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GIỐNG TỐT

• GIỐNG LÚA THUẦN: GIỐNG NGUYÊN CHỦNG HOẶC XÁC 
NHẬN.

• GIỐNG LÚA LAI: F1



TÙY THEO LỊCH GIEO CẤY TỪNG ĐỊA PHƯƠNG NHƯNG 
PHẢI ĐẢM BẢO LÚA TRỖ VÀO THỜI ĐIỂM THUẬN LỢI NHẤT.

MIỀN BẮC: 

- VỤ XUÂN: LÚA TRỖ: 5-15/5.

- VỤ MÙA: LÚA TRỖ: TRƯỚC 20/9.

MIỀN BẮC TRUNG BỘ: 

- VỤ ĐÔNG XUÂN: LÚA TRỖ CUỐI THÁNG 4

- VỤ HÈ THU: LÚA TRỖ TRƯỚC NGÀY 15/8

THỜI VỤ



MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN: 

- VỤ ĐÔNG XUÂN: SẠ 25/12 – 10/1

- VỤ HÈ THU: SẠ 20-30/5

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

- VỤ ĐÔNG XUÂN: XUỐNG GIỐNG 15/11 – 30/12

- VỤ HÈ THU: XUỐNG GIỐNG 15/4 – 31/5

- VỤ THU ĐÔNG: XUỐNG GIỐNG 01/7 – 15/8

- VỤ MÙA: SẠ TRONG THÁNG 8



CHĂM SÓC

NĂNG SUẤT = SẢN LƯỢNG/DIỆN TÍCH

= SỐ HẠT CHẮC  X TRỌNG LƯỢNG HẠT X DIỆN TÍCH

= SỐ BÔNG/M2 X SỐ HẠT CHẮC/BÔNG X TRỌNG LƯỢNG 1000 HẠT 
(25G) X DIỆN TÍCH

Do đó Kỹ thuật then chốt là: Mạ khỏe, mật độ gieo cấy hợp lý, đủ 
phân, bón thúc hợp lý.



Lưu ý:
• Mạ dược sẽ gieo sớm hơn mạ sân 5-7 ngày.

• Nên làm khum nilon che phủ vừa tránh rét vừa giúp phòng trừ 
rầy lưng trắng lây bệnh lùn sọc đen gây hại trong Vụ Xuân.



Bước 1: Xử lý hạt giống

• Xử lý bằng nước nóng 54°C (pha tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh): Xử lý trong vòng 15 - 20
phút sau đó tiếp tục đổ nước sạch vào ngâm bình thường.

• Xử lý bằng nước vôi: dùng 0,2 kg vôi khối hòa trong 10 lít nước, gạn lấy nước
trong đem xử lý hạt giống từ 8 – 10 giờ sau đó vớt ra đãi sạch rồi ngâm bình
thường.

• Xử lý bằng thuốc trừ nấm như CuSO4 (1-4%), Bavistin, Daconil, Captan … pha
nồng độ 0,3% ngâm trong 12 giờ. Một trong những loại thuốc hiện đang được bà
con nông dân sử dụng rộng rãi là thuốc Cruser plus 312,5 FS để ngăn ngừa sự
tấn công gây hại ngay từ đầu đối với bọ trĩ và một số côn trùng trích hút khác
trên cây lúa như rầy nâu.

• Đối với hạt giống mới thu hoạch muốn gieo ngay cần áp dụng phương pháp xử
lý phá ngủ để tăng độ nảy mầm. Dùng axít nitric 0,2% (lượng dùng 100 ml dung
dịch cho 1,2- 1,4 tạ hạt giống) để xử lý phá ngủ hoặc dùng supe lân để thay thế.

TỐT GIỐNG TỐT MÁ, TỐT MẠ TỐT LÚA



Bước 2: Ngâm giống

• Thời gian ngâm hạt giống trong nước sạch 24-36 giờ (tùy thời 
tiết, giống lúa), cho lượng nước ngập trên hạt giống ít nhất 
20cm, khi hạt no nước là được, cứ 6-8 tiếng thay nước và rửa 
hạt một lần. 

