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BÀI TÓM TẮT 

Đề tài  “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển giống lúa chất lượng cao và lúa đặc 

sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế”  

Mục tiêu của đề tài :  

- Tuyển chọn các giống lúa chất lượng cao và giống lúa đặc sản có năng suất cao 

(40-50 tạ/ha đối với giống lúa chất lượng cao, và 30-40 tạ/ha đối với giống lúa đặc 

sản), chất lượng tốt và phục tráng được giống lúa đặc sản phù hợp cho sản xuất hàng 

hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Xây dựng được quy trình kỹ thuật tổng hợp sản xuất lúa chất lượng cao và lúa 

đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế tăng hiệu quả kinh tế từ 10-15% (so với đối chứng)  

- Xây dựng được mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở Thưà Thiên 

Huế. Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho người nông dân trồng 

lúa, đặc biệt là nông dân nghèo và phụ nữ tại Thừa thiên Huế. 

Tổng kinh phí đề tài : 600 triệu đồng (năm 2009: 90 triệu đồng, 2010: 300 triệu đồng, 

2011: 210 triệu đồng)  

Nội dung và phƣơng pháp: 

-  Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

- Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng và lúa đặc sản phù hợp với điều kiện 

sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Xây dựng qui trình thâm canh cho các giống đã tuyển chọn  

- Xây dựng mô hình sản xuất  
 Phương pháp nghiên cứu dựa vào Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 558-2002 về qui phạm 

khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa và  theo Tiêu chuẩn ngành 10 

TCN 216-2003 về qui phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các loại phân 

bón đối với năng suất cây trồng, phẩm chất nông sản.  

Những kết quả chính đạt đƣợc: 

-Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế  

- Thu thập được 21 giống lúa chất lượng và đặc sản từ các Viện Khoa học Nông nghiệp 

Bắc Trung Bộ, Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm, Viêṇ KHKTNN m iền núi phía 

Bắc, … 

- Nghiên cứu tuyển choṇ giống : đã tuyển  chọn được 2 giống lúa triển vọng cho tỉnh 

Thừa Thiên Huế: 

 Giống lúa chất lươṇg : Giống TL6, năng suất vụ Đông Xuân đạt 65,50 - 
66,03tạ/ha; vụ Hè Thu đạt từ 58,13-60,00tạ/ha. Chất lượng gạo ngon, thơm, dẻo. 

 Giống lúa đăc̣ sản : Giống Ra Dư, năng suất đạt từ 30,50 –  31,59 tạ/ha                
(1 vụ/năm). 

- Hoàn thiện quy trình thâm canh: 

+ Giống TL6: Bón lượng phân 100 N: 90P2O5 : 90K2O và cấy mật độ: 42 khóm/ 

m
2 

phù hợp  nhất. 

+ Lúa Ra Dư đặc sản: bón lượng phân 60N:80P2O5:80K2O và gieo với mật độ 

36 khóm/m
2
 phù hợp nhất. 
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- Xây dựng mô hình sản xuất 4 ha cho các giống đã tuyển chọn. 

TT Giống  
Tỷ lệ % năng suấtvượt 

so đối chứng  
Tỷ lệ % lãi thuần vượt 

so đối chứng  

I Lúa chất lƣợ ng   

1 TL6 14,52 39,4 

2 HT1 (ĐC) 0,00 0,00 

II Lúa nƣơng đặc sản    

1 Ra Dư thâm canh 69,16 65,96 

2 Ra Dư theo tâp̣ quán nông dân  0,00 0,00 

Sản phẩm dự án: 

TT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Theo kế 

hoạch 

phê 

duyêṭ 

Số lƣợng 

đạt đƣợc 

% so kế 

hoạch 

1 Giống lúa : giống     

 Lúa chất lượng cao   1 1 100 

 Lúa đăc̣ sản  1 1 100 

2 
Qui trình kỹ thuâṭ tổng hơp̣ sản xuất 

lúa chất lượng cao và lúa đặc sản  
Quy trình 2 2 100 

3 

Báo cáo phân tích về hiện trạng sản 
xuất , chế biến , bảo quản v à tiêu thụ 

sản phẩm lúa gạo ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

Báo cáo 1 1 100 

4 
Mô hình thử nghiêṃ áp duṇg giống 

và qui trình canh tác mới  
ha 4 4 100 

5 Bài báo khoa hoc̣  Bài báo 2 2 100 

6 Đào tạo      

 Thạc sĩ  Người 0 1 vươṭ  

 Đại học Người 0 1 vươṭ  

 Huấn luyêṇ Nông dân  Người 100 100 100 
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MỤC LỤC 

TT Danh mục trong báo cáo  Trang 

 Bài tóm tắt 3 

 Mục lục 5 

 Danh mục các sơ đồ, biểu bảng 
6 

I Đặt vấn đề 8 

II Mục tiêu 9 

III Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 9 

III.1 Ngoài nước 9 

III.2 Trong nước 12 

IV Vật liệu, Nội dung và phương pháp nghiên cứu  20 

 Vật liệu nghiên cứu  

 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 21 

V Kết quả thực hiện dự án 25 

1. Kết quả nghiên cứu khoa hoc̣  25 

1.1 
Điều tra tình hình sản xuất lúa chất lượng và đặc sản trong điạ  bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

25 

1.2 
Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh  lúa  chất lượng 
cao  

34 

1.2.1 Nghiên cứu tuyển choṇ giống lúa chất lươṇg cao   

1.2.2 Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trên giống lúa chất lượng cao  39 

1.3 Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh  lúa đặc sản  43 

1.3.1. Nghiên cứu tuyển choṇ giống lúa đặc sản   

1.3.2. Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trên giống lúa đặc sản  46 

1.4 Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất  50 

2. Tổng hơp̣ sản phẩm đề tài  54 

2.1. Các sản phẩm khoa học   

2.2. Kết quả đào taọ   

3 Tác động của kết quả nghiên cứu  54 

4. Tình hình sử dụng kinh phí  56 

VI Kết luận và đề nghị 56 

 Lời cám ơn 58 

 Tài liệu tham khảo  59 

 
Báo cáo phân tích về hiện trạng sản xuất , chế biến , bảo quản và tiêu 

thụ sản phẩm lúa gạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế  

61 

 Quy trình thâm canh lúa TL6 và Ra Dư 72 

 Các bài báo  77 
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Danh mục các sơ đồ, biểu bảng 

1. Bảng 1: Diện tích, năng suất và chất lượng các loại giống lúa vùng dư ̣án  

2. Bảng 2: Hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa gạo tại Thừa Thiên Huế . 

3. Bảng 3: Một số đặc điểm về sinh trưởng , phát triển các giống lúa chất lươṇg ở 
2 điểm Thủy Dương và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010 

4. Bảng 4: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lượng ở Thủy 

Dương và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010 

5. Bảng 5: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống chất lượng ở Thủy Dương 

và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010:  

6. Bảng 6: Một số đặc điểm về sinh trưởng phát triển các giống lúa chất lươṇg ở 

Thủy Dương  và Lộc Sơn vu ̣Hè Thu 2010 

7. Bảng 7: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lượng ở Thủy 

Dương và  Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

8. Bảng 8: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lượng ở Thủy 

Dương  và Lộc Sơn vu ̣Hè Thu 2010 

9. Bảng 9: Một số đặc điểm về sinh trưởng và phát triển giống TL 6 qua các công 
thức phân bón ở Thủy Dương và Lộc Sơn qua 2 vụ Hè Thu 2010 và Đông 

Xuân 2010-2011 

10. Bảng 10: Khả năng kháng nhiễm  bệnh hại của giống TL 6 qua các công thức 

phân bón vu ̣Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

11. Bảng 11: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thức 

phân bón ở Thủy Dương  và Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010  

12. Bảng 12: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thức 
phân bón ở Thủy Dương và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2010-2011 

13. Bảng 13: Một số đặc điểm sinh trưởng của TL 6 qua các công thức mâṭ đô ̣cấy ở 

Thủy Dương  và Lộc Sơn vu ̣Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

14. Bảng 14: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thức mâṭ 

đô ̣ở Thủy Dương và Lộc Sơn  vụ Hè Thu 2010 

15. Bảng 15: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thức 
mâṭ đô ̣cấy ởThủy Dương và Lộc Sơn  vụ Đông Xuân 2010-2011 

16. Bảng 16: Một số đặc điểm về sinh trưởng và phát triển  của các giống lúa đặc 

sản ở 3 điểm Hồng Quảng và Lê Lộc , Lê Nin-xã Hồng Bắc vu ̣mùa 2010 

17. Bảng 17: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại và chiụ haṇ của các giống lúa đặc sản 

vụ  mùa 2010 tại 3 điểm Thôn 1-Hồng Quảng và Lê Lộc, Lê Nin-xã Hồng Bắc 

18. Bảng 18: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa nương đặc sản ở 

Thôn 1-Hồng Quảng và Lê Lộc, Lê Nin-xã Hồng Bắc  vụ mùa 2010 

19. Bảng 19: Một số đặc điểm về sinh trưởng và phát triển giống Ra Dư qua các 

công thức phân bón vu ̣mùa năm 2011 

20. Bảng 20: Khả năng chịu hạn và kháng nhiễm sâu bệnh hại của giống Ra Dư qua 

các công thức phân bón vụ mùa 2011 

21. Bảng 21: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dư qua cá c công thức 

phân bón vu ̣mùa 2011 
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22. Bảng 22: Một số đặc điểm về sinh trưởng và phát triển giống Ra Dư qua các 

công thức mâṭ đô ̣gieo ở xã Hồng Quảng , Lê Lôc̣ và Lê Nin  vụ mùa 2011 

23. Bảng 23: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dư qua các công thức 

mâṭ đô ̣gieo vu ̣mùa 2011 

24. Bảng  24: Các kỹ thuật chính và năng suất mô hình lúa chất lượng cao và lúa đặc sản 

25. Bảng  25: Các kỹ thuật chính và năng suất mô hình lúa nương đặc sản Ra dư 

26. Bảng 26: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa chất lượng cao và lúa 

đặc sản vu ̣mùa 2011. 

27. Bảng 27: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa nương đặc sản Ra 

Dư 

28. Bảng 28: Các sản phẩm khoa học của dự án  

29. Bảng 29: Kết quả đào taọ , tâp̣ huấn  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây lương thực quan trọng trên 

thế giới và có lịch sử trồng trọt lâu đời. Lúa gạo cung cấp lương thực cho phần lớn dân 

số trên thế giới, nhất là ở các vùng nhiệt đới châu Mỹ La tinh, Đông, Nam và Đông 

Nam Á, đứng hàng thứ 2 sau cây ngô; cung cấp 1/5 lượng calo cho con người. Giá trị 

dinh dưỡng /100g: Carbonhydrat 79g (trong đó: đường 0,12g, chất xơ 1,3g), chất béo 

0,66 g, protein 7,13 g, nước 11,62 g, vitamin B1 0,07mg 5%, B2 0,049 mg 3%, B3 1,6 

mg 11%, B5  1.014 mg 20%, B6 0.164 mg 13%, B9  8 μg 2%, Calcium 28mg 3%, sắt 

0.8 mg 6%, magnesium 25 mg 7%, Manganese 1,088 mg 54%, phosphorus 115 mg 

16%, Potassium 115 mg 2%, Zinc 1,09 mg 11%.[36]  

Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu hàng năm 3,5-4,0 triệu tấn gạo, gạo 

xuất khẩu của nước ta phần lớn có chất lượng thấp và trung bình, từ các giống cao sản, 

lượng gạo chất lượng cao và gạo đặc sản xuất khẩu rất ít. Trong khi đó, Thái Lan xuất 

khẩu hàng năm 5,0-7,0 triệu tấn gạo (luôn đứng đầu thế giới), gạo thơm chiếm 25,0-

30,0%, giống chủ lực là Khao Dawk Mali 105, RD15, Jasmine, Basmati..., các giống 

này đều đã có thương hiệu trên thị trường Quốc tế. Gạo xuất khẩu của Việt Nam chưa 

có thương hiệu mạnh, do vậy đòi hỏi chúng ta phải đầu tư cho công tác nghiên cứu 

chọn tạo giống nhiều hơn, có tầm chiến lược hơn mới có thể tạo được những sản phẩm 

có khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, do thị trường lúa gạo trên thế giới và trong cả 

nước đang chuyển hướng về lúa gạo có chất lượng cao, nhiều địa phương đã thay đổi 

cơ cấu giống lúa (tỷ lệ diện tích trồng lúa chất lượng và lúa đặc sản so với giống lúa 

thâm canh ngày càng tăng) và đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, đời sống người 

dân ngày được nâng cao. Đặc biệt do nhu cầu lễ hội và  của khách tham quan du lịch từ 

nhiều nơi trong nước và trên thế giới ngày một nhiều, Thừa Thiên Huế đã trở thành 

một trong những tỉnh sử dụng lúa gạo chất lượng với số lượng lớn so với các tỉnh khác 

trong cả nước. Hàng năm tỉnh Thừa Thiên Huế phải nhập hàng trăm nghìn tấn gạo chất 

lượng cao. Để sản xuất lúa gạo chất lượng cao thực sự trở thành một lĩnh vực mũi nhọn 

của ngành nông nghiệp, Thừa Thiên Huế đã mở rôṇg diêṇ tích sản xuất lúa chất lươṇg 

khoảng 8.000-10.000 ha trên tổng diêṇ tích gieo trồng khoảng 52.000 ha, chiếm tỉ lê ̣

khoảng 16-17%; cơ cấu giống chủ lưc̣ là HT 1 [1]. Tuy nhiên vùng sản xuất lúa chất 

lươṇg phân bố manh mún , năng suất lúa chưa cao và lúa đặc sản chưa được quan tâm 

phát triển và chưa có  cở sở chế biến , đóng gói sau thu hoac̣h nên lúa chất lươṇg chưa 

trở thành hàng hóa lớn .  Vì thế , tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải tuyển chọn được các 

giống lúa chất lượng cao và các giống lúa đặc sản có năng suất cao phù hợp với điều 

kiện sinh thái của từng vùng và từng mùa vụ trong tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật khép kín từ sản xuất , chế biến đến tiêu thu ̣và  tập huấn hướng dẫn cho 

nông dân thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật đề ra. Có như vậy , việc sản xuất lúa 

chất lượng của Tỉnh Thừa Thiên Huế mới thực sự trở thành một ngành sản xuất hàng 

hoá lớn, góp phần thay đổi mục tiêu của sản xuất lúa là sản xuất theo ngành hàng, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường.. Chính vì thế , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa 

Thiên Huế lần thứ XII cũng đã đề ra nhiệm vụ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp 
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của tỉnh là: Xác định các giống cây trồng chất lượng cao trong đó có giống lúa chất 

lượng cao và giống đặc sản được coi là nhiệm vụ quan trọng.  

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã thưc̣ hiêṇ đề tài : “Nghiên cứu tuyển chọn và 

phát triển giống lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế”  nhằm  

góp phần đa dạng hoá bộ giống lúa chất lươṇg theo hướng sản xuất hàng hoá, bảo đảm 

an ninh lương thực, tăng thu nhập cho nông dân. 

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  

2.1. Mục tiêu tổng quát:  

 Phát triển các giống lúa chất lượng cao và lúa đặc sản, góp phần đa dạng hoá bộ 

giống lúa theo hướng sản xuất hàng hoá, bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập 

cho nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.2. Mục tiêu cụ thể:  

- Tuyển chọn các giống lúa chất lượng cao và giống lúa đặc sản có năng suất cao 

(40-50 tạ/ha đối với giống lúa chất lượng cao, và 30-40 tạ/ha đối với giống lúa đặc 

sản), chất lượng tốt và phục tráng được giống lúa đặc sản phù hợp cho sản xuất hàng 

hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật tổng hợp sản xuất lúa chất lượng cao và lúa 

đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế tăng hiệu quả kinh tế từ 10-15% (so với đối chứng)  

- Xây dựng được mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở Thưà Thiên 

Huế .Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho người nông dân trồng 

lúa, đặc biệt là nông dân nghèo và phụ nữ tại Thừa thiên Huế.  

III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC  

3.1. Ngoài nước:  

Tình hình sản xuất lúa  gạo trên thế giới : Sản lượng lúa gạo trên thế giới ngày 

càng tăng. Đến năm 2009, diện tích 161,4 triệu ha, năng suất  bình quân 4,2 tạ/ha và  

sản lượng khoảng 678,7 triệu tấn, trong đó 4 nước sản xuất nhiều nhất là Trung 

Quốc (29% sản lượng thế giới), Ấn độ (19%), Indonesia (9%) và Bangladesh (7%). 

Tuy nhiên lượng lúa gạo kinh doanh trên thế giới năm 2008 chỉ chiếm khoảng 4% sản 

lượng, trong đó 4 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan, Việt Nam, 

Pakistan và Ấn độ trong khi 3 nước nhập khẩu lớn nhất là Philippines, các Tiểu vương 

quốc Ả Rập thống nhất và Iran (nguồn: FAOSTAT, 2010). 
3.1.1. Nghiên cứu và chọn tạo giống lúa chất lượng cao và giống lúa đặc sản:  

Cho tới ngày nay việc chọn tạo giống lúa chất lượng cao vẫn chủ yếu dựa vào 

phương pháp lai tạo và phân tích thông thường. Tuy nhiên do các đặc tính chất lượng, 

nhất là hàm lượng chất thơm thường bị tác động bởi điều kiện môi trường, nên việc 

phân tích thường phải tiến hành trên nhiều vụ cho những dòng muốn lựa chọn. Đây là 

một trở ngại chính cho công tác chọn giống khi mà các cá thể hay dòng đánh giá, phân 

tích còn cho số lượng hạt ít và cần phải được gieo cấy ngay trong vụ tiếp theo.  Hiện 

nay, các nhà chọn giống đã và đang tìm kiếm những phương pháp mới để chọn tạo 

giống lúa mới nói chung và lúa chất lượng nói riêng một cách hiệu quả hơn. Với sự 

hiểu biết ngày càng sâu hơn về bản chất di truyền và hệ gen ở lúa, gần đây việc áp 
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dụng công nghệ sinh học và ngày càng được áp dụng một cách thường xuyên và hiệu 

quả hơn trong công tác chọn tạo giống cây trồng, nhất là việc ứng dụng công nghệ nuôi 

cấy mô tế bào và công nghệ chỉ thị phân tử. Tại Trung Quốc công nghệ đơn bội đã 

được sử dụng để tạo các giống lúa một cách định hướng.  

 

Ở Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế (IRRI) đã thu thập và lưu giữa trên 100.000 

mẫu giống lúa [37]. Từ những năm 70 của thế kỷ trước , IRRI đã thực hiện chương 

trình cải tiến các giống lúa chất lượng nổi tiếng trên thế giới (R.E.Envénon, R.W và 

cộng sự 1994). Các giống lúa chất lượng như Basmati 370 và các giống cải tiến như  

Sabarmati, Punjab, Basmati 1, Basmati 385 cùng các dòng Indica cải tiến khác đã được 

dùng làm vật liệu khởi đầu trong chương trình chọn tạo giống lúa chất lượng tốt ở đây 

[26]. Các chương trình chọn tạo giống lúa tại IRRI vẫn nhằm mục tiêu chọn tạo giống 

mới vừa có năng suất cao, vừa có chất lượng tốt. Ở Hoa kỳ có hơn 100 giống lúa sản 

xuất kinh doanh, các nhà khoa học nông nghiệp Mỹ cũng đã quan tâm đến việc chọn 

tạo các giống lúa thơm chất lượng tốt từ nguồn giống chất lượng nổi tiếng thế giới như 

Basmati, Jasmine. Giống lúa thơm đầu tiên được tạo ra bằng con đường này là giống 

Della (Jodon và Sonier, 1973). Một số giống lúa thơm đã được công nhận giống Quốc 

gia và đang được gieo trồng phổ biến ở Mỹ hiện nay gồm có:  Dellmomnt, Dellrose và 

A-201 [28]. Các giống lúa thường được phân loại dựa vào hình dáng và cấu trúc hạt 

gạo. Giống lúa Jasmine Thái Lan là giống lúa thơm chất lượng cao, hạt dài, ít dẽo (ít 

amylopectin hơn hạt ngắn). Các giống lúa dẻo của Nhật và Trung Quốc có hạt ngắn. Ở 

Ấn Độ, có giống lúa Basmati hạt dài và thơm, giống Patna hạt dài và trung bình, giống 

Sona Masoori hạt ngắn; ngoài ra có giống Ponni ở Nam Ấn, giống hạt ngắn 

Ambermohar ở Tây Ấn (giống này có mùi thơm như hoa xoài). Còn giống lúa có giá trị 

cao và phổ biến nhất ở Nhật Bản là Koshihikari và một số giống như  Akitakomachi, 

Hitomebore và Hinohikari được lai từ giống  Koshihikari  với các giống lúa khác; tuy 

nhiên các giống này nhiễm nặng bệnh đạo ôn và dễ đổ. Ngoài vấn đề giải quyết lương 

thực, các nhà khoa học áp dụng công nghệ gen đã tạo ra các giống lúa có hàm lượng 

dinh dưỡng và vitamin cao như ở Thụy Sĩ, Philipppines, Đài Loan đã  tạo ra giống lúa 

Golden và Golden 2 có hàm lượng Beta-caroten (tiền vitamin A) rất cao trên 23%; ở 

Nhật tạo giống lúa chứa hóc môn GLP-1 cao giúp chữa bệnh tiểu đường, ở Ấn Độ tạo 

giống IR72, Basmati… có hàm lượng protein lên 10%... [27],[36],[37]. Những năm 

gần đây ở Trung Quốc , ngoài mục tiêu chọn tạo các giống lúa siêu cao sản, việc chọn 

tạo giống lúa cải tiến vừa có năng suất cao vừa có chất lượng tốt đang được chú trọng. 

Cải tiến dạng hạt và giảm hàm lượng amylose của các giống lúa loài Indica và Japonica 

là mục tiêu chính của chương trình tạo giống lúa chất lượng ở Trung Quốc ngày nay. 

Một số giống lúa chất lượng tốt đang được gieo trồng phổ biến ở đây như như 

Zhongyouzao3, Zhong-xiang1; Changsi-han; Shengtai 1,... Hầu hết các giống lúa này 

đều có dạng hạt thon, chất lượng xay xát tốt, gạo trắng trong, hàm lượng amylose từ 

thấp đến trung bình, độ bền gel mềm. Kỹ thuật nuôi cấy bao phấn cũng đã tạo ra trên 

40 giống lúa mới tại Hàn Quốc (Jain và cộng sự 1997). Việc ứng dụng công nghệ nuôi 

cấy bao phấn, hạt phấn trong việc chọn tạo giống lúa mới cũng rất thành công ở Viện 

Nghiên cứu Lúa Quốc Tế (IRRI), Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nước khác. Bên 
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cạnh đó, các nhà chọn tạo giống người Thái cũng đã rất thành công trong việc tạo ra 

các giống lúa thơm, chất lượng cao bằng cách qui tụ các gen kháng sâu, bệnh và chịu 

điều kiện bất thuận như hạn hán, úng vào các giống lúa thơm chất lượng cao như Thai 

Hom Mali, Kao Khor 6 (thuộc nhóm jasmine) thông qua con đường lai hồi qui kết hợp 

với chỉ thị phân tử (Toonjinda và cộng sự 2004)  [38]. Thái Lan hiện nay là nước đang 

đứng đầu về xuất khẩu lúa gạo với loại gạo hạt thon dài, trắng trong, cơm thơm ngon.  

 
 3.1.3. Các nghiên cứu về tác động của yếu tố môi trường và kỹ thuật canh tác tới 

chất lượng gạo:  

- Ảnh hưởng của điều kiện môi trường  

+ Các giống lúa đặc sản là những giống bản địa và chỉ có thể cho chất lượng “đặc 

sản” khi nó được gieo trồng ở một vùng nhất định nào đó. Khi thay đổi điều kiện gieo 

trồng, điều kiện khí hậu, đất đai, chất lượng của các giống lúa sẽ bị thay đổi.  

+Các yếu tố ảnh hưởng tới hàm lượng amylose. Theo Gomez, 1979, trong thời gian 

vào chắc, amylose giảm khi nhiệt độ tăng đối với nhóm Japonica, trái lại amylose tăng 

khi nhiệt độ thấp đối với nhóm Indica. Hàm lượng amylose có thể tăng theo mức độ 

xay xát và h àm lượng amylose còn phụ thuộc vào vùng sản xuất và điều kiện khí hậu 

giai đoạn chín.  

+ Các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bền gel  

Độ bền gel biến động rất lớn giữa các vụ gieo trồng và vùng gieo trồng.  

+Các yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ gạo nguyên.  

Tỷ lệ gạo nguyên là tính trạng di truyền bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi môi trường, đặc 

biệt là nhiệt độ và độ ẩm trong suốt thời gian lúa chín đến lúc sau thu hoạch (Nagato 

K.Y.Kono,1963) [35]. Tỷ lệ gạo nguyên có mối quan hệ chặt chẽ với độ cứng của hạt 

và độ bạc bụng, chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi kỹ thuật sau thu hoạch (gặt đập, phơi sấy, 

tồn trữ..). Tỷ lệ gạo nguyên còn phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch và tuốt lúa khác 

nhau. 

+ Các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bạc bụng  

Kaushik RP,GS Khush, năm 1991 cho rằng, độ bạc bụng bị ảnh hưởng bởi môi 

trường, nhất là nhiệt  độ từ khi lúa trỗ đến hạt chắc. Thiếu nước ở giai đoạn làm đòng 

đến lúa trỗ, hoặc bệnh đạo ôn cổ bông, bọ xít hại giai đoạn ngậm sữa đều làm tăng tỷ lệ 

gạo bạc bụng. 

+Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính trạng mùi thơm.  

Tính trạng mùi thơm rất dễ bị thay đổi bởi ảnh hưởng của môi trường. Ví dụ mùi 

thơm của Basmati cần nhiệt độ lạnh của môi trường nơi nó được gieo trồng. Mùi thơm 

của Khao dawk mali có thể do ảnh hưởng của đất đai. Một nghiên cứu của Narala.A và 

R,C.Chaudhary, 2001, cho thấy giống Khao mali 105 có độ thơm khác nhau khi nó 

được trồng ở các vùng sinh thái khác nhau, gạo Khao daw mali 105 có mùi thơm nhiều 

và thơm lâu khi nó được trồng ở vùng Đông Bắc Thái lan, nhưng nó có thể không có 

mùi thơm khi nó được gieo trồng ở vùng khác.[33] 

- Ảnh hƣởng của dinh dƣỡng và biện  pháp kỹ thuật canh tác.  

+ Ảnh hƣởng của phân bón.  

Theo Du Hoi Choi và cộng sự (2002), bón phân hữu cơ làm tăng chất lượng thương 
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phẩm và chất lượng ăn mềm của gạo. Theo Warwick và cộng sự (2004) lại cho rằng 

bón nhiều phân đạm làm giảm tỷ lệ gạo nguyên cũng như chất lượng ăn của gạo. Việc 

bón phân lai rai làm cho lúa đẻ nhánh không tập trung dẫn đến lúa chín không đều và 

ảnh hưởng đến chất lượng gạo, nhất là tỷ lệ gạo nguyên và chất lượng gạo ăn mềm.  

+ Ảnh hƣởng của nƣớc.  

Warwick và cộng sự (2004) cho rằng, quản lý nước tốt tại ruộng lúa là một biện 

pháp quan trọng để nâng cao chất lượng gạo, việc rút nước chậm trong thời kỳ lúa chín 

không những gây khó khăn cho việc thu hoạch mà còn làm giảm chất lượng ăn của lúa 

gạo, nhất là đối với những giống lúa thơm, chất lượng cao.  

+ Ảnh hƣởng của nhiệt độ (yếu tố thời vụ).  

Một số nghiên cứu cho thấy giống lúa Basmati 370 có chất lượng tốt nhất khi nó 

được gieo trồng ở vùng Tây Bắc Ấn Độ và vùng Pakistan, nơi mà giống Basmati chín 

vào tháng 10 khi thời tiết mát mẻ. Giống Basmati cần nhiệt độ mát khoảng 25
0
C vào 

ban ngày và 21
0
C vào ban đêm trong suốt giai đoạn trỗ [29]. IRRI (1984) cho rằng đa 

số các giống lúa có chất lượng gạo ngon đặc biệt là những giống cảm quan, trỗ bông 

trong điều kiện ánh sáng ngày ngắn, khí hậu mát.  

 

3.2.  Trong nƣớc: 

  Ở Việt Nam, lúa cũng là cây lương thực quan trọng nhất, 68% nguồn năng 

lượng cung cấp cho nhân dân là từ lúa gạo. Ở nông thôn trên 60-80% chi tiêu trong gia 

đình đều nhờ vào lúa gạo. Vì thế những năm mất mùa thường dẫn đến nạn đói kém  [7].  
Diện tích trồng lúa ở Việt Nam năm 2009 khoảng 7,44 triệu ha, tập trung nhiều nhất ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long (3,87 triệu ha) và Đồng bằng sông Hồng (1,15 triệu ha) ; 

năng suất bình quân  5,23 tạ/ha và sản lượng khoảng 38,9 triệu tấn đứng hàng thứ 5 

trên thế giới (nguồn FAOSTAT,2010). Năm 2011, riêng Đồng bằng sông Cửu Long 

diêṇ tích gieo trồng lúa lên 4 triêụ ha , trong đó 1 triêụ ha lúa chất lươṇg cao , chủ yếu ở 

An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ gồm các giống lúa đặc sản chất lượng cao, 

lúa thơm, lúa dành riêng cho đối tác nước ngoài thu mua, lúa làm thực phẩm chế biến 

cao cấp đạt chuẩn VietGAP , Global GAP . Vùng lúa chất lượng cao do sản xuất tập 
trung, phần lớn đã cơ giới hóa , ngoài tiêu chuẩn về chất lượng gạo , các giống gieo 

trồng còn có khả năng chống chịu tốt sâu bệnh nên chi phí sản xuất  giảm tới 30% trong 

khi năng suất đạt 7-8 tấn/ha, cá biệt có tỉnh như An Giang đạt đến 9 tấn/ha. Giá bán lại 

cao lên đến 6.300 - 6.700 đồng/kg. Vì thế , hàng ngàn hộ dân đã có mức lãi cao từ 

170% đến 200%  nhờ tham gia liên kết sản xuất lúa chất lượng cao  [6]. 

 Hiện nay nhu cầu tiêu dùng lúa chất lượng cao của người dân ngày một tăng. 

Lúa gạo chất lượng cao và lúa đặc sản đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong bữa 

ăn của nhiều người dân trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chọn tạo và  

phát triển các giống lúa chất lượng cao là một nhiệm vụ tất yếu của ngành khoa học 

nông nghiệp nước nhà. 

     3.2.1. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao và giống lúa đặc sản: 

 Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống lúa 
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chất lượng cao đã được thực hiện tại các Viện nghiên cứu và trường Đại Học trong 

nước: Viện Khoa hoc̣ Nông nghiệp Việt Nam , Viện Nghiên cứu Lúa đồng bằng sông 

Cửu Long , Viện Di truyền Nông nghiệp , Viện Khoa hoc̣ Kỹ thuâṭ Nông nghiệp  Miền 

Nam, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, các trường Đại Học Nông Nghiệp… 

trong cả nước và đạt được những kết quả đáng kể . 

 Nghiên cứu về chất lượng của các giống lúa đặc sản của Việt Nam:  Nguyễn 

Hữu Nghĩa và cộng sự (2006) đã tiến hành phân tích nguồn gen lúa đặc sản bằng 

phương pháp SSR (Simple Sequense Repeat) với một số marker khác nhau và kết quả 

một lần nữa khẳng định sự đa dạng về mặt di truyền của nguồn gen lúa đặc sản: lúa 

nếp, lúa nương-japonica và lúa thơm Việt Nam.  Hầu hết các giống lúa nếp và phần lớn 

các giống lúa tẻ địa phương có nhiệt độ hóa hồ thấp và trung bình. Các giống lúa nhập 

nội Jasmine 85, Khao Dawk mali, DS20 (Việt Đài 20), Khoong joang, ĐS2001 (SP1-

Đài Loan), Bắc thơm số 7 cũng có nhiệt độ hóa hồ thấp và trung bình; các giống lúa 

đặc sản Đồng Bằng Sông Cửu Long đa số có nhiệt độ hóa hồ cao. Các giống lúa đặc 

sản cổ truyền như lúa Tám có hàm lượng amylose trung bình (20%), các giống lúa 

nương thường có amylose thấp (15%); còn gạo nếp hầu như không có amylose (mà chỉ 

có amylose pectin 100%). Các giống lúa đặc sản cổ truyền ở Miền Nam có hàm lượng 

amylose trung bình gồm các giống Nàng thơm chợ Đào (22,07%), Nhỏ Thơm (22,5%) 

và Nàng hương (23%). Các giống lúa có hàm lượng amylose thấp gồm các giống 

Thơm lúa mùa (5,56%), Base (6,69%) và Bằng Tày mề (8,91%); các giống có hàm 

lượng amylose rất cao là giống Nàng Phật Đơn (28,6%). Về hàm lượng protein trong 

hạt gạo của các giống lúa điạ phương  Việt Nam nhìn chung thấp hơn mức trung bình 

của nhiều nước. Trong các giống lúa của Việt Nam, nhóm lúa thơm chứa ít protein nhất 

(trung bình là 6,52% và biến động từ 5,35 đến 7,7%). Nhóm lúa nếp lại chứa nhiều 

Protein hơn cả (trung bình là 7,94% và biến đổi từ 7,25%-8,56%). Về m ùi thơm: Qua 

kết quả thu được trên 193 giống lúa địa phương cho thấy: Không có sự chênh lệch 

nhiều về tỷ lệ giống có mùi thơm trên lá và trên hạt. Tuy nhiên mùi thơm vẫn chưa thể 

hiện rõ ràng  ở một số giống lúa, có những giống lúa chỉ thể hiện mùi thơm trên lá, 

nhưng không thể hiện trên hạt và ngược lại.[11],[15] 

 Nghiên cứu về chọn tạo giống: 

     Các giống lúa thơm đặc sản :  Nước ta có các giống lúa thơm đặc sản như  

Nàng Hương, Nàng Thơm Chợ Đào, Hoa Lài (2 giống này có hàm lượng protein cao 

>10%), Nàng Nhen Thơm, Tài Nguyên (Long An), Nếp Cái Hoa Vàng (Nam Định), 

Nếp Cẩm, Nếp Tú Lệ  (Yên Bái ), Tám Xoan (Nam Định)...  

