mặt đường c iề  dày mặt 

đường <= 25cm, đổ bằng t   công, 

m c 200, đ  1x2 

m3 261,73 715.873, 309.484, 68.608, 187.365.440,3 81.001.247,3 17.956.771,8 

7 AF.81211 

V n k  ôn gỗ nền, sân bãi, mặt 

đường bê tông, m i tal y và kết cấ  

bê tông tương tự 

100m2 2,2684 3.487.681, 2.295.623, 
 

7.911.455,6 5.207.391,2 0, 

8 AK.94321 
Q ét n ựa bi t m và d n bao tải 2 

lớp bao tải 3 lớp n ựa 
m2 52,35 73.383, 119.978, 

 
3.841.600,1 6.280.848,3 0, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
232.474.421 98.036.631 33.148.433 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng D2 xã Yên 

Phong         
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1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 3,7972 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 3.861.330,9 3.886.031,7 

2 AB.24123 
Đào xúc đất bằng m y xúc <= 0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 2,7505 

 
118.006, 1.020.664, 0, 324.578,6 2.807.362,9 

3 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 2,7505 

  
1.641.013, 0, 0, 4.513.606,3 

4 AB.65110 

Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 85 (tận dụng đất 

đào để đắp 

100m3 0,9782 
 

1.309.355, 975.136, 0, 1.280.811,1 953.878, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 5.466.721 12.160.879 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng D3 xã Yên 

Phong         

1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 3,7972 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 3.861.330,9 3.886.031,7 

2 AB.24123 
Đào xúc đất bằng m y xúc <= 0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 2,7505 

 
118.006, 1.020.664, 0, 324.578,6 2.807.362,9 

3 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 2,7505 

  
1.641.013, 0, 0, 4.513.606,3 

4 AB.65110 

Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 85 (tận dụng đất 

đào để đắp 

100m3 0,9782 
 

1.309.355, 975.136, 0, 1.280.811,1 953.878, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 5.466.721 12.160.879 

 
HM 

Đường giao thông Đồng đanh7 

(DN5)         

  
Đào đất nền đường 

     
0, 0, 0, 

1 AB.31123 
Đào nền đường bằng m y đào <=0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 2,9586 

 
843.523, 1.371.124, 0, 2.495.647,1 4.056.607,5 
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2 AB.41413 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp III 
100m3 2,9586 

  
1.974.150, 0, 0, 5.840.720,2 

3 AB.34110 San đất bãi t ải bằng m y  i 110 V 100m3 2,9586 
  

181.533, 0, 0, 537.083,5 

  
Đắp đất nền đường 

        

4 AB.65130 
Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 95 
100m3 0,4488 

 
1.731.070, 1.289.205, 0, 776.904,2 578.595,2 

  
Làm nền đường 

        

5 AD.11212 
Làm móng lớp dưới  Đường làm 

mới 
100m3 1,6527 20.391.200, 663.180, 2.549.206, 33.700.536,2 1.096.037,6 4.213.072,8 

6 AF.15413 

Bê tông mặt đường c iề  dày mặt 

đường <= 25cm, đổ bằng t   công, 

m c 200, đ  1x2 

m3 264,44 715.873, 309.484, 68.608, 189.305.456,1 81.839.949, 18.142.699,5 

7 AF.81211 

V n k  ôn gỗ nền, sân bãi, mặt 

đường bê tông, m i tal y và kết cấ  

bê tông tương tự 

100m2 2,2918 3.487.681, 2.295.623, 
 

7.993.067,3 5.261.108,8 0, 

8 AK.94321 
Q ét n ựa bi t m và d n bao tải 2 

lớp bao tải 3 lớp n ựa 
m2 52,89 73.383, 119.978, 

 
3.881.226,9 6.345.636,4 0, 

9 AL.17111 
Trồng vầng cỏ m i kên  mương, đê, 

đập, m i tal y nền đường 
100m2 1,3878 

 
1.218.420, 

 
0, 1.690.923,3 0, 

10 AL.17211 Vận c  yển vầng cỏ tiếp 10m 100m2 1,3878 
 

430.500, 
 

0, 597.447,9 0, 

11 AB.41111 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <300m, đất cấp I 
100m3 

   
821.740, 0, 0, 0, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
234.880.287 100.103.654 33.368.779 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng D4 xã Yên 

