1. Mở đầu
1.1.

Sự cần thiết thực hiện dự án

An ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu toàn cầu, ô
nhiễm môi trường là ba vấn đề lớn của nhân loại. Việt Nam với trên 75% dân số
phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và 100% người Việt Nam sử dụng
lúa gạo làm lương thực chính. Năm 2014, diện tích đất trồng lúa của Việt Nam
là 7,78 triệu ha, năng suất trung bình đạt 5,77 tấn/ha và tổng sản lượng đạt 44,48
triệu tấn (FAO, 2015).
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), dự báo đến năm 2100 mực
nước biển sẽ dâng cao 1 m và sẽ có khoảng 2,5% diện tích đất nông nghiệp ven
biển Miền Trung bị ngập lụt, GDP giảm 10%, tác động trực tiếp đến 8,9% dân
số và đói nghèo sẽ tăng từ 21,2 – 35,0%. Theo Hossain và cs. (2012), nước biển
dâng là một trong những nguyên nhân chính làm tăng nhanh diện tích đất nhiễm
mặn và là một thách thức lớn đối với sản xuất lúa bền vững.
Theo Hoàng Kim (2016), ở Việt Nam cây lúa là cây lương thực chính và có
vị trí trọng yếu trong an ninh lương thực. Ở Việt Nam cây lúa chiếm diện tích
gieo trồng và sản lượng lớn nhất. Ngành sản xuất lương thực là ngành quan
trọng nhất của nông nghiệp Việt Nam. Trong cơ cấu kinh tế của đất nước, nông
nghiệp Việt Nam có vai trò làm giá đỡ nền tảng, đóng góp 22,1% GDP chiếm
gần 30% giá trị xuất khẩu và trên 60% lực lượng lao động.
Theo Bộ NN&PTNT (2015), sản phẩm từ lúa gạo là thức ăn không thể
thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam nói riêng và đông
đảo cộng đồng dân cư trên Thế giới nói chung. Tốc độ tăng năng suất lúa gạo
Việt Nam (1975 – 2014) vượt 1,73 lần so với tốc độ tăng năng suất lúa gạo bình
quân chung của toàn Thế giới. Việc áp dụng các giống lúa mới ngắn ngày, năng
suất cao, chất lượng tốt và các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh lúa cùng với
những đổi mới về chủ trương chính sách của Nhà nước về đầu tư và phát triển
chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, chuyển đổi cơ cấu, tái sản xuất nông nghiệp đã
góp phần vào thành tích to lớn tăng năng suất lúa và xuất khẩu gạo.
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Các giống lúa thuần IR64, VN95–20, IR50404, ML48, HT1, TH3 được
nông dân trồng tại huyện Lắk đã sử dụng liên tục nhiều năm cho nên những
giống này bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh nặng, chất lượng và năng suất giảm
nghiêm trọng; bà con nông dân và đồng bào dân tộc thì chưa áp dụng những kỹ
thuật canh tác mới như gieo sạ theo hàng, áp dụng giải pháp kỹ thuật “3 giảm 3
tăng” (3G3T), “1 phải 5 giảm” (1P5G) cho nên giá thành sản phẩm cao hiệu quả
kinh tế thấp không có lãi trong sản xuất lúa đặc biệt ở buôn Đồng bào.
Theo Cục Trồng trọt (2009), trong sản xuất lúa hiện nay đa số nông dân
còn chưa thật sự chú trọng đến chất lượng hạt giống. Mặc dù các địa phương
trong vùng đã tích cực hỗ trợ cho việc sử dụng giống lúa có chất lượng cao bằng
nhiều hình thức như hỗ trợ giá giống, máy sạ hàng để giảm lượng giống sử
dụng, tập huấn kỹ năng chọn lọc giống lúa, canh tác, phòng trừ sâu bệnh.... Lợi
ích của việc sử dụng giống lúa đã qua kiểm định giúp ngăn ngừa mầm bệnh lây
lan, đảm bảo đúng mật độ, đảm bảo chất lượng gạo sản xuất và sau cùng là giúp
tăng năng suất lúa từ 5 – 10% so với việc sử dụng giống lúa chưa đạt đúng tiêu
chuẩn chất lượng giống.
Viện lúa ĐBSCL là một trong những đơn vị đi đầu trong việc lai tạo, chọn
lọc và sản xuất các giống lúa có năng suất cao, chống chịu được với một số loài
sâu, bệnh hại chính và phù hợp với điều kiện đặc thù của các địa phương trong
nước. Ngoài ra tiêu chuẩn phẩm chất gạo tốt đáp ứng cho yêu cầu xuất khẩu
được đặc biệt chú trọng trong công tác lai tạo những năm gần đây nhằm nâng
cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Hiện nay lúa có chất lượng
cao (giống tác giả, siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận) được Viện
lúa ĐBSCL sản xuất, cung ứng cho các địa phương trong vùng nhằm phục vụ
cho nhu cầu sản xuất. Cho đến nay một số địa phương c ng đã chọn những bộ
giống lúa phù hợp vùng sinh thái của địa phương mình để khuyến cáo người dân
trồng không ch vừa phù hợp với điều kiện khí hậu thủy văn, vùng sinh thái mà
còn thích nghi với điều kiện bất lợi của môi trường như phèn, mặn, hạn hán,
ngập úng. Bên cạnh đó, những giống lúa này còn cho năng suất cao phẩm chất
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tốt chống chịu sâu bệnh. Sử dụng giống lúa thích hợp cho vùng sinh thái đặc thù
là biện pháp khai thác đất hiệu quả kinh tế nhất (Phạm Văn Chương, 1991).
Tuy nhiên, trong thời gian qua chính sự biến đổi bất thường của thời tiết
khí hậu đã làm cho thời gian có mưa ở Đắk lắk ngắn lại, lượng mưa c ng ít hơn
hẳn so với các năm trước. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản
xuất nông nghiệp của t nh đặc biệt là sản xuất lúa. Nhiều địa phương đã và đang
tích cực đưa các giống lúa mới vào sản xuất nhưng năng suất và chất lượng
không đảm bảo. Ngoài ra, do biện pháp kỹ thuật canh tác chưa được đẩy mạnh
cho nên tình trạng lẫn tạp giống, xuất hiện lúa cỏ hay còn gọi là lúa ma trên
đồng ruộng làm giảm năng suất chất lượng lúa do sự cạnh tranh chất dinh dưỡng
và ánh sáng của các loại lúa này. Ngoài ra, sản xuất lúa nước vẫn còn gặp một số
khó khăn nhất định vì diện tích canh tác còn nhỏ lẻ, trình độ canh tác theo tập
quán, không đồng đều giữa các hộ, giữa các xã của huyện.
Để ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay và phát triển sản xuất
nông nghiệp theo hướng đảm bảo an toàn và hiệu quả cần bố trí cơ cấu giống
cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương: nguồn nước, đất đai và
kết hợp sử dụng giống cây trồng hợp lý. Bên cạnh đó là việc tiếp tục chuyển
dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với năng suất,
chất lượng nhằm tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho nông
dân nông nghiệp nói chung, tăng cao lợi nhuận, tăng thêm giá trị sản xuất trên
một đơn vị diện tích đất canh tác cho người trồng lúa nói riêng. Trên cơ sở đó sẽ
chọn lọc giống lúa mới thông qua quá trình khảo nghiệm trình diễn tại địa
phương với đặc tính phù hợp để gieo trồng 2 vụ trong năm, phù hợp với điều
kiện sinh thái của địa phương, năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu với thời
tiết, sâu bệnh hại.
Vấn đề cần được thực hiện và giải quyết của dự án là cải thiện và nâng cao
trình độ cho đội ng cán bộ ch đạo kỹ thuật của huyện, xã trong đó chú trọng
các nội dung như khả năng triển khai các hoạt động về đánh giá xác định được
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các giống lúa mới, tốt và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Nắm
vững quy trình kỹ thuật, tổ chức sản xuất và cung ứng giống lúa.
Triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến đến người nông dân sản
xuất lúa như “3G3T”, “1P5G”. Nâng cáo ý thức sử dụng giống xác nhận trong
canh tác lúa thương phẩm. Thiết lập mối liên kết giữa các tổ sản xuất lúa giống,
lúa thương phẩm chất lượng cao với các doanh nghiệp, công ty tiêu thụ để người
dân chủ động được đầu ra của sản phẩm.
Dự án thực hiện thành công sẽ có mô hình sản xuất lúa giống hoạt động
hiệu quả ở địa phương để sản xuất ra được giống có chất lượng cao ở cấp
nguyên chủng và xác nhận phục vụ cho sản xuất theo hệ thống nhận giống đáp
ứng nhu cầu sản xuất lúa trong toàn xã và huyện.
Hiện nay theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Lắk, lúa giống trên địa
bàn thiếu và bị động lúa giống chất lượng cao, đồng thời chất lượng không ổn
định. Phần lớn các tổ chức giống tự sản xuất và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm
của mình mà chưa thông qua hệ thống kiểm định, kiểm nghiệm. Từ những vấn
đề trên dự án:
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cầu cấp thiết cho sản xuất.
1.2 Mục tiêu
1.2.1. Mục tiêu tổn quát
Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao
gắng với tiêu thụ tại huyện Lắk, t nh Đắk Lắk.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
– Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng (1,5 ha), cấp xác
nhận (6 ha) của các giống lúa OM4900, OM7347, OM7167 đạt quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa QCVN 01–54:2011 BNNPTNT.
– Xây dựng vùng sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao với diện
tích 9 ha.
– Liên kết tiêu thụ lúa giống và lúa thương phẩm trong địa bàn.
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2. Tổn qu n tình hình n hiên cứu
2.1. Giới thiệu về c
2.1.1. N uồn ốc c

lúa
lúa

Đến nay, có nhiều giả thiết khác nhau về nguồn gốc của chi Lúa trên trái
đất, nhưng hầu hết đều thừa nhận rằng các loài lúa hoang dại đã xuất hiện từ thời
tiền sử của trái đất (thời Gondwana). Theo công bố của Chang và cs. (1984),
O.sativa xuất hiện đầu tiên ở dãy Himalaya, Miến Điện, Lào, Việt Nam và
Trung Quốc. Từ các trung tâm trên lúa Indica phát tán đến lưu vực sông Hoàng
Hà và sông Dương Tử rồi sang Nhật Bản, Triều Tiên và từ đó biến thành chủng
Japonica. Lúa được hình thành ở Indonesia và là sản phẩm của quá trình chọn
lọc từ Indica.
Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát nguồn gen cây lúa những năm gần đây
tìm thấy các loài lúa dại mọc nhiều ở vùng Tây Bắc, Nam Trung bộ, Đồng bằng
sông Cửu Long, Tây Nguyên là các loài O.granulata, O.nivara, O.ridleyi,
O.rufipogon. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới, Việt Nam c ng có thể là cái nôi
hình thành cây lúa nước. Từ lâu, cây lúa đã trở thành cây lương thực chủ yếu có
ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế và xã hội của nước ta.
Lúa trồng hiện nay có nguồn gốc từ lúa dại. Việc xác định trực tiếp tổ tiên
của cây lúa trồng ở Châu Á (Oryza sativa) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Một
số tác giả như Đinh Dĩnh, Bùi Huy Đáp, Đinh Văn Lữ…cho rằng: Oryza fatua
là loài lúa dại gần nhất và được coi là tổ tiên của lúa trồng hiện nay.
2.1.2. Ph n

ic

lúa

Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) trước đây đã nghiên cứu và xếp lúa
trồng ở châu Á (Oryza sativa) thuộc họ hòa thảo (graminae), có bộ nhiễm sắc thể
2n = 24. Theo Trần Văn Đạt (2005), Kato là người đầu tiên xây dựng các luận cứ
khoa học về phân loại dưới loài của lúa trồng châu Á dựa trên các đặc điểm hình
thái. Tùy theo các đặc điểm và tiêu chí khác nhau mà các nhà khoa học phân loại
cây lúa theo các quan điểm khác nhau, phân loại cây lúa nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc sử dụng nguồn gen để phục vụ cho mục tiêu chọn tạo giống
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cây trồng. Nhiều tư liệu đưa ra cơ sở tiến hóa của các loài lúa trồng hiện nay, tuy
nhiên theo Khush (1997), sự tiến hóa của hai loại lúa trồng phổ biến hiện nay trên
thế giới được thể hiện trong sơ đồ, như sau:
Tổ tiên chung

Nam và Đông Nam Á

Tây Phi Châu

d i đ niên

O. rufipogon

d i hàng niên

O. nivara

Lúa trồn

O. longistaminata

O. breviligulata

O. sativa

O. sativa

Indica

Japonica

Ôn đới

O. glaberrima

Nhiệt đới

Hình 1.1. Sự phân bố lúa trồng trên thế giới
(Nguồn: Hakim và cs., 2013)
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a. Phân loại theo quan điểm canh tác học
Quá trình thuần hóa và thích nghi với điều kiện sống và điều kiện canh tác
khác nhau, cây lúa trồng được phân thành các nhóm:
Lúa có tưới: Lúa được trồng trên những cánh đồng có công trình thủy lợi,
chủ động về nước tưới trong suốt thời gian sinh trưởng, phát triển.
Lúa nước sâu: Lúa được trồng trên những cánh đồng thấp, không có khả
năng rút nước sau mưa hoặc l . Tuy nhiên, nước không ngập quá 10 ngày và
nước không cao quá 50 cm.
Lúa nổi: Lúa được gieo trồng trước mùa mưa, khi mưa lớn cây lúa đã đẻ
nhánh, khi nước lên cao cây lúa vươn khỏi mặt nước khoảng 10 cm/ngày để
ngoi theo.
Lúa cạn: Lúa được trồng trên đất cao, không có khả năng giữ nước, cây lúa
sống hoàn toàn nhờ nước trời trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển.
Ở Việt Nam tồn tại cả 4 nhóm lúa như nêu trên. Theo Nguyễn Văn Hoan
(2006), cho đến nay phân loại lúa theo hệ thống phân loại học thực vật của loài lúa
trồng Oryza sativa L. đã đạt được sự thống nhất. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu
loài Oryza sativa L. gồm 3 loại phụ, 8 nhóm biến chủng và 284 biến chủng. Theo
cấu tạo của tinh bột còn phân biệt lúa nếp (glutinosa) và lúa tẻ (utilissma). Tuy
nhiên, theo định luật về dãy biến dị tương đồng của Vavilov. N. I thì cây lúa vẫn
tiếp tục tiến hóa và nhiều biến chủng mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Vì vậy, các nhà
khoa học đang tiếp tục nghiên cứu, tập hợp và bổ sung thêm cho hệ thống phân
loại này.
b. Phân loại theo điều kiện sinh thái
Lúa trồng thành hai nhóm lớn là Japonica (lúa cánh) và Indica (lúa tiên).
Lúa tiên thường phân bố ở vĩ độ thấp như: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam,
Indonesia,... là loại hình cây to, lá nhỏ xanh nhạt, bông xòe, hạt dài, vỏ trấu
mỏng, cơm khô nở nhiều, chịu phân kém, dễ lốp đổ nên có năng suất thấp. Lúa
cánh thường phân bố ở vĩ độ cao như: Nhật Bản, Triều Tiên, Bắc Trung Quốc,
châu Âu,... là loại hình cây có lá to, xanh đậm, bông chụm, hạt ngắn, vỏ trấu
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dày, cơm thường dẻo, ít nở, thích nghi với điều kiện thâm canh, chịu phân tốt,
thường thu hoạch cho năng suất cao.
c. Phân loại theo địa lý
Theo Nguyễn Văn Hoan (2006), phân chia lúa trồng thành các nhóm sinh
thái địa lý như sau:
Nhóm Đông Á: Bao gồm Triền Tiên, Nhật Bản, phía Bắc Trung Quốc. Đặc
trưng của nhóm là chịu lạnh rất tốt và hạt khó rụng.
Nhóm Trung Á: Bao gồm các nước Trung Á. Đặc điểm nổi bật của lúa vùng
này là hạt to, trọng lượng 1.000 hạt đạt trên 32 gam, chịu lạnh và chịu nóng khá.
Nhóm Iran: Gồm toàn bộ các nước Trung Đông xung quanh Iran. Đây là
nhóm sinh thái địa lý với các loại hình chịu lạnh tốt, hạt gạo to, đục, cơm dẻo.
Nhóm Nam Á: Bắt đầu từ Pakistan sang vùng bờ biển phía Nam Trung
Quốc đến Bắc Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của nhóm sinh thái địa lý này là chịu
lạnh kém, phần lớn có hạt dài và nhỏ.
Nhóm Philippin: Nhóm lúa điển hình nhiệt đới không chịu lạnh. Toàn bộ
vùng Đông Nam Á, miền Nam Việt Nam nằm trong nhóm này.
Nhóm châu Âu: Bao gồm các nước trồng lúa ở châu Âu như: Nga, Italia,
Bungaria.... Đây là nhóm sinh thái với các loại hình japonica chịu lạnh, hạt to,
cơm dẻo, chịu nóng kém.
Nhóm châu Phi: Nhóm lúa trồng thuộc loại Oryza glaberrima.
Nhóm châu Mỹ La Tinh: Gồm các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhóm lúa
cao cây, thân to, hạt gạo lớn, gạo trong và dài, chịu ngập và chống đổ tốt.
2.1.3. N hiên cứu về nhữn đặc điể

nôn học củ c

lúa

Lúa là cây trồng đa dạng kiểu hình, mỗi giống có những đặc điểm riêng mà
ta có thể dựa vào đó để nhận biết, đó là: thời gian sinh trưởng, cao cây, kích
thước lá, màu sắc thân lá, dạng bông, dạng hạt, màu sắc hạt. Trong công tác
chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa, các nhà khoa học cần có những thông tin
đầy đủ về các đặc điểm nguồn vật liệu khởi đầu của giống. Do đó, việc nghiên
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cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm nông học, khả năng chống chịu của các giống
lúa đã thu được nhiều kết quả có ý nghĩa.
* Thời gian sinh trưởng của cây lúa: Theo Yosida (1981), thời gian sinh
trưởng cây lúa được tính từ lúc nảy mầm cho đến khi chín có thời gian từ 80
ngày đến 180 ngày, tùy theo giống và điều kiện ngoại cảnh. Trong canh tác lúa
hiện đại, các nhà nông học hết sức quan tâm đến thời gian sinh trưởng của các
giống lúa, vì đây là yếu tố có tương quan chặt đến năng suất và bố trí thời vụ, cơ
cấu thời vụ sản xuất của người nông dân.
Theo Yosida (1981), khi nghiên cứu về thời gian sinh trưởng các giống lúa
cho rằng những giống lúa có thời gian sinh trưởng quá ngắn thì không thể cho
năng suất cao do sinh trưởng dinh dưỡng bị hạn chế. Ngược lại, những giống lúa
có thời gian sinh trưởng quá dài thì c ng cho năng suất thấp vì dễ bị lốp đổ và
chịu nhiều tác động của điều kiện ngoại cảnh bất lợi, các giống có thời gian
trong khoảng 120 ngày có khả năng cho năng suất cao.
Như vậy, thời gian sinh trưởng ngắn đến mức nào thì không phương hại
đến tiềm năng năng suất. Theo Yosida (1981), đối với lúa gieo thẳng cần khoảng
90 – 100 ngày đối với lúa cấy. Thời gian sinh trưởng ở cây lúa chia làm 2 giai
đoạn chính là giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực. Tuy
nhiên, có thể chia thành 3 giai đoạn là sinh trưởng dinh dưỡng, sinh thực và
chín. Thời gian sinh trưởng của cây lúa thường từ 90 – 180 ngày từ khi nảy mầm
cho đến khi chín, thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào giống và môi trường
sinh trưởng. Trong điều kiện nhiệt đới, giai đoạn sinh trưởng sinh thực (thời kỳ
làm đòng) cần khoảng 30 ngày, thời kỳ chín 30 ngày và thời gian còn lại dành
cho giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng.
Theo Uga Y và cs. (2007), các locus liên quan đến phản ứng quang chu kỳ
có tác động cộng tính. Nguyễn Minh Công và Nguyễn Tiến Thăng (2007) đã
nghiên cứu di truyền của các đột biến làm mất tính cảm ứng quang chu kỳ ở một
số giống lúa thơm đặc sản miền Bắc, cho rằng các đột biến làm mất tính cảm
ứng quang chu kỳ là các đột biến lặn, khả năng biểu hiện ở F1 không phụ thuộc
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vào hướng lai; các đột biến gây ra chín sớm trong vụ mùa là các đột biến lặn
không hoàn toàn, di truyền theo định luật Mendel trong lai đơn. Thời gian sinh
trưởng của cây lúa còn phụ thuộc vào tính cảm quang hay cảm ôn của giống.
Khi gieo cấy vào thời vụ khác nhau với điều kiện ngoại cảnh khác nhau tùy theo
giống sẽ có thời gian sinh trưởng dài, ngắn khác nhau. Trong điều kiện ở miền
Bắc nước ta, do ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ thấp, thời gian sinh trưởng
của cùng một giống lúa nếu gieo cấy vào vụ Xuân sẽ dài hơn gieo cấy trong vụ
Mùa. Nếu năm nào thời vụ gieo cấy ở vụ Đông Xuân nhiệt độ thấp, cây lúa
sẽ kéo dài thời gian sinh trưởng và trổ muộn, năm nào nắng ấm, nhiệt độ cao
thì ngược lại. Trong vụ Hè Thu, nhiệt độ thường ít biến đổi nên thời gian
sinh trưởng cây lúa tương đối ổn định. Theo Nguyễn Văn Luật (2008), giống
lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn đã được chọn tạo nhằm bổ sung vào cơ
cấu sản xuất và góp vào thị phần xuất khẩu ở miền Nam.