Môṭ số giống lúa thơm đăc̣ sản phổ biến ở miền Nam  [14],[18]: 

+ Nàng Hương là giống lúa địa phương được chọn lọc và duy trì lâu đời của 

nông dân Viêṭ Nam , thời gian sinh trưởng từ 155-165 ngày , có tính cảm quang , trổ 

tháng 11 hoăc̣ tháng 12, chiều cao cây 130-135 cm, có quần thể cao 160-180cm, năng 

suất khoảng 30-32 tạ/ha, thuôc̣ nhóm cơm mềm , dẻo, thơm nhe ̣, đươc̣ trồng nhiều ở 

Long An , thành phố H ồ Chí Minh , An Giang và môṭ ít ở Sóc Trăng . 
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+ Nàng Thơm Chợ Đào : là giống lúa địa phương trồng ở xã Mỹ Lệ thuộc tỉnh 

Long An , đươc̣ choṇ loc̣ và giữ giống lâu đời của nông dân vùng đất Long An . Giống 

này có thời gian sinh trưởng 155-165 ngày, có tính cảm quang , chiều cao cây 145 cm, 

năng suất khoảng 30 tạ/ha, thuôc̣ nhóm cơm mềm , dẽo và  thơm nhe ̣ . Từ giống Nàng 

Thơm Chơ ̣Đ ào, bằng phương pháp choṇ loc̣ dòng thuần , Đỗ Khắc Thịnh , Phạm Đức 

Tuấn và Nguyêñ Hướng -Viêṇ Khoa hoc̣ Kỹ thuâṭ Nông nghiệp miền Nam đã taọ ra 

giống Nàng Thơm Chơ ̣Đào 5 đươc̣ Bô ̣Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công 

nhâṇ taṃ thời năm 2002 theo quyết điṇh số 5309 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002. 

+ Hoa Lài -có tên Hoa Lài vì Hư ơng Thơm có mùi hoa lài - là giống lúa địa 

phương đươc̣ choṇ loc̣ và duy trì lâu đời của nông dân Viêṭ Nam , thời gian sinh trưởng 

từ 150-160 ngày, có tính cảm quang ,  chiều cao cây 145-150 cm, có quần thể cao 160-

180 cm, năng suất k hoảng 30-35 tạ/ha. Hiêṇ nay giống này còn tồn taị môṭ ít ở xã Long 

An, huyêṇ Long Thành , tỉnh Đồng Nai . 

+ Nàng Nhen Thơm (Nàng Nhen ): là giống lúa địa phương , hiêṇ nay còn tồn taị 

rất nhiều trên vùng đất huyêṇ Tri Tôn , huyêṇ  Tịnh Biên, tỉnh An Giang . Giống này có 

thời gian sinh trưởng 145-150 ngày, có tính cảm quang , chiều cao cây 130-135 cm, 

năng suất 30-40 tạ/ha, hàm lượng protein trung bình từ 8,7-9%. 

+ Bảy Núi : là giống địa phương được trồng nhiề u ở tỉnh An Giang , thời gian 

sinh trưởng 110-115 ngày , chiều cao cây 110-115 cm, năng suất rất cao 40-60 tạ/ha, 

giống này rất thơm ngon nên dê ̃bi ̣ chim , chuôṭ gây haị nhiều . 

Môṭ số giống lúa thơm đăc̣ sản phổ biến ở miền Bắc như : [18] 

+ Nếp Cái Hoa Vàng (nếp ả hay nếp hoa vàng): là giống chọn lọc từ giống lúa 

nếp địa phương nổi tiếng tại các tỉnh đồng bằng và trung du  Bắc Bô ,̣ Viêṭ Nam ;  được 

công nhận giống theo Quyết định số 147 KHKT/QĐ, ngày 9 tháng 3 năm 1995. Nếp 

Cái Hoa Vàng là giống cảm quang , phản ứng ánh sáng ngày ngắn . Thời gian sinh 

trưởng ở  vụ Mùa là 150 - 155 ngày. Chiều cao cây: 125 - 130 cm. Năng suất trung 

bình: 35 - 40 tạ/ha. Năng suất cao có thể đạt: 40 – 45 tạ/ha. Gạo đục, dẻo, thơm được 

người tiêu dùng ưu thích. Khả năng chống đổ khá tốt. Chịu phèn khá, chịu chua và 

trũng khá. Là giống dễ bị sâu đục thân, nhiễm trung bình đến nặng với rầy nâu, nhiễm 

vừa đến nặng với bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn, kháng vừa với bệnh Bạc lá. [18] 

+ Giống lúa Tám xoan (Tám thơm) là giống được trồng từ lâu đời tại các huyện Nghĩa 

Hưng, Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được nông dân tự chọn và để giống.  

Bộ NN và CNTP cho phép đưa vào sản xuất từ tháng 11 năm 1995. Tám xoan là giống 

phản ứng ánh sáng ngày ngắn. Thời gian sinh trưởng ở vụ Mùa là 155 - 162 ngày. 

Chiều cao cây: 141 - 145 cm. Năng suất trung bình: 30 - 32 tạ/ha. Năng suất cao có thể 

đạt 35 – 40 tạ/ha. Gạo có vỏ lụa màu trắng, rất thơm, ngon.  Khả năng chống đổ kém. 

Chịu phèn khá, chịu chua và trũng khá. Là giống dễ bị sâu đục thân và rầy nâu, nhiễm 

vừa đến nặng với bệnh Đạo ôn và bệnh Khô vằn và bệnh Bạc lá.[18] 
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+ Ở vùng Tây Bắc bộ có 2 giống đươc̣ quan tâm phát triển trong thời gian gần đây là 
Khẩu Ký và Séng Cù . Khẩu Ký  là giống lúa thuần đặc sản ở  bản Hua Ngò, xã Nậm Sỏ , 

huyện Tân Uyên , tỉnh Lai Châu do môṭ nông dân tên là Ký phát hiêṇ trong tư ̣nhiên và 

chọn lọc . Giống này có đặc điểm : Khóm to, cây cứng, bản lá rộng, chiều cao cây từ 

1,5-1,6m. Bông to, dài, mỗi bông đếm được từ 180-250 hạt, khoe  bông, có khả năng 

chống chịu được Sâu năn , bệnh Đạo ôn , bạc lá…Thời vụ gieo cấy trà muộn vụ mùa , 

vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Thời gian sinh trưởng 120-130 ngày, có thể gieo sạ trực 

tiếp hoặc cấy . Năng suất có thể đaṭ 30 tạ/ha. Giá gạo bán ở chợ từ 15.000- 18.000đ/kg, 
tuy nhiên thỉnh thoảng mới có hộ dân mang gạo này ra bán. Cơm gạo Khẩu Ký dẻo, 

đậm hơn gạo Séng Cù. Tuy nhiên Séng Cù lại đang đươc̣ phát triển ở Lào Cai  hơn là 

Khẩu Ký ở Lai Châu . Lúa Séng cù được gieo cấy ở Mường Khương từ năm 1992 thông 

qua con đường tự trao đổi của nhân dân có đặc điểm đầu hạt thóc có râu, hạt gạo to 

dài. Năm 2010, diện tích trồng lúa Séng Cù ở Mường Khương có khoảng hơn 600 ha 

và có khả năng mở rộng đến 1.000 ha sản xuất hàng hóa , chủ yếu để cung cấp cho thị 

trường Lào Cai và khu du lịch SaPa. Séng Cù cũng là giống lúa thuần , thời gian sinh 

trưởng khoảng 105-110 ngày, năng suất trung bình đã đạt 45 tạ/ha,  gạo thơm, ngon và 

giá trị dinh dưỡng cao (trong đó có vitamin B1 cao gấp 4 lần các loại gạo thông thường 

khác) khi được gieo trồng trên các chân ruộng ở vùng núi có độ cao từ 800 – 1400m so 

với mực nước biển và có mạch nước ngầm mát lạnh.  Gạo Séng Cù có giá trị kinh tế rất 

cao, thời điểm hiện tại, giá 1kg gạo Séng Cù dao động từ 17.000 - 20.000 đồng, trong 

khi giá các loại gạo khác chỉ từ 8.000 - 12.000 đồng/kg, gạo Tám Thơm cũng chỉ 

15.000 đồng/kg.[11],[12],[19],[22],[23] 

Trong nghiên cứu cải tiến nguồn gen lúa đặc sản,  Nguyễn Hữu Nghĩa và CS 

(2001-2005) đã kết hợp phương pháp hiện đại và phương pháp truyển thống tạo được 

nhiều dòng (8154 dòng) lúa thơm, lúa nếp, lúa nương-Japonica tốt; đã định: 28 dòng-

giống triển vọng như HT2, HT4, HT6, HT7, BM205, BM 207, BM 211, ĐS 4, ĐS104, 

HN-PĐ103, OM5930, OM4900, OM6070, OM 5999, OM 6035, OM5929, OM 2008, 

OM4611, OM4672, OM4662, OM4671, VND22-23, VND 22-29, VND 22-26, VND 

22-57, VND 22-25, VND 22-30, VND 22-47; 5 giống được công nhận tạm thời DT22, 

Nếp ĐS 101, PD2, TK 106, LT2 và 5 giống được công nhận chính thức Nếp 97, 

OM3536, OM2514,  Nàng Thơm chợ Đào dòng 5; đồng thời nhóm tác giả cũng đã 

đánh giá khả năng chống chịu bệnh đạo ôn của 47 mẫu giống lúa nếp và lúa thơm ở 

miền Bắc Việt Nam cho thấy 95,2% giống lúa thơm kháng bệnh đạo ôn. [11],[15] 

Các giống lúa chất lượng : Ngoài giống nhập nội từ Thái Lan như Khao Daw 

Mali 105 (năm 1985), Jasmine 85 (vào đầu những năm 1990), DS 20, DS 2001 (SP1 

Đài Loan), Bắc Thơm 7, HT1, LT2...những năm gần đây Viện Cây Lương Thực và Cây 

Thực Phẩm đã chọn tạo đươc̣ các giống lúa chất lươṇg cao như : AC5, P1, P4, P6, PC6, 

PC 10,  CH5, U20, M6, MT163, MT6, MT131, M90, BM9603, BM9608, BM9855, 
BM9820, BM9962, BM 202, N29, N97, NX30, Nếp 98,  HT6, HT9,   ĐS101, Tép lai, 

TL6, T10... và lai tạo được các giống lúa lai 3 dòng chất lượng cao được công nhận, 

trong đó các giống lúa ngắn ngày (thời gian sinh trưởng100-135 ngày) năng suất cao 

như X26, SH14 và ĐB6 (chất lượng gạo cao hơn Khang Dân 18), lúa chất lượng cao 
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như P6, PC6, AC5, HT6, TL6, T10, PC 10, BM202 có khả năng phát triển ở vùng Bắc 

Trung Bộ. Dương Xuân Tú (2010) đã sử duṇg chỉ thi ̣ phân tử BADH 2 để xác định gen 

thơm fgr trong choṇ taọ giống lúa thơm và choṇ đươc̣ 2 dòng HDT 2 và HDT 8 năng 

suất 65-70 tạ/ha cao hơn HT 1 (60 tạ/ha), khả năng kháng bạc lá tốt [11].Viện Lúa 

Đồng Bằng Sông Cửu Long đã chọn tạo ra nhiều giống lúa mới có năng suất cao, phẩm 

chất tốt đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, trong đó có 63 giống lúa 

đang được sử dụng trong sản xuất ở ĐBSCL, phổ biến nhất là các giống OM1490, 

OMCS 2000, VNĐ 95-20, OM576, Jasmine 85, OM2517, IR50404.  Ở Đại học Cần 
Thơ, Lê Thu Thủy, Lê Xuân Thái, Nguyễn Hoàng Khải và Nguyễn  Thành Trực  (2005) 

đã phân tích về phẩm chất xay chà , các đặc tính vật lý hạt và phẩm chất cơm của 148 

giống lúa cao sản nhằm xác định các giống lúa có phẩm chất cao cung cấp cho sản xuất 

và xuất khẩu; kết quả nghiên cứu cho thấy các giống lúa có phẩm chất cao là MTL325, 

MTL339, MTL352, MTL356, MTL364, MTL372, MTL378, MTL392.[21]  

Tuy điều kiêṇ khí hâụ của Thừa Thiên Huế trung gian giữa 2 miền Bắc và Nam , 

nhưng Thừa Thiên Huế có mùa đông laṇh như miền Bắc nên các giống lúa có nguồn 

gốc ở miền Bắc có thể đươc̣  gieo trồng  2 vụ Đông Xuân và Hè Thu ở Thừa Thiên Huế 

hơn là các giống có nguồn gốc từ miền Nam . Những g iống năng suất cao > 50 tạ/ha, 

chất lươṇg cao và kháng hoăc̣ nhiêm̃ nhe ̣bêṇh Đaọ ôn như HT 1, HT6, HT9, AC5, 

PC10, Hương Cốm , TL6...là những giống có triển vọng phát triển ở Thừa Thiên Huế . 

Và đăc̣ điểm của môṭ số giống lúa đáng lư u ý như sau : 

- HT1 (Hương Thơm số 1): có nguồn gốc từ giống Phúc Quảng Thanh , là giống 

lúa thơm ngắn ngày của Trung Quốc , đươc̣ Công ty Giống cây trồng Quảng Ninh nhâp̣ 
nôị vào Viêṭ Nam năm 1998, đươc̣ công nhâṇ chính thức năm 2004. HT1 có thời gian 

sinh trưởng vu ̣Mùa 105-110 ngày, vụ Xuân muộn 130-132 ngày . Chiều cao cây 95-

105 cm, dạng cây gọn , có mùi thơm , đẻ nhánh khá , chống đỗ trung bình , trỗ tâp̣ trung . 

Dạng hạt nhỏ , thon, vàng sẫm , gạo trong , bông dà i 22-25cm, số haṭ chắc /bông 110-120 

hạt, P1000 hạt 24-24,5 g. Gạo và cơm thơm , mềm. Năng suất trung bình 50-55 tạ/ha. 

Kháng vừa Đạo ôn (điểm 1-3), chịu thâm canh , chống đỗ trung bình khá (3-5), chịu rét 

khá . HT1 là giống lúa chất  lươṇg đang đươc̣ trồng phổ biến ở Bắc Trung Bô ̣và miền 

Bắc . [18]. Hiêṇ nay , giống HT1 là giống lúa chất lượng chủ lực ở Thừa Thiên Huế . 

- HT6: được chọn tạo do tác giả Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Xuân Dũng và CS, Viện 

Cây Lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Giống lúa 

HT6 được chọn tạo từ tổ hợp HT1/VH1 năm 2001 , đánh giá và chọn lọc qua các thế hệ 

F1-F6 đến năm 2005 chọn được dòng có triển vọng và đặt tên là HT6 . Giống HT6 

được Cục Trồng trọt- Bộ NN&PTNT cho phép sản xuất thử trong vụ Xuân muộn, Mùa 

sớm, Hè thu tại các t ỉnh miền Bắc và miền Trung tại quyết định số 215/QĐ- TT- CLT 

ngày 02 tháng 10 năm 2008. Giống HT6 là giống lúa thơm, có chất lượng cao hơn 

HT1: cơm dẻo, đậm, mềm và ngọt. HT6 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống lúa 

chất lượng Hương Cốm, vụ mùa 102-105 ngày, vụ xuân muộn: 130-135 ngày. Cây cao 

100 – 110 cm, cứng cây, chống đổ khá, kháng bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, đẻ nhánh 

trung bình, bông dài, số hạt / bông: 150 – 250 hạt /bông, khối lượng 1000 hạt : 22,7 – 

22,9 gram. Năng suất trung bình 6 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 7  tấn/ha/vụ, cao hơn hẳn 
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giống lúa thơm BT7. HT6 là giống lúa chống bệnh bạc lá tốt, có nhiều ưu việt hơn hẳn 

HT1 trong vụ mùa. [4],[8],[11] 

- HT9: Tác giả: Lê Vĩnh Thảo, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn 

Thị Bích Hợp, Nguyễn Việt Hà, Mai Thị Hương, Trịnh Thị Vân - Trung tâm Nghiên 

cứu và phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Giống lúa HT9 

được chọn tạo ra từ tổ hợp HT1/177 theo phương pháp chọn lọc phả hệ. Năm 2001, lai 

tạo và chọn cá thể, đánh giá tính chống chịu từ năm 2006, năm 2007 gửi khảo nghiệm 

quốc gia trong bộ giống lúa ngắn ngày, chất lượng. Giống HT9 được công nhận sản 
xuất thử năm 2010 theo Quyết định số 632 /QĐ- TT-CLT ngày 24/12/2010 của Cục 

Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT và đã được mở rộng tại các tỉnh như Thanh Hóa, 

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,… HT9 có thời gian 

sinh trưởng trà ngắn ngày: 105-110 ngày trong Vụ mùa; 130 - 135 ngày trong Vụ xuân. 

Cao cây 100 - 110 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 5 - 6 bông hữu hiệu/ khóm. Tỉ lệ hạt 

chắc cao 90%, thơm, gạo trong. HT9 chống chịu với sâu bệnh khá: đạo ôn (điểm 1 -3), 

Bạc lá (điểm 1-3), khô vằn (điểm 3), chịu rét (điểm 1-3)...; chống đổ tốt hơn giống lúa 

Khang dân, BT7 . Giống lúa HT9 có năng suất cao hơn hẳn đối chứng BT7, khả năng 

năng suất trên 7 tấn/ha. Năng suất thực thu trên diện rộng đạt 55 - 65 tạ/ha. Giống lúa 

HT9 có chất lượng gạo ngon, cơm mềm, đậm ngon. [4],[11] 

- AC5: Tác giả: Đào Thúy Nhuần, Huỳnh  Yên Nghĩa, Nguyễn Văn Doăng, 
Nguyễn Tấn Hinh, Nguyễn Mạnh Đôn và CTV - Viện Cây lương thực và Cây thực 

phẩm. Giống lúa AC 5 đươc̣ tạo ra từ tổ hợp lai C 70/CR203//10TGMS bằng phương 

pháp nuôi cấy bao phấn kết hợp với chọn tạo dòng thuần truyền thống. Quá trình lai 

tạo được tiến hành từ năm 1997 và từ năm 2003-2004, giống được đưa đi khảo nghiệm 

tại mạng lưới khảo nghiệm Quốc gia. Giống AC5 được công nhận cho sản xuất thử 

nghiệm vào tháng 11 năm 2005, và được công nhận là giống Quốc gia theo Quyết định 

Số 56/QĐ-BNN-TT ngày 08/01/2008 của Bộ NN&PTNT. AC5 có thời gian sinh 
trưởng ngắn (vụ xuân: 145 – 150 ngày, vụ mùa: 115 – 120 ngày). Dạng cây hình chữ 

V, lá to trung bình, màu xanh nhạt, cây cao trung bình, đẻ khoẻ, bông to, hạt thóc dài 

màu vàng sậm, khối lượng 1000 hạt 24,0g. Năng suất khá cao 55 – 70 tạ/ha, hạt gạo 

dài, trắng trong, bóng đẹp, hàm lượng amylose thấp < 18%, cho cơm thơm ngon, dẻo, 

đậm. Giống có khả năng chống đổ và chịu rét khá , nhiễm nhe ̣rầy nâu và bêṇh đaọ 

ôn. [4],[8],[11] 

- PC 10: Tác giả: Lê Thị Thục, Nguyễn Tấn Hinh, Trương Văn Kính và Nguyễn 
Trọng Khanh – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Giống lúa PC10 được chọn 

lọc từ tổ hợp lai Khang dân/MTL 195, từ vụ mùa 2001, vụ mùa 2004 đưa vào so sánh 

tại Viện CLT-CTP, vụ mùa năm 2005 gửi khảo nghiệm giống quốc gia đặt tên là 

PC286. Vụ xuân 2006 đổi tên là PC10. Phương pháp: Lai hữu tính, chọn lọc theo 

phương pháp phả hệ. PC10 được công nhận tạm thời năm 2008 theo quyết định 

số220/QĐ-TT-CLT ngày 08 tháng 10 năm 2008. Giống lúa PC10 có thời gian sinh tr-

ưởng ngắn: Vụ xuân 130-135 ngày, vụ mùa 100-105 ngày. Chiều cao cây 90-95 cm, 
chiều dài bông 22.5 cm, số hạt chắc trên bông trung bình đạt 120 hạt. Khối lượng 1000 

hạt 24.1 gam. Tỷ lệ gạo xát 69%, chiều dài hạt gạo 6,5mm, hàm l ượng amylose 21-
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22%. Năng suất trung bình đạt 55-65 tạ/ha. Giống lúa PC10 có khả năng kháng rầy cao 

(điểm 0-1), kháng vừa với đạo ôn (điểm 0-1), bạc lá (điểm 0-1). Chống đổ, chịu rét khá 

(điểm 1-3). [4],[11] 

- Hƣơng Cốm : Tác giả PGSTS Nguyễn Thị Trâm - Viện Sinh học nông nghiệp 

ĐHNN Hà Nôị . Giống lúa Hương cốm là giống lúa thơm thuần được chọn từ tổ hợp 

lai: Hương 125S/ MR365//TX93/// Maogô////R9311, đươc̣ công nhâṇ là giống chính 

thức theo quyết điṇh số 691/QĐ-BNN ngày 04/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. Giống có thời gian sinh trưởng vụ xuân: 145-160 ngày, vụ mùa 125-
130 ngày. Chiều cao cây: 95-105 cm, thân mập, lá rộng dầy, xanh đậm, lá đòng to dài 

đứng, sức đẻ nhánh trung bình kém. Năng suất trung bình 5-6 tấn/ha/vụ, cao nhất 7,5 

tấn/ha/vụ, bông to, hạt to dài vàng rơm, mỏ hạt thẳng, có râu trên hạt đầu bông. Gạo 

trong, tỷ lệ bạc bụng rất thấp, tỷ lệ gạo xát 68-69%, gạo nguyên 60-70%, hàm lượng 

amylose 11-12%, prôtêin 7,7%, nhiệt độ hoá hồ thấp, cơm ngon: dẻo đậm, bóng, thơm 

nhẹ mùi cốm mới. Chống đổ rất tốt, chịu lạnh yếu ở thời kỳ mạ, nhiễm nhẹ đến trung 

bình bệnh khô vằn, bạc lá, đạo ôn.  

- TL6: Tác giả:Nguyễn Trí Hoàn, Phùng Bá Tạo, Nguyễn Duy Bảo, Lê Hùng 
Lĩnh, Hồ Hữu Nhị, Nguyễn Thị Hằng và CTV-Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa 

lai - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Giống lúa TL 6 là giống lúa thơm chọn 

tạo từ tổ hợp lai BT 7 x KD 18, nuôi cấy bao hạt phấn ở F 1 tiếp tục chọn lọc đến F 6 

chọn ra được TL 6 và được Hội đồng KH Bộ NN &PTNT công nhận tạm thời theo QĐ 

số 215 /QĐ-TT-CLT ngày 02/10/2008. TL6 Là giống lúa chịu thâm canh khá, chống 

chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính như: bệnh Đạo ôn, khô vằn và bạc lá. Gieo cấy 

được 2 vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng : Vụ xuân 130 - 135 ngày. Vụ mùa 105 - 

110 ngày. Chiều cao cây  100-110 cm, đẻ nhánh trung bình đạt 5 - 7 bông hữu hiệu/ 

khóm. Khối lươṇg 1000 hạt 23-24g. Tỷ lệ hạt chắc cao trên 90%, gạo trong, cơm dẻo, 

thơm nhưng không dính. Khả năng năng suất trên 8 tấn/ ha. Năng suất thực thu trên 
diện rộng đạt 55 - 65 tạ/ha. Khả năng thích ứng rộng. [4],[11] 

 Việc ứng dụng tiến bộ về công tác giống trong sản xuất đã góp phần nâng cao 

sản lượng, chất lượng lúa ngày càng tăng một cách đáng kể. Từ một nước thiếu lương 

thực trầm trọng, đến nay Việt Nam đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo trên thế giới.  

     3.2.2. Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác:  

- Nghiên cứu về lượng giống áp dụng gieo sạ : Lươṇg giống gieo sa ̣phu ̣thuôc̣ 

vào đặc điểm của hạt giống , mùa vụ , điều kiêṇ sinh thái và kỹ thuật canh tác cụ thể ở 

mỗi vùng miền . Lượng giống áp dụng gieo sạ với giống Nàng thơm chợ đào dòng 5 

30-50 kg là thích hợp [20]; HT9 50-60kg/ha [4], Hương Cốm 100 kg/ha… 

-  Nghiên cứu về thời vu ̣ : đối với các giống lúa đăc̣ sản cảm quang , ở miền Nam , 

thời vu ̣thích  hơp̣ cho vu ̣Mùa đối với Nàng Thơm Chơ ̣Đào 5 là gieo khoảng cuối 

tháng 8 đầu tháng 9 cho lúa trỗ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 dương lic̣h , muôṇ hơn 

giống Nàng Hương 2 15 ngày  [18]. Trong khi đó giống lúa Khẩu Ký ở Lai Châu -Tây 

Bắc Bô ̣laị gieo sạ vu ̣Mùa muôṇ tháng 6-7 và thu hoạch khoảng đầu tháng 11 [12], 

thời gian thu hoac̣h tương tư ̣như đối với các giống cảm quang ở Trung Bô ̣ . Đối với 

môṭ số giống lúa chất lươṇg ở miền Bắc như HT 1, HT6, HT9, AC5, TL 6, Hương 
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Cốm, PC 10… Vụ xuân : gieo mạ từ 5 - 25/1 (thời vụ xuân muôṇ cho phép đến 5/02), 

cấy khi mạ có  4 lá. Nếu gieo mạ sân gieo trước tiết lập xuân khoảng 7 – 10 ngày, cấy 

sau tiết lập xuân khoảng 1 tuần, nếu gieo vãi nên gieo xung quanh tiết lập xuân. Vụ 

mùa: tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. 

Thời vụ cho phép từ 25/5 – 25/6. Ở Nam Trung Bộ (Bình Định ) cũng với Hương Cốm 

trong vụ Đông xuân gieo sạ 25/12- 20/1 để cho lúa trỗ sau ngày 15/3 dương lịc h; vụ 

Thu gieo sạ 25/5- 10/6 để cho lúa trỗ sau tiết lập thu (sau ngày 10/8 dương lịch)…Thời 

vụ gieo trồng lúa tùy thuộc vào đặc tính của giống , điều kiêṇ sinh thái của mỗi vùng và 

kỹ thuật canh tác , bố trí thời vu ̣sao cho lúa sin h trưởng phát triển tốt và cho năng suất 

cao, giảm thất thu do sâu bệnh hại hay do thiên tai…  

 - Nghiên cứu phân bón: Theo Nguyêñ Văn Bô ̣ (2010), để sản xuất 1 tấn thóc , 

cây lúa phải hút khoảng 40 kg N nếu không bón lân và 20 kg N nếu có bón lân . Ở Việt 

Nam hiêṇ nay bón trung bình khoảng 200 kg N+P2O5+K2O/ha với tỉ lê ̣ 1:0,41:0,38 

[19], như vâỵ trong đó gồm 112 kg N + 46 kg P2O5  +42 kg K2O. Nghiên cứu ảnh 

hưởng của phân bón tới chất lượng giống lúa thơm, chất lượng cao Jasmine, Nguyễn 

Xuân Trường và cộng sự (2003) cho biết sử dụng phân lân Đầu Trâu phân hữu cơ 

không những làm tăng năng suất mà còn làm tăng các chỉ tiêu chất lượng như tỷ lệ gạo 

nguyên, hàm lượng protein và độ thơm của gạo. Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của 

phân bón tới sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng gạo của một số giống lúa 

ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Nguyễn Tấn Hinh và cộng sự (2007) lại cho rằng một 

số đặc tính liên quan tới chất lượng nấu nướng và dinh dưỡng ở gạo như hàm lượng 

amylose, nhiệt độ hóa hồ và hàm lượng protein ít ảnh hưởng bởi liều lượng phân bón. 

Bón phân sớm và bón tập trung kết hợp với rút nước ruộng khi hạt đã vào chắc cũng 

làm tăng chất lượng gạo, đặc biệt là tỷ lệ gạo xát, gạo nguyên và chất lượng ăn nếm 

của gạo, đặc biệt là mùi vị cơm [7]. Theo Nguyễn Quang Hảo (2008), mức bón phân 

thích hợp cho lúa LT2 ở vùng Bắc Trung Bộ là  8-12 tấn/ha phân chuồng + phân vô cơ 

60N, 80 P20, 60 K20  /ha sẽ cho năng suất của lúa LT2 đạt từ 5-5,5 tấn/ha [9]. Theo 

Nguyêñ Trí Hoàn và CS , 2008, lươṇg phân bón thích hơp̣ cho TL 6 là phân chuồng 300-

500kg+ 7-9 kg Ure /sào + 15-20 kg Super lân /sào và 7-8 kg Kaliclorua //sào Bắc Bộ 

(360m
2
) [4],[11].  Nhìn chung lượng phân bón đối với các giống lúa chất lượng biến 

đôṇg từ 8-10 tấn phân hữu cơ /ha, 80-120N + 80-90Kg P2O5 + 80-100 kg K2O.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến năng suất : Kết quả nghiên cứu 

trên giống lúa Nàng thơm chợ đào thu hoạch tốt nhất là khi lúa chín 90%. Thu hoạch 

sau thời điểm này 3 ngày và 6 ngày, năng suất sẽ giảm và giảm hơn là ở thời điểm 6 

ngày. Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang (2000) cho rằng, để đảm bảo năng suất và chất 

lượng thì việc tiến hành thu hoạch cần sớm hơn so với thời gian chín hoàn toàn.[13]  

Thừa Thiên Huế, một trong 6 tỉnh của vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 

5.065,3 Km
2 

 và dân số 227 người/ Km
2
. Diện tích gieo trồng lúa cả năm - gieo trồng 2 

vụ/năm: vụ Đông Xuân từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau và vu ̣Hè Thu từ tháng 5-

tháng 9- chỉ khoảng  50-52 ngàn ha/năm  và n ăng suất lúa ở đây đạt khá cao, bình quân 

khoảng 50-55 tạ/ha, cao hơn mức bình quân của cả nước , riêng lúa nương khoảng 16-

17 tạ/ha. Sản lươṇg lúa  cũng ngày một tăng cao từ 25 vạn tấn  năm 2006 lên 27,4 vạn 
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tấn/năm  2008 và 30 vạn tấn năm 2010. Những năm gần đây tỉnh ThừaThiên Huế cũng 

đã chú trọng phát triển giống lúa chất lượng và lúa đặc sản.  

Diêṇ tích l úa chất lượng khoảng 8.000-10.000 ha,  được trồng tâp̣ trung ở các 

huyện: Hương Thủy, Hương Trà , Phú Lộc với các giống như HT1, IRi 352, Hương 

Cốm, TH7, ĐT36, LT2, IR35366, OM1348-11, BT1…, trong đó HT1 là giống chủ lực .  

Trong cơ cấu giống lúa năm 2006, diện tích các giống lúa chất lượng tăng nhiều so với 

năm 2005. Đặc biệt là HT1, diện tích gieo cấy lên đến 2.600 ha; IRi352 đạt trên 

1.100ha. Sang năm 2007 diện tích gieo cấy các giống các giống lúa này lại được nâng 

lên; diện tích HT1  đạt 6.480ha và IRi325 đạt 3.220ha. Năm 2010, giống chất lươṇg  

như HT1, IRi 352 khoảng 9.718 ha, trong đó vụ Đông xuân gieo cấy 5.927 ha, vụ Hè 

Thu gieo cấy khoảng 3.791 ha.  Việc thay đổi cơ cấu giống lúa trong những năm gần 

đây đã mang lại hiệu quả đáng kể cho người dân trồng lúa trong vùng.  

Về giống l úa bản địa là nh ững giống cảm quang ngày ngắn , diêṇ tích khoảng 

600-700 ha chủ yếu  trồng trên đất dốc tâp̣ trung  ở các huyện miền núi  Nam Đông và  A 

Lưới gồm các giống Ra dư, Cu da, Pi nhe, Trưi, A lao, A lia, A tút (hạt đen), Cu Puáh 

(hạt tím), Cu zăh (nếp than ), Lóc…Người dân canh tác theo phương thức quảng canh , 

không sử duṇg bất kỳ hóa chất nào kể cả phân hữu cơ , lươṇg nước tưới phu ̣thuôc̣ hoàn 

toàn vào nước mưa . Vì thế năng suất rất thấp , chỉ khoảng 16-17 tạ/ha. 

Tóm lại , nhu cầu tiêu thu ̣lúa gaọ chất lươṇg cao ngày càng tăng . Vì thế việc nghiên 

cứu và phát triển lúa chất lươṇg cao , đăc̣ biêṭ lúa đăc̣ sản là rất cần thiết góp phần nâng 

cao thu nhâp̣ cho nông dân . Thừa Thiên Huế đang nổ lưc̣ phát triển lúa gaọ chất lươṇg 

cao. Tuy nhiên , vẫn còn môṭ số haṇ chế  chủ yếu sau: 

- Bô ̣giống lúa chất lươṇg còn nghèo nàn , chủ lực là HT 1 trong khi ở trong nước đã 

có nhiều giống mới được chọn tạo có triển vọng năng suất chất lượng cao hơn 

nhưng chưa đươc̣ nghiên cứu và phát triển ở Thừa Thiên  Huế. 

- Có giống lúa đặc sản , nhưng chưa quan tâm phát triển.  

- Diện tích lúa chất lươṇg chiếm tỉ lê ̣còn thấp khoảng 16%, phân bố manh mún , sản 

xuất nhỏ lẻ . 

- Chưa có cơ sở chế biến , đóng gói…sản phẩm sau thu hoac̣h . 

- Sản xuất lúa  chất lươṇg và đăc̣ sản chưa trở thành hàng hóa lớn . 

IV. VẬT LIỆU,  NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Vâṭ liêụ nghiên cứu:  

+ 13 giống lúa chất lượng 

TT Tên giống Nguồn thu thập TT Tên giống Nguồn thu thập 

1 AC5 Viện CLT&TP  8 Hương cốm Viện CLT&TP 

2 BM125 nt 9 N46 nt 

3 BM215 nt 10 PC10 nt 

4 HC95 nt 11 TĐB6 nt 

5 HT6 nt 12 TL6 nt 

6 HT9 nt 13 HT1  nt 

7 HT18 nt    
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+ 8 giống lúa đặc sản 

TT Tên giống Nguồn thu thập TT Tên giống Nguồn thu thập 

1 Nếp Lào Thừa Thiên Huế 5 Paco Thừa Thiên Huế 

2 Nếp Trụ Thừa Thiên Huế  6 Ra Dư Thừa Thiên Huế  

3 Lúa Lóc Thừa Thiên Huế  7 Trưi  Thừa Thiên Huế  

4 Khẩu ký Lai châu 8 Séng cù Lào Cai  

4.2. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu:  

4.2.1. Nôị dung nghiên cƣ́u : có 4 nôị dung chính : 

Nội dung 1: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung 2: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng và lúa đặc sản phù hợp với 

điều kiện sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Nội dung 3: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng và lúa đặc sản:  
Nội dung 4: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản.  

4.2.2. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u :
 

Nội dung 1: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế  

Thời gian: từ tháng 10/2009 

Phương pháp:   

- Thu thâp̣ số liêụ thứ cấp từ các báo cáo , tài liệu liên quan . 

- Điều tra thu thập số liệu sơ cấp:  sử dụng các phương pháp điều tra nhanh nông thôn 

RRA và phương pháp điều tra nông thôn cùng tham gia PRA. Địa điểm: 6 xã ở 2 

huyêṇ . 

- Huyện Hương Thủy: Xã Thủy Bằng, Thủy Châu và Thủy Dương.  

- Huyện A Lưới: Xã Hồng Quảng, A Đớt và  A Roàng. 

Số phiếu điều tra: 20 phiếu/xã  

Nội dung 2: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng và lúa đặc sản phù hợp với 

điều kiện sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Địa điểm:  

 
+ Phường Thủy Dương - Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 + Xã Lộc Sơn - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 + Xã Hồng Quảng - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 + Xã Hồng Bắc - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Thời gian: 2 vụ Đông Xuân 2009-2010 và Hè Thu 2010.  

