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PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN WB7 VÀ DỰ ÁN  

THÀNH PHẦN 

 

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN: 

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 được Bộ NN và PTNT duyệt dự án 

đầu tư tại Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 gồm 4 Hợp phần: 

Hợp phần 1. Thể chế cải thiện và quản lý nước 

Hợp phần 2: Nâng cấp hiện đại hoá hệ thống tưới tiêu. 

Hợp phần 3: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất thông minh thích ứng khí hậu  

Hợp phần 4: Quản lý dự án giám sát và đánh giá 

Dự án được triển khai tại 7 tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc gồm: Hà 

Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam. Tổng 

mức đầu tư của dự án là 4.431 tỷ đồng, (tương đương 210 triệu USD). Trong đó 

vốn ODA 3.798 tỷ đồng, (tương đương 180 triệu USD) và vốn đối ứng là 633 tỷ 

đồng, (tương đương 30 triệu USD). 

Ngày ký hiệp định 24/4/2014, ngày đóng khoản vay 31/12/2020. 

Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Chủ dự án thành phần: Sở nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 

Đơn vị quản lý: Ban dự án Thuỷ lợi Thanh Hóa 

II. DỰ ÁN THÀNH PHẦN: NÂNG CẤP HỆ THỐNG TRẠM BƠM 

NAM SÔNG MÃ. 

- Thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) được Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2896/QĐ-BNN-XD 

ngày 9/2/12013 về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Xây dựng số 3675/QĐ-

BNN-XD ngày 22/8/2014 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án 

thành phần nâng cấp hệ thống kênh Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án cải 

thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7). 

- Mục tiêu đầu tư: Cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới nhằm nâng cao giá 

trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu 

trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới và thể chế, chính sách quản lý thuỷ lợi theo định 

hướng; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp. 
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- Nhiệm vụ: Cấp nước tưới cho 11.525ha đất canh tác nông nghiệp, 450 ha đất 

nuôi trồng thuỷ sản của các huyện Thiệu Hóa và Yên Định; cấp nước sinh hoạt, 

chăn nuôi, phát triển làng nghề, trang trại góp phần tăng năng suất cây trồng và vật 

nuôi vùng dự án; góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ lưu sông mã; 

nâng cao năng lực cải tạo hệ thống tưới bền vững, xây dựng và củng cố phát triển 

công ty TNHH 1 thành viên KTCT TL, Nam Sông Mã và các tổ chức dùng nước; 

xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

- Tổng mức đầu tư: 730,2 tỷ đồng (tương đương 34 triệu 600 USD) 

Trong đó: Vốn vay WB 620 tỷ (tương đương 29 triệu 400 USD) 

Vốn đối ứng 110,2 tỷ đồng (tương đương 5 triệu 200 nghìn USD) 

Nội dung đầu tư:  Tỉnh Thanh Hóa tham gia 4 hợp phần:  

1. Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện nước tưới 

2. Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới  

a. Hợp phần B1: 

- Nội dung: Nâng cấp sữa chữa kênh Chính Bắc, kênh Chính Ngang, kênh cấp 

1 của hệ thống Nam sông Mã, lấy nước từ kênh hồ chứa nước của Đặt để tưới cho 

11.525 ha đất nông nghiệp của 2 huyện Yên Định, Thiệu Hóa. 

- Quy mô đầu tư: Gồm 2 tuyến kênh chính là: Kênh Nam và Kênh Bắc với 

chiều dài gia cố 43.856 km và 12 tuyến kênh cấp 1 thuộc 2 kênh chính, chiều dài 

gia cố 59.937km. 

b. Hợp phần B2: Hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ mô hình nông nghiệp 

thông minh: 

3. Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

4.Hợp phần 4: Quản lý dự án giám sát và đánh giá 

- Thời gian thực hiện dự án: Từ 2014-2020 

Huyện Yên  Định. 

1. Xã Yên Bái: 

1.1. Xây dựng vùng tưới mẫu tại thôn Phú Đức xã Yên Bái diện tích 

20,0ha. 

- Mục tiêu chung: Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất một số cây rau, 

màu hàng hóa có giá trị kinh tế cao (ớt, măng tây,...). 

- Mục tiêu cụ thể:  
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+  Xây dựng vùng tưới mẫu (tưới tiết kiệm, thông minh) và hoàn thiện quy 

trình sản xuất cho cây ớt xuất khẩu (quy mô 15,0ha) và cây măng tây xuất khẩu 

(quy mô 5,0ha) tại xã Yên Bái, huyện Yên Định. 

+  Nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân  vùng Dự án và vùng phụ cận. 

- Các nội dung hoạt động chính: 

+ Đầu tư hệ thống tưới thông minh {tưới nhỏ giọt (tưởi nổi)} cho ớt, măng 

tây và thiết kế phù hợp khi chuyển đổi sang trồng một số cây trồng khác theo nhu 

cầu thị trường. 

+ Hoàn thiện quy trình sản xuất cho một số đối tượng cây rau màu trong khu 

tưới mẫu (ớt, măng tây, dưa chuột, rau, màu có giá trị khác); 

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất phù hợp với 1 số cây trồng trong 

hệ thống tưới mẫu. Thâm canh theo phương pháp Quản lý sinh dưỡng và dịch hại 

cây trồng tổng hợp (ICM). 

+ Hỗ trợ một số thiết bị cơ giới hóa còn thiếu trong hệ thống cơ giới hoá sản 

xuất (máy làm đất, máy chăm sóc, máy phun thuốc BVTV... 

+ Hỗ trợ một số thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế; hỗ trợ xây dựng nhà kho 

bảo quản,   xưởng sơ chế, sản phẩm sau thu hoạch quy mô phù hợp. 

+ Hỗ trợ xây dựng vườn ươm cây con giống với có hệ thống thống nhà màn, 

nhà lưới phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuẩt trong vùng Dự án. 

+ Hỗ trợ nông dân nâng cao khả năng liên kết với thị trường. 

1.2. Cơ giới hóa đồng bộ vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm thành vùng sản xuất 

2 vụ lúa – 1 vụ đông tại xã Yên Phong. Quy mô 50,0ha. 

- Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng vụ sản xuất và đa dạng 

hóa cây trồng cho vùng. 

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Chuyển đổi mùa vụ sản xuất từ 2 vụ lúa/ năm thành vùng thâm canh sản 

xuất 2 lúa - 1 vụ màu/năm. Quy mô 50,0ha. 

-  Nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân trong vùng Dự án và nhân 

dân địa phương. 

- Các hoạt động chính: 

+ Xây dựng hệ thống sản xuất và cơ cấu cây trồng 2 lúa – 1 màu hợp lý cho vùng. 

+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho cây lúa và màu theo quy trình Quản lý 

dinh dưỡng và dịch hại cây trồng tổng hợp ICM 
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+ Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật; 

+ Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh lúa tiên tiến (SRI, 

ICM,...). 

+ Hỗ trợ một số máy móc thiết bị còn thiếu trong hệ thống cơ giới hoá đồng 

bộ (hệ thống làm mạ khay, máy làm đất, máy cấy, máy phun thuốc BVTV, máy 

sấy). 

+ Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong 

vùng Dự án sản xuất lúa và màu. 

+ Tổ chức cho cán bộ và nông dân trong vùng Dự án tham quan, học tập trong 

nước. 

+ Hỗ trợ, nâng cao khả năng liên kết với thị trường cho nông dân. 

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống sản xuất chuyên màu diện tích 

40,0ha tại xã Yên Phong.  

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi hệ thống sản xuất 1 vụ lúa – 2 vụ màu chưa 

thực sự hiệu quả (do hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện) thành khu vực sản xuất 

chuyên rau, màu có giá trị (sau khi có sự đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi của 

hợp phần B dự án WB7). 

- Mục tiêu cụ thể: 

-  Chuyển đổi từ đất sản xuất 1 vụ lúa xuân – 2 vụ màu/ năm thành vùng sản 

xuất chuyên cây rau, màu (3 vụ/năm). Quy mô 30,0ha. 

- Xây dựng khu tưới mẫu cho cây ớt xuất khẩu (quy mô 10,0ha)  

-  Nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân vùng Dự án và nhân dân địa 

phương. 

2.1. Xây dựng vùng tưới mẫu tại xã Yên Phong diện tích 10,0ha. 

+ Đầu tư hệ thống tưới thông minh (tưới nhỏ giọt,...) cho ớt. Hệ thống này sẽ 

được thiết kế phù hợp cho tưới một số loại cây rau màu khi nông dân muốn chuyển 

đổi hệ cơ cấu và chủng loại cây trồng. 

+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho một số đối tượng cây rau màu trong khu 

tưới mẫu (ớt, măng tây, dưa chuột, rau, màu có giá trị khác) 

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất phù hợp với 1 số cây trồng trong 

hệ thống tưới mẫu. Quản lý dinh dưỡng và dịch hại cây trồng tổng hợp (ICM). 

+ Hỗ trợ một số thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất (máy làm đất), phun thuốc 

BVTV. 
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+ Hỗ trợ một số thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm sau thu hoạch. 

+ Hỗ trợ xây dựng vườn ươm sản xuất cây con giống; nhà lưới, nhà màn, nhà 

kho lưu trữ  xưởng sơ chế nhỏ. 

+ Hỗ trợ, nâng cao khả năng liên kết với thị trường cho nông dân. 

2.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống sản xuất chuyên màu diện tích 30ha tại 

xã Yên Phong. 

+ Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu cây trồng chuyên màu cho vùng Dự án. 

+ Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho các đối tượng cây trồng trong 

hệ thống sản xuất. 

+Tập huấn chương trình Quản lý dinh dưỡng và dịch hại cây trồng tổng hợp 

(ICM). 

+ Hỗ trợ một số thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất (máy làm đất), phun thuốc 

BVTV. 

+ Hỗ trợ một số thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm sau thu hoạch. 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống sản xuất cây con, nhà lưới, nhà màn. 

+ Hỗ trợ, nâng cao khả năng liên kết với thị trường cho nông dân. 

3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống sản xuất chuyên màu diện tích 

45,0ha tại xã Định Liên.  

- Mục tiêu chung: Chuyển đổi hệ thống sản xuất 02 vụ lúa – 01 vụ màu 

chưa thực sự hiệu quả (do hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện) thành khu vực sản 

xuất chuyên rau, màu có giá trị (sau khi có sự đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi 

của hợp phần B dự án WB7). 

- Mục tiêu cụ thể:  

-  Chuyển đổi từ đất sản xuất 02 vụ lúa xuân – 01 vụ màu/ năm thành vùng 

sản xuất chuyên cây rau, màu (3 vụ/năm) diện tích 45,0ha. 

- Xây dựng khu tưới mẫu cho cây ớt xuất khẩu (quy mô 10,0ha)  

-  Nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân vùng Dự án và nhân dân địa 

phương. 

3.1. Xây dựng vùng tưới mẫu tại xã Định Liên diện tích 10,0ha. 

+ Đầu tư hệ thống tưới thông minh (tưới nhỏ giọt,...) cho ớt. Hệ thống này sẽ 

được thiết kế phù hợp cho tưới một số loại cây rau màu khi nông dân muốn chuyển 

đổi hệ cơ cấu và chủng loại cây trồng. 
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+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho một số đối tượng cây rau màu trong khu 

tưới mẫu (ớt, măng tây, dưa chuột, rau, màu có giá trị khác) 

+ Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất phù hợp với 1 số cây trồng trong 

hệ thống tưới mẫu. Quản lý dinh dưỡng và dịch hại cây trồng tổng hợp (ICM). 

+ Hỗ trợ một số thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất (máy làm đất), phun thuốc 

BVTV. 

+ Hỗ trợ một số thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm sau thu hoạch. 

+ Hỗ trợ xây dựng vườn ươm sản xuất cây con giống; nhà lưới, nhà màn. 

+ Hỗ trợ, nâng cao khả năng liên kết với thị trường cho nông dân. 

3.2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống sản xuất chuyên màu diện tích 35ha tại xã 

Định Liên. 

+ Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu cây trồng chuyên màu cho vùng Dự án. 

+ Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho các đối tượng cây trồng trong 

hệ thống sản xuất.  

+Tập huấn chương trình Quản lý dinh dưỡng và dịch hại cây trồng tổng hợp 

(ICM). 

+ Hỗ trợ một số thiết bị phục vụ bảo quản, sơ chế sản phẩm sau thu hoạch. 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống sản xuất cây con, nhà lưới, nhà màn. 

+ Hỗ trợ, nâng cao khả năng liên kết với thị trường cho nông dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

PHẦN II 

GIỚI THIỆU C.TRỒNG CSA VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

 

- CSA (Climate Smart Agriculture) - “Nông nghiệp thích ứng thông minh với 

khí hậu” là nền nông nghiệp có khả năng cho sản lượng và lợi nhuận tăng một cách 

bền vững để đảm bảo an ninh lương thực. 

- Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp: 

 Theo số liệu ghi được ở các trạm khí tượng, từ năm 1980 tới 2010 nhiệt độ 

tăng trung bình 0,1 - 0,4
o
C mỗi năm; nhiệt độ tối thiểu tăng 6 - 7 

o
C so với năm 

1980. Gió khô, nóng xuất hiện sớm hơn, với di n biến phức tạp hơn. Năm 2008 đợt 

nắng nóng gay gắt kéo dài gần 30 ngày, nhiệt độ tối cao tuyệt đối là 39 - 41
o
C. 

Năm 2010, nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tối cao tuyệt đối dao động từ  40 

- 43
o
C. Lương mưa ít hơn vào các tháng mùa khô. Điều này gây ảnh hưởng tới sản 

xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới cho cây trồng bị thiếu. Năm 2010 mực nước ở 

sông Mã xuống tới 2,9 m, trong khi đó mực nước an toàn cho bơm là 3,3 m. C ng 

năm 2010 lưu lượng chảy vào sông L n ở mùa khô chỉ còn 3 m
3
/s, thấp hơn nhiều 

so với lưu lượng trung bình mùa khô hạn. Vì thế, năm 2010 tổng só 4.882 ha cây 

trồng bị ảnh hưởng nặng bởi khô hạn. Tần suất hạn hán nặng xảy ra ngày càng 

nhiều, không chỉ năm 2010, mà các năm khác, như 1998, 2003 và 2005 hạn hán 

nặng c ng làm ảnh hưởng lớn tới cây trồng. Gió lạnh c ng xuất hiện sớm hơn (đầu 

tháng 8) với các di n biến và cường độ khó lường hơn. Tổng lượng mưa cả năm 

giảm, mùa mưa bắt đầu muộn hơn, năm 2008 - 2010 muộn hơn 15 - 30 ngày so với 

trước năm 1980. Lượng mưa phân đối không đều giữa các vùng và các mùa. Trong 

mùa khô lượng mưa giảm, tuy nhiên lại có thể có những cơn mưa lớn. Mực nước 

biển tăng. Năm 2010 ở huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa và Hà Trung trên 

4.880 ha đất bị nhi m mặn. Mực nước biển dâng còn gián tiếp làm gia tăng hạn 

hán vì nhiều hồ chứa nước bị nhi m mặn và không thể dùng tưới cho cây trồng. 

Trong tương lai, tới 2050, giống như với các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ, 

nhiệt độ sẽ tăng tới trên 1.5
o
C, mực nước biển sẽ tăng khoảng 30 cm, làm cho 

khoảng 33.630 ha (tương đương 19.1  tổng diện tích) bị nhi m mặn, chủ yếu ở 

các huyện ven biển và hai huyện ở bình độ thấp là Hà Trung và Nông Cống. 

Khoảng 25.500 ha đất lúa bị sẽ bị ảnh hưởng và không thể canh tác, và tổng sản 

lượng lúa vì thế sẽ giảm 134.600 tấn. Mặt khác, khi nhiệt độ tăng thêm 1.5
o
C vào 

năm 2050, năng suất lúa sẽ giảm 15  (theo đánh giá của IPCC năng suất lúa sẽ 
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giảm 10  khi nhiệt độ tăng 1
o
C). Như vậy, ước tính tổng sản lượng lương thực của 

Thanh Hóa sẽ giảm 250.000 tấn vào năm 2050. 

-  h ng vấn đ  c n x m x t, giải  uy t 

  Lúa là cây trồng chính. Các hệ thống cây trồng chính bao gồm (i) hai vụ lúa, 

(ii) 1 vụ lúa - 1 vụ rau màu, (iii) chuyên rau màu các loại (ngô, đậu đỗ các loại, cây 

có củ, rau các loại). Vì hệ thống tưới tiêu chưa đáp ứng được yêu cầu chủ động 

nước tưới cho rau màu, nên lúa vẫn được trồng trên các diện tích đất không thích 

hợp và vì thế  năng xuất lúa ở những nơi này thấp và bấp bênh.Theo ước tính của 

bà con nông dân nếu chuyển đổi sang cac cây trồng khác thích hợp, hiệu quả kinh 

tế có thể tăng 2-3 lần so với làm lúa. 

+ Sản xuất lúa hiện được thực hiện qui mô nhỏ. Các kỹ thuật ICM, IPM và 

SRI... chưa được áp dụng nhiều. Nông dân vẫn áp dụng các chế độ bón phân thiếu 

cân đối, đạm được s  dụng nhiều hơn mức cần thiết. Nông dân vẫn cấy dày, 40 - 

50 khóm/m2 mỗi khóm 2-3 cây đối với lúa lai (40 - 60 kg/ha), 50 - 60 khóm/m2 

mỗi khóm 4-5 cây đối với lúa thuần (100 - 120 kg giống/ha). 

+ Năm 2005, SRI đã được đưa vào th  nghiệm trên 0.25 ha, năm 2008 trên 

40 ha, năm 2012 trên 9.5 ha và 2013 trên 3 ha. Tuy nhiên, chỉ một phần của gói kỹ 

thuật này  được áp dụng như 1 phần của ICM. Giống như ở các tỉnh khác, để áp 

dụng SRI cần các điều kiện mà hiện nay không thể đáp ứng (đồng ruộng, tưới tiêu, 

thời tiết...) 

+ Sản xuất rau màu c ng chưa theo hướng bền vững, các kỹ thuật ICM chưa 

được áp dụng nhiều, hiệu quả và năng suất chưa cao;  

+ Rơm rạ và thân xác cây trồng khác vẫn được đốt nhiều trên ruộng; chưa 

quản lý rác thải nông nghiệp tốt; một số ít các nông hộ đã bắt đầu s  dụng rơm rạ 

để che phủ cho cây vụ đông (khoai tây), nhưng qui mô rất nhỏ.  

+ Các mối liên kết giữa nông dân với nhau và giữa nông dân với các đối tác 

khác chưa được phát trển và vì thế nông dân gặp khó khăn trong tiếp cận các 

nguồn cung cấp vật tư cần thiết cho sản xuất c ng như trong tiêu thụ sản phẩm. 

Một số ít các công ty bắt đầu có các mối liên kết với nông dân, hoặc thông qua hợp 

tác xã nông nghiệp, hoặc qua nhóm nông dân. Các công ty này cung cấp một số vật 

tư cho nông dân sản xuất và thu mua sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hợp đồng 

hiện được ký từng năm và chưa có các gắn kết lâu dài. 

Những điều này làm cho phát thải từ lúa cao, hiệu quả kinh tế và hiệu quả s  

dụng đất, nước, phân bón thấp, và các hệ thống sản xuất kém bền vững, gây ô 

nhi m môi trường gia tăng.  

- Chi n lược và ưu tiên của địa phương 
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Như đề cập đến trong Kế hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

(Quyết định1190/QĐ-UBND ngày 23/4/2007) và quyết định số 4152/QĐ-UBND 

về phát triển sản xuất rau an toàn, một trong các mục tiêu của Thanh Hóa là phát 

triển sản hàng hóa, áp dụng các kỹ thuật thâm canh bền vững thông qua: 

+ Chuyển đổi và s  dụng linh hoạt quĩ đất phục vụ phát triển sản xuất hàng 

hóa tập trung qui mô lớn, hiệu quả cao và bền vững.  

