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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp 

cạn Khẩu Nua Trạng Hà Giang”. 

- Mã số: ĐH 2017-TN09-04 

- Chủ nhiệm đề tài: Đào Thị Thu Hương 

- Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2017 – Tháng 12/2018 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định được một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất giống lúa nếp 

cạn có triển vọng phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hà Giang 

3. Tính mới và sáng tạo 

Đề tài đã đưa ra một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống 

lúa nếp cạn đặc sản Khẩu Nua Trạng được trồng tại tỉnh Hà Giang như: thời 

vụ, tổ hợp mật độ phân bón, phương pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp nhất. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp làm tăng năng 

suất và nâng cao hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp cạn đặc sản Khẩu Nua Trạng, 

cụ thể: 

+ Thời vụ gieo hạt thích hợp cho giống sinh trưởng phát triển và đạt 

năng suất cao từ ngày 5 đến 20 tháng 6 dương lịch.  

+ Mật độ và phân bón thích hợp cho giống lúa nếp cạn Khẩu Nua 

Trạng tại Hà Giang là 30 khóm/m
2
, bón phân cho 1 ha với lượng 1 tấn phân vi 

sinh + 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O + 300 kg vôi bột. Tổ hợp mật độ và 

phân bón trên cho NSLT là 5,94 tấn/ha và NSTT là 3,83 tấn/ha.  

+ Biện pháp phòng trừ cỏ dại hiệu quả nhất cho giống lúa nếp cạn Khẩu 

Nua Trạng là làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày kết hợp phun Mizin 80 WP 

khi cỏ mọc lại 1 – 3 lá. Hoặc xử lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim kết 

hợp sau khi lúa mọc 45 ngày tiếp tục làm cỏ bằng tay. 

5. Sản phẩm 

a. Sản phẩm khoa học: Bài báo đăng tạp chí trong nước 02 bài 

- Đào Thị Thu Hương, Trần Văn Điền, Dương Thị Nguyên (2017), 

“Nghiên cứu các phương thức phòng trừ cỏ dại trong canh tác giống lúa nếp 
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cạn Khẩu Nua Trạng tại tinh Hà Giang”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông 

nghiệp Việt Nam, tr. 95-99. 

- Hoàng Thị Bích Thảo, Trần Văn Điền, Đào Thị Thu Hương (2016), 

“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn đặc 

sản Khẩu Nua Trạng tại Hà Giang”, Tạp chí Nông nghiệp phát triển Nông 

Thôn, (302), tr. 52-58. 

b. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo  02 sinh viên hệ cao đẳng: 

+ Lùng Thị Óng (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách hàng 

gieo hạt đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống lúa nếp cạn Khẩu 

Nua Trạng tại Hà Giang, Báo cáo tốt nghiệp, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, 

ĐHTN. 

+ Vũ Hoài Như (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thích hợp giữa 

xen canh đậu tương và lúa cạn Hà Giang, báo cáo tốt nghiệp, Trường CĐ 

Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN. 

c. Sản phẩm ứng dụng:  

Đề xuất được 01 quy trình kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn 

đặc sản Khẩu Nua Trạng. 

6. Phƣơng thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang 

lại của kết qủa nghiên cứu 

-  Phương thức chuyển giao: Sau khi kết thúc đề tài đã đề xuất được quy trình 

canh tác ứng dụng cho canh tác giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng tại tỉnh Hà 

Giang. 

- Địa chỉ ứng dụng: Các khu vực có diện tích trồng lúa nếp cạn tại tỉnh Hà 

Giang 

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu 

góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống lúa nếp 

cạn Khẩu Nua Trạng đạt năng suất, tăng hiệu quả kinh tế nhằm nâng cao thu 

nhập cho người dân trồng lúa cạn tại tỉnh Hà Giang và góp phần đẩy mạnh 

chuỗi sản xuất hàng hoá nông sản chất lượng. 

Ngày .............tháng............năm......... 

       Tổ chức chủ trì                       Chủ nhiệm đề tài 

(ký, họ và tên, đóng dấu)                         (ký, họ và tên) 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information 

Project title: "Research on farming techniques for the special upland rice 

in Ha Giang" 

Code number: ĐH2017-TN09-04 

Coordinator: Dao Thi Thu Huong 

Implementing institution: College of Economics and Technology – 

TNU - Thai Nguyen University  

Duration: from 1/2017 to 12/2018 

2. Objective 

Determine several technical measures for increasing the productivity of the 

promising upland rice variety under the local climates and soil conditions. 

3. Creativve and innivativeness 

Contribute to the better process of Khau Nua Trang upland rice technical 

measures with the aims of promoting the chain of high quality agriculture 

products for higher incomes. 

4. Research results 

Determine several technical measures for increasing the productivity of 

the promising upland rice variety under the local climates and soil conditions: 

Several suitable technical measures have been determined to increase the 

productivity and economic efficiency of Khau Nua Trang upland sticky rice 

variety. Specifically: the seasonal sowing is chosen from 5th to 20th June 

with density of 30 rices per meter in square; the spaces between two trees and 

two rows are 17cm and 20cm, respectively; the fertilizer formula used per 

hectare is: organic fertilizer (1000kg) + N (60 kg) + P2O5 (60 kg) + K2O (45 

kg) + lime powder (300 kg); manual weeding is performed 25 days after 

sowing combining with Mizin spraying when grass has 1 to 3 leaves; or the 

weed is handled by using Lyphoxim 15 days before sowing then performing 

manual weeding after 45 days of rice growing. It can be illustrated from the 

experimental project model with new technical measures where the economic 

results are 35.7 to 42.7 percentages higher than those of practical models in 

two districts in Ha Giang. 
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5. Products 

a. Scientific products: 02 articles published in domestic magazines 

+ Dao Thi Thu Hương, Tran Van Dien, Duong Thi Nguyen (2017), “ 

Study on weed control for cultivating Khau Nua Trang upland rice variety in 

Ha Giang Province”, Journal of Vietnam Agricultural science and 

Technology, pp. 95-99. 

+ Hoang Thi Bich Thao, Tran Van Dien, Dao Thi Thu Huong (2016), “ 

Cultivation techiques of special upland sticky rice variety Khau Nua Trang in 

Ha Giang”, Vietnam Journal of argriculture and rual development, (302), pp. 

52-58. 

b. Training products: 02 graduted students 

+ Lung Thi Ong (2017), Cultivation techiques of special upland sticky 

rice variety Khau Nua Trang, College of Economics and Techniques. 

+ Vu Hoai Nhu (2017), Rearch on appopriate intercropping rate 

between soybean and upland rice in Ha Giang provice, College of Economics 

and Techniques.  

c. Application products: Offer the procedure on farming techiques conducted 

special upland sticky rice varieties in Ha Giang province. 

6. Transfer alternatives application, impacts and benefits of research 

results  

- Transfer altematives: After finishing the project, offer the procedure 

on farming techiques conducted special upland sticky rice varieties in Ha 

Giang province. 

- Application instutation: Upland sticky rice grow areas in Ha Giang 

provinece. 

- Impacts and benefits of research: Contribute to the better process of 

Khau Nua Trang upland rice technical measures with the aims of promoting 

the chain of high quality agriculture products for higher incomes. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực quan trọng cho hơn một nửa 

dân số trên thế giới (trên 3,5 tỷ người), được trồng ở 112 nước với tổng diện tích 

gieo trồng trên 163,2 triệu ha. Diện tích trồng lúa trên thế giới phân bố không 

đều. Gần 90% tổng diện tích gieo trồng tập trung ở châu Á; 4,6% ở châu Phi và 

4,7% ở châu Mỹ (Maclean et al., 2013). Trong xu thế hội nhập hiện nay, phát 

triển lúa gạo không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn đi sâu vào chất 

lượng và phát triển bền vững. Từ năm 2000 trở lại đây, Việt Nam với sự tăng 

trưởng tốt của nền kinh tế, số người có thu nhập cao tăng lên không ngừng nên 

nhu cầu tiêu thu các loại gạo chất lượng cao cũng tăng theo (Nguyễn Trọng 

Khanh và cs. 2014). Đáp ứng nhu cầu của thị trường việc nghiên cứu các biện 

pháp kỹ thuật đối với các giống lúa chất lượng của địa phương là cần thiết, là 

tiền đề cho cả chuỗi sản xuất, tiêu thụ gạo đặc sản, gạo chất lượng cao. Bên cạnh 

đó việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú về 

giống, phát triển nguồn cây trồng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, và 

nâng cao sinh kế cho người dân cũng là một trong các chương trình phát triển 

nông nghiệp bền vững đang được hướng đến.  

Lúa cạn (lúa nương) là loại lúa gieo trên đất trồng cạn như các loại hoa 

màu không tích nước trong ruộng. Cây lúa sống chủ yếu nhờ nguồn nước trời 

và nguồn nước được giữ lại trong đất (Nguyễn Văn Luật, 2002). Ở nước ta 

hiện có 130.000 ha lúa cạn đang được trồng chủ yếu bởi một số dân tộc ít 

người sống tại các vùng đồi núi cao thuộc miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ 

và Tây Nguyên (Đới Hồng Hạnh và cs. 2016). Lúa cạn chủ yếu là các giống 

lúa bản địa, được bà con miền núi trồng trong điều kiện khó khăn về nguồn 

nước, nơi mà các giống lúa lai năng suất cao khó có thể thích nghi được. Bên 

cạnh khả năng thích nghi tốt trong điều kiện canh tác nhờ nước trời, lúa cạn 

còn được biết đến bởi chất lượng thơm ngon mang đặc trưng cho vùng miền 
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bởi các sản phẩm được làm từ gạo nương được người dân chế biến thành xôi, 

bánh, chè… phục vụ chủ yếu vào các dịp lễ tết. Tuy nhiên một trong những 

hạn chế lớn của cây lúa cạn là năng suất rất thấp, trung bình chỉ đạt từ 1 - 1,5 

tấn/ha tùy khu vực (Maclean et al., 2013). Điều này làm cho sản lượng lúa 

cạn chỉ góp phần vào khoảng 4% tổng sản lượng lúa gạo trên toàn thế giới. 

Nguyên nhân chủ yếu là do lúa cạn được trồng hoàn toàn phụ thuộc vào nước 

trời, người dân ít đầu từ chăm sóc, đất đai nghèo dinh dưỡng, ít được bón 

phân và bảo vệ thực vật, phòng trừ cỏ dại… (Oghalo, 2011). Mặc dù năng 

suất thấp nhưng các giống lúa cạn địa phương lại đang ngày càng được người 

tiêu dùng ưa chuộng và nhu cầu thị trường đang mở rộng tạo ra cơ hội to lớn 

phát triển các loại lúa gạo đặc sản của các tỉnh miền núi gắn với thương hiệu 

cho từng vùng. Do vậy các khu vực miền núi cũng đang có những cơ hội về 

phát triển gạo chất lượng cao từ các nguồn gen bản địa đã được người dân lưu 

giữ và phát triển đến ngày nay. 

Hà Giang được biết đến là một trong các tỉnh miền núi phía Bắc của 

Việt Nam có nhiều cây trồng đặc sản trong đó phải kể đến là các giống lúa 

cạn (lúa nương). Tại đây, các giống lúa nếp cạn và tẻ cạn đều được gieo trồng 

chính trong vụ mùa, chiếm khoảng 3% tổng diện tích lúa mùa. Giống có nhiều 

đặc điểm tốt như sinh trưởng phát triển trong điều kiện hoàn toàn nhờ nước 

trời, chịu được nóng, được hạn, và đặc biệt bởi chất lượng gạo cao, hạt gạo 

trong, cơm và xôi dẻo. Tuy nhiên hạn chế trong canh tác lúa cạn và lúa nếp 

cạn tại địa phương năng suất vẫn thấp chỉ đạt khoảng 2 tấn/ha (Cục Thống kê 

tỉnh Hà Giang năm 2016). Nguyên nhân chủ yếu là do giống, biện pháp kỹ 

thuật, chăm sóc, thu hoạch và điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến năng suất. Do 

vậy, bên cạnh việc bảo tồn cần phải tìm các biện pháp kỹ thuật canh tác phù 

hợp cho giống vừa tạo điều kiện để giống phát huy được tiềm năng sinh học 

và nâng cao năng suất. Xuất phát từ thực tiễn trên, việc “Nghiên cứu kỹ thuật 

canh tác cho lúa nếp cạn đặc sản tại tỉnh Hà Giang” phục vụ cho công tác 
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bảo tồn nguồn gen lúa cạn và sản xuất lúa chất lượng cao tại địa phương, cây 

lương thực bản địa thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu rất cấp thiết.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Xác định được một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất giống lúa nếp 

cạn có triển vọng phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của tỉnh Hà Giang. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung đánh giá một số biện pháp kỹ thuật (thời vụ gieo, 

mật độ gieo, khoảng cách gieo, và phòng trừ cỏ dại) đối với giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng Hà Giang. 

4. Những đóng góp mới của đề tài 

Xác định được một số các biện pháp kỹ thuật phù hợp làm tăng năng 

suất và nâng cao hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng, cụ 

thể: Thời vụ gieo hạt từ ngày 5 đến 20 tháng 6 dương lịch, gieo hạt với mật độ 

30 cây/m
2
, khoảng cách gieo cây cách cây 17 cm, hàng cách hàng 20 cm, 

hoặc khoảng cách cây cách cây 17 cm, hàng rộng 30 cm, hàng hẹp 10 cm; 

Bón phân cho 1 ha với lượng 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 60 kg N + 60 kg 

P2O5 + 45 kg K2O/ha + 300 kg vôi bột, bón bằng phân NPK rời theo phương 

thức rạch hàng sâu 6 – 8 cm, làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày kết hợp phun 

Mizin 80WP sau khi cỏ mọc lại được 1 - 3 lá. Hoặc xử lý cỏ trước gieo 15 

ngày bằng Lyphoxim và sau khi lúa mọc 45 ngày tiếp tục làm cỏ bằng tay. 

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

 - Bổ sung thông tin khoa học về đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát 

triển, năng suất, chất lượng, khả năng chịu hạn của một số giống lúa nếp cạn 

địa phương được gieo trồng tại tỉnh Hà Giang. 

- Cung cấp thêm cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác 

giống lúa nếp cạn được gieo trồng tại Hà Giang nói riêng và ở miền núi phía Bắc 

nói chung. 
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- Kết quả nghiên cứu có giá trị về khoa học cho việc nghiên cứu, giảng 

dạy và phát triển nguồn gen lúa cạn, lúa chịu hạn, lúa nếp cạn địa phương 

chất lượng cao trong điều kiện biến đổi khí hậu hạn hán tăng cao. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Xác định được thời vụ gieo hạt, tổ hợp mật độ phân bón, kỹ thuật bón 

phân và khoảng cách gieo hạt, biện pháp phòng trừ cỏ dại đối với giống lúa 

nếp cạn Khẩu Nua Trạng giúp tăng năng suất của giống.  

- Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác 

phù hợp cho giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng đạt năng suất, tăng hiệu quả 

kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trồng lúa cạn tại tỉnh Hà 

Giang và góp phần đẩy mạnh chuỗi sản xuất hàng hoá nông sản chất lượng. 

  



 

5 

Chƣơng 1 

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Vật liệu nghiên cứu 

1.1.1. Vật liệu giống 

Giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng (Khảu Nua Trạng) được gieo trồng 

tại xã Trung Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Giống 

Khẩu Nua Trạng thân đứng, cao; bông to; vỏ trấu tím có sọc tím; hạt to, bán 

thon (KL1000 hạt cao: 33 – 35 g); gạo dẻo có vị đậm, thơm nhẹ. Là giống 

thuần địa phương có khả năng chịu hạn và  chống chịu sâu bệnh. 

1.1.2. Nguyên, vật liệu khác 

* Các loại phân bón  

+ Phân đạm Urê Phú Mỹ có hàm lượng đạm (N) là 46,3%; Phân supe 

lân Lâm Thao có hàm lượng lân (P2O5) là 16,5%; Phân kaliclorua có hàm 

lượng K2O là 60%. Phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh dùng bón lót có thành 

phần độ ẩm 30% hữu cơ: 15%, P2O5 hữu hiệu: 1,5%, Acid Humic: 2,5%, 

trung lượng: Ca: 1,0%, Mg: 0,5%, S: 0,3%, các chủng vi sinh vật hữu ích 

Bacilus: 1 × 10
6 

CFU/g, Azotobacter: 1x 10
6
 CFU/g, Aspergillus sp: 1x10

6
 

CFU/g. 

* Các loại thuốc trừ cỏ  

+ Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm (Pre-emergency): 

Lyphoxim 41 SL hoạt chất Glyphosate isopropylamine salt 480 g/l của công 

ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn; 

+ Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm (Post - emergency): 

Mizin 80WP gồm có hoạt chất Atrazine 80% và chất phụ gia 20%. 

1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

1.2.1. Địa điểm 

 Các thí nghiệm về biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng được thực hiện tại: Trung tâm Khoa học kỹ thuật giống cây 
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trồng Đạo Đức thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

(22
o
44

’
04

’’
B, 104

o
58

’
21

’’
Đ). 

1.2.2. Thời gian 

Các nội dung thí nghiệm được thực hiện từ tháng 1/2017 đến tháng 

12/2018 (Thời gian thực hiện cụ thể cho từng nội dung được ghi trong mục 

nội dung và phương pháp nghiên cứu của mỗi thí nghiệm). 

1.3. Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung 1: Nghiên cứu thời vụ cho giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

- Nội dung 2: Nghiên cứu mật độ phân bón cho giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng. 

- Nội dung 3: Nghiên cứu các phương pháp phòng trừ cỏ dại cho giống 

lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng. 