Nhân tố thí nghiệm: 21 giống 

+ Thí nghiệm1: Khảo nghiệm chính qui 13 giống lúa chất lượng 

+ Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm chính qui 8 giống lúa đặc sản 

Mỗi giống là 1 công thức .  
Nội dung 3: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng và lúa đặc sản:  

Địa điểm:  

 + Phường Thủy Dương - Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế  

 + Xã Lộc Sơn - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế  

 + Xã Hồng Quảng - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế  
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 + Xã Hồng Bắc - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế  

 + Xã Nhâm - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế  

Thời gian: vụ Hè Thu 2010 và vụ Đông Xuân 2010-2011 

Nhân tố thí nghiệm: liều lượng phân bón và mật độ cấy  
Thí nghiệm về liều lượng phân bón: 

+ Thí nghiệm 1: Nghiên cứu về phân bón trên  giống lúa chất lượng TL6,  gồm 

4 công thức: 

Công thức 1:   80N: 90P2O5 : 90K2O   

Công thức 2: 100N: 90P2O5 : 90K2O   

Công thức 3: 120N: 90P2O5 : 90K2O (Đối chứng, theo địa phương)  

Công thức 4: 140N: 90P2O5 : 90K2O   

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu về phân bón trên  giống lúa đặc sản Ra Dư, gồm 4 

công thức: 

Công thức:   Không bón (Đối chứng, theo tập quán nông dân địa phương) 

         Công thức:   60N: 80P2O5:80K2O  

         Công thức:   80N: 80P2O5:80K2O 

         Công thức: 100N: 80P2O5:80K2O  
- Thí nghiệm về mật độ cấy: 

+ Thí nghiệm 1: Nghiên cứu về mật độ cấy trên giống lúa chất lượng TL6: gồm 

3 công thức. 

Công thức 1: 42 khóm/m
2
 

Công thức 2: 49 khóm/m
2
(Đối chứng, theo điạ phương ) 

Công thức 3: 56 khóm/m
2  

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu về mật độ gieo giống lúa Ra Dư: có 3 công thức.  

Công thức 1: 36 khóm/1m
2
 

Công thức 2: 42 khóm/1m
2
(Đối chứng, theo tâp̣ quán nông dân ) 

Công thức 3: 49 khóm/1m
2 

Phương pháp bố trí thí nghiệm, chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, phương pháp xử 

lý số liệu chung cho nội dung 2 và 3:  

Phương pháp bố trí thí nghiệm: 

+ Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, 3 lần nhắc lại. Diện 

tích mỗi khu thí nghiệm: 1.000 m
2
. Diện tích ô thí nghiệm là 10-20 m

2 
/ô, tùy loại thí 

nghiê ṃ.  Khoảng cách giữa các ô trong cùng lần nhắc lại là 20 cm và giữa các lần nhắc 

là 20 cm. Xung quanh khu thí nghiệm có ít nhất 10 hàng lúa bảo vệ. Riêng thí nghiệm 

về phân bón có đắp bờ xung quanh mỗi ô thí nghiệm. 

 Chỉ tiêu theo dõi: 
+ Thời gian sinh trưởng và phát triển: Tính số ngày từ khi gieo đến khi 85% 

số hạt trên bông chín 

+ Một số đặc tính nông học của các dòng - giống: 

- Chiều cao cây cuối cùng (theo thang điểm IRRI) Đo từ mặt đất đến đỉnh bông 

cao nhất (không kể râu hạt). Số cây mẫu: 15 (5 cây trên 1 lần nhắc lại)   

               1.  Bán lùn (<90 cm). 5.  Trung bình (90-125 cm). 9.  Cao (>125 cm) 
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- Độ dài giai đoạn trỗ (theo thang điểm IRRI) 

 1.  Tập trung (không quá 3 ngày) . 5.  Trung bình (4-7 ngày). 9.  Dài (>7 ngày) 

- Độ thoát cổ bông (theo thang điểm IRRI)  

 1.  Thoát tốt  

 3.  Thoát trung bình 

 5.  Vừa đúng cổ bông  

 7.  Thoát 1 phần 

 9.  Không thoát được  

- Độ cứng cây (theo thang điểm IRRI)  

 1.  Cứng: cây không bị đổ   

 3.  Cứng vừa: hầu hết cây nghiêng nhẹ   

 5.  Trung bình: hầu hết cây bị nghiêng   

 7.  Yếu: hầu hết cây bị đổ rạp  

 9.  Rất yếu: tất cả cây bị đổ rạp   

- Độ tàn lá  (theo thang điểm IRRI)  

 1.  Muộn và chậm: lá giữ màu xanh tự nhiên  

 5.  Trung bình: các lá trên biến vàng  

 9.  Sớm và nhanh: tất cả lá biến vàng hoặc chết  
+ Khả năng chịu hạn của các giống: chỉ áp dụng với các giống lúa cạn đặc 

sản. Quan sát độ cuốn lá sau thời gian bị hạn ít nhất 1 tuần lễ từ khi lúa bắt đầu đẻ 

nhánh đến khi lúa chín sữa (Đánh giá theo thang điểm của IRRI):  

  0: Lá bình thường 

  1: Lá bắt đầu cuốn (hình chữ V nông)  

  3: Lá cuốn lại (hình chữ V sâu)  

  5: Lá cuốn hoàn toàn (hình chữ U)  

  7: Mép lá chạm nhau (hình chữ O)  

  9: Lá cuộn chặt lại  
+ Khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng - giống:  

Nghiên cứu hai loại bệnh chính: Đạo ôn và khô vằn (theo thang điểm của IRRI)  

Cấp bệnh đạo ôn trên cổ bông: 

Cấp bệnh Triệu chứng bệnh trên cổ bông (Quan sát vết bệnh gây hại xung quanh 

cổ bông) 

0 

1 

3 

5 

 

7 

 

9 

+ Không có vết bệnh hoặc chỉ có vết bệnh trên vài cuống bông  

+ Vết bệnh có trên vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2  

+ Vết bệnh có trên vài gié cấp 1 hoặc phần giữa của trục bông  

+ Vết bệnh bao quanh một phần gốc bông hoặc phần thân rạ phía dưới trục 

bông  

+ Vết bệnh bao quanh toàn cổ bông hoặc phần trục gần cổ bông, có hơn 30% 

hạt chắc 

+ Vết bệnh bao quanh hoàn toàn cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhất, hoặc 

phần trục gần gốc bông, số hạt chắc ít hơn 30% 
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 Cấp bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani) 

Cấp bệnh Triệu chứng (Quan sát độ cao tƣơng đối của vết bệnh trên lá hoặc bẹ 

lá (biểu thị bằng % so với chiều cao cây)  

0 

1 

3 

5 

7 

9 

+ Không có triệu chứng 

+ Vết bệnh thấp hơn 20% chiều cao cây 

+ Vết bệnh từ 20-30% 

+ Vết bệnh từ 31-45% 

+ Vết bệnh từ 46-65% 

+ Vết bệnh lớn hơn 65% 

+ Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu:  

- Số bông hữu hiệu
 
: Đếm số bông có ít nhất 10 hạt chắc của một cây. Số cây mẫu: 5  

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

                                       Tổng số hạt/bông – số hạt chắc/bông 

- Tỉ lệ hạt lép %= --------------------------------------------   x 100 

                                      Tổng số hạt /bông 

Tính tỷ lệ (%) hạt lép trên bông(Số cây mẫu: 5 cây)  

- Khối lượng 1000 hạt: Cân 8 mẫu 100 hạt ở độ ẩm 13%, đơn vị tính gam , lấy 

một chữ số sau dấu phẩy. 

- Năng suất lý thuyết =  Số bông hữu hiệu/khóm x mật độ x số hạt chắc/bông x 

P 1000 hạt. 

- Năng suất thực thu = Cân khối lượng hạt trên mỗi ô ở độ ẩm hạt 13%, đơn vị 

tính kg/ô, lấy hai chữ số sau dấu phẩy 

Phương pháp theo dõi: 

 Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 5-10 cây (15-30 cây/3 lần nhắc lại), tùy chỉ tiêu theo dõi.  

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học 

STATISTIX9.0 và EXCEL.  
Nội dung 4: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản. 

Địa điểm:  

+ Phường Thủy Dương - Thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế  

 + Xã Lộc Sơn - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế  

           + Xã Nhâm - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế  

Thời gian thực hiện: vụ Hè Thu năm 2011. Qui mô: 4 ha. Số hộ nông dân tham gia: 10 hộ. 

Nội dung: gồm 2 mô hình: 

 + Mô hình  sản xuất lúa chất lượng cao TL6 (đối chứng: HT1) 

 + Mô hình sản xuất thâm canh lúa nương đặc sản Ra Dư trên đất dốc (đối chứng: sản 

xuất lúa Ra Dư theo phương thức sản xuất của nông dân điạ phương) 

Chỉ tiêu theo dõi:  

  Theo dõi năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế. 

- Tập huấn cho nông dân về quy trình gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch.  

   + Tập huấn cho nông dân: 2 lớp, mỗi lớp 50 người  

 - Tổ chức hội nghị hội thảo, thông tin tuyên truyền để mở rộng mô hình 

    + Hội nghị đầu bờ: 1cuộc hội nghị đầu bờ, với sự tham gia của  100 lượt người  



25 
 

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DƢ ̣ÁN  

1. Kết quả nghiên cứu khoa học 

1.1. Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa đặc sản trong 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên-xã hội ảnh hƣởng đến sản xuất lúa gạo ở TT Huế: 

Điều kiện tự nhiên: 

Vị trí địa lý : 

Thừa Thiên - Huế là một tỉnh nằm ở duyên hải miền Trung Việt Nam,  nằm trọn 

trong toạ độ  15
o
 59' 30"- 16

o
44 30" vĩ độ Bắc và  107

o
00'56" - 108

o
12'57" kinh Đông. 

Phía Bắc giáp Tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp Thành phố Đà Nẵng, phía Đông giáp 

Biển Đông và phía Tây giáp nước Lào. Thừa Thiên Huế nằm  khoảng giữa đất nước, 

trên trục giao thông quan trọng Bắc -Nam, quốc lộ IA chạy dọc theo vùng đồng bằng, 

đường Hồ Chí Minh chạy dọc qua vùng núi,  đường sắt xuyên Việt chạy dọc theo tỉnh.  
Thừa Thiên Huế có bờ biển dài 120km  có 2 cảng Thuận An và Chân Mây và  81 km 

đường  biên giới giáp Lào có 2 cửa khẩu S3 và S10 ...  

Điều kiện địa hình  

  Thừa Thiên - Huế nằm trên dải đất hẹp với chiều dài 127 km, chiều rộng trung 

bình 60 km với đầy đủ các dạng địa hình rất phức tạp. Núi, gò đồi, đồng bằng, đầm phá 

và biển ..., trong đó vùng núi và gò đồi chiếm khoảng 70% diện tích. Phía tây nằm 

trong khối nâng tạo lục địa thì phía đông nằm trong khối sụt đại dương; do đó địa hình 

Thừa Thiên Huế phức tạp, bị chia cắt mạnh, thấp dần từ tây sang đông.Toàn lãnh thổ 

kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cả những dãy núi đồi và đồng bằng cùng 

chạy theo hướng này và song song với đường bờ biển. Do địa hình Thừa Thiên Huế đa 

dạng đã góp phần phân hoá khí hậu trong vùng theo không gian, có ý nghĩa đối với 

việc phân bố cây trồng, sản xuất nông nghiệp và đời sống.  

Điều kiện khí hậu:  

Nằm gọn trong vĩ độ nhiệt đới nên Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của khí hậu 
nhiệt đới nóng ẩm gió mùa, có chế độ bức xạ phong phú và nền nhiệt độ cao. Điều kiện 

địa hình đa dạng đã phân hoá khí hậu theo không gian và chế độ gió mùa đã phân hoá 

khí hậu theo thời gian tạo cho Thừa Thiên Huế có nhiều vùng tiểu khí hậu khác nhau. 

Thừa Thiên Huế là vùng chuỷên tiếp giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam, nên 

có mùa đông lạnh giống miền bắc và có nền nhiệt độ cao như miền Nam, nhưng không 

hoàn toàn đồng nhất với khí hậu miền nào. Đây cũng là nơi chịu tác động của các 

luồng không khí xuất phát từ các trung tâm khí áp khác nhau từ cả 4 hướng nên khí hậu 

Thừa Thiên Huế rất phức tạp và có nhiều loại thiên tai như bão, lốc, lũ lụt, hạn hán, tố, 

gió khô nóng, rét đậm...Nhìn chung, điều kiện khí hậu Thừa Thiên Huế khá đặc bịêt 

như giao thoa giữa 2 miền Bắc Nam góp phần làm cho hệ thực vật nói riêng rất phong 

phú. 
Chế độ nhiệt : Nhiệt độ trung bình tháng và năm (

0
C) 

 Địa 

điểm 

THÁNG Năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 20,0 20,7 23,1 26,0 28,0 29,2 29,2 28,9 27,0 25,2 22,9 20,7 25,1 

A Lưới 17,3 18,7 20,7 22,8 24,2 25,1 24,9 24,6 23,1 21,4 19,4 17,3 21,6 
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 Mùa lạnh (nhiệt độ dưới 20
0
C) ở Thừa Thiên Huế vẫn tồn tại, tuy không kéo dài 

như các tỉnh phía Bắc.  Mùa lạnh ở vùng đồng bằng ven biển và thung lũng thấp bắt 

đầu vào giữa tháng XII, kết thúc vào 15 đến 22/I, kéo dài trên dưới một tháng. Trên 

vùng núi cao A Lưới, Bạch Mã mùa lạnh bắt đầu sớm vào đầu tháng XI (6/XI) và kết 

thúc muộn vào đầu tháng III (7/III) kéo dài khoảng 4 tháng. Về mùa lạnh nhiệt độ thấp 

có thể xuống dưới 5,0
0
C ở vùng núi cao và dưới 10

0
C ở vùng đồng bằng và thung lũng 

thấp. Mùa nóng (nhiệt độ trên 25 
0
C) ở vùng đồng bằng và thung lũng thấp ở Thừa 

Thiên Huế bắt đầu vào tháng IV và kết thúc vào tháng IX, t háng X, kéo dài từ 180- 190 
ngày. Trên vùng núi cao từ 500m trở lên hầu như không có mùa nóng, khí hậu luôn 

luôn mát mẽ. Như vậy, khí hậu Thừa Thiên Huế về cơ bản là khí hậu nóng.  

 Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng nói 

chung và cây lúa nói riêng, nhất là thời kỳ lúa trỗ. Nếu nhiệt độ >38
0
C hoặc <18

0
C 

trong thời kỳ phân bào giảm nhiễm, hoặc  >35
0
C hoặc <22

0
C trong thời kỳ lúa trỗ thì 

quá trình thụ phấn thụ tinh không xảy ra và làm mất mùa lúa. Vì thế, để lúa trỗ an toàn, 

ở Thừa Thiên Huế bố trí lịch thời vụ sao cho lúa trỗ tập trung từ 10/4 đến 25/4 trong vụ 

Đông Xuân và trỗ sau 25/7-5/8 trong vụ Hè Thu và phải gặt trước ngày 5/9 để còn 

tránh lũ lụt. 

Chế độ mƣa: Lƣợng mƣa trung bình tháng và năm  (mm)  
Địa 

điểm 

THÁNG Năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 95 53 32 50 112 115 69 117 386 740 592 276 2637 

Hương 

Thủy 

170 76 54 59 77 97 110 121 413 778 515 303 2773 

Phú Lộc  187 53 20 63 189 225 75 95 531 924 779 295 3436 

A lưới 63 39 62 149 226 203 163 187 413 921 672 278 3394 

Chế độ mưa ở Thừa Thiên Huế có những đặc điểm khác với các miền. Mùa mưa 

(thời kỳ có lượng mưa tháng trên 100mm với tần suất 75% ) lại liên quan mật thiết với 

gió mùa Đông Bắc (mưa - rét - âm u) ; còn mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ  laị gắn liền với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam (mưa - nóng - nhiều nắng).  

Lượng mưa trung bình nhiều năm ở các vùng trong toàn tỉnh đều trên 2.500  mm.   
Mùa ít mưa  nói chung từ tháng I đến tháng VIII (mặc dù có một mùa mưa phụ 

từ tháng V đến tháng VIII ở miền núi). Tổng lượng mưa trong thời kỳ này dao động từ 
550 - 760mm ở vùng đồng bằng phía Bắc, tăng lên 850 - 1100 mm ở vùng núi, chiếm 

tỷ trọng từ 25 - 28% tổng lượng mưa năm, riêng hai trung tâm mưa lớn Nam Đông và 

A Lưới chiếm tới 33 - 34% trong đó 3 tháng ít mưa nhất (tháng II, IV) chỉ chiếm 3-8%. 

Mùa ít mưa lại trùng với thời kỳ khô nóng nên thường gây ra thiếu nước trong sản xuất 

cũng như trong sinh hoạt. 
 Mùa mưa: Tổng lượng mưa năm tập trung chủ yếu vào 4 tháng - tháng IX đến 

tháng XII -  với  lượng mưa trên dưới 2.000mm ở vùng đồng bằng  ven biển, trên dưới 

2.500 mm ở vùng đồi thấp (Lộc Trì-Phú Lộc), chiếm khoảng 72-75% so tổng lượng 

mưa; khoảng 2.200-2.400 mm ở A Lưới chiếm khoảng 66,8- 68,5% so tổng lượng mưa 

năm. Mưa đặc biệt lớn vào tháng X và XI chiếm từ 47 đến 60% lượng mưa toàn năm. 

Cho nên, năm nào Thừa thiên Huế cũng có lũ lụt. Vì thế lúa phải thu hoạch trước ngày 

5/IX để tránh lũ. Do cường độ mưa lớn, độ đổ lớn nên nước mưa gây ra  xói mòn, rửa 
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trôi trầm trọng, làm đất bị bạc màu, thảm thực vật bị tàn phá,  đồng thời  nguy cơ lũ 

quét ngày càng gia tăng.   

 Sự phân phối lượng mưa ở Thừa Thiên Huế rất không đồng đều về không gian 

và cả thời gian.  Vì thế gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp.  Do đó  cần có biện pháp 

chống hạn vào mùa ít mưa, chống úng vào mùa mưa. Chú ý biện pháp bảo tồn đất, 

nước  khi canh tác trên đất dốc, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, bảo vệ rừng phòng 

hộ... 
 Độ ẩm không khí :  

 Thừa Thiên Huế là một trong những vùng có độ ẩm không khí cao nhất nước. 

Độ ẩm tương đối trung bình năm ở các vùng trong tỉnh có giá trị từ 83 - 87%. Độ ẩm 

tăng theo độ cao của địa hình. Ở những vùng núi cao trên 500m có độ ẩm trung bình 

năm 86-87%, là nơi có độ ẩm cao nhất tỉnh. Ở vùng đồng bằng ven biển độ ẩm chỉ còn 

83 - 84%.Thời kỳ có độ ẩm thấp kéo dài 4 -5 tháng, từ tháng VI đến tháng VIII, trùng 

với thời kỳ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Thời kỳ có độ ẩm cao kéo dài 7 đến 8 

tháng IX đến tháng III hoặc tháng IV năm sau, cực đại vào tháng XI, XII. Độ ẩm 

không khí cao còn tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh phát triển mạnh, nhất là 

bệnh đạo ôn trong vụ Đông Xuân.  
Chỉ số khô hạn:  Chỉ số khô hạn tháng và năm  

Địa 

điểm 

THÁNG năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 0,49 0,79 2,00 1,64 1,04 1,13 2,10 1,14 0,02 0,08 0,08 0,14 0,37 

A Lưới 0,62 1,03 0,98 0,46 0,40 0,67 0,91 0,73 0,14 0,04 0,04 0,10 0,26 

Trong từng thời kỳ,  chỉ số khô hạn > 1,0 gây ra một thời kỳ khô hạn  ở vùng 

đồng bằng có 6 tháng: từ tháng III đến tháng VIII. Vùng A Lưới có 2 tháng khô hạn : 

từ tháng II đến tháng III và tháng VII ; từ giữa tháng IV-VI, chiều chiều thường có 

những cơn mưa giông tạo điều kiện thuân lợi để gieo trồng cây như lúa nương, chuối…  
 Điều kiện khí hậu của vùng dự án:  

 Huyện Hương Thủy: Điều kiện bức xạ và nhiệt độ phong phú nhất tỉnh: Nhiệt  

độ trung bình năm từ 24,0 - 25,2
0
C, tổng nhiệt độ năm từ 8.700 - 9.000

0
C. Tổng số giờ 

nắng là >1900 giờ/năm. Nhiệt độ thấp nhất có thể  xuống dưới 10
0
C, cao nhất có thể 

lên đến 41
0
C. Tổng lượng mưa trung bình năm vào loại cao nhất vùng đồng bằng trong 

cả nước, nhưng vẫn thấp nhất trong tỉnh : 2600 - 2800mm. Tổng lượng mưa từ tháng I 

đến tháng VIII dưới 800mm. Độ ẩm trung bình thấp nhất tỉnh: 83 - 84%. Bị thiếu ẩm 

trong 6 tháng từ tháng III đến tháng VII.Vùng này thường xuyên bị đe dọa của gió bão, 

lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng. 
 Huyện Phú Lộc: Đặc điểm khí hậu của vùng này tương tự như ở Hương Thủy 

về chế độ nhiệt, nhưng có sự khác biệt về chế độ mưa ẩm có lẽ đây là một trong những 

lý do bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển ở Phú Lộc cao hơn Hương Thủy.  Mặt 

khác ở đây địa hình bị chia cắt sâu sắc và có đầm Cầu Hai rộng lớn nên khí hậu bị phân 

hóa thành những đơn vị nhỏ hơn. Tổng lượng mưa năm từ 2.800 - 3.400 mm. Tổng 

lượng mưa từ tháng I đến tháng VIII trên 900  mm. Số tháng khô hạn ít hơn (4 tháng), 

độ ẩm cao hơn (81 - 85%) biên độ ngày thấp hơn Hương Thủy. Mức độ ảnh hưởng của 

bão, lũ lụt, gió tây khô nóng không gay gắt như ở Hương Thủy. 
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 Huyện A Lưới: Nằm ở sườn tây Trường Sơn có điều kiện nhiệt bị hạn chế. 

Nhiệt độ trung bình năm từ 20 - 22
0
C. Tổng nhiệt độ năm từ 7.300 - 8.000

0
C. Mùa lạnh 

kéo dài 4 tháng, không có mùa nóng. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có thể xuống dưới 

5
0
C, nhưng không có hiện tượng sương muối. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể lên tới 

38
0
C, biên độ năm của nhiệt độ <8

0
C, biên độ ngày của nhiệt độ 8

0
C. Không bị ảnh 

hưởng của gió Tây khô nóng. Tổng số giờ nắng ít nhất tỉnh từ 1.700 - 1.800 giờ. Tháng 

lạnh nhất có nhiệt độ dưới 18
0
C. Vùng này có lượng  mưa  phong phú, tổng lượng mưa 

năm từ 3.200 - 3.400 mm, nhưng phân bố không đề u;  tổng lượng mưa từ tháng I đến 
tháng VIII chỉ trên dưới  1.000 mm. Tháng II, tháng III và tháng VII  thiếu ẩm; từ tháng 

IV đến VI buổi chiều thường có mưa giông . Vì thế thời vụ gieo lúa cạn /nương nhờ 

nước trời chỉ có thể gieo vào tháng IV là tốt nhất ; nếu gieo muộn , cây lúa phát triển tán 

chưa đủ rôṇg để giữ ẩm đất và cây chưa đủ khỏe để vượt qua hạn tháng VII. Đồng thời 

hạn vào tháng VII cũng là lý do thời vụ gieo lúa cạn ở A Lưới không thể vào  tháng  6 

và 7 như miền Bắc . Có tốc độ gió trung bình cao nhất tỉnh: 2,3m/s. Ít chịu ảnh hưởng 

của bão, nhưng thường xảy ra lốc và mưa đá lớn hơn các nơi khác. Số ngày dông sét 

khá cao 63 ngày. 

 Nguồn nƣớc thuỷ văn:  

 Thừa Thiên Huế có các con sông chính là sông Ô Lâu, Bồ, Hương, Như Ý, An 

Cựu, Đại Giang, Phú Bài, Nong , Truồi, Cầu Hai... Ở A Lưới, có sông A-Sáp, Alênin, 

Tà rình... hạ nguồn về phía Lào. Ngoài ra còn có nhiều khe suối nhỏ. Đây là những 

nguồn nước chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt và nước cho sản xuất công nông nghiệp; 

và cũng là mạch giao thông đường thuỷ không kém phần quan trọng. Hàng năm thường 
xảy ra 2 thời kỳ dòng chảy kiệt vào tháng III-IV và tháng VII, VIII và nguồn nước có 

thể bị nhiễm mặn ở vùng đồng bằng. Về mùa lũ, do đặc điểm lưu vực các con sông 

ngắn, dốc, không có đoạn trung lưu, nên khi có mưa  lượng nước ở thượng nguồn chảy 

về nhanh, tốc độ dòng chảy lớn  thường gây ra lũ lụt từ đầu tháng IX đến tháng XII gây 

thiệt hại đến người và của, song mang lại ít nhiều phù sa cho vùng đồng bằng. Vì thế 

trong vụ Hè Thu, cây lúa cần được thu hoạch trước 5/IX để tránh lũ lụt . Do đó, việc 

bảo vệ rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, xây dựng các công trình thuỷ 

lợi, các đập ngăn mặn...có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất và đời sống. Đồng thời để 

sản xuất nông nghiệp  có hiệu quả cần có biện pháp hạn chế thiệt hại do nguồn nước 

gây ra như cơ cấu cây trồng, thời vụ , kỹ thuật canh tác...hợp lý.  

 Điều kiện đất đai:  

 Tổng diện tích đất tự nhiên  ở  Thừa Thiên Huế là 505.398,7 ha. Về thổ nhưỡng 

có 14 loại đất. Các loại đất được hình thành và phân bố như sau: 
 - Đất biến đổi do trồng lúa (Lp):  diện tích 38.886,7 ha, chiếm 7,7% diện tích tự 

nhiên. Phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, độ dốc nhỏ hơn 3%. Được hình thành do 
sản phẩm phân hóa đá mẹ khác nhau, được nhân dân địa phương cải tạo thành chân 

ruộng để cấy lúa. 
-Nhóm đất phù sa: Diện tích 26.788,3 ha,  là nhóm đất  tốt, có ý nghiã quan 

trọng trong sản xuất nông nghiệp, thích hợp với nhiều loại cây trồng  cạn  như lúa cạn, 

cây ăn quả, ngô, lạc, đậu đỗ ... 
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 - Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs): Diện tích 199.401,4 ha. Đây là loại đất có diện 

tích lớn nhất, phân bố  rộng ở  vùng núi đồi trên nhiều  địa hình khác nhau.    
 - Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq):  diện tích 78.579,9 ha. Đất có màu vàng nhạt 

do có Silic, thành phần cơ giới nhẹ, độ dày tầng đất mặt trung bình, đất ít đá lộ đầu. 

Thành phần dinh dưỡng khá nghèo đến trung bình, đất có khả năng thấm nước, nhưng 

giữ nước và chất dinh dưỡng kém, đất chua trung bình.  
 -   Đất đỏ vàng trên đá Granít (Fa): Diện tích 48.446,0 ha. Đất có thành phần 

cơ giới nhẹ, tỷ lệ hạt cát cao, kiến trúc hạt rời rạc, dễ bị xói mòn, rửa trôi. Hàm lượng 
mùn từ nghèo đến trung bình, chất dinh dưỡng N,P,K tổng số từ trung bình đến nghèo,  

đất chua trung bình. Độ dày tầng đất mặt mỏng  đến trung bình. 
 - Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Diện tích 16.725,7 ha được hình thành trên 

sản phẩm lắng đọng của phù sa sông, suối, dạng địa hình lượn sóng nhẹ. Đất có thành 

phần cơ giới nhẹ, độ phì tự nhiên nghèo.  Phân bố ở các vùng bậc thềm cao gần sông 

suối ở vùng đồi núi, ở A Lưới (dọc sông A sáp) được tập trung trồng cà phê, cao su, lúa 

nương, dứa, chuối…  
Ngoài ra, còn có Đất nâu vàng trên sản phẩm dốc tụ: 1.383 ha,  Đất nâu vàng trên đá 

Gabrô (Fu) 4.626 ha, Đất nâu vàng trên đá Điorít (Fx) 307,5 ha, Đất cát (C) diện tích 

38.385,3 ha chiếm 7,6% diện tích tự nhiên, Đất bạc màu trơ sỏi đá (E) diện tích 

9.698,1 ha và Đất mặn ven biển (M) diện tích 324,7ha chiếm 0,1% diện tích tự nhiên.  

Điều kiện xã hội: 

 Thừa Thiên-Huế có 9 đơn vị hành chính, gồm  1 thành phố Huế, 1 thị xã Hương 

Thủy và 07 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, Nam 

Đông và A Lưới, với 151 xã, phường, thị trấn. Dân số: 1.087.579 người , có 57% người 
sinh sống ở vùng nông thôn. Mật độ  215 người / km². Trong các dân tộc thiểu số sinh 

sống ở Thừa Thiên Huế thì các dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều xem là người bản 

địa sinh sống ở phía Tây của tỉnh. Lao động 537.493 người (năm 2009), trong đó lao 

động nông và lâm nghiệp 167.444 người.  

 Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hoá lớn, y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây 

Nguyên và từ lâu đã được biết đến là một trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực 

miền trung và cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế có nền kinh tế tỉnh tăng trưởng khá. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm thời kỳ 2001 - 2008 đạt 11%. Cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. GDP bình quân đầu 

người năm 2009 vượt qua 1.000 USD/năm.  

 Thừa Thiên Huế còn là trung tâm du lịch nên nhu cầu ăn uống chất lượng cao 

phục vụ khách du lịch là điều không thể không quan tâm đến, trong đó lúa gạo chất 

lượng cao là điều không thể thiếu.  

 Tóm lại, điều kiện tự nhiên-xã hội ở Thừa Thiên Huế rất phù hợp để sản xuất 

cây lúa nói chung và lúa chất lượng nói riêng. Với nền nhiệt độ cao, bức xạ phong phú, 
lượng mưa lớn…tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển tốt năng suất cao.  Người 

dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất lúa từ lâu đời và Huế còn là trung tâm du lịch nên 

việc phát triển lúa chất lượng có nhiều tiềm năng.  Tuy nhiên do lũ lụt, bão tố vào mùa 

mưa nên chỉ có thể sản xuất 2 vụ lúa/năm mà thôi. Bên cạnh đó điều kiện tự nhiên ở 
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Thừa Thiên Huế cũng rất phù hợp với nhiều loài sâu bệnh hại phát sinh phát triển nhất 

là bệnh đạo ôn trong vụ Đông Xuân và rầy nâu trong vụ Hè Thu. 

1.1.2. Tình hình sản xuất lúa ti ̉nh Thừa Thiên Huế : 

  a)Tổng diện tích lúa : 52.493 ha tập trung ở những huyện vùng đồng bằng như 

Hương Thủy, Phú Lộc, Hương Trà.... Trong đó: 

Lúa Đông Xuân : 26.805 ha. 

Lúa Hè Thu  : 25.688 ha. 

Trong đó : Lúa cạn :      700 ha. 

Trong đó : diêṇ tích lúa chất lươṇg cao và đăc̣ sản : khoảng 8000-10.000 ha,  

b)Cơ cấu giống lúa chất lƣơṇg :  

  Vụ Đông Xuân giống lúa chất lượng chiếm tỷ lệ 13%  

  Vụ Hè Thu giống lúa chất lượng chiếm tỷ lệ 20,5% 

  Cả năm : 16 % 

Trong đó chủ lực là giống lúa  HT1, IRi 352...đối với lúa caṇ / đất dốc là  các 

giống cảm quang  Ra Dư , A Vao, Lóc, Trưi... 

c) Năng suất lúa chất lƣơṇg  đạt được như sau:  

Vụ Đông Xuân năng suất trung bình đạt 55,1 tạ/ha  

  Vụ Hè Thu năng suất trung bình đạt 52,9 tạ/ha 

  Lúa cạn năng suất trung bình đạt 17,5 tạ/ha 

  d)  Kỹ thuật canh tác  lúa: 

 - Lúa nƣớc: 

Thời vu ̣ :  bố trí thời vu ̣vu ̣Đông Xuân sao cho lúa trỗ từ ngày 10/4-25/4 là 

khung an toàn nhất về điều kiêṇ nhiêṭ đô ̣ , tần suất nhiêṭ đô ̣t hích hợp (>18 
0
C và < 38

0
C 

cho phân bào giảm nhiêm̃ ;  >22 
0
C và < 35

0
C cho lúa trỗ ) cao nhất  và vu ̣Hè Thu sao 

cho lúa trỗ sau 25/7 để tránh nhiệt độ quá cao >35
0
C và thu hoac̣h trước ngày 5/9 để 

tránh lụt .  

Lươṇg giống : lươṇg g iống gieo sa ̣khoảng 100-120kg/ha. Nếu lúa cấy , mâṭ đô ̣

cấy phổ biến là 49 khóm /m
2.  

Phân bón: hầu hết nông dân không còn tâp̣ quán bón phân hữu cơ cho ruôṇg lúa 

mà chỉ sử dụng phân hóa học . Đối với lúa nước , lươṇg phân bón h óa học khá cao , phổ 

biến khoảng 13-15 kg Urea + 20-25 kg lân + 6-9 kg Kali /sào Trung Bộ (500m
2
), có thể 

do nhiều năm không sử duṇg phân hữu cơ làm cho lý hóa tính của đất ngày càng kém 

làm cho hệ số sử dụng phân bón không cao . Hơn nữa , điều kiêṇ thời tiết khí hâụ ở 

Thừa Thiên Huế có mưa nhiều trong vu ̣Đông Xuân và nắng nóng trong vu ̣Hè Thu có 

thể cũng là nguyên nhân làm cho mất dinh dưỡng khoáng do rửa trôi , xói mòn và bay 

hơi. 
-Lúa cạn/đất dốc:  

Thời vụ : gieo giữa-cuối tháng 4. Thu hoạch cuối tháng 10 - đầu tháng 11 

Mật độ gieo: 42 hốc/m
2 

(4-5 hạt/hốc). 

Phân bón : Không sử dụng bất kỳ loaị phân bón nào . 

Nước: phụ thuộc vào nước mưa . 

Không sử dụng hóa chất nông nghiệp  để phòng trừ sâu bêṇh . 
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Nhìn chung , khả năng phát triển lúa gạo hàng hoá tại Thừa Thiên Huế có nhiều 

tiềm năng , nhưng diện tích lúa chất lượng và lúa đặc sản hiện tại chiếm tỉ lê ̣còn thấp 

so với  tổng diện tích canh tác lúa. Đó cũng là điểm hạn chế hiệu quả sản xuất  trên đơn 

vị diện tích trong sản xuất lúa gạo của Thừa Thiên Huế.  

1.1.3. Tình hình sản xuất lúa ở vùng dự án : 

Qua điều tra thu thập thông tin và phân tích số liệu, chúng tôi thấy rằng tại hai 

huyện Hương Thủy và A  Lưới có sự khác biệt rất lớn.  