 Chiều cao cây lúa: là một trong những tính trạng quan trọng liên quan
đến khả năng chống đổ ngã, khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và chịu phân
bón của giống. Thân cây lúa dày hơn thì khả năng tích l y chất khô tốt hơn.
Thân cứng và dày có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống đổ ngã và dẫn tới
ch số thu hoạch cao hơn. Nếu thân không cứng khoẻ, không dày, thì dễ đổ ngã,
tán lá che khuất lẫn nhau làm gia tăng một số bệnh hại dẫn đến năng suất giảm.
Chiều cao cây lúa là một ch tiêu về hình thái có liên quan đến các ch tiêu
khác, đặc biệt là khả năng chống đổ ngã của lúa. Thân cây lúa thấp và cứng có
khả năng kháng đổ ngã tốt. Theo các nhà nghiên cứu của IRRI (1984), chiều cao
cây được đánh giá theo thang điểm, như sau:
- Điểm 1: bán lùn (vùng tr ng < 110 cm; vùng cao < 90 cm);
- Điểm 5: trung bình (vùng tr ng 110–130 cm; vùng cao 90–125 cm);
- Điểm 9: cao (vùng tr ng > 130 cm; vùng cao > 125 cm).

Những kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa lùn của IRRI khẳng định
rằng: các giống lúa lùn có nguồn gốc từ Trung Quốc (Dee–geo–Woo–gen, I–
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geo–tze) chúng mang gen lùn lặn tạo cho thân ngắn, nhưng không ảnh hưởng
đến chiều dài bông, điều này rất có ý nghĩa trong chọn giống.
Thân lúa gồm nhiều mắt và lóng, số lóng trên thân phụ thuộc vào giống.
Các giống có thời gian sinh trưởng trung ngày thường có 6 – 7 lóng, các giống
ngắn ngày có khoảng 4 – 5 lóng. Sự phát triển của các lóng đốt quyết định đến
chiều cao cây và liên quan tới khả năng chống đổ ngã. Hiện nay, các giống lúa
mới thấp cây đang dần thay thế các giống lúa cao cây, vì chúng có khả năng
chống đổ ngã tốt hơn khi đầu tư thâm canh để đạt năng suất cao.

 Khả năng đẻ nhánh cây lúa: là một đặc điểm của cây lúa, đặc điểm này
có ảnh hưởng đến năng suất lúa. Trong quá trình sinh trưởng, nhánh lúa là
những cành mọc lên từ nách lá của mỗi đốt trên thân chính hoặc trên các nhánh
khác trong thời gian sinh trưởng dinh dưỡng, cây lúa đẻ nhánh theo quy luật
chung. Tuy nhiên, các giống lúa khác nhau thì thời gian đẻ nhánh khác nhau.
Theo Nguyễn Văn Hiển (2000), kiểu đẻ nhánh chụm và đứng thẳng là lặn,
kiểu đẻ nhánh xòe là trội. Các kết quả nghiên cứu cho rằng tính đẻ nhánh khỏe
là tính trạng di truyền số lượng, có hệ số di truyền từ thấp đến trung bình và chịu
ảnh hưởng rõ rệt của các điều kiện ngoại cảnh. Theo Bùi Huy Đáp (1980), nhánh
không bao giờ phát triển khi lá tương đương với nó vẫn chưa phát triển xong,
nhánh không bao giờ phát triển nữa khi lá bị khô.
Khả năng đẻ nhánh sớm là một đặc tính tốt của cây lúa. Số nhánh mang đặc
tính di truyền số lượng, khả năng đẻ nhánh sớm liên quan với khả năng sinh
trưởng mạnh và sớm của các giống lúa lùn cải tiến, nhưng nó lại di truyền độc
lập với nhiều đặc tính quan trọng khác. Ở giống lúa cải tiến, người ta thường
chọn cá thể đẻ nhánh sớm.

 Bộ lá lúa: vừa là cơ quan quang hợp và là một đặc trưng hình thái giúp
phân biệt các giống khác nhau. Vì vậy, màu sắc, kích thước, độ dày và góc độ lá
có ảnh hưởng lớn đến năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế.
Theo Yosida (1981), lá lúa hoàn ch nh bao gồm: bẹ lá, bản lá, tai lá và thìa
lá. Các giống lúa chín sớm và chín trung bình có từ 10 – 18 lá trên thân chính,
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các giống mẫn cảm với chu kỳ quang có số lá ổn định trong hầu hết các điều
kiện. Thông thường sự phát triển của 1 lá lúa cần khoảng 100 độ ngày ở thời kỳ
trước khi phân hóa đòng và cần 170 độ ngày sau khi phân hóa đòng. Thời gian
sống của từng lá c ng rất khác nhau, các lá phía trên có thời gian sống lâu hơn
các lá phía dưới. Như vậy, lá đòng có thời gian sống dài nhất.
Theo Nguyễn Văn Hiển (2000), tính trạng lá đứng thẳng được kiểm tra bởi
một gen lặn có hệ số di truyền cao, cặp gen này có tác động đa hiệu vừa gây nên
thân ngắn, vừa làm cho bộ lá đứng thẳng cứng và ngắn.
Theo Yosida (1981), lá thẳng cho phép ánh sáng xuyên sâu và phân bố sâu
hơn, kết quả làm tăng được quang hợp của cây. Trong một phạm vi nhất định,
diện tích lá có mối tương quan thuận với quá trình quang hợp, vượt quá giới hạn
này lượng chất khô thực tế giảm, vì quá trình hô hấp c ng có tương quan thuận
với ch số diện tích lá. Ch số diện tích lá phụ thuộc vào giống, mật độ cây,
lượng phân bón. Diện tích lá tăng dần trong quá trình sinh trưởng, tăng mạnh
nhất là thời kỳ đẻ nhánh rộ và đạt tối đa trước lúc trổ bông. Các giống lúa thấp
cây, lá đứng có thể tăng mật độ cây để nâng cao hệ số diện tích lá. Các giống lúa
cao cây, xoè nên hạn chế khả năng tăng mật độ vì dễ dẫn tới hiện tượng các lá
che khuất lẫn nhau, khi đó không những giảm quá trình quang hợp mà còn tạo
điều kiện cho sâu bệnh gây hại.
Độ dài lá có quan hệ đa hiệu với các gen xác định chiều cao cây, nhưng lại
bị chi phối bởi điều kiện ngoại cảnh. Độ dài lá có quan hệ chặt chẽ với năng suất
lúa. Tính trạng lá đòng dài, đứng di truyền độc lập với gen lùn kiểm tra độ dài
thân và độ dài các lá phía dưới.
2.1.4. N hiên cứu các ếu tố c u th nh năn su t củ c

lúa

Năng suất lúa được tạo thành bởi các yếu tố: số bông/đơn vị diện tích, số
hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc/bông và trọng lượng 1.000 hạt.
a. Số bông trên một đơn vị diện tích: hình thành bởi 3 yếu tố: số nhánh
hữu hiệu, điều kiện ngoại cảnh và biện pháp kỹ thuật (mật độ cây, tưới nước, bón
phân,...).
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Theo Nguyễn Hữu Tề và cs. (1997), để khai thác số nhánh đẻ tối đa, tăng
số bông trên đơn vị diện tích cần có biện pháp kỹ thuật tốt tác động vào giai
đoạn đẻ nhánh và sinh trưởng thân lá. Các giống lúa thấp cây, lá đứng đẻ khoẻ,
chịu đạm có thể sạ/cấy dày để tăng số bông trên đơn vị diện tích. Số bông có thể
đóng góp 74% năng suất, trong khi đó số hạt và trọng lượng hạt đóng góp 26%.
Trên ruộng lúa cấy, số bông/m2 phụ thuộc nhiều vào năng lực đẻ nhánh, ch
tiêu này xác định chủ yếu vào khoảng 10 ngày sau khi đẻ nhánh tối đa. Ở ruộng
lúa gieo thẳng số bông/m2 phụ thuộc nhiều vào lượng hạt gieo và tỷ lệ mọc mầm.
Theo Nguyễn Văn Hoan (2006), sự tương quan giữa năng suất và số
bông/khóm ở mỗi giống lúa là khác nhau, ở những giống thuộc nhóm bán lùn có
tương quan chặt (r = 0,85), nhóm lùn có tương quan vừa (r = 0,62) và nhóm cao
cây có tương quan vừa (r = 0,54). Sự tương quan giữa năng suất và số hạt trên
bông thì ngược lại, nhóm cao cây có tương quan rất chặt (r = 0,96), nhóm bán
lùn và lùn có tương quan vừa (r = 0,62 – 0,66). Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu
thành năng suất, năng suất thực thu (NSTT) thực chất là mối quan hệ giữa cá thể
và quần thể. Mối quan hệ này có hai mặt: khi mật độ hay số bông/m 2 tăng trong
phạm vi nào đó thì số lượng bông giảm ít nên năng suất cuối cùng tăng, đó là
quan hệ thống nhất. Nhưng số bông/m2 tăng cao quá sẽ làm trọng lượng bông
giảm nhiều, lúc đó năng suất sẽ giảm, đó là quan hệ mâu thuẫn. Vì vậy, cần phải
điều tiết mối quan hệ này sao cho hợp lý để năng suất cuối cùng là cao nhất.
b. Số hạt trên bông: Số hạt trên bông nhiều hay ít tuỳ thuộc vào số gié,
số hoa phân hoá, số hoa thoái hoá. Toàn bộ quá trình này nằm trong thời kỳ sinh
trưởng sinh thực (từ làm đòng đến trổ). Điều kiện nhiệt độ và cường độ ánh sáng
quá thấp ở giai đoạn này sẽ làm tăng số hạt lép và làm giảm năng suất hạt. Tổng
số hạt trên bông do tổng số hoa phân hoá và số hoa thoái hoá quyết định. Số hoa
phân hoá càng nhiều, số hoa thoái hoá càng ít thì tổng số hạt trên bông sẽ nhiều.
Tỷ lệ hoa phân hoá có liên quan chặt chẽ với chế độ chăm sóc. Số gié cấp 1, đặc
biệt là số gié cấp 2 nhiều thì số hoa trên bông c ng nhiều. Số hoa trên bông
nhiều là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho tổng số hạt trên bông lớn.
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Theo Yoshida (1981), việc tổng hợp carbohydrate ở thân lá c ng như việc
vận chuyển tổng hợp những chất khô vào hạt đòi hỏi ưu tiên trước hết trong việc
làm chắc hạt. Muốn có sự vận chuyển tổng hợp tốt hơn thì bộ lá có cấu tạo dày,
xanh đậm hơn, tuổi thọ lá kéo dài là một đặc tính rất quan trọng và cần thiết. Bộ
lá thẳng đứng thì cây lúa sử dụng ánh sáng hữu hiệu tốt hơn.
c. Tỷ lệ hạt chắc trên bông: Được quyết định ở thời kỳ sau trổ, nếu gặp
điều kiện bất lợi ở thời kỳ này tỷ lệ hạt chắc sẽ giảm. Tỷ lệ hạt chắc có ảnh hưởng
đến năng suất lúa rõ rệt, ngoài ra tỷ lệ hạt chắc còn phụ thuộc vào lượng tinh bột
được tích l y trên cây và đặc điểm giải phẫu của cây.
Theo Nguyễn Văn Hoan (2006), trước khi trổ bông nếu cây lúa sinh trưởng
tốt, quang hợp thuận lợi thì hàm lượng tinh bột được tích l y và vận chuyển lên hạt
nhiều, làm cho tỷ lệ hạt chắc cao. Mạch dẫn vận chuyển tốt thì quá trình vận
chuyển tinh bột tích l y trong cây đến hạt được tốt làm tỷ lệ hạt chắc sẽ cao. Tỷ lệ
hạt chắc còn chịu ảnh hưởng của quá trình quang hợp sau khi trổ bông. Sau khi trổ
bông, quang hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tích l y tinh bột trong phôi
nh , ở giai đoạn này nếu điều kiện khí hậu không thuận lợi cho quá trình quang
hợp thì tỷ lệ hạt chắc giảm rõ rệt.
Theo Jennings và cs. (1979), sự lép hạt là hiện tượng phổ biến trong các
dòng tuyển chọn do ba nguyên nhân chính là: nhiệt độ vượt quá mức tối ưu, đổ ngã
và bất thụ do lai hay tính không tương hợp di truyền. Vì vậy, để có tỷ lệ hạt chắc
trên bông cao phải bố trí thời vụ gieo cấy hợp lý, để khi lúa làm đòng, trổ bông và
chín gặp được điều kiện ngoại cảnh thuận lợi, đồng thời cây lúa phải được cung
cấp đầy đủ dinh dưỡng c ng như chế độ tưới tiêu hợp lý. Theo Nguyễn Văn Hiển
(2000), khi nghiên cứu độ thoát cổ bông cho biết, những giống lúa có bông trổ thoát
hoàn toàn thường cho tỷ lệ hạt chắc cao hơn và ngược lại.
d. Trọng lượng 1.000 hạt: của một giống tương đối ổn định do kích
thước hạt, kích thước của vỏ trấu khống chế rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, kích
thước vỏ trấu có phụ thuộc vào sự biến đổi chút ít bởi bức xạ mặt trời trong 2
tuần trước khi nở hoa.
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Theo Uga Y (2007), trọng lượng 1.000 hạt là yếu tố cuối cùng tạo năng suất
lúa, yếu tố này ít biến động so với các yếu tố khác, ít chịu tác động của điều kiện
môi trường và phụ thuộc chủ yếu vào giống. Nếu áp dụng kỹ thuật canh tác không
hợp lý, bón phân thiếu cân đối sẽ làm cho cây yếu, dễ đổ, hạt lép lửng, năng suất
hạt giảm rõ rệt. Theo Chan và cs. (1984), kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả
cho thấy trọng lượng 1.000 hạt ở lúa chịu tác động rất ít bởi các yếu tố môi
trường. Để tăng trọng lượng hạt, trước lúc trổ bông, cần bón nuôi đòng để làm
tăng kích thước vỏ trấu. Sau khi trổ bông, cần tạo điều kiện cho cây sinh trưởng
tốt để quang hợp được tiến hành mạnh mẽ, tích l y được nhiều tinh bột thì trọng
lượng hạt sẽ cao.
Các yếu tố cấu thành năng suất đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc
chọn giống lúa năng suất cao. Các yếu tố: số bông trên khóm, số hạt trên bông
và trọng lượng 1.000 hạt có tính quyết định năng suất của giống lúa mới. Một
giống lúa mới có khả năng điều tiết hợp lý ba yếu tố này sẽ có khả năng cho
năng suất cao. Vì vậy, theo dõi các tính trạng yếu tố cấu thành năng suất, khả
năng kết hợp của chúng trong quá trình lai tạo là hết sức quan trọng đối với công
tác chọn tạo giống lúa mới đạt năng suất cao.
2.2.

ặc điể
2.2.1.

Hu ện
iều iện tự nhiên

 Điều kiện địa lý
Huyện Lắk phía Đông Nam của T nh Đắk Lắk, cách Thành phố Buôn Ma
Thuột 54 km theo quốc lộ 27, ranh giới hành chính như sau: Phía Bắc giáp với
huyện Krông Ana và Krông Bông, t nh Đắk Lắk. Phía Tây giáp với huyện
Krông Nô, t nh Đăk Nông. Phía Nam giáp với huyện Đam Rông và Lạc Dương,
t nh Lâm Đồng. Phía Đông giáp với huyện Krông Bông. Trên địa bàn huyện Lắk
có núi, cao nguyên thung l ng, sông suối và các đầm hồ.

 Tài nguyên thiên nhiên
Theo kết quả phân loại đất FAO–UNESCO (2005), huyện Lắk có các nhóm
đất chính sau:
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+ Nhóm đất đỏ (Ferrasols) Được hình thành trên đá mẹ basalt và phiến sét.
đất tơi xốp giàu dinh dưỡng thích hợp cho các loại cây công nghiệp dài ngày và
cây ăn quả. Phân bổ chủ yếu ở xã Đắk Phơi và rải rác ở thị trấn Liên Sơn.
+ Đất đỏ vàng trên đá phiến sét có tổng diện tích 44.425 ha chiếm 35,37%.
Đất thịt nặng đến cát pha, nghèo chất dinh dưỡng và tầng mỏng. Phân bổ ở các
Buôn Triếk Đăk Phơi, xã Nam Ka, Buôn Tría, Ea Rbin.
+ Đất đỏ vàng trên đá Granite (Fa): tổng diện tích 51.799 ha nghèo chất
dinh dưỡng và tầng mỏng. Phân bổ ở vùng Bông Krang, Chư Yang Sin, Nam
Ka, Krông Knô, Ea Rbin.
+ Nhóm đất xám (Acrisols) phân bố tại vùng địa hình đồi thấp, độ dày tầng
đất trung bình và không giàu dinh dưỡng lắm, một số bị xói mòn tầng mặt, thoái
hoá và lẫn đá mẹ, phân bổ chủ yếu ở xã Đắk Liêng.
+ Nhóm đất Gley (Gleysols) nhóm đất dốc tụ, gley hóa với 3.369 ha, chiếm
2,68% diện tích tự nhiên. Phân bố rải rác ven sông suối, được hình thành bởi quá
trình bào mòn vận chuyển vật chất từ cao xuống thấp, bị ngập nước nên gley
hoá, đất bị kết von. Đất khá giàu mùn hữu cơ, có độ phì cao, ít dốc, ít thoát nước
thích hợp cho phát triển lúa nước, trồng cây lương thực. Phân bố vùng ngập
nước thị trấn Liên Sơn, xã Yang Tao.
+ Nhóm đất Phù sa ven sông Krông Ana và Krông Nô, giàu dinh dưỡng,
thành phần cơ giới từ trung bình đến thịt nặng, tầng dày thuận lợi cho phát triển
lúa nước, mía và rau quả. Phân bố rải rác ven sông các xã Yang Tao, Đắk Liêng,
Ea Rbin, Đắk Phơi, Nam Ka và Tây hồ Lắk.