+ Giữ diện tích đất lúa ổn định 230.000 ha (năm 2010 là 235.000 ha), diện 

tích ngô 56.000 ha (năm 2010 là khoảng 60.000 ha), diện tích đậu tương 10.000 ha, 

diện tích rau tăng lên 30.000 ha (năm 2010 là 27.500 ha) bao gồm 3.400 ha rau sản 

xuất tập trung qui mô lớn.  

+ Phát triển các vùng sản xuất lúa gạo chất lượng; các vùng sản xuất ngô 

chất lượng. 

+ Tăng cường ứng dụng các thực hành tốt bền vững (ICM, IPM, SRI...) và 

các kỹ thuật che phủ cho cây trồng cạn 

+ Phát triển sản xuất rau an toàn tập trung s  dụng các kỹ thuật tiên tiến và 

bền vững, tăng cường cơ giới hóa; mục tiêu là 2.142 ha rau an toàn vào năm 2015, 

trong đó 1,781 ha trong các vùng sản xuất tập trung qui mô lớn. 

- Giải pháp nhằm đạt được mục tiêu 

 + Hỗ trợ xây dựng thành công cánh đồng mẫu cho lúa, và phát triển sản xuất 

khoai tây và các cây vụ đông khác áp dụng ICM và kỹ thuật nông nghiệp bảo tồn 

(che phủ) để tăng lợi nhuận, giảm phát thải và ô nhi m môi trường; 

 + Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng các loại rau hàng hóa theo hướng 

VietGAP và s  dụng các kỹ thuật bền vững như ICM, IPM, tưới tiết kiệm; 

 + Đa dạng hóa cây trồng (lạc, đậu đỗ các loại) thông qua hỗ trợ xây dựng và 

thúc đẩy sản xuất đa dạng các loại rau, lạc, đậu đỗ trên đất chuyên màu; 

 + Giảm đốt thân xác thực vật, x  lý rác thải thành phân bón hữu cơ, vật liệu 

che phủ đất...; 

 + Phát triển tổ chức nông dân và phát triển các mối liên kết, bao gồm liên 

kết nông dân - nông dân và liên kết nông dân với các bên liên quan. 
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PHẦN III.  

KHÁI QUÁT VỀ ICM VÀ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BVTV 

I. KHÁI QUÁT VỀ ICM 

1. KHÁI NIỆM ICM (Integrated Crop Management). 

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

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

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

+ Giảm s  dụng thuốc trừ sâu, bệnh. 

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

+ Tăng năng suất cây trồng. 

+ Tăng chất lượng sản phẩm. 

+ Tăng hiệu quả kinh tế. 

2. MỤC ĐÍCH CỦA ICM. 

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

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

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

kiệm lượng giống/ha gieo trồng. 

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

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

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

nhằm giảm tối đa việc s  dụng thuốc BVTV. 

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

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

3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ICM TRÊN CÂY NGÔ. 

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

thái ruộng ngô. 

                                                   Cây ngô 

 

 

                        Thiên địch                                 Dịch hại 

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

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

-  Chọn giống tốt, tạo điều kiện có cây ngô phát triển  khoẻ. 
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- Làm đất kỹ, gieo trồng với mật độ hợp lý... 

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

của cây ngô. 

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước... 

Thiên địch: 

Bảo vệ và s  dụng các loài thiên địch trên đồng ruộng để phòng trừ sâu, 

bệnh hại (trồng cây khoẻ, không phun thuốc trừ sâu sớm từ 30-40 ngày sau trồng). 

Dịch hại: 

Quản lý các loài dịch hại trên ruộng ngô theo hướng IPM (x  lý đồng ruộng 

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

4. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ICM. 

4.1. Giảm lượng giống. 

Giảm giống bằng cách giảm mật độ gieo trồng. Gieo trồng với mật độ 

khoảng cách vừa phải, không quá dầy. 

4.2. Giảm lượng phân đạm. 

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

NPK, trung và vi lượng. 

- Bón đúng các yếu tố dinh dưỡng cây trồng cần vào các thời điểm thích hợp. 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Bón đủ về lượng. 

Bón phân cân đối là giải pháp để hài hoà giữa hiệu quả đầu tư phân bón và 

hệ số lãi. 

Giảm phân đạm thừa bằng cách: Bón đúng loại phân và lượng phân. 

+ Ước tính lượng phân đạm, lân, kali cần bón từ đầu vụ dựa vào: 

- Điều tra các hộ nông dân tiên tiến (30 - 50 hộ). 

- Bón cân đối các nguyên tố, bón đúng cách. 

- Quy trình của địa phương. 

+ Bón đúng cách: Phân chuồng, phân lân bón sâu và không quá 20% N khi 

làm đất. 

+ Bón đúng thời điểm cây ngô cần. 

4.3. Giảm thuốc trừ sâu: để giảm lượng thuốc trừ sâu cần. 

- Trồng cây khoẻ: có quy trình bón phân hợp lý. 
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- Cân bằng hệ sinh thái ruộng ngô: hạn chế phun thuốc trừ sâu sớm 30-40 

ngày sau gieo trồng, không phun thuốc định kỳ, chỉ phun khi mật độ sâu đến 

ngưỡng (TCVN). 

5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ICM TRÊN CÂY NGÔ 

- Chọn ruộng bố trí thí nghiệm: chọn những ruộng liền vùng, đất đồng đều, 

chủ động tưới tiêu, ruộng thí nghiệm được bố trí ở gần khu vực tập huấn. 

- Bố trí ruộng: tốt nhất ruộng của nông dân nên chia làm 2 phần, một bên 

làm theo quy trình ICM, quy mô 1000 m
2
, một bên làm theo tập quán của nông dân 

để có thể so sánh đánh giá kết quả của hai ruộng. 

 

 
 

- Nền thí nghiệm:  

+ Biện pháp làm đất đồng đều ở cả ruộng mô hình và ruộng làm theo nông dân. 

+ Giống ngô, thời gian gieo trồng ở ruộng mô hình và ruộng nông dân như nhau. 

+ Mật độ: một bên theo quy trình của ICM, một bên theo tập quán của nông dân. 

+ Phân bón: một bên bón theo quy trình ICM, một bên do nông dân tự bón.  

- Địa điểm: xã Định Tường huyện Yên Định. 

II. Những hiểu biết chung về thuốc BVTV 

1. Định nghĩa: Thuốc BVTV là những chất độc có nguồn gốc tự nhiên hay 

tổng hợp để phòng và trừ các vật hại nông nghiệp như sâu, bệnh, cỏ dại, chuột 

v.v… 

2. Hoạt chất và thuốc thành phẩm  

* Hoạt chất: Là thành phần tạo nên hiệu lực chính đối với sinh vật hại.. Các 

hoạt chất khi mới qua công nghệ chế tạo, có hàm lượng chất độc cao dùng làm 

nguyên liệu để gia công thuốc thành phẩm hay sản phẩm gọi là thuốc kỹ thuật.  

 * Thuốc thành phẩm: Là thuốc được gia công từ thuốc kỹ thuật, có tên và 

nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền, 

được phép lưu thông và s  dụng. Thuốc thành phẩm thường có chứa hàm lượng 

độc thấp, có thêm phụ gia để d  s  dụng và tạo dạng. Các thuốc thành phẩm khi 

được đưa ra thị trường tiêu thụ gọi là thương phẩm hay sản phẩm thương mại. 

 Tên thương mại của một loại thuốc thành phẩm gồm có 3 thành phần là tên 

riêng, hàm lượng hoạt chất và dạng thành phẩm. 

Khu mô hình 

1.000 m
2
 

Khu đối chứng 

1.000 m
2
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+ Tên riêng: là tên do nhà sản xuất tự đặt để phân biệt sản phẩm của các nhà 

sản xuất khác nhau. 

+ Hàm lượng hoạt chất: là lượng thuốc độc chứa trong thuốc thành phẩm, 

biểu thị bằng   hoặc lượng hoạt chất có trong 1 kg hay lit thương phẩm.  

+ Dạng thành phẩm: Là trạng thái vật lý của thuốc thành phẩm, ví dụ dạng 

bột, dạng lỏng, dạng hạt, màu trắng, màu nâu v.v.. 

Ví dụ sản phẩm mang tên “ Padan 95SP” cho ta biết tên riêng của sản phẩm 

là Padan, lượng hoạt chất chứa trong sản phẩm là 95 , chất phụ gia là 5 , dạng 

thuốc là dạng bột hoà tan trong nước. Phần phụ giải về thành phần thuốc phía dưới 

có ghi rõ tên hoạt chất của thuốc là “Cartap”, hay Sofit 300ND có nghĩa là tên 

riêng là Sofit, thành phần có chứa 300 g hoạt chất/ 1 lit sản phẩm (c ng tương 

đương với 30 ) và dạng thuốc là dạng nh  dầu. 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khác nhau đều được sản xuất 

từ cùng một hoạt chất, mỗi sản phẩm được gia công với tỷ lệ chất độc và dạng 

thuốc khác nhau vì vậy trong quá trình lựa chọn một loại thuốc để s  dụng cần 

quan tâm đến loại hoạt chất, lượng hoạt chất chứa trong sản phẩm và dạng sản 

phẩm để có biện pháp s  dụng thích hợp. Ví dụ: hoạt chất Cypermethrin có tới 24 

sản phẩm thương mại như Cymerin 5EC, 10EC, 25EC, Sherbush 25ND v..v…Nếu 

chúng ta mua và s  dụng nhầm sản phẩm 5  với sản phẩm 10  mà không tăng 

lượng dùng thì thuốc sẽ bị giảm hiệu lực. 

3. Các dạng thuốc BVTV: Thuốc BVTV có thể được gia công thành nhiều 

dạng khác nhau tuỳ thuộc vào dung môi, chất phụ gia và mục đích s  dụng của nhà 

sản xuất, mỗi dạng thuốc có những kỹ thuật s  dụng đặc thù và phạm vi s  dụng 

riêng, do đó khi chọn loại thuốc để s  dụng ta phải có hiểu biết đầy đủ về dạng 

thuốc. 

Hiện nay trong sản xuất có một số dạng thuốc cơ bản sau:  

* Dạng EC hay ND: Là dạng nh  dầu hay dạng sữa. Trong thành phần có 

chứa chất hoá sữa do đó khi tan trong nước có màu trắng như sữa. Dạng này tan tốt 

trong nước do đó khi s  dụng ta phải hoà trong nước và phun. 

 * Dạng bột thấm nước còn gọi là bột hào tan trong nước, ký hiệu là WP, 

BTN. Thành phần gồm chất độn, chất thấm ướt và một số chất phù trợ khác. Xuất 
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hiện bên ngoài ở dạng bột mịn, khi hoà vào trong nước tạo dung dịch huyền phù. 

Được dùng để phun trực tiếp lên cây 

 * Dạng bột viết tắt là DP. Trong thành phần có chưa hoạt chất, chất độn 

thường là đất sét hoặc bột cao lanh nên không tan trong nước. Chỉ dùng để rắc. 

 * Dạng hạt, ký hiệu là CT, GR hay H: Thành phần ngoài hoạt chất còn chứa 

chất độn và chất bao viên nên không tan trong nước, chỉ dùng để rải vào đất. 

 Gần đây còn có một số dạng thuốc khác như SC, WDG v.v.. 

4. Phân loại thuốc BVTV. Tuỳ thuốc vào mục đích nghiên cứu và s  dụng 

người ta có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau: 

 * Phân loại theo đối tượng sử dụng: có thể phân ra thuốc trừ côn trùng 

(thuốc sâu), thuốc trừ bệnh, trừ cỏ, trừ chuột v… 

 * Phân loại theo giai đoạn sử dụng đối với dịch hại: Thuốc trừ trứng, thuốc 

trừ sâu non, thuốc trừ trưởng thành, thuốc trừ cỏ trước nảy mầm, sau nảy mầm 

v.v.. 

 * Phân loại theo con đường xâm nhập: có thể phân ra các nhóm sau 

 - Thuốc có tác động tiếp xúc: là những thuốc gây độc cho cơ thể sinh vật khi 

chúng xâm nhập qua biểu bì hay qua da.  

 - Thuốc có tác động vị độc: Là những thuốc gây độc cho cơ thể sinh vật khi 

chúng xâm nhập qua đường tiêu hoá. 

 - Thuốc có tác động nội hấp: Là những thuốc gây độc cho sinh vật bằng cách 

xâm nhập vào trong cây qua lá, r  rồi chuyển vào trong cơ thể  sinh vật gây hại và 

gây độc cho sinh vật hại. Các thuốc nội hấp sau khi xâm nhập qua lá được chuyển 

xuống dưới gọi là thuốc lưu dẫn. 

 Như vậy thuốc nội hấp là một dạng đặc biệt của thuốc vị độc 

 - Thuốc có tác dụng thấm sâu: Là thuốc có khả năng xâm nhập vào tế bào 

thực vật (chủ yếu theo chiều ngang) nhưng không có khả năng di chuyển trong cây. 

Dịch hại ở trong biểu bì thực vật nếu tiếp xúc với thuốc sẽ chết. Như vậy thuốc có 

tác động thấm sâu là một dạng đặc biệt của thuốc tiếp xúc.  

 - Thuốc có tác dụng xông hơi: Là những thuốc có khả năng bốc thành hơi, 

chủ yếu gây độc cho cơ thể sinh vật qua đường hô hấp. Thuốc này chủ yếu được s  

dụng để xông hơi kh  trùng kho tàng. 
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 Khi lựa chọn loại thuốc, ta phải căn cứ vào đặc điểm xâm nhi m và gây hại 

của từng đối tượng dịch hại, từng pha phát dục và tập tính sống của chúng để lựa 

chọn loại thuốc thích hợp. Ví dụ đối với sâu đục thân, khi sâu đã chui vào trong 

thân ta không thể dùng thuốc tiếp xúc mà phải dùng thuốc nội hấp. Hay đối với các 

cây cỏ đã cao, có bộ r  vững chắc ta phải dùng thuốc lưu dẫn mới gây chết toàn 

cây được.  

 * Phân loại theo gốc hoá học: Có thể chia ra nhóm thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, 

nhóm lân hữu cơ, nhóm Cacbamate, nhóm cúc sát trùng (Pyrethroid), nhóm điều 

hoà sinh trưởng côn trùng, nhóm Pheromon, nhóm thuốc vi sinh, nhóm thuốc thảo 

mộc. 

 Thuốc trừ bệnh, trừ cỏ và trừ chuột có thể chia ra: nhóm thuốc vô cơ, nhóm 

thuốc hữu cơ, nhóm vi sinh và thảo mộc v.v.. 

5.  h ng đi u kiện để thuốc BVTV có thể phát huy được tác dụng:  

* Thuốc phải tiếp xúc được với cơ thể dịch hại: Đây là điều kiện tiên quyết 

để thuốc có thể phát huy được tác dụng. Muốn thuốc tiếp xúc được với dịch hại 

phải nắm chắc được đặc tính sinh học, sinh thái, tập tính của mỗi đối tượng dịch 

hại và đặc tính xâm nhập của từng loại thuốc.  

 - Với côn trùng: Phải đánh giá được khả năng di chuyển của chúng, xem tập 

tính của chúng sống ở mặt trên hay mặt dưới của lá, phá r  hay cắn ngang thân, 

sống trên bề mặt cây hay chui vào trong thân, chích hút nhựa hay ăn lá cây, hoạt 

động vào ban ngày hay đêm, sống cá thể hay thành bầy đàn. 

 - Đối với nấm bệnh và nhện: Là những sinh vật ít hoặc không di chuyển, do 

đó phải phun thuốc vào những nơi chúng sống tập trung để tác động đúng chỗ, 

thuốc phải được phun đều trên bề mặt vật phun do đó lượng nước phun phải đủ 

lớn. 

- Với chuột: Có khả năng di chuyển lớn, khó có thể tiếp xúc với thuốc, hay 

đa nghi nên phải luôn thay đổi mồi bả, chọn những bả không gây tác động mạnh.  

 Ngoài ra thuốc c ng phải được phun vào các thời điểm thích hợp, không nên 

phun thuốc khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, lúc trời mưa hay nhiệt độ quá 

cao, thuốc d  bị r a trôi hay phân huỷ không tiếp xúc được với cơ thể sinh vật. 
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 * Thuốc phải xâm nhập được vào cơ thể dịch hại: Muốn để thuốc có khả 

năng xâ m nhập được vào cơ thể dịch hại phải chọn những thời điểm dịch hại d  

mẫn cảm với thuốc, giai đoạn dịch hại đang sinh trưởng, phát triển mạnh, đang s  

dụng nhiều thức ăn và có quá trình trao đổi chất mạnh. Ví dụ với thuốc trừ cỏ lưu 

dẫn, nên phun thuốc vào giai đoạn cỏ đang sinh trưỏng mạnh, nếu phun khi cỏ đã 

già, ra hoa, kết quả, cây ít xảy ra quá trình trao đổi chất thì thuốc sẽ khó được dẫn 

từ lá xuống gốc do đó không phát huy được tác dụng. Hay đối với cuốn lá, không 

nên phun thuốc vào pha trưởng thành, pha nhộng mà phải phun vào pha sâu non vì 

pha trưởng thành rất ít có tập tính ăn thêm. 

6. Biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV 

Thuốc BVTV rất nguy hiểm cho con người, vật nuôi và môi trường nên trong 

khi s  dụng cần phải chú ý đến biện pháp an toàn để tránh ngộ độc. Thuốc xâm 

nhập vào cơ thể con người bằng nhiều con đường: tiêu hoá, hô hấp, tiếp xúc qua 

da. Lượng chất độc thâm nhập vào càng nhiều càng gây nguy hiểm, dạng thuốc sữa 

thấm qua da mạnh hơn các dạng khác. Mặt khác mức độ xâm nhập vào cơ thể của 

thuốc tuỳ thuộc vào sức khoẻ của người khi làm việc. Để bảo vệ sức khoẻ và môi 

trường khi tiếp xúc với thuốc BVTV cần đảm bảo các yêu cầu an toàn: 

- Người ốm có bệnh ngoài da, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em 

(dưới 16 tuổi) không được tiếp xúc với thuốc BVTV. 

- Khi s  dụng thuốc BVTV thì người s  dụng phải hiểu được tính độc của 

thuốc và cách phòng độc, phải có đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động (găng tay, 

kính, quần áo …) 

- Không s  dụng thuốc BVTV đã cấm s  dụng ở Việt Nam. 

- Khi phun thuốc không được để thuốc ngấm vào da thịt, quần áo, không 

phun ngược chiều gió, không phun trong thời tiết nắng nóng, không tiếp xúc với 

thuốc liên tục trong nhiều ngày. Tuyệt đối không được hút thuốc, ăn uống trong 

khi s  dụng thuốc. 

- Sau khi tiếp xúc với thuốc xong phải thay quần áo, tắm giặt bằng xà phòng, 

không r a bơm, vứt bao bì, chai lọ bừa bãi.  

7. Biện pháp bảo  uản thuốc và công cụ phun rải 
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Thuốc BVTV d  mất phẩm chất, nếu bảo quản không đúng kỹ thuật, nhiệt 

độ và ẩm độ cao, trời nóng bức xạ mạnh đều làm giảm phẩm chất và nhi m bẩn 

môi trường sống. Để bảo quản tốt các thuốc BVTV và công cụ phun rải hợp vệ 

sinh môi trường và chất lượng cần chú ý một số điểm sau: 

- Không đựng thuốc vào chai kim loại, phải nút kín, bọc gói kỹ sau mỗi lần 

s  dụng và ghi nhãn rõ ràng. 