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.4.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thời vụ gieo hạt đến sinh 

trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

- Đặc điểm khu đất làm thí nghiệm: Đất thuộc vào nhóm đất thịt trung 

bình có chế độ thấm nước, nhiệt độ, không khí điều hoà thuận lợi cho các quá 

trình lý hoá xảy ra trong dất, dễ dàng cày bừa. Khu đất thí nghiệm tương đối 

đồng đều, có độ dốc không quá 15
o
, đầy đủ ánh sáng, không có lúa vụ trước mọc 

lại, ít bị tác động bởi các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Được phát dọn và vệ 

sinh sạch sẽ cỏ dại, cây trồng vụ trước, bón vôi khử chua xử lý đất trước khi cầy 

ngả ải. Đất được cày bừa nhỏ trước khi gieo trồng và tra hạt.  

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Các ô thí nghiệm được gieo và bón 

phân trong cùng 1 ngày. Diện tích ô thí nghiệm là 10 m
2 

(5 m x 2 m). Xung 

quanh khu thí nghiệm bố trí dải bảo vệ có chiều rộng 1 m. Phương pháp bố trí 

thí nghiệm: Thí nghiệm bố trí kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 thời 

vụ và ba lần nhắc lại. 
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Công thức 1: Vụ sớm gieo ngày 5/6 dương lịch  

Công thức 2: Chính vụ gieo ngày 20/6 dương lịch 

Công thức 3: Vụ muộn gieo ngày 5/7 dương lịch  

- Thời điểm gieo hạt: Thí nghiệm thời vụ được thực hiện qua hai năm, 

hạt giống được gieo vào vụ mùa năm 2016 và năm 2017. 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi: Các chỉ tiêu và 

phương pháp theo dõi áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo 

nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống lúa QCVN 01 - 55: 2011/BNN & 

PTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT.  

* Một số đặc điểm nông sinh học 

- Ngày đẻ nhánh: Khi 50% số cây/ ô xuất hiện dảnh đầu tiên. 

- Ngày kết thúc đẻ nhánh: Khi 10% số cây/ô trỗ 

- Ngày kết thúc trỗ: Khi lúa trỗ 80% 

 - Thời gian sinh trưởng: Tính số ngày từ khi gieo đến khi khoảng 85 

đến 90% số hạt trên bông chín. 

- Chiều cao cây: Đo từ mặt đất đến đỉnh bông cao nhất (không kể râu 

hạt). Số cây mẫu: 10/ ô; thời điểm đo: Giai đoạn chín. 

* Chỉ tiêu cấu thành năng suất  

- Số bông hữu hiệu: Tại thời điểm chín đếm số bông có ít nhất 10 hạt 

chắc trên bông. Số cây mẫu: 5 cây/ ô 

- Số hạt/bông: Đếm tổng số hạt có trên bông. Số cây mẫu: 5 cây/ ô 

 - Tỷ lệ hạt chắc/bông:  

Tỷ lệ hạt chắc/bông = 
Số hạt chắc 

số hạt trên bông 
x 100 

- P1000 hạt (gram): Cân thóc ở ẩm độ 13%, đếm lấy 100 hạt/mẫu, làm 8 

lần nhắc lại đem cân được khối lượng P1 P2, P3…P8 đảm bảo các lần sai khác 

không quá 4%, sau đó tính khối lượng 1000 hạt như sau: 
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P1000 hạt (gram) = 
P1+ P2+…+ P8 

x 10 
8 

- Năng suất lý thuyết (tạ/ha): 

 NSLT (tạ/ha) = 
Số bông/m

2
 x số hạt chắc/bông x P1000 hạt 

 
10.000 

- Năng suất thực thu (tạ/ha): Gặt toàn bộ ô thí nghiệm (bỏ hàng bìa và 

cây đầu hàng), tách thóc, phơi khô đạt độ ẩm 14%, quạt sạch, cân riêng từng 

lần nhắc lại, cộng trung bình 3 lần nhắc lại, đơn vị tính kg/ô, lấy hai chữ số 

sau dấu phẩy. Thu hoạch khi có khoảng 85% đến 90% số hạt trên bông chín. 

Trước khi thu hoạch, mỗi giống lấy mẫu 10 khóm để đánh giá các chỉ tiêu 

trong phòng. 

* Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại  

- Sâu đục thân (Scirpohaga incertulas Walker): Quan sát số dảnh chết 

hoặc bông bạc ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và giai đoạn vào chắc đến 

chín. Lấy 10 khóm ngẫu nhiên/01 công thức để quan sát.  

- Rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal): Quan sát lá, cây bị hại gây héo và 

chết từ giai đoạn đẻ nhánh đến thu hoạch. Lấy 10 khóm ngẫu nhiên / 01 công 

thức quan sát. 

- Bệnh Đạo ôn lá (Pirycularia oryzae Cav): Quan sát vết bệnh gây hại 

trên lá ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh và đánh giá theo các thang điểm. 

- Bệnh Bạc lá (Xanthomonas campestris pv. Oryzae): Quan sát diện tích 

vết bệnh trên lá từ giai đoạn làm đòng đến vào chắc. Lấy 10 khóm ngẫu nhiên 

/ 01 công thức, mỗi khóm lấy 5 dảnh ngẫu nhiên để điều tra, đánh giá theo các 

thang điểm. 

- Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani Kuhn): Quan sát độ cao tương đối 

của vết bệnh trên lá hoặc bẹ lá (biểu thị bằng % so với chiều cao cây) từ giai 
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đoạn chín sữa đến vào chắc, đánh giá theo các thang điểm. Lấy 10 khóm ngẫu 

nhiên / 01 công thức, mỗi khóm lấy 5 dảnh ngẫu nhiên để điều tra. 

(Ghi chú: Thang điểm đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại được trình 

bày chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

1.4.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo và liều lượng 

phân bón đến sinh trưởng và năng suất giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

- Đặc điểm khu đất thí nghiệm: Khu đất thí nghiệm có hàm lượng dinh 

dưỡng trung bình, độ chua trung tính cụ thể: Hàm lượng mùn (OM): 1,58%; 

N tổng số: 0,198%; P2O5 tổng số 0,06%; K2O tổng số: 0,56%, pHkcl: 5,23%, 

đạm dễ tiêu: 4,89 (mg/100g); lân dễ tiêu 13,53 (mg/100g); kali dễ tiêu 17,24 

(mg/100g) (Phụ lục mẫu phân tích đất kèm theo). 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Tiến hành bố trí thí nghiệm 2 nhân tố 

(mật độ và phân bón). Thí nghiệm gồm 12 công thức, là tổ hợp của 4 mức 

phân bón và 3 mức mật độ với 3 lần nhắc lại được bố trí theo kiểu ô chính 

phụ. Diện tích ô thí nghiệm là 10 m
2 

(5 m x 2 m). Khoảng cách giữa các mức 

mật độ là 30 cm và giữa các mức phân bón là 50 cm. Xung quanh khu thí 

nghiệm bố trí dải bảo vệ có chiều rộng 1 m. Diện tích khu thí nghiệm 360 m
2
 

(không kể cả rãnh và dải bảo vệ). 

Nhân tố phụ (ô lớn) là phân bón (P) gồm 4 mức bón phân: 

+) P1: 20 kg N + 20 kg P2O5 + 15 kg K2O  

+) P2: 40 kg N + 40 kg P2O5 + 30 kg K2O  

+) P3: 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O  

+) P4: 80 kg N + 80 kg P2O5 + 60 kg K2O  

Nhân tố chính (ô nhỏ) là mật độ (M) gồm 3 mức mật độ: 

+) M1: 20 khóm/m
2
 

+) M2: 30 khóm/m
2
 

+) M3: 40 khóm/m
2
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Dải bảo vệ 

NLI 
P1 

M2 

P1 

M1 

P1 

M3 
 

P4 

M3 

P4 

M2 

P4 

M1 
 

P2 

M1 

P2 

M2 

P2 

M3 
 

P3 

M2 

P3 

M3 

P3 

M1 

                

NLII 
P4 

M1 

P4 

M2 

P4 

3 
 

P3 

M3 

P3 

M1 

P3 

M2 
 

P1 

M2 

P1 

M3 

P1 

M1 
 

P2 

M3 

P2 

M2 

P2 

M1 

                

NLIII 
P4 

M1 

P4 

M3 

P4 

M2 
 

P1 

M1 

P1 

M3 

P1 

M2 
 

P3 

M3 

P3 

M2 

P3 

M1 
 

P2 

M3 

P2 

M1 

P2 

M2 

                

Dải bảo vệ 

Hình 1.1: Sơ đồ thí nghiệm mật độ - phân bón 

- Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc 

+ Thời điểm gieo hạt: Hạt được gieo ngày 12 tháng 6. 

+ Chuẩn bị hạt giống: Trước khi gieo hạt phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ 

nảy mầm. Loại bỏ những hạt lép, hạt lửng và những hạt khác dạng, có màu 

sắc vỏ khác màu đặc trưng của giống. 

+ Gieo hạt và chăm sóc: Rạch hàng gieo hạt theo hốc, gieo 3 hạt/hốc 

khi hạt nẩy mầm tiến hành tỉa bỏ chỉ để lại một cây/hốc. Gieo hạt với mật độ 

30 cây/m
2
 (cây cách cây 17 cm, hàng cách hàng 20 cm).  

+ Phương pháp bón phân: Nền phân bón chung của thí nghiệm (tính 

cho 1 ha) là 1 tấn phân vi sinh và 300 kg vôi bột. Cách bón: chia làm 3 lần 

bón. Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, vôi, lân trước khi gieo hạt. Bón thúc 

lần 1: Sau khi lúa mọc 20 ngày, 60% đạm Ure và 40% Kali. Bón thúc lần 2: 

Sau khi mọc 60 ngày, 40% đạm Urê, 60% Kali. 

+ Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình kỹ thuật 

- Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi:  

- Các chỉ tiêu theo dõi về đặc điểm nông sinh học, chỉ tiêu cấu thành 

năng suất, chỉ tiêu về sâu bệnh hại được thực hiện tương tự như trong nội 

dung thí nghiệm 1. 
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1.4.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức phòng trừ cỏ 

dại đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

- Đặc điểm khu đất làm thí nghiệm: Khu đất thí nghiệm tương đối đồng 

đều, có độ dốc không quá 15
o
, đầy đủ ánh sáng, không có lúa vụ trước mọc lại, ít 

bị tác động bởi các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Được phát dọn và vệ sinh 

sạch sẽ cỏ dại, cây trồng vụ trước, bón vôi khử chua xử lý đất trước khi cầy ngả 

ải. Đất được cày bừa nhỏ trước khi gieo trồng và tra hạt. 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm: Các ô thí nghiệm được gieo và thực 

hiện bón phân trong cùng 1 ngày. Diện tích ô thí nghiệm là 30 m
2 
(5 m x 6 m). 

Giữa các ô thí nghiệm có dải phân cách là 1 m. Xung quanh khu thí nghiệm 

bố trí dải bảo vệ có chiều rộng 1 m. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí kiểu 

khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 5 biện pháp kỹ thuật trừ cỏ và ba lần 

nhắc lại, gồm 5 công thức sau: 

Công thức 1: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày (đối chứng) 

 Công thức 2: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày và 45 ngày  

 Công thức 3: Xử lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim 41 SL và 

làm cỏ bằng tay sau 45 ngày gieo. 

 Công thức 4: Xử lý cỏ sau gieo bằng Mizin 80WP khi cỏ mọc được 1 - 

3 lá 

Công thức 5: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày + Phun Mizin 80WP 

sau khi cỏ mọc lại được 1 -3 lá. 

Ghi chú: Thuốc trừ cỏ Lyphoxim 41 SL được pha 4 lít thuốc trong 500 

lít nước để sử dụng cho 1 ha, phun 6 bình cho 1000 m
2
. Thuốc trừ cỏ Mizin 

80WP được pha 30 - 35 g/bình 8 lít nước, phun 6 bình/1000 m
2
. 

- Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm. 

+ Chuẩn bị hạt giống: Trước khi gieo hạt phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ 

nảy mầm. Loại bỏ những hạt lép, hạt lửng và những hạt khác dạng, có màu 

sắc vỏ khác màu đặc trưng của giống. 
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+ Thời điểm gieo hạt: Hạt được gieo ngày 12 tháng 6. 

+ Gieo hạt và chăm sóc: Rạch hàng gieo hạt theo hốc, gieo 3 hạt/hốc 

khi hạt nẩy mầm tiến hành tỉa bỏ chỉ để lại một cây/hốc. Gieo hạt với mật độ 

30 cây/m
2
 (cây cách cây 17 cm, hàng cách hàng 20 cm).  

+ Phương pháp bón phân: Nền phân bón chung của thí nghiệm (tính 

cho 1 ha) là 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O + 

300 kg vôi bột (Công thức được kế thừa từ thí ngiệm nghiên cứu tổ hợp mật 

độ và liều lượng phân bón đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng tại Hà 

Giang năm 2015). Cách bón: chia làm 3 lần: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi 

sinh vôi, lân trước khi gieo hạt. Bón thúc lần 1: Sau khi lúa mọc 20 ngày, bón 

60% đạm Urê và 40% Kali. Bón thúc lần 2: Sau khi mọc 60 ngày, bón 40% 

đạm Urê, 60% Kali. 

- Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu: (Theo quy chuẩn 01-

145:2013/BNNPTNT khảo nghiệm  trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ 

cỏ và 10 TCN 285:1997 quy phạm khảo nghiệm hiệu lực của thuốc trừ cỏ hại 

trên cây trồng cạn dài ngày). 

+ Điều tra thành phần của các loài cỏ thuộc nhóm cỏ chính trên khu 

khảo nghiệm: bằng kinh nghiệm, hình thái cỏ dại, so sánh tranh ảnh cỏ, tài 

liệu phân loại, liệt kê các loài cỏ có trên khu thí nghiệm. 

+ Mức độ phổ biến: Trên mỗi ô chọn 5 điểm ngẫu nhiên, mỗi điểm là 1 

khung có kích thước 0,5 x 0,4 m. Đếm số cây cỏ và chia thành 3 mức: 

Rất phổ biến: +++ Loại cỏ đó chiếm > 70% trong tổng số cây cỏ 

Phổ biến: ++ Loại cỏ đó chiếm từ 10 - 70% trong tổng số cây cỏ 

Ít phổ biến (hiếm): + Loại cỏ đó chiếm < 10% trong tổng số cây cỏ 

Ngoài ra quan sát trên cả khu thí nghiệm, nếu có thêm loại cỏ nào 

mới cần bổ sung vào thành phần cỏ cho đầy đủ. Điều tra 1 ngày trước khi 

xử lý thuốc. 

+ Khối lượng cỏ tươi (gam/m
2
): Mỗi ô công thức điều tra 5 điểm đường 
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chéo góc, mỗi điểm dùng khung kích thước 0,5 m x 0,5 m, cắt toàn bộ số cỏ 

có trong khung, rũ sạch đất, thả các mẫu cỏ vào nước ngâm 1h cho cỏ tươi lại, 

vớt ra vẩy cho hết nước phân theo nhóm rồi đem cân. Theo dõi 30 ngày sau 

khi xử lý thuốc. 

+ Đánh giá tác động của thuốc đối với cây trồng thí nghiệm: Cần quan 

sát mọi ảnh hưởng tốt, xấu của thuốc (nếu có) đến cây trồng. Phương pháp 

điều tra các chỉ tiêu này theo đúng quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị 

canh tác và sử dụng của giống lúa QCVN 01 - 55: 2011/BNNPTNT. Các chỉ 

tiêu có thể đánh giá bằng mắt như độ cháy lá, sự thay đổi màu sắc lá… được 

đánh giá theo phân cấp mức độ độc của thuốc khảo nghiệm đối với cây trồng. 

Mọi triệu chứng gây hại hoặc kích thích của thuốc đối với cây được mô tả mộ 

cách đầy đủ và tỷ mỉ.  

+ Quan sát và ghi chép về thời tiết: Ghi chép các số liệu về nhiệt độ, ẩm độ, 

lượng mưa trong suốt thời gian khảo nghiệm. Lấy số liệu thời tiết tại trạm khí tượng 

gần nhất. 

1.5. Phƣơng pháp phân tích thống kê và xử lý số liệu 

- Nhập và xử lý các số liệu thông thường bằng phần mềm Excel. 

- Xử lý thống kê theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) để 

so sánh số trung bình của các chỉ tiêu trong thí nghiệm bằng phần mềm SAS 

9.0 (Lê Quang Hưng, 2010).  
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Chƣơng 2 

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Điều tra tình hình sản xuất lúa và lúa cạn của tỉnh Hà Giang 

2.1.1.  Đặc điểm tự nhiên, khí hậu của tỉnh Hà Giang 

a. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình của tỉnh Hà Giang 

* Vị trí địa lý: Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. 

Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía 

Nam giáp tỉnh Tuyên Quang phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa. Tại điểm cực Bắc của lãnh thổ Hà Giang, cũng là điểm cực bắc của Tổ 

quốc, cách Lũng Cú chừng 3 km về phía Đông, có vĩ độ 23
o
13’00"; điểm cực 

tây cách Xín Mần khoảng 10 km về  phía Tây Nam, có kinh độ l04
o
24’05"; 

mỏm cực Đông cách Mèo Vạc 16 km về phía Đông - Đông Nam có kinh độ 

l05
o
30’04". Hà Giang có nhiều ngọn núi đá cao và sông suối. Địa hình của 

tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có thể chia làm 3 vùng. Vùng cao núi đá phía bắc 

nằm sát chí tuyến bắc, có độ dốc khá lớn, thung lũng và sông suối bị chia cắt 

nhiều. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng do địa hình cao nên 

khí hậu Hà Giang mang nhiều sắc thái ôn đới. Vùng cao núi đất phía tây thuộc 

khối núi thượng nguồn sông Chảy, sườn núi dốc, đèo cao, thung lũng và lòng 

suối hẹp. Vùng thấp trong tỉnh gồm vùng đồi núi, thung lũng sông 

Lô và Thành phố Hà Giang. Hà Giang có nhiều núi non hùng vĩ, có đỉnh Tây 

Côn Lĩnh (2.419 m) và ngọn Kiều Liêu Ti (2.402 m) là cao nhất. Về thực vật, 

Hà Giang có nhiều khu rừng nguyên sinh, nhiều gỗ quý, và có tới 1000 

loại cây dược liệu. Động vật có hổ, công, trĩ, tê tê... và nhiều loại chim, thú 

phong phú khác (Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang 2016). 

* Đặc điểm địa hình: Nhìn chung Hà Giang nằm trong khu vực địa bàn 

vùng núi cao phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, đây là một quần thể núi non hùng 

vĩ có độ cao trung bình từ 800 m – 1.200 m so với mực nước biển, đặc biệt là 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_c%E1%BA%ADn_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_C%C3%B4n_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_C%C3%B4n_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%E1%BB%81u_Li%C3%AAu_Ti&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng_nguy%C3%AAn_sinh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_d%C6%B0%E1%BB%A3c_li%E1%BB%87u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_(chim)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AA_t%C3%AA
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đỉnh Tây Côn Lĩnh cao hơn 2500 m. Tuy vậy, về cơ bản địa hình Hà Giang có 

thể phân thành 3 vùng như sau: 

- Vùng cao núi đá phía Bắc hay còn gọi là cao nguyên Đồng Văn, gồm 

các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ với 90% diện tích là núi 

đá vôi đặc trưng cho địa hình Karst. Ở đây có những núi đá tai mèo sắc nhọn, 

những khe núi sâu và hẹp cùng nhiều vách đá dựng đứng.  

- Vùng cao núi đất phía Tây gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần là 

một phần của cao nguyên Bắc Hà. Địa hình nơi đây phổ biến dạng vòm hoặc 

nửa vòm, có sự chia cắt mạnh, nhiều vết đứt gãy.  

- Vùng núi thấp bao gồm địa bàn các huyện thị còn lại, khu vực này có 

những dải rừng già xen kẽ những thung thũng tương đối bằng phẳng nằm dọc 

theo sông suối, đây là vùng đất đai phì nhiêu thích ứng với nhiều loại cây 

trồng cho phát triển kinh tế, đồng thời đây cũng là những vựa lúa lớn của tỉnh. 

Các vùng núi thấp như Vị Xuyên, Bắc Quang có kinh tế phát triển hơn vùng 

núi. Dựa vào sông Lô và lượng mưa lớn nên ngành nông nghiệp ở khu vực 

này rất phát triển, không kém gì vùng núi trung du. Nơi đây có những cánh 

đồng phì nhiêu phát triển thuận lợi trong việc trồng và canh tác các giống lúa 

cạn bản địa (Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang 2016). 

b. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Hà Giang 

 Khí hậu của tỉnh Hà Giang về cơ bản mang những đặc điểm của vùng 

núi phía Bắc - Hoàng Liên Sơn, song cũng có những đặc điểm riêng, mát và 

lạnh hơn các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc khác, nhưng ấm hơn các tỉnh thuộc 

vùng Tây Bắc.  

 * Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 21,6 
o
C - 23,9 

o
C. 

Mùa nóng nhiệt độ cao tuyệt đối lên đến 40 
o
C (tháng 6, 7); ngược lại mùa 

lạnh nhiệt độ thấp tuyệt đối là 2,2 
o
C (tháng l) (Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Hà Giang 2016).  

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4
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* Chế độ mưa: Chế độ mưa tại Hà Giang khá phong phú. Toàn tỉnh đạt 

bình quân lượng mưa hàng năm khoảng 2.300 - 2.400 mm, riêng Bắc Quang 

hơn 4.000 mm, là một trong số trung tâm mưa nhiều nhất nước ta. Dao động 

lượng mưa giữa các vùng, các năm và các tháng trong năm khá lớn. Năm 

2001, lượng mưa đo được ở trạm Hà Giang là 2.253,6 mm, Bắc Quang là 

4.244 mm, Hoàng Su Phì là 1.337,9 mm... Tháng mưa cao nhất ở Bắc Quang 

(tháng 6) có thể đạt trên 1.400 mm, trong khi đó lượng mưa tháng 12 ở Hoàng 

Su Phì là 3,5 mm, ở Bắc Mê là 1,4 mm… Đây là nguồn nước tưới dồi dào 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ vào nguồn nước tự nhiên này mà cây 

lúa cạn sinh trưởng phát triển nhờ vào nước trời có khả năng sinh trưởng và 

phát triển tốt, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương và tạo nên 

nét riêng của vùng. Độ ẩm bình quân hàng năm ở Hà Giang đạt 85% và dao 

động giữa các tháng cũng không lớn. Thời điểm cao nhất (tháng 6,7,8) vào 

khoảng 87 - 88%, thời điểm thấp nhất (tháng l, 2, 3) cũng vào khoảng 81% 

(Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang 2015). 

 Nhìn chung nét nổi bật của khí hậu tỉnh Hà Giang là duy trì độ ẩm 

trong năm cao, mưa nhiều và kéo dài, nhiệt độ mát và lạnh, đây là kiểu tiểu 

vùng khí hậu thích hợp cho hệ thống các cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây 

thuốc thảo mộc và cây lúa cạn sinh trưởng phát triển phụ thuộc nhiều vào 

lượng nước mưa trong năm. 

c.  Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Hà Giang 

Tỉnh Hà Giang bao gồm 11 đơn vị hành chính là: Thành phố Hà Giang, 

huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, 

Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2015 

của Sở Tài nguyên và Môi trường được trình bày tại Bảng 3.1. 
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Bảng 2.1. Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Giang năm 2016 

TT Loại đất Tổng số (ha) Cơ cấu (%) 

I. Đất nông nghiệp 637.431,09 80,39 

1 Đất sản xuất nông nghiệp  198.623,09 25,05 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 161.571,98 20,38 

 
Đất trồng lúa  34.141,76 4,31 

 
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi  1.667,91 0,21 

 
Đất trồng cây hàng năm khác  12.7834,2 16,12 

1.2 Đất trồng cây lâu năm  37.051,11 4,67 

2 Đất lâm nghiệp có rừng 436.765,06 55,08 

 
Rừng sản xuất  195.826,69 24,70 

 
Rừng phòng hộ  196.481,09 24,78 

  Rừng đặc dụng  44.457,28 5,61 

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản  2.042,94 0,26 

II. Đất phi nông nghiệp  32.383,56 4,08 

1 Đất ở 7.080,07 0,89 

2 
Đất chuyên dùng (trụ sở, công 

cộng…) 
16.464,67 2,08 

3 Đất có mục đích công cộng khác 8.838,82 1,11 

III. Đất chƣa sử dụng  123.133,69 15,53 

1 Đất bằng chưa sử dụng  2.265,22 0,29 

2 Đất đồi núi chưa sử dụng  108.485,11 17,02 

3 Núi đá không có rừng cây  12.383,36 1,56 

  Tổng cộng 792.948,34 100,00 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

Số liệu trên cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Hà Giang là 

792.948,34 ha, chiếm 2,39% diện tích tự nhiên cả nước, trong đó diện tích 

đất nông nghiệp là 637.431,09 ha (chiếm 80,39%), diện tích đất phi nông 
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nghiệp là 32.383,56 ha (chiếm 4,08%), diện tích đất chưa sử dụng là 

123.133,69 ha (chiếm 15,53%). Diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp 

có 198.623,09 ha (chiếm 25,05%),  diện tích đất để sản xuất lúa chỉ là 

34.141,76 ha (chiếm 4,31%). 

2.1.2. Tình hình sản xuất lúa của tỉnh Hà Giang 

 Tỉnh Hà Giang có diện tích trồng lúa chiếm xấp xỉ 5,0% so với diện 

tích lúa các tỉnh miền núi phía Bắc. Diện tích lúa Xuân của tỉnh Hà Giang 

khoảng 9.600 ha (chiếm 28,1% diện tích lúa cả năm), số còn lại là diện tích 

lúa vụ Mùa (chiếm 71,9%) (Cục thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016). Lý do 

diện tích lúa vụ Xuân thấp hơn lúa mùa vì đầu vụ lạnh, thiếu hụt về nguồn 

nước nên chỉ các ruộng chủ động nước tưới người dân mới bố trí gieo trồng. 

Đối với vụ Mùa, thời vụ gieo trồng giữa hoặc cuối tháng 6 dương lịch, là thời 

gian bắt đầu mùa mưa do vậy việc mở rộng diện tích gieo trồng lúa nước và 

lúa cạn thuận lợi. Do vậy hầu hết các giống lúa cạn đều (giống phản ứng 

quang chu kỳ) đều được gieo trồng trong vụ Mùa. 

Năm 2016, năng suất lúa trung bình của tỉnh Hà Giang đạt 55,4 tạ/ha, cao 

hơn năng suất lúa trung bình của các tỉnh miền núi phía Bắc (48,7 tạ/ha). Năng 

suất lúa vụ Xuân của tỉnh Hà Giang đạt 55,7 tạ/ha thấp hơn so với các tỉnh miền 

núi phía Bắc (đạt 56,6 tạ/ha). Năng suất lúa Mùa của tỉnh Hà Giang đạt 55,3 

tạ/ha cao hơn so với các tỉnh miền núi phía Bắc là 44,2 tạ/ha.  

 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

Hình 2.1. Diện tích lúa các tỉnh vùng miền núi phía Bắc và tỉnh Hà Giang 
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(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

Hình 2.2. Năng suất lúa các tỉnh miền núi phía Bắc và Hà Giang năm 2016 

2.1.3. Tình hình sản xuất lúa cạn của tỉnh Hà Giang 

a. Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cạn 

* Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cạn giai đoạn 2012 - 2016 

Bảng 2.2. Diện tích, năng suất và sản lƣợng lúa cạn  

tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2016 

 Năm Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lƣợng (tấn) 

2012 1.050,2 20,66 2.169,9 

2013 837,9 20,48 1.716,2 

2014 750,6 22,11 1.659,8 

2015 680,1 19,52 1.327,6 

2016 545,8 22,54 1.230,1 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

Hà Giang là một trong các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc của Việt 

Nam có gieo trồng lúa cạn. Tuy nhiên cũng như các vùng gieo trồng lúa cạn 
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khác, diện tích, năng suất sản lượng lúa cạn của tỉnh có xu hướng giảm dần 

qua các năm.  

Kết quả bảng trên cho thấy diện tích lúa cạn của tỉnh trong vòng 5 năm 

gần đây có xu hướng giảm mạnh. Tổng diện tích lúa cạn năm 2012 là 1.050,2 

ha nhưng đến năm 2016 còn 545,8 ha giảm 48,03%. Nguyên nhân là do: 1) 

Các giống lúa cạn không được phục tráng, lẫn giống nên năng suất thấp, chất 

lượng giảm; 2) Do biến đổi khí hậu nên nắng nóng, ít mưa đầu vụ dẫn đến 

việc lúa cạn gieo bị chết nhiều; 3) Hiệu quả sản xuất không cao nên người dân 

chuyển đổi dần diện tích lúa cạn sang gieo trồng các nhóm cây trồng khác 

như ngô, khoai, đậu đỗ, cây dược liệu... Sản lượng lúa cạn cũng biến động 

theo các năm và giảm 43,3% từ năm 2012 đến năm 2016. Như vậy có thể thấy 

diện tích và sản lượng lúa cạn của tỉnh Hà Giang đang có xu hướng giảm dần 

qua các năm. Điều này đang làm tăng nguy cơ mất nguồn gen lúa cạn lúa chịu 

hạn là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn quỹ gen phục vụ 

trong lai tạo chọn giống và phát triển nguồn cây lương thực có khả năng thích 

ứng cao với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó việc giảm diện tích và sản lượng 

lúa cạn sẽ hạn chế rất lớn đến sự phát triển chuỗi hàng hoá sản phẩm nông sản 

chất lượng cao của địa phương phục vụ cho sản xuất hàng hoá. 

* Diện tích và sản lượng lúa cạn phân theo các huyện thuộc tỉnh Hà 

Giang giai đoạn 2012 – 2016 

Năng suất lúa cạn trong giai đoạn 2012 – 2016 có xu hướng tăng lên từ 

19,52 tạ/ha (năm 2012) đến 22,54 tạ/ha (năm 2016). Điều này cho thấy người 

dân đã dần có ý thức thâm canh đầu tư chăm sóc trong quá trình sản xuất lúa 

cạn tại địa phương. Diện tích và sản lượng lúa cạn phân theo các huyện thuộc 

tỉnh Hà Giang giai đoạn từ 2012 – 2016 giảm một cách đáng kể tại các huyện 

(Bảng 3.3). Cụ thể tại 3 huyện trồng nhiều lúa cạn, diện tích tại huyện Bắc 

Quang giảm 123,3 ha, tại Bắc Mê giảm 342,3 ha so với năm 2012. Riêng 

huyện Xín Mần diện tích trồng lúa tăng nhưng không đáng kể. Các huyện 
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Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn năng suất lúa cạn tại vùng rất thấp chỉ đạt từ 

13,0 - 16,2 tạ/ha. Nguyên nhân vẫn là do lúa cạn ít được đầu tư chăm sóc, ít 

phòng trừ sâu bệnh hại và cỏ dại.  

Năng suất lúa cạn phân theo các huyện thuộc tỉnh trong giai đoạn này 

có xu hướng tăng theo các năm. Huyện Bắc Mê năm 2012 năng suất đạt 

22,60 tạ/ha nhưng đến năm 2016 năng suất đạt 26,93 tạ/ha. Tại các huyện 

Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần năng suất cũng tăng dần 

đều từ năm 2012 đến 2016. Điều này cho thấy người dân đã có sự đầu tư về 

kỹ thuật giúp tăng năng suất cho cây lúa cạn. Từ những nhận định trên để 

cây lúa cạn có vai trò và chỗ đứng hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp của 

tỉnh, tỉnh cần có những chính sách và các nghiên cứu tập trung vào các lĩnh 

vực giống, các biện pháp kỹ thuật trong canh tác nhằm cải tiến về năng suất, 

chất lượng lúa cạn. 

Bảng 2.3. Diện tích và sản lƣợng lúa cạn phân theo các huyện 

thuộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2016 

      

  Năm 

   Huyện 

2012 2013 2014 2015 2016 

Diện tích (ha) 

Bắc Quang 250,0 250,0 250,0 143,5 126,7 

Quang Bình 35,0 30,0 - - - 

Vị Xuyên 21,3 18,0 15,5 4,7 16,0 

Bắc Mê 407,0 243,2 240,3 232,2 65,7 

Hoàng Su Phì 61,5 36,3 36,6 69,6 70,3 

Xín Mần 185,4 165,8 122,4 179,2 219,9 

Quản Bạ - - - - - 

Yên Minh 27,4 31,6 31,6 - - 

Đồng Văn 15,6 16,0 7,2 7,2 7,2 
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  Năm 

   Huyện 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sản lượng (tấn) 

TP Hà Giang - - - - - 

Bắc Quang 500,0 546,8 550,0 322,9 291,4 

Quang Bình 81,9 66,0 - - - 

Vị Xuyên 47,9 41,4 36,2 10,4 36,0 

Bắc Mê 919,8 551,3 632,6 359,3 176,9 

Hoàng Su Phì 123,0 72,6 73,9 155,9 165,2 

Xín Mần 370,8 301,9 224,8 394,2 483,8 

Quản Bạ - - - - - 

Yên Minh 41,6 49,5 49,5 - - 

Đồng Văn 24,2 25,6 11,7 11,5 11,5 

Mèo Vạc 60,6 61,1 61,1 73,4 65,2 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

 

                  (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, 2016) 

Hình 2.3. Năng suất lúa cạn phân theo các huyện thuộc tỉnh Hà Giang  
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b. Cơ cấu giống lúa nếp cạn tại tỉnh Hà Giang 

Theo kết quả thống kê năm 2015 tại tỉnh Hà Giang cho thấy cơ cấu 

giống lúa nếp cạn trong sản xuất lúa của tỉnh khá phong phú. Tuy nhiên, 

trong vụ Mùa, giống lúa nếp cạn trồng với diện tích không lớn đạt 680,0 ha 

(năm 2015). Các giống nếp cạn có diện tích lớn Khẩu Nua Trạng (116 ha), 

Đổng Đẹo Bụt (87 ha), Khẩu Nua Đeng (75 ha), Khẩu Mang (66 ha), Nếp 

nương (65 ha). Các giống lúa nếp cạn có năng suất thấp, biến động từ 14,5 

tạ/ha (Khẩu Tán) - 25,8 tạ/ha (Khẩu Nua Trạng).  