Tại huyện Hương Thủy: Đa số các hộ dân ở đây có số nhân khẩu trong gia đình 

từ 4 – 5 khẩu/ hộ, trong đó số lao động chính chiếm gần một nửa. Tuy nhiên, lực lượng 

tham gia vào sản xuất nông nghiệp rất ít, chủ yếu tập trung vào kinh doanh hoặc làm 

nghề phụ, nhưng bù lại với trình độ canh tác lúa của người dân ở đây khá cao diện tích 

mỗi hộ trung bình đạt khoảng 5-6 sào trung bộ (500m
2
)/ hộ gia đình. Diêṇ tích gieo 

trồng lúa cả năm  của huyện  khoảng 6.300 ha, năng suất trung bình đối với lúa ở đây 

đạt từ 57  – 58 tạ/ha, trong đó lúa chất lươṇg chiếm khoảng 21-30% diêṇ tích  tâp̣ trung 

ở các xã Thủy Dương , Thủy Thanh , Thủy Phù…  và giống chủ lực là HT 1, IRi352… 

năng suất khoảng 50 tạ/ha, nơi cao có thể 60 tạ/ha.  Điều này là do sự phát triển mạnh 

mẽ của các Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp với sự quản lý tốt và trình độ thâm canh 

của nông dân rất cao. Tuy nhiên các giống chất lươṇg đang sử duṇg như HT 1 có xu thế 

thoái hóa , dê ̃đổ , nhiêm̃ sâu bêṇh…  Các loại đất trồng khác như đất trồng lạc, rau đâụ 

các loại… là không đáng kể. Nói chung cây lúa là cây trồng chủ đạo tại đây . 

Ngược lại, tại huyện A Lưới với số khẩu trong gia đình cũng từ 5-6 khẩu/hộ, 

nhưng lực lượng lao động chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. 

Với trình độ dân trí thấp cộng với lực lượng khuyến nông mỏng và yếu nên hầu như 

người nông dân chưa áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói 

chung và cây lúa cạn nói riêng. Diêṇ tích lúa nước  khoảng  1.696 ha, năng suất trung 

bình chỉ đạt 46,2 tạ/ha, riêng lúa  cạn đăc̣ sản  khoảng 670 ha, chủ yếu các giống Ra Dư , 

A Vao , Trưi , Lóc…tâp̣ trung ở Hồng Thủy , Hồng Bắc , Nhâm, A Roằng…  năng suất 

trung bình chỉ đạt 16 tạ/ha.  

Bảng 1: Diện tích, năng suất và chất lƣợng các loại giống lúa vùng dự án  

TT 
Điạ điểm/loại  

giống 

Diêṇ tích 

gieo trồng 

(ha) 

% Diện 

tích 

gieo trồng 

Năng suất 

trung biǹh   

(tạ/ha) 

Phẩm chất gạo 

I Huyêṇ Hƣơng 

Thủy  

6.300 100 57-58  

1 Giống lúa thường 4.730 75 60,0  Bình thường, gạo cứng 

2 Giống lúa chất 

lượng 

1.570 25 50,0  Gạo mềm, ngon cơm,  

có mùi thơm 

II Huyêṇ A Lƣới  2.366 100 37,6  

1  Giống lúa thường  1.696 72 46,2 Bình thường, gạo cứng 

2 Lúa đặc sản Ra 

Dư, Trưi, Lóc, A 

Vao… 

670 28 16,0 Gạo mềm,dẻo, ngon 

cơm, có mùi thơm 
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Theo kết quả điều tra trên địa bàn vùng dư ̣án ở bảng 1, cho thấy: có khoảng 

74,3% diện tích là lúa thường, khoảng 18 % diện tích lúa gieo trồng là lúa chất lượng 

(chủ yếu là HT1, IRi352…), và 7,7% lúa đặc sản. Hương Thủy và A Lưới là những 

vùng đăc̣ trưng có tiềm năng để sản xuất lúa gaọ hàng hóa tâp̣ trung ở Thừa Thiên Huế . 

 
1.1.4 Tình hình sâu bệnh hại đối với lúa: 

 Theo người dân trồng lúa cho biết trong những năm gần đây loại sâu  bêṇh  gây 

hại chủ yếu là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bọ trĩ , bọ xít…và bệnh đạo ôn , khô vằn , lem 

lép hạt , lùn sọc đen ... Đáng chú ý nhất là bêṇh đaọ ôn , rầy nâu và gần đây là bêṇh lùn 

sọc đen. Vụ Đông Xuân 2009-2010, bêṇh đaọ ôn lá haị trên 1.895 ha, tỉ lệ bệnh 5-10%, 

cấp 1-3, trong đó diêṇ tích bi ̣ haị năṇg 234 ha, tỉ lệ bệnh >50%, cấp 5-9; bệnh đaọ ôn 

cổ bông haị 179 ha, tỉ lệ bệnh khoảng 5%. ( Nguồn : Chi cuc̣ Bảo vê ̣thưc̣ vâṭ tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 2010).  

 

1.1.5. Về thị trƣờng 

Qua điều tra, 80 - 90% nông dân (năm 2009) thường bán thóc vào thời  điểm 

tháng 6-7 và tháng 10-11 là thời điểm phải thanh toán khoản đầu tư cho sản xuất và các 

khoản đóng góp cho địa phương. Bình quân hàng vụ mỗi nông hộ bán ra thị trường 

khoảng 600 kg thóc, chiếm tỷ lệ khoảng 65 – 80 % lượng thóc của gia đình. Trong đó 

người buôn bán nhỏ đến nhà trực tiếp mua khoảng 70 – 80%, số còn lại bán cho các 

dịch vụ khác cho những hộ sản xuất nghề phụ như nấu rươ ̣ u, làm bún, bánh đa. Thóc 

thường được bán giá tại thời điểm năm 2009 là khoảng 3.500- 3.800đ/kg đối với lúa 

thường. Giá bán của lúa chất lượng cao tại đây chỉ đạt khoảng 4.500 – 5.000đ/kg, lúa 

đăc̣ sản 10.000-15.000đ/kg; tuy nhiên giá bán thóc chất lươṇg cao  và đặc sản còn  rất 

bấp bênh . 

Số hộ gia đình còn lại 10-20% kinh tế khá có các nguồn thu nhập khác ngoài sản 

xuất nông nghiệp không bán vào thời điểm này , thường bán vào giai đoạn giáp hạt, gần 

tháng Tết như tháng 12-1  và tháng 3-4 có giá bán cao hơn, với  lúa thường là 

4.500đ/kg-5.000đ/kg,  lúa chất lượng giá 6.000 -6.500đ/kg và lúa đặc sản 25.000đ/kg. 

 

1.1.6 Tính toán hiệu quả kinh tế đối với các giống lúa  

Kỹ thuật canh tác cũng như giá trị đầu tư cho một đơn vị diện tích của mỗi loại 

giống lúa là không giống nhau. Đối với lúa chất lượng và lúa đặc sản  đòi hỏi kỹ thuật 

canh tác phức tạp hơn, mức chi phí ban đầu cao hơn so với lúa thường . Năng suất của 

lúa chất lượng và lúa đặc sản thường không cao bằng lúa thường  (tính trên cùng một 

đơn vị diện tích), nhưng ngược lại  lúa chất lượng cao và lúa đặc sản có giá bán trên thị 

trường thường cao hơn lúa thường 1,2 - 1,5 lần. Một câu hỏi đặt ra là canh tác loại lúa 

nào thì người dân có lợi nhuận cao hơn? Trong quá trình điều tra thu thập thông tin do 

người dân tự tính toán chúng tôi thu được kết quả ở bảng 2:   

- Đối với cấy giống lúa thường: lãi khoảng 9,5 triêụ đồng/ha.
 

- Đối với giống lúa chất lượng: lãi khoảng 11,7 triêụ đồng/ha 

- Đối với giống lúa đặc sản: lãi khoảng 6 ,0 triêụ đồng/ha, sở di ̃lãi không thể cao hơn vì 

trên đất dốc chỉ gieo trồng giống lúa cả m quang bản điạ . 
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Bảng 2:Hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa gạo tại Thừa Thiên Huế . 

TT Khoản đầu tƣ  Đơn vi ̣ tính  Lúa thƣờng Lúa chất lƣợng Lúa đặc sản 

I Tổng thu Đồng/ha 20.900.000 25.000.000 16.000.000 

1 Năng suất tạ/ha 55 50 16 

2 Giá bán đ/kg 3.800 5.000 10.000 

II Tổng chi đồng  11.400.000 13.300.000 10.000.000 

1 Giống Đồng/ha 600.000 900.000 4.000.000 

2 Phân bón Đồng/ha 3.600.000 4.400.000 - 

3 Thuốc BVTV Đồng/ha 1.200.000 2.000.000 - 

4 
Làm đất (cày, 

bừa...) 
Đồng/ha 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

5 
Công cấy, chăm 
sóc, thu hoạch 

Đồng/ha 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

III Lãi (I-II)) Đồng/ha 9.500.000 11.700.000 6.000.000 

 Như vâỵ , sản xuất lúa chất lươṇg cao mang laị lơị nhuâṇ cao hơn sản xuất lúa 

thường rõ rêṭ . Đối với lúa đăc̣ sản, chủ yếu là các giống lúa nương đặc sản địa phương 

đươc̣ trồng trên đất dốc , quảng canh nên năng suất rất thấp ; nếu nghiên cứu đầu t ư 

thâm canh thì có thể tăng thu nhâp̣ rất cao . Tuy vâỵ , giá lúa chất lượng rất bấp b ênh, 

không ổn điṇh như lúa thường ; vì thế người dân rất bị động khi lập kế hoạch sản xuất . 

1.1.7. Cơ cấu thu nhập của nông hộ theo ngành nghề: 

Trung bình mỗi hộ dân có mức thu nhập về trồng trọt đạt 10 – 13 triệu/ năm. 

Trong đó lúa thường đạt 2- 3 triệu/ năm, lúa chất lượng và lúa đặc sản đạt 5 ,0 – 6,0 

triệu/năm, còn lại là chăn nuôi đạt khoảng 2- 3 triệu/ năm và một số dịch vụ khác.  

1.1.8. Các thông tin khác liên quan đến sản xuất lúa  

 Theo tập quán canh tác ở các địa phương trong tỉnh, đa số :  

- Lúa được cung cấp đủ nước tưới trong suốt cả vụ, người dân thường mua giống của 

HTX, loại giống được sử dụng để cấy chủ yếu là giống lúa xác nhận, hàng năm người 

dân của xã đều được tập huấn kỹ thuật 1 lần/năm.  

- Đa số người dân trong xã thích gieo cấy những giống lúa thơm chất lượng, chống 

chịu sâu bệnh, năng suất. 

- Riêng lúa đăc̣ sản chỉ tâp̣ trung ở A Lưới canh tác quảng canh trên đất dốc , sản xuất 

nhờ nước trời , không sử duṇg bất kỳ hóa chất nông nghiệp nào .  

1.1.9. Những thuâṇ lơị-khó khăn trong sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa đặc sản  

Thuâṇ lơị : 

- Đã có chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về viêc̣ qui hoac̣h và phát triển lúa 

chất lươṇg 10.000 ha và lên 15.000 ha đến năm 2015. 

- Bà con nông dân ít nhiều  có kinh nghiệm sản xuất và có thị trường kinh doanh lúa 

chất lươṇg và đăc̣ sản .  

- Huế là trung tâm du lịch nên có nhu cầu cao về gạo chất lượng cao.  
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Khó khăn : 

- Gặp khó khăn trong việc chủ động giống. 

- Chủng loại giống chất lượng còn n ghèo nàn , trong khi đã có nhiều giống mới đã đươc̣ 

chọn tạo cho năng suất chất lượng cao nhưng chưa được giới thiệu đến TT Huế . 

- Khi gieo trồng lúa chất lượng và lúa đặc sản hay gặp phải rủi , nhất là giá cả đầu ra . 

- Kỹ thuật gieo trồng ở một số nơi còn lạc hậu, chưa áp dụng tốt các biện pháp phòng 

trừ sâu bệnh cho lúa chất lượng và lúa đặc sản.  

- Quy mô sản xuất còn nhỏ, manh mún, một số địa điểm không chủ động tưới tiêu , nhất 

là vùng đồi . 

- Đối tượng sản xuất hầu hết là các nông hộ dân nghèo, trình độ dân trí thấp không có 

vốn để đầu tư sản xuất lớn. 

 Như vậy, nhìn chung Thừa Thiên Huế có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc 

sản xuất lúa gạo chất lượng cao với quy mô lớn và phát triển sản xuất lúa đặc sản để 

đa dạng hoá sản phẩm. Tuy nhiên do điều kiêṇ sản xuất manh mún, giá cả bấp bênh…; 

người nông dân không chủ đôṇg lúa giống , trình độ thâm canh còn thấp , vốn đầu tư 

còn hạn chế. Cho nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư nhiều vào sản xuất lúa gạo 

theo kiểu hàng hoá. Nếu có đầu tư về giống, kỹ thuật, vốn và thị trường tiêu thụ tốt thì 

ngành sản xuất kinh doanh lúa gạo ở Thừa Thiên Huế có thể phát triển mạnh. 

 

1.2. Kết quả n ghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp thâm canh  lúa chất lƣợng  

1.2.1. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lƣợng cao: 

1.2.1.1. Vụ Đông Xuân năm 2009-2010 

-  Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa chất lƣợng:  

Bảng 3: Một số đặc điểm về sinh trƣởng, phát triển các giống lúa chất lƣơṇg ở 2 

điểm Thủy Dƣơng và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010:  

T

T 

Tên 

giống 

 

Thủy Dƣơng Lộc Sơn Độ dài 

giai 

đoaṇ trỗ  

(điểm) 

Độ thoát 

cổ bông 

(điểm) 

Độ 

cứng 

cây 

(điểm) 

Độ tàn 

lá 

(điểm) 

TGST 

(ngày) 
 

C. cao 

cây 
(cm) 

TGST 

(ngày) 
 

C. cao 

cây 
(cm) 

1 AC5 137 96,58 135 89,80 5 1 3 5 

2 BM125 125 103,67 123 92,87 5 1 5 5 

3 BM215 125 101,80 123 92,51 5 1 5 5 

4 N46 122 101,87 121 91,91 5 1 3 5 

5 HC95 124 96,13 124 92,57 5 1 5 5 

6 HT1 (đ/c) 124 103,27 122 95,53 1 1 3 5 

7 HT6 125 96,93 125 94,58 1 1 3 5 

8 HT9 124 96,73 123 94,71 5 1 3 5 

9 HT18 127 104,07 126 97,65 5 1 5 5 

10 Hương Cốm  130 99,33 130 88,25 5 1 3 5 

11 PC10 128 96,00 126 90,20 1 1 5 5 

12 TĐB6 121 98,33 122 97,91 1 1 3 5 

13 TL6 124 99,33 125 96,82 1 1 3 5 
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Kết quả bảng 3 cho thấy : 

 +Thời gian sinh trưởng: Giống N46 và TĐB6 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất từ 

121 -122 ngày, giống AC 5 có thời gian sinh trưởng dài nhất từ 135 – 137 ngày, các 

giống còn lại có thời gian sinh trưởng ngắn ngày . 

+Chiều cao cây: Chiều cao cây, tất cả các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm có 

chiều cao trung bình (88 -107 cm). 

+Độ dài giai đoạn trỗ : Các giống HT6, PC10, TL6, TĐB6 có thời gian trỗ tập 

trung điểm 1 không quá 3 ngày, các giống còn lại đều có thời gian trỗ trung bình điểm 

5 từ 4 - 6 ngày. 

+Độ thoát cổ bông tất cả các giống thí nghiệm đều thoát tốt (điểm 1) 

 +Độ tàn lá tất cả các giống thí nghiệm khi chín lá đòng đều biến vàng (điểm 5) 

 +Độ cứng cây tất cả các giống thí nghiệm khi chín từ nghiêng nhẹ điểm 3, đến hầu 

hết bị nghiêng (điểm 5)  

- Khả năng kháng nhiễm sâu bệnh hại của các giống chất lƣợng.  

Bảng 4: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng  ở Thủy Dƣơng 
và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010. 

TT Tên giống Bệnh Đạo ôn cổ bông  Bệnh Khô vằn 

1 AC 5 1 3 

2 BM 125 1 1 

3 BM 215 3 3 

4 N46 1 1 

5 HC95 1 1 

6 HT1 (đ/c) 3 3 

7 HT6 - 3 

8 HT9 - 1 

9 HT18 1 3 

10 Hương cốm 1 3 

11 PC 10 1 1 

12 TĐB6 1 3 

13 TL6 - 1 

 Kết quả bảng 4, cho thấy:  

+Bệnh đạo ôn cổ bông: trong vu ̣ĐX 2009-2010, các giống đều bị nhiễm nhẹ 

bệnh đạo ôn cổ bông, riêng giống HT6, HT9 và TL6 chưa biểu  hiêṇ nhiễm bệnh này. 

+Bệnh khô vằn: Các giống đều bị nhiễm nhẹ từ điểm 1- 3,vết bệnh từ 20-30% 

chiều cao cây. 

-  Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lƣợng  vụ Đông Xuân 

2009-2010 tại 2 điểm Thủy Dƣơng và Lôc̣ Sơn :  

Kết quả bảng 5a và 5b cho thấy : 

- Các giống TL6, HT9, TĐB6, BM215, BM125, N46, PC10 là những giống có 

năng suất thực thu cao hơn so với đối chứng, nhưng chỉ có các giống TL6, HT9 sai 

khác có ý nghĩa 5% so với giống đối chứng ở cả 2 điểm khảo nghiệm.  
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- Các giống còn lại đều có năng suất thực thu thấp hơn so với giống đối chứng, 

nhưng không sai khác có ý nghĩa 5%.  

Bảng 5a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống chất lƣợng ở Thủy Dƣơng  vụ 

Đông Xuân 2009-2010:  

T

T 
Tên giống 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT  

(tạ/ha) 

 

1 AC5 307,07 86,20 21,71 24,23 64,14 49,33ab 

2 BM125 329,93 96,59 19,00 23,47 74,79 62,63ef 

3 BM215 339,73 99,64 17,28 22,25 75,32 62,00ef 

4 HC95 378,93 81,33 19,22 23,33 71,90 52,17bcd 

5 HT1(ĐC) 343,00 86,13 17,62 22,37 66,09 54,33cd 

6 HT6 336,47 96,57 20,13 21,73 70,61 54,50cde 

7 HT9 326,67 104,87 20,16 22,43 76,84 64,17f 

8 HT18 316,87 95,26 20,09 22,35 67,46 54,00cd 

9 Hg cốm 297,67 93,54 19,31 21,73 60,51 51,00bc 

10 N46 323,40 101,47 13,15 23,57 77,35 58,83def 

11 PC10 339,73 88,60 17,93 24,22 72,90 57,00cde 

12 TĐB6 326,67 87,02 16,91 25,46 72,37 63,17ef 

13 TL6 343,20 99,82 17,65 22,46 76,94 65,50f 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

 

Bảng 5b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống chất lƣợng ở  Lộc Sơn vụ Đông 

Xuân 2009-2010:  

TT Tên giống 
Số bông/m

2 

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

1 AC5 339,73 92,96 14,02 24,53 77,48 54,70
bc  

2 BM125 369,13 87,31 15,12 23,27 75,00 61,63
cd  

3 BM215 343,00 85,03 14,60 22,27 64,95 58,30
bcd 

4 HC95 352,80 89,54 10,45 23,13 73,07 62,67
cd  

5 HT1(ĐC) 372,40 83,72 16,75 21,93 68,37 55,33
bc  

6 HT6 356,07 82,63 13,19 23,53 69,23 54,17
bc  

7 HT9 365,87 97,50 16,47 22,45 80,08 63,57
d  

8 HT18 352,80 88,15 16,56 21,93 68,20 59,37
bcd 

9 Hương cốm 300,53 87,79 16,15 26,47 69,84 57,40
bcd 

10 N46 310,33 96,76 17,98 23,53 70,65 57,96
bcd 

11 PC10 356,07 83,36 16,72 24,20 71,83 46,07
a  

12 TĐB6 300,53 94,34 13,80 25,60 72,58 63,17
cd  

13 TL6 338,77 99,71 13,87 22,36 75,53 66,03
d  

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  
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1.2.1.2. Vụ Hè Thu năm 2010:  

- Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa  chất lƣơṇg  

Bảng 6: Một số đặc điểm về sinh trƣởng phát triển các giống lúa chất lƣơṇg ở 

Thủy Dƣơng  và Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

T

T 

Tên giống 

 

Thủy Dƣơng Lộc Sơn 
Độ dài 

giai đoaṇ  

trỗ 

(điểm) 

 

Độ thoát 

cổ bông 

(điểm) 

Độ 

cứng 

cây 

(điểm) 

Độ tàn 

lá(điểm

) 

 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

1 BM 125 108 106,33 107 99,60 1 1 5 5 

2 BM 215 109 109,40 110 103,87 5 1 5 5 

3 HC95 107 104,53 108 98,71 1 1 5 5 

4 HT1 (ĐC) 106 112,67 105 107,60 1 1 3 5 

5 HT9 109 107,53 111 102,60 1 1 3 5 

6 HT18 108 105,13 107 95,67 1 1 5 5 

7 TĐB6 107 107,07 108 99,93 1 1 3 5 

8 TL6 107 109,53 108 102,73 5 1 3 5 

 Kết quả bảng 6 cho thấy : 

+Thời gian sinh trưởng tất cảc các giống tham gia t hí nghiệm đều có thời gian 

sinh trưởng từ 105 – 111 ngày  thuộc nhóm giống ngắn ngày. Giống BM125, TĐB6, 

HT9, TL6  có thời gian sinh trưởng ngắn nhất  từ 107 đến 108 ngày  trong vu ̣Hè Thu . 

+ Chiều cao cây, tất cả các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm có chiều cao trung 

bình từ 95,67 – 109,53 cm. 

+ Độ dài giai đoạn trỗ : Hầu hết các giống tham gia thí nghiệm đều có thời gian 

trỗ tập trung  không quá 3 ngày, chỉ có giống BM215 trỗ  trung bình  3 - 5 ngày.  

- Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng vụ Hè Thu 2010 

Bảng 7: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng  ở Thủy Dƣơng 

và  Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

TT Tên Giống Đạo ôn cổ bông Khô vằn 

1 BM125 - 3 

2 BM215 - 3 

3 HC95 - 3 

4 HT1 ( ĐC) - 3 

5 HT9 - 3 

6 HT18 - 1 

7 TĐB6 - 3 

8 TL6 - 3 

   Kết quả bảng 7, cho thấy: Bệnh đạo ôn cổ bông: trong vu ̣Hè Thu 2010, không có giống nào 

biểu hiêṇ nhiêm̃ bêṇh đaọ ôn cổ bông. Bệnh khô vằn: Các giống đều bị nhiễm bệnh khô vằn ở 

mức nhẹ từ điểm 1 -3, vết bệnh từ 20 – 30% chiều cao cây.  
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-  Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lƣợng vụ Hè Thu 2010:  

Bảng 8a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lƣợng ở Thủy 

Dƣơng  vụ Hè Thu 2010 

TT 
Tên 

giống 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ 

hạt lép 

% 

P 1.000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT  

 (tạ/ha) 

 

1 BM125 290,73 89,57 25,50 23,12 60,21 54,33abcd 

2 BM215 271,13 97,00 27,52 22,30 58,65 49,00a 

3 HC95 303,80 94,59 24,74 20,90 60,06 53,83abc 

4 HT1(ĐC) 297,27 88,03 24,82 22,20 58,09 53,50ab 

5 HT9 297,27 105,04 22,22 22,54 70,38 59,67cd 

6 HT18 290,73 91,24 22,80 23,50 62,34 56,67bcd 

7 TĐB6 323,40 88,83 21,59 23,30 66,94 56,50bcd 

8 TL6 303,80 108,81 21,75 22,40 74,05 60,00d 

Bảng 8b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lƣợng ở Lộc Sơn  

TT Tên giống 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

1 BM125 288,64 92,96 21,39 23,10 61,98 53,87bcd 

2 BM215 278,80 84,86 21,15 22,40 53,00 49,03a 

3 HC95 278,80 105,82 20,06 20,60 60,78 51,67ab 

4 HT1(ĐC) 282,08 98,41 17,28 21,40 59,41 52,83ab 

5 HT9 298,80 104,14 20,01 22,26 69,27 57,70cd 

6 HT18 272,24 98,64 17,47 23,90 64,18 55,00bcd 

7 TĐB6 301,76 99,47 17,42 23,30 69,94 53,50bc 

8 TL6 305,04 99,42 19,15 22,40 67,93 58,13d 

Ghi chú: các trị trung bình trong cùng cột kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

Kết quả thu đươc̣ ở bảng 8a và 8b, cho thấy: 

- Các giống HT9, TL6, HT18, TĐB6, BM125 có năng suất thực thu cao hơn so 

với đối chứng, nhưng chỉ có giống TL6, HT9 cao hơn có ý nghĩa 5% so với giống đối 

chứng HT1 ở cả 2 điểm khảo nghiệm.  

- Các giống còn lại đều có năng suất thực thu thấp hơn so với giống đối chứng 

từ, nhưng không sai khác có ý nghĩa 5%.  

 

 Như vậy, qua khảo nghiệm tuyển chọn giống chất lượng qua 2 vụ Đông Xuân 

2009-2010 và  vụ Hè Thu 2010, giống TL6 có năng suất thực thu cao  nhất và cao hơn 

so với giống đối chứng HT1 có ý nghĩa 5% ở 2 địa điểm Thủy Dương và Lộc Sơn.Vì 

thế, chúng tôi chọn TL6 để tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trong 2 vụ Hè thu 

2010 và Đông Xuân 2011. 
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1.2.2. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật thâm canh lúa chất lƣợng cao T6: 

1.2.2.1. Nghiên cứu liều lƣợng phân bón vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010 -2011 

- Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển của giống TL6   

Bảng 9: Một số đặc điểm về sinh trƣởng  giống TL 6 qua các công thƣ́c phân bón ở 

Thủy Dƣơng và Lộc Sơn qua 2 vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

Công 

thức 

 

Thời gian sinh trƣởng (ngày) Chiều cao cây (cm) 

Thủy Dƣơng  Lôc̣ Sơn Thủy Dƣơng  Lôc̣ Sơn 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

80N 149 107 149 106 92,47 97,40 93,43 96,87 

100N 149 107 148 107 93,63 97,31 94,30 95,80 

120N(đc) 149 107 148 108 93,27 96,49 94,73 97,73 

140 N 149 110 149 111 93,93 98,31 94,07 98,27 

Ghi chú : ĐX : vụ Đông Xuân . HT: vụ Hè Thu . Nền phân bón : 90 P2O5+90 K2O 

 Kết quả bảng 9, cho thấy: 

 + Thời gian sinh trưởng: trong vụ Hè Thu 2010, thời gian sinh trưởng TL 6 qua 

các công thức thí nghiệm 80N, 100 N và 120N không có sự khác nhau nhiều , biến động từ 

106 – 108 ngày, thuộc nhóm ngắn ngày . Tuy nhiên ở công thức 140N thời gian sinh 

trưởng của TL6 110-111 ngày dài hơn đối chứng (120N) 3 ngày ở cả 2 điểm khảo nghiêṃ. 

Chứng tỏ , nếu bón N vươṭ lên trên ngưỡng 120 N thì giống TL6 có thể bị kéo dài thời gian 

sinh trưởng . Qua vụ Đông Xuân 2010-2011, nền nhiệt độ đầu vụ hạ thấp 1-4
0
C so với 

trung bình nhiều năm làm cho thời gian sinh trưởng của TL6 biến động từ 148-149 ngày, 

dài hơn so với Đông Xuân 2009-2010 (xem bảng 3) đến 24-25 ngày. Kết quả này phù hơp̣ 

với sản xuất lúa trên diêṇ rôṇg ở Thừa Thiên Huế trong vu ̣Đông Xuân 2010-2011 [1]. 

+Chiều cao cây của TL6  qua các công thức thí nghiêṃ đều có chiều cao cây trung 

bình, biến động từ 95,80 – 98,27 cm vụ Hè Thu 2010 và 92,5-94,7 trong vụ Đông Xuân 

2010-2011, không sai khác nhiều giữa các công thức  trong cùng vu ̣. Tuy nhiên chiều cao 

cây của TL 6 trong vu ̣Đông Xuân 2010-2011 thấp hơn so với Đông Xuân 2009-2010 và 

Hè Thu 2010 có thể cũng do nền nhiệt độ hạ thấp kéo dài trong suốt giai đoạn sinh trưởng 

dinh dưỡng của cây lúa từ thời kỳ ma ̣cho đến cuối đẻ nhánh. 

 - Khả năng kháng nhiễm sâu bệnh hại của giống TL 6 vụ Hè Thu 2010 và Đông 

Xuân 2010-2011.  

Bảng 10: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của giống TL 6 qua các công thƣ́c phân 

bón vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

Công thức 
Vụ Hè Thu 2010 Vụ Đông Xuân 2010-2011 

Đạo ôn cổ bông Khô vằn Đạo ôn cổ bông Khô vằn 

80N - 3 7 3 

100N - 3 7 3 

120N(đc) - 3 7 3 

140 N - 3 9 3 
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Kết quả bảng 10, cho thấy : 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: trong vụ Đông Xuân 2010-2011, TL6 qua các công 

thức thí nghiệm đều đã biểu hiêṇ bị nhiễm nặng bệnh đạo ôn cổ bông từ cấp 7-9  (vết 

bệnh bao quanh hoàn toàn cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhất, hoặc phần trục gần gốc 

bông, số hạt chắc ít hơn 30%) trong khi vu ̣Đông Xuân 2009-2010 chưa biểu hiêṇ . Kết 

quả này không phù hợ p với đăc̣ điểm kháng bêṇh do nhóm tác giả giống TL 6 đã công 

bố là TL 6 chống chiụ tốt với  đaọ ôn  [4],[11]. Điều này có thể là do các chủng nấm Đạo 

ôn ở miền Bắc khác với các chủng ở Thừa Thiên Huế . Theo Nguyêñ Kiến Quốc  và nnk 

(2010) những giống lúa mang gen pi-1, pi-5, pi-3 và pi-4 đều kháng tốt 23 chủng nấm 

Đaọ ôn ở miền Bắc , trong đó tốt nhất là giống mang gen pi-1 và pi-5 [11]; trong khi đó 

theo Trương Thi ̣ Bích Phươṇg và nnk (2011), các giố ng lúa mang gen pi-1,  pi 12 (t), 

pita-2, pi 11 (t,) pita, pib và pikm  kháng tốt 5 chủng nấm Đạo ôn ở Thừa Thiên Huế  

[17]. Giống mang gen pi-1 đều kháng các chủng đạo ôn ở miền Bắc và cả ở Thừa 

Thiên Huế . Như vâỵ có thể TL 6 không mang gen pi-1 nên TL 6 tuy kháng ở miền Bắc , 

nhưng vẫn bi ̣ nhiêm̃ năṇg bêṇh đaọ ôn ở Thừa Thiên Huế . 

. + Bệnh khô vằn : TL6 qua các công thức thí nghiệm đều bị nhiễm cấp  3 (vết 

bệnh <30% chiều cao cây).  

 

-  Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống TL6 vụ Hè Thu 2010 và Đông 

Xuân 2010-2011:  

Bảng 11a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c 

phân bón ở Thủy Dƣơng  vụ Hè Thu 2010   

 Công thức 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT  

(tạ/ha) 

 

80N 258,07 105,93 23,21 22,30 60,96 51,83a 

100N 277,67 106,10 23,08 22,60 66,58 56,20ab 

120N(đc) 323,40 109,90 20,28 22,00 78,19 59,67b 

140 N 316,87 106,03 23,02 22,18 74,52 57,23ab 

Bảng 11b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c 

phân bón  ở Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

Công thức 
Số bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

80N 258,07 94,89 16,44 22,00 53,87 51,17a 

100N 284,20 88,40 18,80 22,26 55,92 55,50ab 

120N(đc) 300,53 99,14 16,36 22,30 66,44 59,33b 

140 N 326,67 97,19 20,43 22,26 70,67 56,67ab 
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Bảng 12a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c 

phân bón ở Thủy Dƣơng  vụ Đông Xuân  2010-2011  

Công 

thức  

Số bông/m
2 

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt lép 

% 

 

P 1.000 hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

 

(tạ/ha)  

 

80N 298,50 102,82 12,46 25,58 78,49 54,53
a 

100N 285,00 101,52 13,13 25,61 74,11 58,27
ab 

120N(đc) 290,00 103,41 13,34 25,63 76,85 60,33
b 

140 N 290,00 106,48 11,91 25,64 79,17 58,23
ab 

Bảng 12b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c 

phân bón ở Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2010-2011  

Công thức 
Số bông/m

2 

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

 Tỉ lệ hạt 

lép % 

 

P 1000 hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

80N 302,17 96,33 18,43 24,09 70,11 54,10
a 

100N 303,80 101,50 17,58 24,30 74,83 57,30
ab 

120N(đc) 323,40 102,81 15,26 24,36 81,04 59,70
b 

140 N 334,83 105,48 15,75 24,50 86,55 58,20
ab 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

Kết quả bảng 11, 12 cho thấy : 

Qua 2 vụ khảo nghiệm, tất cả các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực thu 

thấp hơn so với công thức đối chứng (120N), nhưng chỉ có công thức 80N thấp hơn có ý 

nghĩa 5%, giữa các công thức 100N, 120N và 140N không có sự sai khác có ý nghĩa 

5%. Như vâỵ , đối với TL6 bón mức phân 100N:90P2O5:90K2O là phù hợp nhất. 

1.2.2.2. Nghiên cứu về mật độ cấy thích hợp cho giống TL 6 vụ Hè Thu 2010 và 

Đông Xuân 2010-2011 

- Một số đặc điểm sinh trƣởng của TL 6 qua các công thƣ́c mâṭ đô ̣cấy . 

Bảng 13: Một số đặc điểm sinh trƣởng của TL 6 qua các công thƣ́c mâṭ đô ̣cấy 

ở Thủy Dƣơng  và Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

Công 

thức 

 

Thời gian sinh trƣởng (ngày) Chiều cao cây (cm) 

Thủy Dƣơng  Lôc̣ Sơn Thủy Dƣơng  Lôc̣ Sơn 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

ĐX  

2011 

HT 

2010 

42 khóm 149 107 147 108 92,47 107,33 99,07 101,47 

49 khóm 149 107 149 108 92,60 104,60 96,03 102,80 

56 khóm 148 108 148 109 93,27 104,11 95,83 105,60 
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Kết quả bảng 13, cho thấy: 

+Thời gian sinh trưởng trong vụ Hè Thu  2010 của TL6 qua các công thức thí nghiệm 

mật độ cấy không có sự thay đổi đáng kể , biến động từ 107 – 109 ngày, thuộc nhóm ngắn  

ngày. Tuy nhiên sang vụ Đông Xuân 2010-2011, thời gian sinh trưởng TL 6 qua các công 

thức thí nghiệm không có sự thay đổi nhiều nhưng dài hơn so với bình thường khoảng 24-

25 ngày, biến động từ 147 – 149 ngày. 

+Chiều cao cây của TL 6 vụ Hè Thu 2010 qua các công thức thí nghiệm có chiều cao 

cây trung bình, biến động từ 101,47 – 107,33 cm. Qua vụ Đông Xuân , chiều cao cây vẫn 

mức trung bình , biến động từ 92,47 – 99,07cm qua các công thức . Nhưng nhìn chung 

chiều cao cây trong vụ Hè Thu 2010 cao hơn Đông Xuân 2010-2011 có thể do nhiệt độ vụ 

Đông Xuân 2010-2011 hạ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình năm làm cho lúa sinh 

trưởng kém, nhất là cuối thời kỳ mạ, bắt đầu đẻ nhánh và nhiệt độ thấp dưới 16
0
C kéo dài 

3 tuần đến trước khi lúa trỗ.  