 Tài nguyên nước
Nguồn nước của huyện Lăk khá dồi dào, lượng mưa trung bình hàng năm
đạt từ 1.800 – 1.900 mm. Hai nhánh sông chính Krông Ana và Krông Nô cùng
hệ thống sông suối khe nhỏ dày đặc đổ về dòng Sêrêpôk góp phần lớn vào tổng
lượng dòng chảy của các con sông này trên 8 tỷ m3/năm. Nguồn nước mặt còn
được dự trữ ở hệ thống các hồ chứa như hồ Buôn Triêk, hồ Lăk, hồ Buôn Tría,
và hồ Buôn Tua Srah, các hồ này có diện tích bề mặt lớn giữ nước quanh năm.
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Với đặc điểm tự nhiên, hệ thống sông ngòi dầy đặc kết hợp với địa hình địa mạo
thuận lợi huyện Lắk có rất nhiều tiềm năng phát triển thủy điện kết hợp với tích
chứa nước bảo đủ nước sản xuất nông nghiệp vào mùa khô và phòng chống l
lụt vào mùa mưa, đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế bền vững.
2.2.2. Tình hình s n u t

hu ện

Cây lúa nước được t nh quan tâm chú trọng đầu tư phát triển bằng việc nâng
cấp các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương dẫn nước, nâng cao năng lực
tưới tiêu nhằm tăng diện tích gieo trồng từ 1 vụ lên 2 vụ, với diện tích trên 72.000
ha. Công tác phát triển giống lúa vài năm trở lại đây đã được chú trọng bằng việc
ngành nông nghiệp đưa các giống lúa lai mới có năng suất như ML48, Nhị ưu
838, HT1, Q5, GS9, TH3,… và thực hiện biện pháp thâm canh trong canh tác lúa
dẫn tới năng suất bình quân đạt 5,8 tấn/ha. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012–2020.
Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết
việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là
đối với vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, vùng ATK. Thực hiện hiệu quả các
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Nằm giữa cao nguyên Buôn Ma Thuột và vùng núi Chư Yang Sin, có độ
cao 400 – 500 mét. Đây là thung l ng của lưu vực các con sông thuộc hệ thống
sông SêRêPốk như sông Krông Ana, Krông Nô, bao gồm nhiều bãi phù sa cổ.
Huyện Lắk nằm về phía Đông Nam của t nh Đắk Lắk. Diện tích tự nhiên là
125.601 ha, có 10 xã và 1 Thị Trấn, với 123 Buôn, trong đó có 58 Buôn là đồng
bào dân tộc thiểu số tại chỗ và 4 buôn đồng bào dân tộc thiểu số di cư theo
chương trình. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn còn chậm đời
sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
Dân số của huyện 61.833 người với 13.840 hộ trong đó hơn 80% dân số
sống ở nông thôn và lao động nông nghiệp, số hộ nghèo là 5.672 hộ chiếm
40,98%. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp chiếm 66,5% (19.627 ha). Diện
tích sản xuất lúa chiếm 9.491 ha, riêng vụ Đông Xuân 4.038 ha. Sản lượng lúa
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bình quân đầu người đạt 854 kg. Sản lượng lúa cả năm 52.597 tấn trong đó lúa
vụ Đông Xuân đạt 25.413 tấn (UBND huyện Lắk, 2011).
Diện tích lúa nước năm 2014 đạt 9.849 ha, năng suất bình quân toàn huyện
ước đạt 5,18 tấn/ha. Sản lượng ước đạt (51.063 tấn). Trong đó năng suất lúa vụ
Đông Xuân là cao nhất đạt 6,34 tấn/ha nhưng diện tích lúa Hè Thu thì cao hơn
vụ Đông Xuân 15% (UBND huyện Lắk, 2014).
Theo đánh giá của Huyện uỷ, HĐND–UBND huyện thì có sự thuận lợi và
khó khăn như sau:
– Được sự quan tâm ch đạo của Huyện uỷ, HĐND–UBND huyện, Sở
Nông Nghiệp & PTNT, Ban ch đạo sản xuất và sự phối kết hợp giữa các ban
ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân
tộc trong toàn huyện, khắc phục những khó khăn, thi đua sản xuất để hoàn thành
tốt nhiệm vụ.
– Khâu làm đất và thu hoạch đã được cơ giới hóa trên > 90% đặc biệt là
trong khâu làm đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo trồng đối với các loại cây
hàng năm, đảm bảo đúng thời vụ và thu hoạch được tập trung hơn.
– Về giống: Có sự tiến bộ trong cơ cấu giống từ các loại có năng suất
chất lượng thấp sang việc sử dụng giống mới, giống lai cho năng suất và chất
lượng cao.
Các xã đã chú trọng đến việc sử dụng giống kháng sâu, bệnh có năng suất
và chất lượng cao, có giá trị kinh tế cao như VND95–20, HT1, IR64, Tám thơm,
ML48. Đặc biệt vụ Đông Xuân năm 2013 – 2014 người dân tại các xã Buôn
Triết, Buôn Tría đã đưa vào sản xuất các giống lúa mới OM6162, OM9915,
OM4900, OM7347,... đây là các giống có năng suất cao đạt từ 75 – 80 tạ/ha,
chất lượng gạo tốt và tính chống chịu sâu bệnh cao. Các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số c ng đã đưa vào sản xuất các giống có năng suất chất lượng cao thay
thế các giống lúa địa phương trước đây.
– Về công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật: Đã triển khai các MH sản
xuất có hiệu quả, duy trì công tác tổ chức tập huấn, hội thảo nhằm chuyển giao
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những tiến bộ kỹ thuật cho nông dân. Từng bước nâng cao trình độ nhận thức
c ng như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã
tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, nâng cao thu nhập.
Tuy đạt những thành quả nêu trên nhưng huyện vẫn còn tồn tại một số hạn
chế cần được khắc phục đó là:
Hiện nay trên địa bàn Huyện chưa có hệ thống sản xuất và kinh doanh giống,
nông dân phải mua lúa giống từ các địa phương khác. Một bộ phận không nhỏ
khoảng 50% người dân sử dụng lúa của vụ trước làm giống cho vụ sau và lặp lại
nhiều lần dẫn đến lúa lẫn giống, thoái hóa ảnh hưởng đến chất lượng lúa thương
phẩm. Nguyên nhân một phần là do người dân chưa thật sự quan tâm đến việc sử
dụng giống lúa xác nhận sản xuất lúa hàng hóa, đồng thời lúa giống tại địa
phương không đủ cung cấp mà phải mua ở các vùng lân cận làm tăng chi phí sản
xuất làm người dân ích nhiều e ngại.
Sản xuất nông nghiệp tuy đạt về mặt diện tích nhưng năng suất, sản lượng,
chất lượng sản phẩm chưa cao, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn
chậm, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Tình
hình thời tiết diễn biến phức tạp hạn hán vụ Đông Xuân và l lụt vụ Hè Thu
thường xuyên diễn ra tại một số cánh đồng trên địa bàn huyện (UBND huyện
Lắk, 2015).
2.3 Các qu định về ch t

ợn

iốn

v h t độn s n u t

kinh doanh.
Hiện nay trong cả nước nói chung và khu vực tây nguyên nói riêng. Do nhu
cầu lớn về lúa giống nên ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tình trạng mua
bán lúa giống trôi nổi vẫn diễn ra. Nông dân ngại đi xa hoặc vì ham rẻ nên chấp
nhận mua hàng trôi nổi không có thương hiệu. Thậm chí có trường hợp công ty
đứng ra liên kết với nông dân sản xuất cánh đồng lớn, ký hợp đồng bao tiêu sản
phẩm nhưng khi cung cấp lúa giống trên bao bì ch có tên loại lúa, không có đơn
vị sản xuất.
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Theo số liệu thống kê, hiện ch có khoảng 50 – 60% lượng lúa giống ở
ĐBSCL được kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường. Đây là nguồn
giống do các cơ quan chính thống sản xuất được quản lý. Còn lại là giống trôi
nổi do tổ chức, cá nhân nông hộ tự sản xuất trao đổi với nhau, không được kiểm
nghiệm cả trên ruộng c ng như sau thu hoạch.
Rất nhiều các đơn vị cơ sở vi phạm trong kinh doanh giống và sản phẩm
giống cây trồng theo Thông tư 46/2015/TT–BNNPTNT, ban hành ngày
15/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp
quy giống cây trồng… sản xuất và đóng bao lúa giống chưa đáp ứng các tiêu chí
về sản xuất kinh doanh cây giống. Hiện nay vấn đề chất lượng hạt giống đã được
Nhà nước rất quan tâm, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Giống cây trồng số
15/2004/PL–UBTVQH11 ngày 24/3/2004 quy định các cá nhân đơn vị, tổ chức
sản xuất kinh doanh hạt giống phải tuân thủ pháp lệnh Giống cây trồng, nhằm
đảm bảo việc cung ứng hạt giống chất lượng cho người nông dân.
Việc sản xuất và cung ứng hạt giống đều có sự tham gia kiểm soát chất
lượng giống cây trồng của các cơ quan chuyên ngành như Trung tâm Khảo kiểm
nghiệm giống và sản phẩm cây trồng vùng phía Nam và các phòng kiểm nghiệm
được ch định, thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn Ngành và Quy trình kỹ thuật
sản xuất Hạt giống lúa thuần 10 TCN 395:2006. Quy chuẩn được kiểm định theo
TCVN 8550:2011. Phương pháp lấy mẫu lô hạt giống lúa theo TCVN
8548:2011 – Hạt giống cây trồng – phương pháp kiểm nghiệm. Các ch tiêu chất
lượng lượng hạt giống lúa quy định tại theo Quy chuẩn kỹ thuật được xác định
theo theo TCVN 8548:2011 kiểm nghiệm hạt giống và quy định phương pháp
kiểm định đồng ruộng, nhằm đảm bảo việc sản xuất, chế biến hạt giống đúng qui
chuẩn, quy định góp phần nâng cao chất lượng hạt giống, đảm bảo quyền lợi cho
người nông dân trồng lúa trên cả nước. Quy định về quản lý sản xuất, kinh
doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận,
giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai (Thông tư Số: 42/2009/TT–BNNPTNT).
2.4.

Các iốn

sử dụn tr n dự án
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Các giống lúa sử dụng trong dự án đều là sản phẩm của các đề tài nghiên
cứu do Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ trì, đồng thời các quy
trình kỹ thuật là những quy trình chuẩn đã được Bộ Nông nghiệp công nhận.
Các giống lúa OM4900, OM7347, OM5451, OM717 đã được đánh giá tính
thích nghi với điệu kiện tự nhiên của huyện Lắk, là kết quả đánh giá của dự án.
● Giốn OM4900: Giống lúa thuần OM4900 là giống lúa chất lượng
cao của Viện lúa ĐBSCL. Tác giả PGS.TS. Nguyễn Thị Lang và GS.TS. Bùi
Chí Bửu. Phương pháp lai cổ truyền được áp dụng với giống bố là Jasmine 85
và giống mẹ là C53 (Lemont). Giống có năng suất phẩm chất cao, thơm nhẹ
và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. OM4900 là sản phẩm của đề tài cấp bộ “Nghiên
cứu chọn tạo giống lúa xuất khẩu cho vùng ĐBSCL (2006–2010). Giống
được công nhận chính thức theo quyết định 198/QĐ–TT–CLT ngày
18/06/2009 của Cục Trồng trọt.
– Nguồn gốc: Tổ hợp lai C53/Jasmine 85 do Viện lúa ĐBSCL lai tạo.
– Đặc tính nông học:
+ Thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày.
+ Chiều cao cây trung bình 100 – 110 cm
+ Trọng lượng 1000 hạt: 29 – 30 gram, chiều dài hạt gạo 7,0 – 7,3 mm.
+ Khả năng đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp, độ cứng cây: cấp 1
+ Số bông/m2: 290 – 370 bông
+ Số hạt chắc/bông: 100 – 110 hạt
+ Trọng lượng 1.000 hạt: 25 – 26 gram
+ Tiềm năng năng suất: 6,0 – 9,0 tấn/ha.
- Phẩm chất gạo:

+ Tỷ lệ gạo lức: 78 – 80%
+ Tỷ lệ gạo trắng: 67 – 70%
+ Tỷ lệ gạo nguyên: 45 – 50%
+ Chiều dài hạt gạo: 6,9 – 7,1 mm
+ Tỷ lệ D/R: 3,1
21

+ Độ trở hồ: cấp 3
+ Độ bền gel: 80–90 mm
+ Hàm lượng amylose: 16–18%
+ Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, dẻo và thơm nhẹ
- Tính chống chịu: Phản ứng với rầy nâu (5) và đạo ôn (cấp 5 – 7) trong

điều kiện thanh lọc nhân tạo.
- Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các

vùng sinh thái ở ĐBSCL và Đông Nam Bộ.
 Giốn OM7347: là sản phẩm chính của đề tài “Tạo giống lúa chịu hạn
bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử (2011 – 2012)”, thuộc chương trình “trọng
điểm và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển
nông thôn đền năm 2020”. Đề tài được đánh giá nghiệm thu của Hội đồng khoa
học theo quyết định số 516/QĐ–BNN–KHCN ngày 14/03/2013 của Bộ Trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT.
– Nguồn gốc: Giống có nguồn gốc từ tổ hợp lai KhaoDawMali/BL/BL,
OM7347 kết hợp được các đặc tính quý của cây cha mẹ, thông qua chọn lọc nhờ
MAB (marker assissted backcross), được đặc cách công nhận chính thức theo
quyết định 711/QĐ –TT–CLT ngày 07/12/2011 của Cục Trồng trọt.
– Đặc tính nông học:
+ Giống lúa OM7347 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ 105 – 110
ngày, vụ Hè Thu từ 100 – 105 ngày.
+ Chiều cao cây 95–100 cm, là giống cứng cây, dạng hình rất đẹp, đẻ khỏe
và gọn, chịu được thâm canh cao, có bộ lá thẳng và dạng bông chùm.
+ Số bông/m2: 350 – 380 bông
+ Số hạt chắc/bông: 80 – 90 hạt
+ Trọng lượng 1.000 hạt: 26 – 27 gram
+ Tiềm năng năng suất: 6 – 9 tấn/ha
– Phẩm chất gạo:
+ Tỷ lệ gạo lức: 78 – 80 %
22

+ Tỷ lệ gạo trắng: 70 – 76%
+ Tỷ lệ gạo nguyên: 47 – 50%
+ Tỷ lệ bạc bụng: 1,7%
+ Chiều dài hạt gạo: 6,9 – 7,2 mm
+ Tỷ lệ D/R: 3,0 – 3,3
+ Độ trở hồ: cấp 3 – 5
+ Độ bền gel: 76,5 – 85,7 mm
+ Hàm lượng amylose: 16,8 – 19,7%.
+ Hạt gạo đẹp, thon dài, cơm mềm, dẻo và thơm
– Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 5 – 6) và rầy nâu (cấp 5)
trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. Giống có khả năng chống chịu được bệnh
vàng, lùn xoắn lá và bạc lá.
– Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các
vùng sinh thái ở ĐBSCL (phèn, mặn) và giống có khả năng chống chịu khô hạn
khá tốt ở giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn trổ.
 Giống OM7167: OM7167 là sản phẩm khoa học của đề tài nghiên cứu
“Nghiên cứu chọn tạo giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng và có năng suất, chất
lượng cao (2011–2014)” do Viện lúa chủ trì. Kết quả được nghiệm thu theo biên
bản của Hội đồng theo quyết định số 944/QĐ–BKHCN ngày 24/03/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
– Nguồn gốc: Tổ hợp lai Khoong luang/MTL250 được lai tạo bởi Bộ môn
Công Nghệ Sinh Học, Viện lúa ĐBSCL.
– Đặc tính nông học:
+ Thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày
+ Cao cây 95 – 100 cm
+ Đẻ nhánh khỏe, dạng hình đẹp, cứng cây cấp 1–5
+ Số hạt chắc trên bông: 80 – 90 hạt
+ Số bông/m2: 320 – 400 bông
+ Trọng lượng ngàn hạt: 27 gram,
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+ Năng suất trung bình: 5 – 8 tấn/ha
– Phẩm chất hạt:
+ Tỷ lệ gạo lức: 78,5 – 80,5%
+ Gạo trắng: 68,4 – 69,8%
+ Gạo nguyên: 39,4 – 40,4%.
+ Tỷ lệ bạc bụng (cấp 9): 5 – 7 %
+ Chiều dài hạt: 7,04 – 7,1 mm
+ Tỷ lệ D/R: 3,2
+ Độ trở hồ: cấp 3
+ Độ bền gel: 60,3 mm
+ Hàm lượng amylose: 22 – 23%
+ Hạt gạo trong, trắng, thon dài, cơm mềm, ngon
– Tính chống chịu: Phản ứng với rầy nâu (cấp 5 – 6) và đạo ôn (cấp 2 – 5)
– Tính thích nghi: Thích nghi vùng sinh thái ĐBSCL và Đông Nam Bộ.
 Giống OM5451
– Nguồn gốc: Tổ hợp lai Jasmine 85/OM2490 do Viện lúa ĐBSCL lai tạo.
– Đặc tính nông học:
+ Thời gian sinh trưởng: 88 – 95 ngày
+ Chiều cao cây: 85 – 95 cm
+ Đẻ nhánh tốt, dạng hình đẹp
+ Độ cứng cây: cấp 1
+ Số bông/m2: 280 – 320 bông
+ Số hạt chắc/bông: 90 – 120 hạt
+ Trọng lượng 1.000 hạt: 25 – 26 gram
+ Tiềm năng năng suất: 6 – 9 tấn/ha
– Phẩm chất gạo:
+ Tỷ lệ gạo lức: 80 – 82%
+ Tệ gạo trắng: 73 – 75%
+ Tỷ lệ gạo nguyên: 45 – 50%
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+ Tỷ lệ gạo bạc bụng: 3 – 4%
+ Thiều dài hạt gạo: 7,0 – 7,1 mm
+ Tỷ lệ D/R: 3,3.
+ Độ trở hồ: cấp 1
+ Độ bền gel: 85 – 90 mm
+ Hàm lượng amylose: 17 – 18%.
+ Hạt gạo đẹp, cơm trắng, mềm, dẻo và ngon.
– Tính chống chịu: Phản ứng với đạo ôn (cấp 4) và rầy nâu (cấp 4–6) trong
điều kiện thanh lọc nhân tạo.
– Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các
vùng sinh thái phèn ở ĐBSCL.
2.5. Các quy trình kỹ thuật trong sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm
Các quy trình áp dụng sản xuất lúa thuần từ cấp nguyên chủng, xác nhận là
quy trình chuẩn đã được Bộ Nông nghiệp ban hành kèm theo quyết định số
4100 QĐ/BNN–KHCN, ngày 29 tháng 12 năm 2006, của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Dự án thực hiện dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp
và PTNT công nhận như Quy trình kỹ thuật sản xuất Hạt giống lúa thuần 10
TCN 395:2006. Quy chuẩn được kiểm định theo TCVN 8550:2011. Phương
pháp lấy mẫu lô hạt giống lúa theo TCVN 8548:2011 – Hạt giống cây trồng –
phương pháp kiểm nghiệm. Các ch tiêu chất lượng lượng hạt giống lúa quy
định tại theo Quy chuẩn kỹ thuật được xác định theo:
* Tiêu chu n h t iốn

:

– Hạt giống siêu nguyên chủng: Là hạt giống được nhân ra từ hạt giống
tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống
siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
o Độ thuần ruộng giống nguyên chủng và hạt cỏ dại nguy hiểm
Ch tiêu

H t iốn n u ên chủn

Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nhỏ hơn

100
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Cỏ dại nguy hại*, số cây/100 m2 không lớn hơn

0

* Cỏ lồng vực (Echinochloa colom); cỏ lồng vực nước (Echinochloa crusgalli);
cỏ lồng vực tím (Echinochloa glabrescens); cỏ đuôi phụng (Leplochloa
chinésnis), lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).
o Yêu cầu chất lượng đối với hạt giống lúa Nguyên chủng
Ch tiêu

H t iốn n u ên chủn

1. Độ sạch, % trọng lượng, không nhỏ hơn

100

2. Hạt giống khác có thể phân biệt được, % số

0

hạt, không lớn hơn
3. Hạt cỏ dại nguy hại*, số hạt/kg, không lớn hơn

0

4. T lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

5. Độ ẩm, % trọng lượng, không lớn hơn

13.5

* Cỏ lồng vực (Echinochloa colom); cỏ lồng vực nước (Echinochloa crusgalli);
cỏ lồng vực tím (Echinochloa glabrescens); cỏ đuôi phụng (Leplochloa
chinésnis), lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).
– Hạt giống nguyên chủng: Là hạt giống được nhân ra từ hạt giống siêu
nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
o Độ thuần ruộng giống nguyên chủng và hạt cỏ dại nguy hiểm
Ch tiêu

