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TÓM TẮT 

 
Nguyễn Thị Bích Nhung, Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 

2011. Đề tài: ”Điều tra hiện trạng sản xuất lúa ở huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh” 

được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2011 tại xã An Thạnh và xã Long Chữ 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.  

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Dạ Thảo 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Điều tra hiện trạng sản xuất để tìm hiểu về 

mùa vụ trồng, cơ cấu giống lúa, kỹ thuật canh tác, tình hình sâu bệnh, biện pháp phòng 

trừ sâu bệnh hại và năng suất lúa tại địa phương. Qua đó, giới thiệu những giống lúa 

triển vọng và kỹ thuật canh tác lúa đạt năng suất cao và có hiệu quả kinh tế. 

Phương pháp nghiên cứu: Điều tra nhanh: thông qua phòng Nông nghiệp để thu 

thập các số liệu có liên quan đến sản xuất nông nghiệp tại vùng điều tra. Điều tra nông 

hộ: phỏng vấn 50 hộ tại xã An Thạnh và xã Long Chữ dựa trên phiếu điều tra đã soạn 

sẵn thông qua sự giới thiệu của cán bộ nông nghiệp xã. 

Kết quả điều tra cho thấy: Nông dân sản xuất 3 vụ trong năm, ngoại trừ những 

hộ có diện tích đất cập sông Vàm Cỏ Đông không thể sản xuất vụ mùa do nước ngập. 

Lượng giống sạ phổ biến là 140 kg/ha. Tuy việc sạ hàng có được triển khai nhưng vẫn 

chưa được người dân áp dụng nhiều, việc bón phân theo bảng so màu lá lúa thì không 

được hộ nào áp dụng hết. Các giống lúa trồng phổ biến tại địa phương là: OM 6976, 

OM 4218, OM 4900, OM 576. Mức đầu tư phân bón: hầu hết các hộ không bón lót, 

đều sử dụng phân vô cơ chia làm 3 lần bón thúc. Mức đầu tư phân đạm, lân, kali trung 

bình cho 1 ha lúa ở vụ đông xuân: 112 kg N; 68 kg P2O5; 63 kg K2O, vụ hè thu: 116 kg 

N; 54kg P2O5; 65 K2O, vụ mùa: 115 kg N; 42 kg P2O5; 55kg K2O. 
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Trên đồng ruộng hiện có các loại sâu, bệnh hại chính như: rầy nâu, sâu cuốn lá, 

sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt gây hại. Trong đó sâu 

cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn gây hại nặng nhất ở vụ hè thu và vụ mùa. 

Hiệu quả kinh tế: lợi nhuận trung bình thu được ở vụ đông xuân là 16.514.000 

đồng/ha/vụ, vụ hè thu là 8.875.000 đồng/ha/vụ, vụ mùa là 7.658.000 đồng/ha/vụ. 

Thuận lợi: Nông dân có kinh nghiệm sản xuất trên 15 năm chiếm hơn 80% của 

tổng số hộ điều tra, nguồn nước được chủ động, nông dân được tập huấn về kỹ thuật 

chiếm 76% nhằm giúp họ chủ động trong sản xuất phòng trừ sâu bệnh hại. 

Khó khăn: có 6 nguyên nhân nông dân gặp khó khăn trong sản xuất lúa, trong 

đó giá phân bón thuốc trừ sâu cao, thị trường tiêu thụ lúa không ổn định là quan trọng 

nhất. 