 

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 

2010-2011 qua các công thức mật độ cấy:  

Bảng 14a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c mâṭ 

đô ̣ở Thủy Dƣơng  vụ Hè Thu 2010 

Công thức 
Số bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

 (tạ/ha) 

42 khóm 320,13 102,94 22,21 22,02 72,57 58,33a 

49 khóm 316,87 109,54 21,50 22,26 77,26 61,67a 

56 khóm 274,40 106,85 25,74 22,31 65,41 57,33a 

Bảng  14b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c mâṭ 

đô ̣ở Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

Công thức 
Số bông/m

2 

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ 

hạt lép 

% 

P 1.000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

42 khóm 352,80 97,42 19,13 22,02 75,68 55,17a 

49 khóm 329,93 102,06 19,06 22,26 74,96 56,67a 

56 khóm 303,80 98,22 19,91 22,25 66,39 55,67a 

Bảng 15a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c mâṭ 

đô ̣cấy ở Thủy Dƣơng  vụ Đông Xuân 2010-2011  

Công thức 
Số bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt lép 

% 

P 1.000 hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

 (tạ/ha) 

42 khóm 310,00 101,95 12,94 25,56 80,79 55,17a 

49 khóm 298,50 102,39 12,71 25,64 78,36 58,40a 

56 khóm 295,00 100,80 12,97 25,65 76,27 57,60a 
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Bảng  15 b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c 

mâṭ đô ̣cấy ở Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2010-2011  

Công thức 
Số bông/m

2 

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

42 khóm 320,93 102,08 18,39 24,10 78,69 54,50
a 

49 khóm 313,13 96,88 17,76 24,00 72,91 57,50
a 

56 khóm 298,90 99,62 17,37 24,30 72,25 57,00
a 

 Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

 Kết quả bảng 14 và 15, ta thấy : Tất cả các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực 

thu thấp hơn so với công thức đối chứng, nhưng sai khác không có ý nghĩa 5% ở cả 2 điểm 

khảo nghiệm và qua cả 2 vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2011. Chứng tỏ mật độ cấy 

biến động từ 42-56 khóm/m
2
 không ảnh hưởng đến sự tăng giảm năng suất và nếu áp 

dụng mật độ cấy 42 khóm/m
2
 phù hợp hơn vì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn do giảm 

được lượng giống. 

- Đánh giá chất lƣơṇg bằng cảm quang: TL 6 có chất lượng cơm ngon, thơm, hơi dẻo, 

không cứng khi nguội. 
 Như vậy, qua  kết quả các  thí nghiệm phân bón và mật độ giống TL6 vụ  Hè Thu 2010 và 

Đông Xuân 2010- 2011,  nhận thấy: 

+ Thời gian sinh trưởng TL 6 thuộc nhóm ngắn ngày , chiều cao cây trung bình . 

Trong vu ̣Đông Xu ân 2010-2011, thời gian sinh trưởng của TL6 bất thường bi ̣kéo dài 

khoảng 24-25 ngày. 

+ Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, nhiễm nặng bệnh đạo ôn cổ bông vu ̣Đông Xuân. Tính 

kháng nhiễm sâu hại của TL6 chưa biểu hiện rõ nét. 

+ Mật độ cấy 42 khóm/m
2 
, bón phân theo công thức 100N: 90P2O5 : 90K2O là phù 

hơp̣ nhất cho cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu. 

+ Chất lượng cơm thơm, dẻo, không cứng  khi để nguội (đánh giá bằng cảm quang) 

1.3. Kết quả n ghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh lúa đặc sản: 

1.3.1. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đặc sản vu ̣mùa năm 2010 

 - Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa đặc sản vu ̣mùa 

2010: 

Kết quả bảng 16, cho thấy : 

 +Thời gian sinh trưởng: Các giống tham gia thí nghiệm đều thuộc nhóm dài 

ngày có thời gian sinh trưởng từ 170 – 180 ngày, riêng Séng Cù thuôc̣ nhóm trung 

ngày , thời gian sinh trưởng 148 ngày ở 3 điểm khảo nghiêṃ . 

+Chiều cao cây tất cả các giống đều có chiều cao cây  ở mức cao >125cm, chỉ 

có giống Séng Cù và Nếp Lào có chiều cao cây trung bình từ 85,1 – 98,7cm.  

+ Độ dài giai đoaṇ trỗ : tất cả những giống tham gia khảo nghiệm đều có độ dài 

giai đoaṇ trỗ từ trung bình (4-7 ngày) đến dài (>7 ngày ). 

+Độ thoát cổ bông: tất cả các giống thí nghiệm đều thoát tốt.  

+ Độ cứng cây: tất cả các giống thí nghiệm khi chín đều đứng không bị nghiêng, 

chỉ có giống Séng Cù, lúa Lóc khi chín từ nghiêng nhẹ đến hầu hết bị nghiêng.  
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Bảng 16: Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát tri ển  của các giống lúa đặc sản 

vụ mùa 2010 

TT Tên giống 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều cao 

cây (cm) 

 

Độ dài 

giai đoaṇ  

trỗ (điểm) 

Độ thoát cổ 

bông 

(điểm) 

Độ cứng 

cây 

(điểm) 

Độ tàn 

lá(điểm) 

 

1 Khẩu Ký 172 126,60 5 1 1 5 

2 Lúa Lóc 175 143,17 5 1 3 5 

3 Nếp Lào 172 98,70 9 1 1 5 

4 Nếp Trụ 170 135,97 5 1 1 5 

5 PaCo 172 143,50 5 1 1 5 

6 Ra Dư  179 133,50 9 1 1 5 

7 Séng Cù 148 85,13 9 1 1 5 

8 Trưi (ĐC) 180 138,10 9 1 3 5 

+Độ tàn lá tất cả các giống thí nghiệm khi chín các lá trên đều biến vàng . 

- Tính chống chịu của các giống lúa đặc sản vụ mùa 2010: 

Bảng 17: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại  và chịu hạn  của các giống lúa đặc sản 

vụ mùa 2010 tại 3 điểm Thôn 1-Hồng Quảng và Lê Lộc, Lê Nin-xã Hồng Bắc  

Tên Giống 

Thôn 1 xã Hồng Quảng  
Thôn Lê Lộc  

xã Hồng Bắc 

Thôn Lê Nin 

 xã Hồng Bắc 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn cổ 

bông    (điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn  

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khẩu Ký 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Lúa Lóc  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nếp Lào  1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Nếp Trụ  1 1 3 1 1 3 1 1 3 

PaCo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ra Dư  1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Séng Cù  1 3 1 1 3 1 1 3 0 

Trưi(ĐC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết quả bảng 17, cho thấy :  

+Đạo ôn cổ bông: Tất cả các giống đều bị nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn cổ bông điểm 1 - 

3, vết bệnh có trên một vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2.  

+ Bệnh khô  vằn: Các giống đều bị nhiễm nhẹ bệnh khô vằn điểm 1, vết bệnh thấp 

hơn 20% chiều cao cây. 

+ Khả năng chịu hạn: tất cả các giống có khả năng chịu hạn điểm 1, lá bình thường 

đến chữ V nông. Chỉ có giống nếp trụ có khả năng chịu hạn yếu lá có hình chữ V 

sâu (điểm 3)  

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa nƣơng đặc sản vụ mùa 2010 
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Bảng 18a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa nƣơng đặc sản ở 

thôn 1, xã Hồng Quảng vu ̣mùa 2010 

TT Tên giống 

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ 

hạt lép 

% 

P 1.000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

1 Khẩu Ký 421,40 39,33 21,14 26,97 44,70 23,95
bc 

2  Lúa Lóc  519,40 41,67 12,21 25,87 55,99 30,73
d 

3  Nếp Lào  444,27 42,67 30,49 21,77 41,27 19,25
a 

4  Nếp Trụ  375,67 36,67 31,37 26,67 36,74 23,37
abc 

5  PaCo  303,80 48,00 16,63 27,72 40,42 21,96
ab 

6  Ra Dư  427,93 41,00 21,56 26,17 45,92 31,39
d 

7  Séng  Cù  414,87 35,27 32,31 24,79 36,27 20,11
ab 

8  Trưi (ĐC)  447,53 40,67 18,49 26,68 48,56 26,38
c 

Bảng 18b: Các YTCTNS và NS giống đặc sản lúa nƣơng ở thôn Lê Lộc vu ̣mùa 2010 

TT Tên giống 

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ 

hạt lép 

% 

P 1.000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

1 Khẩu Ký 343,00 41,33 30,23 26,77 37,95 26,83
ab 

2  Lúa Lóc  277,67 81,67 11,21 25,37 57,53 34,47
c 

3  Nếp Lào  424,67 48,67 32,32 21,27 43,96 24,87
a 

4  Nếp Trụ  261,33 46,67 31,73 26,67 32,53 27,33
ab 

5  PaCo  196,00 60,00 14,42 27,50 32,34 25,03
a 

6  Ra Dư  277,67 63,00 25,57 26,37 46,13 30,50
bc 

7  Séng  Cù  457,33 35,67 33,32 24,00 39,15 24,00
a 

8  Trưi (đc) 277,67 52,67 28,54 26,93 39,38 25,13
a 

Bảng 18c: Các Các YTCTNS và NS các giống đặc sản lúa nƣơng ở thôn Lê Ninh vu ̣

mùa năm 2010 

TT Tên giống 

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1.000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

1 Khẩu Ký 330,80 39,33 31,24 26,37 34,31 26,53
ab 

2 Lúa Lóc 250,80 77,33 14,31 25,07 48,62 33,53
b 

3 Nếp Lào 355,20 56,33 38,39 21,37 42,76 26,83
a 

4 Nếp Trụ 255,50 46,33 34,77 26,87 31,81 29,73
ab 

5 PaCo 303,00 56,67 18,83 27,12 46,57 29,67
ab 

6 Ra Dư 235,60 72,00 28,96 26,07 44,22 31,00
b 

7 Séng  Cù 426,00 35,00 37,39 24,39 36,37 25,33
a 

8 Trưi(ĐC)  238,40 54,00 32,79 26,98 34,73 24,83
a 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05) 
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Kết quả bảng 18a,18b,18c, cho thấy : 

- Giống Ra Dư , lúa Lóc trồng trên đất dốc có năng suất thực thu cao hơn so với 

giống đối chứng Trưi từ 4,35 - 9,34 tạ/ha có ý nghĩa thống kê sinh hoc̣  5%  qua cả 3 

điạ điểm khảo nghiêṃ . 

- Các giống còn lại có năng suất thực thu thấp hơn so với giống Trưi đối chứng.  
 

Như vậy: Qua khảo nghiệm tuyển chọn giống lúa  đặc sản vụ mùa năm 2010, giống Ra 

Dư và Lóc  có năng suất thực thu cao hơn so với giống đối chứng Trưi sai khác có ý 

nghĩa 5% ở cả 3 điểm khảo nghiệm. Trong đó Ra Dư có chất lượng gạo ngon, có triển 

vọng để phát triển sản xuất hàng hóa, trong khi Lóc chỉ năng suất cao nhưng chất 

lượng gạo không ngon chỉ có thể để sản xuất tự cung tự cấp góp phần bảo đảm an ninh 

lương thực vùng đồi núi.Vì thế, để đạt mục tiêu của dự án chúng tôi chọn Ra dư và tiếp 

tục nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trong vụ mùa tiếp theo năm 2011. 

 

1.3.2.  Nghiên cứu ky ̃thuâṭ thâm canh lúa đặc sản Ra Dƣ năm 2011: 

1.3.2.1. Nghiên cứu liều lƣợng phân bón thích hợp:  

 - Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển giống Ra Dƣ  vụ mùa 2011 

Bảng 19: Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển giống Ra Dƣ qua các công 

thƣ́c phân bón vu ̣mùa năm 2011 

Công thức 

Thôn 3 

Hồng Quảng 

Lê Lộc 

Hồng Bắc 

Lê Nin 

Hồng Bắc 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều cao 

cây (cm) 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều cao 

cây (cm) 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều cao 

cây (cm) 

0N (ĐC) 180 133,46 179 132,50 180 131,17 

60N 178 131,85 179 133,00 178 131,29 

80N  178 132,00 180 133,50 180 130,20 

100N 180 133,00 179 133,50 182 131,00 

 Ghi chú:  nền 80 P2O5 + 80 K2O 

Kết quả bảng 19, cho thấy : 

+ Thời gian sinh trưởng của Ra Dư qua các công thức thí nghiệm biến động từ 178 

- 182 ngày, thuộc nhóm giống dài ngày. Măc̣ dù nhiêṭ đô ̣những tháng đầu năm 2011 từ 

tháng 1-3 hạ thấp 1-4
0
C so với trung bình  nhiều năm , nhưng không ảnh hưởng đến thời 

gian sinh trưởng của Ra Dư như các giống cảm ôn khác vì Ra Dư được gieo vào tháng 4 

và là giống cảm quang . 

+ Chiều cao cây của Ra Dư qua các công thức thí nghiệm đ ều  biến động từ 130,20 

– 133,50cm, thuôc̣ nhóm cao cây (>125cm). Như vâỵ , so với đối chứng (0N), lươṇg N 

đươc̣ bón biến đôṇg từ 60-100N không ảnh hưởng làm thay đổi nhiều đến các chỉ tiêu 

sinh trưởng  giữa các công thức ; có thể do tuy không bón phân N (đối chứng) nhưng có 

bón nền 80P2O5 + 80 K2O và cây lúa hấp thu đươc̣ lươṇg N từ những cơn mưa giông 

vào mỗi chiều đủ để không bị ảnh hưởng đến chỉ tiêu sinh trưởng . 
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- Tính chống chịu của giống Ra Dƣ vụ mùa 2011 

Kết quả bảng 20 cho thấy :  

+ Bệnh khô vằn : Ra Dư qua các công thức phân bón từ 0 N đến 100 N đều nhiễm 

nhẹ bêṇh khô vằn  điểm  1 (vết bệnh thấp hơn 20% chiều cao cây). Phải chăng do 

Ra Dư có lơị thế chiều cao cây  cao >130 cm và trên chân đất dốc ráo nước nên 

bêṇh khô vằn khó lây lan hơn ruôṇg lúa nước . 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông : Ra Dư  chỉ nhiêm̃ rất nhe ̣bêṇh đaọ ôn cổ bông cấp 1 (vết 

bệnh có trên vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2) qua các mức bón phân từ 0-100N. 

Thâṭ tế , trong vu ̣Mùa rất hiếm khi bêṇh đaọ ôn gây haị trên giống nhiêm̃ . Tuy vâỵ 

Ra Dư là giống cảm quang và trỗ vào đầu tháng 10 là tháng nhiệt độ bắt đầu giảm 

và ẩm độ không khí rất cao là điều kiện rất thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh 

phát triển gây hại. 

+ Khả năng chịu hạn : Ra Dư có khả năng chiụ haṇ tốt qua các công thức phân bón 

(lá bình thường đến chữ V nông ). Chứng tỏ mức N tăng lên 100N hỗn hơp̣ với 

80P2O5 và 80 K2O không ảnh hưởng đến khả năng chiụ haṇ của Ra Dư . 

Bảng 20: Khả năng chịu hạn và kháng nhiễm sâu bệnh hại của giống Ra Dƣ  

qua các công thƣ́c phân bón vụ mùa 2011 

TT Công thức 

Thôn 3 

(xã Hồng Quảng) 

Thôn Lê Lộc 

(xã Hồng Bắc) 

Thôn Lê Nin 

(xã Hồng Bắc) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn cổ 

Bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

1 0N(ĐC) 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

2 60N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

3 80N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

4 100N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

  

-  Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Ra Dƣ vụ mùa 2011 

 Bảng 21a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công 

thƣ́c phân bón ở thôn 3 xã Hồng Quảng vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt 

lép % 

 

P 1,000 

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

0N(ĐC) 347,20 32,26 35,00 27,00 30,24 21,77
a 

60N 361,00 41,77 17,67 28,26 42,62 29,80
b 

80N 363,00 40,84 26,35 28,59 42,38 29,83
b 

100N 345,00 41,04 25,46 30,10 42,62 29,87
b 
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Bảng 21b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c 

phân bón ở thôn Lê Lộc xã Hồng Bắc  

Công 

thức  

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1,000  

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

0N(ĐC) 268,50 37,97 36,45 27,88 28,43 20,57
a 

60N 342,13 40,38 22,10 29,00 40,06 28,60
b 

80N 356,20 39,49 20,15 28,32 39,84 28,63
b 

100N 343,50 39,68 25,50 29,39 40,06 28,67
b 

Bảng 21c: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c 

phân bón ở thôn Lê Ninh xã Hồng Bắc vu ̣mùa 2011 

Công 

thức  

Số 

bông/m
2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông  

(hạt)  

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1,000  

hạt  

(g) 

NSLT 

(tạ/ha)  

 

NSTT 

(tạ/ha)  

 

0N(ĐC) 300,09 37,97 35,60 29,19 33,26 22,97
a 

60N 387,16 40,38 20,50 29,99 46,88 31,00
b 

80N 367,71 42,56 19,45 29,79 46,62 31,03
b 

100N 369,77 43,72 23,21 29,00 46,88 31,07
b 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05).  

Nền: 80P2O5:80K2O. 

 Kết quả bảng 21a,21b và 21c, ta thấy: 

Ra Dư qua các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực thu cao hơn so với công 

thức đối chứng  0N từ 8,03 -  8,10 tạ/ha có ý nghĩa 5% ở cả 3 điểm thí nghiệm. Giữa các 

công thức 60N, công thức 80N và công thức  100N đều không có sự sai khác có ý nghĩa 

5%. Như vâỵ hiêụ suất phân bón của công thức 60N > công thức 80N> công thức 100N rõ 

rêṭ. Chứng tỏ đối với Ra Dư nếu bón phân vươṭ trên 60N:80P2O5:80K2O thì năng suất tăng 

lên không đáng tin câỵ (95%).  

Nếu để sản xuất đươc̣ 1 tấn thóc, cây lúa hút 20 kg N-trong trường hơp̣ có bón lân- 

[24] thì hệ số sử dụng N của lúa Ra Dư trồng trên đất dốc rất thấp . So với công thức 0 N, 

bón thêm 60N chỉ tăng năng suất 8, 03 tạ tức là cây chỉ hút 16 kg N, kết quả hê ̣số sử duṇg 

phân N chỉ 26,8%; tương tư ̣công thức 80N là 20, 2% và công thức 100 N là 16,2%. 

Vì vậy, áp dụng công thức 60N:80P2O5:80K2O là phù hơp̣ và hiêụ quả nhất . 
1.3.2.2. Nghiên cứu mâṭ đô ̣gieo thích hợp trên giống lúa đặc sản Ra Dƣ  

- Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển giống Ra Dƣ  vụ mùa 2011 

Kết quả bảng 22 ta thấy : 

+ Thời gian sinh trưởng của Ra Dư qua các công thức thí nghiệm biến động từ 176 

- 180  ngày, thuộc nhóm giống dài ngày.  

+ Chiều cao cây của Ra Dư qua các công thức thí nghiệm đều  biến động từ 127,17 

– 133,46 cm, thuôc̣ nhóm cao cây (>125cm). 
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Như vâỵ , so với đối chứng (gieo mâṭ đô ̣42 khóm /m
2
), mâṭ đô ̣ biến đôṇg từ 36-

49 khóm không ảnh hưởng làm thay đổi nhiều đến các chỉ tiêu sinh trưởng trên giữa 

các công thức . 

Bảng 22: Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển giống Ra Dƣ qua các 

công thƣ́c mâṭ đô ̣gieo ở xã Hồng Quảng, Lê Lôc̣ và Lê Nin  vụ mùa 2011 

Công thức 

Hồng Quảng Lê Lộc Lê Nin 

TGST 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

TGST 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

TGST 

(ngày) 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

36 khóm/m2  180 133,46 178 130,50 180 127,17 

42 khóm/m2 (ĐC) 178 131,85 179 123,50 178 130,00 

49 khóm/m2  178 132,00 180 128,80 176 130,20 

  

 

 - Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Ra Dƣ vụ mùa 2011 

 

Bảng 23a: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c 

mâṭ đô ̣gieo ở thôn 3 xã Hồng Quảng vu ̣mùa 2011 

Công thức Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1000 

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

36 khóm/m2  332,31 40,38 25,77 29,00 38,91 27,24a 

42 khóm/m2 (ĐC) 341,47 39,49 23,57 29,11 39,25 27,48a 

49 khóm/m2  340,14 39,68 29,30 29,37 39,64 27,75a 

Bảng 23b: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c 

mâṭ đô ̣gieo ở thôn Lê Lộc xã Hồng Bắc vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ 

hạt lép 

% 

P 1000  

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

36 khóm/m2  251,95 50,79 19,50 29,07 37,20 26,04a 

42 khóm/m2 (ĐC) 257,28 49,94 25,70 29,22 37,54 26,28a 

49 khóm/m2  256,17 50,12 20,67 29,54 37,93 26,55a 

Bảng 23c: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c 

mâṭ đô ̣gieo ở thôn Lê Ninh xã Hồng Bắc vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Số 

bông/m2  

(bông) 

Số hạt 

chắc/bông 

(hạt) 

Tỉ lệ hạt 

lép % 

P 1000  

hạt 

(g) 

NSLT 

(tạ/ha) 

 

NSTT 

(tạ/ha) 

 

 36 khóm/m2  305,64 45,79 27,50 29,03 40,63 28,44a 

 42 khóm/m2 (ĐC) 311,16 44,94 31,32 29,30 40,97 28,68a 

 49 khóm/m2  310,70 45,12 29,60 29,50 41,36 28,95a 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05).  
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 Kết quả bảng 23a, 23b và 23c, cho thấy : 

 Năng suất thưc̣ thu của Ra Dư trồng trên đất dốc qua các công thức mâṭ đô ̣gieo 

36, 42 và 49 khóm /m
2
 sai khác không có ý nghiã 5%. Chứng tỏ gieo mâṭ đô ̣ 36 

khóm /m
2
 là phù hợp và hiêụ quả nhấ t vì sẽ tiết kiệm lượng giống và công gieo . Tuy 

vâỵ trong thưc̣ tế , để thay đổi tập quán gieo tỉa hạt giống của bà con nông dân không dễ 

dàng thưc̣ hiêṇ ngay . 

- Đánh giá cảm quang chất lƣơṇg gaọ Ra Dƣ : rất ngon, ngọt , dẻo và thơm, không 

bị khô cứng khi cơm nguội. 

 

 Như vậy,  qua kết quả 2  thí nghiệm phân bón và mật độ giống Ra Dư vụ mùa 

năm 2011, cho thấy: Áp dụng biện pháp gieo tỉa mật độ 36 khóm/m
2
 và bón phân theo 

công thức 60N: 80P2O5 : 80K2O mang laị hiêụ quả cao nhất. 

 

1.4. Kết quả  xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa đặc 

sản vụ Hè Thu năm 2011 

1.4.1. Công tác tổ chức, quản lý điều hành để triển khai mô hiǹh: 

1.4.1.1. Địa điểm, qui mô: 

-  Địa điểm: Xã Lộc Sơn – huyện Phú Lộc, Phường Thủy Dương – thị xã Hương 

Thủy, xã Nhâm – huyện A Lưới 

-  Qui mô: 4 ha,  với 10 hộ tham gia 

-  Giống: TL6 và HT 1 (đối chứng), và Ra Dư . 

-  Thời gian gieo:  

 + Giống Ra Dư: 13/4/2011 

+ Giống TL6 và HT1:  2/6/2011  

 

1.4.1.2. Phƣơng pháp tổ chức xây dựng mô hình 

- Hoàn thiện qui trình thâm canh lúa: trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã 

có, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới của đề tài với mục tiêu là tăng năng suất , hiệu quả 

kinh tế, bảo vệ môi trường  phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng và có 

tính khả thi cao. 

- Cùng với cán bộ khuyến nông xã, huyện chọn điểm và hộ nông dân tham gia mô 

hình. 

- Tập huấn, phát tài liệu qui trình kỹ thuật cho 10 hộ tham gia mô hình và 99 hộ 

ngoài mô hình. 

- Hỗ trợ giống mới, vật tư  và phân bón cho 10 hộ tham gia mô hình, 

- Cùng với cán bộ kỹ thuật hợp tác xã, trạm khuyến nông và phòng nông nghiệp 

huyện chỉ đạo việc thực hiện mô hình. 

- Tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình và rút ra bài học kinh 

nghiệm. 
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1.4.1.3: Tổ chƣ́c thƣc̣ hiêṇ: 

Bảng  24: Các kỹ thuật chính và năng suất mô hình lúa chất lƣợng cao và lúa đặc sản 

TT Hạng mục Mô hình kỹ thuật Mô hình nông dân 

1 Giống:  TL6 HT1 

2 Thời vụ 12/6/2011 12/6/2011 

3 Mật độ 42 khóm/ m2 49 khóm/ m2 

4 Phân bón 100N: 90P2O5 : 90K2O  120N: 90P2O5 : 90K2O   

5 Phòng trừ sâu  bệnh Áp dụng IPM, không sử dụng thuốc trừ 

sâu, chỉ sử dụng thuốc trừ bêṇh khi cần 

thiết 

Phun thuốc trừ sâu bêṇh 

điṇh kỳ 

6 Năng suất TL6: 59,55 tạ/ha;   HT1: 52,00 tạ/ha,  

 

 

Bảng  25: Các kỹ thuật chính và năng suất mô hình lúa nƣơng đặc sản Ra dƣ 

TT Hạng mục Mô hình kỹ thuật Mô hình nông dân 

1 Giống:  Ra Dư Ra Dư 

2 Thời vụ 13/4/2011 13/4/2011 

3 Mật độ 36 khóm/ m2 42 khóm/ m2 

4 Phân bón 60N: 80P2O5 : 80K2O  Không bón phân 

5 Phòng trừ sâu  

bệnh 

Không sử dụng thuốc hóa học Không sử dụng thuốc hóa học 

6 Năng suất 27,07 tạ/ha  16 tạ/ha 

 

1.4.2. Kết quả thực hiện mô hình: 

 

Kết quả bảng 26a và 26b, cho thấy: 

Mô hình sản xuất lúa TL6 cho năng suất tăng 14% và hiệu quả kinh tế tăng 39% 

cao hơn đối chứng HT 1 rõ rệt, chủ yếu một phần do đặc tính của giống năng suất cao 

và một phần do giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật . Kết quả thưc̣ hiêṇ mô 

hình đã đạt mục tiêu đề tài đã đề ra . 
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Bảng 26a: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa chất lƣợng cao  

T

T 
Hạng mục ĐVT 

TL6 HT1 Đối chứng 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(1000đ) 

Thành 
tiền 

(1000đ) 

Số 
lượng 

Thành 
tiền 

(1000đ) 

A Tổng thu tạ 59,55 750 44.662 52 39.000 

B Tổng chi phí đầu tƣ  
   

20.526 
 

21.676 

I Giống 
   

1.200 
 

1.200 

1 Giống kg 80 15 1,200 80 1.200 

II Phân bón 
   

6.090 
 

6.520 

1 Đạm Ure kg 217 10 2.170 240 2.400 

2 Kaliclorua kg 160 12 1.920 160 1.920 

3 Lân Nung chảy kg 500 4 2.000 500 2.000 

III Thuốc BVTV 
   

1.000 
 

1.450 

1 Sofit 100cc chai 20 25 500 20 500 

2 Dacunin(trừ chuột) gói 40 12 500 40 500 

3 Validacin 120cc chai 10 20 200 14 280 

4 Motox100cc chai 
   

14 84 

5 Basa 240cc chai 
   

5 86 

IV Công lao động 
   

9.180 
 

9.450 

1 Công ủ giống, gieo mạ công 20 90 1.800 20 1.800 

2 Công làm đất công 10 90 900 10 900 

3 Công cấy công 30 90 2.700 30 2.700 

4 
Công phun thuốc, bón 
phân 

công 12 90 1.080 15 1.350 

5 Công thu hoạch công 30 90 2.700 30 2.700 

V Chi khác 
   

3.056 
 

3.056 

1 Thuê máy làm đất đồng 1 1.400 1.400 1 1.400 

2 Thuê máy tuốt lúa đồng 1 326 326 1 326 

3 Thuế đất đồng 1 1.330 1.330 1 1.330 

C Lợi nhuận đồng 
  

24.136 
 

17.324 

 

Bảng 26b: So sánh năng suất và hiêụ quả kinh tế 

TT Giống 

Năng suất  Hiệu quả kinh tế  

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha)  

Tỷ lệ % 

vượt so đối 

chứng  

Lãi thuần (triệu 

đồng/ha)  

 

Tỷ lệ % vượt 

so đối chứng  

1 TL6 59,55 14,52 24,14 39,4 

2 HT1 (ĐC)  52,00 0,00 17,32 0,00 
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Bảng 27a: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa đặc sản Ra Dƣ 

 

T

T 
Hạng mục ĐVT 

Mô hiǹh thâm canh (1ha) Theo  nông dân (1ha) 

Số lƣợng 
Đơn giá 

(1000đ) 

Thành 

tiền 

(1000đ) 

Số lƣợng 

Thành 

tiền 

(1000đ) 

A Tổng thu kg 2.707 15 40.605 1.600 24.000 

B Tổng chi phí  
   

19.865 
 

11.500 

I Giống kg 50 35 1.750 70 2.450 

II Phân bón 
   

4.702 
  

1 Đạm Ure kg 133 10 1.330 0 0 

2 Kaliclorua kg 133 12 1.596 0 0 

3 Lân Nung chảy kg 444 4 1.776 0 0 

III Công lao động 
   

13.140 
 

8.910 

1 Công làm đất công 56 90 5.040 30 2.700 

2 Gieo lúa công 30 90 2.700 30 2.700 

3 
Làm cỏ, bón 

phân 
công 30 90 2.700 19 1.710 

4 Công thu hoạch công 30 90 2.700 20 1.800 

IV Chi khác 
   

273 
 

140 

1 
Thuê máy tuốt 

lúa 
đồng 

  
273 

 
140 

C Lợi nhuận đồng 
  

20.740 
 

12.500 

 

Bảng 27b: So sánh năng suất và hiêụ quả kinh tế 

TT Giống 

Năng suất  Hiệu quả kinh tế  

Năng suất 

thực thu(tạ/ha) 

Tỷ lệ % vượt so 

đối chứng 

Lãi thuần 

(triệu đồng/ha)  

Tỷ lệ % vượt 

so đối chứng 

1 Thâm canh 27,07 69,16 20,74 65,96 

2 Không thâm canh 16,00 0 12,50 0 

Kết quả bảng 27, cho thấy: 

Mô hình sản xuất lúa Ra Dư thâm canh cho năng suất vươṭ 69% và hiệu quả 

kinh tế cao hơn rất nhiều lần , vươ ̣t 65% so với đối chứng Ra Dư không thâm canh theo 

tâp̣ quán nông dân . 
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2. TỔNG HƠP̣ SẢN PHẨM ĐỀ TÀI  

2.1. Các sản phẩm khoa học  

Bảng 28: Các sản phẩm khoa học của dự án  

TT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Theo kế 

hoạch 

phê 

duyêṭ 

Số lƣợng 

đạt đƣợc 

% so kế 

hoạch 

1 Giống lúa : giống     

 Lúa chất lượng cao   1 1 100 

 Giống đăc̣ sản   1 1 100 

2 
Qui trình kỹ thuâṭ tổng hơp̣ sản xuất 
lúa chất lượng cao và lúa đặc sản  

Quy trình 2 2 100 

3 

Báo cáo phân tích về hiện trạng sản 

xuất, chế biến , bảo quản và tiêu thụ 
sản phẩm lúa gạo ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

Báo cáo 1 1 100 

4 
Mô hình thử nghiêṃ áp duṇg giống 

và qui trình canh tác mới  
ha 4 4 100 

5 Bài báo khoa hoc̣  Bài báo 2 2 100 

6 Đào tạo      

 Thạc sĩ  Người 0 1 vươṭ  

 Đại học Người 0 1 vươṭ  

2.2. Kết quả  đào tạo/tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân  

Bảng 29: Kết quả đào taọ , tâp̣ huấn  

TT Số lớp 
Số 

ngƣời/lớp 

Ngày /lớp 

 

Tổng số ngƣời  Ghi chú 

Tổng số Nữ Dân tộc thiểu số  

1 2 50 1 100 70 42 Năm2011 

 

3. TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Hiệu quả môi trƣờng 

- Đã tác động một phần nhỏ cải tạo môi trường trong phạm vi diện tích tham gia 

thí nghiệm do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cân đối. Đất 

thu hoạch sớm cày đất để ải cải tạo độ tơi xốp đất và thải độc tố trong đất do quá trình 

trao đổi chất giữa cây trồng với đất.  

- Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn lúa đặc sản năng suất cao, ổn định, nhất là 

giống lúa nương đặc sản Ra Dư đã thay đổi tập quán du canh của đồng bào dân tộc 

thiểu số trên vùng núi, họ không còn phá rừng, đốt rẫy để tìm đất trồng mới hàng năm 

đã góp phần bảo vệ môi trường rất hiệu quả. Ngoài ra, khi áp dụng qui trình thâm canh 

hợp lý còn bảo tồn đất, nước trên vùng đồi. 
3.2. Hiệu quả xã hội   

- Tạo cách tiếp cận và phân tích thông tin và định hướng về sản xuất lúa chất 

lượng, lúa đặc sản tại vùng điều tra của Thừa Thiên Huế ; cụ thể là có 180 hộ nông dân 
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cung cấp thông tin điều tra và các chuyên viên của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Huyện Phú lộc, Thị xã Hương Thủy và  huyện A lưới ; giúp các hộ nông dân 

và cán bộ khuyến nông  hiểu biết thêm về lúa chất lượng , lúa đặc sản và có khả năng 

ứng dụng tiến bộ vào sản xuất. 

- Giúp nông dân tiếp cận với những giống lúa chất lượng và giống lúa đặc sản 

mới, quy trình canh tác với những giống này nâng cao sự hiểu biết trong sản xuất- 6 hộ 

nông dân tham gia thí nghiệm đánh giá tuyển  chọn giống  chính quy và 5 hộ tham gia 

thí nghiệm về mật độ và phân bón cho các giống lúa chất lượng - 3 chuyên viên khuyến 

nông cùng tham gia theo dõi thí nghiệm, 11 hộ có khả năng mở rộng mô hình và tiếp 

thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất .  Họ tiếp nhận thông tin mới, kỹ 

thuật của các giống lúa chất lượng mới chuyển giao tới hộ nông dân  khác  và tiến tới 

mở rộng diện tích lúa chất lượng và lúa đặc sản . 

- Tạo sự tư duy logic và cách thức triển khai của khuyến nông viên đối với thí 

nghiệm đồng ruộng có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân. 

- Nhằm nâng cao kiến thức cho người trồng lúa đã tiến hành tập huấn sản xuất 

giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản tại Thừa Thiên huế . 

Ngoài ra , thông qua thưc̣ hiêṇ dư ̣án đã nâng cao đươc̣ trình đô ̣chuyên môn , 

quản lý , nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa hoc̣ và khuyến nông cho tất c ả cán bộ tham 

gia thưc̣ hiêṇ dư án .  