Bảng 2.4. Cơ cấu giống lúa nếp cạn tại tỉnh Hà Giang năm 2016 

TT Giống lúa 
Diện tích  Năng suất 

(tạ/ha) Ha Tỷ lệ (%) 

1 Khẩu Mang 66 9,7 21,6 

2 Ngái Nỏ 32 4,7 16,5 

3 Khẩu Tán 45 6,6 14,5 

4 Shan Râu 66 9,7 17,6 

5 Đổng Đẹo Bụt 87 12,8 22,6 

6 Khẩu Nua Trạng 116 17,1 25,8 

7 Khẩu Nua Đeng 75 11,0 24,3 

8 Lổng Râu 42 6,2 17,8 

9 Khẩu Nua Cồ 46 6,8 22,1 

10 Nếp Nương 65 9,6 17,6 

11 Khác 40 5,9 14,5 

 Tổng cộng 680 100,0  

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, 2016) 

2.1.4. Tình hình canh tác lúa cạn tại tỉnh Hà Giang 

a. Tình hình sử dụng giống, và các kỹ thuật làm đất gieo trồng lúa cạn tại tỉnh 

Hà Giang 

 Giống tốt được coi như một trong những nhân tố quan trọng giúp người 

sản xuất tăng được năng suất lúa. Bên cạnh đó một số các biện pháp như làm 
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đất, phương pháp gieo hạt cũng ảnh hưởng một phần giúp tăng năng suất của 

giống. Lúa cạn (lúa nương) được trồng chủ yếu trong khu vực đồng bào các 

dân tộc ít người, gieo trồng chủ yếu bằng nguồn hạt giống được người dân lưu 

giữ từ vụ của năm này sang năm khác, các biện pháp gieo hạt theo hình thức 

chọc lỗ bỏ hạt, sản xuất theo hình thức quảng canh, ít được đầu tư kỹ thuật 

canh tác. Kết quả điều tra tình hình sử dụng giống, đất và kỹ thuật gieo trồng 

lúa cạn tại tỉnh Hà Giang được trình bày tại Bảng 3.5. 

Bảng 2.5. Tình hình sử dụng giống, đất và kỹ thuật gieo trồng lúa cạn tại 

tỉnh Hà Giang năm 2016 

Chỉ tiêu điều tra 
Tỷ lệ ngƣời dân áp dụng (%) 

Bắc Quang Bắc Mê Xín Mần Vị Xuyên 

Thời vụ gieo hạt T5 - T6 T5 - T6 T5 - T6 T5 - T6 

Nguồn 

cấp 

giống 

 

Mua 0 0 0 0 

Đổi giống 6,5 4,3 2,9 3,6 

Tự để giống 93,5 95,7 97,1 96,4 

Loại đất 

Nương mới  63,4 63,6 59,6 53,6 

Đất ven rừng 3,3 6,1 5,3 5,1 

Đất bãi  26,8 25,2 29,8 36,2 

Ruộng bậc thang 6,5 5,1 5,3 5,1 

 Phương  

pháp làm đất 

Rẫy, nhổ cỏ 86,5 88,6 89,6 89,5 

Cày bừa 13,5 11,4 10,4 10,5 

Kỹ thuật 

gieo trồng 

Gieo vãi 8,6 12,6 12,2 11,1 

Gieo hàng 5,6 5,8 5,3 4,8 

Chọc lỗ 85,8 81,6 82,5 84,1 

 

Thời vụ gieo hạt: Lúa cạn tại vùng được gieo trồng từ tháng 5 đến 

tháng 6. Đây là thời điểm mà lượng mưa nhiều tạo điều kiện cho hạt nẩy 
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mầm, sinh trưởng, phát triển tốt trong suốt quá trình và cho thu hoạch vào 

giữa tháng 10 đầu tháng 11 khi thời tiết khô độ ẩm không khí thấp.  

Nguồn cấp giống: Các hộ được điều tra chủ yếu là tự để giống chiếm tỷ 

lệ lớn (từ 93,5% đến 97,1%), một số ít đổi giống (từ 2,9% – 6,5%), không có 

hộ nào mua giống. Giống được người dân phơi nguyên bông trên nương rồi 

mới mang về treo trên gác bếp, một số ít đóng thành bao bảo quản cùng với 

lúa ăn hàng ngày trong quá trình sử dụng.  

Loại đất gieo trồng lúa cạn: Đất gieo trồng lúa cạn chủ yếu là các 

nương mới, đất ven rừng, đất bãi và ruộng bậc thang. Huyện Bắc Quang diện 

tích canh tác lúa cạn trên đất mới là 63,4%, trên đất bãi là 26,8%, đất ven 

rừng 3,3% và 6,5% trên ruộng bậc thang. Huyện Bắc Mê có 59,6% diện tích 

canh tác lúa cạn trên nương mới phát 5,3%, trên đất ven rừng 29,8% trên đất 

bãi và 5,3% trên ruộng bậc thang. Huyện Xín Mần có 63,6% diện tích đất 

canh tác lúa cạn trên đất mới phát, 6,1% trên đất ven rừng, 25,2% trên đất bãi 

và 5,1% trên ruộng bậc thang. Vị Xuyên có có 53,6% diện tích canh tác lúa 

cạn trên đất mới phát, 5,1% trên đất ven rừng, 36,2% trên đất bãi và 5,1% trên 

ruộng bậc thang. Như vậy đất nương mới là đất được người dân sử dụng chủ 

yếu trong gieo trồng lúa cạn tại các huyện được điều tra, một phần được gieo 

trồng trên đất bãi, đất ruộng bậc thang và số rất ít gieo trồng ở đất ven rừng. 

Tập quán gieo trồng lúa cạn tại các nương mới của người dân giúp cải thiện 

năng suất lúa cạn tuy nhiên phương thức canh tác trên không bền vững vì ảnh 

hưởng đến diện tích rừng đầu nguồn bị chặt phá. Do vậy việc nghiên cứu kỹ 

thuật canh tác lúa cạn nhằm hướng tới sản xuất bền vững mang lại giá trị kinh 

tế cho người dân là vô cùng quan trọng. 

Phương pháp làm đất: Các biện pháp làm đất tại các hộ được phỏng vấn 

chủ yếu là các biện pháp thủ công đơn giản như rẫy và nhổ cỏ (86,5 - 89,6%), 

số ít các hộ có sử dụng các biện pháp cầy bừa đất nhưng chiếm một tỷ lệ rất 

nhỏ (10,4 - 13,5%) và được thực hiện chủ yếu tại khu vực đất bãi và ruộng 

bậc thang.  
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Kỹ thuật gieo trồng: Giống được gieo theo phương thức gieo vãi, gieo 

hàng và chọc lỗ bỏ hạt. Hạt giống không qua ngâm ủ được gieo trực tiếp khi 

gặp điều kiện thời tiết thuận lợi về nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa hạt sẽ nẩy 

mầm. Tại các huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Xín Mần, Vị Xuyên số hộ được 

phỏng vấn chủ yếu gieo hạt theo phương pháp chọc lỗ bỏ hạt chiếm tỷ lệ lớn 

từ 81,6% - 85,6% điều này được giải thích là do địa hình đất dốc nhiều đá, đất 

lưng chừng núi nên phương thức chọc lỗ bỏ hạt được đa số bà con áp dụng. 

Số hộ gieo hạt vãi trên mặt đất chiếm một tỷ lệ thấp 8,6% - 12,6% và 4,8% - 

5,6% số hộ gieo hạt theo hàng.  

b. Tình hình sử dụng phân bón, mật độ gieo hạt, biện pháp phòng trừ cỏ dại 

trên lúa cạn tại tỉnh Hà Giang   

Mật độ, phân bón và biện pháp phòng trừ cỏ dại là các yếu tố ảnh 

hưởng lớn quyết định đến năng suất của các giống lúa cạn. Do vậy việc tìm 

hiểu thực trạng thông qua điều tra phỏng vấn nông dân sẽ giúp các nhà khoa 

học có cơ sở thực tiễn để đưa ra các biện pháp kỹ thuật về mật độ, bón phân, 

phòng trừ cỏ dại cho lúa cạn một cách hợp lý.  

Mật độ gieo hạt: Số hộ gieo hạt với mật độ cây từ 30 - 40 khóm/m
2
 

chiếm một tỷ lệ lớn 69,8 - 76,9%. Bên cạnh đó một số hộ được phỏng vấn 

gieo trồng với mật độ thưa hơn (20 - 30 khóm/m
2
), hoặc dầy hơn 40 - 50 

khóm/m
2
 và 50 - 60 khóm/m

2
. Việc gieo trồng với mật độ hợp lý kết hợp với 

lượng phân bón hiệu quả sẽ đạt năng suất tối ưu nhất cho lúa cạn. 

Sử dụng phân bón: Tất cả các hộ được điều tra đều không sử dụng phân 

hữu cơ cho lúa cạn. Số hộ sử dụng phân bón hoá học tại các hộ được điều tra 

chiếm một tỷ lệ nhỏ từ 15,6 - 18,3%. Lượng phân bón hoá học các hộ sử dụng 

thấp từ 110 - 220 kg/ha, phân hoá học được sử dụng là phân NPK tổng hợp 

Lâm Thao và được bón lót khi gieo hạt. Lượng bón phân thấp kết hợp với mật 

độ gieo hạt dầy là một trong những nguyên nhân làm hạn chế năng suất của 

lúa cạn.  
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Biện pháp phòng trừ cỏ dại: Cỏ dại cũng là một trong những vấn đề ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến năng suất của lúa cạn. Tại các hộ điều tra có 38,0% 

đến 45,3% số hộ làm cỏ thủ công bằng các dụng cụ làm cỏ như cuốc, cào… 

số lần làm cỏ 1 - 3 lần trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây 

lúa. Số hộ dân sử dụng thuốc hoá học phòng trừ cỏ dại chiếm 29,6% đến 

39,8% và thuốc được phun khi lúa mọc được 3 - 4 lá; 23,2% - 28,2% số hộ 

dân được phỏng vấn không làm cỏ vì thiếu nhân công lao động. 

Như vậy có thể kết luận rằng hạn chế trong sản xuất lúa cạn tại tỉnh Hà 

Giang là: canh tác chủ yếu theo hình thức quảng canh, tận dụng những diện 

tích đất mới khai phá màu mỡ để gieo trồng và ít được đầu tư về phân bón và 

các biện pháp kỹ thuật canh tác khác. Giải pháp khắc phục đó là áp dụng một 

số biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa cạn như mật độ, phân bón, phương 

thức bón phân, biện pháp phòng trừ cỏ dại giúp nâng cao năng suất giải quyết 

sinh kế và góp phần tích cực trong việc bảo tồn tại chỗ sự đa dạng của nguồn 

gen lúa cạn tại vùng. 

Bảng 2.6. Mật độ gieo, phân bón và phƣơng thức phòng trừ cỏ dại cho 

lúa cạn tại tỉnh Hà Giang năm 2016 

Chỉ tiêu điều tra 

Tỷ lệ ngƣời dân áp dụng (%) 

Bắc 

Quang 
Bắc Mê Xín Mần Vị Xuyên 

Mật độ 

20 - 30 khóm/m
2 

2,5 3,6 2,9 3,8 

30 - 40 khóm/m
2 

73,8 69,8 72,1 76,9 

40 - 50 khóm/m
2
 18,8 16,9 15,8 16,6 

50 - 60 khóm/m
2
 4,9 9,7 9,2 2,7 

Sử dụng 

phân bón 

Không sử dụng 81,7 84,4 83,2 82,3 

Có sử dụng 18,3 15,6 16,8 17,7 

Loại phân bón 
NPK  

tổng hợp 

NPK  

tổng hợp 

NPK  

tổng hợp 

NPK  

tổng hợp 

Lượng bón phân  

hoá học (kg/ha) 
110 - 230 120 - 220 100 - 190 130 - 220 
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Chỉ tiêu điều tra 

Tỷ lệ ngƣời dân áp dụng (%) 

Bắc 

Quang 
Bắc Mê Xín Mần Vị Xuyên 

Thời điểm bón 

phân 

Bón khi 

gieo hạt 

Bón khi 

gieo hạt 

Bón khi 

gieo hạt 

Bón khi 

gieo hạt 

Biện pháp 

phòng trừ 

cỏ dại 

Bằng cuốc, cào… 38,0 32,3 45,3 37,0 

Sử dụng thuốc  

Trừ cỏ 
35,9 38,8 29,6 39,8 

Thời điểm  

phun thuốc trừ cỏ 

Giai đoạn 

3 - 4 lá 

Giai đoạn 

3 - 4 lá 

Giai đoạn 

3 - 4 lá 

Giai đoạn 

3 - 4 lá 

Không làm cỏ 26,1 28,9 25,1 23,2 

 

2.2. Ảnh hƣởng thời vụ đến sinh trƣởng và phát triển của giống lúa nếp 

cạn Khẩu Nua Trạng 

Nước ta nằm trong vùng thời tiết khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết 

khác nhau theo vùng lãnh thổ và thay đổi theo từng mùa vụ trong năm. Các 

yếu tố khí hậu thời tiết như nhiệt độ, số giờ nắng, lượng mưa, cường độ bức 

xạ, bốc thoát hơi nước… ảnh hưởng rất đến quá trình sinh trưởng, thụ phấn 

thụ tinh và hình thành hạt ở lúa. Do vậy nghiên cứu thời vụ gieo trồng đối với 

các giống lúa là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng nhằm đạt 

được năng suất cao và ổn định  

Các công thức được bố trí ở mỗi thời vụ cách nhau 15 ngày và được 

thực hiện vào vụ mùa năm 2016. Trong quá trình thí nghiệm chúng tôi đã tiến 

hành theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của các giống lúa nếp cạn 

bố trí ở các thời vụ  khác nhau. Khu đất thí nghiệm là đất pha cát, tầng đất sâu 

35 - 40 cm. Kết quả phân tích đất khu thí nghiệm tại khu cây trồng cạn - 

Trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức - Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang thể hiện ở Bảng 3.1. 
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Bảng 2.7. Kết quả phân tích đất tiền thí nghiệm nghiên cứu thời vụ 

Mẫu đất pHKCL 

OM 

(%) 

N TS 

(%) 

P2O5 

TS (%) 

K2O  

TS (%) 

1 3,40 1,53 0,140 0,107 1,580 

2 3,47 1,12 0,140 0,064 1,217 

3 3,38 2,24 0,168 0,081 1,883 

4 3,37 2,21 0,168 0,062 1,731 

Trung bình 3,40 1,78 0,15 0,08 1,60 

OM: Chất hữu cơ (Organic matter), TS: Tổng số 

 Qua bảng nhận thấy, trong 04 mẫu đất điều tra tại khu đất thí nghiệm 

thời vụ  năm 2015được phân tích về các chỉ số pHKCL, hàm lượng chất hữu 

cơ, nitơ tổng số, phốt pho tổng số và kali tổng số. Nhìn chung, đất thuộc khu 

thí nghiệm có hàm lượng dinh dưỡng không cao sau rất nhiều năm canh tác và 

thí nghiệm liên tục trên nhiều cây trồng. Hàm lượng các chất cụ thể (OM: 

1,78; N tổng số: 0,15%; P2O5 tổng số 0,08%; K2O tổng số: 1,60%).  

2.2.1. Ảnh hưởng của thời vụ đến thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm 

sinh trưởng phát triển của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

a. Ảnh hưởng của thời vụ đến thời gian sinh trưởng và phát triển   

Kết quả thí nghiệm cho thấy thời vụ không ảnh hưởng đến thời gian từ 

gieo đến mọc và đẻ nhánh của giống ở hai năm 2016 và 2017  (P > 0,05). 

Ngược lại thời vụ gieo ảnh hưởng rõ rệt đến tổng số ngày từ gieo đến trỗ và 

chín của giống (P < 0,01) ở cả năm 2016 và 2017. Khi gieo vào thời vụ sớm 

(5/6) thời gian từ gieo hạt đến trỗ và chín của giống là đạt dài nhất, tiếp theo 

là chính vụ (20/6), ngắn nhất là vụ muộn (5/7). Quan sát trên đồng ruộng cho 

thấy mặc dù giống Khẩu Nua Trạng được gieo trồng vào các thời điểm khác 

nhau nhưng do phản ứng với quang chu kỳ khá chặt nên thời điểm trỗ và chín 

của giống không chênh lệch nhau nhiều (chỉ lệch nhau 2 - 3 ngày).  
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Bảng 2.8. Ảnh hƣởng của thời vụ đến thời gian qua các giai đoạn sinh 

trƣởng phát triển của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng thí nghiệm 

Thời vụ 

Thời gian từ gieo đến ………………(ngày) 

Mọc Đẻ nhánh Trỗ Chín 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Vụ sớm (5/6) 8 7 20 21 107
a
 105

a 
138

a
 139

a 

Vụ chính (20/6) 8 7 19 20 95
b
 96

b 
125

b
 126

b 

Vụ muộn (5/7) 7 6 18 19 82
c
 85

c 
113

c
 115

c 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 

CV (%) 15,9 13,0 15,9 13,7 12,1 11,2 15,1 12,1 

(Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai khác ở mức tin cậy 95%) 

b. Ảnh hưởng của thời vụ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển  

 Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của lúa như chiều cao cây, chiều 

dài bông, số nhánh tối đa phụ thuộc vào giống, đặc biệt là điều kiện chăm sóc, 

ngoại cảnh... Cây lúa có nhiều nhánh, bông dài, tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao, 

năng suất sẽ tốt. Kết quả theo dõi ảnh hưởng của thời vụ đến một số chỉ tiêu 

sinh trưởng phát triển của giống được trình bày tại bảng. 