- Phải có chỗ để thuốc và dụng cụ bơm thuốc riêng biệt cách xa nguồn nước 

sinh hoạt, xa l a, xa nơi ở, xa chuồng trại gia súc, không để giột nát và nắng chiếu 

vào. 

III. Nguyên lý chung khi sử dụng thuốc BVTV: Thuốc BVTV luôn có 

tính hai mặt của nó, khi có hiểu biết đầy đủ, s  dụng hợp lý sẽ mang lại hiệu quả 

kỹ thuật và kinh tế cao, nhưng nếu s  dụng không đúng sẽ không những không 

mang lại hiệu quả trừ dịch hại mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh 

thái nông nghiệp, đến môi trường và sức khoẻ con người. Để s  dụng an toàn và 

hiệu quả thuốc BVTV cần tôn trọng nguyên tắc 4 đúng: 

1.  Đúng thuốc: 

Thuốc BVTV có khả năng trừ được nhiều loại sinh vật hại người ta gọi đó 

thuốc có phổ tác động rộng, ngược lại có loại thuốc chỉ trừ được một  vài loại sinh 

vật hại thậm chí có loại chỉ trừ được một loại sinh vật hại người ta gọi đó là thuốc 

có phổ tác động hẹp và thuốc mang tính chọn lọc. Thuốc có phổ tác động hẹp và có 

tính chọn lọc đòi hỏi kỹ thuật s  dụng cao hơn loại có phổ tác động rộng, vì vậy 

tuỳ từng loại sinh vật hại phải chọn đúng loại mới mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt 

phải quan tâm đến các loại thuốc có tính bền vững trong cơ thể động thực vật thì 

không dùng trong nông sản phẩm, cây thực phẩm. Việc chọn đúng thuốc rất quan 

trọng để nâng cao hiệu quả, tránh được phun nhiều lần và liều lượng cao. 

2. Đúng lúc:  

Hầu hết các sinh vật hại đều gây hại từ một điểm di n ra và ở mỗi sinh vật 

trong các pha phát triển thì có những pha rất mẫn cảm với thuốc và điều kiện ngoại 

cảnh bất thuận nên chọn thời điểm phun thuốc lúc còn ở diện hẹp và các pha phát 

triển mẫn cảm vừa nâng cao hiệu quả lại giảm chi phí đồng thời bảo vệ được môi 

trường sống (chẳng hạn: sâu hại tuổi nhỏ bao giờ c ng mẫn cảm với thuốc hơn sâu 
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tuổi lớn …), vì vậy muốn xác định được thời điểm phun phải có công tác dự tính 

dự báo thường xuyên. Thời điểm phun thuốc trong ngày c ng rất quan trọng: nếu 

phun vào những lúc trời ấm (mùa đông) và trời râm mát (mùa h ) hiệu quả của 

thuốc sẽ cao hơn. 

3. Đúng liều lượng nồng độ:  

Mỗi loại thuốc BVTV đều được ấn định một liều lượng (nồng độ) phun nhất 

định cho một đơn vị diện tích. Nếu phun ít quá hiệu quả của thuốc đạt thấp, không 

phòng trừ được sinh vật hại; nếu phun cao quá vừa lãng phí vừa tạo nên tính quen 

thuốc, vì thế chỉ cần phun đúng liều lượng chỉ định (ghi trên bao bì). Nồng độ phun 

rải phụ thuộc vào công cụ phun rải và thời kỳ sinh trưởng của cây. 

4. Đúng kỹ thuật: Tuỳ công cụ rải thuốc mà pha chế nồng độ để phun rải 

đều khắp trên mặt phun. Ngoài công cụ rải thuốc muốn phun rải đều còn phụ thuộc 

vào người phun thuốc (xác định tốc độ đi, bề mặt phun, khoảng cách từ vòi phun 

đến mặt tán …). Muốn thực hiện được người phun phải có sức khoẻ, kỹ thuật và 

biết được lưu lượng thuốc qua vòi phun …, phải có dụng cụ pha chế thuốc và bảo 

hộ lao động khi phun thuốc. Đây là vấn đề quan trọng trong toàn bộ kỹ thuật s  

dụng thuốc BVTV. 
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PHẦN IV 

SINH LÝ CÂY NGÔ QUA CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG 

 

Thời gian sinh trưởng của cây ngô từ khi gieo đến khi chín trung bình từ 90 - 

160 ngày (thời gian sinh trưởng dài, ngắn khác nhau phụ thuộc vào giống và điều 

kiện ngoại cảnh) 

Cây ngô trong cả đời sống qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, mỗi giai 

đoạn có những đặc điểm và yêu cầu ngoại cảnh khác nhau. Chia thành 5 giai đoạn 

như sau: 

I. GIAI ĐOẠN NẢY MẦM (từ trồng đến 3 lá). 

1. Đặc điểm. 

+ Giai đoạn này có đặc điểm là phụ thuộc vào lượng các chất dự trữ trong hạt. 

Trước khi nảy mầm hạt hút nước và trương lên do vậy nước luôn có sẵn cho hạt 

hấp thu. Ở giai đoạn này bên trong hạt quá trình oxy hoá các chất dự trữ di n ra 

mạnh qua quá trình sinh hoá phức tạp, những chất hữu cơ phức tạp sẽ chuyển 

thành các chất đơn giản d  hoà tan (xảy ra nhờ hoạt động của các loại men với điều 

kiện có đủ ẩm, nhiệt độ và thoáng khí). 

+ Sau quá trình hút nước là sự nẩy mầm và sinh trưởng cây con 

Yêu cầu ngoại cảnh ở giai đoạn này là nước, nhiệt độ và không khí: 

- Nước: lượng nước cần thiết cho hạt ngô nảy mầm khoảng 45  trọng lượng 

khô tuyệt đối của hạt. Để đảm bảo đủ nước cho hạt nảy mầm, độ ẩm đất thích hợp 

trong khoảng 60-70  độ ẩm tương đối. 

- Nhiệt độ: ngô nẩy mầm thích hợp ở nhiệt độ: 25 - 30
0
C, tối thấp 10-12

0
C, tối 

cao từ 40-45
0
C. 

- Không khí: lúc hạt nảy mầm tiếp tục cho đến khi ngô được 3 lá, hạt ngô hô 

hấp mạnh nên đất gieo hạt cần phải thoáng khí. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Cần ngâm hạt trong điều kiện nhiệt độ thích hợp để hạt hút nước và này 

mầm được tốt nhất. 

- Ngâm đủ thời gian để hạt hút đủ ẩm giúp hạt nảy mầm tốt nhất. 

- Kỹ thuật làm đất kỹ, đất thoáng khí để cung cấp đủ oxi cho ngô hô hấp. 

II. GIAI ĐOẠN CÂY CON (từ lúc ngô 3 lá đến phân hoá hoa). 

1. Đặc điểm. 

Bắt đầu từ khi ngô đạt 3 - 4 lá đến 7 - 9 lá (vào khoảng 10 - 40 ngày sau khi 

gieo đối với giống ngô 4 tháng). Giai đoạn này cây chuyển từ trạng thái sống nhờ 

chất dự trữ trong hạt sang trạng thái hút chất dinh dưỡng của đất và quang hợp của 

bộ lá. Tuy nhiên giai đoạn này thân lá trên mặt đất phát triển chậm, lóng thân bắt 
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đầu được phân hoá, các lớp r  đốt bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh hơn 

thân lá. Bông cờ bắt đầu phân hoá. Đây là giai đoạn làm đốt, hình thành các lớp r  

đốt và bắt đầu hình thành cơ quan sinh sản đực. 

Điều kiện ngoại cảnh thích hợp cho giai đoạn này: 

- Nhiệt độ: thích hợp là 20
0
 - 30

0
C (tối thích 25 - 28

0
C). Giai đoạn này cây 

chịu rét khoẻ hơn, vì thế tác hại của nhiệt độ thấp giảm hơn giai đoạn trước. Nhiệt 

độ cao ở giai đoạn này cây sinh trưởng nhanh, cây yếu; nhiệt độ giảm r  ăn nông, ít 

r  con, cây còi cọc, quá trình phân hoá đốt bị ảnh hưởng. 

- Độ ẩm đất: đây là giai đoạn cây ngô có khả năng chịu hạn tốt hơn trong suốt 

chu kỳ sinh trưởng. Độ ẩm thích hợp khoảng 60 - 65%.  

- Đất đai và chất dinh dưỡng: Yêu cầu đất tơi xốp và thông thoáng, đảm bảo 

cung cấp đủ oxy cho r  phát triển. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Tưởi đủ ẩm cho cây. 

- Bón đủ lượng phân theo nhu cầu dĩnh dưỡng của từng giống ngô. 

- Làm cỏ cho ruộng ngô. 

- Phòng trừ các đối tượng dịch hại có nguy cơ gây hại gia tăng như: Sâu xám, 

dế, sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh bạch tạng,... 

III. GIAI ĐOẠN VƯƠN CAO VÀ PHÂN HÓA CƠ QUAN SINH SẢN. 

1. Đặc điểm. 

- Giai đoạn này cây ngô sinh trưởng thân lá nhanh, bộ r  phát triển mạnh, r  

ăn sâu, toả rộng. 

- Cơ quan sinh sản bao gồm bông cờ và bắp phân hoá mạnh (từ bước 4 -8 của 

bông cờ, bước 1-6 của bắp). Giai đoạn này kết thúc khi nhị cái xuất hiện. Đây là giai 

đoạn quyết định số hoa đực và hoa cái và có mối liên hệ chặt chẽ đến năng suất. 

Điều kiện tốt trong giai đoạn này là: đầy đủ chất dinh dưỡng, nước tưới, độ 

ẩm 70-75 , nhiệt độ thích hợp khoảng 24-25
0
C, nhiệt độ cao hay thấp đều ảnh 

hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phân hoá cơ quan sinh sản. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Bón cân đối các loại phân bón cho cây ngô, đặc biệt là NPK, phân trung và 

vi lượng. 

- Tưới đủ nước cho cây. 

- Phòng trừ các loài dịch hại như: Sâu đục thân, sâu xanh, bệnh đốm lá, bệnh 

gỉ sắt, bệnh than đen,… 

 

IV. GIAI ĐOẠN NỞ HOA (trỗ cờ, tung phấn, phun râu, thụ tinh). 
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1. Đặc điểm. 

Giai đoạn này di n ra trong khoảng thời gian không dài, trung bình 10-15 

ngày, tuy nhiên đây là giai đoạn quyết định năng suất. Cuối giai đoạn này cây ngô 

gần như ngừng phát triển thân lá, nhưng vẫn tiếp tục hút các chất dinh dưỡng từ 

đất. Các chất dinh dưỡng và các chất hữu cơ bắt đầu tập trung mạnh vào các bộ 

phận sinh sản. Trong điều kiện tốt đặc biệt là thời tiết thuận lợi quá trình thụ tinh 

tiến hành tốt bắp mới cho nhiều hạt. 

Yêu cầu ngoại cảnh trong giai đoạn này rất khắt khe: nhiệt độ thích hợp của 

cây ngô khoảng 22 -25
0
C. Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến quá trình tung phấn, phun 

râu, thụ tinh. Nhiệt độ trên 35
0
C hạt phấn d  bị chết. Ở giai đoạn này cây ngô cần 

nhiều nước, độ ẩm 75-80  độ ẩm tối đa đồng ruộng, trời lặng, gió nhẹ, ít mưa, 

nắng nhẹ (mưa to làm hạt phấn bị trôi). 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Cần bố trí thời vụ tránh tác động của điều kiện thời tiết bất lợi đến sự thụ 

phấn, thụ tinh của cây ngô. 

- Bón cân đối các nguyên tố NPK, phân bón trung lượng và phân bón qua lá. 

- Tưới đủ ẩm cho cây. 

- Phòng trừ các đối tượng dịch hại như: Sâu xanh, sâu đục thân, rệp, bệnh 

đốm lá, bệnh gỉ sắt, bệnh than đen, bệnh mốc hồng,... 

V. GIAI ĐOẠN CHÍN (bao gồm từ thụ tinh đến chín). 

1. Đặc điểm. 

Giai đoạn này kéo dài 35 - 40 ngày từ khi thụ phấn thụ tinh. Chất dinh dưỡng 

từ thân lá tập trung mạnh về hạt và trải qua những quá trình biến đổi sinh lý phức 

tạp, trọng lượng hạt tăng nhanh, phôi phát triển hoàn toàn, trong giai đoạn chín dựa 

vào màu sắc và cấu tạo bên trong của hạt người ta chia làm 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn chín sữa 

- Giai đoạn chín sáp 

- Giai đoạn chín hoàn toàn 

Yêu cầu độ ẩm trong thời kỳ này khoảng 60-70  độ ẩm tối đa đồng ruộng, 

nhiệt độ trong khoảng 20-22
0
C. 

2. Biện pháp kỹ thuật tác động. 

- Tươi nước đủ ẩm cho cây ngô bằng biện pháp tưới phù hợp. 

- Phòng chống các loài dịch hại ngô như: Chuột, bệnh ung thư ngô,…  
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PHẦN V  

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NGÔ 

I. GIỐNG NGÔ. 

Lựa chọn các giống ngô phù hợp từng chân đất, thời vụ và nằm trong cơ cấu 

giống của tỉnh. 

Chân đất Loại giống  
TGST 

(ngày) 

Thời vụ 

gieo trồng 

Ghi 

chú 

Đất bãi ven 

sông, đất chuyên 

màu, đất đối 

thấp 

LVN10, CP888, CPA88, 

NK66, DK9901, DK9955, 

30Y87, CP333, DK 8868. 

100 - 120 25/9 - 5/10 

Gieo 

vãi trực 

tiếp 

Đất 2 lúa, chân 

vàn chủ động 

nước 

C919,  DK9901, PAC399, 

VS36, CP555, CP 333, B21,  

B265, LVN4, NK66, 

NK6654, DK6919 

 

100 - 120 

 

 

25/9 - 5/10 

Làm 

ngô 

bầu, 

ngô 

bánh, 

ngô mạ 

 

CP3Q, CP999, DK 9955, 

NK4300, B06, 30N34,  

 

95 - 115 

 

25/9 - 5/10 

MX4, MX6, MX10, Trang 

nông, P 3110, Fan cy 111 
65 -75 20/9- 10/10 

 

II. THỜI VỤ GIEO TRỒNG. 

Vụ ngô Xuân là vụ ổn định nhất và cho năng suất cao nhất. Nhiệt độ tăng dần 

đến cuối T4, đầu tháng 5, thích hợp cho cây ngô sinh trưởng, phát triển và trỗ cờ, 

tỷ lệ đậu hạt cao. Nền nhiệt độ trong tháng 5,6 cao (25-30
0
C), ánh sáng mạnh thích 

hợp cho quá trình tích luỹ vật chất vào hạt ngô và tạo điều kiện cho ngô chín thuận 

lợi. 

 Bố trí thời vụ gieo trồng ngô vụ Xuân phải tính toán sao cho thời kỳ ngô trỗ cờ 

phun râu, thụ phấn thụ tinh gặp điều kiện thời tiết thích hợp, tránh rét muộn làm ảnh 

hưởng đến khả năng thụ phấn thụ tinh và tạo hạt. Trên cơ sở đó, tuỳ từng giống ngô thời 

vụ trồng ngô vụ Xuân sẽ bố trí gieo trồng trong tháng 2 (Từ 5/2-28/2). 

 

                                                   12-15 ngày    43-45 ngày 

 

Gieo                                    trỗ cờ, PR      thụ tinh                chín 

                                                               55- 60 ngày 

III. CÔNG THỨC LUÂN CANH. 

1. Luân canh theo vụ. 

+ Lúa Xuân muộn (T2-T6) - Lúa mùa sớm (T6-T9) - Ngô đông (T9,10-

T1,2). 

+ Lúa xuân (T1, 2 – T5,6) – Ngô hè thu (T6 – T9) – Rau vụ đông (T10 – 

T1). 
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+ Ngô xuân (T2 – T6) – Lùa mùa chính vụ (T6 – T10) – Rau vụ đông (T10 – 

T1). 

2. Luân canh theo năm. 

+ Năm thứ 1: Đậu tương xuân - Lúa mùa sớm - Cà chua sớm 

+ Năm thứ 2: Lúa xuân - Đậu tương h  - Dưa hấu thu đông 

+ Năm thứ 3: Đậu tương xuân - Lúa mùa cực sớm - Ngô thu đông 

 IV. CHỌN GIỐNG VÀ XỬ LÝ HẠT GIỐNG. 

 1. Yêu cầu khi chọn giống ngô : 

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

thời vụ và điều kiện đồng đất. 

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

tỷ lệ nảy mầm... 

 - Giống ngô phải nằm trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh và được mua ở 

những đơn vị có uy tín. 

 - Khi mua giống cần lưu ý thời gian đóng gói và hạn s  dụng của giống trên 

bao  bì (thông thường hạn dùng là 1 năm kể từ ngày đóng gói) 

2. Kỹ thuật xử lý hạt giống  

 - Xử lý thuốc BVTV: 

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

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

trồng mà không cần phải x  lý thuốc. 

- Kỹ thuật ngâm ủ. 

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

mang gieo. 

Hạt giống ngâm nước ấm từ 6 – 8 giờ, sau đó vớt và đãi sạch đem ủ hạt 

giống bằng vải bông, vải sợi (tránh ủ bằng tải bẹ ngô hoặc túi nilon), luôn giữ ẩm, 

không để đọng nước, tưới nước mỗi ngày 1 lần, khi có mầm nhú lên dài bằng hạt 

gạo là đạt yêu cầu. 

V. ĐẤT TRỒNG NGÔ VÀ KỸ THUẬT LÀM ĐẤT. 

1. Yêu cầu về đất trồng ngô: 
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- Đất có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình: Đất thịt nhẹ đến đất 

trung bình, đất phù sa ven sông, đất cát pha, đất bồi ven sông, đất đỏ ba 

gian....Đất có tầng canh tác  từ 30- 40 cm, độ PH =6- 7. 

- Đất phải chủ động tưới tiêu nhất là khâu tiêu nước. 

2. Kỹ thuật làm đất: 

Trong kỹ thuật trồng ngô, làm đất được xem là biện pháp kỹ thuật quan trọng 

vì ngô có bộ r  chùm rất phát triển, có thể lan rộng với bán kính trên 0,5m và ăn 

sâu trên 1m đến 2m. Do vậy, đất trồng ngô cần được cầy sâu, bữa kỹ, sạch cỏ dại. 

Tuỳ theo điều kiện thực tế và phương thức trồng ngô để tiến hành làm đất: Có thể 

trồng theo băng, hoặc trồng hàng đơn hoặc hàng đôi. 

+ Nếu trồng hàng đôi (2 hàng ngô/luống) thì để mặt luống rộng 100-120 cm. 

+ Nếu trồng hàng đơn (1 hàng ngô/luống) thì mặt luống rộng 40-50 cm (chỉ 

áp dụng trên những chân ruộng thoát nước kém) 

+ Nếu trồng theo băng thì rạch hàng cách hàng 70-75 cm rồi gieo hạt với 

khoảng cách25-30 cm. 

VI. PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT BÓN PHÂN 

1. Tính lượng phân nguyên chất từ phân thương phẩm 

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

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

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

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

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

cho thí nghiệm. Bài tập này sẽ giúp học viên phương pháp tính lượng phân nguyên 

chất trong các loại phân thương phẩm. 

Bảng lượng phân nguyên chất có trong 1kg phân thương phẩm (Kg) 

STT 
Tên phân 

thương phẩm 

Công thức 

tính 

Lượng đạm 

nguyên chất 

(N) 

Lượng lân 

nguyên chất 

(P2O5) 

Lượng Kaly 

nguyên chất 

(K2O) 

1      

2      

3      

…      

 

2. Tính cân đối của phân bón 

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

(đa lượng, trung lượng và vi lượng), nhưng cây trồng cần lượng dinh dưỡng của 
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các loại dinh dưỡng không giống nhau. Muốn cây trồng sinh trưởng tốt và cho 

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

bảo đủ các loại phân và lượng phân để cây trồng sinh trưởng tốt. Chúng ta cần phải 

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

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

hợp. 