H t iốn n u ên chủn

Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nhỏ hơn

99.9

Cỏ dại nguy hại*, số cây/100 m2 không lớn hơn

5

* Cỏ lồng vực (Echinochloa colom); cỏ lồng vực nước (Echinochloa crusgalli);
cỏ lồng vực tím (Echinochloa glabrescens); cỏ đuôi phụng (Leplochloa
chinésnis), lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).
o Yêu cầu chất lượng đối với hạt giống lúa Nguyên chủng
Ch tiêu
1. Độ sạch, % trọng lượng, không nhỏ hơn
2. Hạt giống khác có thể phân biệt được, % số
hạt, không lớn hơn

H t iốn n u ên chủn
99,0
0.05
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3. Hạt cỏ dại nguy hại*, số hạt/kg, không lớn hơn

5

4. T lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

5. Độ ẩm, % trọng lượng, không lớn hơn

13.5

* Cỏ lồng vực (Echinochloa colom); cỏ lồng vực nước (Echinochloa crusgalli);
cỏ lồng vực tím (Echinochloa glabrescens); cỏ đuôi phụng (Leplochloa
chinésnis), lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).
– Hạt giống xác nhận: là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên
chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
o Độ thuần ruộng giống XN và hạt cỏ dại nguy hiểm
Ch tiêu

Stt
1

Độ thuần đồng ruộng, % số cây, không nhỏ hơn

2

Độ cỏ dại nguy hại*, số cây/100m2, không lớn hơn

Tiêu chu n
99,5
10

* Cỏ lồng vực (Echinochloa colom); cỏ lồng vực nước (Echinochloa crusgalli);
cỏ lồng vực tím (Echinochloa glabrescens); cỏ đuôi phụng (Leplochloa
chinésnis), lúa cỏ (Oryza sativa L. var. fatua Prain).
o Yêu cầu đối với hạt giống lúa Xác nhận 1
Ch tiêu

Stt

Tiêu chu n

1

Độ sạch, % trọng lượng, không nhỏ hơn

99,0

2

Hạt giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn

0,3

3

Hạt cỏ dại nguy hại*, số hạt/1000g, không lớn hơn

10

4

Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

5

Độ ẩm, % trọng lượng, không lớn hơn
*

th

n

13,5

h m: Lúa được sản xuất nhằm mục đích làm lương thực,

thức ăn cho vật nuôi, nguyên liệu. Thông thường sử dụng lúa giống cấp xác
nhận 1, xác nhận 2, lúa lai, lúa thương phẩm để sản xuất.
Lúa thương phẩm chất lượng cao việc đầu tiên phải sử dụng giống có chất
lượng cao về phẩm chất như hạt gạo dài > 6,6 mm, ít bạc bụng, hàm lượng
amylose < 20, độ trở hồ < cấp 3, độ bền gel > 61 mm,… (IRRI, 1988), sử dụng
giống cấp xác nhận 1 hoặc xác nhận 2, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật
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tiên tiến như áp dụng kỹ thuật “1P5G”, “3G3T” đảm bảo thời gian cách ly trong
việc sử dụng phân bón và thu hay sản xuất theo quy trình GAP, hữu cơ.
Trong quá trình sản xuất hạt giống cần thiết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
tiên tiến về kỹ thuật canh tác. Sau đây là các quy trình công nghệ được áp dụng.
2.5.1. Qu trình ỹ thuật nh n iốn n u ên chủn từ h t iốn siêu
n u ên chủn (10 TCN 395:2006)
Hạt giống siêu nguyên chủng
Ngâm (24 h), ủ hạt giống (36 - 48 h), xử lý hạt giống
Gieo mạ (40 kg/ha, t lệ 1/20 so với diện tích cấy)
Cấy 1 tép (khoảng cách 20 x 15 cm)

Làm cỏ, chăm sóc, bón phân, khử lẫn (*)
Kiểm định đồng ruộng
Thu hoạch (khi lúa chín 85 - 90%)
Phơi, sấy (đạt ẩm độ 12,5%)
Kiểm nghiệm, làm sạch
Hạt giống cấp nguyên chủng, đóng bao 2 lớp (PP+PE)
Hình 2.1. Quy trình nhân giống lúa cấp nguyên chủng

Ghi chú:
– Kh u
* Chu n bị vật iệu: Chọn đất khô có thành phần cơ giới nhẹ, đập nhỏ và
sàng loại bỏ cục to trước khi trộn đều với phân bón theo tỷ lệ 1m3 đất + 20 kg phân
hữu cơ hoai mục + 0,25 kg Urê + 4,0 kg Super lân + 0,25 kg KCl Clorua. Có thể
sử dụng bùn non thay đất khô để làm nền, tỷ lệ trộn phân bón như với đất khô.
*

nền: Chọn sân phơi hoặc khu đất bằng phẳng, đủ ánh sáng, khuất

gió, thoát nước, lót một lớp nylon để giữ ẩm và tránh rễ mạ ăn xuống đất. Đổ và
28

san đều đất đã trộn phân bón lên thành luống rộng 1,0 – 1,2 m, dày 7 – 8 cm, gieo
400 – 500 g mộng trên 1 m2 để lại 1/5 lượng đất bột để phủ mộng sau khi gieo.
* Gie

: Tưới đẫm luống mạ, để hút hết nước thì gieo mộng lên trên

mặt luống, gieo xong phủ một lớp đất mỏng cho kín hạt, nếu đất phủ bị khô thì
tưới nước bổ sung cho bề mặt ướt đều. Nếu sử dụng bùn non thì dùng tay vỗ nhẹ
cho chìm mộng sau khi gieo.
* Chă

sóc

: Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm không để mạ bị khô.

(*) Chăm sóc sau khi cấy
Các giống OM4900, OM7347, OM7167 có thời gian sinh trưởng gần như
nhau thuộc nhóm giống A1 (thời gian sinh trưởng 95–105 ngày). Nên thời điểm
gieo mạ, cấy dặm, bón phân gần như nhau và đối với các giống này được
khuyến cáo công thức phân 100 N – 60 P2O5 – 30 K2O cho vụ Đông Xuân và 90
N – 60 P2O5 – 30 K2O cho vụ Hè Thu. Các công thức phân này c ng đã được
thực hiện tại huyện Lắk cho hiệu quả cao hơn đối chứng IR64 được trồng phổ
biến ở địa phương hơn 1,3 tấn/ha.
– Phân bón:
Cách bón (áp dụng cho giống lúa có thời gian sinh trưởng 95 – 105 ngày):
+ Thúc lần 1: Bắt đầu đẻ nhánh (7 – 10 NSC): 1/4 đạm + 1/2 lân + 1/3 KCl
+ Thúc lần 2: Đẻ nhánh rộ (18 – 22 NSC):

1/2 đạm + 1/2 lân

+ Thúc lần 3: Bón đón đòng (40 – 45 NSC): 1/4 đạm + 2/3 KCl
(NSC: ngày sau cấy).
Các loại phân bón và thành phần
+ Urea: 46% N
+ DAP: 18% N – 46 % P2O5
+ KCl: 60% K2O
– Qu n ý n ớc: Sau khi cấy giữ lớp nước 3 – 5 cm cho lúa hồi xanh, sau
đó thường xuyên giữ nước ở mức 2 – 3 cm. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh rút nước
phơi ruộng 5 – 7 ngày, sau đó tưới và giữ đủ nước trong suốt thời kỳ làm đòng,
trổ bông và vào chắc. Trước khi thu hoạch 7 – 10 ngày rút kiệt nước.
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– Phun thuốc BVTV: Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm dịch hại,
phun thuốc đặc trị khi đạt ngưỡng phòng trị theo từng đối tượng.
– Khử

n: Theo Quy chuẩn được kiểm định TCVN 8550:2011. Thực

hiện nghiêm công tác khử lẫn trong suốt giai đoạn sinh trưởng, phát triển của
cây lúa, đặc biệt chú trọng vào 3 thời kỳ chính như sau: Giai đoạn chuẩn bị trổ;
giai đoạn trổ đều và chuẩn bị giai đoạn tạo hạt chắc. Giai đoạn lúa chín, thường
cách thời gian thu hoạch 3 – 5 ngày.
2.5.2 Quy trình nhân giống lúa cấp xác nhận từ hạt giống cấp
nguyên chủng (10 TCN 395:2006)
Hạt giống nguyên chủng
Ngâm (36 h), ủ hạt giống (24 - 36 h), xử lý hạt giống

Sạ hàng (mật độ 120 kg/ha)
Làm cỏ, chăm sóc, bón phân, khử lẫn (*)

Kiểm định đồng ruộng
Thu hoạch (khi lúa chín 85 - 90%)
Phơi, sấy (đạt ẩm độ < 13%)
Kiểm nghiệm, làm sạch
Giống cấp XN, đóng bao (PP+PE)
Hình 2.2. Quy trình nhân giống lúa cấp xác nhận

(*) Chăm sóc: Cách chăm sóc như sản xuất cấp nguyên chủng, ch khác là
không phải làm mạ mà gieo trực tiếp bằng dụng cụ sạ hàng. Khâu ngâm ủ thực
hiện tương tự như quy trình (1). Các khâu kiểm định kiểm nghiệm, khử lẫn, làm
sạch đều thực hiện tương tư như sản xuất cấp nguyên chủng. Sản xuất theo tiêu
chuẩn của cấp xác nhận theo tiêu chuẩn Quy trình kỹ thuật sản xuất Hạt giống
lúa thuần 10 TCN 395:2006. Quy chuẩn được kiểm định theo TCVN 8550:2011.
Phương pháp lấy mẫu lô hạt giống lúa theo TCVN 8548:2011.
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2.5.3. Qu trình s n u t

th

n

h

từ h t iốn c

ác nhận

Hạt giống xác nhận
Ngâm (36 h), ủ hạt giống (24 - 36 h), xử lý hạt giống

Mật độ (100 kg/ha, sạ hàng, hoặc sạ lan)
Làm cỏ, chăm sóc (*)
Thu hoạch (khi lúa chín 85 - 90%)

Phơi, sấy (đạt ẩm độ 14%)
Bán hoặc tồn trữ
Hình 2.3. Quy trình sản xuất lúa thương phẩm

(*) Chăm sóc: Cách chăm sóc thực hiện như sản xuất cấp nguyên chủng, xác
nhận, ch khác là không phải làm mạ mà gieo trực tiếp bằng dụng cụ sạ hàng. Áp
dụng biện pháp canh tác “1P5G”, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.
2.5.4. Tiến bộ ỹ thuật 1P5G (Cục trồn trọt côn nhận v
cá á dụn nă

hu ến

2012).

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp “1P5G” xuất phát từ biện pháp kỹ thuật
“3G3T” từ năm 2001. Sau nhiều năm thực hiện, “3G3T” đã đem lại nhiều hiệu
quả thiết thực trong sản xuất lúa ở ĐBSCL. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn
đề cần phải giải quyết. Do đó, tổ công tác của Bộ NN & PTNT, đứng đầu là Thứ
trưởng Bùi Bá Bổng, đã đề xuất biện pháp kỹ thuật tổng hợp “1P5G” như sau:
* Một h i: Phải sử dụng giống lúa cấp xác nhận hoặc nguyên chủng mà
ngành Nông nghiệp địa phương khuyến cáo đưa vào sản xuất.
* Nă

i

:

– Giảm lượng hạt giống gieo trồng: sạ hàng từ 120 kg/ha.
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– Giảm phân bón: Bón phân cân đối và hợp lý. Sử dụng bảng so màu lá lúa
để kiểm soát việc thừa phân đạm, c ng như các công thức phân khuyến cáo cho
từng vùng.
– Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Áp dụng chương trình IPM. Ch
phun thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.
– Giảm lượng nước tưới: Cây lúa không cần phải luôn ngập nước. Có thể
sử dụng phương pháp tưới “ngập khô xen kẽ” để tiết kiệm nước, làm thân cây
lúa chắc, tránh đổ ngã. Giúp tăng năng suất và giảm chi phí bơm tưới.
– Giảm thất thoát sau thu hoạch: Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp.
Không phơi lúa trên đường mà sử dụng phương pháp sấy lúa để đảm bảo chất
lượng hạt lúa. Bảo quản hạt lúa ở độ ẩm không quá 14%.
3. Nội dun n hiên cứu
3.1. Nội dun 1:
củ hu ện

dựng MH s n u t

ch t

ợn c

t i 03 ã

.

* Mục tiêu: Xây dựng MH sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao tại 3
xã điểm với diện tích 9 ha, đánh giá hiệu quả kinh tế.
* Thời i n v đị điể :
+ Thời gian thực hiện: Đông Xuân 2017 – 2018 (tháng 11/2017 – 4/2018).
+ Địa điểm: xã Buôn Triết, Buôn Tría và Đắk Liêng – Huyện Lắk
* Ph

n tiện v

h

n

há thực hiện

+ Giống lúa: 03 giống lúa OM4900, OM7347, OM7167 đây là giống có
chất lượng gạo cao.
+ Quy mô: 03 giống này được trồng tại mỗi xã trên diện tích như sau: Buôn
Triết: 3 ha; Buôn Tría: 3 ha và Đắk Liêng 3 ha.
– Mô hình
+ Thực hiện MH sản xuất lúa theo biện pháp kỹ thuật “1P5G”; sử dụng
giống xác nhận, mật độ sạ 100 kg/ha
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+ Phân bón sử dụng là các loại phân đơn như Urea, DAP và KCl với công
thức phân 100 N + 60 P2O5 + 40 K2O. Thuốc bảo vệ thực vật là những loại
thuốc phổ biến tại địa phương.
– Cách bón (áp dụng cho giống lúa có thời gian sinh trưởng 95 – 105 ngày):
+ Thúc lần 1: Bắt đầu đẻ nhánh (7 – 10 NSC): 1/4 đạm + 1/2 lân + 1/3 KCl
+ Thúc lần 2: Đẻ nhánh rộ (18 – 22 NSC):
+ Thúc lần 3: Bón đón đòng (40 – 45 NSC):

1/2 đạm + 1/2 lân
1/4 đạm

+ 2/3

KCl
(NSC: ngày sau cấy).
– Các loại phân bón và thành phần
+ Urea: 46% N
+ DAP: 18% N – 46 % P2O5
+ KCl: 60% K2O
– Số lượng như sau: Với công thức 100 N – 60 P 2O5 – 40 K2O.
+ Thúc lần 1: 45 kg Urea + 43,5 kg DAP + 22,2 kg KCl
+ Thúc lần 2: 90 kg Urea + 43,5 kg DAP
+ Thúc lần 3: 45 kg Urea + 44,4 kg KCl (Tùy theo sự phát triển của lúa,
thời tiết….mà có thể điều chỉnh cho phù hợp).
– Đối chứng:
Thực hiện canh tác truyền thống, sử dụng lúa thương phẩm vụ trước hoặc
giống xác nhận; mật độ gieo sạ 150 kg/ha, công thức phân bón tùy tình hình
thực tế với N (đạm nguyên chất) dao động từ 106 – 111 N….sẽ được ghi nhận
trong quá trình thực hiện.
* Ch tiêu đánh giá: Thành phần năng suất và năng suất, hiệu quả kinh tế
của mô hình so với đối chứng.
* Tổ chức thực hiện
+ Viện lúa ĐBSCL phối hợp với Phòng NN & PTNT, chính quyền địa
phương 3 xã khảo sát chọn địa điểm thuận lợi và nông dân sản xuất giỏi tại địa
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phương tham gia mô hình, ưu tiên chọn những hộ dân đã trực tiếp tham gia MH
sản xuất giống nguyên chủng, xác nhận.
+ Huy động vốn từ người dân 70% chi phí vật tư sản xuất (30% được dự
án hỗ trợ) và bao tiêu sản phẩm 100%, với giá thu mua trên giá thị trường, giá
này sẽ được căn cứ vào giá của thông tin thị trường nông sản của t nh, đảm bảo
người dân có lãi thêm > 30% vốn đầu tư.
3.2 Nội dun 2:
c

dựn MH s n u t

iốn c

n u ên chủn ,

ác nhận v hỗ trợ th nh ậ tổ nh n iốn
3.2.1 H t độn 1: Xây dựng MH sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng

theo tiêu chuẩn ngành 10TCN: 395 – 2006
* Mục tiêu: Xây dựng MH sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng năng suất
6 tấn/ha, theo tiêu chuẩn ngành tại 03 xã điểm và làm nền tảng hình thành các tổ
nhân giống tại địa phương.
* Thời i n v đị điể
+ Thời gian thực hiện: vụ Đông Xuân 2016 – 2017
+ Địa điểm: 3 xã Buôn Triết, Buôn Tría và Đắk Liêng của Huyện Lắk.
* Ph

n tiện v

h

n

há thực hiện

+ Giống lúa: 03 giống lúa OM4900, OM7347, OM7167 và 03 giống này
được trồng tại mỗi xã trên diện tích 5.000 m2 (OM4900: 2000 m2; OM7347:
1500 m2; OM7167: 1500 m2).
+ Thực hiện MH nhân giống theo quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống
10TCN: 395–2006.
+ Chất lượng hạt giống được kiểm định, kiểm nghiệm theo Quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống lúa QCVN 01–54:2011/BNNPTNT.
+ Áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác “3G3T”. Phân bón sử dụng là các loại
phân như Urea, DAP và KCl với công thức phân 100 N + 60 P 2O5 + 40 K2O.
Thuốc bảo vệ thực vật là những loại thuốc phổ biến tại địa phương.
– Các ch tiêu đánh iá:
+ ánh iá các

i dịch h i chính:
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Ph

n

há đánh iá bệnh đ

ôn: Mỗi ô chọn 50 chồi lúa ngẫu nhiên

trên 2 đường chéo góc (25 nhánh/ 1 đường chéo). Trên mỗi chồi quan sát 3 lá
tính từ trên xuống, các chồi được chọn để điều tra phải cách mép ranh nhất 0,5
m và phân cấp bệnh trên lá theo 9 cấp theo thang đánh giá của IRRI (1996).
Số lá bị bệnh
T lệ lá bị bệnh (%) = ––––––––––––––––––––––––– x 100
Tổng số lá điều tra
Ph n há đánh iá bệnh đ ôn cổ bôn : Mỗi ô chọn 50 chồi lúa
ngẫu nhiên trên 2 đường chéo góc (25 chồi/ 1 đường chéo). Các chồi được chọn
để điều tra phải cách mép ô khảo nghiệm ít nhất 0,5 m và phân cấp bệnh trên lá
theo 9 cấp theo thang đánh giá của IRRI (1996).
Công thức tính tỷ lệ bệnh
Tổng số chồi bệnh
Tỷ lệ bệnh – TLB (%) = ––––––––––––––––––––––––––– x 100
Tổng số chồi quan sát
Ph n há đánh iá bệnh b c á: Mỗi ô chọn 50 chồi lúa ngẫu nhiên
trên 2 đường chéo góc (25 nhánh/ 1 đường chéo). Trên mỗi chồi quan sát 3 lá
tính từ trên xuống, các chồi được chọn để điều tra phải cách mép ô khảo
nghiệm ít nhất 0,5 m và phân cấp bệnh trên lá theo 9 cấp theo thang đánh giá
của IRRI (1996).
– Các khóm này cách mép ô khảo nghiệm ít nhất 0,5 m
– Tỷ lệ bệnh (TLB%) được tính như sau:
TLB (%) =
Ph

n

Số lá bị bệnh
Tổng số lá điều tra

X 100

há điều tr rầ nâu (the qu chu n Việt N

, QCVN 01 –

166: 2014/BNNPTNT):
– Ch tiêu điều tra: Mật độ rầy (con/khóm đối với lúa cấy).
Số điểm điều tra: Mỗi ô chọn 5 điểm trên 2 đường chéo góc đối với diện
hẹp và 10 điểm đối với diện rộng, mỗi điểm 4 khóm với lúa cấy. Các điểm này
cách mép ranh khảo nghiệm ít nhất 1 m.
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Phương pháp điều tra: Điều tra số rầy sống bằng khay có kích thước 20 x
20 cm tráng dầu, nghiêng khay sát với thân lúa một góc 450, mỗi khóm hoặc mỗi
khay đập 2 đập. Đếm số rầy trong khay
Thời điểm điều tra: Thời điểm và số lần điều tra tuỳ thuộc vào đặc tính của
từng loại thuốc và tuỳ theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc. Nếu
không có khuyến cáo của các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc thì lần điều tra thứ
nhất vào 1 ngày trước mỗi lần xử lý thuốc, các lần điều tra sau vào 1 – 3 sau xử
lý thuốc.
Ph

n

há đánh iá t lệ gây h i của sâu cuốn lá:

– Lấy ch tiêu với 3 lần lặp lại trên MH
– Mỗi lần lặp lại lấy 5 điểm, mỗi điểm 10 khóm lúa cấy
– Đếm tổng số lá trên điểm, tính số lá bình quân/dảnh, từ đó tính số lá/m 2
– Tỷ lệ lá bị hại (TLLBH%) được tính như sau:
TLLBH (%) =

Số lá bị hại
Tổng số lá điều tra

X 100

Năn su t v th nh hần năn su t:
– Số bông/m2: Đếm số bông có ít nhất 10 hạt chắc của một cây. Số cây
mẫu là 10 cây/ô.
– Số hạt trên bông: Mỗi ô đếm tổng số hạt có trên bông của 10 bông rồi
tính trung bình số hạt/bông.
– Số hạt chắc/bông: Trên cơ sở đếm số hạt/bông, loại bỏ hạt lép rồi tính
trung bình số hạt chắc/bông.
– Trọng lượng 1.000 hạt: Cân 8 mẫu 100 hạt ở độ ẩm 14%, đơn vị tính
gram, lấy một chữ số sau dấu phẩy.
– Năng suất thực thu (tấn/ha): Tại giai đoạn thu hoạch, cân trọng lượng
hạt trên mỗi ô ở độ ẩm hạt 14%, đơn vị tính kg/ô, lấy hai chữ số sau dấu phẩy.
Tính hiệu qu

inh tế:

– Chi phí (cost): tổng các chi phí sản xuất
– Thu nhập (Gross Return): Tổng sản phẩm * giá
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– Lợi nhuận (Net Return): chi phí – thu nhập
– Hiệu quả đồng vốn (Benefit Cost Ratio – BCR) = Thu nhập / chi phí
Đánh giá hiệu quả MH bằng các phương pháp phân tích hiệu quả hạch toán
kinh tế phổ biến. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế MH thực nghiệm bằng
cách sử dụng phương phap của CIMMYT (1988), dùng tỷ suất lợi nhuận cận
biên (MBCR – Mariginal Benefit Cost Ratio)
MBCR = (Lợi nhuận MH – Lợi nhuận của đối chứng)/(tổng chi MH–tổng
chi đối chứng).
Trị số MBCR

Kết qu đánh iá

< 1,5

MH cho lợi nhuận thấp không nên áp dụng

1,5–2,0

MH cho lợi nhuận trung bình, có thể chấp nhận được

>2,0

MH cho lợi nhuận cao chấp nhận phát triển
* Tổ chức thực hiện
+ Trước khi thực hiện mô hình sản xuất Viện lúa ĐBSCL tiến hành tập

huấn kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng (thực hiện trong Nội dung
02) cho nông dân trực tiếp thực hiện mô hình và người nông dân tại địa phương.
+ Viện lúa ĐBSCL phối hợp với Phòng NN & PTNT, chính quyền địa
phương 3 xã khảo sát chọn địa điểm thuận lợi và chủ hộ là nông dân sản xuất
giỏi tại địa phương.
+ Hợp đồng thuê đất có thời hạn (1 vụ) để sản xuất giống tại 3 xã đã chọn.
+ Nông dân là chủ thể trong hợp đồng trực tiếp quản lý diện tích nhân
giống, huy động 70% chi phí vật tư sản xuất từ người dân và bao tiêu sản phẩm
100%, với giá thu mua cao hơn 600 đ/kg so giá lúa thương phẩm tại thời điểm,
giá này sẽ được căn cứ vào giá của bản tin giá cả thị trường nông sản của t nh.
+ Lúa giống sau khi được kiểm định, kiểm nghiệm, làm sạch, đóng bao.
Các khâu kỹ thuật này c ng được thực hiện làm nội dung tập huấn cho nông dân
và cán bộ kỹ thuật (trong Nội dung 2). Sản phẩm sẽ sử dụng cho MH sản xuất
giống lúa cấp xác nhận, và được ký hợp đồng mua bán với đơn vị kinh doanh
giống trên địa bàn để sản xuất giống xác nhận.
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3.2.2. H t độn 2: Xây dựng MH sản xuất lúa giống cấp xác nhận theo
tiêu chuẩn ngành 10TCN: 395 – 2006
* Mục tiêu : Xây dựng MH sản xuất lúa giống cấp xác nhận năng suất 6
tấn/ha, theo tiêu chuẩn ngành tại 03 xã điểm và làm nền tảng hình thành các tổ
nhân giống tại địa phương.
* Thời i n v đị điể

:

+ Thời gian thực hiện: Vụ Hè Thu 2017
+ Địa điểm: xã Buôn Triết, Buôn Tría và Đắk Liêng – Huyện Lắk
* Ph

n tiện v

h

n

há thực hiện

+ Giống lúa: 03 giống lúa OM4900, OM7347, OM7167
+ Quy mô: 03 giống này được trồng tại mỗi xã trên diện tích như sau: Buôn
Triết: 2 ha; Buôn Tría 2 ha và Đắk Liêng 2 ha.
+ Thực hiện MH nhân giống theo quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống
10TCN: 395–2006.
+ Chất lượng hạt giống được kiểm định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
về chất lượng hạt giống lúa QCVN 01–54: 2011/BNNPTNT.
+ Áp dụng kỹ thuật canh tác theo quy trình “3G3T”. Phân bón sử dụng là
các loại phân đơn như Urea, DAP và KCl với công thức phân 100 N + 60 P2O5 +
40 K2O. Thuốc bảo vệ thực vật là những loại thuốc phổ biến tại địa phương.
* Các ch tiêu đánh giá như các loại dịch hại chính, năng suất và thành
phần năng suất, hiệu quả kinh tế được thưc hiện theo phương pháp giống với
MH sản xuất lúa nguyên chủng.
* Tổ chức thực hiện
+ Trước khi thực hiện mô hình sản xuất Viện lúa ĐBSCL tiến hành tập
huấn kỹ thuật sản xuất lúa giống cấp xác nhận (thực hiện trong Nội dung 01)
cho nông dân trực tiếp thực hiện mô hình và người dân tại địa phương
+ Viện lúa ĐBSCL phối hợp với Phòng NN & PTNT, chính quyền địa
phương 3 xã khảo sát chọn địa điểm thuận lợi và chủ hộ là nông dân sản xuất
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giỏi tại địa phương và ưu tiên chọn những hộ đã trực tiếp tham gia sản xuất lúa
giống cấp nguyên chủng (Hoạt động 1 của Nội dung 01).
+ Hợp đồng thuê đất có thời hạn (1 vụ) để sản xuất giống tại 3 xã đã chọn.
+ Nông dân là chủ thể trong hợp đồng trực tiếp quản lý diện tích nhân
giống, huy động 70% vật tư sản xuất từ người dân và bao tiêu sản phẩm 100%,
với giá thu mua trên giá thị trường 400 đ so giá lúa thương phẩm tại thời điểm,
giá này sẽ được căn cứ vào giá của bản tin thông tin thị trường nông sản của
t nh, tại thời điểm.
+ Lúa giống sau khi được kiểm định, kiểm nghiệm, làm sạch, đóng bao.
Các khâu kỹ thuật này c ng được thực hiện làm nội dung tập huấn cho nông dân
và cán bộ kỹ thuật (trong Nội dung 2). Sản phẩm sẽ sử dụng cho MH sản xuất
giống lúa cấp xác nhận, và được ký hợp đồng mua bán với đơn vị kinh doanh
giống trên địa bàn để sản xuất giống xác nhận.
3.2.3 H t độn 3: H trợ thành lập 03 t nhân giống t i 03 x thực hi n
dự án
* Mục tiêu: Thành lập 03 hợp tác xã trên địa bàn các xã huyện Lắk.
* Thời i n v đị điể :
– Thời gian: từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 09 năm 2017
– Địa điểm: các xã huyện Lắk
* Nội dun thực hiện:
Phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương tại 03
điểm khảo sát chọn nông dân và địa điểm để thành lập tổ nhân giống.
Tiêu chuẩn chọn nông dân: là nông dân sản xuất giỏi, nông dân có đam mê
sản xuất giống lúa và các nông dân này có ruộng đất tập trung (tiện cho việc
quản lý sản xuất sau này). Mỗi tổ có từ 5 hộ trở lên, có một tổ trưởng tổ chức
hoạt động. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.
Song song đó sẽ tiến hành tập huấn cho các nông dân và cán bộ kỹ thuật tại
địa phương các kỹ thuật, quy trình sản xuất c ng như phương pháp quản lý tổ
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nhân giống (thực hiện trong Nội dung 03). Tổ chức tham quan các MH hợp tác
xã đi lên từ các tổ nhân giống và hoạt động có hiệu quả.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 09 năm 2017, phối
hợp với Phòng NN & PTNT thực hiện thủ tục thành lập tổ nhân giống tại các xã.
3.3. Nội dun 03: Tậ hu n ỹ thuật
* Mục tiêu: Giúp nông dân nắm được các kỹ thuật nhân giống lúa cấp
nguyên chủng và xác nhận c ng như lúa thương phẩm chất lượng cao. Giúp cán
bộ kỹ thuật nắm được kỹ thuật đánh giá giống, phương pháp kiểm định ngoài
đồng, lấy mẫu kiểm nghiệm (có chứng ch ).
* Thời i n v đị điể :
+ Thời i n: từ 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017
+ ị điể : Phòng NN & PTNT huyện Lắk.
* Nội dun v qu

ô thực hiện

Thực hiện tổng cộng 07 cuộc tập huấn trong đó 03 cuộc cho nông dân các
xã bao gồm nông dân trong các tổ giống và lân cận và 04 cuộc cho cán bộ kỹ
thuật tại các xã trong huyện và cán bộ của Phòng NN & PNTN, cụ thể như sau:
(1) – Tổ chức 03 ớ tập huấn nông dân tham gia sản xuất về qui trình sản
xuất, chế biến bảo quản lúa giống.
+ Số
n

ời

0

ợn : Mỗi xã 01 lớp với số lượng 30 lượt người (3 ớ
ợt n

30

ợt

ời). Đối tượng là nông dân tham gia mô hình, nông dân

trong tổ nhân giống, nông dân lân cận).
+ Thời i n: 03 ớ từ tháng 03 – 04 năm 2017 (khi lúa mô hình sản xuất
lúa nguyên chủng chuẩn bị thu hoạch, thực hành trên mô hình).
+ Nội dun : Giới thiệu đặc tính giống, tính thích nghi; phương pháp sản
xuất lúa cấp nguyên chủng, xác nhận; các tiêu chuẩn chất lượng hạt giống; chế
biến bảo quản giống lúa; cập nhật và giới thiệu các văn bản về quản lý sản xuất,
kinh doanh giống lúa và các thông tin khác có liên quan đến công tác sản xuất,
cung ứng dịch vụ giống lúa.
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(2) – Tổ chức 2 ớ (2 vụ) tập huấn cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp địa
phương của các xã và cán bộ Phòng NN & PTNT.
+ Số

ợn : 2 lớp x 20 lượt người/lớp = 40 lượt người. Đối tượng là cán bộ

kỹ thuật nông nghiệp có trình độ trung cấp trở lên.
+ Thời i n: 02 lớp từ tháng 03 – 04 năm 2017 (khi lúa mô hình sản xuất
lúa nguyên chủng sắp thu hoạch, thực hành trên mô hình), mỗi lớp 01 ngày
+ Nội dun :
Các biện pháp canh tác lúa “1P5G” và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Phân
bón và kỹ thuật bón phân tiết kiệm, ổn định năng suất và độ phì của đất. Sử
dụng thuốc BVTV đúng bảo vệ cây trồng và môi trường.
Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa theo tiêu chuẩn ngành: 10 TCN
395:2006.
Giới thiệu tổng quan về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt
giống lúa: QCVN 01–54: 2011/BNNPTNT, và một số văn bản pháp quy có liên
quan đến giống cây trồng.
(3) – Tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp (xã, huyện,
trung tâm,…) bố trí thí nghiệm, khảo nghiệm giống.
– Số

ợn : 01 ớ * 20

ợt n

ời

20

ợt n

ời. Đối tượng là cán bộ

kỹ thuật nông nghiệp có trình độ từ trung cấp trở lên.
– Thời i n: tháng 08 – 09 năm 2017. Thời gian tập huấn 1 ngày
– Nội dun : Phương pháp bố trí thí nghiệm kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên
(Complete Randomized Design, CRD), kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên
(Randomized Complete Block Design, RCBD),… phương pháp thống kê đánh
giá kết quả thí nghiệm, khảo nghiệm giống. Các cán bộ kỹ thuật này sẽ thực hiện
khảo nghiệm đánh giá các giống mới lai tạo ra ở các Viện, Trường, Công ty,….
để quyết định cơ cấu giống của địa phương sau này.
(4) – Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác kiểm định đồng ruộng, lấy mẫu
giống cho các cơ sở giúp chủ động trong kiểm soát nội bộ chất lượng giống lúa
sản xuất và được cấp chứng ch .
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– Thời gian: từ tháng 08 – 09 năm 2017. Thời gian lớp tập huấn 08 ngày.
– Số

ợn : 01 ớ * 5

ợt n

ời = 5

ợt n

ời. Đối tượng là cán bộ kỹ

thuật nông nghiệp có trình độ từ trung cấp trở lên.
– Nội dun : Giới thiệu tổng quan và thực hành về phương pháp kiểm định
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8550: 2011 và phương pháp kiểm nghiệm hạt
giống cây trồng: TCVN 8548 : 2011.
4. Kết qu v th

dựn MH s n u t

4.1.
th

n

uận

h

4.1.1.

ch t

iốn c

n u ên chủn , c

ác nhận,

ợn c

dựn MH s n u t

iốn c

n u ên chủn

4.1.1.1. Ảnh h ởn củ các dịch h i chính
Ghi nhận: Trong quá trình sản xuất điều kiện thời tiết vụ Đông Xuân 2106
– 2017 rất thuận lợi để sản xuất lúa, mặc dù lịch thời vụ trễ so với hằng năm và
kế hoạch khoảng 1 tháng do l rút chậm ở huyện Lắk.
Quan sát tình hình dịch hại trong cả vụ có một số loại bệnh quan trọng như
bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá, bệnh thối cổ bông sau trổ (Bảng 4.1):
+ Bệnh đạo ôn lá được ghi nhận xuất hiện trên tất cả các giống OM4900,
OM7347, OM7167, OM5451 (đối chứng làm theo canh tác của nông dân), tập
trung giai đoạn 20 – 25 ngày sau khi cấy và tiến hành phun thuốc đặc trị 1 lần
Beam 75WP riêng MH đối chứng phun 02 lần với Flash 750WP, bệnh được
kiểm soát với t lệ bệnh được khống chế dưới 30,2% (OM4900 xã Buôn Triết),
vết bệnh từ cấp 1 đến cấp 3, không ảnh đến sự sinh trưởng và phát triển của
cây lúa.
+ Bệnh cháy bìa lá xuất hiện ở hầu hết trên các giống ở giai đoạn 70 – 75
ngày sau cấy, với t lệ thấp được phun xịt 02 lần bệnh được khống chế ở lệ bệnh
thấp dưới 15,5% (OM5451, Buôn Triết). Bệnh c ng không gây hại đến năng
suất lúa trong giai đoạn trổ chín.
+ Riêng bệnh thối cổ bông, lem lép hạt được phòng trị trước vào sau trổ 1
tuần t lệ bệnh xuất hiện từ 1,5 – 6,1%. Bệnh này gây ảnh hưởng mạnh và trực
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tiếp đến năng suất và chất lượng hạt giống, bởi theo nghiên cứu cứ 10% t lệ
bệnh xuất hiện sẽ gây thiệt hại năng suất 10%.
Nhìn chung, các bệnh gây hại chính đều xuất hiện nhưng được phát hiện và
áp dụng phòng trị kịp thời, các bệnh được khống chế ở t lệ bệnh thấp và không
gây ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng hạt giống.
Bảng 4.1. T lệ một số bệnh hại chính trên MH sản xuất cấp nguyên chủng vụ
ĐX 2016 – 2017
Bệnh đ

ôn á (%)

Buôn Buôn
Giốn
OM
4900
OM
7347
OM
7167
OM
5451

Cháy bìa lá (%)
Buôn

Buôn

Thối cổ bôn (%)
Buôn Buôn

tría

triết

Liêng

tría

triết

Liêng

tría

triết

Liêng

22,3

30,2

27,5

9,2

6,1

5,5

3,1

2,6

3,2

24,5

35,4

28,6

12,3

10,1

6,2

2,3

3,9

2,5

20,5

19,1

25,2

8,3

12,1

6,3

2,2

4,1

6,1

22,3

18,5

22,5

9,6

15,5

5,4

3,2

1,5

4,1

Đối với côn trùng gây hại, ghi nhận trên 02 đối tượng chín sâu cuốn lá và
rây nâu (Bảng 4.2). Sâu cuốn lá xuất hiện ở giai đoạn 30 – 35 ngày sau cấy với t
lệ trên 15% và được khống chế ở t lệ bệnh 19,1% diện tích gây hại từ cấp 1 – 3,
diện tích gây hại dưới 5% (theo QCVN 01 – 166 : 2014/BNNPTNT).
Rầy nâu xuất hiện giai đoạn 40 – 45 ngày sau cấy với mật số tương đối cao
từ 1,5 – 3,9 con/bụi. Cao nhất là MH đối chứng và ghi nhận xuất hiện sớm hơn so
với các giống khác. Khi rầy tuổi 2 – 3 được xử lý với thuốc đặc trị Chess 30WG.
Nhìn chung, các loại sâu bệnh hại chính đều xuất hiện trên tất cả các giống
với áp lực không gây thành dịch, được phát hiện sớm và khống chế đúng thời
điểm không phát thành dịch, không gây ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng
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hạt giống. Việc phát hiện sớm đã hạn chế được số lần phun so với so với MH
đối chứng 01 lần phun (bệnh đạo ôn, Đắk Liêng).
Bảng 4.2. T lệ một số côn trùng gây hại chính trên MH sản xuất cấp nguyên
chủng vụ ĐX 2016 – 2017.
S u cuốn á (%)
Giốn

Buôn

Buôn

tría

triết

Rầ n u (c n/bụi)

Liêng

Buôn

Buôn

tría

triết

Liêng

OM 4900

12,3

10,2

7,5

3,2

1,5

1,6

OM 7347

14,5

15,4

8,6

2,5

3,1

1,7

OM 7167

10,5

19,1

5,2

3,2

2,4

2,1

OM 5451

13,2

15,1

9,5

3,9

2,8

4,0

4.1.1.2. Năn su t v các th nh hần năn su t củ các MH
Về năng suất và các thành phần năng suất của MH ở 03 xã được ghi nhận
trong các bảng 4.3, bảng 4.4, bảng 4.5 hầu hết các ch tiêu đánh giá không có sự
khác biệt giữa các MH c ng như so với đối chứng. Riêng số hạt chắc/bông là có
sự khác biệt, số hạt chắc/bông của giống OM5451 thấp hơn so với các giống
khác, nguyên nhân do đặc tính của từng giống.
Đây là các giống đã được đánh giá và chọn lọc trong giai đoạn 1 của dự án.
Xây dựng MH dựa trên các giống OM4900, OM7347, OM7167 đánh giá lại
mức độ thích nghi so với giống OM5451đã phổ biến của huyện Lắk, c ng như
đánh giá nhu cầu của các giống này ở địa phương để mở rộng MH. Hầu hết các
giống có khả năng đâm chồi rất tốt, dao động từ 414 – 432 chồi (từ 11 – 14
chồi/bụi). Trên từng giống hầu như không khác biệt với nhau ở các xã khác nhau.
Các ch tiêu trọng lượng 1.000 hạt, hạt chắc/bông cao và phù hợp với mô tả
đặc tính giống. Năng suất của hầu hết các giống cao từ 7,7 – 8,19 tấn/ha, trên
cùng giống và giữa các giống chênh lệch nhau dao động từ 100 – 300 kg/ha.
Qua đó cho thấy các giống này có khả năng thích nghi và phù hợp với địa
phương so với giống phổ biến OM5451. Năng suất của OM4900, OM7347 có
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xu hướng cao hơn giống OM5451, nhưng đối với giống OM7167 thì hầu như
không sai khác.
Chất lượng giống của MH cấp nguyên chủng đã được Phòng thử nghiệm
giống cây trồng – Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long kiểm định lấy mẫu và
kiểm nghiệm cấp giấy chứng nhận do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản
phẩm cây trồng vùng Nam bộ thực hiện. Kết quả các MH đều đạt chất lượng
nguyên chủng theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01– 54:2011/BNNPTNT với
phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm TCVN 85 với các mã số thử nghiệm 1599–
17, 1600–17, 1601–17 (đính kèm phụ lục).
Lượng lúa giống đạt phẩm cấp đã được dự án ký thỏa thuận bao tiêu với
doanh nghiệp Vật tư nông nghiệp Hoàng Hảo, huyện Lắk và được ký hợp đồng
từng thời điểm cụ thể đầu vụ (HĐ 05/HĐKT, kèm phụ lục).
Bảng 4.3. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp nguyên
chủng tại Đắk Liêng, vụ ĐX 2006– 2017.
Giốn

