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TÓM TẮT 

LÊ QUỐC VIỆT, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011. Đề tài 

“ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KỸ THUẬT  TRỒNG LÚA TẠI HAI XÃ 

DUY NINH VÀ HÀM NINH, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH”. Giảng 

viên hướng dẫn: THS.CAO XUÂN TÀI. Thời gian thực hiện từ tháng 03 đến tháng 07 

năm 2011 tại hai xã Duy Ninh và Hàm Ninh, phương pháp điều tra thu thập số liệu và 

phiếu điều tra soạn sẵn về kỹ thuật trồng lúa. Kết quả thu được: 

- Nông dân sản xuất 2 vụ lúa là vụ Hè Thu và vụ Đông Xuân, với diện tích canh 

tác nhỏ trung bình 0,26 ha/hộ và lượng giống sạ phổ biến 110 – 120 kg/ha. Nông dân 

canh tác theo kinh nghiệm, khả năng tiếp nhận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ 

thuật còn rất hạn chế. Nông dân chưa áp dụng các biện pháp mới như sạ hàng, bón phân 

theo bảng so màu lá, IPM. 

- Các giống lúa trồng phổ biến là: PC6, HT1, HT6, TBR – 1, VN20.  

- Mức đầu tư phân bón: vào vụ Đông Xuân, khoảng 35% hộ Nông dân bón phân 

hữu cơ (với mức 6 tấn/ha) kèm theo vôi với mức đầu tư 300 – 400 kg/ha để khử chua, khử 

trùng đất và thêm super lân Lâm Thao khoảng 400 – 500 kg/ha. Mức đầu tư đạm, lân, 

kaly phổ biến trên 1 ha lúa cho mỗi vụ là: 230 kg đạm urê; 300kg phân NPK; 80kg Kali 

(vụ Hè Thu) và 130 kg Kali (vụ Đông Xuân). Lượng phân chia ra làm 2 lần bón (vụ Hè 

Thu) và 3 lần bón (vụ Đông Xuân). 

- Trên đồng ruộng hiện có 8 loại sâu bệnh hại chính, trong đó sâu đục thân, rầy, 

bệnh đạo ôn gây hại nặng nhất. 

- Thuận lợi: Chủ động được nguồn nước do có hệ thống kênh mương thủy lợi nội 

đồng đảm bảo cho việc cung cấp và tiêu thoát nước tốt cho các ruộng trồng lúa. 

- Khó khăn: Có nhiều khó khăn mà người nông dân gặp phải trong sản xuất lúa, 

trong đó giá phân bón, thuốc BVTV và giống cao, thời tiết thất thường là quan trọng nhất. 
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- Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận trung bình thu được ở vụ Hè Thu 6.140.000 

đồng/ha/vụ, vụ Đông Xuân 7.778.000 đồng/ha/vụ. 

 

 

 

 

 