• Hạt thóc đủ tiêu chuẩn đem ủ là hạt phải no nước, mép hạt hơi 
sưng, vỏ trấu trong suốt và có thể thấy rõ phôi hạt bên trong 
qua vỏ trấu. Khi thấy hạt giống đủ tiêu chuẩn đem đãi thật sạch, 
để cho chảy hết nước đọng (ráo nước) thì đem ủ.



Bước 3: Ủ giống

• Khi hạt thóc đã hút no nước, đãi thật sạch, vớt hết lép lửng, để ráo nước rồi đem 
thóc ủ trong bao vải hoặc thúng. Trên miệng thúng phủ bằng bao vải.

• Vụ Đông xuân ủ ấm ngay từ ban đầu (khi hạt thóc chưa nứt nanh) ở nhiệt độ 30-
32oC. Thời gian ủ khoảng 36-48 giờ hạt thóc ra mầm đều, mầm bằng 1/3 rễ đem 
gieo là tốt nhất.

• Trong quá trình ủ 8-10 giờ kiểm tra 1 lần:

+ Nhúng tay vào giữa thúng ủ mà tay khô thì lập tức phun nước vào, đảo trộn lại 
hạt giống để hạt giống có đủ độ ẩm.

+ Nhúng tay vào giữa thúng ủ mà tay ướt, nhớt, phải ngay lập tức dùng nước rửa 
sạch nhớt bám vào hạt giống rồi sau đó tiếp tục ủ lại hạt giống, nếu không rửa lại 
hạt giống kịp thời thì hạt giống không mọc mầm được và sẽ bị thối.

+ Nhúng tay vào giữa thúng ủ thấy tay lạnh thì cần dùng nước ấm phun vào hạt 
giống và đảo trộn đều để hạt giống có điều kiện mọc mầm.



Nên mua giống tại các Cty giống lúa có uy tín sẽ cho chất lượng tốt



• 2 kg mộng trộn
với 1 bát tro
nguội, để sau 15-
20 phút, rửa
sạch tro, ủ tiếp, 
mộng sẽ đều, rễ
ngắn.



Mầm lúa đã xử lý bằng tro bếp để hãm rễ



• Gieo mạ non trên nền sân hoặc 
nền đất cứng thì sau 9 – 13 ngày 
cuộn mạ, xúc từng tảng mạ đem đi 
cấy



• Gieo mạ ướt



- Đổ đất bột hoặc bùn đã trộn với lân supe vào luống đã
làm sẵn dày 2cm.

- Đất bột cần tưới đủ ẩm, khi đất hút hết nước gieo
mộng ngay.  

- Đất bùn không cần tưới nước.



• Gieo hạt: Gieo 1,2- 1,5 kg trên 4,5 – 5 m2 với mạ nền cứng, 10-

12 m2 với mạ dược dày, đủ cấy cho 1 sào bắc bộ - 360 m2. 

- Mặt luống gieo mạ phải phẳng không để đọng nước.

- Gieo vào chiều mát, gieo đều, chìm mộng, tránh khô rễ do nắng 

nóng hoặc quá lạnh. 

Mộng đẹp đạt tiêu chuẩn cho

gieo bằng dụng cụ sạ hàng
Mộng hơi dài chỉ dùng cho

gieo bằng tay

Mộng dài 1- 1,5 

mm



• Chăm sóc mạ nền cứng:

- Trên nền đất bột: Sau khi gieo tưới nước bằng ô doa cho

mộng bám đất, sau đó dùng đất bột mịn rắc lên trên mộng

dày 0,8 - 1 cm.

- Gieo mạ trên nền bùn: gieo đều và chìm mộng, sau khi gieo

xong nên đập nhẹ để mộng chìm xuống bùn.

- Chăm sóc: Thường xuyên tưới giữ ẩm cho mạ. Khi mạ có

màu xanh tưới nước lân pha loãng, cứ 3- 4 ngày tưới 1 lần

(theo tỷ lệ 1 kg lân ngâm hòa tan với 8 lít nước lã). Tuyệt

đối không tưới đạm, không phun chất kích thích.

