
QUY TRÌNH TẠM THỜI 

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC  

CÂY LÚA NẾP ONG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SNN,  ngày      tháng     năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng) 

I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG 
1. Thời vụ gieo cấy 

Cấy vào trà lúa mùa sớm hoặc chính vụ đều có thể được. Thời gian gieo 

mạ: Từ ngày 25/5 - 30/5 (dương lịch). Thời gian cấy: Từ ngày 25/6 - 30/6 

(dương lịch). 

2. Chuẩn bị giống 

- Lượng giống: 50 - 60 kg giống/ha; 

- Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho cây lúa khoẻ cần phải có hạt giống tốt. 

Chuẩn bị hạt giống phải khô, sạch, khoẻ, chắc mẩy, thuần, đúng giống, đồng 

nhất về kích cỡ, không bị lẫn những hạt giống khác, không bị lẫn hạt cỏ và tạp 

chất, không có hạt lép. Hạt giống không bị côn trùng phá hoại (sâu, mọt), đủ tiêu 

chuẩn chất lượng. 

3. Kỹ thuật làm mạ 

* Chuẩn bị hạt giống trước khi gieo: 

 - Phơi hạt giống 3 - 4 giờ để tăng khả năng hút nước của hạt khi ngâm. 

          - Loại tạp chất trong hạt giống như cỏ, hạt lép lửng. 

* Ngâm ủ hạt giống:  

 - Ngâm hạt giống: Xử lý bằng nước nóng 540C và ngâm khoảng 24 giờ 

vớt thóc đãi cho hết nước chua. Ngâm tiếp trong nước sạch 18 giờ để hạt giống 

hút no nước. Đủ thời gian ngâm nước đem hạt giống đãi sạch nước chua, để ráo 

nước mới đem ủ thúc mầm. 

 - Ủ hạt giống: 

   + Phương pháp ủ: Đổ thóc vào thúng, phía trên ủ bằng bao tải ẩm hoặc 

đổ thóc vào bao tải ẩm để nơi thoáng mát. 

   + Thời gian ủ: 24 – 26 giờ đến khi thóc nảy mầm bằng ½ hạt thóc và rễ 

đều, mầm mập, khô ráo thì đem gieo. 

* Chọn đất làm mạ: Đất có thành phần cơ giới nhẹ, chủ động tưới tiêu.  

Làm đất: Đất cày, bừa sớm, ngâm nhuyễn, bằng phẳng, sạch cỏ, lên luống 

rộng 1 – 1,2m, tạo rãnh và thiết kế phần giữa mặt luống cao hơn hai bên cạnh để 

dễ thoát nước. 

* Gieo mạ:  
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Phương pháp gieo: Cần chia hạt thóc đều theo luống và gieo 3 lần để đảm bảo 

hạt giống được phân bố đều trên diện tích cần gieo. Nên gieo mạ vào buổi sáng. 

* Chăm sóc mạ: 

- Bón phân (500m2 ) 

+ Bón lót: 400 kg phân chuồng hoai mục + 20-25 kg supe lân. 

+ Bón thúc lần 1: Khi mạ có 2 - 3 lá, bón 2-3 kg đạm ure + 2-3 kg kali. 

+ Bón thúc lần 2: Khi mạ có 3 - 5 lá, bón 2-3 kg đạm ure. 

- Từ lúc gieo hạt đến khi mạ có 3 lá cần đảm bảo nước cho mạ, giữ ẩm để 

rễ mạ phát triển. Khi tuổi mạ từ 30 - 35 ngày đạt từ 6-7 lá đem ra cấy. 

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện có sâu bệnh 

thì phun thuốc trừ. 

 4. Kỹ thuật làm đất và cấy 

 - Chọn đất thích hợp: Có hàm lượng mùn cao, giàu dinh dưỡng, tầng canh 

tác dày. Làm đất lúa phải cày sâu, bừa kỹ cho đất nhuyễn, sạch dỏ dại, mặt 

ruộng phải phẳng thuận lợi cho khi cấy đồng đều và điều tiết nước; 

- Tuổi mạ từ 30-35 ngày, không nên cấy mạ già trên 35 ngày vì có thể làm 

giảm năng suất đến 30%; 

- Khoảng cách, mật độ cấy: Mật độ có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

hình thành số bông vậy nên cần xác định mật độ cấy hợp lý. Khoảng cách 20 - 

25cm, mật độ 30 - 35 khóm/m2. Cấy 3 - 4 dảnh/khóm. 