Bảng 2.9. Ảnh hƣởng của thời vụ đến chiều cao cây, chiều dài bông, số 

nhánh tối đa của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng thí nghiệm 

Thời vụ 

Chiều cao 

cây (cm) 

Chiều dài 

bông (cm) 

Số nhánh 

tối đa (nhánh) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Vụ sớm (5/6) 149,5
a
 148,6

a 
28,1

a
 27,5

a 
6,9

b
 6,1

b 

Vụ chính (20/6) 155,2
a
 152,9

a 
30,3

a
 29,1

a 
8,1

a
 7,6

a 

Vụ muộn (5/7) 134,6
b
 132,5

b 
24,8

b
 23,9

b 
5,6

c
 4,9

c 

P < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

CV (%) 13,6 10,6 16,5 14,3 17,5 10,1 

(Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai khác ở mức tin cậy 95% 
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Chiều cao cây: Thời vụ gieo trồng ảnh hưởng mạnh đến các chỉ tiêu về 

chiều cao cây (P < 0,01) ở cả hai năm 2016 và năm 2017. Giống Khẩu Nua 

Trạng có chiều cao cây không thay đổi khi được gieo vào vụ sớm (149,5 cm) 

và vụ chính (155,2 cm), được xếp vào nhóm a. Khi gieo hạt vào vụ muộn 

(134,6 cm) giống có chiều cao cây thấp hơn hai vụ trên và được xếp vào 

nhóm b. Điều này được giải thích là do khi gieo chính vụ thời tiết khí hậu 

thuận lợi hơn nên cây sinh trưởng chiều cao cây tốt hơn.  

Chiều dài bông (cm): Thời vụ gieo trồng khác nhau ảnh hưởng chắc 

chắn đến chỉ tiêu chiều dài bông của giống ở mức độ tin cậy 99% ở cả hai 

năm 2016 và 2017 (P < 0,01). Khi gieo giống vào vụ sớm (ngày 5/6 dương 

lịch) và chính vụ (ngày 20/6 dương lịch) chiều dài bông ở cả hai năm đều cao 

hơn so với khi gieo vào vụ muộn (ngày 5/7 dương lịch) và được xếp vào cùng 

một nhóm (nhóm a), còn lại là nhóm b.  

Số nhánh tối đa (nhánh): Thời vụ gieo cũng ảnh hưởng có ý nghĩa đến 

chỉ tiêu số nhánh tối đa của giống ở mức độ tin cậy 99% (P < 0,01). Trong 

hai vụ mùa năm 2016 và 2017 giống Khẩu Nua Trạng có số nhánh tối đa đạt 

cao nhất khi được gieo vào vụ chính (20/6) cùng được xếp vào nhóm a, tiếp 

đến là vào vụ sớm (5/6) được xếp vào nhóm b, số nhánh tối đa đạt thấp nhất 

vào vụ muộn (5/7) được xếp vào nhóm c.  

Như vậy kết quả trên cho thấy khi gieo hạt vào vụ chính (ngày 20/6) và 

vụ sớm (5/6 dương lịch) sẽ làm cho giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng tăng 

trưởng chiều cao mạnh hơn, bông dài hơn, số nhánh tối đa nhiều hơn khi gieo 

trồng vào vụ muộn (5/7 dương lịch). 

2.2.2. Ảnh hưởng của thời vụ tới khả năng chống chịu sâu bệnh hại của 

giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng  

Khả năng chống chịu sâu bệnh hại là một trong những chỉ tiêu bị tác 

động mạnh mẽ của điều kiện khí hậu thời tiết. Những điều kiện bất thuận về 

thời tiết sẽ khiến sâu bệnh hại lúa xuất hiện nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến 
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sinh trưởng và phát triển của cây. Do vậy thời vụ gieo trồng thích hợp tạo 

điều kiện thuận lợi cho giống có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt chống 

chịu được các sâu bệnh hại.  

Bảng 2.10. Ảnh hƣởng của thời vụ đến khả năng chống chịu sâu bệnh hại 

của giống lúa nếp cạn thí nghiệm Khẩu Nua Trạng 

Thời vụ 

Sâu hại (điểm) Bệnh hại (điểm) 

Đục thân Rầy nâu Đạo ôn Bạc lá Khô vằn 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Vụ sớm (5/6) 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 

Vụ chính (20/6) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Vụ muộn (5/7) 3 5 0 1 1 2 3 5 1 3 

Sâu đục thân (điểm): Công thức gieo hạt vào vụ muộn (5/7 dương lịch) 

làm cho giống bị nhiễm sâu đục thân cao hơn so với vụ sớm (5/6 dương lịch) 

và chính vụ (20/6 dương lịch) và được đánh giá tại điểm 3 khi có 11 – 20% số 

dảnh chết hoặc bông bạc tại năm 2016 và điểm 5 khi có 21 - 30% số dảnh 

chết hoặc bông bạc tại năm 2016, hai thời vụ còn lại được đánh giá ở điểm 1 

khi có 1 - 10% số dảnh chết hoặc bạc bông ở cả hai năm 2016 và 2017. Giải 

thích cho điều này là do khi gieo vào vụ muộn giống gặp điều kiện thời tiết 

bất thuận về ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh 

trưởng và phát triển của cây do vậy dễ bị nhiễm sâu đục thân. 

Bệnh bạc lá (điểm): Các thời vụ gieo hạt khác nhau ảnh hưởng rõ rệt 

đến mức độ nhiễm bệnh bạc lá của giống. Khi giống được gieo vào vụ muộn 

(mùng 5/7) ở cả hai năm 2016 và năm 2017 giống bị nhiễm bệnh bạc lá nặng 

hơn khi gieo vào vụ sớm (mùng 5/6 dương lịch) và vụ chính (ngày 20/6 
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dương lịch), đánh giá ở điểm 3 vào năm 2015, và điểm 5 vào năm 2017. Gieo 

hạt vào vụ sớm (mùng 5/6 dương lịch) và vụ chính (20/6 dương lịch) giống bị 

nhiễm bệnh bạc lá ít hơn đánh giá ở điểm 1 ở cả hai năm 2016 và 2017, riêng 

vụ sớm năm 2017 giống bị nhiễm bệnh nặng hơn và được đánh giá ở điểm 3. 

  Rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn xuất hiện với tỷ lệ thấp ở cả hai 

năm 2016 và năm 2017, mức độ nhiễm được đánh giá từ điểm 1 – 3 và không 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng phát triển của giống. 

 Có thể kết luận rằng thời vụ gieo hạt khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến 

mức độ nhiễm sâu đục thân và bệnh bạc lá của giống lúa thí nghiệm. Riêng 

rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, giống bị nhiễm nhẹ ở cả ba thời vụ và 

không làm ảnh hưởng năng suất và chất lượng hạt. 

2.2.3. Ảnh hưởng của thời vụ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa là một trong những chỉ 

tiêu  dễ bị tác động của thời vụ gieo hạt. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của 

thời vụ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng được trình bày tại Bảng 2.11. 

Thời vụ gieo hạt không ảnh hưởng tới chỉ tiêu tổng số hạt/bông, hạt 

chắc/bông và khối lượng nghìn hạt của giống (P > 0,05) nhưng lại ảnh hưởng 

chắc chắn đến các chỉ tiêu khác như số bông/khóm, NSLT và NSTT ở mức độ 

tin cậy 99% (P < 0,01).  

Số bông/khóm (bông): Số bông/khóm bị ảnh hưởng bởi thời vụ gieo 

khác nhau ở mức độ tin cậy 99% (P < 0,01) vào năm 2015 và 2016. Gieo hạt 

vào chính vụ (ngày 20/6 dương lịch) giống được xếp nhóm a, có số 

bông/khóm đạt cao hơn so với vụ sớm (mùng 5/6 dương lịch) xếp nhóm b và 

vụ (mùng 5/7 dương lịch) muộn xếp nhóm c ở cả hai năm 2016 và năm 2017.  

Tương tự như vậy NSLT và NSTT cũng đạt cao nhất ở chính vụ (5,32 

tạ/ha và 3,73 tạ/ha), giảm nhẹ ở vụ sớm (4,12 tạ/ha và 2,97 tạ/ha), giảm mạnh 
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ở vụ muộn (3,31 tạ/ha và 2,37 tạ ha) trong năm 2016. Kết quả cũng lặp lại đối 

với chỉ tiêu NSLT và NSTT khi thí nghiệm thời vụ được bố trí vào năm 2017. 

Như vậy có thể khẳng định khi giống Khẩu Nua Trạng được gieo vào chính 

vụ (ngày 20/6 dương lịch) và vụ sớm (mùng 5/6 dương lịch) sẽ cho các yếu tố 

cấu thành năng suất và năng suất lý thuyết cũng như năng suất thực thu cao 

hơn so với khi trồng vào vụ muộn (mùng 5/7 dương lịch).  

Bảng 2.11. Ảnh hƣởng của thời vụ đến các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất của giống lúa nếp cạn thí nghiệm Khẩu Nua Trạng 

Thời vụ 

Số 

bông/khóm 

(bông) 

Tổng số 

hạt/bông 

(hạt) 

Hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

KL1000 

hạt (gr) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

Năm 2016 

Vụ sớm (5/6) 5,0
b
 123,6 80,8 34,0 4,12

b
 2,97

ab
 

Vụ chính (20/6) 6,1
a
 129,5 86,0 33,8 5,32

a
 3,73

a
 

Vụ muộn (5/7) 4,2
c
 121,3 77,5 33,9 3,31

b
 2,37

b
 

P < 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,01 

CV (%) 16,8 7,5 9,4 12,8 13,6 12,6 

Năm 2017 

Vụ sớm (5/6) 5,9
b
 122,6 81,6 33,0 4,31

b
 2,91

ab
 

Vụ chính (20/6) 6,9
a
 125,9 88,1 35,9 5,23

a
 3,72

a
 

Vụ muộn (5/7) 4,8
c
 123,5 78,6 34,6 3,26

b
 2,35

b
 

P < 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,01 

CV (%) 17,1 13,1 12,1 10,2 13,5 14,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai khác ở 

mức tin cậy 95%; TGST: Thời gian sinh trưởng; KL1000 hạt: Khối lượng 1000 hạt; 

NSLT: Năng suất lý thuyết; NSTT: Năng suất thực thu. 
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Tóm lại: Thời vụ gieo trồng ảnh hưởng chắc chắn đến sinh trưởng, 

phát triển và năng suất của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng. Thời vụ 

gieo trồng phù hợp nhất đối với giống Khẩu Nua Trạng là 20 tháng 6 

dương lịch. Không nên gieo hạt vào vụ muộn (mùng 5/7 dương lịch) do 

giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng là giống cảm quang nên sẽ bị rút ngắn 

thời gian sinh trưởng đồng thời làm giảm đáng kể đến sinh trưởng và năng 

suất lúa. Không những vậy lượng mưa cuối vụ không đủ lượng nước để 

cung cấp cho cây trong suốt quá trình làm ảnh hưởng đến các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất. Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của Đào 

Minh Sô và cs. (2011) kết luận, thời vụ gieo trồng thích hợp cho lúa cạn 

sinh trưởng và phát triển là vào tháng 5 và tháng 6 dương lịch tương ứng 

với mùa mưa hàng năm, thời điểm này lượng nước được cung cấp đầy đủ 

cho hạt lúa nẩy mầm và sinh trưởng phát triển. 

2.3. Ảnh hƣởng tổ hợp mật độ phân bón sinh trƣởng và phát triển của 

giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

Phân bón là một trong những tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến năng 

suất lúa, bón phân kết hợp với bố trí mật độ hợp lý sẽ tạo ra một quần thể lúa 

thích hợp từ đó nâng cao được hiệu suất quang hợp và làm tăng số bông/đơn 

vị diện tích. Để đạt được kết quả trên nghiên cứu đã bố trí thí nghiệm 2 nhân 

tố với nhân tố chính (ô phụ) là các mức mật độ và nhân tố phụ (ô lớn) là các 

mức phân bón, bố trí trong điều kiện đồng ruộng với các công thức được mô 

tả tại chương phương pháp thí nghiệm. Trong quá trình thí nghiệm chúng tôi 

đã tiến hành theo dõi sinh trưởng và phát triển của giống ở 3 mức mật độ và 4 

mức phân bón khác nhau. Khu thí nghiệm được bố trí trên khu gò đồi tại 

trung tâm giống cây trồng Đạo Đức thuộc xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh 

Hà Giang. Kết quả phân tích mẫu đất được thể hiện qua Bảng 3.1. 
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Bảng 2.12. Kết quả phân tích khu đất thí nghiệm mật độ phân bón 

Mẫu đất pHKCL 

OM  

(%) 

N TS 

 (%) 

P2O5 TS 

(%) 

K2O TS 

(%) 

1  3,62 1,66 0,092 0,111 0,599 

2  3,40 1,56 0,090 0,109 0,545 

3  3,85 1,57 0,091 0,100 0,498 

4  3,79 1,51 0,086 0,098 0,490 

Trung bình 3,67 1,58 0,090 0,105 0,533 

Ghi chú: OM: Chất hữu cơ (Organic matter), TS: Tổng số 

Đất thuộc khu thí nghiệm có hàm lượng dinh dưỡng không cao sau rất 

nhiều năm canh tác và thí nghiệm liên tục trên nhiều cây trồng. Hàm lượng 

các chất cụ thể (OM: 1,58%; N tổng số: 0,09%; P2O5 tổng số 00,105%; K2O 

tổng số: 0,533%).  

2.3.1. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến thời gian qua các giai đoạn 

sinh trưởng của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các tổ hợp mật độ và phân bón không 

ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng. 

Với các mức mật độ và phân bón khác nhau thì thời gian sinh trưởng của 

giống đều ổn định từ gieo đến mọc là 8 ngày, đẻ nhánh là 19 ngày, trỗ là 95 

ngày và chín là 125 ngày. 
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Bảng 2.13. Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón đến thời gian qua các giai 

đoạn sinh trƣởng phát triển của giống  Khẩu Nua Trạng tại vụ Mùa  

Công thức 
Thời gian sinh trƣởng từ khi gieo đến … (ngày) 

Mọc  Đẻ nhánh Trỗ Chín 

M1 

P1 8 19 95 125 

P2 8 19 95 125 

P3 8 19 95 125 

P4 8 19 95 125 

M2 

P1 8 19 95 125 

P2 8 19 95 125 

P3 8 19 95 125 

P4 8 19 95 125 

M3 

P1 8 19 95 125 

P2 8 19 95 125 

P3 8 19 95 125 

P4 8 19 95 125 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi 

sinh + 20 kg N + 20 kg P2O5 + 15 kg K2O/ha; P2: 1 tấn phân vi sinh: 40 kg N + 40 kg 

P2O5 + 30 kg K20/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh + 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O/ha; 

P4: 1tấn phân vi sinh +80 kg N + 80 kg P2O5 + 60 kg K2O/ha. 

2.3.2. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

a. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến chiều cao cây và chiều dài bông  

  



 

38 

Bảng 2.14. Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón đến chiều cao cây và 

chiều dài bông của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng vụ Mùa  

Chỉ 

tiêu 
Phân bón 

Mật độ 

M1 M2 M3 Trung bình (P) 

Chiều  

cao 

cây 

(cm) 

 

P1 149,9 149,2 146,1 148,4
c 

P2 154,5 153,2 152,2 153,3
bc 

P3 157,2 158,2 155,3 156,9
ab 

P4 159,1 158,1 158,0 158,4
a 

Trung bình (M) 155,1 154,7 152,9  

P (M) > 0,05 

P (P) <  0,05 

P(M*P) > 0,05 

Chiều  

dài 

bông 

(cm) 

P1 27,3 28,4 26,9 27,5
b
 

P2 29,5 30,1 29,2 29,6
ab

 

P3 29,0 29,1 27,8 28,6
ab

 

P
4
 30,1 31,3 29,3 30,3

a
 

Trung bình (M) 29,0 29,7 28,3  

P (M) > 0,05 

P (P) < 0,05 

P(M*P) > 0,05 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi sinh: 

20 kg N: 20 kg P2O5: 15 kg K20/ha; P2:1 tấn phân vi sinh:40 kg N:40 kg P2O5:30 kg 

K20/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh: 60 kg N:60 kg P2O5:45 kg K2O/ha; P4: 1 tấn phân vi 

sinh:80 kg N:80 kg P2O5:60 kg K2O/ha. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mức mật độ không ảnh hưởng đến 

chiều cao cây và chiều dài bông (P > 0,05). Tuy nhiên các mức phân bón ảnh 

hưởng mạnh mẽ tới chiều cao cây và chiều dài bông của giống ở mức độ tin 
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cậy 99% và 95% (P < 0,01 và P < 0,05). Chiều cao cây tăng nhẹ ở từ 148,4 

cm (ở mức phân bón thấp 20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) đến 158,4 cm 

(ở mức phân bón cao nhất 80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha). Cũng tương 

tự như vậy chiều dài bông tăng nhẹ từ 27,5 cm (ở mức phân bón thấp 20 kg N 

: 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) đến 30,3 cm (ở mức phân bón cao nhất P4: 80 

kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha).  

Khi kết hợp so sánh tương tác ảnh hưởng cả hai nhân tố trên cho thấy 

mật độ và phân bón ảnh hưởng không có ý nghĩa đến đến hai chỉ tiêu chiều 

cao cây và chiều dài bông (P > 0,05). 

b. Ảnh hưởng của mật độ phân bón đến số nhánh tối đa và số nhánh hữu hiệu 

Mật độ ảnh hưởng có ý nghĩa đến khả năng đẻ nhánh và số nhánh hữu 

hiệu của giống (P < 0,01). Tại mật độ 20 khóm/m
2
 giống có số nhánh tối đa 

cao nhất (8,5 nhánh, nhóm A) và giảm khả năng đẻ nhánh xuống còn 8,0 

nhánh/khóm khi tăng mật độ lên 30 khóm/m
2
, số nhánh tối đa của giống tiếp 

tục giảm xuống còn 7,1 nhánh/khóm (nhóm B) khi tăng mật độ lên 40 

khóm/m
2
. Điều này cho thấy giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng có khả năng 

tự điều chỉnh tốt quần thể do vậy không nên trồng quá dày sẽ làm giảm khả 

năng đẻ nhánh của giống. Tương tự như vậy, tại mật độ 20 khóm/m
2
 số nhánh 

hữu hiệu của giống đạt cao nhất (6,1 nhánh/khóm, nhóm A) và giảm dần ở 

các mức mật độ 30 khóm/m
2
 (5,4 nhánh/khóm, nhóm B), 40 khóm/m

2
 (4,7 

nhánh/khóm, nhóm C). 