- Khi nhiệt độ dưới 150C che nilon cho mạ. không nên che

nilon cho mạ khi nhiệt độ >150C. Trời rét đậm cần phủ

thêm đất bột hoặc tro bếp mục để mạ ấm chân.



- Rắc đất bột bổ xung cho những chỗ đất mỏng, tránh nẻ đất,
hoặc đóng váng trên mặt luống.

- Thường xuyên kiểm tra ruộng mạ, khi thấy xuất hiện cây bị
bệnh Lùn sọc đen phải nhổ bỏ và tiêu hủy, vùi lấp cây bị bệnh,
không cấy mạ đã có cây bị bệnh.

- Trước cấy 1- 2 ngày, phun phòng cho mạ bằng các loại thuốc
trừ rầy nội hấp. Nếu phát hiện có vết đạo ôn hoặc bị sâu đục
thân cần phun bằng thuốc đặc hiệu kết hợp với thuốc trừ rầy.

- Khi mạ có hiện tượng chết chòm cần đem mạ gửi ngay ra
ruộng có nước hoặc cấy ngay.

- Tiêu chuẩn mạ khi cấy: mạ đạt 2,5- 3 lá, mạ khỏe, cứng, cao
trên 15cm.



• Kỹ thuật làm mạ dược:

• Một sào (360 m2) cấy cần 10- 12 m2 mạ.

• Bón lót 1- 1,5 kg lân supe trước khi làm đất cho diện tích
trên

• Ruộng mạ phải được làm đất kỹ, nhuyễn. Lên luống
rộng 1- 1,2 m, rãnh rộng, sâu 20- 30 cm để che ni lon dễ
dàng, để tưới nước và thoát nước nhanh, xung quanh
ruộng mạ làm rãnh th oát nước.

• Gieo mộng đều kín trên mặt luống, sau gieo 5-7 ngày
đưa nước vào láng chân mạ. Cấy khi mạ được 3,3- 3,5
lá.

• Tưới phân, che nilon và phòng trừ sâu bệnh như với mạ
nền.

• Trước cấy 5- 6 ngày, phun phòng cho mạ bằng các loại
thuốc trừ rầy nội hấp, thuốc trừ đạo ôn hoặc sâu đục thân
(nếu có).



Cấy mạ non 2,5 – 3 
lá



* Phòng chết chòm cho mạ

- Nguyên nhân gây bệnh: Cây mạ bị bệnh chủ yếu do tổ hợp
một số loại nấm, vi khuẩn, đôi khi do ngộ độc hữu cơ trong
bùn. Do bùn gieo mạ được lấy ở nơi không sạch (ao tù, nơi
nhiều nước thải, nước chua…) hoặc do mạ thừa nước, thừa
dinh dưỡng (bón phân chưa hoai mục, bón đạm nhiều).

- Biện pháp khắc phục:

Không sử dụng bùn ở nơi tù đọng, bùn chua; tốt nhất là bùn
ở sông, mương. Bùn phải lấy trước khi gieo ít nhất 5- 7
ngày.

Nền gieo mạ cao, bằng phẳng, dễ thoát nước, không đọng
nước. Gieo mạ đúng theo qui trình hướng dẫn. Đảo bùn với
lân suppe và Pennac P trước gieo.

- Khi bắt đầu có mạ chết chòm, khẩn trương bừa ruộng,
mang mạ gửi ra ruộng.



3. CẤY VÀ CHĂM SÓC RUỘNG LÚA

• Làm đất ở ruộng cấy

- Ruộng làm ải cần được phơi kỹ, ruộng làm dầm phải giữ nước.

- Làm đất phải cày sâu, bừa kỹ, mặt ruộng phải phẳng. Cày sâu tạo
điều kiện cho bộ rễ lúa phát triển tốt, có lợi cho hoạt động của vi
sinh vật vùng rễ phân giải các chất hữu cơ khó phân huỷ, tăng
cường dinh dưỡng cho lúa.

- Ruộng phèn, mặn: bừa ngả sớm, thay nước nhiều lần.

Ruộng làm ải Ruộng làm dầm Ruộng phèn



• Khi cấy ruộng cần xâm xấp nước, không để 

quá khô khó cấy, ngược lại để nhiều nước tỷ 

lệ mạ nổi nhiều. 