4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ   

Bảng 30: Tình hình sử dụng kinh phí                                    Đơn vi ̣ ti ́nh : 1000đ 

Nội dung chi 
Kinh phí theo 

dự toán 

Kinh phí 

đƣợc cấp 

Kinh phí đã sử 

dụng 

Tổng kinh p hí 600.000 600.000 600.000 

Năm 2009 90.000 90.000 90.000 

1. Nội dung 1: Điều tra thu thập  90.000 90.000 90.000 

Năm 2010 300.000 300.000 300.000 

1. Nội dung 1: Đánh giá bộ giống lúa  49.210 49.210 49.210 

2.Nội dung 2: Khảo nghiệm so sánh  152.480 152.480 152.480 

3. Nội dung 3: Nghiên cứu biện pháp 

kỹ thuật canh tác  

41.024 

 

41.024 

 

41.024 

 

4.Chi chung 43.000 43.000 43.000 

5.Kinh phí dự phòng (5%) 14.286 14.286 14.286 

Năm 2011 210.000 210.000 210.000 

1.Nội dung 1: Nghiên cứu biện pháp 

kỹ thuật canh tác  
64.474 39.546 39.546 

2.Nội dung 2: Xây dựng mô hình  64.280 85,360 85.360 

3.Nội dung 3: Đào tạo tập huấn, hội 

nghị đầu bờ 
17.020 17.020 17.020 

3. Chi chung: 54.226 58.074 58.074 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : 

 

5.1.Kết luận:  

 

 Đề tài đã thưc̣ hiê ̣ n tất cả các nôị dung nghiên cứu và đaṭ đươc̣ mục tiêu , sản 

phẩm đề tài theo bản Thuyết minh và Hơp̣ đồng Khoa hoc̣ Công nghê ̣đã duyêṭ , cụ thể : 

1. Đã đánh giá tình hình  sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản : Thừa Thiên Huế c ó rất 

nhiều tiềm năng để sản xuất hàng hóa lúa gaọ  chất lươṇg . Diêṇ tích gieo trồng lúa hàng 

năm khoảng 53.000 ha, trong đó lúa chất lươṇg  và đặc sản  chiếm khoảng 16-17% diêṇ 

tích, chủ lực là HT 1, IRi352 ở đồng bằng và gi ống bản địa Trưi , Ra Dư , Lóc…trên đất 

dốc vùng đồi núi . Bên caṇh đó Huế còn là trung tâm văn hóa du lic̣h nên thi ̣ trường gaọ 

chất lươṇg có nhu cầu cao . Sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản đã cho nông dân lãi 

thuần  cao từ 6-11 triêụ đồng/ha. Tuy nhiên sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản vẫn còn 

bấp bênh do công tác nghiên cứu và cung ứng giống  lúa chất lượng  chưa đáp ứng yêu 

cầu sản xuất hàng hóa , và thị trường lúa chất lượng biến động rất thấ t thường . Hơn 

nữa, diêṇ tích sản xuất lúa chất lươṇg còn manh mún , chưa qui hoac̣h thành vùng tâp̣ 

trung qui mô lớn .  

2. Đã tuyển chọn được giống lúa chất lượng cao là TL 6 và giống lúa đặc sản Ra Dư . 

 TL6 là giống ngắn ngày , chiều cao cây mức trung bình , gieo trồng 2 vụ/năm cho 

năng suất cao 66 tạ/ha vu ̣Đông Xuân và 58-60 tạ/ha vu ̣Hè Thu , chất lươṇg tốt , nhưng 

nhiêm̃ năṇg bêṇh đaọ ôn cổ bông .  Áp dụng mật độ cấy 42 khóm /m
2
, bón phân liều 

lươṇg 100N: 90 P2O5 : 90 K2O là phù hợp nhất . 

 Ra Dư là giống cảm quang dài ngày khoảng  trên 180 ngày, chiều cao cây  cao > 

130 cm. Gieo trồng 1 vụ/năm , thời vu ̣gieo tháng 4, lúa trỗ khoảng đầu tháng 10, năng 

suất xấp xỉ 30 tạ/ha nếu thâm can h với  mâṭ đô ̣gieo tỉa 36 khóm /m
2 

và bón mức phân 

60N: 80 P2O5 : 80 K2O; chất lươṇg gaọ ngon , thơm , không khô cứng khi nguôị . 

3. Đã xây dưṇg thành công 4 ha mô hình sản xuất  lúa chất lượng TL6 và đặc sản 

Ra Dư đã tuyển choṇ , áp dụng  theo qui trình thâm canh đã nghiên cứu cho từng giống . 

Kết quả năng suất TL 6 cao hơn 14,5% và  hiêụ quả kinh tế (lơị nhuâṇ ) cao hơn 39% so 

với đối chứng HT 1. Ra Dư thâm canh cho năng suất cao hơn  69% và lợi nhuận cao 

hơn 66%  so với  Ra Dư không thâm canh theo tâp̣ quán nông dân  

4. Đã xây dựng 2 qui trình thâm canh lúa TL6 và Ra Dư.  

5. Ngoài ra còn đào tạo 01 Thạc sĩ , 01 kỹ sư Nông nghiệp và huấn luyện 100 nông 

dân về kỹ thuâṭ thâm canh lúa chất lươṇg và đăc̣ sản . 

 

5.2. Kiến nghị: 

 - UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cần qui hoạch vùng sản xuất lúa chất lươṇg và 

đăc̣ sản tâp̣ trung ; có chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân , nhất là bà 

con dân tôc̣ ở A Lưới  để vừa sản xuất hàng hóa vừa bảo  tồn gen cây lúa đăc̣ sản điạ 

phương Ra Dư.  
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 - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm cầu nối cho 4 nhà : nhà nước , nhà nông , nhà 

khoa hoc̣ và nhà doanh nghiêp̣ hơp̣ tác phát triển lúa chất lươṇg , nhất là lúa đăc̣ sản . 

 - Trước mắt tăng cườ ng huấn luyêṇ nông dân và  phát triển mô hình thâm canh 

lúa chất lượng  TL6 và đặc sản  Ra Dư sang các vùng sinh thái tương tư ̣  trong tỉnh . 

 

 CHỦ NGHIỆM ĐỀ TÀI  
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lƣợng cao và lúa đặc sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế  
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Chuyên đề: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa 

đặc sản trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. 

1. Điều kiện tự nhiên-xã hội ảnh hƣởng đến sản xuất lúa gạo ở TT Huế:  

1.1. Điều kiện tự nhiên: 

Vị trí địa lý : 

Thừa Thiên - Huế là một tỉnh nằm ở duyên hải miền Trung Việt Nam,  nằm trọn 

trong toạ độ  15
o
 59' 30"- 16

o
44 30" vĩ độ Bắc và  107

o
00'56" - 108

o
12'57" kinh Đông. 

Phía Bắc giáp Tỉnh Quảng Trị, phía Nam giáp Thành phố Đà Nẵng, phía Đông giáp 

Biển Đông và phía Tây giáp nước Lào. Thừa Thiên Huế nằm  khoảng giữa đất nước, 

trên trục giao thông quan trọng Bắc -Nam, quốc lộ IA chạy dọc theo vùng đồng bằng, 
đường Hồ Chí Minh chạy dọc qua vùng núi,  đường sắt xuyên Việt chạy dọc theo tỉnh.  

Thừa Thiên Huế có bờ biển dài 120km  có 2 cảng Thuận An và Chân Mây và  81 km 

đường  biên giới giáp Lào có 2 cửa khẩu S3 và S10 ...  

Điều kiện địa hình  

  Thừa Thiên - Huế nằm trên dải đất hẹp với chiều dài 127 km, chiều rộng trung 

bình 60 km với đầy đủ các dạng địa hình rất phức tạp. Núi, gò đồi, đồng bằng, đầm phá 

và biển ..., trong đó vùng núi và gò đồi chiếm khoảng 70% diện tích. Phía tây nằm 

trong khối nâng tạo lục địa thì phía đông nằm trong khối sụt đại dương; do đó địa hình 

Thừa Thiên Huế phức tạp, bị chia cắt mạnh, thấp dần từ tây sang đông.Toàn lãnh thổ 

kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cả những dãy núi đồi và đồng bằng cùng 

chạy theo hướng này và song song với đường bờ biển. Do địa hình Thừa Thiên Huế đa 

dạng đã góp phần phân hoá khí hậu trong vùng theo không gian, có ý nghĩa đối với 

việc phân bố cây trồng, sản xuất nông nghiệp và đời sống.  

 
Điều kiện khí hậu:  

Nằm gọn trong vĩ độ nhiệt đới nên Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của khí hậu 

nhiệt đới nóng ẩm gió mùa, có chế độ bức xạ phong phú và nền nhiệt độ cao. Điều kiện 

địa hình đa dạng đã phân hoá khí hậu theo không gian và chế độ gió mùa đã phân hoá 

khí hậu theo thời gian tạo cho Thừa Thiên Huế có nhiều vùng tiểu khí hậu khác nhau. 

Thừa Thiên Huế là vùng chuỷên tiếp giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam, nên 

có mùa đông lạnh giống miền bắc và có nền nhiệt độ cao như miền Nam, nhưng không 

hoàn toàn đồng nhất với khí hậu miền nào. Đây cũng là nơi chịu tác động của các 

luồng không khí xuất phát từ các trung tâm khí áp khác nhau từ cả 4 hướng nên khí hậu 

Thừa Thiên Huế rất phức tạp và có nhiều loại thiên tai như bão, lốc, lũ lụt, hạn hán, tố, 

gió khô nóng, rét đậm...Nhìn chung, điều kiện khí hậu Thừa Thiên Huế khá đặc bịêt 

như giao thoa giữa 2 miền Bắc Nam góp phần làm cho hệ thực vật nói riêng rất phong 

phú. 
Chế độ nhiệt : Nhiệt độ trung bình tháng và năm (

0
C) 

 Địa 

điểm 

THÁNG Năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 20,0 20,7 23,1 26,0 28,0 29,2 29,2 28,9 27,0 25,2 22,9 20,7 25,1 

A Lưới 17,3 18,7 20,7 22,8 24,2 25,1 24,9 24,6 23,1 21,4 19,4 17,3 21,6 
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 Mùa lạnh (nhiệt độ dưới 20
0
C) ở Thừa Thiên Huế vẫn tồn tại, tuy không kéo dài 

như các tỉnh phía Bắc.  Mùa lạnh ở vùng đồng bằng ven biển và thung lũng thấp bắt 

đầu vào giữa tháng XII, kết thúc vào 15 đến 22/I, kéo dài trên dưới một tháng. Trên 

vùng núi cao A Lưới, Bạch Mã mùa lạnh bắt đầu sớm vào đầu tháng XI (6/XI) và kết 

thúc muộn vào đầu tháng III (7/III) kéo dài khoảng 4 tháng. Về mùa lạnh nhiệt độ thấp 

có thể xuống dưới 5,0
0
C ở vùng núi cao và dưới 10

0
C ở vùng đồng bằng và thung lũng 

thấp. Mùa nóng (nhiệt độ trên 25 
0
C) ở vùng đồng bằng và thung lũng thấp ở Thừa 

Thiên Huế bắt đầu vào tháng IV và kết thúc vào tháng IX, tháng X, kéo dài từ 180 - 190 
ngày. Trên vùng núi cao từ 500m trở lên hầu như không có mùa nóng, khí hậu luôn 

luôn mát mẽ. Như vậy, khí hậu Thừa Thiên Huế về cơ bản là khí hậu nóng.  

 Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng nói 

chung và cây lúa nói riêng, nhất là thời kỳ lúa trỗ. Nếu nhiệt độ >38
0
C hoặc <18

0
C 

trong thời kỳ phân bào giảm nhiễm, hoặc  >35
0
C hoặc <22

0
C trong thời kỳ lúa trỗ thì 

quá trình thụ phấn thụ tinh không xảy ra và làm mất mùa lúa. Vì thế, để lúa trỗ an toàn, 

ở Thừa Thiên Huế bố trí lịch thời vụ sao cho lúa trỗ tập trung từ 10/4 đến 25/4 trong vụ 

Đông Xuân và trỗ sau 25/7-5/8 trong vụ Hè Thu và phải gặt trước ngày 5/9 để còn 

tránh lũ lụt. 

Chế độ mƣa: Lƣợng mƣa trung bình tháng và năm  (mm)  
Địa 

điểm 

THÁNG Năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 95 53 32 50 112 115 69 117 386 740 592 276 2637 

Hương 

Thủy 

170 76 54 59 77 97 110 121 413 778 515 303 2773 

Phú Lộc  187 53 20 63 189 225 75 95 531 924 779 295 3436 

A lưới 63 39 62 149 226 203 163 187 413 921 672 278 3394 

Chế độ mưa ở Thừa Thiên Huế có những đặc điểm khác với các miền. Mùa mưa 

(thời kỳ có lượng mưa tháng trên 100mm với tần suất 75% ) lại liên quan mật thiết với 

gió mùa Đông Bắc (mưa - rét - âm u) ; còn mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ  laị gắn liền với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam (mưa - nóng - nhiều nắng).  

Lượng mưa trung bình nhiều năm ở các vùng trong toàn tỉnh đều trên 2.500 mm.   
Mùa ít mưa  nói chung từ tháng I đến tháng VIII (mặc dù có một mùa mưa phụ 

từ tháng V đến tháng VIII ở miền núi). Tổng lượng mưa trong thời kỳ này dao động từ 
550 - 760mm ở vùng đồng bằng phía Bắc, tăng lên 850 - 1100 mm ở vùng núi, chiếm 

tỷ trọng từ 25 - 28% tổng lượng mưa năm, riêng hai trung tâm mưa lớn Nam Đông và 

A Lưới chiếm tới 33 - 34% trong đó 3 tháng ít mưa nhất (tháng II, IV) chỉ chiếm 3-8%. 

Mùa ít mưa lại trùng với thời kỳ khô nóng nên thường gây ra thiếu nước trong sản xuất 

cũng như trong sinh hoạt. 
 Mùa mưa: Tổng lượng mưa năm tập trung chủ yếu vào 4 tháng - tháng IX đến 

tháng XII -  với  lượng mưa trên dưới 2.000mm ở vùng đồng bằng  ven biển, trên dưới 

2.500 mm ở vùng đồi thấp (Lộc Trì-Phú Lộc), chiếm khoảng 72-75% so tổng lượng 

mưa; khoảng 2.200-2.400 mm ở A Lưới chiếm khoảng 66,8- 68,5% so tổng lượng mưa 

năm. Mưa đặc biệt lớn vào tháng X và XI chiếm từ 47 đến 60% lượng mưa toàn năm. 

Cho nên, năm nào Thừa thiên Huế cũng có lũ lụt. Vì thế lúa phải thu hoạch trước ngày 

5/IX để tránh lũ. Do cường độ mưa lớn, độ đổ lớn nên nước mưa gây ra  xói mòn, rửa 
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trôi trầm trọng, làm đất bị bạc màu, thảm thực vật bị tàn phá,  đồng thời  nguy cơ lũ 

quét ngày càng gia tăng.   

 Sự phân phối lượng mưa ở Thừa Thiên Huế rất không đồng đều về không gian 

và cả thời gian.  Vì thế gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp.  Do đó  cần có biện pháp 

chống hạn vào mùa ít mưa, chống úng vào mùa mưa. Chú ý biện pháp bảo tồn đất, 

nước  khi canh tác trên đất dốc, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, bảo vệ rừng phòng 

hộ... 
 Độ ẩm không khí :  

 Thừa Thiên Huế là một trong những vùng có độ ẩm không khí cao nhất nước. 

Độ ẩm tương đối trung bình năm ở các vùng trong tỉnh có giá trị từ 83 - 87%. Độ ẩm 

tăng theo độ cao của địa hình. Ở những vùng núi cao trên 500m có độ ẩm trung bình 

năm 86-87%, là nơi có độ ẩm cao nhất tỉnh. Ở vùng đồng bằng ven biển độ ẩm chỉ còn 

83 - 84%.Thời kỳ có độ ẩm thấp kéo dài 4 -5 tháng, từ tháng VI đến tháng VIII, trùng 

với thời kỳ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Thời kỳ có độ ẩm cao kéo dài 7 đến 8 

tháng IX đến tháng III hoặc tháng IV năm sau, cực đại vào tháng XI, XII. Độ ẩm 

không khí cao còn tạo điều kiện cho sâu bệnh hại phát sinh phát triển mạnh, nhất là 

bệnh đạo ôn trong vụ Đông Xuân.  
Chỉ số khô hạn:  Chỉ số khô hạn tháng và năm  

Địa 

điểm 

THÁNG năm 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII 

Huế 0,49 0,79 2,00 1,64 1,04 1,13 2,10 1,14 0,02 0,08 0,08 0,14 0,37 

A Lưới 0,62 1,03 0,98 0,46 0,40 0,67 0,91 0,73 0,14 0,04 0,04 0,10 0,26 

Trong từng thời kỳ,  chỉ số khô hạn > 1,0 gây ra một thời kỳ khô hạn  ở  vùng 

đồng bằng có 6 tháng: từ tháng III đến tháng VIII . Vùng A Lưới có 2 tháng khô hạn : từ 

tháng II đến tháng III và tháng VII ; từ giữa tháng IV-VI, chiều chiều thường có những 

cơn mưa giông tạo điều kiện thuân lợi để gieo trồng cây như lúa nương, chuối… 
 Điều kiện khí hậu của vùng dự án:  

 Huyện Hương Thủy: Điều kiện bức xạ và nhiệt độ phong phú nhất tỉnh: Nhiệt 

độ trung bình năm từ 24,0 - 25,2
0
C, tổng nhiệt độ năm từ 8.700 - 9.000

0
C. Tổng số giờ 

nắng là >1900 giờ/năm. Nhiệt độ thấp nhất có thể  xuống dưới 10
0
C, cao nhất có thể 

lên đến 41
0
C. Tổng lượng mưa trung bình năm vào loại cao nhất vùng đồng bằng trong 

cả nước, nhưng vẫn thấp nhất trong tỉnh : 2600 - 2800mm. Tổng lượng mưa từ tháng I 

đến tháng VIII dưới 800mm. Độ ẩm trung bình thấp nhất tỉnh: 83 - 84%. Bị thiếu ẩm 

trong 6 tháng từ tháng III đến tháng VII.Vùng này thường xuyên bị đe dọa của gió bão, 

lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng.  
 Huyện Phú Lộc: Đặc điểm khí hậu của vùng này tương tự như ở Hương Thủy 

về chế độ nhiệt, nhưng có sự khác biệt về chế độ mưa ẩm có lẽ đây là một trong những 

lý do bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển ở Phú Lộc cao hơn Hương Thủy.  Mặt 

khác ở đây địa hình bị chia cắt sâu sắc và có đầm Cầu Hai rộng lớn nên khí hậu bị phân 

hóa thành những đơn vị nhỏ hơn. Tổng lượng mưa năm từ 2.800 - 3.400 mm. Tổng 

lượng mưa từ tháng I đến tháng VIII trên 900 mm. Số tháng khô hạn ít hơn (4 tháng), 

độ ẩm cao hơn (81 - 85%) biên độ ngày thấp hơn Hương Thủy. Mức độ ảnh hưởng của 

bão, lũ lụt, gió tây khô nóng không gay gắt như ở Hương Thủy.  
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 Huyện A Lưới: Nằm ở sườn tây Trường Sơn có điều kiện nhiệt bị hạn chế. 

Nhiệt độ trung bình năm từ 20 - 22
0
C. Tổng nhiệt độ năm từ 7.300 - 8.000

0
C. Mùa lạnh 

kéo dài 4 tháng, không có mùa nóng. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có thể xuống dưới 

5
0
C, nhưng không có hiện tượng sương muối. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể lên tới 

38
0
C, biên độ năm của nhiệt độ <8

0
C, biên độ ngày của nhiệt độ 8

0
C. Không bị ảnh 

hưởng của gió Tây khô nóng. Tổng số giờ nắng ít nhất tỉnh từ 1.700 - 1.800 giờ. Tháng 

lạnh nhất có nhiệt độ dưới 18
0
C. Vùng này có lượng  mưa  phong phú , tổng lượng mưa 

năm từ 3.200 - 3.400 mm, nhưng phân bố không đều ;  tổng lượng mưa từ tháng I đến 
tháng VIII chỉ trên dưới 1.000 mm. Tháng II , tháng III và tháng VII thiếu ẩm ; từ tháng 

IV đến VI buổi  chiều thường có mưa giông . Vì thế thời vụ gieo lúa cạn /nương nhờ 

nước trời chỉ có thể gieo vào tháng IV là tốt nhất ; nếu gieo muôṇ , cây lúa phát triển tán 

chưa đủ rôṇg để giữ ẩm đất và cây chưa đủ khỏe để vươṭ qua haṇ t háng VII . Đồng thời 

hạn vào tháng VII cũng là lý do thời vụ gieo lúa cạn ở A Lưới không thể vào tháng  6 

và 7 như miền Bắc . Có tốc độ gió trung bình cao nhất tỉnh: 2,3m/s. Ít chịu ảnh hưởng 

của bão, nhưng thường xảy ra lốc và mưa đá lớn hơn các nơi khác. Số ngày dông sét 

khá cao 63 ngày. 

 Nguồn nƣớc thuỷ văn:  

 Thừa Thiên Huế có các con sông chính là sông Ô Lâu, Bồ, Hương, Như Ý, An 

Cựu, Đại Giang, Phú Bài, Nong , Truồi, Cầu Hai... Ở A Lưới, có sông A-Sáp, Alênin, 

Tà rình... hạ nguồn về phía Lào. Ngoài ra còn có nhiều khe suối nhỏ. Đây là những 

nguồn nước chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt và nước cho sản xuất công nông nghiệp; 

và cũng là mạch giao thông đường thuỷ không kém phần quan trọng. Hàng năm thường 
xảy ra 2 thời kỳ dòng chảy kiệt vào tháng III-IV và tháng VII, VIII và nguồn nước có 

thể bị nhiễm mặn ở vùng đồng bằng. Về mùa lũ, do đặc điểm lưu vực các con sông 

ngắn, dốc, không có đoạn trung lưu, nên khi có mưa  lượng nước ở thượng nguồn chảy 

về nhanh, tốc độ dòng chảy lớn  thường gây ra lũ lụt từ đầu tháng IX đến tháng XII gây 

thiệt hại đến người và của, song mang lại ít nhiều phù sa cho vùng đồng bằng. Vì thế 

trong vụ Hè Thu, cây lúa cần được thu hoạch trước 5/IX để tránh lũ lụt. Do đó, việc 

bảo vệ rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, xây dựng các công trình thuỷ 

lợi, các đập ngăn mặn...có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất và đời sống. Đồng thời để 

sản xuất nông nghiệp  có hiệu quả cần có biện pháp hạn chế thiệt hại do nguồn nước 

gây ra như cơ cấu cây trồng, thời vụ , kỹ thuật canh tác...hợp lý. 

 Điều kiện đất đai: 

 Tổng diện tích đất tự nhiên  ở  Thừa Thiên Huế là 505.398,7 ha. Về thổ nhưỡng 

có 14 loại đất, trong đó có 1 loại chuyên lúa. Các loại đất được hình thành và phân bố 

như sau:  
 - Đất biến đổi do trồng lúa (Lp):  diện tích 38.886,7 ha, chiếm 7,7% diện tích tự 

nhiên. Phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, độ dốc nhỏ hơn 3%. Được hình thành do 

sản phẩm phân hóa đá mẹ khác nhau, được nhân dân địa phương cải tạo thành chân 

ruộng để cấy lúa. 
-Nhóm đất phù sa: Diện tích 26.788,3 ha,  là nhóm đất  tốt, có ý nghiã quan 

trọng trong sản xuất nông nghiệp, thích hợp với nhiều loại cây trồng  cạn  như lúa cạn, 

cây ăn quả, ngô, lạc, đậu đỗ ... 
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 - Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs): Diện tích 199.401,4 ha. Đây là loại đất có diện 

tích lớn nhất, phân bố  rộng ở  vùng núi đồi trên nhiều  địa hình khác nhau.    
 - Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq):  diện tích 78.579,9 ha. Đất có màu vàng nhạt 

do có Silic, thành phần cơ giới nhẹ, độ dày tầng đất mặt trung bình, đất ít đá lộ đầu. 

Thành phần dinh dưỡng khá nghèo đến trung bình, đất có khả năng thấm nước, nhưng 

giữ nước và chất dinh dưỡng kém, đất chua trung bình.  
 -   Đất đỏ vàng trên đá Granít (Fa): Diện tích 48.446,0 ha. Đất có thành phần 

cơ giới nhẹ, tỷ lệ hạt cát cao, kiến trúc hạt rời rạc, dễ bị xói  mòn, rửa trôi. Hàm lượng 
mùn từ nghèo đến trung bình, chất dinh dưỡng N,P,K tổng số từ trung bình đến nghèo,  

đất chua trung bình. Độ dày tầng đất mặt mỏng  đến trung bình.  
 - Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Diện tích 16.725,7 ha được hình thành trên 

sản phẩm lắng đọng của phù sa sông, suối, dạng địa hình lượn sóng nhẹ. Đất có thành 

phần cơ giới nhẹ, độ phì tự nhiên nghèo.  Phân bố ở các vùng bậc thềm cao gần sông 

suối ở vùng đồi núi, ở A Lưới (dọc sông A sáp) được tập trung trồng cà phê, cao su, lúa 

nương, dứa, chuối…  
 Ngoài ra, còn có Đất nâu vàng trên sản phẩm dốc tụ: 1.383 ha,  Đất nâu vàng 

trên đá Gabrô (Fu) 4.626 ha, Đất nâu vàng trên đá Điorít (Fx) 307,5 ha, Đất cát (C) 

diện tích 38.385,3 ha chiếm 7,6% diện tích tự nhiên, Đất bạc màu trơ sỏi đá (E) diện 

tích 9.698,1 ha và Đất mặn ven biển (M) diện tích 324,7ha chiếm 0,1% diện tích tự 

nhiên.  

1.2. Điều kiện xã hội: 

 Thừa Thiên-Huế có 9 đơn vị hành chính, gồm  1 thành phố Huế, 1 thị xã Hương 

Thủy và 07 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, Nam 
Đông và A Lưới, với 151 xã, phường, thị trấn. Dân số: 1.087.579 người, có 57% người 

sinh sống ở vùng nông thôn. Mật độ  215 người / km². Trong các dân tộc thiểu số sinh 

sống ở Thừa Thiên Huế thì các dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều xem là người bản 

địa sinh sống ở phía Tây của tỉnh. Lao động 537.493 người (năm 2009), trong đó lao 

động nông và lâm nghiệp 167.444 người.  

 Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hoá lớn, y tế chuyên sâu của miền Trung - Tây 

Nguyên và từ lâu đã được biết đến là một trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực 

miền trung và cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế có nền kinh tế tỉnh tăng trưởng khá. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm thời kỳ 2001 - 2008 đạt 11%. Cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. GDP bình quân đầu 

người năm 2009 vượt qua 1.000 USD/năm.  

 Thừa Thiên Huế còn là trung tâm du lịch nên nhu cầu ăn uống chất lượng cao 

phục vụ khách du lịch là điều không thể không quan tâm đến, trong đó lúa gạo chất 

lượng cao là điều không thể thiếu. 

 Tóm lại, điều kiện tự nhiên-xã hội ở Thừa Thiên Huế rất phù hợp để sản xuất 
cây lúa nói chung và lúa chất lượng nói riêng. Với nền nhiệt độ cao, bức xạ phong phú, 

lượng mưa lớn…tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển tốt năng suất cao. Người 

dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất lúa từ lâu đời và Huế còn là trung tâm du lịch nên 

việc phát triển lúa chất lượng có nhiều tiềm năng.  Tuy nhiên do lũ lụt, bão tố vào mùa 

mưa nên chỉ có thể sản xuất 2 vụ lúa/năm mà thôi. Bên cạnh đó điều kiện tự nhiên ở 
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Thừa Thiên Huế cũng rất phù hợp với nhiều loài sâu bệnh hại phát sinh phát triển nhất 

là bệnh đạo ôn trong vụ Đông Xuân và rầy nâu trong vụ Hè Thu. 

2. Tình hình sản xuất lúa ti ̉nh Thừa Thiên Huế : 

  a)Tổng diện tích lúa : 52.493 ha tập trung ở những huyện vùng đồng bằng như 

Hương Thủy, Phú Lộc, Hương Trà.... Trong đó: 

Lúa Đông Xuân : 26.805 ha. 

Lúa Hè Thu  : 25.688 ha. 

Trong đó : Lúa cạn :      700 ha. 

Trong đó : diêṇ tích lúa chất lươṇg cao và đăc̣ sản : khoảng 8000-10.000 ha,  

b)Cơ cấu giống lúa chất l ƣợng :  

  Vụ Đông Xuân giống lúa chất lượng chiếm tỷ lệ 13%  

  Vụ Hè Thu giống lúa chất lượng chiếm tỷ lệ 20,5% 

  Cả năm : 16 % 

Trong đó chủ lực là giống lúa HT 1, IRi 352...đối với lúa caṇ / đất dốc là các 

giống cảm quang Ra Dư , A Vao, Lóc, Trưi... 

c) Năng suất lúa chất lƣơṇg  đạt được như sau:  

Vụ Đông Xuân năng suất trung bình đạt 55,1 tạ/ha  

  Vụ Hè Thu năng suất trung bình đạt 52,9 tạ/ha 

  Lúa cạn năng suất trung bình đạt 17,5 tạ/ha 

  d)  Kỹ thuật canh tác lúa : 

 - Lúa nƣớc: 

Thời vu ̣ :  bố trí thời vụ vụ Đông Xuân sao cho lúa trỗ từ ngày 10/4-25/4 là 

khung an toàn nhất về điều kiêṇ nhiêṭ đô ̣ , tần suất nhiêṭ đô ̣thích hơp̣ (>18 
0
C và < 38

0
C 

cho phân bào giảm nhiêm̃ ;  >22 
0
C và < 35

0
C cho lúa trỗ ) cao nhất  và vu ̣H è Thu sao 

cho lúa trỗ sau 25/7 để tránh nhiệt độ quá cao >35
0
C và thu hoac̣h trước ngày 5/9 để 

tránh lụt .  

Lươṇg giống : lươṇg giống gieo sa ̣khoảng 100-120kg/ha. Nếu lúa cấy , mâṭ đô ̣

cấy phổ biến là 49 khóm /m
2.  

Phân bón: hầu h ết nông dân không còn tập quán bón phân hữu cơ cho ruộng lúa 

mà chỉ sử dụng phân hóa học . Đối với lúa nước , lươṇg phân bón hóa hoc̣ khá cao , phổ 

biến khoảng 13-15 kg Urea + 20-25 kg lân + 6-9 kg Kali /sào Trung Bộ (500m
2
), có thể  

do nhiều năm không sử duṇg phân hữu cơ làm cho lý hóa tính của đất ngày càng kém 

làm cho hệ số sử dụng phân bón không cao . Hơn nữa , điều kiêṇ thời tiết khí hâụ ở 

Thừa Thiên Huế có mưa nhiều trong vu ̣Đông Xuân và nắng nóng  trong vu ̣Hè Thu có 

thể cũng là nguyên nhân làm cho mất dinh dưỡng khoáng do rửa trôi , xói mòn và bay 

hơi. 
-Lúa cạn /đất dốc :  

Thời vu ̣ : gieo giữa-cuối tháng 4. Thu hoạch cuối tháng 10 - đầu tháng 11 

Mật độ gieo: 42 hốc/m
2 
(4-5 hạt/hốc). 

Phân bón : Không sử dụng bất kỳ loaị phân bón nào . 

Nước: phụ thuộc vào nước mưa . 

Không sử dụng hóa chất nông nghiệp để phòng trừ sâu bêṇh . 
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Nhìn chung , khả năng phát triển lúa gạo hàng hoá tại Thừa Thiên Huế có nhiều 

tiềm năng, nhưng diện t ích lúa chất lượng và lúa đặc sản hiện tại chiếm tỉ lê ̣còn thấp 

so với  tổng diện tích canh tác lúa. Đó cũng là điểm hạn chế hiệu quả sản xuất trên đơn 

vị diện tích trong sản xuất lúa gạo của Thừa Thiên Huế.  

3. Tình hình sản xuất lúa ở vùng dự án : 

Qua điều tra thu thập thông tin và phân tích số liệu, chúng tôi thấy rằng tại hai 

huyện Hương Thủy và A  Lưới có sự khác biệt rất lớn.  

Tại huyện Hương Thủy: Đa số các hộ dân ở đây có số nhân khẩu trong gia đình 

từ 4 – 5 khẩu/ hộ, trong đó số lao động chính chiếm gần một nửa. Tuy nhiên, lực lượng 

tham gia vào sản xuất nông nghiệp rất ít, chủ yếu tập trung vào kinh doanh hoặc làm 

nghề phụ, nhưng bù lại với trình độ canh tác lúa của người dân ở đây khá cao diện tích 

mỗi hộ trung bình đạt khoảng 5-6 sào trung bộ (500m
2
)/ hộ gia đình . Diêṇ tích gieo 

trồng lúa cả năm của huyêṇ khoảng 6.300 ha, năng suất trung bình đối với lúa ở đây 

đạt từ 57  – 58 tạ/ha, trong đó lúa chất lươṇg chiếm khoảng 21-30% diêṇ tích tâp̣ trung 

ở các xã Thủy Dương , Thủ y Thanh , Thủy Phù… và giống chủ lực là HT 1, IRi352… 

năng suất khoảng 50 tạ/ha, nơi cao có thể 60 tạ/ha.  Điều này là do sự phát triển mạnh 

mẽ của các Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp với sự quản lý tốt và trình đô ̣thâm canh 

của nông dân rấ t cao. Tuy nhiên các giống chất lươṇg đang sử duṇg như HT 1 có xu thế 

thoái hóa , dê ̃đổ , nhiêm̃ sâu bêṇh… Các loại đất trồng khác như đất trồng lạc , rau đâụ 

các loại… là không đáng kể. Nói chung cây lúa là cây trồng chủ đạo tại đây.  

Ngược lại, tại huyện A Lưới với số khẩu trong gia đình cũng từ 5-6 khẩu/hộ, 

nhưng lực lượng lao động chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. 

Với trình độ dân trí thấp cộng với lực lượng khuyến nông mỏng và yếu nên hầu như 

người nông dân chưa áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói 

chung và cây lúa cạn nói riêng. Diêṇ tích lúa nước khoảng 1.696 ha, năng suất trung 

bình chỉ đạt 46,2 tạ/ha, riêng lúa caṇ đăc̣ sản khoảng 670 ha, chủ yếu các giống Ra Dư , 

A Vao , Trưi , Lóc…tâp̣ trung ở Hồng Thủy , Hồng Bắc , Nhâm, A Roằng… năng suất 

trung bình chỉ đạt 16 tạ/ha.  

