
xung quanh ruộng trồng lúa

- Trục lại ruộng (hình 4) để sạ lúa. 

- Đắp bờ chắc để giữ nước ngọt trong mùa 
mưa.  

Lưu ý: Trước khi đưa nước mặn vào nuôi 
tôm, tránh để đất bị nứt nẻ, mặn sẽ ngấm sâu 
vào đất, sau này khó rửa mặn cho đất. Đất 
trồng lúa sau khi thu hoạch tôm có thể không cần 
làm đất

BƯỚC 5. SẠ LÚA

5.1. Sạ lan

- Là dùng tay vung (gieo) đều hạt lúa giống 
đã nảy mầm trên ruộng. 

Lưu ý: Nếu nhiều người sạ thì phải cùng đi 
song song với nhau (hình 5) để không sạ chồng 
mí (sạ chồng lên lối khác).

- Mầm của hạt lúa giống để sạ lan: 

+ Sau ủ 24-36 giờ, hạt lúa giống nứt nanh 
(hình 6, hay mầm dài bằng 1/3 hạt giống) như 
hình 6 là sạ được.

+ Trường hợp khi sạ lan, vì lý do nào đấy, 
chưa sạ kịp, thì trải hạt giống ra đến khi mầm và 
rễ mầm dài bằng hạt lúa giống (hình 7) thì sạ vẫn 
được.

Lưu ý: Khi trải lúa giống đến hôm sau, cứ 8-
10 tiếng phải đảo đều một lần để mầm và rễ của 
các hạt không bị quấn vào nhau. 

5.2. Sạ hàng (sạ lúa theo hàng)

5.2.1. Mầm lúa để sạ hàng: Hạt lúa giống 
ngâm nước 24 giờ rồi để ráo nước (hình 8) hay 
mầm của hạt dài 1- 2mm (hình 9) là thích hợp để 
sạ hàng

5.2.2. Cho lúa giống vào dụng cụ sạ hàng: 

Chỉ đổ lúa giống khoảng hai phần ba của trống sạ (hình 10), khi di 
chuyển trên mặt ruộng, bánh xe lăn, các trống của dụng cụ sạ hàng lăn theo 
đồng bộ, hạt lúa giống trong trống bị xáo trộn sẽ 
theo các lỗ mở thoát ra ngoài rơi tự do xuống mặt 
ruộng thành hàng. 

Lưu ý: Đổ đầy trống, lúa giống rất khó rơi 
ra ngoài.

5.2.3. Kéo dụng cụ sạ hàng 

Hàng đầu tiên đi theo bờ ruộng hay sợi dây 
làm chuẩn để kéo dụng cụ đi cho thẳng hàng. 

BƯỚC 4. NGÂM, Ủ LÚA GIỐNG VÀ LÀM ĐẤT ĐỂ SẠ LÚA

4.1. Ngâm, ủ lúa giống

4.1.1. Loại bỏ hạt lép, lửng, cỏ dại: 

Xử lý bằng nước muối (15%): Dùng nước sạch pha với lượng muối 
15% (1 lít nước hòa vào 150g muối ăn), khuấy đều cho tan hết muối. Dùng 
quả trứng gà tươi thả vào dung dịch nước muối đã pha. Nếu quả trứng nổi 
lập lờ, nửa chìm, nửa nổi là được. Nếu trứng chìm thì cho thêm muối, nếu 
trứng nổi trên mặt nước thì cho thêm nước. Cho lúa giống vào dung dịch 
muối đã pha nói trên. Sau 5-10 phút vớt bỏ các hạt nổi, các hạt lúa giống 
chìm còn lại là hạt mẩy.

4.1.2. Xử lý phá ngủ nghỉ (miên trạng), kích thích nẩy mầm: 

Sau khi loại bỏ hạt lép, lửng, rửa sạch hạt chắc rồi tiếp 
tục xử lý phá ngủ nghỉ, kích thích nẩy mầm bằng acid 
Nitơric (HNO3) như sau:

Acid HNO3 (hình 1): Phá tính ngủ nghỉ của hạt giống, 
kích thích hạt giống nảy mầm, phát triển rễ, cung cấp dinh 
dưỡng thời kỳ đầu, mầm lúa khỏe, tăng sức đề kháng, 
chống sâu bệnh.