• Lưu ý: 

- Đất xấu cấy dầy hơn đất tốt và đất có nhiều

phân.

- Đất cấy: Đối với đất thịt chờ cho bùn lỏng

lắng xuống mới cấy; đất cát phải cấy ngay sau

khi làm đất nếu không cát lắng nhanh, bí chặt

sẽ khó cấy.

• Cấy lúa:

- Tuổi mạ khi cấy: Mạ được 2,5 - < 3 lá (mạ nền) và

3,2 – 3,5 lá (mạ dược), cây cao 15 cm 

- Mật độ cấy tùy theo giống nhưng thông thường: 

40 khóm/m2, cấy 2 - 3 dảnh/khóm. 



cấy tay

cấy bằng máy không động cơ

cấy bằng máy



+ Kỹ thuật cấy:

- Cấy thẳng hàng, cấy nông 2- 3 cm sẽ giúp lúa đẻ nhánh sớm, đẻ

khỏe. Với mạ dược nên nhổ mạ đến đâu cấy đến đó, cấy trong

ngày. Không nên nhổ mạ để qua đêm.

- Để cấy được nông cần: làm đất kỹ, giữ nước nông, và cấy ngửa

tay.

- Cây lúa đẻ nhánh ở 4 đốt dưới: tỷ lệ hình thành bông cao, bông

to; nhánh đẻ từ đốt 5 tỷ lệ thành bông thấp, bông bé, thời gian trỗ

kéo dài.



Cách cấy tiên tiến nhất hiện nay là:

- Hàng sông: Cấy 1 hàng rộng – 1 hàng hẹp theo hướng Đông – Tây

- Hàng rộng: 30 cm – Hàng hẹp 15 cm

- Hàng con: 10- 12 cm

- Mật độ đảm bảo: 35 – 36 cm

- Tác dụng:

+ Phát huy hết khả năng hiệu ứng hàng biên, làm cho cây lúa nhận

được tối đa năng lượng của ánh sáng mặt trời.

+ Giúp cho cây lúa có khả năng quang hợp cao nhất, nhờ đó tích lũy

nhiều chất dinh dưỡng trong cây và vận chuyển chất dinh dưỡng

vào hạt.
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Tây

Hướng cấy: Đông – Tây 

Cấy 1 hàng rộng, 1 hàng hẹp 

Hàng rộng: 30 cm, hàng hẹp: 15 cm. Hàng con: 10 – 12 cm

videoplayback.mp4




Để đạt năng suất cao cần:

Bón phân cân đối, 

Bón lót sâu, 

Bón thúc sớm, 

Bón tập trung 

Khuyến cáo sử dụng phân bón NPK tổng hợp chuyên dùng cho lúa, lượng

bón và cách bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên từng chân đất và kinh

nghiệm sử dụng phân bón của nông dân tiên tiến trong vùng có cùng điều kiện sản

xuất và quy trình sản xuất trên cây lúa của địa phương.

• Phân bón:



Phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Phân

chuồng

(kg)

Đạm ure (kg) Lân

supe

(kg)

Kali 

clorua

(kg)
Đất thịt, phù

sa
Đất cát

Tổng lượng phân 300 8 - 10 15 - 20 5

- Lót sâu trước bừa cấy

hoặc gieo thẳng
100% 20% 20% 100 % 0%

- Thúc 1: 7-10  NSC 60% 40% 50%

- Thúc 2: 14- 20 NSC 20%

-Thúc 3: lúa đứng cái

(Tượng khối sơ khởi)

Bón đón

đòng

Bón đón

đòng
50%



Bón phân thúc đợt 1: 

Vụ xuân: Sau cấy 7-10 ngày

(lúa bén rễ, hồi xanh)

Vụ Mùa: Sau cấy 5 - 7 ngày

Kết hợp làm cỏ, sục bùn. Nếu

phun thuốc trừ cỏ vẫn cần sục

bùn.

Bón thúc đợt 2 (đất cát): Sau

thúc lần 1 từ 7 – 10 ngày

Bón phân thúc đợt 3: Khi lúa đứng

cái (tượng khối sơ khởi)

Bón toàn bộ lượng kali còn lại.