Số bôn /m2 T 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

432

28,07

112 a

8,17

OM7347

421

28,19

106 a

8,00

OM7167

420

27,59

105 a

7,74

OM5451

423

27,69

86 b

7,74

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

11,9

3,0

13,7

4,8

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng
Bảng 4.4. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp nguyên
chủng tại Buôn Triết, vụ ĐX 2006– 2017.
Giốn

Số bôn /

2

T 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

424

28,33

109 a

8,19

OM7347

421

27,81

110 a

8,02

OM7167

426

27,80

106 a

7,89
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OM5451

429

27,99

90 b

7,71

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

12,2

3,3

5,9

7,7

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng
Bảng 4.5. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp nguyên
chủng tại Buôn Tría, vụ ĐX 2006– 2017.
Giốn

Số bôn /

2

T 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

415

28,10

113 a

7,90

OM7347

422

28,04

108 a

7,73

OM7167

414

28,14

101 a

7,70

OM5451

442

27,93

89 b

7,76

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

11,3

2,0

6,6

8,7

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng

4.1.2.3 Hiệu qu

inh tế củ các MH s n u t

c

n u ên chủn

MH tại xã Đắk Liêng các giống MH OM4900, OM7347 có xu hướng cho
năng suất cao hơn dao động khoảng 300 kg/ha giúp MH tăng hiệu quả kinh tế
hơn so với đối chứng. Riêng OM7167 cho năng suất tương đương với OM5451.
Các MH được áp dụng phương pháp cấy và biện pháp canh tác “3G3T” đã
giúp tiết kiệm được:
+ Thuốc bảo vệ thực vật: 1 lần phun thuốc (bệnh đạo ôn) khoảng 500.000 đ/ha.
+ Phân bón: áp dụng công thức phân 100 N – 60 P2O5 – 40 K2O so với 110
N – 60 P2O5 – 48 K2O tiết kiệm được 420.000 đ/ha.
Bảng 4.6. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất nguyên chủng tại xã Đắk Liêng, vụ
ĐX 2016 – 2017
TT

H n

ục

Giốn
OM4900

OM7347

OM7167

OM5451

1

Tổn thu (triệu/h )

68,65

67,19

65,05

49,53

1.1

Năng suất khô (t/ha)

8,17

8,00

7,74

7,74
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H n

TT

ục

Giốn
OM4900

OM7347

OM7167

OM5451

Giá lúa/kg (1000 đ)

8,40

8,40

8,40

6,40

Tổn chi hí (triệu/h )

25,35

25,34

25,33

20,65

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2.3

Lúa giống

2,40

2,40

2,40

1,80

2.4

Cấy dặm

5,50

5,50

5,50

2,00

2.5

Khử lẫn

1,50

1,50

1,50

–

2.6

Thuốc BVTV

4,65

4,65

4,65

5,15

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,61

2.8

Thu hoạch lúa, phơi

2,91

2,90

2,89

2,89

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

43,30

41,85

39,73

28,88

1.2
2

3

ợi nhuận (triệu/h )

4

Tỷ su t ợi nhuận

2,71

2,65

2,57

2,40

5

Chênh ệch ợi nhuận

14,42

12,97

10,85

–

Chi phí liên quan đến kỹ thuật sản xuất giống một số khoảng chi tăng so
với đối chứng: 5.600.000 đ/ha. Cụ thể:
+ Chi phí lúa giống tăng: 600.000 đ/ha
+ Cấy dặm: 3.500.000 đ/ha
+ Khử lẫn: 1.500.000 đ/ha
Tuy nhiên với năng suất cao hơn từ 300 – 400 kg/ha và giá trị sản phẩm
cao hơn, lúa khô nguyên chủng (chưa thành phẩm) 8.400 đ/kg đã giúp MH sản
xuất lúa nguyên chủng đạt hiệu quả cao hơn, cụ thể:
+ MH OM4900 cao hơn 14,42 triệu/ha
+ MH OM7347 cao hơn 12,97 triệu/ha
+ MH OM7167 cao hơn 10,85 triệu/ha
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,5 đây là MH mang lại hiệu qua cao,
có thể nhân rộng (Bảng 4.6).
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Bảng 4.7. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất nguyên chủng tại xã Buôn Triết, vụ
ĐX 2016 – 2017
TT

H n

ục

Giốn
OM4900 OM7347 OM7167 OM5451

1

Tổn thu (triệu/h )

68,76

67,39

66,25

49,34

1.1

Năng suất khô (t/ha)

8,19

8,02

7,89

7,71

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

8,40

8,40

8,40

6,40

Tổn chi hí (triệu/h )

25,35

25,34

25,33

20,07

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2.3

Lúa giống

2,40

2,40

2,40

1,80

2.4

Cấy dặm

5,50

5,50

5,50

2,00

2.5

Khử lẫn

1,50

1,50

1,50

–

2.6

Thuốc BVTV

4,65

4,65

4,65

5,00

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,19

2.8

Thu hoạch lúa, phơi

2,91

2,90

2,89

2,89

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

43,41

42,05

40,92

29,27

2

3

ợi nhuận (Triệu/h )

4

Tỷ su t ợi nhuận

2,71

2,66

2,62

2,46

5

Chênh ệch ợi nhuận

14,15

12,78

11,65

–

MH tại xã Buôn Triết các giống MH OM4900, OM7347 có xu hướng cho
năng suất cao hơn dao động khoản 300 đến gần 400 kg/ha, là một yếu tố giúp
MH có hiệu quả kinh tế hơn so với đối chứng.
Các MH được áp dụng phương pháp cấy và biện pháp canh tác “3G3T”, đã
giúp tiết kiệm 1 lần phun thuốc (bệnh đạo ôn) khoảng 500.000 đ/ha.
Chi phí liên quan đến kỹ thuật sản xuất giống một số khoản chi tăng so với
đối chứng: khoảng 5.600.000 đ/ha (các khoản chi tương tự như MH Đắk Liêng).
Kết hợp năng suất và giá bán cao hơn lúa thương phẩm giúp lợi nhuận
giúp có lợi nhuận cao. MH OM490, OM7347, OM7167 lần lượt là 43,41
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triệu/ha, 42,05 triệu/ha, 40,92 triệu/ha so với 29,27 triệu/ha của đối chứng
OM5451.
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,5 đây là MH mang lại hiệu quả cao,
có thể nhân rộng (Bảng 4.7).
Bảng 4.8. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất nguyên chủng tại xã Buôn Tría, vụ
ĐX 2016 – 2017
TT

H n

ục

Giốn
OM4900 OM7347 OM7167 OM5451

1

Tổn thu (triệu/h )

66,40

64,91

64,66

49,64

1.1

Năng suất khô (t/ha)

7,90

7,73

7,70

7,76

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

8,40

8,40

8,40

6,40

Tổn chi hí (triệu/h )

25,38

25,38

25,37

21,04

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2.3

Lúa giống

2,40

2,40

2,40

1,80

2.4

Cấy dặm

5,50

5,50

5,50

2,20

2.5

Khử lẫn

1,50

1,50

1,50

–

2.6

Thuốc BVTV

4,70

4,70

4,70

5,50

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,45

2.8

Thu hoạch lúa, phơi

2,90

2,89

2,88

2,89

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

41,01

39,53

39,29

28,60

2

3

ợi nhuận (triệu đ)/h

4

Hiệu qu đồn vốn

2,62

2,56

2,55

2,36

5

Chênh ệch ợi nhuận

12,41

10,93

10,69

–

Kết quả c ng tương tự với 02 MH trên tiết kiệm được phân bón, thuốc hóa
học, năng suất tăng và giá bán cao hơn lúa thương phẩm, giúp tăng lợi nhuận
đáng kể so với MH lá thương phẩm phổ biến tại địa phương.
+ MH OM4900 cao hơn 12,41 triệu/ha so với đối chứng
+ MH OM7347 cao hơn 10,93 triệu/ha so với đối chứng
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+ MH OM7167 cao hơn 10,69 triệu/ha so với đối chứng.
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,5 đây là MH mang lại hiệu qua cao,
có thể nhân rộng (Bảng 4.8).
Bảng 4.9. Trung bình hiệu quả kinh tế của 03 MH trên từng giống
Giốn

Trung bình

OM4900

Lợi nhuận (triệu/ha)
Tỷ suất lợi nhuận
Chênh lệch lợi nhuận (triệu/ha)

OM7347

OM7167

OM5451

42,58

41,14

39,98

28,92

2,68

2,62

2,58

2,41

13,66

12,23

11,06

–

Nhìn chung, trong 03 MH nhân giống cấp nguyên chủng và bao tiêu sản
phẩm cấp nguyên chủng các giống đều cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao
hơn đối chứng > 11 triệu/ha.
Giống cho hiệu quả kinh tế cao nhất lần lượt là OM4900, OM7347,
OM7167. Thể hiện qua trung bình chênh lệch lợi nhuận so với đối chứng là
13,66 triệu/ha, 12,2 triệu/ha, 11,06 triệu/ha.
Tỷ suất lợi nhuận tất cả MH đếu > 2 (Bảng 4.9), chứng tỏ đây là các MH có
hiệu quả, có thể nhân rộng trên địa phương tùy vào điều kiện thời tiết, lịch thời
vụ, và nhu cầu thị trường mà chọn giống phù hợp.
4.1.2.

dựn MH s n u t

iốn c

ác nhận

4.1.2.1. Ảnh h ởn củ các dịch h i chính
Vụ Hè Thu 2017 thời tiết tương đối thuận lợi để sản xuất lúa, mặc dù mưa
nhiều nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển, c ng như đổ ngã giai
đoạn trổ, thu hoạch. Trong quá trình sản xuất một số loại sâu, bệnh quan trọng
như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá, bệnh thối cổ bông sau trổ
như sau:
- Bệnh h i: Kết quả ghi nhận bệnh hại ở Bảng 4.10 cho thấy:
Bệnh đạo ôn lá được ghi nhận xuất hiện trên tất cả các giống OM4900,
OM7347, OM7167, OM5451 (đối chứng làm theo canh tác của nông dân), tập
trung giai đoạn 25 – 40 ngày sau sạ và tiến hành phun thuốc đặc trị 1 lần Beam
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75WP riêng MH đối chứng phun 02 lần với Flash 750WP, bệnh được kiểm soát
với t lệ bệnh được khống chế dưới 28,3% (OM7347, xã Buôn Triết), vết bệnh
từ cấp 1 đến cấp 3, không ảnh đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
Bệnh cháy bìa lá xuất hiện ở hầu hết trên các giống, xuất hiện sớm hơn so
với vụ Đông Xuân, 50 ngày sau sạ, bệnh này được phun trị 02 lần cách nhau 1
tuần bằng thuốc đặc trị Staner, bệnh được khống chế ở t lệ bệnh dưới 14,2%.
Bệnh c ng không gây hại đến năng suất lúa trong giai đoạn trổ chín.
Tương tự, bệnh thối cổ bông, lem lép hạt được phòng trị trước vào sau trổ 1
tuần t lệ bệnh xuất hiện dưới 5,4%.
Bảng 4.10. T lệ một số bệnh hại chính trên MH sản xuất cấp xác nhận, vụ HT 2017
Bệnh đ
Giốn

OM
4900
OM
7347
OM
7167
OM
5451

ôn (%)

B c á (%)

Buôn

Buôn

tría

triết

Liêng

tría

triết

20,1

25,3

22,1

10,3

20,1

28,3

25,1

16,3

15,3

18,2

16,3

Thối cổ bôn (%)

Buôn Buôn

Buôn

Buôn

Liêng

tría

triết

Liêng

12,2

8,5

3,5

4,3

4,5

13,2

9,6

9,6

3,2

4,8

3,9

23,2

14,2

13

9,4

2,2

3,4

6

22,1

1,6

11,5

10,5

3,1

2,3

5,4

Nhìn chung, các bệnh gây hại chính đều xuất hiện nhưng được phát hiện và
áp dụng phòng trị kịp thời, các bệnh được khống chế ở t lệ bệnh thấp và không
gây ảnh hưởng đến năng xuất và chất lượng hạt giống. Ruộng đối chứng sử dụng
giống phổ biến, mật số cao và sử dụng lượng phân bón cao so với MH nên bệnh
có xu hướng xuất hiện sớm và nặng hơn phải tăng số lần áp dụng thuốc bào vệ
thực vật từ 1 – 2 lần mới không chế được bệnh.
- S u h i: Kết quả ghi nhận bệnh hại ở Bảng 4.11 cho thấy:
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Đối với côn trùng gây hại, ghi nhận trên 02 đối tượng chín sâu cuốn lá và
rây nâu. Sâu cuốn lá xuất hiện ở giai đoạn 30 – 35 ngày sau cấy với t lệ trên
10% và được khống chế ở t lệ bệnh 15,1% diện tích gây hại từ cấp 1 – 3, diện
tích gây hại dưới 5% (theo QCVN 01 – 166 : 2014/BNNPTNT).
Rầy nâu xuất hiện giai đoạn 60–65 ngày sau sạ với mật số tương đối cao từ
1,5–3,3 con/bụi. Cao nhất là MH đối chứng và ghi nhận xuất hiện sớm hơn so
với các giống khác. Được phòng trị khi rầy được tuổi 2–3 với thuốc đặc trị
Chess 30WG tất cả các MH đều áp dụng 02 lần phun.
Nhìn chung, các loại sâu bệnh hại chính đều xuất hiện trên tất cả các giống
với áp lực không gây thành dịch, được phát hiện sớm và khống chế đúng thời
điểm không phát thành dịch, không gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng
hạt giống. Đây là các MH sản xuất lúa giống nên được thường xuyên theo dõi,
khi phát hiện sâu bệnh vừa xuất hiện đạt ngưỡng phòng trị thì áp dung thuốc đặc
trị theo khuyến cáo để khống chế bệnh c ng như côn trùng gây hại.
Bảng 4.11. T lệ một số côn trùng gây hại chính trên MH sản xuất cấp xác nhận,
vụ HT 2017
S u cuốn á (%)
Giốn

Buôn

Buôn

tría

triết

OM 4900

12,3

OM 7347

Rầ n u (c n/bụi)
Buôn

Buôn

Liêng

tría

triết

Liêng

10,2

7,5

3,2

1,5

1,6

14,5

7,4

8,6

2,5

3,1

1,7

OM 7167

10,5

9,1

5,2

3,2

2,4

2,1

OM 5451

15,4

15,5

8,3

2,2

2,9

3,3

4.1.2.2. Năn su t v các th nh hần năn su t củ các MH
Tương tự MH nguyên chủng, do đặc tính thì có sự khác biệt về số hạt
chắc/bông giữa giống OM5451 so với các giống OM4900, OM7347, OM7167
(Bảng 4.12, Bảng 4.13 và Bảng 4.14). Về năng suất và các thành phần năng suất
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của MH ở 03 xã, hầu hết các ch tiêu đánh giá không có sự khác biệt thống kê
giữa các MH c ng như so với đối chứng.
Các MH áp dụng biện pháp sạ hàng 100 kg/ha và đối chứng sạ lan 150
kg/ha có số bông/m2, trọng lượng 1.000 hạt và số hạt chắc/bông ch sai khác
trong phạm vi sai số không có ý nghĩa về mặt thống kê.
Vụ Hè Thu hầu hết các giống có khả năng đâm chối khá, số bông/m 2 cao và
dao động từ 490 – 507 chồi.
Năng suất của hầu hết các giống cao từ 6,20 – 6,69 tấn/ha, trên cùng giống
và giữa các giống chênh lệch nhau dao động từ 100 – 300 kg/ha.
Các ch tiêu trên của các giống MH tương đương hoặc có xu hướng cao
hơn so với đối chứng OM5451, cho thấy các giống trong MH thích nghi cao,
phù hợp cho cả vụ Đông Xuân và Hè Thu. Riêng đối với giống OM7167 xu
hướng phát triển tốt hơn các giống còn lại thể hiện qua năng suất.
Bảng 4.12. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp xác
nhận tại Đắk Liêng, vụ HT 2017.
Giốn

Số bôn /

2

TL 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

507

28,1

96 a

6,32

OM7347

496

28,2

98 a

6,44

OM7167

495

27,6

97 a

6,20

OM5451

498

27,7

87 b

6,18

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

11,5

2,7

5,8

8,5

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng
Bảng 4.13. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp xác
nhận tại Buôn Triết, vụ HT 2017.
Giốn

Số bôn /

2

T 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

499

28,3

100 a

6,21

OM7347

496

27,8

99 a

6,27

OM7167

501

27,8

94 a

6,38
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OM5451

504

27,9

88 b

6,26

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

11,7

3,0

6,9

10,2

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng
Bảng 4.14. Năng suất và các thành phần năng suất của các MH sản xuất cấp xác
nhận tại Buôn Tría, vụ HT 2017.
Giốn

Số bôn /

2

T 1000 h t ( ) H t ch c/bôn

Năn su t (t n/h )

OM4900

490

28,1

95 a

6,50

OM7347

497

28,0

96 a

6,40

OM7167

489

28,0

93 a

6,69

OM5451

497

27,5

87 b

6,49

F

ns

ns

*

ns

CV (%)

1,7

2,9

7,4

10,3

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng
Chất lượng giống của MH cấp xác nhận đã được Phòng thử nghiệm giống
cây trồng – Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long kiểm định lấy mẫu và kiểm
nghiệm cấp giấy chứng nhận do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm
cây trồng vùng Nam bộ thực hiện. Kết quả các MH đều đạt chất lượng nguyên
chủng theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01–54:2011/BNNPTNT với phương pháp
lấy mẫu và thử nghiệm TCVN 8548:2011 (đính kèm phụ lục).
Lượng lúa giống đạt phẩm cấp đã được dự án ký thỏa thuận bao tiêu với
doanh nghiệp vật tư nông nghiệp Hoàng Hảo, huyện Lắk và được ký hợp đồng
từng thời điểm cụ thể đầu vụ (HĐ 07/HĐKT).
4.1.2.3. Hiệu qu

inh tế củ các MH s n u t

c

ác nhận

MH tại xã Đắk Liêng các giống MH có năng suất tương đương nhau dao
động từ 6,21–6,38 tấn/ha so với 6,26 tấn/ha của đối chứng OM5451.
Các MH được áp dụng phương pháp sạ hàng và biện pháp canh tác “3G3T”
đã giúp tiết kiệm được:
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+ Thuốc bảo vệ thực vật: 2 lần phun thuốc (bệnh đạo ôn, rầy nâu)
1.050.000 đ/ha.
+ Phân bón: áp dụng công thức phân 100 N – 60 P2O5 – 40 K2O so với 110
N – 60 P2O5 – 54 K2O tiết kiệm được 430.000 đ/ha.
Chi phí liên quan đến kỹ thuật sản xuất giống một số khoản chi tăng so
với đối chứng khoảng 2.000.000 đ/ha
+ Sạ hàng: 200.000 đ/ha
+ Khử lẫn: 1.800.000 đ/ha
Tuy nhiên với giá trị sản phẩm cao hơn, lúa khô xác nhận (chưa thành
phẩm) 8.000 đ/kg đã giúp MH sản xuất lúa xác nhận đạt hiệu quả cao hơn,
cụ thể:
+ MH OM4900 cao hơn 9,01 triệu/ha
+ MH OM7347 cao hơn 9,47 triệu/ha
+ MH OM7167 cao hơn 10,30 triệu/ha
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,3 đây là MH mang lại hiệu qua cao,
có thể nhân rộng.
Bảng 4.15. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất xác nhận tại xã Đắk Liêng, vụ HT
2017
TT