Khi dùng lắc đều chai, pha 20 - 40 ml acid Nitơric 
trong 20 lít nước khuấy đều, rồi ngâm 20 kg lúa giống 
trong 24 - 36 giờ vớt ra rửa sạch, ủ bình thường.

Lưu ý: Khi xử lý acid: Không dùng dụng cụ bằng kim loại. Đổ từ từ 
acid vào nước chứ không đổ nước vào acid. Đeo găng tay không thấm 
nước. Mặc áo quần, kính bảo hộ lao động. Không để acid dính vào da thịt, 
áo quần. Vệ sinh thân thể và dụng cụ sau xử lý

4.1.3. Ngâm lúa giống: Đưa lúa giống ngập xuống dưới nước để cho 
hạt lúa giống hút nước, có thể đựng lúa giống trong bao và đưa cả bao 
xuống nước. Cũng có thể đổ lúa trực tiếp vào dụng cụ ngâm lúa như: thau, 
chậu, vại, thùng... Thời gian ngâm: Từ 24-36 giờ đồng hồ, khi hạt lúa 
trong, căng đều, nhìn rõ phôi màu trắng ở đầu hạt phình lên. Nội nhũ (phần 
gạo ở giữa hạt) bở, mềm, hơi cứng ở lõi hạt gạo là đạt yêu cầu. 

4.1.4. Vớt lúa giống: Khi hạt lúa giống hút đủ nước thì đưa hạt giống ra 
khỏi nơi ngâm, rửa sạch nước chua và vớt hết các hạt lép, lửng còn lại trước 
khi đem ủ.

 4.1.5. Ủ lúa giống: Ủ ấm bằng rơm rạ hay tấm cao su sao cho nhiệt độ 
của đống ủ từ 30-35oC trong vòng 24-48 giờ để hạt lúa giống nảy mầm. 

Lưu ý: Trong khi ủ, ngày 2 lần tưới nước 
đủ ẩm và đảo đều cho hạt giống trong đống ủ 
nẩy mầm như nhau.

4.2. Làm đất để sạ lúa: Đất trồng lúa sau 
khi thu hoạch tôm có thể không làm đất 

4.2.1. Rửa mặn: Trước khi làm đất phải 
rửa mặn từ 3 đến 5 lần (hình 2, xổ nước hay 
dùng máy bơm) trong thời gian từ 20 đến 30 
ngày trước sạ lúa, để rửa mặn được ở tầng đất 
sâu hơn, giúp rễ lúa phát triển thuận lợi.  

Trong quá trình rửa mặn cần bón 300-400 
kg vôi/ha để rửa mặn tốt hơn

4.2.2. Vệ sinh đồng ruộng (hình 3)

- Sau rửa mặn, bừa trục để nước ngọt 
ngấm sâu vào tầng đất canh tác. 

- Dọn sạch cỏ và tàn dư thực vật  trong và 

Hình 1. Acid HNO3 
để xử lý lúa giống 

Hình 2. Rửa mặn nhiều 
lần sau khi thu tôm

Hình 3. Vệ sinh đồng ruộng

Hình 4. San trục 
đất ruộng để sạ lúa

Hình 5. Sạ đi song song 
để không chồng mí

Hình 6. Mầm hạt lúa 
giống có thể sạ lan

Hình 7. Mầm hạt dài 
để sạ lan vẫn được

Hình 8. Hạt ngâm 24 giờ để ráo nước                   Hình 9. Mầm của hạt dài 1- 2mm