Bảng 1: Diện tích, năng suất và chất lƣợng các loại giống lúa vùng dƣ ̣án  

TT 
Điạ điểm/loại  

giống 

Diêṇ tích 

gieo trồng 

(ha) 

% Diện 

tích 

gieo trồng 

Năng suất 

trung biǹh   

(tạ/ha) 

Phẩm chất gạo 

I Huyêṇ Hƣơng 

Thủy  

6.300 100 57-58  

1 Giống lúa thường 4.730 75 60,0  Bình thường, gạo cứng 

2 Giống lúa chất 

lượng 

1.570 25 50,0  Gạo mềm, ngon cơm,  

có mùi thơm 

II Huyêṇ A Lƣới  2.366 100 37,6  

1  Giống lú a thường  1.696 72 46,2 Bình thường, gạo cứng 

2 Lúa đặc sản Ra 

Dư, Trưi, Lóc, A 

Vao… 

670 28 16,0 Gạo mềm,dẻo, ngon 

cơm, có mùi thơm 
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Theo kết quả điều tra trên địa bàn vùng dư ̣án ở bảng 1, cho thấy: có khoảng 

74,3% diện tích là lúa thường, khoảng 1 8 % diện tích lúa gieo trồng là lúa chất lượng 

(chủ yếu là HT 1, IRi352…), và 7,7% lúa đặc sản . Hương Thủy và A Lưới là những 

vùng đặc trưng có tiềm năng để sản xuất lúa gạo hàng hóa tập trung ở Thừa Thiên Huế . 
4. Tình hình sâu bệnh hại đối với lúa: 

 Theo người dân trồng lúa cho biết trong những năm gần đây loại sâu bêṇh gây 

hại chủ yếu là sâu cuốn lá nhỏ , rầy nâu , bọ trĩ , bọ xít…và bệnh đạo ôn , khô vằn , lem 

lép hạt , lùn sọc đen ... Đáng chú ý nhất là bêṇh đaọ ôn , rầy nâu và gần đây là bệnh lùn 

sọc đen. Vụ Đông Xuân 2009-2010, bêṇh đaọ ôn lá haị trên 1.895 ha, tỉ lệ bệnh 5-10%, 

cấp 1-3, trong đó diêṇ tích bi ̣ haị năṇg 234 ha, tỉ lệ bệnh >50%, cấp 5-9; bệnh đaọ ôn 

cổ bông haị 179 ha, tỉ lệ bệnh khoảng 5%. ( Nguồn : Chi cuc̣ Bảo vê ̣thưc̣ vâṭ tỉnh Thừa 

Thiên Huế, 2010).  

 

5. Về thị trƣờng 

Qua điều tra , 80 - 90% nông dân (năm 2009) thường bán thóc vào thời điểm 

tháng 6-7 và tháng 10-11 là thời điểm phải thanh toán khoản đầu tư cho sản xuất và c ác 

khoản đóng góp cho địa phương. Bình quân hàng vụ mỗi nông hộ bán ra thị trường 

khoảng 600 kg thóc, chiếm tỷ lệ khoảng 65 – 80 % lượng thóc của gia đình. Trong đó 

người buôn bán nhỏ đến nhà trực tiếp mua khoảng 70 – 80%, số còn lại bán cho các 

dịch vụ khác cho những hộ sản xuất nghề phụ như nấu rươụ , làm bún , bánh đa . Thóc 

thường được bán giá tại thời điểm năm 2009 là khoảng 3.500- 3.800đ/kg đối với lúa 

thường . Giá bán của lúa chất lượng cao tại đây chỉ đạt khoảng 4.500 – 5.000đ/kg, lúa 

đăc̣ sản 10.000-15.000đ/kg; tuy nhiên giá bán thóc chất lươṇg cao và đăc̣ sản còn rất 

bấp bênh . 

Số hộ gia đình còn lại 10-20% kinh tế khá có các nguồn thu nhập khác ngoài sản 

xuất nông nghiệp không bán vào thời điểm này, thường bán vào giai đoạn giáp hạt, gần 

tháng Tết như tháng 12-1  và tháng 3-4 có giá bán cao hơn, với lúa thường là 

4.500đ/kg-5.000đ/kg,  lúa chất lượng giá 6.000 -6.500đ/kg và lúa đặc sản 25.000đ/kg.  

 

6 Tính toán hiệu quả kinh tế đối với các giống lúa  

Kỹ thuật canh tác cũng như giá trị đầu tư cho một đơn vị diện tích của mỗi loại 

giống lúa là không giống nhau . Đối với lúa chất lượng và lúa đặc sản  đòi hỏi kỹ thuật 

canh tác phức tạp hơn , mức chi phí ban đầu cao hơn so với lúa thường . Năng suất của 

lúa chất lượng và lúa đặc sản thường không cao  bằng lúa thường (tính trên cùng một 

đơn vị diện tích), nhưng ngược lại  lúa chất lượng cao và lúa đặc sản có giá bán trên thị 

trường thường cao hơn lúa thường 1,2 - 1,5 lần. Một câu hỏi đặt ra là canh tác loại lúa 

nào thì người dân có lợi nhuận cao hơn? Trong quá trình điều tra thu thập thông tin do 

người dân tự tính toán chúng tôi thu được kết quả ở bảng 2:   

- Đối với cấy giống lúa thường : lãi khoảng 9,5 triêụ đồng /ha.
 

- Đối với giống lúa chất lượng : lãi khoảng 11,7 triêụ đồng/ha 

- Đối với giống lúa đặc sản : lãi khoảng 6,0 triêụ đồng/ha, sở di ̃lãi không thể cao hơn vì 

trên đất dốc chỉ gieo trồng giống lúa cảm quang bản điạ . 
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 Như vâỵ , sản xuất lúa chất lươṇg cao mang laị lơị nhuâṇ cao hơn sản xuất lúa 

thường rõ rêṭ . Đối với lúa đăc̣ sản , chủ yếu là các giống lúa nương đặc sản địa phương 

đươc̣ trồng trên đất dốc , quảng canh nên năng suất rất thấp ; nếu nghiên cứu đầu tư 

thâm canh thì có thể tăng thu nhâp̣ rất cao . Tuy vâỵ , giá lúa chất lượng rất bấp bênh , 

không ổn điṇh như lúa thường ; vì thế người dân rất bị động khi lập kế hoạch sản xuất . 
Bảng 2:Hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa gạo tại Thừa Thiên Huế.  

TT Khoản đầu tƣ  Đơn vi ̣ tính  Lúa thƣờng Lúa chất lƣợng Lúa đặc sản 

I Tổng thu Đồng/ha 20.900.000 25.000.000 16.000.000 

1 Năng suất tạ/ha 55 50 16 

2 Giá bán đ/kg 3.800 5.000 10.000 

II Tổng chi đồng  11.400.000 13.300.000 10.000.000 

1 Giống Đồng /ha 600.000 900.000 4.000.000 

2 Phân bón Đồng /ha 3.600.000 4.400.000 - 

3 Thuốc BVTV Đồng /ha 1.200.000 2.000.000 - 

4 
Làm đất (cày, 

bừa...) 
Đồng /ha 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

5 
Công cấy , chăm 
sóc, thu hoạch 

Đồng /ha 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

III Lãi (I-II)) Đồng /ha 9.500.000 11.700.000 6.000.000 

7. Cơ cấu thu nhập của nông hộ theo ngành nghề:  

Trung bình mỗi hộ dân có mức thu nhập về trồng trọt đạt 10 – 13 triệu/ năm. 

Trong đó lúa thường đạt 2- 3 triệu/ năm, lúa chất lượng và lúa đặc sản đạt 5,0 – 6,0 

triệu/năm, còn lại là chăn nuôi đạt khoảng 2- 3 triệu/ năm và một số dịch vụ khác. 

8. Các thông tin khác liên quan đến sản xuất lúa  

 Theo tập quán canh tác ở các địa phương trong tỉnh, đa số:  

- Lúa được cung cấp đủ nước tưới trong suốt cả vụ, người dân thường mua giống của 

HTX, loại giống được sử dụng để cấy chủ yếu là giống lúa xác nhận, hàng năm người 

dân của xã đều được tập huấn kỹ thuật 1 lần/năm.  

- Đa số người dân trong xã thích gieo cấy những giống lúa thơm chất lượng, chống 

chịu sâu bệnh, năng suất. 

- Riêng lúa đăc̣ sản chỉ tâp̣ trung ở A Lưới canh tác quảng c anh trên đất dốc , sản xuất 

nhờ nước trời , không sử duṇg bất kỳ hóa chất nông nghiệp nào .  

9. Những thuâṇ lơị -khó khăn trong sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa đặc sản  

Thuâṇ lơị : 

- Đã có chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về viêc̣  qui hoac̣h và phát triển lúa 

chất lươṇg 10.000 ha và lên 15.000 ha đến năm 2015. 

- Bà con nông dân ít nhiều có kinh nghiệm sản xuất và có thị trường kinh doanh lúa 

chất lươṇg và đăc̣ sản .  

- Huế là trung tâm du lịch nên có nhu cầu cao về gạo chất lượng cao. 
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Khó khăn : 

- Gặp khó khăn trong việc chủ động giống.  

- Chủng loại giống chất lượng còn nghèo nàn , trong khi đã có nhiều giống mới đã đươc̣ 

chọn tạo cho năng suất chất lượng cao nhưng chưa được giới thiệu đến TT  Huế. 

- Khi gieo trồng lúa chất lượng và lúa đặc sản hay gặp phải rủi , nhất là giá cả đầu ra . 

- Kỹ thuật gieo trồng ở một số nơi còn lạc hậu, chưa áp dụng tốt các biện pháp phòng 

trừ sâu bệnh cho lúa chất lượng và lúa đặc sản.  

- Quy mô sản xuất còn nhỏ, manh mún , một số địa điểm không chủ động tưới tiêu , nhất 

là vùng đồi . 

- Đối tượng sản xuất hầu hết là các nông hộ dân nghèo, trình độ dân trí thấp không có 

vốn để đầu tư sản xuất lớn. 

10. Kết luận:  

 Thừa Thiên Huế có rất nhiều tiềm năng để sả n xuất hàng hóa lúa gaọ chất 

lươṇg. Diêṇ tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 53.000 ha, trong đó lúa chất lươṇg và 

đăc̣ sản chiếm khoảng 16-17% diêṇ tích, chủ lực là HT 1, IRi352 ở đồng bằng và giống 

bản địa Trưi , Ra Dư , Lóc…trên vùng đồi núi . Bên caṇh đó Huế còn là trung tâm văn 

hóa du lịch nên thị trường gạo chất lượng có nhu cầu cao . Sản xuất lúa chất lươṇg và 

đăc̣ sản đã cho nông dân lãi thuần cao từ 6-11 triêụ đồng/ha. Tuy nhiên sản xuất lú a 

chất lươṇg và đăc̣ sản vẫn còn bấp bênh do công tác nghiên cứu và cung ứng giống lúa 

chất lươṇg chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa , và thị trường lúa chất lượng biến 

đôṇg rất thất thường . Hơn nữa , diêṇ tích sản xuất lúa chất lượng còn manh mún , chưa 

qui hoac̣h thành vùng tâp̣ trung qui mô lớn .  

 

 CHỦ NGHIỆM ĐỀ TÀI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Họ tên, ký và đóng dấu) 
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QUI TRÌNH THÂM CANH GIỐNG LÚA TL6  

 

Đoàn Nhân Ái, Lê Hữu Tiến 

 

I. Phạm vi áp dụng:  

Qui trình này áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
 

II. Đặc điểm sinh học: 

- Giống lúa TL 6 (AYT06) là giống lúa thơm đươc̣ chọn tạo từ tổ hợp lai BT 7 x KD18 

do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa thuần - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. 
Giống TL6 là giống lúa thuần, chịu thâm canh cao, cảm ôn, cấy được cả 2 vụ trong năm, thời 
gian sinh trưởng tương đương giống lúa HT1, vụ Đông Xuân khoảng 120-125 ngày, vụ Hè 

Thu  khoảng 105-110 ngày. Chiều cao cây trung bình 95-110 cm, đẻ nhánh khá, bông trung 
bình, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao, khối lượng 1000 hạt từ 22-23g, chịu rét khá, nhiễm nhẹ 

bệnh khô vằn, nhiễm bệnh đạo ôn. Giống lúa TL6 có năng suất cao, đạt đến 66 tạ/ha vụ Đông 
Xuân và 60 tạ/ha vụ Hè Thu. Giống TL6 có phẩm chất gạo ngon, thơm, cơm mềm, nhưng 
không dính. 

- Giống lúa TL6 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế đưa vào 
khảo nghiệm từ năm 2010-2011. Đây là  giống rất có triển vọng để đưa vào bổ sung thêm bộ 

giống lúa chất lượng ở Thừa Thiên Huế.  
 

III. Kỹ thuật thâm canh 

1. Thời vụ: Bố trí lịch thời vụ sao cho thời kỳ lúa trỗ trong điều kiêṇ ngoaị cảnh phù hơp̣ 
với yêu cầu sinh thái của cây lúa và tránh đươc̣ những yếu tố thời tiết khắc nghiêṭ trong quá 

trình canh tác ở Thừa Thiên Hu ế như rét đậm đầu vụ Đông Xuân , lũ Tiểu Mãn 21/5, gió Tây 
Nam khô nóng vào tháng 7, lũ lụt sau 5/9. Vụ Đông Xuân bố trí lúa trỗ từ 10/4-25/4 và trong 
vụ Hè Thu lúa trỗ sau 25/7 và thu hoạch trước 5/9.  

Đối với lúa cấy: 
Vụ Đông Xuân: - Gieo mạ: ngày 5/1-20/1 

     - Cấy:        ngày 10/2-20/2 
Vụ Hè Thu:        -  Gieo mạ: ngày 10/5-15/5 

  - Cấy:       ngày 5/6-10/6 

Đối với lúa gieo thẳng: thời vụ gieo chậm hơn so với ngày gieo mạ cấy 7-10 ngày (vụ 
Hè Thu) và 10-15 ngày (vụ Đông Xuân).  

2. Tuổi mạ cấy:  4-4,5  lá. 
3. Yêu cầu về đất: bằng phẳng và chủ động tưới tiêu . Cày bừa kỹ , nhặt sạch cỏ dại , bảo 

đảm giữ đủ nước trên ruộng . 

4. Mật độ cấy: 42 khóm/m2. Gieo thẳng: 80 kg/ha. 
5. Bón phân  

- Lượng tổng số: Phân chuồng 8-10 tấn/ ha + phân hóa học 100 N: 90 P2O5:90 K5O. 
Lượng N bón vụ Đông Xuân thấp hơn hơn vụ Hè Thu.  

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân. Phân đạm và kali bón 

theo thời điểm như sau: 
 

 
 

 



73 
 

Thời điểm 
N K2O 

Vụ ĐX Vụ HT Cả 2 vụ 

Bón lót trước khi cấy /sạ 50 % 30% 30% 

Thúc 1: khi lúa bén rễ hồi xanh (lúa cấy ) 

             Khi lúa 3-4 lá (lúa gieo thẳng ) 

30% 30% 30% 

Thúc 2 : sau lần 1 10-12 ngày 0 20% 0 

Thúc 3: trước lúa trỗ khoảng 20 ngày 20% 20% 40% 

 
6. Tưới nước 

Từ cấy đến kết thúc đẻ nhánh giữ mực nước trên ruộng 3-5cm, các giai đoạn sau mực 
nước không quá 10 cm. Nếu ruôṇg chủ đôṇg nước , cuối thời kỳ đẻ nhánh (đẻ nhánh vô hiêụ ), 

trước khi lúa làm đòng thì tháo nước khoảng 2-3 ngày đến khi mặt ruộng khô nẻ „chân chim‟ 
thì cho nước vào lạ i; và thời kỳ chín sáp -chín hoàn toàn thì tháo cạn nước . 
7. Làm cỏ, sục bùn: Làm một lần kết hợp bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh . Nếu nhiêṭ đô ̣ < 

160C, không làm cỏ suc̣ bùn vì se ̃ảnh hưởng đến hê ̣thống rễ . 
8. Phòng trừ sâu bệnh 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM . Nếu gieo trồng chính vụ , không cần sử 
dụng thuốc trừ sâu haị .  

Chỉ sử dụng thuốc hoá học trong trường hợp : i)Nếu gieo trồng trà lúa quá sớm hoăc̣ 

quá muộn cần lưu ý bọ trĩ (thời kỳ ma ̣và bắ t đầu đẻ nhánh ), sâu đuc̣ thân bướm 2 chấm, bọ 
xít… (trong thời kỳ lúa trổ và ngâṃ sữa ) để có biện pháp phòng trừ kịp thời ; ii) phòng trừ bệnh 

khô vằn…hoặc môi giới truyền bệnh nguy hiểm như bêṇh vàng lùn , lùn sọc đen… thì phải 
tuân theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật.  

Riêng về bêṇh đaọ ôn là bêṇh rất nguy hiểm ở Thừa Thiên Huế trong khi TL 6 là giống 

nhiêm̃ bêṇh năṇg , nhất là đaọ ôn cổ bông  trong vu ̣Đông Xuân . Vì vậy trong quá trình canh tác 
phải hết sức  quan tâm , kết hơp̣ hài hòa giữa biêṇ pháp canh tác (gieo cấy mâṭ đô ̣phù hơp̣ ; bón 

phân cân đối , đầy đủ và hơp̣ lý ; cung cấp đủ nước… ) với biêṇ pháp hóa hoc̣ theo hướng dâñ 
của ngành Bảo vệ thực vật địa phương . 
  9. Thu hoạch: Gặt kịp thời khi có khoảng 85% số hạt/bông đã chín.  
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QUI TRÌNH THÂM CANH GIỐNG LÚA RA DƢ 

Đoàn Nhân Ái, Nguyễn Thành Luân 

 

I. Phạm vi áp dụng: 

 Áp dụng cho vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng có điều kiện sinh thái tương 
tự. 
II. Đặc điểm sinh học : 

Ra Dư là giống lúa đặc sản của dân tộc Tà Ôi , phẩm chất và giá tri ̣ đứng hàng đầu 
trong các giống lúa của dân tôc̣ ở vùng A Lưới , tỉnh Thừa Thiên Huế .  

Ra Dư là giống lúa caṇ dài ngày , thời gian sinh trưởng trên 180 ngày, cảm quang ngày 
ngắn. Gieo trồng 1 vụ trong năm . Chiều cao cây cao > 130 cm, đẻ nhánh khá , bông to , tỷ lệ hạt 
chắc trên bông cao , khối lượng 1000 hạt khoảng 28-29 g, chịu hạn tốt , nhiễm nhẹ bệnh khô 

vằn, chưa nhiễm bệnh đạo ôn . Ra Dư trỗ vào khoảng đầu tháng  10 hàng năm và cho năng suất 
đạt 28-30 tạ/ha nếu thâm canh .  

Giống lúa Ra Dư đã được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế khảo 
nghiệm ở huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế từ năm 2009-2011 và là giống lúa nương đặc sản có 
tiềm năng phát triển ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế . 

III. Kỹ thuật thâm canh:  

1. Thời vụ gieo: từ 15/4 đến 30/4:   Bố trí lịch thời vụ sao cho trước và sau khi gieo đất đủ ẩm . 

2. Yêu cầu về đất: Địa hình bằng phẳng hoăc̣ dốc <80,  loại đất phù sa đươc̣ bồi hoăc̣ k hông 
bồi ven sông suối , đất feralit đỏ vàng , đất nâu vàng trên phù sa cổ , thành phần cơ giới từ thịt 
nhẹ đến trung bình . Độ pH từ 4,5-6. Đất phải được làm kỹ , phẳng , sạch cỏ dại. 

3. Mật độ gieo: 36 hốc/m2. Gieo thẳng: 3-5 hạt/hốc. 
4. Bón phân:  

- Lượng tổng số: Phân hóa học 60 N: 80 P2O5:80 K2O + 500 kg phân vi sinh/ha.  
- Cách bón: Bón lót toàn bộ vi sinh + toàn bộ phân lân. Phân đạm và kaly bón theo thời 

điểm như sau: 

Thời điểm N K2O 

Thúc lần 1: khi lúa 3-4 lá  25% 25% 

Thúc lần 2: sau thúc 1 khoảng 30 ngày 25% 25% 

Thúc lần 3: sau thúc 2  khoảng 30 ngày 25% 25% 

Thúc lần 4: thúc đòng trước trỗ khoảng 20 ngày (khoảng 
ngày 10-15/9 dương lic̣h ) 

25% 25% 

Lúa Ra Dư có thời kỳ đẻ nhánh rất dài , hơn 3 tháng . Vì vậy tùy the o tình tình sinh 

trưởng của cây lúa và nhất là thời tiết để bón phân thúc đẻ nhánh lần 1, 2 và 3. Bón thúc khi 
đất đủ ẩm , nhưng cây phải khô ráo . Sau bón lần 3, nếu tình traṇg cây sinh trưởng kém thì bón 

thêm phân thúc , nhưng phải chấm dứt bón thúc đẻ nhánh vào đầu tháng 8; lúc này cây lúa 
bước qua giai đoaṇ làm đốt và bắt đầu vươn lóng , nếu bón thừa đaṃ cây se ̃yếu , dê ̃đổ. 
5.Tưới nước: Đối với lúa nương, hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa tự nhiên. 

6.Làm cỏ: Làm cỏ kết hợp với các lần bón thúc.  
7. Phòng trừ sâu bệnh: 

Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM. Nếu gieo trồng chính vụ, không cần sử dụng 
thuốc trừ sâu.  

8. Thu hoạch: Ra Dư trỗ bông đầu tháng 10 và chín khoảng đầu tháng 11.Gặt kịp thời khi có 

khoảng 85% số hạt/bông đã chín.  
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VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ  

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÓM TẮT 
KẾT QUẢ THƢC̣ HIÊṆ ĐỀ TÀI  THUÔC̣ DƢ ̣ÁN KHOA HOC̣  

CÔNG NGHÊ ̣NÔNG NGHIÊP̣ VỐN VAY ADB  

 

 

 

Tên đề tài: NGHIÊN CƢ́U TUYỂN CHOṆ VÀ PHÁT TRIỂN  

GIỐNG LÚA CHẤT LƢƠṆG CAO VÀ LÚA ĐĂC̣ SẢN  

CHO TỈNH THƢ̀A THIÊN HUẾ  

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản dƣ ̣án : Bô ̣Nông nghiêp̣ và PTNT  

Cơ quan chủ trì:  Viện Khoa học KT NN Bắc Trung Bộ.  

Chủ nhiệm đề tài: ThS Đoàn Nhân Ái 

Thời gian thƣc̣ hiêṇ đề tài : năm 2009-2011 

                      

 

 

Huế, năm 2011 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

           Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích gieo trồng lúa khoảng 52.000 ha năm 2010, 

trong đó các giống lúa chất lượng và lúa đặc sản đạt khoảng 8.500 – 10.000 ha, chiếm 

tỷ lệ 16-17%; giống lúa caṇ bản điạ khoảng 700 ha, chiếm 0,14%. Trong cơ cấu giống 

chất lượng cao, HT1 là giống chủ lực, nhưng năng suất và chất lượng chưa cao, chưa 

đáp ứng được yêu cầu sản xuất lúa gạo. Vì thế, chúng tôi đã thực hiện dự án: “Nghiên 

cứu tuyển chọn và phát triển lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên 

Huế” từ năm 2009-2011 nhằm tuyển chọn và phát triển giống chất lượng cao và giống 
đặc sản góp phần đa dạng hoá bộ giống lúa theo hướng sản xuất hàng hoá, bảo đảm an 

ninh lương thực, tăng thu nhập cho nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Tuyển chọn các giống lúa chất lượng cao và giống lúa đặc sản có năng suất cao 

(40-50 tạ/ha đối với giống lúa chất lượng cao, và 30-40 tạ/ha đối với giống lúa đặc 

sản), chất lượng tốt và phục tráng được giống lúa đặc sản phù hợp cho sản xuất hàng 

hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật tổng hợp sản xuất lúa chất lượng cao và lúa 

đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế tăng hiệu quả kinh tế từ 10-15% (so với đối chứng)  

- Xây dựng được mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở Thưà Thiên 

Huế .Đào tạo, hướng dẩn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho người nông dân trồng 

lúa, đặc biệt là nông dân nghèo và phụ nữ tại Thừa Thiên Huế. 

III. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

3.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Gồm 13 giống chất lượng: AC5, BM125, BM215, HC95, HT6, HT9, HT18, 

Hương Cốm, N46, PC10, TĐB6, TL6, và HT1(ĐC)  và 8 giống lúa đặc sản: Nếp Lào, 

Nếp Trụ, Lúa Lóc, Khẩu Ký, Paco, Ra Dư, Trưi và Séng Cù. 

- Địa điểm nghiên cứu: phường Thủy Dương - thị xã Hương Thủy, xã Lộc Sơn - 

huyện Phú Lộc, xã Hồng Quảng, xã Hồng Bắc – huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thời gian nghiên cứu: năm 2009-2011. 

3.2. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nội dung 2: Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng và lúa đặc sản phù hợp với 

điều kiện sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Nội dung 3: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa chất lượng và lúa đặc sản:  
Nội dung 4: Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa chất lượng cao và lúa đặc sản.  

 
3.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.3.1. Phương pháp điều tra 

- Thu thâp̣ số liêụ thứ cấp từ các báo cáo , tài liệu liên quan . 
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- Điều tra thu thập số liệu sơ cấp :  sử dụng các phương pháp điều tra nhanh nông 

thôn RRA và phương pháp điều tra nông thôn cùng tham gia PRA . Địa điểm : 6 xã ở 2 

huyê ṇ. 

- Huyện Hương Thủy: Xã Thủy Bằng, Thủy Châu và Thủy Dương.  

- Huyện A Lưới : Xã Hồng Quảng , A Đớt và A Roàng . 

Số phiếu điều tra: 20 phiếu/xã  

3.3.2. Phương pháp thí nghiệm 

- Phương pháp thí nghiệm theo tiêu chuẩn ngành 10 TCN 558-2002 (Quyết định 
số 143/2002/BNN-KHCN ngày 6 tháng 12 năm  2002).  

- Xử lý số liệu: theo phần mềm xử lý thống kê STATISTIX9.0 và EXCEL trên 

máy vi tính. 

IV. KẾT QUẢ DỰ ÁN 

4.1. Kết quả nghiên cứu khoa học 

4.1.1. Điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa  đặc sản trong 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

 Thừa Thiên Huế có rất nhiều tiềm năng để sản xuất hàng hóa lúa gaọ chất 

lươṇg . Diêṇ tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 52.000 ha, trong đó lúa chất lươṇg và 

đăc̣ sản chiếm khoảng 16% diêṇ tích, chủ lực là HT 1, IRi352 ở đồng bằng và giống lúa 

cạn trên đất dốc là các giống cảm quang Avao,  Trưi, Ra Dư , Lóc. Bên caṇh đó Huế còn 

là trung tâm văn hóa du lịch nên thị trường gạo chất lượng có nhu cầu cao . Sản xuất lúa 

chất lươṇg và đăc̣ sản đã cho nông dân lãi thuần cao từ 6-11 triêụ đồng/ha. Tuy nhiên 

sản xuất lúa chất lượng và đặc sản vẫn còn bấp bênh do công tác nghiên cứu và cung 
ứng giống lúa chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa , và thị trường lúa 

chất lươṇg biến đ ộng rất thất thường . Hơn nữa, diêṇ tích sản xuất lúa chất lươṇg còn 

manh mún , chưa qui hoac̣h thành vùng tâp̣ trung qui mô lớn .  

4.1.2. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lƣợng cao, giống lúa đặc sản 

4.1.2.1. Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lƣợng cao  

Vụ Đông Xuân năm 2009-2010 

-  Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa chất lƣợng:  

Kết quả bảng 1 cho thấy : 

 + Thời gian sinh trưởng: Giống N 46 và TĐB 6 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất 

từ 121 -122 ngày, giống AC 5 có thời gian sinh trưởng dài nhất từ 135 – 137 ngày, các 

giống còn lại có thời gian sinh trưởng ngắn ngày . 

+ Chiều cao cây: Chiều cao cây, tất cả các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm có 

chiều cao trung bình (88 -107 cm). 

+ Độ dài giai đoạn trỗ : Các giống HT6, PC10, TL6, TĐB6 có thời gian trỗ tập 

trung điểm 1 không quá 3 ngày, các giống còn lại đều có thời gian trỗ trung bình điểm 

5 từ 4 - 6 ngày. 

+ Độ thoát cổ bông tất cả các giống thí nghiệm đều thoát tốt (điểm 1) 

 + Độ tàn lá tất cả các giống thí nghiệm khi chín lá đòng đều biến vàng (điểm 5) 

 + Độ cứng cây tất cả các giống thí nghiệm khi chín từ nghiêng nhẹ điểm 3, đến hầu 

hết bị nghiêng (điểm 5)  
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Bảng 1: Một số đặc điểm về sinh trƣởng, phát triển các giống lúa chất lƣơṇg ở 2 

điểm Thủy Dƣơng và Lộc Sơn vu ̣Đông Xuân 2009-2010 

TT 
Tên giống 

 

Thủy Dƣơng Lộc Sơn Độ dài 

giai 

đoaṇ 

trỗ 
(điểm) 

Độ 

thoát cổ 

bông 

(điểm) 

Độ 

cứng 

cây 

(điểm) 

Độ 

tàn lá 

(điểm) 

TGST 
(ngày) 

 

Chiều 
 cao cây 

(cm) 

TGST 
(ngày) 

 

Chiều 
 cao cây 

(cm) 

1 AC5 137 96,58 135 89,80 5 1 3 5 

2 BM125 125 103,67 123 92,87 5 1 5 5 

3 BM215 125 101,80 123 92,51 5 1 5 5 

4 N46 122 101,87 121 91,91 5 1 3 5 

5 HC95 124 96,13 124 92,57 5 1 5 5 

6 HT1 (ĐC) 124 103,27 122 95,53 1 1 3 5 

7 HT6 125 96,93 125 94,58 1 1 3 5 

8 HT9 124 96,73 123 94,71 5 1 3 5 

9 HT18 127 104,07 126 97,65 5 1 5 5 

10 Hương Cốm 130 99,33 130 88,25 5 1 3 5 

11 PC10 128 96,00 126 90,20 1 1 5 5 

12 TĐB6 121 98,33 122 97,91 1 1 3 5 

13 TL6 124 99,33 125 96,82 1 1 3 5 

- Khả năng kháng nhiễm sâu bệnh hại của các giống chất lƣợng.  

Bảng 2: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng  ở Thủy Dƣơng 

và Lộc Sơn vụ Đông Xuân 2009-2010. 

TT Tên giống Bệnh Đạo ôn cổ bông  Bệnh Khô vằn 

1 AC 5 1 3 

2 BM 125 1 1 

3 BM 215 3 3 

4 N46 1 1 

5 HC95 1 1 

6 HT1 (ĐC) 3 3 

7 HT6 - 3 

8 HT9 - 1 

9 HT18 1 3 

10 Hương cốm 1 3 

11 PC 10 1 1 

12 TĐB6 1 3 

13 TL6 - 1 

Kết quả bảng 2, cho thấy:  

+ Bệnh đạo ôn  cổ bông : trong vu ̣ĐX 2009-2010, các giống đều bị nhiễm nhẹ 

bệnh đạo ôn cổ bông, riêng giống HT 6, HT9 và TL 6 chưa biểu hiêṇ nhiễm bệnh này . 
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+ Bệnh khô vằn: Các giống đều bị nhiễm nhẹ từ điểm 1- 3, vết bệnh từ 20-30% 

chiều cao cây. 

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống chất lƣợng vu ̣Đông Xuân 

2009-2010:  

Bảng 3: Năng suất các giống chất lƣợng ở Thủy Dƣơng và ở Lộc Sơn  vụ Đông Xuân 

2009-2010 

TT Tên giống 
Thuỷ Dƣơng  Lộc Sơn 

NSLT(tạ/ha)  NSTT(tạ/ha)  NSLT(tạ/ha)  NSTT(tạ/ha)  

1 AC5 64,14 49,33
ab 

77,48 54,70
bc 

2 BM125 74,79 62,63
ef 

75,00 61,63
cd 

3 BM215 75,32 62,00
ef 

64,95 58,30
bcd 

4 HC95 71,90 52,17
bcd 

73,07 62,67
cd 

5 HT1(ĐC) 66,09 54,33
cd 

68,37 55,33
bc 

6 HT6 70,61 54,50
cde 

69,23 54,17
bc 

7 HT9 76,84 64,17
f 

80,08 63,57
d 

8 HT18 67,46 54,00
cd 

68,20 59,37
bcd 

9 Hg cốm 60,51 51,00
bc 

69,84 57,40
bcd 

10 N46 77,35 58,83
def 

70,65 57,96
bcd 

11 PC10 72,90 57,00
cde 

71,83 46,07
a 

12 TĐB6 72,37 63,17
ef 

72,58 63,17
cd 

13 TL6 76,94 65,50
f 

75,53 66,03
d 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

Kết quả bảng 3 cho thấy : 

+ Các giống TL6, HT9, TĐB6, BM215, BM125, N46, PC10 là những giống có 

năng suất thực thu cao hơn so với đối chứng, nhưng chỉ có các giống TL6, HT9 sai 

khác có ý nghĩa 5% so với giống đối chứng ở cả 2 điểm khảo nghiệm.  

+ Các giống còn lại đều có năng suất thực thu thấp hơn so với giống đối chứng, 

nhưng không sai khác có ý nghĩa 5%.  

 

Vụ Hè Thu năm 2010  

- Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa chất lƣ ợng  

Kết quả bảng 4 cho thấy : 

+ Thời gian sinh trưởng tất cảc các giống tham gia thí nghiệm đều có thời gian 

sinh trưởng từ 105 – 111 ngày thuộc nhóm giống ngắn ngày . Giống BM 125, TĐB6, 

HT9, TL6  có thời gian sinh trưởng ngắn nhất  từ 107 đến 108 ngày trong vu ̣Hè Thu . 

+ Chiều cao cây, tất cả các giống thí nghiệm đều thuộc nhóm có chiều cao trung 

bình từ 95,67 – 109,53 cm. 

+ Độ dài giai đoạn trỗ : Hầu hết các giống tham gia thí nghiệm đều có thời gian 

trỗ tập trung  không quá 3 ngày, chỉ có giống BM215 trỗ trung bình  3 - 5 ngày.  
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Bảng 4: Một số đặc điểm về sinh trƣởng phát triển các giống lúa chất lƣơṇg ở 

Thủy Dƣơng   và Lộc Sơn vu ̣Hè Thu 2010 

TT 

 

Tên giống 

 

Thủy Dƣơng  Lộc Sơn Độ dài 

giai 

đoaṇ trỗ  

(điểm) 

Độ 

thoát cổ 

bông 

(điểm) 

Độ 

cứng 

cây 

(điểm) 

Độ tàn 

lá(điểm) 

 
TGST 

(ngày) 

 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

TGST 

(ngày) 

 

Chiều 

cao cây 

(cm) 

1 BM 125 108 106,33 107 99,60 1 1 5 5 

2 BM 215 109 109,40 110 103,87 5 1 5 5 

3 HC95 107 104,53 108 98,71 1 1 5 5 

4 HT1 (ĐC)  106 112,67 105 107,60 1 1 3 5 

5 HT9  109 107,53 111 102,60 1 1 3 5 

6 HT18 108 105,13 107 95,67 1 1 5 5 

7 TĐB6 107 107,07 108 99,93 1 1 3 5 

8 TL6  107 109,53 108 102,73 5 1 3 5 

- Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng vu ̣Hè Thu 2010 

Bảng 5: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của các giống chất lƣợng ở Thủy Dƣơng 

và  Lộc Sơn vụ Hè Thu 2010 

TT Tên Giống Đạo ôn cổ bông Khô vằn 

1 BM125 - 3 

2 BM215 - 3 

3 HC95 - 3 

4 HT1 ( ĐC) - 3 

5 HT9 - 3 

6 HT18 - 1 

7 TĐB6 - 3 

8 TL6 - 3 

Kết quả bảng 5 cho thấy:  

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: trong vu ̣Hè Thu 2010, không có giống nào biểu hiêṇ nhiêm̃ bêṇh 

đaọ ôn cổ bông.  