3. Phương pháp bón phân 

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

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

đường khác nhau như: bay hơi, r a trôi, thấm sâu… Tuỳ thao mỗi loại đất, mỗi 

mùa vụ cần phải có phương pháp bón phân khác nhau. Bài tập này sẽ giúp học viên 

trao đổi về các phương pháp bón phân khác nhau và tìm ra phương pháp bón phân 

phù hợp. 

 

Bảng thảo luận các phương pháp bón phân 

Chân đất Loại phân 
Phương 

pháp bón 
Ưu điểm 

Nhược 

điểm 

Biện pháp 

áp dụng 

Đất vàn sâu      

Đất vàn      

….      

 

* Lượng phân bón và phương pháp bón phân: 

- Lượng phân bón: 

+ Phân chuồng hoai mục: 8 - 10 tấn/ha. 

+ Phân đạm Ure: 450 kg/ha. 

+ Lân super: 600 kg/ha 

+ Kali clorua: 200 kg/ha. 

- Phương pháp bón: 

+ Bón lót:  

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

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

Cách bón: Sau khi làm đất xong rạch hàng sâu, rải phân xuống đáy hàng, lấp 

kín phân rồi mới tra hạt hoặc đặt bầu, tuyệt đối không để hạt tiếp xúc với phân. 

Bón lót 100  phân chuồng + 100  lân + 20  đạm + 20% kali.  
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+ Bón thúc: 

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

thật (đối với ngô trồng bầu). 

Lượng bón: 40  đạm ure + 30  kali. 

Bón thúc lần 2: Khi ngô có 9-10 lá. 

Lượng bón: 40  đạm ure + 50% kali. 

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

VII. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC. 

1. Các phương pháp gieo trồng 

- Gieo vãi: Gieo vãi là phương pháp gieo mà hạt giống được phân bổ tương 

đối đều ở mặt ruộng, việc lấp hạt có thể không cần sâu và kín. Phương pháp này 

được áp dụng để gieo những giống ngắn ngày và hạt nhỏ. 

- Gieo hàng: Hạt giống được phân bố thành từng hàng, tuỳ theo giống 

và điều kiện đất đai mà khoảng cách có khác nhau. Đây c ng là phương pháp 

phổ biến để gieo trồng ngô. 

- Gieo hốc: Hạt được phân bố thành từng hốc (cụm) mỗi hốc có một số 

hạt. Đặc trưng của phương pháp này là khoảng cách giữa các hốc và khoảng 

cách giữa các hàng, các hốc kề nhau tạo thành những ô vuông hay không 

vuông. 

- Trồng ngô bầu: Hạt giống được cấy vào bầu ươm thành cây có 3 - 4 

lá thì đem trồng ra ruộng. Đặc trưng của phương pháp này là trồng đúng 

khoảng cách mật độ, tỷ lệ sống cao. Phương pháp được s  dụng phổ biến vào 

vụ ngô đông. Kỹ thuật làm ngô bầu cụ thể: 

- Nguyên liệu: 

Bùn ao: 70% 

Phân chuồng hoai mục: 25   

Trấu, rác mục: 5  

Supe lân: 0,2kg/m
2
 bầu. 

Mỗi sào ngô trồng từ 5 – 6 

m
2 
bầu. 

- Cách làm: Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu thì trộn đều, cán phẳng và 

xác định kích thước bầu sau đó dùng dao cắt thành ô khi bùn đã se mặt. 

+ Tuổi bầu: 5 – 7 ngày 

+ Kích thước: 5 x 5 x 5 cm 

+ Dùng đất bột trộn phân mục phủ kín hạt ngô sau khi tra. 
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Lưu ý: Khi kiểm tra hạt ủ thấy mầm có hiện tượng nứt ra khỏi vỏ thì tiến 

hành làm bầu. 

- Chăm sóc:  

+ Chú ý giữ ẩm cho bầu ngô thường xuyên. 

+ Tưới Supe lân pha loảng trước khi trồng 1 ngày. 

2. Mật độ khoảng cách trồng. 

 Mật độ, khoảng cách trồng ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh trưởng phát triển 

của cây ngô, ảnh hưởng đến năng suất ngô. Nên trồng với mật độ khoảng cách hợp 

lý, không nên trồng quá dầy để tiết kiệm lượng giống. Tùy theo từng loại đất, 

giống ngô mà gieo trồng với mật độ, khoảng cách phù hợp. 

 * Đối với trồng hạt. 

- Giống dài ngày: Mật độ 5-5,5 vạn cây/ha với khoảng cách 70  30 cm và 

60  30 cm. 

- Giống trung ngày: Mật độ 5,5-6,0 vạn cây/ha với các khoảng cách 70  

25 cm và 60  30 cm. 

- Giống ngắn ngày: Mật độ từ 6,0-7,0 vạn cây/ha có thể gieo các khoảng 

cách 70  20 cm và 60  25 cm. 

* Đối với trồng bầu. 

- Giống trung ngày và dài ngày: Khoảng cách hàng x cây (70 x 30 – 35cm) 

- Giống ngắn ngày: Khoảng cách hàng x cây (70 x 28 – 30 cm) 

3. Kỹ thuật trồng ngô bầu. 

Bổ hố sau khi đã xác định kích thước theo khoảng cách đã định.  

- Mỗi hố đặt một bầu quay chiều lá ra hai bên mép luống. 

- Phân bón lót bao gồm phân chuồng và phân NPK (lân), có thể bón phân 

chuồng dưới bầu (nếu đất khô) sau đó lấp đất kìn bầu hoặc rắc xung quanh bầu 

(nếu đất ướt); còn phân NPK (lân) rắc sau khi đã đặt bầu ngô.  

- Có thể phun thuốc trừ cỏ sau khi đặt bầu xong. Thuốc dùng như: Butavi,..  

4. Chăm sóc, làm cỏ, tỉa dặm. 

* Kiểm tra đồng ruộng. 

Sau khi gieo ngô xong cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để có 

biện pháp x  lý kịp thời như: dặm, tỉa. Nếu hạn phải tưới nước, dựng lại ngô khi 

cây đổ, bón bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. 
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*  Dặm hạt, tỉa cây và định cây. 

+ Sau khi gieo ngô xong 1 tuần cần kiểm tra dặm lại các cây khuyết bằng hạt 

giống đã ngâm ủ cho nẩy mầm rồi gieo bổ sung vào nơi thiếu cây, hoặc có thể làm 

ngô bầu để dặm. Cần vét rãnh tiêu nước khi cần thiết. 

+ Lúc ngô có 3-4 lá tỉa bớt những cây yếu, chỉ giữ lại mỗi hốc 2 cây. Ngô có 5 

lá tỉa lần 2 chỉ để lại 1 cây/1hốc (lần này gọi là tỉa định cây). 

* Làm cỏ và vun xới. 

+ Làm cỏ lần 1: Khi cây có 3-4 lá, xới nhẹ trên mặt, làm cỏ và bón phân đợt 

1, vun nhẹ 1 lớp đất vào gốc, độ sâu xới đất 4 -5 cm. 

+ Làm cỏ lần 2: Khi cây có 7-9 lá, thường tiến hành cuốc xới trên hàng, cầy 

giữa hàng, bón phân lần 2 rồi vun thấp. 

+ Làm cỏ lần 3: Khi cây ngô có 13-14 lá. Xới nhẹ, bón phân lần 3 rồi dùng 

cuốc vun cao tạo điều kiện cho r  chân kiềng phát triển. 

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc các thời kỳ xới xáo kết hợp bón phân và tưới 

nước thường tiến hành đồng thời. 

5.  Rút cờ, thụ phấn bổ khuyết 

5.1. Ý nghĩa của việc rút cờ, thụ phấn bổ khuyết cho ngô 

Đặc điểm nở hoa của cây ngô là hoa cái và hoa đực có thời gian tung cờ và 

phun râu không cùng thời gian. Thông thường hoa đực (bông cờ) thường tung 

phấn trước khi hoa cái (bắp ngô) phun râu vài ngày ngay cả khi điều kiện thời tiết 

thuận lợi, dinh dưỡng đầy đủ. Nếu điều kiện thời tiết bất thuận (nhiệt độ cao, mưa 

nhiều…), dinh dưỡng kém và đặc biệt là thiếu nước thì thời gian chênh lệch giữa 

tung phấn và phun râu càng lớn. Do đó, những hoa cái phun râu sau thường không 

được thụ phấn đầy đủ do chất lượng phấn kém và số lượng hạt phấn ít nên 

những hạt ở cuối bắp không hình thành mà thắt đuôi chuột, hoặc bị khuyết hạt. 

Nếu cây ngô được thụ phấn bổ khuyết thì có thể khắc phục được hiện tượng 

khuyết hạt, đuôi chuột…góp phần làm tăng năng suất ngô từ 8 - 10%. 

Cây ngô đến thời điểm trổ cờ tung phấn đa số có khả năng trổ cờ tung phấn 

bình thường. Tuy nhiên c ng có 1 tỷ lệ nhất định các cây ngô khả năng cho phấn 

kém, hoặc không có khả năng cho phấn nhất là trong điều kiện hình thành bông cờ 

mà gặp điều kiện ngoại cảnh bất thuận, khi trổ cờ cây bị nghẹn cờ, hoặc hạt phấn 

yếu. Trong những trường hợp đó có thể tiến hành rút cờ những cây xấu, yếu để chất 

dinh dưỡng tập trung nuôi hạt và hạt phấn yếu đi vào quá trình thụ phấn, thụ tinh 



 29 

góp phần làm tăng năng suất cây ngô rõ rệt đồng thời có thể hạn chế được sâu bệnh 

hại trên bông cờ. Trong thực tế sản xuất rút cờ có thể tăng năng suất từ 10 - 20%. 

5.2. Kỹ thuật rút cờ ngô 

a. Thời điểm rút cờ ngô 

Có thể tiến hành rút cờ trên cây ngô trước khi cây ngô bước vào quá 

trình tung phấn đối với những cây sinh trưởng kém, hoặc trổ cờ không thuận lợi. 

Sau khi cây đã thụ phấn, thụ tinh xong có thể rút cờ toàn bộ ruộng để chất dinh 

dưỡng tập trung vào nuôi hạt. Đặc điểm nhận biết được thời kỳ này là râu ngô 

từ trạng thái tươi, có mầu đỏ bắt đầu héo dần và chuyển sang mầu nâu. 

b. Tính toán lượng cờ định rút 

Lượng hạt phấn của một cây bình thường có thể cung cấp đủ cho 5 bắp ngô, 

thực tế trên cây chỉ để 2 bắp vì vậy có thể rút cờ trước tung phấn khoảng 20 - 30% 

số cây c ng không ảnh hưởng tới lượng hạt phấn cung cấp cho bắp trong quá trình 

thụ phấn thụ tinh. 

c. Kỹ thuật rút cờ ngô 

Cách tiến hành: Khi cờ ngô bắt đầu nhú ra khỏi bẹ lá 5 đến 7 cm, cần rút 

cờ ở những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh. Nếu là ruộng giống rút cờ ở những 

cây quá cao, quá thấp so với chiều cao trung bình của cả ruộng. Nên xen kẽ 

giữa các cây, các hàng. Số cây bị rút cờ không quá 30% tổng số cây và tránh 

không làm gãy lá. 

5.3. Thụ phấn bổ xung cho ngô 

a. Thời điểm thụ phấn 

Thời gian tiến hành thụ phấn bổ sung vào giai đoạn tung phấn rộ, thụ 

phấn vào lúc 8 đến 10 giờ sáng trong ngày khi có nắng nhẹ là tốt nhất. Thường thụ 

phấn bổ khuyết hai lần: lần thứ nhất khi bắp phun râu rộ, lần thứ hai sau lần thứ 

nhất 2 đến 3 ngày. 

b. Các loại vật tư cần thiết để thực hiện thụ phấn bổ khuyết 

Có thể dùng ph u làm bằng giấy dùng dây kéo để thu phấn. 

c. Thực hành kỹ thuật thụ phấn bổ khuyết cho ngô 

Cách làm: trên diện tích nhỏ ruộng sản xuất giống dùng ph u thu hạt phấn, 

trộn đều, phía dưới ph u bịt vải thưa sau đó rắc hạt phấn lên râu ngô non. Số 

lượng 1-2 lần. Nếu diện tích trồng ngô nhỏ có thể tiến hành thụ phấn bổ khuyết 

theo 2 bước: 
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Bước 1: thu thập phấn mới hỗn hợp lại trộn đều; Cho vào ph u thụ 

phấn, ph u có thể làm bằng bìa cứng miệng rộng 20 - 25 cm, đáy 3 - 4 cm thủng 

bịt bằng vải thưa. 

Bước 2: tiến hành thụ phấn; Lắc nhẹ ph u để phấn rơi vào râu ngô, thụ phấn 

cho từng bắp có thể thụ phấn 1 đến 2 lần trên vụ. 

Đối với diện tích trồng ngô lớn có thể dùng dây kéo hoặc gạt sào qua 

đầu bông cờ làm cho hạt phấn rơi xuống râu ngô. Tác dụng tăng số hạt trên bắp, 

giảm tỷ lệ mỏ quạ. 

 

 

PHẦN VI 

THIÊN ĐỊCH VÀ BẢO VỆ THIÊN ĐỊCH 

1. MỞ ĐẦU 

Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp nơi sống cho những cây trồng do nông 

dân canh tác. Sự tồn tại của cây trồng trong ruộng cung cấp nơi sống cho đủ loại 

động vật. Nhiều nông dân cho rằng mọi động vật xuất hiện trên ruộng của họ đều 

làm hại cây và cần phải bị diệt trừ. Thật vậy, có nhiều loại động vật ăn các bộ phận 

của cây và chúng được gọi là sâu hại khi chúng làm hại cho cây trồng. Tuy nhiên, 

trong hệ thống sinh thái có nhiều động vật không ăn cây trồng, chúng sống bằng 

các loại thức ăn khác có sẵn trong hệ sinh thái. Nhiều con trong số chúng ăn các 

động vật khác, kể cả sâu và chúng được gọi là thiên địch. Những thiên địch này 

giúp nông dân trừ sâu và do đó cần được bảo vệ. 

2. MỤC ĐÍCH 

Giúp cho nông dân nhận biết được các loài kẻ thù tự nhiên c ng như vai trò 

diệt sâu hại của chúng trong hệ sinh thái để từ đó họ có ý thức và biết cách bảo vệ 

chúng 

3. YÊU CẦU 

- Nhận biết được các loài thiên địch trên đồng ruộng 

- Biết cách điều tra, thu bắt để đưa các thông tin vào phân tích hệ sinh thái 

- Biết nuôi sâu hại và thiên địch của chúng để nông dân tự khám phá ra giá 

trị của các loài thiên địch 

- Biết cách bảo về thiên địch trên đồng ruộng 

4. VẬT LIỆU 
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- Bộ thu mẫu hộp nhựa nuôi sâu và túi nilon 

- Kính lúp tay, bút lông, giấy thấm , bút chì và giấy để ghi nhãn 

5. THỜI GIAN: 50 phút 

6. NỘI DUNG 

- Thông thường chúng ta có gặp phải sự tăng số lượng sâu hại trong một vụ 

trên ruộng của chúng ta hay không? 

- Tại sao sự tăng số lượng sâu hại như vậy thường ít xảy ra trong tự nhiên? 

- Anh chị đã bao giờ để ý đến các động vật (côn trùng) ăn hoặc tấn công sâu 

hại ngô trên ruộng của anh chị chưa? Nếu có, đó là những con gì? 

Mẫu thiên địch ngoài ruộng 

- Học viên được chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi một nhóm thu thập các côn 

trùng và động vật khác mà họ tin là thiên địch ở các cánh đồng xung quanh vị trí 

lớp HLND. Giữ các mẫu vật trong các túi nilon nhỏ. Họ nên cố gắng quan sát xem 

các thiên địch ăn gì và như thế nào, chúng bắt mồi hay ký sinh. Thường có thể 

quan sát sự bắt mồi ở gần đụn kiến. Quan sát các con kiến đi vào và ra khỏi đụn và 

có thể cho chúng ăn một số sâu nhỏ. 

- Sau khi quan sát đồng ruộng, các nhóm lần lượt trình bày kết quả của họ. 

- Hướng dẫn thảo luận về ba loại thiên địch khác nhau: bắt mồi, ký sinh, và 

gây bệnh. Khảo sát kiến thức hiện có của những học viên và giải thích thêm mỗi 

loại thiên địch sống như thế nào và có những vai trò gì trong hệ sinh thái. Trưng 

bày những mẫu vật của từng loại thiên địch đã thu thập được từ ruộng. 

Sự săn mồi của kiến ba khoang, nhện… 

Cho một vài con kiến ba khoang, nhện bắt mồi vào trong hộp đã để sẵn một 

ít đất dưới đáy. Cắt những lá lúa, ngô bị sâu và rệp hại cho vào trong hộp có kiến 

ba khoang. Quan sát những điều xảy ra với kiến ba khoang và với sâu non, con 

kiến ba khoang ăn bao nhiêu sâu non, rệp ngô trong một ngày? Th  với những thức 

ăn khác. 

Bọ xít có thể bị mốc 

Cho một số cây ngô bị bọ xít hại vào trong hộp. quan sát bọ xít hàng ngày, 

và tìm kiếm những con bị một lớp bột trắng bao phủ bên ngoài. Bột đó là nấm. 

Quan sát tập tính của nấm hại bọ xít. Sau bao nhiều ngày thì bọ xít chết? 

Sự tồn tại của ký sinh 
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Thu thập ở ngoài đồng một số loài sâu khác nhau có vẻ như bị ký sinh (các 

loài sâu ăn lá và đục thân, rệp v.v..) và cho vào trong hộp. Quan sát sự phát triển 

của sâu hàng ngày và xem liệu chúng có hoàn thành vòng đời của mình hay không, 

hoặc có con ký sinh xuất hiện không. Có thể quan sát các kiểu ký sinh như sau: 

Ký sinh trứng: Thu thập lá ngô có trứng của các loài sâu trong ruộng. 

Thường có thể tìm thấy trứng ở mặt dưới lá. Trứng sâu thường d  tìm vì chúng khá 

to. Cho lá có trứng vào trong hộp được lót bằng giấy thấm. Không nên để quá 

nhiều lá trong hộp có thể gây nên ẩm độ cao, do đó làm thối trứng. Quan sát và ghi 

chép lại. 

Ký sinh thường là những con vật nhỏ bé khó nhận biết vì chúng bay rất 

nhanh để tìm kiếm con chủ thích hợp. Tuy nhiên những hoạt động ký sinh của 

chúng được thể hiện dưới dạng các con sâu bị chết hoặc thông thường là những cái 

kén, người nông dân thường nhầm cái kén đó với trứng của cá loài sâu hại. Bằng 

cách đi thăm đồng và yêu cầu học viên thu thập các côn trùng yếu hoặc các kén có 

vỏ lụa hình tròn hoặc hình quả trứng, hoặc tìm thấy một cái kén cạnh một con sâu 

đã chếtvới những lỗ thủng lớn chứng tỏ con ký sinh đã chui ra, trong quá trình thu 

thập nên thu thêm cả các ổ trứng, rệp muội cơ thể phồng lên và chuyển màu trắng 

đục…. Bằng cách này sẽ giúp cho người nông dân hiểu về tầm quan trọng của kén.      

Đặt những kén này vào trong hộp nhựa trong để cho nông dân quan sát con gì sẽ 

xuất hiện từ những cái lỗ đó. Dùng bút chì màu vẽ hình dạng của từng kén, loài ký 

sinh và loài sâu bị ký sinh. 

7. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 

Đi ra ruộng ngô và tìm các côn trùng bắt mồi. Dùng các chai nhựa sạch hoặc 

bút lông, ống hút để bắt chúng. Tất cả các concon côn trùng nào không quen thuộc 

trên ruộng đều nên bắt về lớp để nghiên cứu. Với loài côn trùng cần nghiên cứu thì 

cho chúng vào trong hộp nuôi sau cùng với một vài lá cây và sâu hại. Học viên 

theo dõi trong 3 ngày xem loài côn trùng đó ăn lá cây hay ăn sâu. Công việc này sẽ 

cho phép giảng viên giúp nông dân hiểu con côn trùng nào là ăn sâu (Có lợi) và 

con nào ăn cây là có hại. Học viên sẽ bổ sung thức ăn cho côn trùng bắt mồi và 

quan sát, đếm xem mỗi ngày loài đó ăn hết bao nhiều sâu mỗi loại, loại sâu nào mà 

nó thích ăn nhất.Ngoài ra giảng viên và nông dân có thể s  dụng bẫy hố để xác 

định côn trùng bắt mồi nào tích cực săn mồi ở mặt đất và cung cấp số liệu về số 

lượng côn trùng bắt mồi hiện có 



 33 

8. CÂU HỎI VÀ THẢO LUẬN 

- Trong ruộng ngô có những loài côn trùng băt mồi nào? con nào là phổ biến 

nhất? 

- Mỗi loài côn trùng bắt mồi và ăn thịt những loài sâu hại nào, loài thức ăn 

nào mà nó ưa thích nhất? 

- Màu sắc của kén như thế nào? 

- Từ mỗi con sâu có bao nhiêu kén hình thành? 

- Bạn tìm thấy kén ở vị trí nào trên cây? 

- Loài ký sinh nào gặp nhiều trên đồng ruộng? 

 

 

PHẦN VII 

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY NGÔ 

CHUỘT HẠI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ 

 

 

1. Mét sè ®Æc tÝnh chung cña Chuét. 

Chuét lµ loµi ®éng vËt cã vó, thuéc bé 

gÆm nhÊm (Rodentia). Trong bé nµy cã h¬n 

1700 loµi (Walter J. Weber, 1982). T¹i c¸c níc §«ng Nam 

¸, bé gÆm nhÊm cã 4 hä (Family) gåm 29 loµi (species) 

g©y h¹i quan träng vÒ kinh tÕ. HiÖn nay thêng thÊy c¸c 

lo¹i chuét nh: Chuét ®ång (Rattus argentiventer), chuét 

¨n tr¸i c©y hay cßn gäi lµ chuét nhµ (Rattus rattus), 

c¸c lo¹i chuét cèng, chuét nh¾t vµ chuét bä v.v. 

Nh×n chung chuét lµ loµi cã ®Æc tÝnh ¨n 

®ªm, thêng ho¹t ®éng tõ lóc trêi nh¸ nhem tèi 

®Õn nöa ®ªm, ®«i khi chóng còng ho¹t ®éng vµo 

lóc gÇn s¸ng vµ c¶ ban ngµy v× thiÕu thøc ¨n. 

TÇm ho¹t ®éng cña chuét kh¸ réng, trung b×nh 300-500 m, 

nhng khi n¬i c¬ tró bÞ ®e do¹, chóng cã thÓ ®i xa 5-6 

km trong 1 tuÇn lÔ. 

Mét sè ®Æc tÝnh quan träng cña chuét lµ sù gÆm 

nhÊm. Chóng gÆm bÊt cø thø g× ®Ó lµm mßn bít r¨ng. 
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Chuét con sau 2 tuÇn tuæi b¾t ®Çu mäc r¨ng vµ mäc rÊt 

nhanh, trung b×nh hµm trªn mäc dµi 11,43 cm/n¨m vµ hµm 

díi 14,60 cm/n¨m.  

NÕu chóng kh«ng gÆm nhÊm chóng sÏ kh«ng ¨n ®îc vµ 

chÕt. 

Chuét lµ lo¹i dÞch h¹i d¬ bÈn, lµ m«i 

giíi truyÒn bÖnh, hµng n¨m chóng th¶i ra 

kho¶ng 25.000 viªn ph©n, kho¶ng 5,67 lÝt níc 

tiÓu vµ thay 2 lÇn l«ng kho¶ng 300.000 sîi 

l«ng. 

Chuét cã c¸c gi¸c quan rÊt nh¹y c¶m nh: Xóc gi¸c 

(bé r©u mÐp), thÝnh gi¸c, khøu gi¸c, vÞ gi¸c, nhê ®ã 

chóng ph©n biÖt ®îc nh÷ng n¬i chóng ®· ®i qua, tr¸nh va 

ch¹m, lo¹i thøc ¨n chóng ®· ¨n (do ®ã Chuét thêng hay 

nh¸t b¶), vµ ph©n biÖt ®îc giíi tÝnh ®Ó duy tr× nßi 

gièng. 

Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña Chuét rÊt lín, ®êi sèng trung 

b×nh cña chuét kho¶ng 1 n¨m (cao nhÊt lµ 3 n¨m). Khi 

Chuét trëng thµnh vµ giao phèi, con chuét c¸i mang thai 

21 ngµy, sau khi sinh giao phèi liÒn nhiÒu giê.  

Chuét con 2 tuÇn th× më m¾t, 3 tuÇn chuét mÑ th«i 

cho bó ®Ó tiÕp tôc sinh s¶n løa míi. Do vËy trong mét 

hang chuét ta cã thÓ thÊy 2 thÕ hÖ chuét con. Chuét con 

sau 3 th¸ng tuæi th× cã kh¶ n¨ng giao phèi. 

Sù sinh s¶n cña chuét cßn tuú theo cÊu tróc quÇn 

thÓ, dinh dìng trong thøc ¨n ®Æc biÖt lµ Vitamin D.  

TÝnh trung b×nh 1 chuét c¸i ®Î 4-6 løa/ n¨m. 

Theo R.L. Semple 1982, b×nh qu©n cã kho¶ng 3,5 

triÖu chuét ®îc sinh ra mçi ngµy trong hµnh tinh chóng 

ta. 

 

Vßng ®êi tæng qu¸t cña Chuét cã thÓ tãm t¾t nh sau 

                                           (Theo 

IRRI) 
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Giao phối 

 x♂ 

 

 

       ♀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BiÖn ph¸p phßng trõ chuét. 

Sù thay ®æi hÖ sinh th¸i c©y trång 

trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y lµm cho quÇn thÓ 

chuét ngµy cµng gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ mét 

sè thiªn ®Þch cña chuét nh tr¨n, r¾n, chim 

bå c¾t, có mÌo, mÌo nhµ …bÞ c¹n kiÖt. Th«ng 

thêng khi dÞch chuét sÈy ra, biÖn ph¸p phßng trõ b»ng 

ho¸ häc lµ chñ yÕu. Tuy nhiªn hiÖn nay kh«ng cã biÖn 

ph¸p nµo ®îc coi lµ hoµn h¶o. V× vËy ph¶i kÕt hîp nhiÒu 

biÖn ph¸p cã thÓ ®îc, tuú theo tõng hÖ sinh th¸i cña 

tõng ®Þa ph¬ng nh»m ng¨n ngõa sù g©y h¹i ®Õn møc cao 

nhÊt. 

a. BiÖn ph¸p canh t¸c:   

- Bè trÝ mïa vô hîp lý, kh«ng nªn 

gieo cÊy qu¸ sím hay qu¸ muén. 

- Kh«ng nªn ®Ó bê gi¸p ranh gi÷a 2 

ruéng qu¸ réng hoÆc qu¸ cao khiÕn chuét dÔ ®µo hang hay 

tró Èn. 

- Kh«ng nªn ®Ó c¸c vên hoang, cån b·i xen lÉn víi 

ruéng lóa ®Ó tr¸nh sù lu tån cña chuét. 

- Kh«ng ®Ó ruéng qu¸ nhiÒu cá d¹i, th-

êng xuyªn gi÷ mùc níc ë ruéng tõ 10-15 cm 

ChÕt 
21 ngµy 

Chuét mÑ 

Sinh 

s¶n 

9 

th¸ng 

3 

th¸ng 

§éng 

dôc 
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tõ giai ®o¹n cuæi ®Î nh¸nh ®Õn lµm ®ßng. 

- Tr¸nh viÖc x©y dùng m« h×nh c©y ¨n tr¸i víi xen 

canh lóa, nÕu muèn xen canh cÇn t¹o m¬ng ng¨n c¸ch vµ 

s¹ch sÏ. 

b. BiÖn ph¸p thñ c«ng c¬ giíi: 

C¸c biÖn ph¸p cæ truyÒn nh: Sö dông chã s¨n, hun 

khãi, ®µo bíi, dïng c¸c lo¹i bÉy, qu©y ruéng ®Æt 

hom.v.v. 

c. BiÖn ph¸p hãa häc: 

Nªn dïng c¸c lo¹i thuèc cã trong danh môc, ®îc phÐp 

sö dông vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ngõêi, vËt nu«i vµ 

m«i trêng.  

II. CỎ DẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ. 

1. Định nghĩa. 

Cỏ dại là thực vật mọc ngoài ý muốn của con người, những cây mọc lẫn vào 

cây trồng chính, cây mọc hoang làm ảnh hưởng xấu tới cây trồng, môi trường. Cỏ 

dại làm giảm năng suất cây trồng do cạnh tranh với cây trồng về ánh sáng, nước và 

dinh dưỡng trong đất. 

Nhiều loại cỏ dại là ký chủ trung gian của sâu bệnh hại. Cỏ dại còn là nơi trú 

ẩn của chuột, cỏ dại tiết ra chất độc ảnh hưởng tới cây trồng, cỏ dại làm hỏng đất, 

v.v. 

2. Phân loại cỏ dại. 

2.1. Phân loại th o khả năng thích ứng với hàm lượng nước trong đất. 

- Cỏ ưa cạn: Mọc trên cạn có nước là chết. 

- Cỏ chịu hạn: Có độ ẩm mới mọc, nhưng chịu hạn được một thời gian dài 

như cỏ tranh, cỏ may. 

- Cỏ chịu nước: Sinh trưởng trên cạn, hoặc trong môi trường mực nước thấp 

vẫn sống được. 

- Cỏ ưa nước: Phát triển ở độ ẩm bão hoà, hoặc xăm xắp nước. 

2.2. Phân loại th o phương thức sinh sản. 

- Sinh sản hữu tính: Hạt mọc thành cây. 

- Sinh sản vô tính: Mọc từ thân, cành, r . Phần lớn là những cỏ lâu năm, cỏ 

thân ngầm, thân bò, thân hành, thân r . 

- Vừa sinh sản hữu tính vừa sinh sản vô tính. 

3. Đặc điểm của cỏ dại. 
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- Có nhiều hình thức sinh sản. 

- Hạt có ngủ nghỉ, mầm sinh sản vô tính c ng ngủ nghỉ, số lượng hạt cỏ rất 

lớn, thân ngầm, r  ngầm trong đất c ng nhiều. 

- Hạt cỏ d  rụng và lan truyền theo gió, nước, theo phân của động vật ăn 

cỏ.v.v. 

- Hạt cỏ nẩy mầm không đều, chín sớm mọc trước, chín muộn mọc sau. 

- Hạt cỏ giữ sức nẩy mầm rất lâu: Nếu bị ngập thì không mọc nhưng khi cạn 

nước lại mọc bình thường. 

- Tính biến động rất lớn: Cỏ dại có thể thay đổi thời gian sinh trưởng và chu 

kỳ phát dục. Nơi thuận lợi phát triển mạnh, không thuận lợi phát triển kém. 

- Có khả năng chống chịu cao: Chống lạnh, chống nóng, chịu hạn, chịu úng, 

sống được trên đất khô cằn. 

4. Các biện pháp phòng trừ cỏ dại. 

4.1. Phòng ngừa cỏ dại xâm nhập vào ruộng. 

- Loại bỏ hạt cỏ từ giống cây trồng. 

- Phân hữu cơ phải ủ hoai làm mất sức nẩy mầm của cỏ. 

- Không dùng nước bẩn ở sông hồ có nhiều cỏ. 

4.2. Làm đất để trừ cỏ. 

- Cày lật lớp đất mặt vùi cỏ xuống dưới sâu. 

- Làm đất để kích thích cỏ mọc trước khi gieo trồng, loại bỏ cỏ lâu năm. 

- Làm cỏ bằng cơ giới như nhổ bỏ, vơ bỏ… 

4.3. Bón phân để phòng trừ cỏ dại. 

- Dùng phân hữu cơ phải ủ mục. 

- Bón phân vô cơ (N:P:K) phải đúng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. 

4.4. Luân canh, x n canh, tăng vụ nhằm ch  phủ đất không cho cỏ mọc. 

4.5. Dùng cây phát triển nhanh ch  phủ kín mặt đất không cho cỏ mọc. 

4.6. Dùng khả năng ức ch  của cây trồng để phòng trừ cỏ dại. 

- Kịp thời dùng cây che bóng. 

- Chọn cây sinh trưởng tốt và nhanh hơn cỏ. 

- Chọn thời vụ gieo trồng hợp lý. 

- Mật độ gieo trồng vừa phải thích hợp. 

4.7. Phòng trừ bằng biện pháp hoá học.: 

- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm: Phun thuốc trước khi cỏ nẩy mầm hay trên 

ruộng chưa thấy cỏ mọc. 

- Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm: Phun khi cỏ trên ruộng có từ 2,5 lá thật trở lên. 
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- Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm (Kết hợp 2 loại trên): 

Phun khi cỏ trên ruộng có từ 1,5-2 lá thật. 

5. Một số điều cần lưu ý trong sử dụng thuốc trừ cỏ. 

5.1.  hận bi t cỏ dại đang muốn phòng trừ: 

- Cỏ lá hẹp (cỏ hoà bản): Lá hẹp dài, gân lá song song, thân tròn thường 

rỗng, lá đứng và mọc thành 2 hàng dọc theo thân như: Cỏ lồng vực, cỏ đuôi 

phụng.v.v. 

- Cỏ lác: Lá mọc thàmh 3 hàng dọc theo thân, thân thường cứng và có 3 cạnh 

như cỏ chác, cỏ cháo, cỏ lá rộng, cỏ lác hến… 

- Cỏ lá rộng: Lá thường rộng, đa dạng, gân lá xếp theo nhiều cách khác nhau 

nhưng không song song như: rau bợ, rau mác bao, cây xà bông, rau mương… 

5.2.Hiểu bi t v  thuốc trừ cỏ định sử dụng. 

Cần phải xác định dùng thuốc để trừ loại cỏ gì, trong số những loại thuốc cùng 

cong dụng chon loại thuốc thích hợp dựa vào: Tính độc cho người, an toàn đối với cây 

trồng, sinh vật có ích (Thiên địch), không lưu tồn trong môi trường và có giá cả hợp 

lý. 

III. SÂU HẠI. 

1. Sâu xám. 

a. Triệu chứng gây hại 

Sâu xám là loại sâu hại nguy hiểm đối với cây ngô và các cây hoa 

màu gieo trồng trong vụ đông xuân ở miền Bắc nước ta. Những năm sâu 

phát sinh nhiều có thể cắn đứt tới 20 - 30% thậm chí có thể nặng hơn, nhiều 

ruộng đã phải cày đi trồng lại. 

Sâu non tuổi nhỏ thường ăn nhu mô lá và cắn thủng lá, sâu non tuổi lớn 

thường cắn đứt gốc cây con khi cây ngô có 5 - 6 lá và kéo về nơi trú ẩn ở dưới đất 

để ăn, còn khi cây ngô đã lớn sâu có thể cắn đứt đỉnh sinh trưởng. 

  

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Ngài v  hoá trưởng thành vào lúc chập tối, trưởng thành hoạt động về ban 

đêm nhưng hoạt động mạnh nhất là từ 19 – 23 giờ, còn ban ngày thì ẩn 
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nấp trong các kẽ đất. Sau khi v  hoá được 3 -5 ngày thì bắt đầu đẻ trứng, trứng 

được đẻ rải rác hoặc thành từng ổ 1 -3 quả trên bề mặt lá gần mặt đất hoặc 

trong các kẽ nứt của đất hoặc trên cỏ dại. Trung bình một trưởng thành cái đẻ 

được khoảng 1000 quả. 

Sâu xám gây hại nặng cho cây ngô ở thời kỳ cây ngô còn non từ khi cây 

có 4 - 5 lá còn từ khi cây có 7- 8 lá trở đi khi mà thân cây đã cứng và to thì nó 

không cắn đứt được thân cây ngô nữa thì lúc này nó lại đục vào thân ăn phần 

non làm cho cây ngô bị héo nõn và chết. 

Sâu non có tập tính giả chết khi bị động, nó cuộn tròn lại một lúc sau mới 

bò đi nơi khác.  Sâu  non  có tính  hiếu  chiến,  chúng  ăn thịt lẫn  nhau  khi  

nuôi chung và trong điều kiện thiếu thức ăn. Sâu non chịu đói tốt (tuổi 1 có 

thể nhịn ăn 3 ngày, sâu non tuổi 5 có thể nhịn đói 6 – 10 ngày) nhưng chịu 

nước kém (với sâu non tuổi 4 và tuổi 5 nếu bị ngâm nước trong 32 giờ thì sẽ bị 

chết). 

 Quy luật phát sinh gây hại của sâu xám có quan hệ chặt chẽ với điều kiện 

sinh sống, nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của sâu là 21 – 

250C, độ ẩm thích hợp là 75%. Đất thịt nhẹ, cát pha, đất tơi xốp, đất d  thoát 

nước là điều kiện thích hợp cho sâu xám hại ngô phát sinh gây hại 

c.  Biện pháp quản lý:  

- Sau mỗi vụ thu hoach cần thu dọn tàn dư cây trồng và cỏ dại nhất là 

rau muối để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu xám hại ngô trên đồng ruộng 

khi cây trồng chính đã thu hoạch (vì đây là loài sâu đa thực). 

- Có chế độ luân canh hợp lý để tiêu diệt sâu non và nhộng còn tồn tại 

ở trong đất và tốt nhất là luân canh với cây lúa nước. Nơi nào mà không có 

điều kiện luân canh thì có thể ngâm nước ruộng trong vài ngày trước khi trồng 

để diệt sâu non và nhộng còn tồn tại trong đất. 

- Vào sáng sớm và chiều mát có thể đi thăm ruộng để thu bắt sâu non (vì 

đó là thời điểm sâu non bắt đầu chui ra khỏi chỗ ẩn nấp để gây hại). 

- Gieo trồng đúng thời vụ, gieo tập trung, bón phân đúng quy trình kỹ 

thuật để tránh thời kỳ xung yếu của cây trùng vào thời kỳ sâu non ra rộ. 

- S  dụng bả độc chua ngọt để thu bắt trưởng thành trước khi nó đẻ 

trứng bằng cách vào đầu vụ ngô đông xuân (đầu tháng 10 - đầu tháng 11) thì 

đặt bẫy thăm dò nếu thấy 3 đêm liền mỗi đêm bắt được 3 con trưởng thành 

thì cần tiến hành đặt bẫy đồng loạt. Khi cây ngô đã có 7- 8 lá thì không cần 

đặt bẫy nữa 
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- Dùng Basudin, Vibasu 10H hoặc Furadan 3H (hạn chế s  dụng) rắc đều vào 

rạch trước khi gieo hạt với lượng 15-20kg/ha. 