Phân bón ảnh hưởng mạnh mẽ tới tất cả các chỉ tiêu số nhánh tối đa, 

số nhánh hữu hiệu của giống ở mức độ tin cậy 99% và 95% (P < 0,01 và P 

< 0,05). Số nhánh tối đa cũng tăng mạnh từ 6,4 nhánh/khóm ở mức phân 

bón thấp nhất 20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha (nhóm c) đến 10,0 

nhánh/khóm ở mức phân bón cao nhất 80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha 

(nhóm a). Tương tự như vậy khi tăng mức phân bón từ P1 (20 kg N : 20 kg 

P2O5 : 15 kg K2O/ha) đến P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O), số dảnh hữu 
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hiệu cũng tăng mạnh từ 4,4 nhánh/khóm (nhóm c) đến 6,2 nhánh/khóm 

(nhóm a). Vì vậy có thể thấy phân bón rất cần thiết để tăng số dảnh hữu hiệu 

của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng. 

Kết quả trên cho thấy tương tác giữa mật độ và phân bón ảnh hưởng 

không có ý nghĩa đến chỉ tiêu số nhánh tối đa và số nhánh hữu hiệu (P > 

0,05). 

Bảng 2.15. Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón đến số nhánh tối đa và số 

nhánh hữu hiệu của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng vụ Mùa 

Chỉ tiêu Phân bón 

Mật độ 

M1 M2 M3 
Trung 

bình (P) 

Số nhánh  

tối đa 

(Nhánh/khóm) 

P1 7,0 6,5 5,8 6,4
d
 

P2 7,2 8,7 7,5 7,8
b
 

P3 8,7 6,9 5,8 7,1
c
 

P4 11,1 9,8 9,2 10,0
a
 

Trung bình (M) 8,5
A
 8,0

B
 7,1

B
  

P (M)                 < 0,01 

P (P)                 < 0,01 

P(M*P)                 > 0,05 

Số nhánh  

hữu hiệu  

(Nhánh/khóm) 

 

 

 

 

 

 

P1 4,9 4,5 3,7 4,4
c
 

P2 5,8 5,3 5,0 5,4
b
 

P3 6,4 5,7 4,4 5,5
b
 

P4 7,1 6,0 5,5 6,2
a
 

Trung bình (M) 6,1
A
 5,4

B
 4,7

C
  

P (M)                   < 0,01 

P (P)      < 0,01 

P(M*P)                   > 0,05 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi sinh: 

20 kg N: 20 kg P2O5: 15 kg K2O/ha; P2:1 tấn phân vi sinh:40 kg N:40 kg P2O5:30 kg 

K2O/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh: 60 kg N:60 kg P2O5:45 kg K2O/ha; P4:1 tấn phân vi 

sinh:80 kg N:80 kg P2O5:60 kg K2O.  
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2.3.3. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón tới khả năng chống chịu sâu 

bệnh hại của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

Mật độ phân bón ảnh hưởng tới khả năng chống chịu sâu bệnh hại của 

giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng. Tại các mức mật độ và phân bón, giống 

bị nhiễm sâu đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bênh khô vằn ở các 

điểm khác nhau.  

Bảng 2.16. Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón tới khả năng chống chịu 

sâu bệnh của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng vụ Mùa 

Chỉ tiêu Phân bón 
Mật độ 

M1 M2 M3 

Sâu đục thân 

(điểm) 

P1 1 1 3 

P2 1 1 1 

P3 3 3 3 

P4 5 5 5 

Rầy nâu 

(điểm) 

P1 1 1 1 

P2 1 1 1 

P3 1 1 1 

P4 1 1 1 

Bệnh đạo ôn 

(điểm) 

P1 1 1 1 

P2 1 1 1 

P3 1 1 2 

P4 2 1 2 

Bệnh bạc lá 

 

(điểm) 

P1 1 1 1 

P2 1 1 1 

P3 1 1 1 

P4 1 1 1-3 

Bệnh khô vằn 

(điểm) 

P1 1 1 1 

P2 1 1 1 

P3 1 1 3 

P4 3 1 3 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi 

sinh: 20 kg N: 20 kg P2O5: 15 kg K2O/ha; P2:1 tấn phân vi sinh:40 kg N:40 kg 

P2O5:30 kg K2O/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh: 60 kg N:60 kg P2O5:45 kg K2O/ha; 

P4:1 tấn phân vi sinh:80 kg N:80 kg P2O5:60 kg K2O. 
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Qua kết quả nghiên cứu cho thấy khi trồng ở mật độ dày M3 (40 

khóm/m
2
) và mức phân bón cao P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha)  thì 

mức độ hại của một số sâu bệnh có xu hướng tăng như sâu đục thân, bệnh đạo 

ôn và bệnh khô vằn. Bệnh bạc lá mức độ hại tăng ở mức phân bón cao nhất 

P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha) và mật độ dầy M3 (40 khóm/m
2
). 

Như vậy có thể thấy khi trồng Khẩu Nua Trạng ở mật độ dày M3 (40 

khóm/m
2
) với lượng phân bón cao P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha) 

thì thường bị sâu bệnh (đặc biệt là sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và 

bệnh khô vằn) hại nặng hơn so với các mức mật độ M1 (20 khóm/m
2
), M2 

(30 khóm/m
2
) và mức phân bón P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha), P2 

(40 kg N : 40 kg P2O5 : 30 kg K2O/ha), P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K20/ha). 

Gieo hạt tại mật độ M1 (20 khóm/m
2
), M2 (30 khóm/m

2
) kết hợp với các mức 

bón phân P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha), P2 (40 kg N : 40 kg P2O5 : 

30 kg K2O/ha), P3(60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) sẽ cho tỷ lệ nhiễm sâu 

đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn nhẹ hơn so với việc 

bố trí mật độ M3P4 (40 khóm/m
2
 và 80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha). 

Điều này được giải thích là do khi mật độ gieo không quá dầy, lượng phân 

bón cung cấp đủ nhu cầu cho cây sẽ làm cho quần thể lúa có khả năng tự điều 

chỉnh, sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với các sâu bệnh 

hại. Có thể kết luận rằng, tổ hợp M2P3 ( mật độ 30 khóm/m
2
 và bón phân 60 kg N : 

60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) sẽ làm cho giống bị nhiễm sâu đục thân, rầy nâu, bệnh 

đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn nhẹ hơn so với tổ hợp các mật độ và mức phân 

bón còn lại. 

2.3.4. Ảnh hưởng của mật độ, phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

a. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến số bông, số hạt/bông, số hạt 

chắc/bông 
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Để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mật độ, phân bón đến giống Khẩu 

Nua Trạng cho thấy các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất là các chỉ 

tiêu chính và quan trọng. Trong quần thể lúa, mật độ gieo và số nhánh có 

liên quan đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Vì vậy, muốn đạt 

được năng suất cao thì người sản xuất phải biết điều khiển cho quần thể lúa 

có số bông tối ưu mà vẫn không làm bông nhỏ đi, số hạt chắc trên bông 

không thay đổi. Phân bón còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động quang hợp. 

Bón phân hợp lý giúp cây lúa đẻ nhánh khoẻ và tập trung, tăng số bông/m
2
, 

số hạt/bông và khối lượng 1000 hạt ít thay đổi.  

Bảng 2.17.  Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón đến số bông, số hạt chắc 

và hạt chắc của giống Khẩu Nua Trạng vụ Mùa 

Chỉ tiêu Phân bón 

Mật độ 

M1 M2 M3 
Trung bình 

(P) 

Số 

bông/khóm 

(bông) 

P1 4,9 4,5 3,7 4,4
c
 

P2 5,8 5,3 5,0 5,4
b
 

P3 6,4 5,7 4,4 5,5
b
 

P4 7,1 6,0 5,5 6,2
a
 

Trung bình 

(M) 
6,1

A
 5,4

B
 4,7

C
  

P (M) < 0,01 

P (P) < 0,01 

P(M*P) > 0,05 

Tổng số 

hạt/bông 

(hạt) 

P1 125,7
dc

 
114,1

e

d
 

82,4
g
 107,4

b
 

P2 141,6
ab

 
132,7

b

c
 

110,0
ef
 128,1

a
 

P3 140,3
abc

 152,7
a
 96,5

gf
 129,8

a
 

P4 126,0
dc

 113,4
e

83,7
g
 107,7

b
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Chỉ tiêu Phân bón 

Mật độ 

M1 M2 M3 
Trung bình 

(P) 
d
 

Trung bình 

(M) 
133,4

A
 128,2

A
 93,1

B
  

P (M) < 0,01 

P (P) < 0,05 

P(M*P) <0,05 

Hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

P1 86,8 81,1 59,9 75,9
b
 

P2 90,2 83,2 56,7 76,7
b
 

P3 101,5 103,2 63,1 89,3
a
 

P4 98,2 83,5 60,75 80,8
b
 

Trung bình 

(M) 
94,2

A
 87,8

A
 60,1

B
  

P (M) <0,01 

P (P) <0,05 

P(M*P) >0,05 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi 

sinh: 20 kg N: 20 kg P2O5: 15 kg K20/ha; P2:1 tấn phân vi sinh:40 kg N:40 kg 

P2O5:30 kg K2O/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh: 60 kg N:60 kg P2O5:45 kg K2O/ha; 

P4:1 tấn phân vi sinh:80 kg N:80 kg P2O5:60 kg K2O.  

b. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khối lượng nghìn hạt, năng suất lý 

thuyết, năng suất thực thu  

Khối lượng nghìn hạt (KL1000) không bị ảnh hưởng bởi mật độ và 

phân bón. Khối lượng nghìn hạt của giống hầu như không thay đổi ở tất cả 

các mức mật độ và phân bón khác nhau (33,4 - 34,1 g), đây là yếu tố di truyền 

ít bị chi phối bởi mật độ và phân bón. 
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Năng suất lý thuyết (tấn/ha): Kết quả nghiên cứu cho thấy các mức mật 

độ khác nhau ảnh hưởng mạnh đến năng suất lý thuyết của giống ở mức độ tin 

cậy 99% (P < 0,01). Gieo hạt ở mật độ 30 khóm/m
2
 đạt năng suất cao nhất 

4,78 tấn/ha (nhóm A), tiếp theo mức mật độ 20 khóm/m
2
 3,88 tấn/ha (nhóm 

B), thấp nhất là ở mức mật độ 40 khóm/m
2
 đạt 3,78 tấn/ha (nhóm C). Đánh 

giá ảnh hưởng của các mức phân bón đến chỉ tiêu năng suất lý thuyết của 

giống, kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân ở mức P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 

45 kg K2O/ha) và P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha) năng suất lý thuyết 

đạt tương đương nhau 4,70 tấn/ha và 4,75 tấn/ha (nhóm a), tiếp theo là ở mức 

bón phân P2 (40 kg N : 40 kg P2O5 : 30 kg K2O/ha) đạt 39,58 tấn/ha (nhóm b), 

thấp nhất là ở mức phân bón P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) đạt 3,19 

tấn/ha (nhóm c). Khi kết hợp so sánh tương tác ảnh hưởng cả 2 nhân tố mật 

độ và phân bón cho thấy tổ hợp các mức mật độ và phân bón ảnh hưởng 

không có ý nghĩa đến chỉ tiêu năng suất thực thu của giống (P(M*P) > 0,05). 

Tuy nhiên khi đánh giá riêng rẽ ảnh hưởng của từng mức mật độ và mức phân 

bón đến năng suất lý thuyết của giống, kết quả cho thấy ở mức mật độ 30 

khóm/m
2
 và mức phân bón P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) luôn cho 

năng suất thực thu cao nhất. 

Khi tăng mật độ từ 20 khóm/m
2
 đến 30 khóm/m

2
, các chỉ tiêu cấu 

thành năng suất như số bông/khóm, tổng số hạt/bông, số hạt chắc/bông đều 

có xu hướng giảm ở mức độ tin cậy 95% (P < 0,05). Số bông trên khóm đạt 

6,1 bông (nhóm A) ở mức mật độ 20 khóm/m
2
 và tại mức mật độ 30 

khóm/m
2
 chỉ đạt 5,4 bông (nhóm B), thấp nhất là 4,7 bông tại mức mật độ 

40 khóm/m
2
 (nhóm C). Tương tự như vậy với chỉ tiêu tổng số hạt/bông, tại 

mức mật độ 20 khóm/m
2
 (133,4 hạt) và 30 khóm/m

2
 (128,2 hạt) (nhóm A) 

cao hơn so với tổng số hạt/bông khi gieo ở mật độ 40 khóm/m
2
 (nhóm B). 

Chỉ tiêu số hạt chắc/bông cũng bị ảnh hưởng mạnh của các mức mật độ khác 

nhau và được xếp vào hai nhóm A và B. Gieo hạt ở mật độ 20 khóm/m
2 

và 
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30 khóm/m
2
 có số hạt chắc tương đương nhau (94,2 và 87,8 hạt/bông) cùng 

một nhóm A và đạt 60,1 hạt khi gieo ở mật độ 40 khóm/m
2
 (nhóm B). Tăng 

mật độ đã làm giảm số bông/khóm, tổng số hạt/bông, số hạt chắc/bông. Điều 

này một lần nữa cho thấy khi tăng mật độ lên quá cao, cạnh tranh ánh sáng 

sẽ là nguyên nhân làm giảm số hạt chắc cây, do đó ảnh hưởng đến năng suất. 

Như vậy gieo hạt ở mật độ 30 khóm/m
2
 giúp cho giống đạt được các yếu tố 

cấu thành năng suất như số bông/khóm, tổng số hạt/bông, hạt chắc/bông cao 

hơn so với hai mật độ còn lại và đặc biệt là với mật độ 40 khóm/m
2
. 

Tương tự như mật độ, phân bón cũng ảnh hưởng mạnh đến các yếu tố 

cấu thành năng suất như số bông/khóm, số hạt/bông, số hạt chắc/bông ở mức 

độ tin cậy 99% và 95% (P < 0,01 và P < 0,05). Khi tăng phân bón từ mức 

P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) đến P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg 

K2O/ha) số bông/khóm có xu hướng tăng và tiếp tục tăng khi ở mức phân 

bón P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha). Số bông/khóm của giống biến 

động khi các mức phân bón thay đổi và được xếp vào 3 nhóm a, b,c. Trong 

đó bón phân ở mức P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg K2O/ha) giống đạt số 

bông/khóm cao nhất (6,2 bông/khóm, nhóm a), tiếp theo là ở mức bón phân 

P2 (40 kg N : 40 kg P2O5 : 30 kg K2O/ha) và P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg 

K2O/ha) giống đạt số bông/khóm 5,5 và 5,4 bông (nhóm b), tại mức bón 

phân P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) giống đạt số bông/khóm thấp 

nhất 4,4 bông (nhóm c). Chỉ tiêu tổng số hạt/bông tăng cao hơn khi bón phân 

ở mức P2 (40 kg N : 40 kg P2O5 : 30 kg K2O/ha) và P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 

kg K2O/ha) đạt 128,1 và 129,8 hạt (nhóm a) cao hơn so với bón phân ở hái 

mức P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) và P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 

kg K2O/ha) đạt 107,4 và 107,7 hạt (nhóm b). Kết quả thí nghiệm cũng chỉ ra 

rằng khi bón phân ở mức P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) số hạt 

chắc/bông của giống đạt cao nhất 89,3 hạt và cao hơn chắc chắn 3 công thức 
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ở mức phân bón P1 (20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha), P2 (40 kg N : 40 kg 

P2O5 : 30 kg K2O/ha), P3 (60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) ở mức độ tin 

cậy 95% (P < 0,05) và cùng xếp vào nhóm b. Như vậy ở mức bón phân P3 

(60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) luôn cho các yếu tố cấu thành năng suất 

như số bông/khóm, tổng số hạt/bông, hạt chắc/bông cao hơn so với các mức 

phân còn lại. 

Đánh giá tương tác ảnh hưởng của mật độ và phân bón đối với các chỉ 

tiêu số bông/khóm, tổng số hạt/bông, hạt chắc/bông cho thấy sai khác là 

không có ý nghĩa giữa các công thức (P > 0,05). 