H n

ục

Giốn
OM4900 OM7347 OM7167 OM5451

1

Tổn thu (triệu/h )

49,71

50,17

51,01

40,68

1.1

Năng suất khô (t/ha)

6,21

6,27

6,38

6,26

1.2

Giá lúa/kg (1.000 đ)

8,00

8,00

8,00

6,50

21,15

21,15

21,16

21,13

2

Tổn chi hí (triệu/h )

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2,3

Lúa giống

1,30

1,30

1,30

1,80

2.4

Cấy dặm

2,20

2,20

2,20

2,00

2.5

Khử lẫn

1,80

1,80

1,80

–
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H n

2.6

Thuốc BVTV

4,65

4,65

4,65

5,70

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,62

2,8

Thu hoạch lúa, phơi

2,81

2,81

2,82

2,81

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

28,56

29,02

29,85

19,55

3

ục

Giốn

TT

ợi nhuận (1000đ)/h

OM4900 OM7347 OM7167 OM5451

4

Tỷ su t ợi nhuận

2,35

2,37

2,41

1,93

5

Chênh ệch ợi nhuận

9,01

9,47

10,30

–

MH tại xã Buôn Triết các giống MH OM4900, OM7347 gần như không
khác biệt với đối chứng, ch có OM7167 cao hơn 120 kg/ha so với đối chứng là
một yếu tố giúp MH có hiệu quả kinh tế hơn.
Các MH được áp dụng phương sạ hàng và biện pháp canh tác “3G3T”, đã
giúp tiết kiệm 2 lần phun thuốc quản lý sâu bệnh hại khoảng 1.050.000 đ/ha.
Chi phí liên quan đến kỹ thuật sản xuất giống một số khoảng chi tăng so
với đối chứng: khoảng 2.000.000 đ/ha (các khoản chi c ng tương tự như MH
Đắk Liêng).
Kết hợp năng suất và giá bán cao hơn lúa thương phẩm giúp lợi nhuận
giúp có lợi nhuận cao. MH canh tác các giống OM490, OM7347, OM7167 lần
lượt là 9,01 triệu/ha, 42,05 triệu/ha, 9,47 triệu/ha so với 10,30 triệu/ha của đối
chứng OM5451.
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,3 đây là MH mang lại hiệu quả
cao, có thể nhân rộng.
Bảng 4.16. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất xác nhận tại xã Buôn Triết, vụ HT
2017.
TT
1

H n

ục

Tổn thu (triệu/h )

Giốn
OM4900 OM7347 OM7167 OM5451
49,71

50,17

51,01

40,68
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1.1

Năng suất khô (t/ha)

6,21

6,27

6,38

6,26

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

8,00

8,00

8,00

6,50

Tổn chi hí (triệu/h )

21,15

21,15

21,16

21,13

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2.3

Lúa giống

1,30

1,30

1,30

1,80

2.4

Cấy dặm

2,20

2,20

2,20

2,00

2.5

Khử lẫn

1,80

1,80

1,80

–

2.6

Thuốc BVTV

4,65

4,65

4,65

5,70

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,62

2.8

Thu hoạch lúa, phơi

2,81

2,81

2,82

2,81

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

3

Lợi nhuận (1000đ)/ha

28,56

29,02

29,85

19,55

4

Tỷ suất lợi nhuận

2,35

2,37

2,41

1,93

5

Chênh lệch lợi nhuận

9,01

9,47

10,30

–

2

Kết quả tính hiệu quả kinh tế của MH sản xuất xác nhận tại xã Buôn Tría,
vụ ĐX HT 2017 c ng tương tự với 02 MH trên tiết kiệm được phân bón, thuốc
hóa học, năng suất tăng và giá bán cao hơn lúa thương phẩm.
+ MH OM4900 cao hơn 9,44 triệu/ha
+ MH OM7347 cao hơn 9,63 triệu/ha
+ MH OM7167 cao hơn 11,97 triệu/ha
Các MH đạt được tỷ suất lợi nhuận > 2,4 đây là MH mang lại hiệu qua cao,
có thể nhân rộng.
Trong vụ Hè Thu giống lúa OM7167 trong MH sản xuất lúa giống cấp xác
nhận tỏ ra vượt trội về năng suất so với các giống khác.

57

Bảng 4.17. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất xác nhận tại xã Buôn Tría, vụ ĐX
HT 2017
H n

TT

ục

Giốn
OM4900 OM7347 OM7167 OM5451

1

Tổn thu (triệu/h )

51,97

51,16

53,51

42,17

1.1

Năng suất khô (t/ha)

6,50

6,40

6,69

6,49

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

8,00

8,00

8,00

6,50

21,41

20,41

20,42

21,04

2

Tổn chi hí (triệu/h )

2.1

Làm đất

2,20

2,20

2,20

2,20

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

1,00

1,00

2.3

Lúa giống

1,30

1,30

1,30

1,80

2.4

Cấy dặm

2,20

2,20

2,20

2,00

2.5

Khử lẫn

2,00

1,00

1,00

–

2.6

Thuốc BVTV

4,70

4,70

4,70

5,50

2.7

Phân bón

4,19

4,19

4,19

4,72

2.8

Thu hoạch lúa, phơi

2,82

2,82

2,83

2,82

2.9

Nước

1,00

1,00

1,00

1,00

30,56

30,75

33,09

21,12

3

ợi nhuận (triệu/h )

4

Tỷ su t ợi nhuận

2,43

2,51

2,62

2,00

5

Chênh ệch ợi nhuận

9,44

9,63

11,97

–

Bảng 4.18. Trung bình lợi nhuận của các MH trên từng giống
Trung bình

Giốn
OM4900

OM7347

OM7167

OM5451

Lợi nhuận (triệu/ha)

29,79

30,33

30,73

20,11

Tỷ suất lợi nhuận

2,40

2,45

2,47

1,96

Chênh lệch lợi nhuận (triệu/ha)

9,68

10,22

10,62

–
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Trong 03 MH nhân giống và bao tiêu sản phẩm cấp xác nhận các giống đều
cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng gần 10 triệu/ha, thấp hơn
vụ Đông Xuân.
Khác với vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu giống cho hiệu quả kinh tế nhất là
giống OM7167 với trung bình chênh lệch lợi nhuận so với đối chứng là 10,62
triệu/ha.
Đồng thời tỷ suất lợi nhuận tất cả MH đều > 2, chứng tỏ đây là các MH có
hiệu quả, có thể nhân rộng trên địa phương tùy vào điều kiện thời tiết, lịch thời
vụ và nhu cầu thị trường mà chọn giống phù hợp.
Triệu đồn
15

14
12

12

11

10

10

12

11

10

09

NC

XN

06
03

OM4900

OM7347

OM7167

TB

Hình 4.1. Trung bình lợi nhuận chênh lệch của các loại mô hình

Trong điều kiện sản xuất lúa giống đạt phẩm cấp sẽ làm tăng lợi nhuận so
với sản xuất lúa thương phẩm 10,2 triệu/ha đối với MH sản xuất lúa giống cấp
xác nhận, 12,3 triệu/ha đối với MH sản xuất lúa giống cấp xác nhận. Trung bình
chênh lệch lợi nhuận của MH sản xuất nguyên chủng cao hơn so với MH sản
xuất lúa xác nhận khoảng 1,2 lần.
4.1.3. X

dựn MH s n u t

th

n

h

ch t

ợn c

4.1.3.1. Năn su t v các th nh hần năn su t củ các MH
Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, l rút ở xã Đắk Liêng chậm không
triển khai thực hiện được MH sản xuất lúa thương phẩm tại xã Đắk Liêng. MH
được chuyển về xã Buôn Triết. Do đó, Buôn Triết có 02 MH ở 02 địa điểm khác
nhau và thực hiện trên giống OM4900.
59

Ghi nhận thực hiện: Điểm chính khác và đồng nhất giữa mô hình và đối chứng.
Nội dun

Mô hình

Giốn

OM4900

Mật độ s

100

Buôn

Buôn

Buôn

triết 1

triết 2

tría

OM4900
150 kg/ha

kg/ha

Chênh ệch

OM4900 OM7347 Đều cấp xác nhận
150

150

kg/ha

kg/ha

Đối chứng tăng
50 kg/ha

100 N – 106 N – 111 N – 110 N – Buôn

Phân bón

Triết

1

60 P2O5 – 60 P2O5 – 60 P2O5 60 P2O5 tăng 13 kg urea,
40 K2O

48 K2O

– 54 K2O – 50 K2O 13

kg

Buôn

KCl/ha;
Triết

2

tăng 23 kg urea,
23

kg

KCl/ha;

Buôn Tría tăng
21,7 kg urea và
16,6 kg KCL
Thuốc

Phun khi Phun

Phun

Phun

Tăng 1 – 3 lần so

BVTV

xuất hiện ngừa, theo ngừa,

ngừa,

với mô hình

bệnh

tập quán, theo tập theo tập

(phát

và thường quán,

quán,

hiện sớm phát hiện hoặc
và

hoặc

đến trễ: 8 lần phát hiện phát hiện

ngưỡng
phòng

phun

trễ:

10 trễ: 9 lần

lần phun

phun

trừ: 7 lần
phun
cỏ,
n ớc,

Giống nhau

c

dặ…..
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Thời tiết vụ ĐX thuận lợi để sản xuất lúa, lúa sinh trưởng phát triển tốt,
không ghi nhận hiện tượng đổ ngã giai đoạn trổ, thu hoạch.
Trong quá trình sản xuất một số loại bệnh quan trọng như bệnh đạo ôn lá,
bệnh bạc lá, bệnh thối cổ bông sau trổ:
+ Bệnh đạo ôn lá được ghi nhận xuất hiện trên tất cả các giống OM4900,
OM7347, tập trung giai đoạn 30 – 35 ngày sau sạ và tiến hành phun thuốc đặc trị
Beam 75WP, bệnh được kiểm soát với t lệ bệnh được khống chế không phát
thành dịch không ảnh đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
+ Bệnh cháy bìa lá xuất hiện ở hầu hết trên các giống, xuất hiện sau 50
ngày sau sạ, bệnh này được phun trị 02 lần cách nhau 1 tuần bằng thuốc đặc trị
Bệnh c ng không gây hại đến năng suất lúa trong giai đoạn trổ chín.
Tương tự, bệnh thối cổ bông, lem lép hạt được phòng trị trước vào sau trổ 1
tuần t lệ bệnh xuất hiện dưới 5%.
Đối với côn trùng gây hại, ghi nhận trên 02 đối tượng chín sâu cuốn lá và
rây nâu. Rầy nâu xuất hiện giai đoạn 40 ngày sau sạ, được phun trị khi rầy được
tuổi 2 – 3 với thuốc đặc trị Chess 30WG.
Nhìn chung, các loại sâu bệnh hại chính đều xuất hiện trên tất cả các
giống của MH với áp lực không gây thành dịch, được phát hiện sớm và khống
chế đúng thời điểm không phát thành dịch, không gây ảnh hưởng đến năng suất
và chất lượng hạt giống.
Riêng MH Buôn Triết 1 bệnh đạo ôn lá xuất hiện sớm, MH đối chứng phát
hiện trễ khi bệnh đã gây hại nhiều mới tiến hành phun thuốc trị nên đã ảnh
hưởng đến khả năng đâm chồi, và tỷ lệ hạt chắc giảm khi xuất hiện bệnh thối cổ
bông khoảng 10% vào giai đoạn trổ chín đã làm giảm năng suất của MH đối
chứng và khác biệt thống kê so với MH áp dụng “1P5G” hiệu quả (Bảng 4.19).
MH Buôn Triết 1 áp dụng biện pháp sạ thưa 100 kg/ha và đối chứng sạ lan
150 kg/ha cho số bông/m2 cao hơn khác biệt thống kê so với MH đối chứng.
Mặc dù sạ thưa, cây lúa có khả năng đâm chồi bù trừ trong giai đoạn mạ nên cho
số bông/m2 không thấp hơn thậm chí còn cao hơn các ruộng sạ dầy. Theo
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Nguyễn Văn Luật (2008) việc giảm số lượng giống gieo sạ không đơn thuần ch
là một con số mà nó còn thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa các quần thể lúa
trên đồng ruộng. Nếu sạ thưa, cây lúa sẽ hấp thụ ánh sáng tốt hơn, sinh trưởng
mạnh, hạn chế dịch bệnh phát triển.
C ng theo nhiều nhà khoa học việc gieo sạ dày ngay từ đầu có một số bất
lợi, một là mặt ruộng quá rậm rạp nên sẽ có nhiều sâu bệnh, hai là rất tốn phân
vì phải nuôi nhiều chồi vô hiệu (vì lúa vẫn đẻ nhánh nhưng sau nhánh con mới
tự chết đi). Qua nhiều so sánh thực nghiệm, ở nhiều vùng, quốc gia khác nhau,
các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế IRRI đã kết luận rằng: Với
giống lúa ngắn ngày, hiệu quả nhất là mỗi cây lúa lấy một bông chính và 2 bông
nhánh và mật độ sạ từ 80 – 100 kg giống/ha sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.
Việc sạ thưa của MH Buôn Triết 1 c ng giúp số hạt chắc/bông có xu hướng
tăng và khác biệt so với đối chứng. Ruộng sạ dầy lúa cạnh tranh ánh sáng và
dinh dưỡng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển đặc biệt là giai đoạn phân
hóa đồng sẽ làm giảm số hạt và số hạt chắc trên bông.
Theo Nguyễn văn Hoan (2006), trước khi trổ bông, nếu cây lúa sinh trưởng
tốt, quang hợp thuận lợi thì hàm lượng tinh bột được tích l y và vận chuyển lên
hạt nhiều, làm cho tỷ lệ hạt chắc cao. Mạch dẫn vận chuyển tốt thì quá trình vận
chuyển tinh bột tích l y trong cây đến hạt được tốt làm tỷ lệ hạt chắc sẽ cao. Tỷ
lệ hạt chắc còn chịu ảnh hưởng của quá trình quang hợp sau khi trổ bông. Sau
khi trổ bông, quang hợp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tích l y tinh bột trong
phôi nh ; ở giai đoạn này, nếu điều kiện khí hậu không thuận lợi cho quá trình
quang hợp thì tỷ lệ hạt chắc giảm rõ rệt.
Mặc dù các ch tiêu số bông/m2 hạt chắc/bông có khác biết giữa các MH.
Tuy nhiên trọng lượng 1.000 hạt thì không có sự khác biệt bởi theo Yoshida
(1981) thì ở hầu hết các điều kiện, trọng lượng 1.000 hạt của cây lúa trong ruộng
là một đặc tính rất ổn định của giống.
Theo Uga Y (2007), trọng lượng 1.000 hạt là yếu tố cuối cùng tạo năng
suất lúa, yếu tố này ít biến động so với các yếu tố khác, ít chịu tác động của điều
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kiện môi trường và phụ thuộc chủ yếu vào giống. Nếu áp dụng kỹ thuật canh tác
không hợp lý, bón phân thiếu cân đối sẽ làm cho cây yếu, dễ đổ ngã, hạt lép
lửng, năng suất hạt giảm rõ rệt. Theo Chan và cs. (1984), kết quả nghiên cứu của
nhiều tác giả cho thấy trọng lượng 1.000 hạt ở lúa chịu tác động rất ít bởi các
yếu tố môi trường. Để tăng trọng lượng hạt, trước lúc trổ bông, cần bón nuôi
đòng để làm tăng kích thước vỏ trấu. Sau khi trổ bông, cần tạo điều kiện cho cây
sinh trưởng tốt để quang hợp được tiến hành mạnh mẽ, tích l y được nhiều tinh
bột thì trọng lượng hạt sẽ cao.
MH Buôn Triết 1 cho thành phần năng suất cao hơn MH đối chứng góp
phần làm tăng năng suất thực tế khác biệt so với đối chứng, với mức chênh lệch
thực tế 360 kg/ha (Bảng 4.19).
Bảng 4.19. Các thành phần năng suất lúa và năng suất MH Buôn Triết 1, giống
OM4900, vụ ĐX 2017–2018
MH

Số bông/
m2

Hạt chắc /bông

TL 1.000 hạt
(g)

Năng suất (t/ha)

Buôn triết 1

513

95

28,3

8,11

Đối chứng

499

86

27,8

7,75

*

*

ns

*

0,03

0,04

0,21

0,05

T–test
P– Value

Ghi chú: *: khác bi t ở mức 5%; ns: không khác bi t; TL: trọng lượng

Các thành phần năng suất và năng suất lúa trình bày ở Bảng 4.20 và Bảng
4.21 cho thấy, các MH Buôn Triết 2, Buôn Tría áp dụng biện pháp kỹ thuật
“1P5G”, sử dụng biện pháp sạ thưa 100kg/ha và đối chứng sạ lan 150 kg/ha cho
số bông/m2 hầu như không khác biệt thống kê giữa các MH. Trọng lượng 1.000
hạt và số hạt chắc/bông c ng tương tự.
Cây lúa có khả năng đâm chồi bù trừ trong giai đoạn mạ, khi sạ thưa với
mật độ 100 kg/ha hầu như không ảnh hưởng đến số bông/m2 cao và dao động từ
495 – 513 chồi.
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Năng suất của hầu hết các giống cao từ 7,72 – 8,11 tấn/ha, trên cùng giống
và giữa các giống chênh lệch nhau dao động từ 100 – 400 kg/ha.
Việc áp dụng “1P5G”, giảm phân bón không những không làm giảm năng
suất mà còn giảm sâu bệnh gây hại, giúp giảm chi phí thuốc bào vệ thực vật. Cụ
thể sẽ được phân tích phần hiệu quả kinh tế của các MH phía sau.
Bảng 4.20. Các thành phần năng suất lúa và năng suất MH Buôn Triết 2, giống
OM4900, vụ ĐX 2017–2018
Số bông/

MH

m2

Hạt chắc /bông TL 1000 hạt (g)

Năng suất (t/ha)

Buôn triết 2

504

93

28,2

7,81

Đối chứng

499

85

27,8

7,72

ns

ns

ns

ns

0,45

0,06

0,21

0,65

T–test
P– Value

Ghi chú: ns: không khác bi t; TL: trọng lượng

Bảng 4.21. Các thành phần năng suất lúa và năng suất MH Buôn Tría, giống
OM7347, vụ ĐX 2017–2018
MH

Số bông/
m2

Hạt chắc /bông

TL 1000 hạt (g)

Năng suất
(t/ha)

Buôn Tría

497

90

27,8

7,87

Đối chứng

495

82

27,7

7,71

T–test

ns

ns

ns

ns

0,79

0,10

0,68

0,35

P– Value

Ghi chú: ns: không khác bi t; TL: trọng lượng

4.1.3.2. Hiệu qu

inh tế củ các MH s n u t

th

n

h

MH sử dụng OM4900 áp dụng biện pháp kỹ thuật “1P5G” đã giảm chi phí
hơn so với MH đối chứng 1.460.000 đ/ha trong đó:
+ Sử dụng giống xác nhận sạ thưa với mật độ 100 kg/ha giảm 50 kg/ha, với
giá lúa 12.000 đ/kg đã giúp tiết kiệm được 600.000 đ/ha.
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+ MH đối chứng sạ dầy, sâu bệnh hại xu hướng xuất hiện sớm hơn 2 – 3
ngày với áp lực cao hơn, đặc biệt là bệnh đạo ôn xuất hiện sớm nên phải phun 2
lần thuốc đặc trị tăng chi phí thêm 550.000 đ/ha.
+ Giảm lượng phân hóa học 310.000 đ/ha. Do tiết kiệm được lượng phân
bón Urê và KCl khi áp dụng công thức phân 100 N – 60 P2O5 – 40 K2O so với
106 N – 60 P2O5 – 48 K2O của MH đối chứng.
Ngoài ra, năng suất thực tế có xu hướng tăng so với MH đối chứng, thực tế
là 360 kg/ha với giá lúa khô 7.000 đ/kg làm tăng thu nhập thêm 2.520.000 đ/ha.
Áp dụng biện pháp canh tác sạ thưa, bón phân cân đối giúp cây lúa phát
triển mạnh tăng năng suất giúp tăng làm 4.030.000 đ/ha.
Tỷ suất lợi nhuận thực tế của MH là 3,11, tỷ suất > 2, chứng tỏ đây MH
có hiệu quả, có thể nhân rộng trên địa phương tùy vào điều kiện thời tiết, lịch
thời vụ.
Bảng 4.22: Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất thương phẩm MH Buôn Triết 1,
tại xã Buôn Triết, giống OM4900, vụ ĐX 2017 – 2018
TT