Lúa xấu, mưa ít mới bón thêm lượng

đạm còn lại.



• Lưu ý khi bón phân:

* Bón đạm:

- Chỉ nên bón đạm 2 lần: lót và thúc lần 1, tỷ lệ 20%: 60%

- Chỉ bón đạm 3 lần cho chân đất có pha cát, tỷ lệ: 20%:40%:20%

- Vụ Xuân ở Miền Bắc thường gặp lạnh, có thể không bón đạm lót

chuyển sang bón 2 lần thúc. Lần thúc 2 không quá 20 ngày sau cấy.

- Ở thời kỳ đứng cái là thời kỳ Tượng khối sơ khởi (TKSK), lúc 10%

dảnh cái có thắt eo đầu lá. Khoảng 40- 45 ngày sau cấy, chỉ bón đạm khi

lúa xấu, mưa ít và nên có ý kiến của cán bộ kỹ thuật, hoặc sử dụng bảng

so màu lá lúa ở thời kỳ này để quyết định lượng đạm bón.

* Phân chuồng: Nếu không có phân chuồng có thể thay thế bằng phân

hữu cơ vi sinh.



Một số biểu hiện của cây trồng trong trường hơp
thiếu phân bón

Thiếu đạm, lá chuyển vàng, đẻ nhánh kém, cây sinh trưởng chậm





Thiếu kali, cây yếu ớt; chống chịu 

kém với điều kiện bất lợi và sâu 

bệnh hại, hạt tích lũy kém..



Ngộ độc hữu cơ, cây bị thối rễ, lá già chuyển vàng và đen, nặng sẽ bị chết



Khi cấy đến bón

thúc lần 1: Giữ

nước nông

• Quản lý nước: Điều tiết nước

hợp theo từng giai đoạn sinh

trưởng của cây lúa

Đưa nước vào

3- 5 cm để bón

thúc lần 1



Sau bón phân 7 ngày

thì tháo cạn nước

Tháo đến nứt nẻ

chân chim thì cho

nước vào ruộng 3- 5 

cm.



Sau khi cho nước vào

ruộng ngâm 1 ngày, 1 

đêm rồi tiếp tục tháo nước

Để ruộng cạn cho đến

khi lúa đẻ kín đất



• Tạo độ thông thoáng khí, nhiều ô 
xy trong đất. Các vi sinh vật hữu
hiệu trong đất hoạt động mạnh

Tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển

mạnh, bộ rễ lan rộng và ăn sâu. Cây lúa

đẻ nhánh nhiều, dảnh hữu hiệu cao

chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt.

Quản lý nước: Nông - lộ - cạn



• Đưa nước vào ruộng
lúa đã kín đất - lúa
đứng cái (dảnh chính
sờ thấy tròn mình) và
giữ nước nông 3 -5
cm đến khi lúa chắc
xanh



- Có hai phương thức gieo thẳng: gieo vãi bằng tay và gieo thẳng

bằng giàn kéo tay.

* Gieo vãi

- Khi gieo dùng 80% lượng giống, chia đều cho các luống

- Lượng mộng của mỗi luống được chia đôi để gieo làm 2 lần cho đều để

giảm công tỉa dặm.

20% lượng giống còn lại, gieo dự phòng khoảng 4- 6 m2 ở góc ruộng

dùng để dặm tỉa; nếu không dùng đến, nhổ bỏ đi cũng dễ dàng hơn.

4. GIEO THẲNG



- Ruộng: Làm đất như ruộng mạ.

- Chia luống. Bề rộng mỗi luống là 2-

2,3 m.

- Rãnh thoát nước giữa các luống: sâu

20cm, rộng 30cm, luôn đảm bảo giữ

nước thấp hơn mặt ruộng 5 – 10cm. 

- Cần tạo hệ thống thoát nước bằng

cách đánh rãnh xung quanh khu ruộng.

- Cách gieo: Ném mạnh tay để mộng 

chìm xuống bùn tránh được nắng nóng 

mùa hè, không bị trôi khi gặp mưa và 

rễ ăn sâu chống đổ về sau. 