Năng suất thực thu (tấn/ha): Khi đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp mật độ 

và phân bón đến năng suất thực thu của giống, kết quả nghiên cứu cho thấy 

không có sự khác biệt ý nghĩa về năng suất thực thu giữa các tổ hợp trên với 

chỉ tiêu năng suất thực thu (P(M*P) > 0,05. Tuy nhiên khi đánh giá riêng rẽ các 

mức mật độ và các mức phân bón đến chỉ tiêu năng suất thực thu (NSTT) cho 

thấy các mức mật độ và các mức phân bón ảnh hưởng chắc chắn đến chỉ tiêu 

năng suất thực thu của giống ở mức độ tin cây 99% (P < 0,01). Cụ thể, năng 

suất thực thu của giống tại ba mức mật độ được xếp vào ba nhóm a, b, c trong 

đó gieo hạt tại mức mật độ 30 khóm/m
2
 năng suất thực thu đạt 3,28 tấn/ha 

(nhóm A), tiếp theo là mức mật độ 20 khóm/m
2
 (nhóm B), thấp nhất là ở mức 

mật độ 40 khóm/m
2
 (nhóm C). Tương tự với năng suất thực thu tại 4 mức 

phân bón cũng được phân thành bốn nhóm a, ab, b, c. Tại mức phân bón P3 

(60 kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) năng suất thực thu của giống đạt cao nhất 

3,31 tấn/ha (nhóm a), tiếp theo là ở mức bón P4 (80 kg N : 80 kg P2O5 : 60 kg 

K2O/ha) đạt 3,28 tấn/ha (nhóm ab), ở mức bón phân P2 (40 kg N : 40 kg P2O5 : 

30 kg K2O/ha) đạt 2,92 tấn/ha (nhóm b) và thấp nhất là ở mức bón P1 (40 kg N 

: 40 kg P2O5 : 30 kg K2O/ha) đạt 2,21 tấn/ha (nhóm c).  
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Bảng 2.18. Ảnh hƣởng của mật độ và phân bón đến khối lƣợng nghìn hạt, 

năng suất lý thuyết, năng suất thực thu Khẩu Nua Trạng vụ Mùa  

Chỉ tiêu Phân bón 
Mật độ 

M1 M2 M3 Trung bình (P) 

KL1000 hạt (gr) 

P1 34,1 33,9 33,7 33,9 

P2 33,9 33,9 33,9 33,9 

P3 33,8 33,9 33,7 33,8 

P4 33,8 33,4 33,9 33,7 

Trung bình (M) 33,9 33,8 33,8  

P (M) >0,05 

P (P) >0,05 

P(M*P) >0,05 

NSLT (tấn/ha) 

P1 2,90 3,67 3,01 3,19
c
 

P2 3,54 4,51 3,81 3,95
b
 

P3 4,38 5,94 3,77 4,70
a
 

P4 4,70 5,02 4,53 4,75
a
 

Trung bình (M) 3,88
B
 4,78

A
 3,78

C
  

P (M) <0,01 

P (P) <0,01 

P(M*P) >0,05 

NSTT (tấn/ha) 

P1 2,06 2,66 1,92 2,21
c
 

P2 2,70 3,13 2,92 2,92
b
 

P3 3,35 3,83 2,76
 

3,31
a
 

P4 2,93 3,14 3,11 3,87
ab

 

Trung bình (M) 2,76
B
 3,28

A
 2,68

C
  

P (M) <0,01 

P (P) <0,01 

P(M*P) >0,05 

Ghi chú: M1: 20 khóm/m
2
; M2: 30 khóm/m

2
; M3:40 khóm/m

2
; P1:1 tấn phân vi 

sinh: 20 kg N: 20 kg P2O5: 15 kg K2O/ha; P2:1 tấn phân vi sinh:40 kg N:40 kg 

P2O5:30 kg K20/ha; P3: 1 tấn phân vi sinh: 60 kg N:60 kg P2O5:45 kg K2O/ha; 

P4:1 tấn phân vi sinh:80 kg N:80 kg P2O5:60 kg K2O.  
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Như vậy trong cùng một điều kiện thí nghiệm, cùng chịu ảnh hưởng 

của các yếu tố khí hậu, thời tiết, dinh dưỡng, sâu bệnh hại... tổ hợp M2 (30 

khóm/m
2
) và mức bón phân P3 (60 kg N + 60 kg P2O5 +45 kg K2O/ha) là tổ 

hợp phát huy được tốt nhất tiềm năng của giống. Tổ hợp này luôn cho các yếu 

tố cấu thành năng suất đặc biệt như bông/m
2
 và tổng số hạt/bông, số hạt 

chắc/bông, năng suất lý thuyết, năng suất thực thu đạt cao nhất. Kết quả này 

phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Hữu Hồng và cs. (2012) đưa ra khuyến 

cáo về mức tổ hợp phân bón trên lúa cạn tại Thái Nguyên là 70 kg N + 50 kg 

P2O5 + 50 kg K2O. Hay như nghiên cứu của Nguyễn Thị Lẫm (1994) về ảnh 

hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số 

giống lúa cạn đã kết luận mức bón đạm cho giống lúa Mố địa phương là 60 kg 

N/ha. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Khoa và cs. (2016)  khi cho rằng mật độ phù 

hợp khi gieo một số giống lúa cạn tại Tây Bắc là 30 khóm/m
2
. 

2.3.5. Hiệu quả kinh tế ở các tổ hợp mật độ và phân bón trong thí nghiệm  

Tỷ suất lợi nhuận (VCR) là chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế sử 

dụng các loại phân bón so với đối chứng. Trong sản xuất nông nghiệp, chỉ số 

VCR > 2 người nông dân mới có lãi, nếu VCR > 3 sản xuất có lãi và dễ được 

người nông dân chấp nhận, chỉ số VCR càng cao thì hiệu quả kinh tế cho 

người dân càng nhiều.  

Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế ở các tổ hợp mật độ và phân bón của 

giống lúa nếp cạn cho thấy tổ hợp M1P1 (mật độ 20 khóm/m
2
, mức phân bón 

20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) và M2P1 (mật độ 30 khóm/m
2
, mức phân 

bón 20 kg N : 20 kg P2O5 : 15 kg K2O/ha) có chỉ số VCR < 2, không có lãi. Các 

công thức tổ hợp còn lại đều có chỉ số VCR > 3 như vậy dễ được người nông 

dân chấp nhận. Trong đó tổ hợp M2P3 (mật độ 30 khóm/m
2
, mức bón phân 60 

kg N : 60 kg P2O5 : 45 kg K2O/ha) có chỉ số VCR = 12,2 và đạt lãi thuần cao 

nhất 48,6 triệu/ha. 
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Bảng 2.19. Hiệu quả kinh tế ở các tổ hợp mật độ và phân bón trong thí 

nghiệm đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng vụ Mùa  

Công 

thức 

Năng 

suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

Bội 

thu 

(tạ/ha) 

Chi phí 

tăng thêm 

do sử 

dụng thêm 

phân bón 

(1.000đ) 

Giá trị sản 

phẩm tăng 

lên do sử 

dụng phân 

bón 

(1.000đ) 

Lãi 

thuần 

(triệu 

đồng) 

Chỉ 

số 

VCR 

M1P1 20,67 1,47 -600 3.234 13,8 -5,4 

M1P2 27,03 7,83 1.277 17.226 25,9 13,5 

M1P3 33,51 14,31 3.154 31.482 38,3 10,0 

M1P4 29,35 10,15 5.031 22.330 27,3 4,4 

M2P1 26,67 7,47 -300 16.434 26,7 -54,8 

M2P2 31,33 12,13 1.577 26.686 35,1 16,9 

M2P3 38,33 19,13 3.454 42.086 48,6 12,2 

M2P4 35,14 15,94 5.331 35.068 39,7 6,6 

M3P1  19,20 - - - 10,0 - 

M3P2 29,26 10,06 1.877 22.132 30,2 11,8 

M3P3 27,63 8,43 37.545 18.546 24,7 4,9 

M3P4 31,11 11,91 56.318 26.202 30,5 4,7 

Ghi chú: Giá phân bón tại thời điểm nghiên cứu: phân đạm 10.500 đ/kg, phân 

kai 10.500 đ/kg, phân lân 4.500 đ/kg, phân Vi sinh Sông Gianh 4.000.000 

đ/tấn, công lao động 80.000 đ/công, thuốc bảo vệ thực vật 12.000 đ/ gói, 

giống 30.000 đ/kg. M3P1 là công thức được lựa chọn làm đối chứng so sánh. 
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Tóm lại: Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy các tổ hợp mật độ và phân 

bón ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa nếp cạn Khẩu 

Nua Trạng. Trong đó tổ hợp thích hợp nhất cho giống sinh trưởng phát triển 

tốt đạt năng suất cao là tổ hợp M2P3 (mật độ 30 khóm/m
2
, kết hợp với mức 

phân bón 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O/ha). Tổ hợp này cho NSLT 

59,43 tạ/ha và NSTT đạt 38,33 tạ/ha. Đây cũng là công thức có lãi thuần đạt 

cao nhất và có tỷ suất lợi nhuận VCR=12,2. 

2.4. Ảnh hƣởng của các biện pháp phòng trừ cỏ dại trong canh tác giống lúa 

nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

2.4.1. Thành phần và mức độ xuất hiện của các loài cỏ dại trên khu đất 

trồng lúa nếp cạn thí nghiệm 

Thành phần cỏ dại chính được điều tra tại khu thí nghiệm về lúa nếp 

cạn đều là các loài nằm trong mục các loài cỏ dại đối với cây trồng cạn thuộc 

họ lá rộng, họ hoà thảo, cỏ năn, cỏ lác. Kết quả thí nghiệm cho thấy mức độ 

xuất hiện các loại cỏ như vừng ráp, vừng đất, trinh nữ, cỏ gấu ở mức độ rất 

phổ biến (loài chiếm > 70%), tiếp theo là các loại cỏ xuất hiện ở mức độ phổ 

biến như cỏ mần trầu, cỏ chân nhện, cỏ bông lau, cỏ gừng bò, cỏ lông công, 

có lác xoà, cỏ cứt lợn (loài chiếm 50 - 60%), xuất hiện ở mức độ ít phổ biến 

(hiếm) là các loài cỏ giày, cỏ tranh, thài lài, rau dệu, dền cơm, rau sam (loài 

chiếm <10%). Nguyễn Thị Tân và cs. (2000), cũng đã có kết luận tương tự 

khi nghiên cứu về thành phần cỏ dại trên đất trồng lúa cạn có tới 35 loài và 

đều thuộc vào các loài cỏ lá rộng, cỏ năn, cỏ lắc, cỏ thuộc họ hoà thảo. 
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Bảng 2.20. Thành phần và mức độ xuất hiện của các loài cỏ dại trên khu 

đất trồng lúa nếp cạn thí nghiệm tại huyện Vị Xuyên - Hà Giang vụ mùa 

STT 

 

Tên Việt 

Nam 
Tên Khoa học Họ thực vật 

Mức độ  

xuất hiện  

1 Cỏ mần trầu Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae ++ 

2 
Cỏ chân 

nhện 
Dighitaria timorensis Pest Miq. Poaceae 

++ 

3 Cỏ giầy Rotboallia compressa Linn.f. Poaceae + 

4 Cỏ bông lau Saccharum spontaneum L. Poaceae ++ 

5 Cỏ mía Saccharum officianarum L. Poaceae + 

6 Cỏ gừng bò Panicumrepens Linn. Poaceae ++ 

7 
Cỏ lông 

công 
Sparobolus elonggatus R. Br. Poaceae 

++ 

8 Cỏ tranh 
Imperata cylindrica (L) P. 

Beauv. 
Poaceae 

+ 

9 Cỏ gấu Cyperus rotundus Linn. Cyperaceae +++ 

10 Cỏ lác xoà Cyperus serotinus Rott. Cyperaceae ++ 

11 Vừng ráp Leucas aspera (Wirld) Link. Lamiaceae +++ 

12 Vừng đất Leucas zeylanica (Wirld) Link. Lamiaceae +++ 

13 Cứt lợn Agaratum conyjoides L. Astaraceae ++ 

14 Thài lài 
Cyanotisaxillaris (L) Roemat 

Schult. 

Commalinacea

e 

+ 

15 Rau dệu 
Altemathera sessilis (L) R. 

Br.ex Roem&Schult. 
Amaranthaceae 

+ 

16 Dền cơm Amaranthus viridis L. Amaranthaceae + 

17 Cây trinh nữ Mimosa invisa Mart. ex Colla.  Leguminosae +++ 

18 Rau sam Portulacacleraceae L Portulacaceae + 

Ghi chú: + = Ít phổ biến (hiếm); ++ = Phổ biến; +++= Rất phổ biến 
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2.4.2. Khối lượng cỏ tươi sau khi tiến hành thực hiện các biện pháp phòng 

trừ cỏ dại trên giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp phòng trừ cỏ dại ảnh hưởng 

chắc chắn đến chỉ tiêu khối lượng cỏ tươi thu được sau 30 ngày tiến hành thực 

hiện áp dụng đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng ở mức độ tin cậy 

99% (P<0,01). 

Bảng 2.21. Khối lƣợng cỏ (g/m
2
) sau khi tiến hành thực hiện 

các biện pháp xử lý cỏ dại đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang vụ Mùa  

Công thức  

làm cỏ 

Khối lƣợng 

cỏ tƣơi 

(g/m
2
) 

Hiệu quả 

(%) 

CT1: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày (đối chứng) 112,2
a 

- 

CT2: Làm cỏ tay sau gieo 25 ngày và 45 ngày  32,9
c 

70,7 

CT3: Xử lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim và 

làm cỏ bằng tay sau 45 ngày gieo 
35,8

c 
68,1 

CT4: Xử lý cỏ sau gieo bằng Mizin 80WP khi cỏ mọc 

được 1-3 lá 
65,6

b 
41,5 

CT5: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày + Phun Mizin 

80WP sau khi cỏ mọc lại được 1 -3 lá. 
21,5

c 
80,8 

P <0,01  

CV (%) 12,6  

Ghi chú: Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai 

khác ở mức tin cậy 95%, P: Mức xác suất. 

Khối lượng cỏ tươi thu được khác nhau ở mỗi công thức và được chia 

làm 3 nhóm a, b và c, trong đó biện pháp làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày 

(CT1) có hiệu lực phòng trừ cỏ dại chắc chắn thấp nhất được xếp vào nhóm a 

(112,2g/m
2
), tiếp theo là công thức phun Mizin 80WP khi cỏ mọc được 1 - 3 
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lá (CT4) được xếp vào nhóm b (65,6 g/m
2
). Các công thức trừ cỏ còn lại là 

công thức làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày và 45 ngày (CT2); công thức xử 

lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng thuốc Lyphoxim 41SL kết hợp làm cỏ tay sau 

gieo 45 ngày (CT3); công thức làm cỏ tay sau gieo 25 ngày và phun Mizin 

80WP khi cỏ mọc lại được 1-3 lá (CT5) được xếp vào nhóm c, là nhóm những 

công thức có hiệu lực trừ cỏ tương đương nhau và tốt hơn so với hai CT1 và 

CT4. Hiệu quả phòng trừ cỏ dại tại công thức CT5 đạt (80,8%), CT2 đạt 

(70,7%), CT3 đạt (68,1%) so với CT1. Như vậy việc kết hợp giữa làm cỏ 

bằng tay sau gieo 25 ngày và phun Mizin 80 WP sau khi cỏ mọc lại được 1 -3 

lá có hiệu lực phòng trừ cỏ dại tốt nhất. Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu 

của Ismaila U et al., (2011) khi theo dõi hiệu lực của các công thức trừ cỏ cho 

lúa cạn tại Badeggi, Nigeria đã nhận xét việc kết hợp công thức làm cỏ bằng 

tay sau gieo 25 ngày và kết hợp phun thuốc thảo dược Orizo plus cho hiệu 

quả phòng trừ cỏ dại tốt. 

2.4.3. Ảnh hưởng của các biện pháp trừ cỏ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 

phát triển của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng 

Kết quả nghiên cứu được thể hiện qua Bảng 3.34 cho thấy các biện 

pháp trừ cỏ không ảnh hưởng đến tỷ lệ nẩy mầm, thời gian mọc và chiều cao 

cây của giống (P>0,05). Sau 8 ngày gieo hạt cây bắt đầu mọc mầm bình 

thường ở tất cả các ô thí nghiệm, tỷ lệ nẩy mầm của giống đạt 87,9% - 89,2%, 

chiều cao cây dao động trong khoảng 126,2 - 127,6 cm. Theo dõi các triệu 

chứng nhiễm độc của cây tại các công thức có sử dụng thuốc trừ cỏ Lyphoxim 

và Mizin trước và sau khi gieo cây lúa sinh trưởng bình thường (cấp 1) không 

có biểu hiện bên ngoài như cháy lá, thay đổi màu sắc lá... 
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Bảng 2.22. Ảnh hƣởng của các biện pháp trừ cỏ đến một số chỉ tiêu  

sinh trƣởng và phát triển của giống lúa nếp cạn thí nghiệm 

Khẩu Nua Trạng tại huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang vụ Mùa  

Công thức 

làm cỏ 

Tỷ lệ 

nẩy mầm 

(%) 

Thời gian 

mọc 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

Triệu chứng 

nhiễm độc 

(cấp) 

CT1: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 

ngày (đối chứng) 
89,2

 
8

 
126,2

 
- 

CT2: Làm cỏ tay sau gieo 25 

ngày và 45 ngày  
88,1

 
8

 
127,5

 
- 

CT3: Xử lý cỏ trước gieo 15 ngày 

bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay 

sau 45 ngày gieo 

87,9
 

8
 

126,9
 

1 

CT4: Xử lý cỏ sau gieo bằng 

Mizin 80WP khi cỏ mọc được 1-3 

lá 

88,5
 

8
 

127,1
 

1 

CT5: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 

ngày + Phun Mizin 80WP sau khi 

cỏ mọc lại được 1 -3 lá. 