H n

1

ục

MH Buôn Triết 1

Chênh ệch

MH 1P5G

ối chứn

Tổn thu (triệu/h )

56,80

54,26

2,54

1.1

Năng suất khô (t/ha)

8,11

7,75

0,36

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

7,00

7,00

–

Tổn chi hí (triệu/h )

18,24

19,74

(1,49)

2.1

Làm đất

2,20

2,20

–

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

–

2.3

Lúa giống

1,30

1,95

(0,65)

2.4

Cấy dặm

2,00

2,00

–

2.5

Thuốc BVTV

4,65

5,20

(0,55)

2.6

Phân bón

4,19

4,50

(0,31)

2.7

Thu hoạch lúa, phơi

2,91

2,89

0,02

2.8

Nước

1,00

1,00

–

2
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H n

TT

ục

ợi nhuận (triệu/h )

3

MH Buôn Triết 1

Chênh ệch

MH 1P5G

ối chứn

38,56

34,53

4,03

4

Tỷ su t ợi nhuận

3,11

2,75

0,36

5

Chênh ệch ợi nhuận

4,03

–

4,03

MH sử dụng OM4900 áp dụng biện pháp kỹ thuật “1P5G” đã mang lại hiệu
quả kinh tế hơn so với MH đối chứng là 2.740.000 đ, trong đó:
+ Chi phí giống sạ thưa giảm: 600.000 đ
+ Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 1.600.000 đ, do MH nông dân tăng
3 lần phun thuốc so với MH “1P5G” trừ bệnh cháy lá và rầy nâu.
+ Giảm lượng phân hóa học: 540.000 đ/ha. Do tiết kiệm được lượng phân
bón Urê và KCl khi áp dụng công thức phân 100 N – 60 P2O5 – 40 K2O so với
111 N – 60 P2O5 – 54 K2O của MH đối chứng.
Áp dụng biện pháp canh tác sạ thưa, bón phân cân đối giúp cây lúa phát
triển mạnh năng suất có xu hướng tăng làm tăng lợi 3.340.000 đ/ha.
Bảng 4.23. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất thương phẩm Buôn Triết 2, tại xã
Buôn Triết, giống OM4900, vụ ĐX 2017 – 2018.
MH Buôn Triết 2
TT

H n

ục

Chênh ệch
MH 1P5G

ối chứn

1

Tổn thu (triệu/h )

54,66

54,05

0,61

1.1

Năng suất khô (t/ha)

7,81

7,72

0,09

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

7,00

7,00

–

Tổn chi hí (triệu/h )

18,63

21,37

(2,74)

2.1

Làm đất

2,20

2,20

–

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

–

2.3

Lúa giống

1,20

1,80

(0,60)

2.4

Cấy dặm

2,00

2,00

–

2.5

Thuốc BVTV

4,15

5,75

(1,60)

2

66

MH Buôn Triết 2
H n

TT

ục

Chênh ệch
MH 1P5G

ối chứn

2.6

Phân bón

4,19

4,73

(0,54)

2.7

Thu hoạch lúa, phơi

2,89

2,89

0,00

2.8

Nước

1,00

1,00

–

36,03

32,69

3,34

ợi nhuận (triệu/h )

3
4

Tỷ su t ợi nhuận

2,93

2,53

0,40

5

Chênh ệch ợi nhuận

3,34

–

3,34

MH sử dụng OM7347 áp dụng biện pháp kỹ thuật “1P5G” đã mang lại hiệu
quả kinh tế hơn so với MH đối chứng: 1.810.000 đ.
+ Sử dụng giống xác nhận sạ thưa giảm chi phí: 600.000 đ.
+ Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 800.000 đ, do MH đối chứng tăng 2
lần phun thuốc so với MH trừ bệnh cháy lá và rầy nâu.
+ Giảm lượng phân hóa học: 420.000 đ/ha. MH đối chứng sử dụng lượng
phân bón tương ứng với công thức 110 N – 60 P2O5 – 50 K2O.
Áp dụng biện pháp canh tác sạ thưa, bón phân cân đối giúp cây lúa phát
triển mạnh năng suất có xu hướng tăng làm tăng lợi 2.820.000 đồng/ha.
Bảng 4.24. Hiệu quả kinh tế của MH sản xuất thương phẩm tại xã Buôn Triết,
giống OM7347, vụ ĐX 2017 – 2018
TT

H n

ục

MH Buôn Tría
MH 1P5G

ối chứn

Chênh ệch

1

Tổn thu (triệu/h )

51,17

50,17

1,00

1.1

Năng suất khô (t/ha)

7,87

7,72

0,15

1.2

Giá lúa/kg (1000 đ)

6,50

6,50

–

Tổn chi hí (triệu/h )

19,18

21,00

(1,81)

2.1

Làm đất

2,20

2,20

–

2.2

Làm cỏ

1,00

1,00

–

2.3

Lúa giống

1,20

1,80

(0,60)

2
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H n

TT

ục

MH Buôn Tría
MH 1P5G

ối chứn

Chênh ệch

2.4

Cấy dặm

2,00

2,00

–

2.5

Thuốc BVTV

4,70

5,50

(0,80)

2.6

Phân bón

4,19

4,61

(0,42)

2.7

Thu hoạch lúa, phơi

2,89

2,89

0,01

2.8

Nước

1,00

1,00

–

31,99

29,17

2,82

3

ợi nhuận (triệu/h )

4

Tỷ su t ợi nhuận

2,67

2,39

0,28

5

Chênh ệch ợi nhuận

2,82

–

2,82

Mô hình áp dụng “1P5G” và đối chứng đều sử dụng đều sử dụng giống
lúa chất lượng cao nên giá bán thương phẩm như nhau. Tuy nhiên nếu so với các
giống được trồng tại địa phương như IR64, OM5451,… giá chênh lệch cao hơn
từ 200 – 400 đ/kg, điều này càng thấy rõ hiệu quả của việc sử dụng giống lúa
chất lượng cao áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm giúp tiết kiệm được chi
phí và giá trị thương phẩm cao hơn canh tác truyền thống.
4.1.4 Tậ hu n ỹ thuật
Thực hiện tổng cộng 10 lớp tập huấn trong đó 06 lớp cho nông dân các xã
bao gồm nông dân trong các tổ giống và lân cận và 04 cuộc cho cán bộ kỹ thuật
tại các xã trong huyện và cán bộ của Phòng NN & PNTN, cụ thể như sau:
(1) – 03 lớp tập huấn nông dân tham gia sản xuất về qui trình sản xuất, chế
biến bảo quản lúa giống.
Tháng 5 năm 2017 đã triển khai 03 lớp tập tại 03 xã:
+ Đắk Liêng: 4/5/2017 số lượng 30 lượt tham dự
+ Buôn Triết: 6/5/2017 với 33 lượt người tham dự
+ Buôn Tría: 8/5/2017 với 29 lượt người tham dự
Qua tập huấn bà con nông dân đã nắm được các thông tin:
+ Đặc tính và tính thích nghi của các giống OM4900, OM7347, OM7167,
OM5451 và một số giống triển vọng.
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+ Quy trình sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng và cấp xác nhận.
+ Các tiêu chuẩn chất lượng hạt giống; chế biến bảo quản giống lúa theo
quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa theo tiêu chuẩn ngành: 10 TCN 395:
2006. Quy trình QCVN 01–54 : 2011/BNNPTNT.
+ Điều kiện sản xuất, kinh doanh hạt giống lúa được quy định tại Điều 4,
Thông tư số 42/2009/TT–BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ NNPTNT.
Ngoài ra còn kết hợp với tham quan MH sản xuất lúa giống cấp nguyên
chủng. Qua đó người dân có thông tin có thể trực tiếp tham gia vào sản xuất lúa
giống và kinh doanh.
(2) – Tập huấn 2 lớp cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp địa phương của các
xã và cán bộ Phòng NN & PTNT.
– Thời gian: tháng 5/2017 tổ chức 02 lớp với 43 lượt người tham dự
– Qua tập huấn học viên đã nắm được nội dung của biện pháp canh tác lúa
“1P5G”. Nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cách sử dụng phân bón tiết
kiệm hiệu quả. Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa theo tiêu chuẩn ngành:
10 TCN 395:2006 và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống lúa:
QCVN 01–54:2011/BNNPTNT, và một số văn bản pháp quy có liên quan đến
giống cây trồng.
Thông qua các kiến thức được học được cán bộ có hướng dẫn kỹ thuật
nông dân sản xuất lúa và kiểm tra giám sát quy trình kỹ thuật sản xuất của các cá
nhân, tổ chức sản xuất và kinh doanh lúa giống trên địa bàn.
(3) – 01 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp (xã, huyện, trung
tâm,…) bố trí thí nghiệm, khảo nghiệm giống.
Tháng 09 năm 2017 đã tập huấn cho cán bộ kỹ thuật với 21 lượt người
tham dự.
Tập huấn phương pháp bố trí thí nghiệm kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên
(Complete Randomized Design, CRD), kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên
(Randomized Complete Block Design, RCBD),… phương pháp thống kê đánh
giá kết quả thí nghiệm, khảo nghiệm giống. Qua đó các cán bộ kỹ thuật này có
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thể thực hiện khảo nghiệm đánh giá các giống mới lai tạo ra ở các Viện, Trường,
Công ty,….để quyết định cơ cấu giống của địa phương sau này.
(4) – 01 lớp tập huấn về công tác kiểm định đồng ruộng, lấy mẫu giống
cho các cơ sở giúp chủ động trong kiểm soát nội bộ chất lượng giống lúa sản
xuất và được cấp chứng ch .
Cuối năm 2017 đã đăng ký với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản
phẩm cây trồng vùng Nam bộ đào tạo cấp chứng ch cho 05 cán bộ kỹ thuật có
trình độ trung cấp trở lên, tổ chức tại huyện Lắk. Mục đích xây dựng đội ngủ có
khả năng kiểm định và lấy mẫu gửi kiểm nghiệm cho các cá nhân và tổ chức sản
xuất giống trên địa bàn huyện và các huyện xung quanh. Tuy nhiên, do điều kiện
khách quan, thiếu học viên không đủ điều kiện mở lớp. Đến tháng 6 năm 2019
Trung tâm mới mở được lớp đào tạo tại An Giang.
Kết thúc khóa học 05 cán bộ được cấp các chứng nhận như sau.
+ Chứng nhận người kiểm định theo quyết định Số: 285/QĐ–TT–KHTH
ngày 8 tháng 9 năm 2019, về việc cấp mã số người kiểm định giống cây trồng.
Cụ thể như sau:
STT
1

ƠN VỊ

TÊN
Trần Văn Mười

MÃ SỐ

HTX nông nghiệp Thành

NKD–GCT–19.026

Tín NKĐ–GCT
2

Võ Trí Bá

HTX DVNN Cánh Đồng

NKD–GCT–19.027

3

Phạm Xuân Huế

UBND xã Buôn Tría

NKD–GCT–19.028

4

Nguyễn Ngọc Côn

HTX sản xuất và dịch vụ

NKD–GCT–19.029

Nông – Ngư nghiệp Thái
Hải
5

Nguyễn Thị Huệ

Trạm

Trồng

trọt

và

NKD–GCT–19.030

BVTV huyện Lắk
+ Chứng nhận người lấy mẫu theo quyết định Số: 283/QĐ–TT–KHTH
ngày 4 tháng 9 năm 2019, về việc cấp mã số người lấy mẫu giống cây trồng. Cụ
thể như sau:
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STT
1

ƠN VỊ

TÊN
Trần Văn Mười

MÃ SỐ

HTX nông nghiệp Thành

NLM–GCT–19.026

Tín NKĐ–GCT
2

Võ Trí Bá

HTX DVNN Cánh Đồng

NLM–GCT–19.027

3

Phạm Xuân Huế

UBND xã Buôn Tría

NLM–GCT–19.028

4

Nguyễn Ngọc Côn HTX sản xuất và dịch vụ

NLM–GCT–19.029

Nông – Ngư nghiệp Thái
Hải
5

Nguyễn Thị Huệ

Trạm

Trồng

trọt

và

NLM–GCT–19.030

BVTV huyện Lắk
4.1.5. Hỗ trợ th nh ậ 03 tổ hợ tác nh n iốn
Từ đầu năm 2017 phối hợp với Phòng NN & PTNT, chính quyền địa
phương tại 03 điểm khảo sát chọn nông dân và địa điểm để thành lập tổ nhân
giống trên các xã Đắk Liêng, Buôn Triết, Buốn Tría.
Tiêu chuẩn chọn nông dân: là nông dân sản xuất giỏi, nông dân có đam mê
sản xuất giống lúa và các nông dân này có ruộng đất tập trung (tiện cho việc
quản lý sản xuất sau này). Mỗi tổ có từ 5 hộ trở lên, có một tổ trưởng tổ chức
hoạt động. Lợi nhuận được chia theo t lệ đóng góp của từng thành viên.
Song song đó đã tiến hành tập huấn cho các nông dân và cán bộ kỹ thuật tại
địa phương các kỹ thuật, quy trình sản xuất c ng như phương pháp quản lý tổ
nhân giống (thực hiện trong Nội dung 03).
Đến tháng 12 năm 2018 đã thành lập được 03 tổ nhân giống lúa (hồ sơ đính
kèm). Hoạt động theo Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị định số 151/2007/NĐ–
CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ
hợp tác.
Tháng 2 năm 2019 đã tổ chức cho đoàn gồm 11 người tham quan tại HTX
Nông nghiệp Thới Tân (Số 19, ấp Đông Hoà A, Xã Thới Tân – Huyện Thới
Lai – Cần Thơ) đây là MH hợp tác xã đi lên từ các tổ nhân giống và hoạt động
có hiệu quả.
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Tại đây đoàn đã được trình bày, giao lưu và học hỏi về phương thức tổ
chức, cách vận hành c ng như tổ chức sản xuất kinh doanh một HTX có hoạt
động sản xuất lúa giống.
4.2. Tác độn v
4.2.1 Ph

ợi ít củ dự án

n thức triển h i

Viện lúa ĐBSCL chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất, chế biến
và các sản phẩm liên quan đến cơ quan chủ quản, địa phương. Tiếp tục giữ vững
và mở rộng qui mô hoạt động của các tổ nhận giống, các cán bộ được đào tạo
kiểm định kiểm nghiệm. Duy trì sự hợp tác với các doanh nghiệp tiêu thụ lúa
giống và lúa hàng hóa ổn định đầu ra làm nền tảng cho việc xây dựng các cánh
đồng lớn.
Tiếp tục hợp tác với Viện lúa ĐBSCL để đưa các tíến bộ kỹ thuật về sản
xuất lúa nhất là về công nghệ hạt giống, giống lúa mới đến với tổ sản xuất giống
và nông dân sản xuất giỏi để nâng cao giá trị lúa thương phẩm nhằm tăng thu
nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp và
góp phần tăng trưởng kinh tế cho các địa phương trong vùng.
4.2.2. ợi ích dự án
Sau khi kết thúc dự án, duy trì quy mô sẵn có và nguồn lực đã xây dựng:
MH sản xuất nguyên chủng 1,5 ha thu được khoảng 9 tấn/vụ. Giống xác nhận
với MH diện tích 06 ha với sản lượng khoảng 42 tấn/vụ, 84 tấn/năm. Với quy
mô đó đủ để cung cấp lúa xác nhận cho 1.000 ha lúa thương phẩm. Tiếp tục liên
kết và mở rộng MH sản xuất lúa giống theo dự kiến 5 năm tới đủ cung cấp cho
toàn t nh có diện tích lúa sử dụng giống xác nhận trên 50% – 70%.
Áp dụng dụng các tiến bộ kỹ thuật “3G3T”, “1P5G” đã làm tăng lợi nhuận
từ 2,83 – 4,03 triệu/ha. Nếu ước tính được áp dụng trên 10.000 ha diện tích trồng
lúa trên toàn huyện trong 2 vụ/năm thì MH này đã có thể tăng thu nhập cho
người dân lên đến 56 – 80 t đồng/năm. Nếu áp dụng kỹ thuật tiên tiến này vào
quy trình sản xuất giống cấp nguyên chủng và xác nhận góp phần tăng thu nhập
lên 5–6 lần so với canh tác truyền thống.
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Lực lượng cán bộ được tập huấn kỹ thuật, cấp chứng ch kiểm định và lấy
mẫu sẽ thực hiện hướng dẫn cho người nông dân, đánh giá chất lượng hạt giống,
kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh lúa giống trên địa bàn theo
quy định nhà nước một cách hiệu quả và rộng rãi hơn.
4.3 S n h

dự án

S n h

STT

n vị
tính

lúa giống cấp
nguyên chủng và

ợn

H v TM

thực hiện

chủng
– 03 MH lúa

xác nhận.

ợn

quy mô

nguyên
MH

Số

quy mô theo

– 03 MH lúa

Mô hình sản xuất
1

Số

xác nhận

% thực
hiện

– 03 MH
lúa nguyên
chủng
– 03 MH

100

lúa xác
nhận

Mô hình sản xuất
2

lúa thương phẩm

MH

03

03

100

Hợp đồng

1–2

1

100

THT

03

03

100

Lượt

90

90

100

40

100

05

100

chất lượng cao
Hợp đồng liên kết
3

tiêu thụ lúa giống
và lúa thương
phẩm.

4

03

tổ nhân

giống
Tập huấn nông

5

dân sản xuất
giống

6
7

Tập huấn cán bộ
kỹ thuật
Chứng nhận kiểm

Lượt
Chứng

40
– 05 chứng
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STT

n vị

S n h

tính

định đồng ruộng,

Số

ợn

Số

ợn

quy mô theo

quy mô

H v TM

thực hiện

% thực
hiện

nhận

nhận

Bài báo

01

01

100

– 01

01

100

lấy mẫu kiểm
định
8

Bài báo khoa học

9

Báo cáo tổng kết

Bài báo
cáo

5. Kết uận v đề n hị
5.1. Kết uận
MH sản xuất lúa cấp nguyên chủng, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy
giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 10,69 – 14,42 triệu đồng/ha so với canh tác
lúa thương phẩm truyền thống.
MH sản xuất lúa cấp xác nhận, tuân thủ quy trình, đạt phẩm cấp và tùy
giống và mùa vụ cho lợi nhuận từ 9,01 – 11,97 triệu đồng/ha so với canh tác lúa
thương phẩm truyền thống.
Trung bình lợi nhuận sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng so với mô sinh
sản xuất lúa cấp xác nhận tại huyện Lắk cao hơn khoảng 1,2 lần.
Sử dụng giống lúa chất lượng cao như OM4900, OM734, lúa giống cấp xác
nhận là điều kiện cần và kết hợp áp dụng kỹ thuật “1P5G” ngoài việc làm giảm
chi phí khoảng 1,46 – 2,74 triệu/ha, còn tăng giá trị sản phẩm làm tăng lợi nhuận
2,82 – 4,03 triệu/ha.
Hợp đồng liên kết tiêu thụ giúp người dân an tâm đầu tư sản xuất.
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5.2 ề n hị
Quy hoạch cụ thể và mở rộng vùng chuyên sản xuất giống
Hỗ trợ duy trì và đầu tư phát triển các tổ hợp tác nhân giống vừa thành lập
như về vốn, cơ sở vật chất,....
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu lúa giống riêng cho huyện

Cần thơ, ngày
Chủ nhiệ

dự án

tháng năm 2021

Tổ chức chủ trì dự án
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