Phong         



93 

 

1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 1,8731 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 1.904.734,8 1.916.919,3 

2 AB.24123 
Đào xúc đất bằng m y xúc <= 0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 1,8731 

 
118.006, 1.020.664, 0, 221.037, 1.911.805,7 

3 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 1,8731 

  
1.641.013, 0, 0, 3.073.781,5 

4 AB.65110 

Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 85 (tận dụng đất 

đào để đắp 

100m3 0, 
 

1.309.355, 975.136, 0, 0, 0, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 2.125.772 6.902.507 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng D5 xã Yên 

Phong         

1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 3,79 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 3.854.009,3 3.878.663,3 

2 AB.24123 
Đào xúc đất bằng m y xúc <= 0, 

8m3, đất cấp III 
100m3 3,79 

 
118.006, 1.020.664, 0, 447.242,7 3.868.316,6 

3 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 3,79 

  
1.641.013, 0, 0, 6.219.439,3 

4 AB.65110 

Đắp đất công trìn  bằng đầm cóc, độ 

c ặt yê  cầ  K=0, 85 (tận dụng đất 

đào để đắp 

100m3 1,0982 
 

1.309.355, 975.136, 0, 1.437.933,7 1.070.894,4 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 5.739.186 15.037.314 

 
HM 

Kênh tiêu nội đồng ĐR2 xã Yên 

Phong         

  
Đào đất kênh mương 

        

1 AB.27112 
Đào kên  mương bằng m y đào, 

rộng <= 6m, đất cấp II 
100m3 4,2465 

 
1.016.889, 1.023.394, 0, 4.318.219,1 4.345.842,6 



94 

 

2 AB.41412 
Vận c  yển đất bằng ôtô 5T tự đổ, 

p ạm vi <1000m, đất cấp II 
100m3 4,2465 

  
1.641.013, 0, 0, 6.968.561,7 

3 AB.34110 San đất bãi t ải bằng m y  i 110 V 100m3 4,2465 
  

181.533, 0, 0, 770.879,9 

  
Đắp đất kênh mương 

        

4 AB.65110 
Đắp đất công trình bằng đầm cóc, 

độ chặt yêu cầu K=0, 85 
100m3 0, 

 
1.309.355, 975.136, 0, 0, 0, 

 
THM TỔNG CỘNG : 

     
0 4.318.219 12.085.284 

 
HM Cống tiêu qua đường 

        

1 AB.11312 
Đào móng băng bằng t   công, rộng 

<=3m, sâ  <=1m, đất cấp II 
m3 4,59 

 
119.463, 

 
0, 548.335,2 0, 

2 AB.11912 
Vận c  yển đất 10m tiếp t eo bằng 

t   công, đất cấp II 
m3 0,773 

 
4.662, 

 
0, 3.603,7 0, 

  
Đắp đất 

        

3 AB.13411 
Đắp nền móng công trìn  bằng t   

công 
m3 3,47 91.712, 65.559, 

 
318.240,6 227.489,7 0, 

  
Công tác xây lát 

        

4 TT Ni lon t i sin  1 lớp m2 4,13 3.500, 
  

14.455, 0, 0, 

5 AL.81000 Rải đ  dăm lót m3 0,16 181.500, 127.366, 
 

29.040, 20.378,6 0, 

6 AG.11513 

Sản x ất và lắp dựng cấ  kiện bê 

tông đúc sẵn, bê tông ống cống, đ  

1x2, mác 200 

m3 0,3 630.157, 353.620, 25.214, 189.047,1 106.086, 7.564,2 

7 AG.13311 
Sản x ất, lắp đặt cốt t ép ống cống, 

ống b y đường kín  cốt t ép≤10mm 
tấn 0,061 17.141.258, 4.043.697, 73.484, 1.045.616,7 246.665,5 4.482,5 