+ Bệnh khô vằn: Các giống đều bị nhiễm bệnh khô vằn ở mức nhẹ từ điểm 1 - 3, vết bệnh từ 

20 – 30% chiều cao cây.  

 

- Năng suất của các giống chất lƣợng vu ̣Hè Thu 2010:  

Kết quả thu đươc̣ ở bảng 6, cho thấy: 

+ Các giống HT9, TL6, HT18, TĐB6, BM125 có năng suất thực thu cao hơn so 

với đối chứng, nhưng chỉ có giống TL6, HT9 cao hơn có ý nghĩa 5% so với giống đối 

chứng HT1 ở cả 2 điểm khảo nghiệm. 

+ Các giống còn lại đều có năng suất thực thu thấp hơn so với giống đối chứng 

từ, nhưng không sai khác có ý nghĩa 5%.  
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Bảng 6: Năng suất của các giống chất lƣợng ở Thủy Dƣơng  và Lộc Sơn vu ̣HT 2010 

TT Tên giống 
Thuỷ Dƣơng  Lộc Sơn 

NSLT(tạ/ha)  NSTT(tạ/ha)  NSLT(tạ/ha)  NSTT(tạ/ha)  

1 BM125 60,21 54,33
abcd 

61,98 53,87
bcd 

2 BM215 58,65 49,00
a 

53,00 49,03
a 

3 HC95 60,06 53,83
abc 

60,78 51,67
ab 

4 HT1(ĐC) 58,09 53,50
ab 

59,41 52,83
ab 

5 HT9 70,38 59,67
cd 

69,27 57,70
cd 

6 HT18 62,34 56,67
bcd 

64,18 55,00
bcd 

7 TĐB6 66,94 56,50
bcd 

69,94 53,50
bc 

8 TL6 74,05 60,00
d 

67,93 58,13
d 

Ghi chú: các trị trung bình trong cùng cột kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

 Như vậy, qua khảo nghiệm tuyển chọn giống chất lượng qua 2 vụ Đông Xuân 

2009-2010 và  vụ Hè Thu 2010, giống TL6 có năng suất thực thu cao nhất và cao hơn 

so với giống đối chứng HT1 có ý nghĩa 5% ở 2 địa điểm Thủy Dương và Lộc Sơn.Vì 

thế, chúng tôi chọn TL6 để tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trong 2 vụ Hè thu 

2010 và Đông Xuân 2011. 

4.1.2.2. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật thâm canh lúa chất lƣợng cao T6  

Nghiên cứu liều lƣợng phân bón vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010 -2011 

- Khả năng kháng nhiễm sâu bệnh hại của giống TL 6 vụ Hè Thu 2010 và Đông 

Xuân 2010-2011.  

Bảng 7: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại của giống TL 6 qua các công thƣ́c phân 

bón vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

Công thức 
Vụ Hè Thu 2010 Vụ Đông Xuân 2010-2011 

Đạo ôn cổ bông Khô vằn Đạo ôn cổ bông Khô vằn 

80N - 3 7 3 

100N - 3 7 3 

120N(ĐC) - 3 7 3 

140 N - 3 9 3 

Kết quả bảng 7, cho thấy : 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: trong vụ Đông Xuân 2010-2011, TL6 qua các công 

thức thí nghiệm đều đã biểu hiêṇ bị nhiễm nặng bệnh đạo ôn cổ bông từ cấp 7-9  (vết 

bệnh bao quanh hoàn toàn cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhấ t, hoặc phần trục gần gốc 

bông, số hạt chắc ít hơn 30%) trong khi vu ̣Đông Xuân 2009-2010 chưa biểu hiêṇ . Kết 

quả này không phù hợp với đặc điểm kháng bệnh do nhóm tác giả giống TL 6 đã công 

bố là TL 6 chống chiụ tốt với đaọ ôn [4],[11]. Điều này có thể là do các chủng nấm Đạo 

ôn ở miền Bắc khác với các chủng ở Thừa Thiên Huế . Theo Nguyêñ Kiến Quốc và nnk 

(2010) những giống lúa mang gen pi-1, pi-5, pi-3 và pi-4 đều kháng tốt 23 chủng nấm 

Đaọ ôn ở miền B ắc, trong đó tốt nhất là giống mang gen pi-1 và pi-5 [11]; trong khi đó 
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theo Trương Thi ̣ Bích Phươṇg và nnk (2011), các giống lúa mang gen pi-1,  pi 12 (t), 

pita-2, pi 11 (t), pita, pib và pikm  kháng tốt 5 chủng nấm Đạo ôn ở Thừa Thiên  Huế 

[17]. Giống mang gen pi-1 đều kháng các chủng đạo ôn ở miền Bắc và cả ở Thừa 

Thiên Huế . Như vâỵ có thể TL 6 không mang gen pi-1 nên TL 6 tuy kháng ở miền Bắc , 

nhưng vẫn bi ̣ nhiêm̃ năṇg bêṇh đaọ ôn ở Thừa Thiên Huế . 

 + Bệnh khô vằn: TL6 qua các công thức thí nghiệm đều bị nhiễm cấp  3 (vết 

bệnh <30% chiều cao cây).  

- Năng suất của giống TL6 vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 

Bảng 8: Năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c phân bón ở Thủy Dƣơng và Lộc Sơn  vụ 

Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010 - 2011  

 Công thức 

Vụ Hè Thu 2010 
Vụ Đông Xuân  

2010 - 2011 

Thuỷ Dương Lộc Sơn Thuỷ Dương Lộc Sơn 

NSLT(t

ạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT(t

ạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

80N 60,96 51,83a 53,87 51,17a 78,49 54,53a 70,11 54,10a 

100N 66,58 56,20ab 55,92 55,50ab 74,11 58,27ab 74,83 57,30ab 

120N(ĐC) 78,19 59,67b 66,44 59,33b 76,85 60,33b 81,04 59,70b 

140 N 74,52 57,23ab 70,67 56,67ab 79,17 58,23ab 86,55 58,20ab 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

Kết quả bảng 8, cho thấy : 

Qua 2 vụ khảo nghiệm , tất cả các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực thu 

thấp hơn so với công thức đối chứng (120N), nhưng chỉ có công thức 80N thấp hơn có ý 

nghĩa 5%, giữa các công thức 100N, 120N và 140N không có sự sai khác có ý nghĩa 

5%. Như vâỵ , đối với TL6 bón mức phân 100N:90P2O5:90K2O là phù hơp̣ nhất . 

Nghiên cứu mật độ cấy cho giống TL 6 vụ Hè Thu 2010 và Đ.Xuân 2010-2011 

- Năng suất giống TL6 vụ Hè Thu 2010 và Đông Xuân 2010-2011 qua các công thức 

mật độ cấy:  

Bảng 9: Năng suất giống TL6 qua các công thƣ́c mâṭ đô ̣  ở Thủy Dƣơng và Lộc Sơn  vụ Hè 

Thu 2010 và vụ Đông Xuân 2010 – 2011 

Công thức 

Vụ Hè Thu 2010 
Vụ Đông Xuân  

2010 - 2011 

Thuỷ Dương Lộc Sơn Thuỷ Dương Lộc Sơn 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT(t

ạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTT 

(tạ/ha) 

42 khóm 72,57 58,33a 75,68 55,17a 80,79 55,17a 78,69 54,50a 

49 khóm(ĐC) 77,26 61,67a 74,96 56,67a 78,36 58,40a 72,91 57,50a 

56 khóm 65,41 57,33a 66,39 55,67a 76,27 57,60a 72,25 57,00a 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05)  

 Kết quả bảng 9, ta thấy :  
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Tất cả các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực thu thấp hơn so với công thức đối 

chứng, nhưng sai khác không có ý nghĩa 5% ở cả 2 điểm khảo nghiệm và qua cả 2 vụ Hè 

Thu 2010 và Đông Xuân 2011. Chứng tỏ mật độ cấy biến động từ 42 -56 khóm/m
2
 

không ảnh hưởng đến sự tăng giảm năng suất và nếu áp dụng mật độ  cấy 42 khóm/m
2
 

phù hợp hơn vì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn do giảm được lượng giống . 

 

Như vậy: Qua  kết quả các  thí nghiệm phân bón và mật độ giống TL6 vụ  Hè Thu 2010 và Đông 

Xuân 2010- 2011,  nhận thấy: 

+ Thời gian sinh trưởng TL6 thuộc nhóm ngắn ngày , chiều cao cây trung bình . 

Trong vu ̣Đông Xuân 2010-2011, thời gian sinh trưởng của TL 6 bất thường bi ̣kéo dài 

khoảng 24-25 ngày. 

+ Nhiễm nhẹ bệnh khô vằn, nhiễm nặng bệnh đạo ôn cổ bông vu ̣Đông Xuân. Tính 

kháng nhiễm sâu hại của TL6 chưa biểu hiện rõ nét. 

+ Mật độ cấy 42 khóm/m
2 
, bón phân theo công thức 100N: 90P2O5 : 90K2O là phù 

hơp̣ nhất cho cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu. 

4.1.3. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh lúa đặc sản : 

4.1.3.1. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đặc sản vu ̣mùa năm 2010 

 - Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa đặc sản vu ̣mùa 

2010 

Bảng 10: Một số đặc điểm về sinh trƣởng và phát triển  của các giống lúa đặc sản 

vụ mùa 2010 

TT Tên giống 

 TGST 

(ngày) 

 

Chiều cao 

cây (cm) 

 

Độ dài 

giai đoaṇ 

trỗ 

(điểm) 

Độ thoát 

cổ bông 

(điểm) 

Độ cứng 

cây 

(điểm) 

Độ tàn 

lá(điểm) 

 

1 Khẩu Ký 172 126,60 5 1 1 5 

2 Lúa Lóc 175 143,17 5 1 3 5 

3 Nếp Lào 172 98,70 9 1 1 5 

4 Nếp Trụ 170 135,97 5 1 1 5 

5 PaCo  172 143,50 5 1 1 5 

6 Ra Dư 179 133,50 9 1 1 5 

7 Séng Cù 148 85,13 9 1 1 5 

8 Trưi (ĐC)  180 138,10 9 1 3 5 

Kết quả bảng 10, cho thấy : 

 + Thời gian sinh trưởng : Các giống tham gia thí nghiệm đều thuộc nhóm dài 

ngày có thời gian sinh trưởng từ 170 – 180 ngày, riêng Séng Cù th uôc̣ nhóm trung 

ngày , thời gian sinh trưởng 148 ngày ở 3 điểm khảo nghiêṃ . 

+ Chiều cao cây tất cả các giống đều có chiều cao cây  ở mức cao >125cm, chỉ 

có giống Séng Cù và Nếp Lào có chiều cao cây trung bình từ 85,1 – 98,7cm.  

+ Độ dài giai đoa ̣n trỗ : tất cả những giống tham gia khảo nghiệm đều có độ dài 

giai đoaṇ trỗ từ trung bình (4-7 ngày) đến dài (>7 ngày ). 

+ Độ thoát cổ bông: tất cả các giống thí nghiệm đều thoát tốt.  
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+ Độ cứng cây: tất cả các giống thí nghiệm khi chín đều đứng khô ng bị nghiêng, 

chỉ có giống Séng Cù, lúa Lóc khi chín từ nghiêng nhẹ đến hầu hết bị nghiêng.  

+ Độ tàn lá tất cả các giống thí nghiệm khi chín các lá trên đều biến vàng . 

- Tính chống chịu của các giố ng lúa đăc̣ sản vu ̣mùa 2010 

Bảng 11: Khả năng kháng nhiễm bệnh hại và chiụ haṇ của các giống lúa đặc sản vu ̣

mùa 2010 tại 3 điểm Thôn 1, thôn Lê Lộc, thôn Lê Ninh vụ mùa 2010 

Tên Giống 

Thôn 1  Thôn Lê Lộc Thôn Lê Ninh 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn cổ 

bông    

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn  

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khẩu Ký 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Lúa Lóc  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nếp Lào  1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Nếp Trụ  1 1 3 1 1 3 1 1 3 

PaCo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ra Dư  1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Séng Cù   1 3 1 1 3 1 1 3 0 

 Trưi(ĐC)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kết quả bảng 11, cho thấy :  

+ Đạo ôn cổ bông: Tất cả các giống đều bị nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn cổ bông điểm 1 - 

3, vết bệnh có trên một vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2.  

+ Bệnh khô vằn: Các giống đều bị nhiễm nhẹ bệnh khô vằn điểm 1, vết bệnh thấp 

hơn 20% chiều cao cây. 

+ Khả năng chịu hạn: tất cả các giống có khả năng chịu hạn điểm 1, lá bình thường 

đến chữ V nông. Chỉ có giống nếp trụ có khả năng chịu hạn yếu lá có hình chữ V sâu 

(điểm 3)  

- Năng suất giống lúa nƣơng đặc sản vu ̣mùa 2010 

Bảng 12: Năng suất giống lúa nƣơng đặc sản ở thôn 1, thôn Lê Lộc , thôn Lê Ninh vu ̣

mùa 2010 

TT Tên giống 

Thôn 1 Thôn Lê Lộc  Thôn Lê Ninh 

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

1 Khẩu Ký 44,70 23,95
bc 

37,95 26,83
ab 34,31 26,53

ab 

2  Lúa Lóc  55,99 30,73
d 

57,53 34,47
c 48,62 33,53

b 

3  Nếp Lào  41,27 19,25
a 

43,96 24,87
a 42,76 26,83

a 

4  Nếp Trụ  36,74 23,37
abc 

32,53 27,33
ab 31,81 29,73

ab 

5  PaCo  40,42 21,96
ab 

32,34 25,03
a 46,57 29,67

ab 

6  Ra Dư  45,92 31,39
d 

46,13 30,50
bc 44,22 31,00

b 

7  Séng Cù  36,27 20,11
ab 

39,15 24,00
a 36,37 25,33

a 

8  Trưi (ĐC)  48,56 26,38
c 

39,38 25,13
a 34,73 24,83

a 
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Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05) 

Kết quả bảng 12, cho thấy : 

+ Giống Ra Dư , lúa Lóc trồng trên đất dốc có năng suất thực thu cao hơn so với 

giống đối chứng Trưi từ 4,35 - 9,34 tạ/ha có ý nghĩa thống kê sinh hoc̣  5%  qua cả 3 

điạ điểm khảo nghiêṃ . 

+ Các giống còn lại có năng suất thực thu thấp hơn so với giống Trưi đối chứng.  
Như vậy:  Qua khảo nghiệm tuyển chọn giống lúa  đặc sản vụ mùa năm 2010, giống Ra 

Dư và Lóc có năng suất thực thu cao hơn so với giống đối chứng Trưi sai khác có ý 

nghĩa 5% ở cả 3 điểm khảo nghiệm. Trong đó Ra Dư có chất lượng gạo ngon, có triển 

vọng để phát triển sản xuất hàng hóa, trong khi Lóc chỉ năng suất cao nhưng chất 

lượng gạo không ngon chỉ có thể để sản xuất tự cung tự cấp góp phần bảo đảm an ninh 

lương thực vùng đồi núi.Vì thế, để đạt mục tiêu của dự án chúng tôi chọn Ra Dư và 

tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật thâm canh trong vụ mùa tiếp theo năm 2011. 

 

4.1.3.2.  Nghiên cứu ky ̃thuâṭ thâm canh lúa đặc sản Ra Dƣ năm 2011 

Nghiên cứu liều lƣợng phân bón thích hợp  

- Tính chống chịu của g iống Ra Dƣ vu ̣mùa 2011 

Bảng 13: Khả năng chịu hạn và kháng nhiễm sâu bệnh hại của giống Ra Dư qua các 

công thức phân bón vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Thôn 1 Thôn Lê Lộc Thôn Lê Nin 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn  

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

Khô 

vằn 

(điểm) 

Đạo ôn 

cổ bông 

(điểm) 

Chịu 

hạn 

(điểm) 

0N(ĐC)  1 0 1 1 0 1 1 1 1 

60N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

80N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

100N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Kết quả bảng 13 cho thấy :  

+ Bệnh khô vằn: Ra Dư qua các công thức phân  bón từ 0 N đến 100 N đều nhiễm 

nhẹ bêṇh khô vằn  điểm 1(vết bệnh thấp hơn 20% chiều cao cây) . Phải chăng do Ra Dư 

có lợi thế chiều cao cây  cao >130 cm và trên chân đất dốc ráo nước nên bêṇh khô vằn 

khó lây lan hơn ruộng lúa nước . 

 + Bệnh đạo ôn cổ bông : Ra Dư  chỉ nhiêm̃ rất nhe ̣bêṇh đaọ ôn cổ bông cấp 1 (vết 

bệnh có trên vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2) qua các mức bón phân từ 0-100N. 

Thâṭ tế , trong vu ̣Mùa rất hiếm khi bêṇh đaọ ôn gây haị trên giống nhiêm̃ . Tuy vâỵ Ra 

Dư là giống cảm quang và trỗ vào đầu tháng 10 là tháng nhiệt độ bắt đầu giảm và ẩm 

đô ̣không khí rất cao là điều kiêṇ rất thích hơp̣ cho bêṇh đaọ ôn phát sinh phát triển gây 

hại. 

+ Khả năng chịu hạn : Ra Dư có khả năng  chịu hạn tốt qua các công thức phân bón 

(lá bình thường đến chữ V nông ). Chứng tỏ mức N tăng lên 100N hỗn hơp̣ với 80P2O5 

và 80 K2O không ảnh hưởng đến khả năng chiụ haṇ của Ra Dư . 
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-  Năng suất của giống Ra Dƣ vu ̣mùa 2011 

Bảng 14: Năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c phân bón ở thôn 1, thôn Lê Ninh, 

thôn Lê Lộc vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Thôn 1 Thôn Lê Lộc Thôn Lê Ninh  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

0N(ĐC) 30,24 21,77
a 

28,43 20,57
a 

33,26 22,97
a 

60N 42,62 29,80
b 

40,06 28,60
b 

46,88 31,00
b 

80N 42,38 29,83
b 

39,84 28,63
b 

46,62 31,03
b 

100N 42,62 29,87
b 

40,06 28,67
b 

46,88 31,07
b 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05).  

Nền: 80P2O5:80K2O. 

Kết quả bảng 14, ta thấy: 

+ Ra Dư qua các công thức thí nghiệm đều có năng suất thực thu cao hơn so với 

công thức đối chứng  0N từ 8,03 -  8,10 tạ/ha có ý nghĩa 5% ở cả 3 điểm thí nghiệm . 

Giữa các công thức 60N, công thức 80N và công thức  100N đều không có sự sai khác 

có ý nghĩa 5%. Như vâỵ hiêụ suất phân bón của công thức 60N > công thức 80N> công 

thức 100N rõ rêṭ. Chứng tỏ đối với Ra Dư nếu bón phân vươṭ trên 60N:80P2O5:80K2O thì 

năng suất tăng lên không đáng tin câỵ  (95%).  

+ Nếu để sản xuất đươc̣ 1 tấn thóc , cây lúa hút 20 kg N-trong trường hơp̣ có bón 

lân- [24] thì hệ số sử dụng N của lúa Ra Dư trồng trên đất dốc rất thấp . So với công thức 0 

N, bón thêm 60N chỉ tăng năng suất 8, 03 tạ tức là cây chỉ hút 16 kg N, kết quả hê ̣số sử 

dụng phân N chỉ 26,8%; tương tư ̣công thức 80N là 20, 2% và công thức 100 N là 16,2%. 

+ Vì vậy, áp dụng công thức 60N:80P2O5:80K2O là phù hơp̣ và hiêụ quả nhất . 

Nghiên cứu mâṭ đô ̣gieo thích hợp trên giống lúa đặc sản Ra Dƣ  

- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống Ra Dƣ vu ̣mùa 2011 

Bảng 15: Năng suất giống Ra Dƣ qua các công thƣ́c mâṭ đô ̣gieo ở thôn 1 xã Hồng 

Quảng , thôn Lê Lộc , Thôn Lê Ninh vu ̣mùa 2011 

Công thức 

Thôn 1 Lê Lộc Lê Ninh  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

NSLT 

(tạ/ha)  

NSTT 

(tạ/ha)  

 36 khóm/m2  38,91 27,24a 37,20 26,04a 40,63 28,44a 

 42 khóm/m2(đc) 39,25 27,48a 37,54 26,28a 40,97 28,68a 

49 khóm/m2  39,64 27,75a 37,93 26,55a 41,36 28,95a 

Ghi chú: trong cùng cột, các trị trung bình kèm theo cùng mẫu tự thì sai khác không có ý nghĩa (P<0.05).  

Kết quả bảng 15, cho thấy : 

 Năng suất thưc̣ thu của Ra Dư trồng trên đất dốc qua các công thức mâṭ đô ̣gieo 

36, 42 và 49 khóm /m
2
 sai khác không có ý nghĩa 5%. Chứng tỏ gieo mâṭ đô ̣ 36 

khóm /m
2
 là phù hợp và hiệu quả nhất vì sẽ tiết kiệm lượng giống và công gieo . Tuy 
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vâỵ trong thưc̣ tế , để thay đổi tập quán gieo tỉa hạt giống của bà con nông dân không dễ  

dàng thực hiện ngay . 

- Đánh giá cảm quang chất lƣơṇg gaọ Ra Dƣ : rất ngon , ngọt , dẻo và thơm, không bị 

khô cứng khi cơm nguội. 

 Như vậy: Qua kết quả 2  thí nghiệm phân bón và mật độ giống Ra Dư vụ mùa 

năm 2011, cho thấy: Áp dụng biện pháp gieo tỉa mật độ 36 khóm/m
2
 và bón phân theo 

công thức 60N: 80P2O5 : 80K2O mang laị hiêụ quả cao nhất. 

4.1.4. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa chất lƣợng cao và lúa đặc 

sản vụ Hè Thu năm 2011 

4.1.4.1. Kết quả thực hiện mô hình 

Bảng 16a: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa chất lƣợng cao  

T

T 
Hạng mục  ĐVT 

TL6 HT1 Đối chứng 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(1000đ) 

Thành 
tiền 

(1000đ) 

Số 

lượng 

Thành 
tiền 

(1000đ) 

A Tổng thu tạ 59,55 750 44.662 52 39.000 

B Tổng chi phí  
   

20.526 
 

21.676 

1 Giống kg 80 15 1.200 80 1.200 

2 Phân bón 
   

6.090 
 

6.520 

 
Đạm Ure kg 217 10 2.170 240 2.400 

 
Kaliclorua kg 160 12 1.920 160 1.920 

 
Lân Nung chảy kg 500 4 2.000 500 2.000 

3 Thuốc BVTV 
   

1.000 
 

1.450 

 
Sofit 100cc chai 20 25 500 20 500 

 
Dacunin(trừ chuột) gói 40 12 500 40 500 

 
Validacin 120cc chai 10 20 200 14 280 

 
Motox100cc chai 

   
14 84 

 
Basa 240cc chai 

   
5 86 

4 Công lao động  
   

9.180 
 

9.450 

 

Công ủ giống, gieo 

mạ 
công 20 90 1.800 20 1.800 

 
Công làm đất công 10 90 900 10 900 

 
Công cấy công 30 90 2.700 30 2.700 

 

Công phun thuốc, bón 

phân 
công 12 90 1.080 15 1.350 

 
Công thu hoạch công 30 90 2.700 30 2.700 

5 Chi khác 
   

3.056 
 

3.056 

 
Thuê máy làm đất  đồng 1 1.400 1.400 1 1.400 

 
Thuê máy tuốt lúa đồng 1 326 326 1 326 

 
Thuế đất  đồng 1 1.330 1.330 1 1.330 

C Lợi nhuận đồng 
  

24.136 
 

17.324 
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Bảng 16b: So sánh năng suất và hiêụ quả kinh tế 

TT Giống 

Năng suất  Hiệu quả kinh tế  

Năng suất 

thực thu 

(tạ/ha)  

Tỷ lệ % 

vượt so đối 

chứng  

Lãi thuần (triệu 

đồng/ha)  

 

Tỷ lệ % vượt 

so đối chứng  

1 TL6 59,55 14,52 24,14 39,4 

2 HT1 (ĐC)  52,00 0,00 17,32 0,00 

Kết quả bảng 16, cho thấy: 

Mô hình sản xuất lúa TL 6 cho năng suất tăng 14% và hiệu quả kinh tế tăng 39% 

cao hơn đối chứng HT 1 rõ rệt, chủ yếu một phần do đặc tính của giống năng suất cao 

và một phần do giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật . Kết quả thưc̣ hiêṇ mô 

hình đã đạt mục tiêu đề tài đã đề ra . 

Bảng 17a: Năng suất thực thu và hiệu quả kinh tế từ mô hình lúa đặc sản Ra Dƣ 

T

T 
Hạng mục  ĐVT 

Mô hiǹh thâ m canh (1ha) 
Theo  nông dân 

(1ha) 

Số lƣợng  
Đơn giá 

(1000đ) 

Thành 

tiền 

(1000đ) 

Số lƣợng  

Thành 

tiền 

(1000đ) 

A Tổng thu kg 2.707 15 40.605 1.600 24.000 

B Tổng chi phí  
   

19.865 
 

11.500 

I Giống kg 50 35 1.750 70 2.450 

II Phân bón 
   

4.702 
  

1 Đạm Ure kg 133 10 1.330 0 0 

2 Kaliclorua kg 133 12 1.596 0 0 

3 
Lân Nung 

chảy 
kg 444 4 1.776 0 0 

III Công l.động 
   

13.140 
 

8.910 

1 Công làm đất công 56 90 5.040 30 2.700 

2 Gieo lúa công 30 90 2.700 30 2.700 

3 
Làm cỏ, bón 

phân 
công 30 90 2.700 19 1.710 

4 
Công thu 

hoạch 
công 30 90 2.700 20 1.800 

IV Chi khác 
   

273 
 

140 

1 
Thuê máy tuốt 

lúa 
đồng 

  
273 

 
140 

C Lợi nhuận đồng  
  

20.740 
 

12.500 
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Bảng 17b: So sánh năng suất và hiêụ quả kinh tế 

TT Giống 

Năng suất  Hiệu quả kinh tế  

Năng suất 

thực thu(tạ/ha) 

Tỷ lệ % vượt so 

đối chứng 

Lãi thuần 

(triệu đồng/ha)  

Tỷ lệ % vượt 

so đối chứng 

1 Thâm canh 27,07 69,16 20,74 65,96 

2 Không thâm canh 16,00 0 12,50 0 

Kết quả bảng 17, cho thấy: 

Mô hình sản xuất lúa Ra Dư thâm canh cho năng suất vươṭ 69% và hiệu quả 

kinh tế cao hơn rất nhiều lần , vươṭ 65% so với đối chứng Ra Dư không thâm canh theo 

tâp̣ quán nông dân . 

4.2. TỔNG HƠP̣ SẢN PHẨM ĐỀ TÀI  

4.2.1. Các sản phẩm khoa học  

Bảng 18: Các sản phẩm khoa học của dự án  

TT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Theo kế 

hoạch phê 

duyêṭ 

Số lƣợng 

đạt đƣợc  

% so kế 

hoạch 

1 Giống lúa : giống     

 Lúa chất lượng cao   1 1 100 

 Giống đăc̣ sản   1 1 100 

2 

Qui trình kỹ thuâṭ tổng hơp̣ 

sản xuất lúa chất lươṇg cao 

và lúa đặc sản  

Quy trình 2 2 100 

3 

Báo cáo phâ n tích về hiêṇ 
trạng sản xuất , chế biến , bảo 

quản và tiêu thụ sản phẩm 

lúa gạo ở tỉnh T T Huế  

Báo cáo 1 1 100 

4 

Mô hình thử nghiêṃ áp 

dụng giống và qui trình 

canh tác mới  

ha 4 4 100 

5 Bài báo khoa hoc̣  Bài báo 2 2 100 

6 Đào tạo      

 Thạc sĩ  Người  0 1 vươṭ  

 Đại học Người  0 1 vươṭ  

4.2.2. Kết quả  đào tạo, tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân  

Bảng 19: Kết quả đào taọ , tâp̣ huấn  

TT Số lớp 
Số 

ngƣời/lớp 

Ngày /lớp 

 

Tổng số ngƣời  Ghi chú 

Tổng số Nữ Dân tộc thiểu số  

1 2 50 1 100 70 42 Năm2011 

4.3. TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

4.3.1. Hiệu quả môi trường 
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- Đã tác động một phần nhỏ cải tạo môi trường trong phạm vi diện tích tham gia 

thí nghiệm do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cân đố i. Đất 

thu hoạch sớm cày đất để ải cải tạo độ tơi xốp đất và thải độc tố trong đất do quá trình 

trao đổi chất giữa cây trồng với đất.  

- Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn lúa đặc sản năng suất cao, ổn định, nhất là 

giống lúa nương đặc sản Ra Dư đã thay đổi tập quán du canh của đồng bào dân tộc 

thiểu số trên vùng núi, họ không còn phá rừng, đốt rẫy để tìm đất trồng mới hàng năm 

đã góp phần bảo vệ môi trường rất hiệu quả. Ngoài ra, khi áp dụng qui trình thâm canh 

hợp lý còn bảo tồn đất, nước trên vùng đồi. 
4.3.2. Hiệu quả xã hội  

- Tạo sự tư duy logic và cách thức triển khai của khuyến nông viên đối với thí 

nghiệm đồng ruộng có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân.  

- Nhằm nâng cao kiến thức cho người trồng lúa đã tiến hành tập huấn sản x uất 

giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản tại Thừa Thiên Huế. 

Ngoài ra , thông qua thưc̣ hiêṇ dư ̣án đã nâng cao đươc̣ trình đô ̣chuyên môn , 

quản lý , nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa hoc̣ và khuyến nông cho tất cả cán bô ̣tham 

gia thưc̣ hiêṇ dư án .  

 

4.3. TÌNH HÌNH SƢ̉ DUṆG KINH PHÍ   

Bảng 20: Tình hình sử dụng kinh phí                                Đơn vi ̣tính: 1000đ 

Nội dung chi 
Kinh phí theo dự 

toán 
Kinh phí đƣợc cấp 

Kinh phí đã sử 

dụng 

Tổng kinh phí  600.000 600.000 600.000 

Năm 2009 90.000 90.000 90.000 

Năm 2010 300.000 300.000 300.000 

Năm 2011 210.000 210.000 210.000 

V. Kết luận và kiến nghị  

5.1.Kết luận 

Đề tài đã thưc̣ hiêṇ tất cả các nôị dung nghiên cứu và đaṭ đươc̣ muc̣ tiêu , sản phẩm đề 

tài theo bản Thuyết minh và Hơp̣ đồng Khoa hoc̣ Công nghê ̣đã duyêṭ , cụ thể : 

1. Đã đánh giá tình hình sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản : Thừa Thiên Huế có rất 

nhiều tiềm năng để sản xuất hàng hóa lúa gaọ chất lươṇg . Diêṇ tích gieo tr ồng lúa hàng 

năm khoảng 53.000 ha, trong đó lúa chất lươṇg và đăc̣ sản chiếm khoảng 16-17% diêṇ 

tích, chủ lực là HT 1, IRi352 ở đồng bằng và giống bản địa Trưi , Ra Dư , Lóc…trên đất 

dốc vùng đồi núi . Bên caṇh đó Huế còn là trung tâm văn hóa du lic̣h nên thi ̣ trường gaọ 

chất lươṇg có nhu cầu cao . Sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản đã cho nông dân lãi 

thuần cao từ 6-11 triêụ đồng/ha. Tuy nhiên sản xuất lúa chất lươṇg và đăc̣ sản vẫn còn 

bấp bênh do  công tác nghiên cứu và cung ứng giống lúa chất lươṇg chưa đáp ứng yêu 

cầu sản xuất hàng hóa , và thị trường lúa chất lượng biến động rất thất thườ ng. Hơn 

nữa, diêṇ tích sản xuất lúa chất lươṇg còn manh mún , chưa qui hoac̣h th ành vùng tập 

trung qui mô lớn .  

2. Đã tuyển choṇ đươc̣ giống lúa chất lươṇg cao là TL 6 và giống lúa đặc sản Ra Dư . 
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 TL6 là những giống ngắn ngày , chiều cao cây mức trung bình , gieo trồng 2 

vụ/năm cho năng suất cao 66 tạ/ha vu ̣ Đông Xuân và 58-60 tạ/ha vu ̣Hè Thu , chất 

lươṇg tốt , nhưng nhiêm̃ năṇg bêṇh đaọ ôn cổ bông .  Áp dụng mật độ cấy 42 khóm /m
2
, 

bón phân liều lượng 100N: 90 P2O5 : 90 K2O là phù hơp̣ nhất . 

 Ra Dư là giống cảm quang dài ngày khoảng t rên 180 ngày , chiều cao cây cao > 

130 cm. Gieo trồng 1 vụ/năm , thời vu ̣gieo tháng 4, lúa trỗ khoảng đầu tháng 10, năng 

suất xấp xỉ 30 tạ/ha nếu thâm canh với mâṭ đô ̣gieo tỉa 36 khóm /m
2 

và bón mức phân 

60N: 80 P2O5 : 80 K2O; chất lượng gạo ngon , thơm , không khô cứng khi nguôị . 

3. Đã xây dưṇg thành công 4 ha mô hình sản xuất  lúa chất lươṇg TL 6 và đặc sản 

Ra Dư đã tuyển choṇ , áp dụng theo qui trình thâm canh đã nghiên cứu cho từng 

giống. Kết quả năng suất TL 6 cao hơn 14,5% và  hiệu quả kinh tế (lơị nhuâṇ ) 

cao hơn 39% so với đối chứng HT 1. Ra Dư thâm canh cho năng suất cao hơn  

69% và lợi nhuận cao hơn 66%  so với Ra Dư không thâm canh theo tâp̣ quán 

nông dân 

4. Đã xây dựng 2 qui trình thâm canh lúa TL6 và Ra Dư. 

5. Ngoài ra còn đào tạo 01 Thạc sĩ , 01 kỹ sư Nông nghiệp và huấn luyện 100 nông 

dân về kỹ thuâṭ thâm canh lúa chất lươṇg và đăc̣ sản . 

5.2. Kiến nghị  

 - UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế cần qui hoac̣h vùng sản xuất lúa chất lươṇg v à 

đăc̣ sản tâp̣ trung ; có chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân , nhất là bà 

con dân tôc̣ ở A Lưới để vừa sản xuất hàng hóa vừa bảo tồn gen cây lúa đăc̣ sản điạ 

phương Ra Dư.  

 - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm cầu n ối cho 4 nhà : nhà nước , nhà nông , nhà 

khoa hoc̣ và nhà doanh nghiêp̣ hơp̣ tác phát triển lúa chất lươṇg , nhất là lúa đăc̣ sản . 

 - Trước mắt tăng cường huấn luyêṇ nông dân và  phát triển mô hình thâm canh 

lúa chất lượng TL 6 và đặc sản Ra Dư sang các vùng sinh thái tương tư ̣trong tỉnh . 

 

 CHỦ NGHIỆM ĐỀ TÀI  
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