I. SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN
Mùa mưa năm 2018 đến trễ và lượng mưa
thấp nên nguồn nước bị thiếu trầm trọng, nhiệt
độ được dự báo ấm hơn cùng kỳ nhiều năm. Cần
áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm nước để
giảm thiểu thiệt hại của hạn hán gây ra cho sản
xuất nông nghiệp cả năm 2019.
1. Thời vụ và cơ cấu giống
Bố trí lúa trổ từ ngày 20/3 đến ngày
05/4/2019, trổ tập trung từ ngày 25/3 đến ngày
31/3/2019, thu hoạch xong trước 05/5/2019.
Tuỳ theo thời gian sinh trưởng của từng giống
lúa, bố trí lịch gieo sạ cụ thể như sau:
- Nhóm giống chủ lực: Cơ cấu khoảng 60
% diện tích.
+ Những giống có TGST từ 105 - 115 ngày
gồm các giống thuần Thiên ưu 8, TBR225: gieo
sạ từ 30/12/2018 - 05/01/2019 (tức 24–30 /11
ÂL).
+ Những giống có TGST dưới 105 ngày
gồm các giống thuần HT1, PC6 và giống lúa lai
TH3-3: gieo sạ từ 05/01 - 10/01/2019 (tức 30
/11 - 5/12 ÂL).
- Nhóm giống bổ sung: Cơ cấu khoảng 30
% diện tích.
+ Những giống có TGST từ 105 - 115 ngày
gồm các giống thuần: OM4900, BC15, Đài
thơm 8, MT10 và giống lúa lai Nam ưu 604 gieo
sạ từ 30/12/2018 - 05/01/2019 (tức 24 - 30/11
ÂL).
+ Những giống có TGST dưới 105 ngày,
gồm các giống thuần SV181, KD18, ĐV108 và
giống lúa lai TH3-5 gieo sạ từ ngày 05/01 10/01/2019 (tức 30/11– 5/12 ÂL).
- Nhóm giống triển vọng: Cơ cấu khoảng
10%

Tùy theo thực tế sản xuất thử ở các địa
phương, có thể bố trí sản xuất các giống sau:
TBR 279, GL 105, Lộc Trời 1, Hòa Phát 3, Sơn
Lâm 1, HN6, LTH 31 (TGST từ 105-115 ngày);
Q.Nam 9 (N04-05), NN12 (TGST dưới 105
ngày).
Khi người dân sản xuất những giống triển
vọng phải thông qua hợp đồng với các doanh
nghiệp, đại lý cung ứng giống để bảo đảm có thể
truy xuất nguồn gốc, chất lượng khi cần thiết.
* Tỉnh chủ trương không sử dụng giống dài
ngày (trên 115 ngày); các huyện miền núi cao và
một số địa phương người dân vẫn còn tập quán
dùng giống dài ngày như 13/2, Xi23, lúa lai Nhị
ưu 838 gieo sạ từ 25-30/12/2018 (19 - 24/11
ÂL).
Riêng vùng sử dụng nước của kênh chính
Bắc Phú Ninh từ sau K16+500 (Sau cống lấy
nước kênh N12) đến cuối kênh (Từ xã Bình Quế,
huyện Thăng Bình đến xã Duy Trung, huyện Duy
Xuyên) bố trí gieo sạ với cơ cấu giống như trên
và trước lịch chung 7 - 10 ngày, cho lúa trổ từ
15/3 đến 25/3 để cắt nước tu sửa kênh mương từ
ngày 10/4/2019.
2. Những nội dung cần lưu ý
a. Áp dụng gói kỹ thuật “1 phải 5 giảm” để
tăng hiệu quả sản xuất lúa, hạn chế ô nhiễm môi
trường, trong đó chú ý:
- Lượng giống sạ (cho 01 sào): Sạ hàng: 1,0
- 1,2 kg (lúa lai), 2,0 - 2,5 kg (lúa thuần); sạ vãi:
2,0 - 2,5 kg (lúa lai), 3,0 - 3,5 kg (lúa thuần).
- Giảm lượng phân hóa học hợp lý: Tăng
lượng phân chuồng, phân hữu cơ; giảm phân
đạm, lượng bón 8 - 10 kg urê/sào đối với giống
lúa ngắn ngày, 10 - 12 kg urê/sào đối với lúa dài
ngày và lúa lai (đã tính quy đổi lượng đạm của
các loại phân khác thành urê); tập trung bón ở

lần thúc 1 và 2, bón đòng không vượt quá 2 kg
urê/sào.
- Giảm sử dụng thuốc BVTV: Thường xuyên
thăm đồng để kịp thời phát hiện các đối tượng
dịch hại và có biện pháp xử lý thích hợp; đặc
biệt, lưu ý phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng,
bệnh đạo ôn, nhất là các giống nhiễm nặng.
- Tưới nước tiết kiệm: Các công trình thủy
lợi không cấp nước tưới cho gieo sạ, cần đắp bờ
giữ nước để làm đất gieo sạ. Vào vụ, thực hiện
tưới “ướt - khô xen kẽ” giúp đất thông thoáng, rễ
lúa ăn sâu, huy động tốt dưỡng chất, chống đổ
ngã. Cách tưới như sau: Giữ đủ nước (2 - 3 cm)
từ mọc mầm đến bón thúc lần 1, sau đó để ruộng
tự khô và tưới lại trước khi bón thúc lần 2, sau đó
tiếp tục để ruộng tự khô đến khi nứt chân chim
thì cho nước vào ruộng từ 3 - 5 cm, tiếp tục làm
như vậy cho đến khi lúa làm đòng. Từ lúc làm
đòng, giữ nước thường xuyên trong ruộng đến
lúc vào chắc thì rút nước để khô ruộng để hạn
chế đổ ngã, dễ thu hoạch.
b. Lưu ý nhược điểm của một số giống lúa:
- Các giống 13/2, BC15, TBR225,
OM4900, Thiên ưu 8: Dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn
trong vụ Đông Xuân, cần chủ động phát hiện để
phòng trừ bệnh sớm; bón phân cân đối, hạn chế
bón phân urê trên những chân ruộng xanh tốt.
- Các giống OM4900, BC15, Đài thơm 8,
Thiên ưu 8, SV181 mẫn cảm với thời tiết rét
lạnh, trổ gặp mưa. Cần bón phân cân đối, tăng
cường bón phân chuồng, ka li để giúp cây lúa
tăng khả năng chống chịu.
II. CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY
TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA
Ruộng lúa nước trời nên chuyển hẳn sang
trồng sắn hoặc Đậu phụng Đông Xuân xen sắn
Ruộng lúa chủ động nước tưới có địa hình