II. KỸ THUẬT CHĂM SÓC 

1. Bón phân 

1.1. Lượng phân bón 

Cách bón 

Lượng phân (kg/ha) 

Phân chuồng 

hoai mục 
Lân Đạm Urê Kali Clorua 

Tổng lượng phân 7.000 300 160 180 

Bón lót 7.000 300 - - 

Thúc lần 1: Sau cấy 5 - 

7 ngày (đẻ nhánh) 
- - 110 70 

Thúc lần 2: Giai đoạn 

đón đòng 
- - 50 110 

1.2. Phương pháp bón: 

 - Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục + lân supe. 
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 - Bón thúc lần 1 (thúc đẻ nhánh): Sau cấy 7-10 ngày bón 110kg đạm ure + 

70kg kali, kết hợp làm cỏ. 

 - Bón thúc lần 2 (thúc đón đòng): Sau cấy 40-45 ngày bón 50kg đạm ure  

+ 110 kg Kali. (căn cứ vào nhu cầu của cây mà quyết định bón lượng phân đạm 

cho hợp lý, tránh bón quá nhiều đạm gây đổ lốp và sâu bệnh phát sinh). 

2. Điều tiết nước 

- Sau cấy 25-30 ngày để nước sâu 1-2 cm để kích thích quá trình đẻ nhánh. 

- Sau cấy 30-35 ngày để khô ruộng để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu đồng thời 

hạn chế chất độc trong đất. 

- Sau cấy 40 ngày đến chín cần đảm bảo đủ nước. 

- Tháo hết nước khỏi ruộng trước khi gặt 10 ngày. 

III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI  

1. Một số loại sâu hại chính 

1.1. Sâu đục thân 

- Tác hại: Sâu phát sinh gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng, sâu đục 

xuyên qua bẹ lá bên ngoài, đục vào đến nõn giữa hút chất dinh dưỡng làm cây 

lúa bị chết khô, dảnh lúa bị héo;  

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh sạch sẽ đồng ruộng sau mỗi vụ thu hoạch, 

cày sâu lật gốc rạ phơi ải. Gieo mạ thành từng khoảng, từng giống để tiện chăm 

sóc; Cân đối lượng phân bón sử dụng, không bón thừa đạm hoặc bón không cân 

đối theo đúng quy trình. Sử dụng các loại thuốc hóa học để phun sau khi bướm rộ 

5 - 7 ngày. 

1.2. Sâu cuốn lá nhỏ 

- Tác hại: Lá lúa bị cuốn, sâu non ăn biểu bì mặt trên và diệp lục của lá dọc 

theo gân lá tạo thành những vệt trắng dài, các vệt này có thể nối liền với nhau 

thành từng mảng làm giảm diện tích quang hợp và đặc biệt là trên lá đòng hoặc 

lá công năng sẽ làm giảm năng suất rõ rệt. 

- Biện pháp phòng trừ: Trước khi trồng vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ 

dại, điều chỉnh mật độ cấy phù hợp; Bón phân cân đối, hợp lý, đặc biệt bón phân 

đạm vừa phải. Sử dụng thuốc hóa học để phun khi mật độ sâu cao. 

1.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng 

 - Tác hại: Cây lúa bị rầy nâu, rầy lưng trắng chích hút sẽ làm lá lúa bị 

vàng, khô héo, bông lép, giảm năng suất. Vết chích của rầy tạo điều kiện cho 

nấm xâm nhập, gây bệnh. 

 - Biện pháp phòng trừ: Gieo cấy mật độ thích hợp, bón phân cân đối, khi 

mật độ rầy cao sử dụng thuốc hóa học để phun trừ. 

2. Một số bệnh hại chính 



4 

 

 

2.1. Bệnh đạo ôn: Nguyên nhân do nấm Pyricularin gây ra. 

Triệu chứng: 

- Trên lá lúa: Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu xanh xám nhạt. Về 

sau vết bệnh lớn dần có hình thoi, rộng ở phần giữa, nhọn ở 2 đầu, ở giữa vết 

bệnh màu xám tro, xung quanh nâu đậm, phần tiếp giáp với mô khỏe có màu 

nâu nhạt. Khi bệnh nặng các vết bệnh nối liền nhau làm cho lá bị cháy, nơi bị 

nhiễm nặng có thể bị cháy trụi hoàn toàn, bộ rễ bị thối và lúa không hồi phục 

- Trên đốt thân: Vết bệnh màu nâu bao quanh đốt thân làm đốt khô, teo lại. 