88,8
 

8
 

127,6
 

1 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05  

CV (%) 12,5 16,2 11,2  

Ghi chú: Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai khác ở 

mức tin cậy 95%; P: Mức xác suất; Cấp 1: cây sinh trưởng bình thường  

2.4.4. Ảnh hưởng của các biện pháp trừ cỏ đến số nhánh tối đa, số bông/ 

khóm, năng suất thực thu của giống lúa nếp cạn trên giống Khẩu Nua 

Trạng 

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của các phưởng thức trừ cỏ dại đến số 

nhánh tối đa, số bông/khóm, năng suất thực thu được trình bày tại Bảng 3.35. 
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Bảng 2.23. Ảnh hƣởng của các phƣơng thức trừ cỏ đến số nhánh tối đa, 

số bông/ khóm, năng suất thực thu của giống lúa nếp cạn thí nghiệm 

  Công thức thức làm cỏ 

Số nhánh 

tối đa 

(nhánh) 

Số 

bông/khóm
 

(bông) 

Hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

NSTT 

(tấn/ha) 

CT1: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 

ngày (đối chứng) 
6,8

c 
3,9

b 
70,1

c 
3,26

c 

CT2: Làm cỏ tay sau gieo 25 ngày 

và 45 ngày  
10,1

ab 
7,9

a 
81,6

a 
3,91

ab 

CT3: Xử lý cỏ trước gieo 15 ngày 

bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay 

sau 45 ngày gieo 

10,9
a 

7,6
a 

80,8
a 

3,89
ab 

CT4: Xử lý cỏ sau gieo bằng Mizin 

80WP khi cỏ mọc được 1-3 lá 
8,1

abc 
6,1

ab 
78,9

b 
3,68

b 

CT5: Làm cỏ bằng tay sau gieo 25 

ngày + Phun Mizin 80WP sau khi 

cỏ mọc lại được 1 -3 lá. 

10,2
ab 

8,1
a 

82,9
a 

3,99
a 

P < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

CV (%) 11,4 16,2 13,9 13,7 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các công thức có kí tự giống nhau không sai 

khác ở mức tin cậy 95%; P: Mức xác suất 

Số nhánh tối đa (nhánh): Các phương thức trừ cỏ ảnh hưởng chắc chắn 

đến số nhánh tối đa của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng ở mức độ tin cậy 

99% (P <0,01). Số nhánh tối đa ở mỗi biện pháp xử lý cỏ dại đều khác nhau 

và được phân thành các nhóm a, ab, abc và c. Công thức xử lý cỏ trước gieo 

15 ngày bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay sau 45 ngày gieo cho số nhánh 

tối đa đạt cao nhất (10,9 nhánh/khóm) xếp vào nhóm a. Tiếp theo là công thức 

làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày và 45 ngày (10,1 nhánh/khóm); công thức 

làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày và phun Mizin 80WP khi cỏ mọc lại được 1 
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- 3 lá (10,2 nhánh/khóm) có số nhánh tối đa tương đương nhau và cùng xếp 

vào một nhóm ab. Công thức xử lý cỏ bằng Mizin 80WP khi cỏ mọc được 1 - 

3 lá (8,1 nhánh/khóm) xếp vào nhóm abc. Số nhánh tối đa đạt thấp nhất ở 

công thức xử lý cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày (6,8 nhánh/khóm) xếp vào 

nhóm c. Như vậy, ở các công thức có số nhánh tối đa cao đều là những công 

thức có hiệu lực trừ cỏ tốt vì tại các công thức trên, cây lúa ít bị tranh chấp 

dinh dưỡng và ánh sáng bởi cỏ dại. 

Số bông/khóm: Các phương thức phòng trừ cỏ dại khác nhau ảnh 

hưởng có ý nghĩa đến chỉ tiêu số bông/khóm ở mức độ tin cậy chắc chắn 99% 

(P <0,01). Công  thức làm cỏ tay sau 25 ngày có số bông/khóm đạt thấp 

nhất (3,9 bông/khóm) xếp vào nhóm b. Nguyên nhân là do sau gieo 25 ngày 

lúc này lúa cạn bắt đầu được 2 - 3 lá thật đây là thời điểm thích hợp để làm 

cỏ. Tuy nhiên sau khi làm cỏ xong cây lúa chưa khép tán do vậy cỏ dại vẫn 

bùng phát trở lại nếu không được xử lý kịp thời sẽ xảy ra tranh chấp dinh 

dưỡng ánh sáng, ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh hữu hiệu của cây. Tiếp 

theo là công thức phun Mizin 80WP sau khi cỏ mọc được 1-3 lá có số 

bông/khóm đạt 6,1 bông/khóm và xếp vào nhóm ab. Nhóm các công thức 

làm cỏ tay sau gieo 25 ngày và 45 ngày (7,9 bông/khóm); công thức xử lý cỏ 

trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay sau 45 ngày gieo (7,6 

bông/khóm); công thức làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày và phun Mizin 

80WP sau khi cỏ mọc lại được 1 -3 lá (8,1 bông/khóm) là nhóm đạt số bông 

cao nhất và xếp vào nhóm a. Các công thức trên đều là những công thức có 

hiệu lực trừ cỏ tốt nên số bông/khóm cao hơn so với các công thức còn lại ở 

mức độ tin cậy chắc chắn 99% (P < 0,01). 

Số hạt chắc/bông: Các biện pháp phòng trừ cỏ dại ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến chỉ tiêu số hạt chắc/bông (P < 0,01), trong đó cao nhất là CT2, CT3, 

CT5 (nhóm a) và thấp nhất là CT1 (nhóm c). Điều này cho thấy những công 

thức có hiệu quả trừ cỏ tốt sẽ tăng số hạt chắc/bông làm tiền đề cho việc tăng 

năng suất thực thu.  
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Năng suất thực thu (tạ/ha): Các biện pháp phòng trừ cỏ dại ảnh hưởng có 

nghĩa đến năng suất thực thu của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng ở mức độ 

tin cậy 99% (P < 0,01). Tại công thức làm cỏ tay sau 25 ngày năng suất thực 

thu đạt thấp nhất 3,26 tấn/ha và xếp vào nhóm c. Như vậy đối với cây lúa cạn 

việc làm cỏ một lần sau gieo làm hạn chế rất lớn đến năng suất lúa do cỏ bùng 

phát trở lại tranh chấp điều kiện sống. Nhận định trên cũng được Ukungwu et 

al., (2004) ghi nhận khi cho rằng cỏ dại là một trong những nguyên nhân hàng 

đầu làm giảm năng suất của cây lúa cạn nếu chúng ta không phòng trừ chúng 

một cách triệt để. Công thức xử lý cỏ sau gieo bằng Mizin 80WP khi cỏ mọc 

được 1-3 lá cho năng suất lúa thực thu đạt 3,68 tấn/ha cao hơn đối chứng 

12,9% và xếp vào nhóm b. Năng suất thực thu của công thức xử lý cỏ trước 

gieo 15 ngày bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay sau 45 ngày gieo và công 

thức làm cỏ tay sau 25 ngày + 45 ngày là hai công thức có năng suất thực thu 

tương đương nhau và cao hơn so với đối chứng 19,9% và 19,3% được xếp vào 

nhóm ab. Công thức đạt năng suất thực thu tốt nhất là công thức làm cỏ tay sau 

gieo 25 ngày và phun Mizin 80WP khi cỏ mọc lại được 1-3 lá đạt 39,9 tạ/ha, 

cao hơn so với đối chứng 22,4% và xếp vào nhóm a. 

 Tóm lại, các công thức xử lý cỏ có hiệu quả trên giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng là CT5 (làm cỏ tay sau gieo 25 ngày và phun Mizin 80WP 

khi cỏ mọc lại được 1-3 lá); CT2 (làm cỏ tay sau gieo 25 ngày + 45 ngày); 

CT3 (xử lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim và làm cỏ bằng tay sau 45 

ngày gieo). Kết quả trên phù hợp với nghiên cứu của Ismaila U et al., (2011) 

về ảnh hưởng của một số biện pháp phòng trừ cỏ dại cho lúa cạn ở Badeggi, 

Nigeria cho rằng các biện pháp trừ cỏ dại đều có ý nghĩa đến sinh trưởng và 

phát triển của lúa cạn. Trừ cỏ dại đạt hiệu quả nhất là sự kết hợp giữa xử lý 

thuốc trừ cỏ và làm cỏ bằng tay (công thức làm cỏ tay sau 25 ngày gieo lúa + 

phun thuốc trừ cỏ thảo dược Orizo sau 45 ngày) là công thức phòng trừ cỏ dại 
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được tác giả đưa ra khuyến cáo. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy việc áp 

dụng các phương thức phòng trừ cỏ dại có sử dụng thuốc Lyphoxim và Mizin 

trước khi gieo hạt và sau khi gieo hạt là hoàn toàn không gây tổn thương cho 

cây lúa. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

I. Kết luận  

Đề tài đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp 

làm tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế của giống lúa nếp cạn đặc 

sản Khẩu Nua Trạng, cụ thể:  

(1) Thời vụ gieo hạt thích hợp cho giống sinh trưởng phát triển và đạt 

năng suất cao từ ngày 5 đến 20 tháng 6 dương lịch.  

(2) Mật độ và phân bón thích hợp cho giống lúa nếp cạn Khẩu Nua 

Trạng tại Hà Giang là 30 khóm/m
2
, bón phân cho 1 ha với lượng 1 tấn phân vi 

sinh + 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 kg K2O + 300 kg vôi bột. Tổ hợp mật độ và 

phân bón trên cho NSLT là 5,94 tấn/ha và NSTT là 3,83 tấn/ha.  

(3) Biện pháp phòng trừ cỏ dại hiệu quả nhất cho giống lúa nếp cạn 

Khẩu Nua Trạng là làm cỏ bằng tay sau gieo 25 ngày kết hợp phun Mizin 80 

WP khi cỏ mọc lại 1 – 3 lá. Hoặc xử lý cỏ trước gieo 15 ngày bằng Lyphoxim 

kết hợp sau khi lúa mọc 45 ngày tiếp tục làm cỏ bằng tay. 

II. Đề nghị 

 Từ kết quả nghiên cứu cho thấy giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng sau 

khi được áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác cần tiếp tục nghiên cứu một 

số các biện pháp như trồng xen, xử lý thân lúa sau thu hoạch để tủ gốc tại chỗ 

nhằm tái tuần hoàn và cải tạo dinh dưỡng tại chỗ cho đất...  
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PHỤ LỤC 2 

Bảng 1: Lãi thuần của các công thức thí nghiệm  

tổ hợp mật độ phân bón trong vụ mùa 

 

Công thức 

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha) 

Tổng thu Tổng chi (VNĐ) 
Lãi thuần 

(VNĐ) 

M1P1 20.67 45474000 31637272.7 13836727.3 

M1P2 27.03 59466000 33514545.5 25951454.5 

M1P3 33.51 73722000 35391818.2 38330181.8 

M1P4 29.35 64570000 37269090.9 27300909.1 

M2P1 26.67 58674000 31937272.7 26736727.3 

M2P2 31.33 68926000 33814545.5 35111454.5 

M2P3 38.33 84326000 35691818.2 48634181.8 

M2P4 35.14 77308000 37569090.9 39738909.1 

M3P1 (Đ/C) 19.2 42240000 32237272.7 10002727.3 

M3P2 29.26 64372000 34114545.5 30257454.5 

M3P3 27.63 60786000 35991818.2 24794181.8 

M3P4 31.11 68442000 37869090.9 30572909.1 

Ghi chú: 2.200.000đ/tạ lúa 

 



 

Bảng 2: Chi tiết chi phí của các công thức thí nghiệm phƣơng thức bón phân  

Công 

thức 

Tổng 

chi Phân đạm Phân Lân Kali 

Phân viên 

nén 

Phân Vi 

sinh Vôi bột 

Thuốc 

BVTV 

Công lao 

động 

Tiền 

giống 

  

SL(

kg) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL(

kg) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL(

kg) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL(

kg) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL 

(k

g) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL(

kg) 

Số 

tiền 

(VN

Đ) 

SL(n

gày) 

Số 

tiền 

(VNĐ

) 

Số 

tiền 

(VNĐ

) 

P1A1 

34091

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 260 

20800

000 

21000

00 

P2A1 

36491

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 290 

23200

000 

21000

00 

P3A1 

34060

000 0 0 0 0 0 0 600 

7200

000 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 240 

19200

000 

21000

00 

P1A2 

34091

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 260 

20800

000 

21000

00 

P2A2 

36491

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 290 

23200

000 

21000

00 

P3A2 

34060

000 0 0 0 0 0 0 600 

7200

000 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 240 

19200

000 

21000

00 

P1A3 

34091

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 260 

20800

000 

21000

00 

P2A3 

36491

818 136 

2181

818 375 

2250

000 75 

1200

000 0 0 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 290 

23200

000 

21000

00 

P3A3 

34060

000 0 0 0 0 0 0 600 

7200

000 

100

0 

4000

000 

30

0 

1500

000 5 

600

00 240 

19200

000 

21000

00 

Ghi chú: Giá phân đạm: 10.500 đ/kg, phân kali 10.500 đ/kg, phân lân 4.500đ/kg, phân viên nén chậm tan NPK 

12000đ/kg phân vi sinh sông Gianh:  4.000.000 đ/tấn, công lao động 80.000 đ/công, thuốc bảo vệ thực vật 

12000đ/gói, giống 30.0000đ/ kg giống. 



 

PHỤ LỤC 3 

Sản phẩm: Đề xuất quy trình kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn đặc sản 

Khẩu Nua Trạng trồng tại tỉnh Hà Giang 

 Để đưa ra sản xuất thực tế cần có một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng 

suất cho giống lúa nếp cạn có triển vọng Khẩu Nua Trạng canh tác trong điều kiện nhờ 

nước trời tại tỉnh Hà Giang. Sau khi áp dụng gói các biện pháp kỹ thuật (thời vụ, mật 

độ phân bón, phòng trừ cỏ dại) tại mô hình trình diễn, kết quả đã thu được là năng suất 

thực thu của giống lúa nếp cạn Khẩu Nua Trạng vượt 63,7 - 65,0% so với sản xuất 

thực tế, hiệu quả kinh tế cũng vượt so với sản xuất thực tế là 35,7 – 42,7%. Một số 

biện pháp kỹ thuật cụ thể giúp tăng năng suất của giống là: 

a. Thời vụ gieo trồng  

  Căn cứ vào quy luật mưa để bố trí thời vụ, cụ thể các tỉnh phía Bắc cần gieo hạt 

từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 6 dương lịch vì đây là khoảng thời gian mà cung cấp đủ 

lượng mưa thuận lợi cho hạt lúa nẩy mầm, không nên gieo muộn quá ngày 20/6 dương 

lịch để tránh hạn vào thời kỳ cuối vụ. 

b. Mật độ, khoảng cách gieo trồng và bón phân 

- Gieo hạt: Gieo 2 hạt/hốc sau khi mọc tiến hành tỉa để 1 cây/hốc và tiến hành 

trồng dặm những hốc không mọc. 

- Mật độ: Gieo hạt với mật độ 30 cây/m
2
 (khoảng cách cây cách cây 17 cm, hàng 

cách hàng 20 cm). 

- Phân bón: Áp dụng với những chân đất có độ dinh dưỡng trung bình sử dụng 

mức phân bón tính cho 1ha là: 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 60 kg N + 60 kg P2O5 + 45 

kg K2O + 300 kg vôi bột. Cụ thể: 

Lƣợng phân bón 

thƣơng phẩm 

Cho 1 ha (kg) Cho 1 sào Bắc bộ (kg) 

Phân hữu cơ vi sinh 1.000 36 

Đạm Urê  130  4,7  

Phân Kali clorua  80  2,7  

Super lân Lâm Thao 350  13,5  

Vôi bột 300  10,8  

 



 

Lưu ý: Với những chân đất chua thì trước khi làm đất phải bón vôi với lượng 

300 - 500 kg/ha. Để đảm bảo chất lượng gạo cần bón phân cân đối tập trung, bón phân 

sớm, lượng bón tùy theo loại đất, chân đất. Mức phân này áp dụng trên chân đất có độ 

dinh dưỡng trung bình, với những chân đất tốt hơn nên giảm mức đầu tư phân bón 

xuống (khoảng 15 – 20%). 

- Cách bón phân:  

+ Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, 100% lân khi bừa đất lần cuối trước tra 

hạt. 

+ Nếu sử dụng phân NPK rời bón theo rạch hàng sâu 6 - 8 cm: Bón thúc lần 1 

sau khi lúa mọc 15 - 20 ngày, 60% lượng đạm urê và 40% lượng kali clorua. Bón thúc 

lần 2 sau khi lúa mọc 50 - 60 ngày, 40% lượng đạm urê, 60% lượng kali clorua. 

c. Phòng trừ cỏ dại 

*  Phòng trừ cỏ theo phương pháp thủ công truyền thống 

+ Loại bỏ sạch cỏ trước khi làm đất, giai đoạn trước khi gieo hạt, khi cây đẻ 

nhánh và trước thu hoạch, đặc biệt là các loại cỏ gấu. Khi lúa bắt đầu vào giai đoạn đẻ 

nhánh cần phải làm cỏ sạch. 

+ Thời gian làm cỏ: Vào đầu thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu. Tuỳ theo tình hình sinh 

trưởng của lúa mà có thể làm cỏ 1-3 lần, cần kết thúc trước khi lúa làm đòng. Giai 

đoạn cây lúa được 3 lá thật tránh xới cỏ nhầm vào lúa. 

* Phòng trừ cỏ dại bằng thuốc hoá học: Loại bỏ sạch cỏ đặc biệt là các loại cỏ gấu khi 

làm đất trước khi gieo hạt, khi cây đẻ nhánh. Sau 25 ngày gieo hạt tiến hành làm cỏ 

bằng tay và phun Mizin 80 WP khi cỏ mọc lại được 1 – 3 lá. Hoặc xử lý cỏ trước gieo 

15 ngày bằng Lyphoxim và sau khi lúa mọc 45 ngày tiếp tục làm cỏ bằng tay. 

Trên đây là một số các biện pháp kỹ thuật được dựa trên kết quả nghiên cứu  sẽ 

được đề xuất trong quy trình xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống lúa 

nếp cạn có triển vọng Khẩu Nua Trạng tại tỉnh Hà Giang. 

 