95 

 

8 AG.32211 
Sản x ất, lắp dựng, t  o dỡ v n 

k  ôn c c loại cấ  kiện k  c 
100m2 0,0736 623.853, 5.400.666, 212.593, 45.915,6 397.489, 15.646,8 

9 AG.42111 

Lắp c c loại cấ  kiện bê tông đúc 

sẵn bằng t   công trọng lượng ≤50 

kg 

cái 2, 1.871, 25.507, 
 

3.742, 51.014, 0, 

10 AF.11212 
Bê tông móng, rộng <=250cm, đổ 

bằng t   công, m c 150, đ  1x2 
m3 1,46 519.680, 238.925, 39.163, 758.732,8 348.830,5 57.178, 

11 AF.81122 
V n k  ôn gỗ móng - móng vuông, 

c ữ n ật 
100m2 0,0364 3.986.401, 4.688.625, 

 
145.105, 170.666, 0, 

12 AE.11215 

Xây tường t ẳng bằng đ   ộc, dầy 

<=60 cm, cao <=2 m, vữa XM 

M100 

m3 1,08 370.060, 340.991, 
 

399.664,8 368.270,3 0, 

 
THM 

TỔNG CỘNG : Cống tiêu qua 

đường      
2.949.560 2.488.829 84.872 

 
HM Cửa lắp phai đầu kênh tưới 

        

1 AB.11312 
Đào móng băng bằng t   công, rộng 

<=3m, sâ  <=1m, đất cấp II 
m3 4,25 

 
119.463, 

 
0, 507.717,8 0, 

  
Đắp đất 

        

3 AB.13411 
Đắp nền móng công trìn  bằng t   

công 
m3 2,25 91.712, 65.559, 

 
206.352, 147.507,8 0, 

  
Công tác xây lát 

        

4 AF.11213 
Bê tông móng, rộng <=250cm, đổ 

bằng t   công, m c 200, đ  1x2 
m3 0,8 575.183, 238.925, 39.163, 460.146,4 191.140, 31.330,4 

5 AF.12113 

Bê tông tường, dầy <=45cm, cao 

<=4 m, đổ bằng t   công, m c 200, 

đ  1x2 

m3 0,8 720.871, 562.003, 55.769, 576.696,8 449.602,4 44.615,2 

6 AG.11413 

Sản x ất và lắp dựng cấ  kiện bê 

tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, m i 

 ắt, lan  tô, đ  1x2, m c 200 

m3 0,08 630.157, 374.413, 22.922, 50.412,6 29.953, 1.833,8 
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7 AG.13221 
Sản x ất, lắp đặt tấm đan,  àng rào, 

cửa sổ, l  c ớp, nan  oa, con sơn 
tấn 0,0096 17.141.258, 2.699.511, 73.484, 164.556,1 25.915,3 705,4 

9 AF.81122 
V n k  ôn gỗ móng - móng vuông, 

c ữ n ật 
100m2 0,12 3.986.401, 4.688.625, 

 
478.368,1 562.635, 0, 

10 TT Ni lon tái sinh 1 lớp m2 4, 3.500, 
  

14.000, 0, 0, 

11 AK.94321 
Quét nhựa bi tum và dán bao tải 2 

lớp bao tải 3 lớp nhựa 
m2 3,2 73.383, 119.978, 

 
234.825,6 383.929,6 0, 

 
THM 

TỔNG CỘNG : Cửa lắp phai đầu 

kênh tưới      
2.185.358 2.298.401 78.485 

 