- Phun Sherpa 25 EC với 3-4ml/bình bơm 8 lít 

2. Sâu đục thân. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Sâu tuổi 1 – tuổi 3 thường gặm ăn thịt lá nõn nên khi lá nõn vươn xoè 

ra thì thấy có dãy lỗ ngang trên lá, nếu như sâu nở vào lúc nhú cờ thì sâu có 

thể ăn bao cờ, đục vào cuống cờ làm bông cờ bị gãy gục, không tung phấn 

được. Sâu từ tuổi 2 trở đi mới đục phá vào thân, bắp non. Khi cây còn nhỏ bị 

sâu đục thân sẽ bị gãy gục khi gặp gió, không ra được bắp hay cây kém phát 

triển. Khi cây ngô đã lớn sâu đục đến đâu là thải phân đến đó và đôi khi còn 

thấy phân đùn ra ngoài qua lỗ đục, cây ngô bị hại lúc này thường không bị 

chết nhưng nếu gặp gió to sẽ bị gãy, khi cây ngô bắt đầu có bắp non sâu sẽ 

đục vào trong bắp theo chiều từ cuống đến thân bắp để ăn lõi và hạt, cho nên 

nếu gặp mưa bắp sẽ bị thối và bị các bệnh về nấm. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Ngài có xu tính với ánh sáng đ n và mùi vị chua ngọt. Sau khi v  

hoá trưởng thành được khoảng 1 ngày thì bắt đầu giao phối và sau đó 1 

ngày thì bắt đầu đẻ trứng.  

- Ngài thích đẻ trứng ở những ruộng ngô xanh tốt, thời kỳ cây ngô 

sinh trưởng mạnh nhất và vào lúc cây ngô chuẩn bị trổ cở.  

Sâu non thường nở vào buổi sáng, lúc mới nở chúng ăn hết vỏ trứng 

và chất keo phủ trứng, bò xung quanh một thời gian sau đó mới phát tán đi 

gây hại. Sâu non có 5 tuổi; khi đẫy sức hoá nhộng ở trong thân cây ngô 

(giữa các đường hang đục), trong lõi bắp, bẹ lá, lá bao và c ng có khi ở 

ngay bên ngoài gần chỗ bị hại khi trời mưa nhiều. 

- Sâu phá hại quanh năm, nhưng tập trung nhiều vào tháng 4, tháng 5 ( trên 

vụ ngô đông xuân)  

- Sâu đục thân  ngô có thể gây hại trên tất cả các bộ phận  của cây 

ngô (trừ r ) tuy nhiên ảnh hưởng của từng bộ phận bị hại đến sự sinh 

trưởng phát dục của sâu là không giống nhau. Ví dụ sâu đục thân ngô ăn 

lá và thân non thì phát dục chậm hơn và trọng lượng nhộng thấp hơn so 

với sâu nuôi bằng hoa đực và bắp non. 

 c. Biện pháp quản lý: 

- Gieo trồng ngô tập trung thành các vùng sản xuất lớn, không nên gieo 

ngô đông xuân muộn và ngô thu sớm. Không nên gieo trồng các vụ ngô liên 
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tục, đối với điều kiện miền Bắc nên lấy vụ ngô đông xuân và vụ ngô đông 

sớm làm vụ sản xuất chính. 

- X  lý tàn dư cây ngô sau mỗi vụ thu hoạch để diệt sâu non và nhộng 

còn tồn tại trong thân cây và bắp ngô. 

- Dùng bả độc chua ngọt hay s  dụng bẫy ánh sáng để bẫy thăm dò và tiêu 

diệt trưởng thành trước khi chúng đẻ trứng. 

- Bảo vệ và tăng cường sự hoạt động của nhóm thiên địch. 

- S  dụng thuốc hoá học: 

Khi thấy ngài xuất hiện ta có thể rắc 5-10 hạt Diazinon 10% (Vicarp 

4H) lên ngọn cây ngô hoặc vào nách lá. 

Hay s  dụng thuốc trừ sâu để phun vào lúc sâu non nở rộ, các thuốc có thể s  

dụng là: Sumicidin 10ND, Dipterex 90WP phun đậm lên mặt lá ngô và bắp ngô. 

 

 

3. Sâu cắn lá ngô 

a. Triệu chứng gây hại 

Ở miền Bắc thì sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) gây hại đáng 

kể cho cây ngô trong vụ đông xuân và cây lúa trong vụ mùa,…  

Triệu chứng gây hại của sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) trên 

cây ngô hay cây lúa là hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi sâu. Sâu non tuổi 1 gây 

hại tạo ra triệu chứng là những vệt trắng dài hay nham nhở trên lá, sâu non 

tuổi 2 hay tuổi 3 thì gặm khuyết lá, sâu non tuổi 4 hay tuổi 6 thì cắn trụi lá 

chỉ để lại gân chính. Đối với cây lúa khi trỗ bông sâu non có thể cắn đứt cổ 

bông làm bông lúa bị gãy gục 

b. Quy luật phát sinh, phát triển 
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Ngài hoạt động về ban đêm, 

còn ban ngày ẩn nấp ở trong bụi 

cây, lùm cỏ quanh ruộng hoặc ở 

dưới kẽ đất. Ngài có xu tính mạnh 

với mùi vị chua ngọt, có tính ăn 

thêm (thường hút mật hoa), có 

sức bay xa và di chuyển khoẻ, có 

xu tính yếu đối với ánh sáng đ n. 

Trưởng thành sau khi giao phối 

thì bắt đầu đẻ trứng, trứng được đẻ thành từng ổ và trên bề mặt ổ trứng được 

che phủ bởi một lớp keo nhựa. Trứng  được đẻ ở trên đầu chóp  lá lúa, lá ngô, 

ở ngọn cỏ khô héo. Số lượng trứng mà mỗi trưởng thành cái đẻ được là phụ 

thuộc vào điều kiện thức ăn, điều kiện thời tiết và sự ăn thêm của trưởng 

thành. 

Sâu non mới nở thường sống tập trung quanh ổ trứng một thời gian sau đó mới 

phát tán đi gây hại. Sâu non sợ ánh sáng trực xạ nhất là đối với sâu non tuổi càng lớn 

nên vào những ngày nắng nóng chúng thường ẩn nấp ở mặt dưới lá, trong khóm lúa, 

trong nõn ngô, ở trong khe hở tự nhiên của đất hay ở bẹ lá; khi bị khua động thì nhả 

tơ phát tán sang cây khác hay là xuống phía dưới rồi tìm chỗ ẩn nấp. Sâu non tuổi 

càng lớn thì sức ăn càng mạnh nhất là từ tuổi 4 đến tuổi 6 (chiếm tới 90   tổng 

lượng thức ăn của cả đời sâu). 

Sâu non có thể di chuyển thành từng đàn lớn khi thức ăn đã cạn kiệt, chúng 

có thể di chuyển từ ruộng này sang ruộng khác hay từ cánh đồng này sang cánh 

đồng khác theo từng đàn lớn. Sâu non có tập tính giả chết, nó cuộn tròn 

mình lại khi bị khua động. 

Sâu non đẫy sức chui xuống đất hoá nhộng ở gần gốc ngô còn với cây lúa 

nước thì sâu non đẫy sức hoá nhộng ngay ở bờ ruộng ở độ sâu khoảng 5 – 10 

cm và trước khi hoá nhộng nó nhả tơ dệt với đất bột tạo thành một kén bằng 

đất sau đó mới chui vào kén hoá nhộng. 

Quá trình phát triển cá thể của sâu cắn lá ngô (Leucania separata 

Walker) trải qua 4 giai đoạn, thời gian phát dục các giai đoạn có liên quan 

chặt chẽ với điều kiện sinh sống. 
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Vòng đời trung bình của sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) 

trên đồng ruộng là 40 – 43 ngày. 

Quy luật phát sinh gây hại của sâu cắn lá ngô (Leucania separata 

Walker) trên đồng ruộng có liên quan chặt chẽ với các điều kiện sinh thái. 

+ Điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm không khí: nhiệt độ và độ ẩm là 2 yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng để trứng của trưởng thành, 

mật độ sâu non trên đồng ruộng và tỷ lệ v  hoá trưởng thành của nhộng. 

Nhiệt độ 20 –25
0
C, độ ẩm không khí 87,3 – 97,7 % là thích hợp cho sâu cắn 

gié phát sinh gây hại. Với yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm không khí như vậy 

nên ở miền Bắc Việt Nam vào tháng 3 - tháng 4 có điều kiện thời tiết khá 

thích hợp (có nhiệt độ trung bình là 19 – 23
0
C và độ ẩm không khí là 86 – 87 

%) cho sâu sinh trưởng phát triển cho nên  nên sâu phát sinh gây hại nặng trên 

ngô ở thời kỳ loa kèn. 

Vào tháng 5 - tháng 9 có nhiệt độ trung bình cao (có nhiệt độ trung bình 

> 25
0
C) nên không thích hợp cho sâu sinh trưởng phát triển cho nên sâu phát 

sinh ít và gây hại nhẹ. 

Vào tháng 10  - tháng 11 có điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho sâu sinh trưởng 

phát triển (có nhiệt độ trung bình < 25
0
C, mưa nhiều, độ ẩm không khí cao) nên sâu 

phát sinh gây hại cho lúa mùa ở thời kỳ đòng trỗ và ngô đông xuân chính vụ. 

Vào tháng 12/2 năm sau có nhiệt độ trung bình thấp, độ ẩmkhông khí thấp 

nên không thuận lợi cho sâu cắn lá ngô (Leucania  separata Walker)   

phát sinh gây hại. 

Độ ẩm đất: Do nhộng nằm ở trong đất cho nên độ ẩm đất có ảnh hưởng 

rất lớn tới tỷ lệ v  hoá của trưởng thành, nếu đất quá khô hay quá ẩm sẽ làm 

cho nhộng không thể v  hoá trưởng thành được hoặc nếu có thì không bay 

được và khả năng đẻ trứng kém. Độ ẩm đất thích hợp cho nhộng v  hoá 

trưởng thành là 20 – 25 %. 

+ Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng: sâu cắn lá ngô (Leucania 

separata Walker) có thể gây hại cho cây ngô từ khi cây còn nhỏ có 2-3 lá cho 

đến khi cây trổ cờ phun râu, còn với cây lúa sâu có thể gây hại từ giai đoạn 

mạ cho đến lúc lúa trỗ chín. Tuy nhiên chỉ có ở giai đoạn trổ cờ phun râu đối 

với cây ngô và ở giai đoạn làm đòng – trỗ đối với cây lúa là chịu ảnh hưởng 

lớn nhất đến năng suất sau này và chất lượng thức ăn ở các giai đoạn này là 
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tốt nhất cho nên sức sinh sản của ngài ở thời kỳ này là cao, thời gian đẻ 

trứng kéo dài do đó mật độ sâu non trên đồng ruộng cao nếu gặp điều kiện 

thời tiết thích hợp. 

Mật độ cây trồng: Nếu mật độ cao sẽ tạo điều kiện tiểu khí hậu thuận 

lợi cho sâu phát sinh gây hại vì làm cho cây nhanh khép tán, tạo ra độ ẩm cao 

trong ruộng, tạo ra sự chênh lệch về nhiệt độ ngày và đêm thấp … 

+ Chân đất: Sâu phát sinh nhiều trên những cánh đồng tr ng, thấp, cỏ 

rậm rạp, khó tưới tiêu nước, có độ ẩm cao, đất cát pha, đất thịt nhẹ. 

+ Thời vụ gieo trồng: Thời vụ gieo trồng không tập trung sẽ tao điều 

kiện cho sâu phát sinh gây hại lai dai. 

+ Thiên địch: Thiên địch của sâu cắn lá ngô (Leucania separata 

Walker) có ảnh hưởng rất lớn tới mật độ sâu non gây hại trên đồng ruộng 

trong đó điển hình nhất là 2 loài ong ký sinh là ong đen kén trắng – Apanteles 

sp. và ong kén vàng – Opius sp. ký sinh trên sâu non. Ngoài ra trên sâu non 

còn bị vi khuẩn đen và vi khuẩn đỏ ký sinh gây bệnh. 

Hàng năm sâu cắn lá ngô (Leucania separata Walker) có thể phát sinh 6 

lứa nhưng nó chỉ phát sinh gây hại vào 2 giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 4, giai đoạn này nó gây 

hại trên ngô là chính. 

Giai đoạn 2: Từ tháng 9 đến tháng 11, giai đoạn này nó gây hại trên lúa 

vụ mùa và ngô đông xuân chính vụ. 

c. Biện pháp  uản lý 

Sau mỗi vụ thu hoạch hay trước khi trồng cần cày đất và ngâm nước ruộng 

trong một khoảng thời gian để tiêu diệt nhộng còn tồn tại trong đó. 

 Do sâu hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chiều mát nên vào những 

thời điểm đó chúng ta thường xuyên đi kiểm tra và bắt sâu. 

Dùng bẫy bả chua ngọt khi thấy trưởng thành xuất hiện và nên tiến 

hành vào cuối tháng 9 – tháng 12, bả chua ngọt có thành phần: 4 phần mật (2 

phần đường đen) + 4 phần giấm (1phần rượu) + 1 phần rượu (1 phần giấm + 2 

phần nước) + 1/100 thuốc trừ sâu Ofatox (Furadan 3G). Bả độc này được 

tẩm vào các bó rơm sau đó đem treo trên ruộng. 
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Khi sâu phát sinh với số lượng lớn (thành dịch) thì cần tổ chức khu cách ly 

hoặc đào rãnh ngăn sâu di chuyển thành từng đàn lớn từ khu vực có dịch 

sang khu vực chưa có dịch. 

Bảo vệ, khích lệ cho nhóm kẻ thù tự nhiên của sâu cắn lá ngô (Leucania 

separata Walker) phát triển với số lượng đủ lớn để có thể khống chế được 

mật độ sâu non trên đồng ruộng, đặc biệt là đối nhóm ong ký sinh trong đó 

có ong đen kén trắng và ong ký sinh kén vàng - nhất là trong vụ ngô đông 

xuân sâu non thường có tỷ lệ ký sinh cao. 

Khi sâu phát sinh với số lượng lớn có thể s  dụng thuốc trừ sâu để 

khống chế mật độ, các thuốc trừ sâu cho hiệu quả tốt như: Diazinon 50 EC, 

Dipterex 80SP, Malathion 50 EC, phun vào lúc mà thấy các điều kiện về 

thời tiết thích hợp cho sâu phát sinh thành dịch. 

4. Rệp hại ngô. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Rệp thường gây hại ở trong nõn ngô và ở mặt trên lá là chủ yếu ở thời kỳ 

cây ngô còn non; ngoài ra rệp ngô còn có thể gây hại trên bông cờ và lá bao 

cờ khi cây ngô chưa trổ cờ, rồi cả lá bao bắp thứ 2 và thứ 3 kể từ ngoài 

vào trong ở giai đoạn cây mang bắp. 

Cả trưởng  thành  và ấu trùng đều gây hại cho cây ngô, chúng  chích  

hút nhựa cây trên bẹ lá, trong nõn, trên bông cờ và lá bao cho nên đã làm ảnh 

hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây ngô và sự phát triển của bắp non; 

đặc biệt nếu mật độ rệp ở bông cờ cao sẽ làm cho bông cờ bị khô nên bắp 

hình thành sẽ ít hạt và bị lép; còn ở giai đoạn ngô mang bắp mà bị gây hại 

nặng thì thường làm cho bắp nhỏ, ít hạt.       
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b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Cả trưởng thành và ấu trùng của rệp ngô đều tập trung sống thành từng đám 

lớn dày đặc hoặc thành từng đám nhỏ (5- 6 con) để gây hại, chúng gây hại chủ yếu 

trên các bộ phận non của cây như: nõn ngô, bẹ lá, bông cờ, lá bao. 

- Trưởng thành rệp ngô thường thích bay đến những ruộng ngô xanh tốt 

để đẻ con, đầu tiên trên cây, rồi từ các ổ rệp ban đầu đó chúng sinh sôi và 

phát tán ra cả ruộng. 

- Rệp ngô có thể gây hại ở tất cả các thời vụ trồng ngô nhưng phát sinh 

với số lượng lớn và gây hại nặng cho ngô vụ đông xuân (ở giai đoạn tung 

phấn) và ngô vụ xuân hè (ở giai đoạn ngô có bắp) 

Quy luật phát sinh gây hại của rệp ngô trên đồng ruộng có liên quan chặt chẽ 

với điều kiện sinh sống, Rệp ngô có thể phát sinh gây hại quanh năm nhưng thường 

xuất hiện nhiều vào tháng 10 – tháng 11, phát sinh với số lượng lớn và gây hại nặng 

vào tháng 1 – tháng 2 khi mà độ ẩm không khí cao.  

c. Biện pháp quản lý 

- Sau mỗi vụ thu hoạch cần thu dọn tàn dư cây trồng   để cắt đứt nơi cư 

trú và nguồn thức ăn cho rệp ngô. 

- Trồng với mật độ hợp lý, tỉa cây sớm, bón phân hợp lý để tạo sự 

thông thoáng cho ruộng ngô và c ng là tạo điều kiện cho cây ngô sinh 

trưởng phát triển tốt nhất là ở giai đoạn cây con trong vụ đông xuân để hạn 

chế sự phát sinh gây hại của rệp. 

- Trồng xen cây ngô với cây đậu tương có tác dụng tăng cường hoạt 

động của nhóm kẻ thù tự nhiên của rệp ngô nhất là nhóm bọ rùa và nhóm giòi 

ăn rệp. 

- Tăng cường hoạt động của nhóm thiên địch bằng cách đa dạng hoá 

cây trồng trên cùng một diện tích và hạn chế phun thuốc hoá học và nếu có 

phun thuốc thì cần chon những thuốc có phổ tác động hẹp và phân huỷ nhanh. 

Khi rệp phát sinh với số lượng lớn có thể s  dụng một số thuốc trừ sâu để 

khống chế mật độ như: Pegasus 900 DD, Sherpa, Tre bon 10EC…. 

IV. BỆNH HẠI NGÔ. 

1. BỆNH KHÔ VẰN HẠI NGÔ [Rhizoctonia solani Kuhn]. 

a. Triệu chứng gây hại 



 47 

Bệnh hại trên các bộ phận phiến lá, bẹ lá, thân và bắp ngô tạo ra các 

vết bệnh lớn màu xám tro, loang lổ đốm vằn da hổ, hình dạng bất định như 

dạng đám mây. Vết bệnh lan từ các bộ phận phía gốc cây lên tới áo bắp và 

bắp ngô, bông cờ làm cây, lá úa vàng tàn lụi, khô chết bắp thối khô. Vết 

bệnh khô vằn ngô c ng tương tự vết bệnh khô vằn hại trên lúa. 

 
 

b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh gây hại ở các vụ ngô đông, xuân và hè thu. Ở vụ ngô xuân bệnh   hại 

nặng thường phát sinh vào thời kỳ 6 - 7 lá, sau đó phát triển mạnh tăng 

nhanh tỷ lệ bệnh vào thời kỳ ra bắp đến thu hoạch làm khô chết cây con,  

hoặc thối hỏng bắp ngô. Bệnh hại nghiêm trọng trên các giống ngô mới như 

LVN - 10, DK - 888, Bioseed 9681,v.v..... 

Các yếu tố thời vụ, chế độ tưới nước, mức bón phân đạm, mật độ gieo 

trồng đều có ảnh hưởng tới mức độ nhi m bệnh khô vằn trên ngô. Thời vụ 

gieo muộn (vụ xuân), tưới nhiều, bón phân đạm quá nhiều (trên 12kg N/sào 

Bắc  bộ),  một  độ  trồng  dầy (>  2.500 cây/sào Bắc bộ) đều có thể nhi m 

bệnh khô vằn ở mức cao hơn so với thời vụ gieo sớm, bón đạm vừa phải, 

cân đối và trồng mật độ thấp hơn (1.700 cây/sào). 

c. Biện pháp quản lý 

Chọc lọc trồng những giống ngô ít nhi m bệnh, hạt giống tốt, gieo đúng 

thời vụ. Mật độ trồng vừa phải, không trồng quá dầy, tránh úng đọng nước. 

Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tiêu huỷ các tàn dư thân lá cây ngô bệnh 

sau thu hoạch. Làm đất, ngâm nước ruộng để diệt trừ nguồn bệnh là hạch nấm 

và tàn dư trong đất. 
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Khi bệnh xuất hiện có thể phun thuốc Validacin 5SL (1,5 l/ha); Tiltsuper 

300ND 0,1% (0,4 l/ha); Rovral 50WP - 0,2% (1,5 kg/ha). Phun 2 - 3 lần 

cách nhau 10 ngày, kết hợp tỉa bóc lá bệnh khô chết trên cây. 

Bón chế phẩm Trichoderma vào đất trước khi gieo trồng hoặc pha nước 

tưới gốc sau khi cây con đã mọc, phun vào gốc, mặt đất  và cây con khi chớm có 

bệnh trên đồng ruộng. 

2. BỆNH GỈ SẮT HẠI NGÔ [Puccinia maydis Ber.]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh hại chủ yếu ở phiến lá, có khi ở bẹ lá và áo bắp. Vết bệnh lúc đầu rất nhỏ 

chỉ là một chấm vàng trong, xếp không có trật tự, khó phát hiện, nhưng về sau to dần, 

vết vàng nhạt tạo ra các vết đốm nổi (1mm), tế bào biểu bì nứt vỡ, chứa một khối bột 

nâu đỏ, vàng gạch non, đó là giai đoạn hình thành ổ bào t  hạ. đến cuối giai đoạn 

sinh trưởng của ngô, trên lá bệnh có thể xuất hiện một số vết bệnh là những ổ nổi 

màu đen, đó là giai đoạn hình thành các ổ bào t  đông. Vết bệnh thường dầy đặc trên 

lá d  làm lá cháy khô. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ôn hoà, nhiệt độ trung 

bình, có mưa. Bào t  hạ có thể tồn tại lâu dài trên tàn dư lá bệnh ở ruộng và 

trên hạt qua năm, bào t  hạ nảy mầm ở nhiệt độ 14 - 320C nhưng thích hợp 

nhất là 17 -180C trong điều kiện có độ ẩm bão hoà, sau khi xâm nhập khoảng 

một tuần l  có thể xuất hiện vết bệnh với ổ bào t  mới, từ đó lại lây lan 

rộng ra nhiều đợt kế tiếp trong thời kỳ sinh trưởng của cây ngô. Ngô xuân hè 

và hè thu bị bệnh nặng hơn ở miền trung du, miền núi trên các giống ngô 

mới nhập nội và ngô lai, vào cuối vụ bệnh có thể phát triển mạnh trên toàn 

cây làm lá nhỏ và cây lụi, bắp nhỏ đi rất nhiều. 

Các giống ngô đường, ngô nếp thường bị bệnh nặng hơn các giống ngô 

đá, ngô răng ngựa. Một vài giống nhập nội có thể ít bị bệnh hơn những 

giống ngô địa  phương.   

 c. Biện pháp quản lý 

Cần dọn sạch tàn dư lá bệnh, cày bừa kỹ để tiêu diệt nguồn bệnh ở đất 

và x  lý hạt giống bằng TMTD 3kg/tấn hạt, Bayphidan 10 - 15 g a.i/tạ hạt để 

tiêu diệt bào t  hạ bám dính trên hạt khi thu hoạch. Tăng cường các biện   
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pháp thâm canh kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt, tăng sức chống bệnh và hạn 

chế tác hại do bệnh gây ra. 

Khi bệnh xuất hiện sớm lúc ngô có 5 - 6 lá, mà bệnh đốm lá c ng 

đồng thời xuất hiện cùng phá hoại thì có thể phun thuốc Bayphidan 15WP 

(= Samet15WP) 250 g a.i/ha; Baycor 150 - 250 g a.i/ha và một số thuốc khác 

như: Score 250ND (0,3 - 0,5 l/ha); Tilt 250EC  (0,3 - 0,5 l/ha); Bayleton 

25EC (WP) 0,5 - 1 kg/ha. 

3. BỆNH BẠCH TẠNG NGÔ [Sclerospora maydis Bult. & Bisby]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

 Bệnh hại chủ yếu ở lá, các lá bị bệnh thường xuất hiện vết sọc dài theo, 

phiến lá màu xanh trắng nhợt, lá mất màu dần, khi trời ấm, ban đêm, sáng 

sớm thường có lớp mốc trắng xám phủ trên vết bệnh ở mặt dưới lá. Trên cây, 

những lá non mới ra c ng như lá bánh tẻ đều bị nhi m bệnh nên trông toàn 

cây trắng xanh nhợt, dần  dần  cây cằn  yếu, các  đốt  gióng ngắn  không  

phát  triển  được,  cây vàng  khô  chết  tại ruộng. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

 - Bệnh phá hoại chủ yếu từ thời kỳ cây mới mọc có 2 - 3 lá thật đến 

giai đoạn  8 - 9 lá nhưng có thể kéo dài tới khi cây trỗ cờ. 

Bệnh  phát sinh  phát triển trong điều kiện nhiệt độ tương đối thấp (15 - 

250C), ẩm độ từ 80% trở lên, đặc biệt trong những thời gian có nhiều sương 

mù, âm u, nắng nhẹ xen mưa phùn. Ở vùng đồng bằng bệnh phát sinh phá 

hoại nặng từ tháng 10 đến tháng 3, tháng 4 hàng năm.  

Bệnh thường phát triển phá hoại nhiều hơn ở những vùng đất phù sa 

ven bãi sông, các chân đất nhẹ trồng màu liên tiếp. Ở chân đất nặng, đất 

trong đồng cày ải bệnh ít phá hoại hơn. Các giống ngô hiện nay đều có thể 

bị nhi m bệnh, các giống nhập nội bị nhi m bệnh khoảng 2 - 4%, giống ngô 

tẻ sông Bôi bị bệnh nhẹ hơn (1,2%). 

 c. Biện pháp quản lý 

Tiêu diệt nguồn bệnh trên tàn dư ở đất, do đó sau khi thu hoạch cần 

dọn sạch thân lá. Trong thời gian sinh trưởng của cây trên đồng ruộng, một 

số cây con bị bệnh sớm cần nhổ bỏ đem đốt hoặc chôn vùi thật kỹ để 

tránh lây lan nguồn bệnh. 
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Luân canh ngô với các cây trồng khác như lúa, cây họ cà, rau. Tránh 

trồng luân canh với kê, cao lương. 

Hạt  giống  chọn  lọc  tốt  có  sức  nảy  mầm  mạnh,  có  thể  x   lý  thuốc  

bột TMTD để bảo vệ hạt khi gieo vào đất có nguồn bệnh c . Theo kết quả 

nghiên cứu của Học viện Nông Lâm (1961 - 1962) x  lý ngô bằng axit 

sunfuric 0,2% c ng có tác dụng tốt để phòng trừ bệnh bạch tạng ngô. Khi 

ruộng ngô mới chớm phát  bệnh, để tránh lan rộng có thể phun thuốc   Boocđô 

1%; Aliette 80WP(0,3%); Rhidomil MZ 72BHN (2,5 kg/ha); Zineb  (2,5 

kg/ha); Antracol 80WP (0,3%). 

4. BỆNH ĐỐM LÁ NGÔ. 

Bệnh đốm lá nhỏ do nấm Helminthosporium turcicum Pass. 

Bệnh đốm lá lớn do nấm Helminthosporium maydis Nisik. 

a. Triệu chứng bệnh. 

Bệnh đốm lá nhỏ và đốm lá lớn trên ngô có triệu chứng khác nhau hẳn, tuy 

nhiên cả hai bệnh này đều xuất hiện và gây hại chủ yếu ở phiến lá và ở bắp hạt: 

a) Bệnh đốm lá nhỏ có vết bệnh nhỏ như m i kim, hơi vàng sau đó lớn rộng 

ra thành hình tròn hoặc bầu dục nhỏ, kích thước vết bệnh khoảng 5 - 6 x 1,5mm, 

màu nâu hoặc ở giữa hơi xám, có viền nâu đỏ, nhiều khi vết bệnh có màu quầng  

vàng. Bệnh hại ở lá, bẹ lá và hạt. 

 

b) Bệnh đốm lá lớn có vết bệnh khác hẳn: vết bệnh dài có dạng sọc hình thoi 

không đều đặn, màu nâu hoặc xám bạc, không có quầng vàng. Kích thước vết bệnh 

lớn 16 - 25 x 2 - 4mm, có khi vết bệnh kéo dài tới 5-10cm, nhiều vết bệnh có thể 

liên kết nối tiếp nhau làm cho lá d  khô táp, rách tươm ở đoạn chót lá. Bệnh 

thường xuất hiện ở lá phía dưới rồi lan dần lên các lá phía trên. Trên vết bệnh khi 



 51 

trời ẩm d  mọc ra một lớp nấm đen nhọ là các cành bào t  phân sinh và bào t  

phân sinh của nấm gây bệnh. 

 

 

b. Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh. 

Bệnh đốm lá nói chung đều phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt 

độ tương đối cao, trời ấm áp, mưa ẩm nhiều nên bệnh thường tăng nhanh ở giai 

đoạn cây đã lớn, nhất là từ khi có cờ trở đi. Tuy nhiên, trong những điều kiện cây 

ngô sinh trưởng kém, thời tiết bất lợi, cây mọc chậm, bệnh đều có thể phát sinh phá 

hại sớm hơn và nhiều hơn ngay từ giai đoạn đầu sinh trưởng (2 - 3 lá) cho đến 

chín. Bệnh đốm lá lớn phát sinh muộn hơn, thường ít xuất hiện ở giai đoạn 3 - 5 lá 

(giai đoạn đầu sinh trưởng) mà phần lớn tập trung phá hại nhiều từ 7 - 8 lá đến các 

giai đoạn về sau; bệnh phát sinh trước hết ở lá già, lá bánh tẻ rồi lan dần lên các lá 

phía trên ngọn, lây bệnh cả vào áo bắp. Bệnh phát triển mạnh và gây tác hại rõ rệt 

ở những nơi mà kỹ thuật chăm bón không tốt, đất chặt, xấu, d  đóng váng, bón 

phân ít, ruộng hay bị mưa úng, tr ng, cây sinh trưởng chậm, vàng, thấp. Bệnh lây 

lan nhanh bằng bào t  phân sinh xâm nhập qua lỗ khí hoặc có khi trực tiếp qua 

biểu bì. Thời kỳ tiềm dục dài hay ngắn thay đổi theo tuổi cây và trạng thái lá, nói 

chung kéo dài khoảng 3 - 8 ngày. 

c. Biện pháp  uản lý 

Phòng trừ bệnh đốm lá trước hết phải chú trọng đến các biện pháp thâm 

canh, tăng cường sinh trưởng phát triển củ cây ngô, nhờ đó đảm bảo cho cây ít bị 

bệnh và hạn chế tác hại của bệnh. Vì vậy, phải coi trọng việc chọn đất thích hợp để 

trồng ngô, không để mưa úng, tr ng khó thoát nước, cày bừa kỹ, vùi tàn dư lá bệnh 

còn sót lại xuống lớp đất sâu để diệt nguồn bệnh ở lá c , thực hiện gieo ngô đúng 

thời vụ để cây mọc đều và nhanh, cây phát triển tốt. 
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Bón phân đầy đủ N, P, K đồng thời chú ý tưới nước trong thời kỳ khô hạn 

nhất là giai đoạn đầu của cây ngô. 

Trong thời gian sinh trưởng có thể tiến hành phun thuốc: dung dịch Boođô 

1%; Tilt 250EC (0,3 - 0,5 l/ha); Benlate - C 50WP (1,5 kg/ha); Dithane M45 - 

80WP (1,5kg/ha) phun vào thời kỳ cây nhỏ 3- 4 lá, 7 - 8 lá và trước trổ cờ, đồng 

thời kết hợp với bón thúc NPK. 

Hạt ngô trước khi gieo trồng cần được x  lý bằng thuốc trừ nấm TMTD 3 

kg/tấn hạt, bắp hạt sau khi thu hoạch cần phơi sấy khô, nhất là đối với các bắp để 

làm giống cho năm sau. 

5. BỆNH PHẤN ĐEN (UNG THƯ ) NGÔ [Ustilago zeae Shwein Unger (DC.). 

 a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh phấn đen phá hại trên tất cả các bộ phận của cây ngô: thân, lá, bẹ 

lá, cờ, bắp, thậm chí có khi hại cả r  khí sinh trên mặt đất. Đặc trưng điển 

hình của vết bệnh là tạo thành các u sưng nên còn gọi là ung thư ngô. 

U sưng to hoặc nhỏ, lúc đầu chỉ sùi lên như một bọc nhỏ màu trắng, nhẵn, 

lớn dần lên thành hình bất định, phình to nhiều khía cạnh, màng trắng, bên trong 

là một khối rắn vàng trắng sau biến thành bột đen d  bóp vỡ, đó là khối bào t  

hậu. U sưng ở thân và bắp thường rất to, còn ở lá thì u nhỏ hơn. 

Ở trên ruộng các u sưng thường xuất hiện đầu tiên ở trên bẹ lá, sau 

xuất hiện thêm nhiều ở lá, thân, bông cờ và bắp. Bộ phận bị bệnh d  thối 

hỏng, nhăn rúm, dị dạng. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

- Trên đồng ruộng, các u sưng vỡ tung ra các bào t  hậu và trở thành 

nguồn lây lan trên các bộ phận non khác của cây. 

- Bào t  hậu nảy mầm ra ống mầm (đảm) với các bào t  đảm phân chồi tạo thêm 

bào t  thứ sinh; bào t  hậu nảy mầm trong giọt nước ở nhiệt độ thích hợp nhất là 23    

- 250C, nảy mầm chậm nhất ở nhiệt độ 15 - 180C.  

- Nấm bệnh thường xuyên lan qua gió, nước tưới, xâm nhập vào biểu bì qua vết 

thương xây sát. Do đó, bệnh có thể phát triển mạnh vào thời kỳ mưa gió hoặc sau khi 

vun xới vội vàng gây xây sát. Sâu hại lá, thân, phá hại nhiều  là  điều  kiện  giúp  cho  

bệnh  xâm  nhi m  phát  triển  thêm  nhiều  hơn. Bệnh  phát sinh, phát triển còn liên 

quan đến độ ẩm đất. Nói chung, đất có độ ẩm 60  thích hợp cho ngô  thì bệnh ít phát 

triển  hơn so với đất có  độ  ẩm thay đổi thất thường khi quá khô (< 10 ) hoặc khi quá 
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ẩm (> 80 ), bệnh c ng có thể phát triển nhiều hơn ở những ruộng ngô trồng dày, bón 

nhiều đạm vô cơ. 

 c. Biện pháp quản lý 

Thu dọn sạch các bộ phận cây bị bệnh trên đồng ruộng. Làm vệ sinh sạch sẽ 

ruộng ngô, nhất là ở những vùng đã bị bệnh nhiều năm để tiêu huỷ nguồn bệnh ở 

dạng bào t  hậu trong các u vết bệnh trên lá, thân, bắp, sau đó cày bừa kỹ đất, ngâm 

nước hoặc để đất ẩm ướt cho bào t  chóng mất sức nẩy mầm. 

Hạt giống lấy ở ruộng không bị bệnh. Ở các ruộng ngô để giống nếu 

chớm có bệnh cần sớm ngắt bỏ các bộ phận có u sưng chưa vỡ ra đem đốt, 

rồi phun dung dịch 1- 2% TMTD hoặc một số thuốc  như  Bayleton  25WP  

(0,4 - 0,5 kg/ha); Score 250ND (03,- 0,5l/ha); Dithane M45 - 80WP (1,5 - 2,0 

kg/ha),.... 7 - 10 ngày trước và sau khi trỗ cờ. Phun thuốc phòng trừ sâu hại 

lá, thân, bắp.  

- Luân canh  ngô với các cây trồng khác (lúa), thời gian tối thiểu hai 

năm mới  trồng  lại  ngô,  đồng  thời  chọn  lọc  trồng  các  giống  tương  đối 

chống  bệnh  và  tăng cường chăm sóc, bón thúc kali, xới vun cẩn thận tránh 

gây xây sát đến cây. 

Thực hiện  biện pháp kiểm dịch  chặt chẽ.  

6.  MỐC HỒ G HẠI  GÔ [Fusarium moniliforme Sheld.] [Fusarium 

graminearum Schw.]. 

 a. Triệu chứng gây hại 

Triệu chứng đặc trưng là trên bắp ngô có từng chòm hạt ngô mất sắc 

bóng, màu nâu nhạt, trên đó bao phủ một lớp nấm xốp, mịn màu hồng nhạt. Hạt 

bệnh không chắc mẩy, d  vỡ và d  long ra khỏi lõi khi va đập mạnh, hạt bị 

bệnh mốc hỏng, mất sức nảy mầm hoặc nảy mầm rất yếu, mầm mọc ra bị 

chết ở trong đất khi gieo. 

 b. Quy luật phát sinh, phát triển 

Bệnh thường gây hại mạnh ở giai đoạn ngô có bắp  đang chín sữa đến chín 

sáp và ở giai đoạn sau khi thu hoạch, áo bắp và hạt trên bắp đều có thể bị bệnh 

huỷ hoại nhất là trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ cao. 

 c. Biện pháp quản lý 

Thu hoạch ngô cần đảm bảo đúng thời gian chín, không thu hoạch muộn. 
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Loại bỏ các bắp hạt bị bệnh trước khi bảo quản. Các bắp ngô và hạt 

cần sấy, phơi khô kiệt đến   độ ẩm cho   phép   ≤ 13% và bảo quản trong 

nhiệt độ thấp, mát, thoáng khí, không ẩm ướt. 

- Thu dọn, tiêu huỷ tàn dư cây sau thu hoạch 

- X  lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm để chống mầm mốc trong bảo 

quản và trước khi gieo trồng. 

- Các hạt ngô mốc hồng, mốc đỏ cần loại bỏ không dùng làm giống và 

s  dụng vì nấm có thể sinh sản ra các độc tố có tác hại cho cơ thể con người 

như độc tố Fumonisin  gây bệnh ung thư vòm họng, gan hoặc độc tố 

Trichothecen gây nôn m a, đau đường tiêu hóa,..../. 

 



 55 

PHẦN VIII 

TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM 

 

Trong nghề trồng ngô nước tập quán tưới nước cổ truyền của nông dân đã 

được duy trì từ bao đời nay, nhưng mang lại hiệu quả không cao vì đã xảy ra hiện 

tượng lãm phí nước ở những giai đoạn cây ngô không cần thiết hoặc không cung 

cấp đủ lượng nước cho cây ngô. Để giảm đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế tăng lợi 

nhuận chúng ta chỉ cần cung cấp đủ nước vào những thời điểm, giai đoạn sinh lý 

nhất định mà cây ngô đòi hỏi 

I. Cách theo dõi và quản lý nước. 

1. Các nguồn nước có khả năng cung cấp cho cây ngô. 

Ở Việt Nam diện tích trồng ngô nhờ nước trời chiếm khoảng trên 70 , diện 

tích chủ động tưới chiếm khoảng gần 30 . Nguồn nước chính cung cấp cho cây 

ngô được chia ra làm 2 nguồn chính: 

1.1. Nước mưa 

Đây là nguồn nước cung cấp chính cho ngô, ở nước ta lượng mưa hàng năm 

phổ biến từ 1700 – 2000 mm đủ cho nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây ngô, 

tuy nhiên lượng mưa tập chung theo mùa nên về mùa khô cây ngô không đủ nước 

để phát triển. 

1.2. Nước ao, hồ, sông, suối: 

Đây là nguồn nước cung cấp cho cây ngô một cách chủ động theo sự điều 

tiết của con người. 

