
LỊCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2023  

Giống lúa  Ngày ngâm ủ giống Ngày gieo mạ Ngày cấy, sạ 
Mật độ cấy Dự kiến  

ngày trỗ Khóm/m2 Dảnh/khóm 

1. Mạ nền cứng (khoảng 20% diện tích) 

Lúa thuần  23 ÷ 24/01 

(02÷03 tháng Giêng) 

27 ÷ 28/01 

(06÷07 tháng Giêng) 

10 ÷ 13/02 

(20÷23 tháng Giêng) 

32 ÷ 34 3 ÷ 4 Xung quanh 

10/5 
Lúa lai 30 ÷ 32 2  

2. Gieo sạ (khoảng 80% diện tích) 

Lúa lai, lúa 

thuần 

06 ÷ 10/02 

(16 ÷ 20 tháng Giêng) 
 

10 ÷ 15/02 

(20÷25 tháng Giêng) 
  

Xung quanh 

10/5 

3. Mạ dự phòng (khoảng 10% diện tích) 

QR1, NĐ5 03/02 08/02     

* Ghi chú: 

- Phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 17/02/2023. 

- Lúa lai: xung quanh 10% diện tích, gồm sản xuất hạt lai F1 và các giống Nhị ưu 838…; Lúa thuần: xung quanh 90% diện 

tích gồm các giống BT7, N97, Đài thơm 8, TBR225, TBR279… 

- Chủ động thực hiện tốt các biện pháp ngâm ủ, chăm sóc, bảo vệ mạ - đặc biệt là biện pháp che nilon trắng cho mạ khi nhiệt 

độ xuống dưới 150C; Tuổi mạ nền áp dụng cho tất cả các giống từ 2,5 ÷ 3 lá; các giống phải được bố trí gieo cấy thành vùng tập 

trung; mỗi xã, thị trấn chỉ nên bố trí  3 ÷ 4 giống lúa trong cơ cấu, mỗi hộ gia đình chỉ nên cấy từ 1 ÷ 2 giống. 

* Toàn huyện dự kiến lấy nước làm 02 đợt: 

Đợt 1: từ ngày 08 ÷ 12/01/2023 (tức ngày 17 đến ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần, 11 con nước đến 1 con nước sau) 

Đợt 2: từ ngày 16 ÷ 21/01/2023 (tức ngày 25 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, 5 con nước đến 10 con nước) 

Từ ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão, 12 con nước) sẽ tổ chức tiêu nước dần phục vụ cho gieo, cấy 

lúa xuân. 

Ghi chú: - Nếu điều kiện thời tiết, thủy văn thuận lợi cho cày lật đất, phơi ải và lấy nước thì toàn huyện sẽ tập trung lấy nước 

đợt 2. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết, thủy văn bất thuận, mặn có khả năng xâm nhập sâu sẽ tổ chức lấy nước ngay từ đợt 1. 

    - Năm 2023 (năm Quý Mão), nhuận 2 tháng 2. 
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