Các đốt thân gần gốc bị mục ra làm cho gốc bị gãy đổ. 

- Cổ bông, cổ gié: Vết bệnh ban đầu là một chấm nhỏ màu đen đoạn cổ 

giáp tai lá về sau lớn dần làm cổ bông héo, bông lúa trắng hoặc lép lửng. 

- Trên hạt: Vết bệnh không định hình, có màu nâu xám. Nấm đen ký sinh ở 

vỏ trấu và có thể ở bên trong hạt. Hạt giống bị bệnh là nguồn truyền bệnh sang 

vụ khác. 

2.2. Bệnh khô vằn: Nguyên nhân do nấm Rhizoctonia solani gây nên. 

Triệu chứng: Bệnh khô vằn trên cây lúa thường xuất hiện ở một số bộ phận 

chủ yếu như cổ bông, bẹ lá, phiến lá. Những bẹ lá ở gần với mặt nước hay 

những bẹ lá già là những nơi nấm bệnh tấn công đầu tiên. 

- Trên bẹ lá: Xuất hiện các vết đốm hình bầu dục có màu xanh đậm hoặc 

xám nhạt. Sau một thời gian, chúng sẽ lan rộng ra hình thành các vết vằn như da 

hổ. Khi bị nặng, cả bẹ lá và phần lá ở phía trên đều sẽ lụi tàn. 

- Trên lá: Các vết bệnh sẽ giống ở phần bẹ. Thường sau một thời gian nếu 

không được chữa trị kịp thời các vết bệnh sẽ nhanh chóng lan ra toàn bộ bề mặt lá.  

- Trên cổ bông: Vết bệnh dài, bao quanh cổ bông, ở phần đầu các vết màu 

xám sẽ loang ra. Còn ở giữa vết màu xanh đậm sẽ co lại. 

2.3. Bệnh bạc lá  

 - Nguyên nhân: Do vi khuẩn gây ra. 

 - Triệu chứng: Lúa bị nhiễm bệnh có 3 triệu trứng điển hình là bạc lá, 

vàng nhợt, héo xanh. Vết bệnh bắt đầu giống như những sọc thấm nước ở rìa lá, 

có màu vàng đến màu trắng. Vết bệnh có thể bắt đầu ở một hoặc cả 2 bên mép 

lá, hoặc bất kỳ điểm nào trên lá, sau đó lan ra phủ toàn bộ lá.  

2.4. Biện pháp phòng trừ: 

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây bị bệnh nhổ bỏ đem tiêu huỷ để 

tiêu diệt nguồn nấm bệnh, bón phân cân đối. 

- Sử dụng giống sạch bệnh, luân canh các loại cây trồng thích hợp. 

- Đối với bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn sử dụng luôn phiên thuốc trừ nấm để 

phun. (nên phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 – 5 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất). 
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- Đối với bệnh bạc lá biện pháp cơ bản nhất là dùng giống chống bệnh và 

bón phân cân đối, hợp lý giữa đạm, lân, kali. Vụ mùa thường có mưa giông lớn 

những giống mẫn cảm dễ bị bệnh nặng hơn vì vậy nên sử dụng hạt giống sạch 

bệnh. Sử dụng luôn phiên thuốc trừ vi khuẩn để phun khi bệnh chớm xuất hiện 

(nên phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 – 5 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất). 

* Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp 

dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc 

được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo 

hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng” 

 IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 

- Thu hoạch: Khi 85% số hạt chuyển màu vàng thì tiến hành thu hoạch, 

chọn ngày nắng ráo thu hoạch để hạn chế gây ẩm mốc. 

- Bảo quản: Phơi trong nắng nhẹ 2 – 3 ngày đến khi hạt khô, độ ẩm khoảng 

14%, để hạt thóc nguội mới đem vào bảo quản trong bao tải hoặc bồ thóc, để nơi 

khô ráo, thoáng mát. 

V. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc Lúa nếp Ong áp dụng đối 

với các vùng trồng Lúa Ong trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 
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