
UBND XÃ LIÊM HẢI  

 QUY TRÌNH GIEO CẤY VỤ MÙA 2022 

I. Cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy, mật độ và số dảnh cấy 

Giống lúa 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Phương 

thức gieo 

mạ 

Thời vụ cấy Lượng 

giống 

(kg/sào) 

Tuổi mạ 

Mật độ cấy 
Chân 

ruộng 
Ngày 

ngâm 
Ngày gieo Ngày cấy Khóm/m2 Dảnh/khóm 

1. Lúa lai:  
- Bắc ưu 903 KBL,  

5% Mạ dược 
22/6  

(24/5 ÂL) 

24/6 

(26/5 ÂL) 

15-20/7 

(17-22/6) 
1 

4-4,5 lá 

trở lên 
25-28 2 

Vàn,  

vàn thấp 

2. Lúa thuần: 

- BC15, N97 
70% Mạ dược 

21/6 

(23/5 ÂL) 

24/6 

(26/5 ÂL) 

15-20/7 

(17-22/6) 
2 

4-4,5 lá 

trở lên 
30-32 3-4 

Vàn, 

vàn cao 

3. Lúa Đặc sản: 

- Nếp cái hoa vàng 
25% Mạ dược 

21/6 

(23/5 ÂL) 

24/6 

(26/5 ÂL) 

15-20/7 

(17-22/6) 
2 

4-4,5 lá 

trở lên 
25-30 3-4 

Vàn, 

vàn cao 

Chú ý: Không tiến hành gieo sạ 

 Gieo dự phòng 5% diện tích bằng giống lúa ngắn ngày, gieo mạ nền từ ngày 8-10/7 phòng khi mưa úng làm lúa chết. 

II. Kỹ thuật làm mạ 

1. Kỹ thuật làm đất, bón phân 

- Làm luống rộng 1,2-1,5m, vét rãnh 20cm, luống cao 20-25 cm, tưới nước thường xuyên giữ ẩm để mạ phát triển đồng đều. 

- Dùng 25-30 kg phân chuồng hoai mục + 2-3 kg NPK(5-10-3) bón cho 36m2. 

2. Kỹ thuật ngâm ủ 

- Thóc giống được ngâm trong nước sạch, lúa lai ngâm từ 8-12 giờ, lúa thuần ngâm từ 30-35 giờ; cứ 5-7 giờ thay nước 1 lần, sau đó đãi 

sạch nước chua để ráo. Khi hạt nứt nanh thì đem ủ (dùng bao gói từ 3-5 kg/gói). Để nơi thoáng mát. 

- Hàng ngày kiểm tra, thường xuyên giữ ẩm, khi mộng dài bằng ½ hạt thóc thì đem gieo, rắc đều mộng mạ trên luống. 

3. Mật độ gieo:    - Đối với lúa lai: Gieo 1kg/36m2 

                             - Đối với lúa thuần: Gieo 2kg/36m2 

4. Nhổ mạ cấy: - Trước khi nhổ mạ cần đưa nước sâu 7-10cm để dễ nhổ và rũ bớt bùn.  

      - Nhổ mạ nhẹ nhàng theo kiểu nhổ cây rau non để tránh làm tổn thương thân lá và rễ mạ. Tuyệt đối không nên nhổ mạ 

đập kỹ rồi bó chặt để qua đêm. Vì làm vậy sẽ làm gãy thân, nát lá mạ, rễ bị đứt nhiều; việc để qua đêm trong điều kiện vụ mùa nắng 

nóng, mạ lại bị bó chặt nên cây mạ dễ bị úa vàng, mạ ra ruộng cấy bị ngừng sinh trưởng và rất lâu bén rễ. 

III. Kỹ thuật làm đất, chăm sóc lúa cấy 

1. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng 

- Tiến hành cầy lật đất ngay sau khi thu hoạch.  

- Sử dụng chế phẩm vi sinh AT-YTB, Sumitri.. hoặc 15-20 kg vôi bột để xử lý sản phẩm phụ trên đồng ruộng sau thu hoạch. 

- Không xả thải sản phẩm phụ ra kênh mương, tổng vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch để hạn chế nguồn sâu bệnh hại, chuột phá. 



2. Sử dụng phân bón 

Nguyên tắc: Thực hiện thâm canh cân đối, không lạm dụng phân đạm, không bón phân lai nhai, không bón đạm muộn 

* Lượng phân bón cho 1 sào bắc bộ 

 Sử dụng 300-400 kg phân chuồng, phân xanh, xác thực vật đã ủ hoai mục hoặc 20-30 kg phân hữu cơ vi sinh. 

a, Phân đơn 

+ Lúa lai: 8-9kg urê + 15-20kg lân super + 6 kg kali 

+ Lúa thuần: 6-7 kg urê + 15-20kg lân super + 5 kg kali 

+ Lúa đặc sản: 4-5 kg urê + 15-20kg lân super + 5 kg kali 

- Cách bón:  

+ Bón lót (trước khi bừa lần cuối): 100% phân chuồng hoặc phân vi sinh + 100% phân lân + 40-50% lượn phân đạm  

+ Bón thúc 1 (sau cấy 7-10 ngày): Bón hết lượng đạm còn lại + 50% lượng Kali 

+ Bón thúc 2 (khi lúa đứng cái làm đòng): Bón hết lượng Kali còn lại 

b, Phân hỗn hợp NPK kết hợp với phân đơn 

Giống lúa Loại NPK(16-16-8) Loại NPK(5-10-3 hoặc 5-12-3) 

Lúa lai 18-20kg NPK + 2kg urê + 3kg kali 25kg NPK + 5kg urê + 4kg kali 

Lúa thuần 13-15 NPK + 2kg urê + 3kg kali 25 NPK + 4kg urê + 4kg kali 

Đặc sản 13-15 NPK+3kg kali 25 NPK+1,5kg urê + 3kg kali 

- Cách bón: Nên sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất áp dụng cho từng loại NPK 

+ Bón lót: 100% phân chuồng hoặc phân vi sinh + 100% lượng phân hỗn hợp NPK chuyên lót 

+ Bón thúc 1 (sau cấy 7-10 ngày): Bón 100% lượng phân hỗn hợp NPK chuyên thúc + 100% lượng urê + 50% lượng phân kali 

+ Bón thúc 2 (khi lúa đang làm đòng): Bón hết lượng kali còn lại 

3. Chế độ nước:  - Thời kỳ lúa mới cấy và chăm sóc: Giữ mực nước nông thường xuyên 

                             - Từ cuối thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu: Tiên hành rút nước lộ ruộng trong thời gian từ 10-15 ngày 

4. Quản lý dịch hại cây trồng: - Theo hướng dẫn của Cơ quan chuyên môn và Ban nông nghiệp xã.     

Liêm Hải, ngày 3 tháng 6 năm 2022                                                                                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Vũ Hồng Quảng 
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