• Gieo bằng giàn kéo tay:
• Mộng dài 1- 1,5 mm, rễ ngắn

• Khi đến bờ phải mở nắp trống để kiểm tra và điều chỉnh lượng hạt giống giữa các
trống.

• Thỉnh thoảng kiểm tra mức độ văng ra của mộng để điều chỉnh kịp thời.

• Lượng giống còn dư gieo dự phòng từ 4- 6m2 ở góc ruộng, nếu cần tỉa ra để dặm.

• Sau khi gieo xong nếu gặp mưa lớn, không được tháo nước ngay, chờ hết mưa mới
tháo nước từ từ, hạt giống sẽ không bị trôi và dồn lại.



* Phun thuốc trừ cỏ:

- Đối với lúa gieo thẳng phun thuốc trừ cỏ là

yêu cầu bắt buộc và phải sử dụng thuốc trừ

cỏ tiền nảy mầm, phun ngay sau khi gieo từ

0- 3 ngày. Tốt nhất dùng thuốc trừ cỏ

Prefit 300EC.

- Sau khi phun phải giữ nước ở rãnh để đảm

bảo ruộng luôn đủ ẩm, không để nứt nẻ. Giữ

như vậy đến khi cây lúa được 2- 2,5 lá.

Lưu ý: Sau khi phun xong nếu gặp mưa

phải đắp bờ giữ nước trong 24 giờ, sau đó

tháo nước từ từ để không ảnh hưởng đến

hiệu lực của thuốc và trôi dạt hạt giống.



Phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2)

Phân

chuồng

(kg)

Đạm ure

(kg)

Lân

supe

(kg)

Kali 

clorua

(kg)

Tổng lượng phân 300 8 - 10 15 - 20 5

- Lót sâu 100% 20 100 % 0%

- Thúc 1: 2- 2,5 lá 20% 50%

- Thúc 2: 4,5 -5 lá 50%

-Thúc 3: lúa đứng cái

(Tượng khối sơ khởi)

Bón đón

đòng
50%



- Khi lúa đạt 2- 2,5 lá, đưa nước láng mặt ruộng kết hợp

với bón thúc lần 1 (bón nhử) bằng phân chuyên thúc hoặc

2 kg urê/sào đồng thời tiến hành tỉa dặm đảm bảo mật độ

110- 115 cây/ m2 ở vụ Xuân, 100- 105 cây/m2 ở vụ mùa.

- Sau bón phân 2- 3 ngày tháo cạn nước, gữi ẩm (chỉ để

nước ở rãnh).



- Khi lúa đạt 4- 5 lá bón phân thúc lần 2, lúc này cơ bản bón hết

lượng phân thúc. Kết hợp sục bùn, tỉa dặm, định mật độ, giữ

mực nước nông trên mặt ruộng để lúa đẻ nhánh được thuận lợi.



- Sau thúc lần 2 khoảng 15- 20 

ngày, lúa đẻ đủ số dảnh cơ bản

(khoảng 350 dảnh/ m2 hoặc 3-

4 dảnh/khóm) thì tháo cạn

nước để cho mặt ruộng khô

“nứt nẻ chân chim”, sau đó

tưới tháo cạn xen kẽ.

- Tác dụng: hạn chế lúa đẻ lai

rai, vừa hướng cho bộ rễ ăn

sâu, giúp cho dảnh lúa đanh, 

chắc, thân cây cứng cáp hơn.



- Khi bộ lá dựng đứng, gốc lúa tròn 

(lúa đứng cái) thì cho nước vào 

ruộng, bón 50% lượng kali còn lại. 

Thời kỳ này chỉ bón đạm khi lúa 

xấu, mưa ít.

- Khi lúa cứt dán, cho 

nước vào ruộng và giữ 

nước cho đến khi lúa 

trỗ thoát; 

- Giữ ẩm đến giai đoạn 

chắc xanh; 

- Sau đó phơi ruộng 

đến khi thu hoạch.



Khi lúa chắc xanh (15- 20 ngày trước khi 
trỗ) rút cạn nước đến khi thu hoạch



Thu hoạch mùa màng bội thu