2. Nhu cầu nước của cây ngô 

Ngô là cây cần đất ẩm, nhưng khả năng chịu úng kém. Bình quân một cây 

ngô trong vòng đời cần phải có 70 – 100 lít nước để sinh trưởng và phát triển. Nhu 

cầu về nước của cây ngô thay đổi theo từng thời kỳ sinh trưởng: 

- Lúc gieo hạt ngô, hạt đất cần có độ ẩm 70-80%. 

- Giai đoạn ngô nảy mầm tới lúc ngô có 7-9 lá cần độ ẩm đất 65-70%. Giai 

đoạn này cần khoảng 10  tổng lượng nước cả vụ. 

- Giai đoạn ngô có 7-9 lá đến lúc ngô trổ cờ, yêu cầu độ ẩm đất thích hợp 75-

80 , lượng nước cần khoảng 21  tổng lượng nước của cả vụ. 

- Giai đoạn trổ cờ, tung phấn, phun râu cần độ ẩm đất thích hợp từ 75-80%. 

Lượng nước yêu cầu của cây ngô từ thời kỳ tung phấn phun râu cho đến chín sữa 

chiếm 44-52  lượng nước cả vụ. 
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- Giai đoạn từ chín sữa đến thu hoạch yêu cầu độ ẩm đất 60-70 , chiếm 17-

18  tổng lượng nước cả vụ. 

3. Hệ thống tưới. 

- Hệ thống tưới nước cho ngô chủ yếu s  dụng kênh mương dẫn nước vào 

ruộng đối với những khu ruộng có địa hình thấp và bằng phẳng. Đối với những khu 

ruộng cao không thể đưa nước vào bằng kênh mương thì có thể dùng hệ thống ống 

dẫn nước và s  dụng máy bơm nước. 

- Dụng cụ, thiết bị tưới: 

+ Đối với phương pháp tưới thủ công thì dung cụ tưới chủ yếu là xô, chậu, 

cuốc xẻng…. 

+ Đối với phương pháp tưới cơ giới thì s  dụng máy bơm và các thiết bị ống 

tưới. 

4. Phương pháp tưới. 

4.1. Tưới nước cho ngô trồng trên đất luân canh với lúa nước. 

Chủ yếu áp dụng là phương pháp tưới rãnh. 

4.2. Tưới nước cho ngô trồng trên đất luân canh với cây màu hoăc xen 

canh. 

Đối với cây ngô trồng trên đất luân canh với cây màu có thể s  dụng 2 

phương pháp tưới. 

4.2.1. Tưới rãnh. 

Đây là phương pháp tưới để nước chảy theo các rãnh được thiết kế giữa các 

hàng cây. Nước được thấm dần vào đất và cung cấp cho cây trồng. 

Ưu điểm: Tiết kiệm và chủ động được nước tưới cho vườn cây, lớp đất mặt 

vẫn tơi xốp, không bị dí chặt, kết cấu đất vẫn giữ vững, đất không bị bào mòn, chất 

dinh dưỡng không bị r a trôi. Đây là phương pháp tưới thông dụng thường được 

bà con tưới cho nhiều vườn cây ăn quả trong cả nước. 

Nhược điểm: Chỉ áp dụng được với nơi có địa hình tương đối bằng phẳng 

(độ dốc<50). Lãng phí một phần nước ở cuối rãnh tưới. Gặp khó khăn trong việc 

vận chuyển công cụ sản xuất qua rãnh. Phải chi phí khá lớn nhân công và thời gian 

cho việc cải tạo các rãnh nước. 

4.2.1. Tưới phun. 

Đây là phương pháp tưới bằng cách phun nước từ dưới mặt đất lên tán cây 

qua hệ thống máy bơm, ống dẫn nước với các vòi phun cố định, tự động xoay được 

với góc 3600, được đặt cao khỏi mặt đất 0,5- 1,0m (dưới dạng phun sương hay 
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phun mù) thường áp dụng tưới cho cây con trong vườn ương hoặc vòi phun hạt to 

di động cầm tay dùng để tưới cây ăn quả vào những ngày nắng nóng oi bức (phun 

vào 16-18giờ chiều) để tăng ẩm độ không khí, giảm độ nóng cho quả, cho cây, 

chống hiện tượng rụng quả do thời tiết khắc nghiệt. 

Ưu điểm: Tiết kiệm nước. Đất không bị dí chặt, giữ nguyên hiện trạng kết 

cấu đất, đất không bị bào mòn, phân bón không bị r a trôi. 

Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu lớn. Chỉ áp dụng được đối với các loại 

đất có độ xốp cần thiết cho nước thấm qua d  dàng (như các loại đất có độ xốp lớn, 

đất than bùn). 

4.3. Tưới nước cho ngô trồng trên đất bãi ven sông. 

Tưới nước cho ngô trên đất bãi ven sông c ng giống như tưới nước cho ngô 

trồng trên đất luân canh với cây mầu. Tuỳ vào diều kiện sản xuất và địa hình mà ta 

có thể áp dụng phương pháp tưới phù hợp.  
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PHẦN IX 

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN NGÔ 

 I. Thu hoạch 

1. Thời điểm thu hoạch 

Độ chín thu hoạch còn được gọi là độ chín thu hái. Đó là độ thành thục 

của nông sản mà ứng với nó, nông sản đáp ứng được một nhu cầu bảo quản và 

chế biến nào đó. 

Nguyên tắc chung là khi ngô chín sinh lí thì có thể thu hoạch. Ngô chín 

sinh lí được xác định bởi các biểu hiện sau: 

+ Có thời gian sau khi thụ phấn khoảng 45-55 ngày (tuỳ theo giống và vụ 

gieo trồng) 

+ Lá bắt đầu vàng, lá dưới ngô đã khô 

+ Lá bi đã vàng, đôi khi các lá bên thấy vết sẹo đen ở chân hạt 

+ Độ ẩm hạt khoảng 30-35% (tuỳ theo giống) 

Thu hoạch trước khi chín sinh lí có thể làm giảm năng suất vì ngô chưa đủ 

thời gian tích luỹ vật chất vào hạt nên khối lượng hạt thấp. Mặt khác, thu non khi 

lượng nước trong hạt còn lớn sẽ tốn kém công sức, tiền để cho phơi, sấy khô, chất 

lượng hạt giảm và khó bảo quản. Thu hoạch quá muộn, hạt có thể bị mọt hoặc 

mốc làm giảm chất lượng hạt. Thực tế c ng khó thực hiện thu hoạch muộn vì 

ảnh hưởng đến gieo trồng vụ sau. 

2. Kỹ thuật thu hoạch ngô 

Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi bảo 

quản. Ngô là một trong những sản phẩm chính của ngành nông nghiệp. Việc đề 

xuất quy trình thu hoạch là một trong những khâu quan trọng đảm bảo chất lượng 

và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường tiêu thụ. Các bước tiến hành khi 

thu hoạch: 

- Gặp ngày khô, nắng cần nhanh chóng thu hoạch ngô đã chín về rải 

mỏng phơi khô. 

- Ở những vùng ngô hàng hoá, nên thu ngô đã bóc sạch lá bi và râu ngô rồi 

đem về sấy hoặc phơi ngô ngay.  

- Nếu ngô chín vào đợt mưa dài ngày, cần vặt râu, bẻ gập bắp ngô 

chúi xuống để nước mưa không thấm vào bên trong làm thối hỏng hạt ngô. 

Đến khi nắng ráo sẽ thu về phơi. 

- Ngô bẻ về không nên đổ đống vì ngô tươi có độ ẩm cao d  bị thối mốc. 
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- Việc cắt bỏ thân lá trước khi thu hoạch khoảng 7-10 ngày là cần thiết để 

tập trung dinh dưỡng vào bắp và hạn chế sự xâm nhập của dịch hại vào hạt qua 

thân, lá cây… 

3. Tách hạt 

- Phần lớn hạt ngô được tách ra khỏi bắp trước khi phơi, sấy. Nó sẽ giúp 

chúng ta tiết kiệm năng lượng, thiết bị phơi, sấy; phơi sấy nhanh hơn và tiết kiệm 

kho chứa sau này. 

- Có thể tách hạt bằng tay (thủ công) và bằng máy (cơ giới), nhưng phải 

bảo 

đảm sự nguyên vẹn của hạt ngô, giữ gìn và bảo vệ phôi hạt (nếu hạt làm giống) 

- C ng có thể bảo quản ngô cả bắp mà không cần tách hạt như trong bảo 

quản ngô giống 

II. Bảo quản ngô 
 

Để hạn chế tỷ lệ tổn thất trong bảo quản phải có dụng cụ bảo quản và 

chất lượng ngô đem bảo quản thích hợp. 

V  dụng cụ bảo quản 

- Các dụng cụ chứa (chum, vại, thùng...), kho bảo quản phải khô, sạch, 

không có mùi lạ và có nắp kín. 

- Có thể dùng bao nhựa lồng trong bao đay hoặc 

bao tơ dứa. 

- Nơi bảo quản phải có mái che, khô ráo, thoáng, không bị 

ẩm, dột, có biện pháp phòng chống sâu mọt, chuột, chim.... 

- Nhà kho phải có phên cót ngăn cách sàn và tường kho, có lưới mắt 

cáo chống chim chuột, được làm vệ sinh và phun thuốc phòng trừ côn trùng hại 

kho (như Sumithion, Malathion, DDVP, phốt phua nhôm...) 

Chất lượng ngô đem bảo quản 

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

- Để phòng chống sự phá hoại của sâu mọt, men mốc, ngô đưa vào 

bảo quản phải có độ ẩm dưới 13%. 

- Tỷ lệ tạp chất trong ngô đưa vào bảo quản phải dưới 1%. 

- Không có sâu mọt sống trong khối hạt. 

- Bằng mắt thường quan sát không thấy có hạt bị men mốc. 

- Tỷ lệ hạt tốt trên 97%. 

- Tỷ lệ bắp tốt 100%. 
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CHƯƠNG X 

ĐIỀU TRA VÀ PHÂN TÍCH HỆ SINH THÁI RUỘNG NGÔ VÀ CÁCH 

TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ KINH TẾ 

 

I. Hệ sinh thái và chức năng của sinh vật trong hệ sinh thái đồng ruộng 

1. Các khái niệm: 

- Hệ sinh thái là gì: Hệ sinh thái là tập hợp các yếu tố sinh vật, phi sinh vật 

trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. 

- Các yếu tố sinh vật : Là các yếu tố có sự sinh trưởng, phát triển như: Cây 

lúa, cỏ dại, sâu hại, thiên địch, bệnh hại ... 

- Các yếu tố phi sinh vật: Là các yếu tố không phải là sinh vật (không có sự 

sinh trưởng, phát triển) như: Đất đai, khí hậu thời tiết, nước, ánh sáng. Ngoài ra Hệ 

sinh thái còn chịu tác động của con người 

- Côn trùng là gì: Côn trùng là những loài động vật có 6 chân. Cơ thể phân 

thành 3 phần rõ rệt: Đầu, ngực, bụng. Như vậy nhện tuy cùng thuộc loài chân đốt 

nhưng không phải là côn trùng vì chúng có 8 chân. 

- Sâu hại là gì: Là những côn trùng hoặc nhện s  dụng các bộ phận của cây 

trồng làm thức ăn của chúng, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, đến năng 

suất và chất lượng nông sản. 

- Thiên địch là gì: Là những sinh vật s  dụng các loài dịch hại làm thức ăn 

của chúng bằng cách ký sinh hoặc bắt mồi ăn thịt. 

- Bệnh hại là gì: Là trạng thái không bình thường của cây, nguyên nhân do 

những Vi sinh vật, hay do các điều kiện bất thuận, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển, đến năng suất và chất lượng nông sản. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh 

khác nhau (Nấm, Virus, Vi khuẩn, Tuyến trùng, Sinh lý ...) 

- Cỏ dại là gì: Là những loại thực vật mọc ngoài ý muốn của con người 

2. Chức năng của các sinh vật trong hệ sinh thái đồng ruộng: 

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

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

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

                   Cây trồng    Môi trường 

 

 

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

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

- Mức thứ nhất: Cây xanh (sản xuất ra chất hữu cơ) bao gồm cây ngô và cỏ 

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

gian đối với cây trồng. 

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

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

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

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

thái đồng ruộng. 

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

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

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

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

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

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

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

riêng và c ng được chia theo các mức trên. 

II-Điều tra phân tích hệ sinh thái ruộng ngô 

1. Đi u tra hệ sinh thái là gì? 

Điều tra là quan sát cây trồng ở từng thời điểm khác nhau để có thể đánh giá 

được điều gì đang xảy ra trên đồng ruộng. Từ đó người nông dân có thể nắm chắc 

di n biến đồng ruộng một cách chắc chắn qua điều tra đơn giản. 

+ Mục đích của điều tra hệ sinh thái là : 

- Người nông dân nắm được cây ngô đang ở giai đoạn nào, những biểu hiện 

của giai đoạn này ra sao? 

- Người nông dân phải nắm được quần thể dịch hại di n biến như thế nào? 

đã xuất hiện bệnh trên đồng ruộng chưa, xuất hiện với tỷ lệ bao nhiêu? 

- Điều tra không chỉ là việc đo đếm mà còn để đánh giá khả năng của học viên. 

Học viên cần làm thế nào để đánh giá chính xác mức độ sâu bệnh hại, thiên địch ... 

+ Yêu cầu của người điều tra là : 

- Quan sát giỏi. 

- Cẩn thận, chắc chắn. 

- Tiếp xúc nhiều với đồng ruộng. 
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Kết quả điều tra sẽ được kết hợp với các thông tin khác như: Khả năng đền 

bù của cây, sức khống chế của thiên địch, thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây 

trồng... để phân tích thực trạng đồng ruộng và đề ra biện pháp x  lý phù hợp . 

2- Phương pháp đi u tra Hệ sinh thái: 

- Đi ra ngoài ruộng quan sát thời tiết trong ngày (nắng, mưa hay âm u), quan 

sát toàn bộ cánh đồng và có nhận xét chung. 

- Quan sát chế độ nước (cạn, đủ, nhiều). Sau đó điều tra cụ thể 10 cây ngô 

theo đường chéo góc, cả hai ruộng đều quan sát, điều tra và ghi chép như nhau. 

- Trước khi đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây ngô, trước hết 

quan sát các loại côn trùng d  bay, d  nhảy trước (chuồn chuồn kim, ong, bướm, 

châu chấu ...) Sau đó đến các đối tượng sâu, bệnh hại khác theo phương châm “từ 

xa đến gần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong”. Ghi chép đầy đủ các số liệu về 

sâu hại, bệnh hại, thiên địch, cỏ dại, chuột, đo chiều cao, đếm số lá xanh, lá vàng ... 

Số liệu ghi chép được đưa vào mẫu ghi chép sau: 

Chỉ tiêu Ruộng ICM Ruộng đối chứng 

C.1 C.2 . . . C.10 T.số T.B C.1 C.2 . . . C.10 T.số T.B 

Chiều cao cây (cm) 

Số lá xanh/cây 

Số lá vàng/cây 

Sâu đ.thân(c/cây) 

Bệnh rỉ sắt (  ) 

. . . . . . 

                        

  

Ghi chú: 

- Chiều cao cây tính từ mặt đất đến chóp lá cao nhất.  

- Số lá xanh: Tính số lá đã hoàn chỉnh và còn xanh. 

- Sâu hại và thiên địch: Tính mật độ theo con/cây hay quy ra con/m2. 

- Bệnh hại: Tính tỷ lệ ( ) số lá bị bệnh. 

 3. Phân tích hệ sinh thái ruộng ngô 

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

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

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

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

tra thường rất nhỏ so với ruộng định điều tra. 
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Ví dụ: Điều tra 5 cây ngô/điểm x 3 điểm trên mảnh ruộng 500m
2
 chỉ chiếm 

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

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

quyết định x  lý đồng ruộng trong quản lý dịch hại tổng hợp phải dựa trên cơ sở 

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

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

sinh thái luôn biến động và có ảnh hưởng lẫn nhau. 

4. Vẽ Hệ sinh thái: 

Để vẽ Hệ sinh thái, mỗi nhóm cần có mẫu sống (cây ngô, cỏ dại, sâu hại, 

bệnh hại, thiên địch ... và vẽ theo quy luật sau đây: 

- Vẽ cây ngô ở đúng giai đoạn quan sát. 

- Đối với cỏ dại về kích thước và mật độ tương ứng với cây ngô, vẽ các loại 

cỏ hiện diện trên đồng ruộng. 

- Đối với sâu hại: Vẽ những loại sâu đã tìm thấy ở ngoài đồng và vẽ bên phải 

cây ngô, viết mật độ trung bình bên cạnh tên sâu, có thể viết bằng tên địa phương. 

- Đối với thiên địch: Vẽ những đối tượng đã tìm thấy ngoài đồng ruộng, vẽ 

bên trái cây ngô, viết tên gọi và mật độ bên cạnh hình vẽ. 

- Nếu có nắng thì vẽ mặt trời rọi nắng, trời âm u vẽ mặt trời bị mây che khuất. 

- Nếu ruộng mới được bón phân thì vẽ bàn tay rải phân, ghi rõ là phân đạm, 

lân hay kali, liều lượng bón. 

- Nếu ruộng có phun thuốc thì vẽ vòi phun và viết tên thuốc. 

- Sau khi vẽ xong, ghi các chỉ tiêu nông học, nhận xét (về thời tiết, giai đoạn 

sinh trưởng của cây, tình hình sâu bệnh hại ...) và ghi biện pháp s  lý của nhóm 

xuống phía dưới tờ Ao. 

5-Thảo luận Hệ sinh thái : 

- Mỗi người trong nhóm sẽ sắm vai là người hỏi (mỗi tuần lại thay đổi người 

khác), người này ra câu hỏi, người kia ghi chép và trả lời. 

- Mỗi nhóm phải trình bày những quan sát, hình vẽ, ý kiến thảo luận, kết 

luận của nhóm mình cho nhóm khác nghe và tiếp thu ý kiến thảo luận của nhóm 

bạn. Giảng viên cần hướng cho lớp thảo luận vần đề trọng tâm xảy ra trong tuần và 

đưa ra biện pháp s  lý thích hợp (bón phân, làm cỏ, mực nước, phun thuốc ...) 

trong mối tương quan hệ sinh thái mà không tách dời các yếu tố.  

 

III. Tính toán năng suất ngô và hiệu quả kinh tế: 
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 1. Tính năng suất lý thuy t 

 - Các yếu tố cấu thành năng suất ngô: 

 - Tỷ lệ bắp hữu hiệu trên cây (TLBHH): Tính bằng tổng số bắp trên tổng số 

cây trên đơn vị diện tích 

- Số bắp/cây được tính bằng cách đếm số bắp và số cây thu hoạch trên đơn vị 

diện tích rồi sau đó tính số bắp trên cây.  

TLBHH = số bắp thu có mang hạt trên 1ha/số cây trên 1ha 

- Số hàng hạt trên bắp: Một hàng được tính khi có 50  số hạt so với hàng hạt 

dài nhất. 

 - Số hạt trên hàng: Đếm theo hàng hạt có chiều dài trung bình trên bắp. 

 - Khối lượng 1000 hạt (gram): Ở ẩm độ 14  cân làm 2 mẫu, nếu chênh lệch 

5  là chấp nhận được. 

- Năng suất lý thuyết (NSLT) (tạ/ha). 

 NSLT = Số cây/ha x TLBHH x Số h/h x Số h/b x P1000/ 10.000 

 Trong đó:  

+ h/h: hạt/hàng.  

 + h/b: hàng hạt/bắp.  

 + TLBHH: Tỷ lệ bắp hữu hiệu.  

 2. Tính hiệu  uả kinh t  

Hiệu quả kinh tế được xác định = tổng thu – tổng chi 

- Tổng thu = Năng suất ngô x đơn giá 

- Tổng chi = Tổng tất cả các chi phi đầu tư (giống, phân bón, thuốc BVTV, 

công lao động) 

                                                                  