Hình 10. Chỉ đổ lúa khoảng 
2/3 trống sạ

Tài liệu này áp dụng để sản xuất hai giống lúa OM 4274 và OM 5075. 
Ngoài biện pháp kỹ thuật đã nghiên cứu trực tiếp, chúng tôi còn kết hợp 
một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến đã được phổ biến rộng rãi trong sản 
xuất lúa mà cũng rất phù hợp với điều kiện canh tác ở đất tôm-lúa, để bà 
con áp dụng sản xuất hai giống lúa OM 4274 và OM 5075 đạt hiệu quả 
cao. Các bước được thực hiện như sau:

BƯỚC 1. TÌM HIỂU ĐẶC TÍNH CỦA HAI GIỐNG LÚA OM 
4274 VÀ OM 5075: 

Một số đặc tính của hai giống lúa OM 4274 và OM 5075 (bảng 1):
Bảng 1. Đặc tính của 02 giống lúa OM 4274 và OM 5075 (Thu Đông 2011)

BƯỚC 2. TÍNH LƯỢNG LÚA GIỐNG CẦN GIEO TRỒNG: 
2.1. Kiểm tra tỉ lệ nảy mầm của hạt giống: Cách làm như sau:
- Lấy bọc vải đựng 1000 hạt lúa giống, ngâm bọc này từ 24-36 giờ, vớt 

để ráo nước, sau đó ủ ấm ở nhiệt độ 30-35oC cho hạt nảy mầm. Sau ủ 2-3 
ngày là mang ra đếm được. 

- Đếm hạt nảy mầm: Trong gói có 1.000 hạt lúa đã ngâm, ủ mà có dưới 
850 hạt nảy mầm thì không dùng loại hạt này làm lúa giống để sạ được 
(làm 3 gói, lấy số trung bình).

2.2. Tính lượng lúa giống để sạ: Nếu tỉ lệ nảy mầm của lúa giống ≥ 85 
% thì một ha (01 hécta) sạ hàng hết 80 kg lúa giống. Một ha (01 hécta) sạ 
lan hết 150 kg lúa giống. Tính lượng lúa giống cho một số diện tích khác 
nhau (bảng 2) như sau:

Bảng 2. Lượng lúa giống để sạ cho diện tích ruộng tương ứng 

BƯỚC 3. XÁC ĐỊNH THỜI VỤ SẠ LÚA: 

Trên đất tôm-lúa, trong một năm sản xuất, thường thu hoạch tôm vào 
tháng 7, sau đó rửa mặn cho ruộng và sạ lúa vào tháng 8 – 9 hoặc đầu tháng 
10, thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. 

TT Đặc tính
Giống lúa

OM 2395 (đối chứng) OM 4274 OM 5075
1 Thời gian sinh trưởng (ngày) 104 104 100
2 Chiều cao cây (cm) 101 101 95
3 Khối lượng 1000 hạt (gam) 27.9 27.9 25.4
4 Năng suất (tấn/ha) 5.43 5.43 5.36
5 Kháng rầy nâu 4.3 4.3 5.0
6 Kháng bệnh đạo ôn 4.3 4.3 4.0

TT Diện tích
Lúa giống (kg)

TT Diện tích
Lúa giống (kg)

Sạ hàng Sạ lan Sạ hàng Sạ lan
10 10 000 m2 (1 ha) 80 150

1 1 000 m2 8 15 11 20 000 m2 (2 ha) 160 300
2 2 000 m2 16 30 12 30 000 m2 (3 ha) 240 450
3 3 000 m2 24 45 13 40 000 m2 (4 ha) 320 600
4 4 000 m2 32 60 14 50 000 m2 (5 ha) 400 750
5 5 000 m2 40 75 15 60 000 m2 (6 ha) 480 900
6 6 000 m2 48 90 16 70 000 m2 (7 ha) 560 1050
7 7 000 m2 56 105 17 80 000 m2 (8 ha) 640 1200
8 8 000 m2 64 120 18 90 000 m2 (9 ha) 720 1350
9 9 000 m2 72 135 19 100 000 m2 (10 ha) 800 1500

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC
GIỐNG LÚA OM 4274 VÀ OM 5075 TRÊN ĐẤT TÔM-LÚA

Dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ n«ng nghiÖp
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