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TÓM TẮT 

Các thí nghiệm nhằm xác định được thời gian ủ, độ sâu gieo hạt và mật độ gieo thích hợp cho giống lúa thuần 

ĐH12 đạt năng suất cao, để từ đó phục vụ cho việc sử dụng máy gieo sạ và bón phân theo hàng giống ĐH12 tại 

vùng đồng bằng sông Hồng. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 5 mức thời 

gian ủ, 5 độ sâu gieo hạt và 6 mật độ gieo. Thí nghiệm được tiến hành trong vụ mùa 2019 tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, thời gian ủ 12 giờ, độ sâu gieo hạt 1,0cm và gieo với khoảng cách hàng  hàng = 20cm;  

cây  cây từ 11,0-12,5cm (mật độ 40-45 khóm/m
2
) phù hợp cho giống ĐH12 đạt năng suất cao. Kết quả thí nghiệm 

là cơ sở dữ liệu tham khảo cho việc sử dụng máy gieo sạ và bón phân theo hàng có trợ giúp của khí động. 

Từ khóa: Thời gian ủ, độ sâu gieo hạt, mật độ gieo, giống lúa thuần ĐH12. 

Determination of Technical Measures to use Air-Assisted Strip Direct Seeding  
and Fertilizationof Inbred Rice Cultivar ĐH12 in the Red River Delta 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of incubation time, seeding depth and sowing density on 

yield of inbred rice cultivar ĐH12 for the use of air-assisted strip direct seeding cultivation in the Red River Delta. The 

experiments were designed in randomized complete block design (RCBD) with five germination times, five seeding 

depths l and six sowing densities in the 2019 summer season at Gialam district, Hanoi. The results showed that f 12 

hours incubation, 1.0cm sowing depth 1.0cm, and sowing density with row × row = 20cm; hill x hill from 11.0 to 

12.5cm (sowing density 40-45 hills/m
2
) were most suitable for ĐH12 cultivar with the highest yield 

Keywords: Germination time, seeding depth, sowing density, inbred rice cultivars ĐH12. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở chåu Á, lúa thþờng đþợc trồng bìng cçy 

trên đçt cò tþới để giâm mçt nþớc, kiểm soát có 

däi, täo điều kiện cho cåy sinh trþởng trong điều 

kiện yếm khí (Sanchez, 1973). Tuy nhiên, canh 

tác lặp đi lặp läi ânh hþởng xçu đến tính chçt 

cûa đçt, phá hûy kết cçu cûa đçt, giâm tính 

thçm bề mặt và hình thành các vùng cò độ 

nông, sâu khác nhau (Sharma & cs., 2003), tçt 

câ đều ânh hþởng tiêu cực đến canh tác luân 

canh cây trồng sau lúa (Tripathi & cs., 2005). 

Hơn nữa, việc täo ra vùng đçt canh tác cò nþớc 

tþới đñi hói lþợng lớn về nþớc và công lao động; 

câ hai yếu tố này làm giâm lợi nhuên trong sân 

xuçt lúa. Chính vì vêy, đñi hói sự chuyển dðch 

lớn tÿ sân xuçt lúa cçy sang gieo thîng. Theo 

Pandey & Velasco (2005), công lao động thçp và 

đû nþớc phù hợp cho việc cçy, trong khi công lao 

động cao và ít nþớc có lợi cho việc gieo thîng. 
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Furuhata & cs. (2015) cho rìng khi canh tác lúa 

bìng máy gieo hät theo hàng có trợ giúp cûa khí 

động (air-assisted strip seeder) có số bông và 

nëng suçt cao hơn so với máy sä hät theo khóm 

(shooting hill-seeder) do lúa đẻ nhánh sớm hơn, 

tỷ lệ nhánh hữu hiệu cao hơn. Tþơng tự, khi sử 

dýng máy bón phân bìng khí động cây lúa sinh 

trþởng phát triển tốt hơn so với phþơng thức sử 

dýng máy cçy khóm.  

Ở Việt Nam, theo Bộ NN&PTNT (2020), 

trong những nëm gæn đåy, mức độ cơ giới hóa 

một số khâu trong nông nghiệp đät tỷ lệ cao và 

tëng nhanh. Đối với lïnh vực trồng trọt, khâu 

làm đçt lúa đät 95%; khåu chëm sòc, bâo vệ 

thực vêt lúa và các cây trồng khác đät khoâng 

70%; khâu thu hoäch lúa đät 70%. Nhờ đò, đã 

nång cao nëng suçt và giá trð gia tëng cûa sân 

phèm nông nghiệp, täo tiền đề quan trọng để 

xây dựng nền nông nghiệp hiện đäi, ứng dýng 

công nghệ cao. Cơ giới hóa nông nghiệp đã giâi 

quyết khåu lao động nặng nhọc, tính thời vý, 

đồng thời thúc đèy quá trình liên kết sân xuçt, 

hình thành các tổ chức dðch vý ở nông thôn. Tuy 

nhiên, täi các tînh phía Bíc, diện tích gieo cçy 

lúa bìng máy (2 vý/nëm) khoâng 57,0 nghìn 

hecta chiếm 2,4% diện tích, trong đò vùng đồng 

bìng sông Hồng có 38,0 nghìn chiếm 3,8%. 

Nguyên nhân là do khâu làm mä khay còn phức 

täp, chi phí cao và đồng ruộng còn manh mún 

(Trung tâm Khuyến nông quốc gia, 2019). 

Những nëm gæn đåy, nông dån đang 

chuyển dæn tÿ việc cçy lúa truyền thống sang 

gieo sä, nhþng các máy gieo sä đang sử dýng 

phổ biến läi là các công cý gieo sä kéo tay, một 

số ít đþợc liên hợp với máy kéo (Lê Vën Bânh, 

2015). Hæu hết các loäi máy gieo này đều có 

chung nguyên lý làm việc: dựa vào sự rơi tự do 

cûa mộng mä qua lỗ nhó, do đò gieo sä không 

đều. Khâ nëng rơi tự do cûa hät mộng mä qua lỗ 

nhó phý thuộc vào nhiều yếu tố: lþợng mộng mä 

trong thùng chứa, kích thþớc cûa hät thóc giống, 

kích thþớc cûa rễ mộng, độ èm þớt cûa mộng mä 

và cûa lỗ thoát mộng mä. Mặt khác, các máy sä 

có thùng chứa mộng mä quay, trong quá trình 

gieo, mộng mä bð xoay, chà xát vào nhau dén 

đến bð tổn thþơng mæm và rễ, ânh hþởng nhiều 

đến sự phát triển cûa cây con; mêt độ cây lúa 

chþa đều nhau. Hơn nữa, theo nghiên cứu cûa 

Viện nghiên cứu và Phát triển đồng bìng sông 

Cửu Long, Đäi học Cæn Thơ thì sä hàng cho 

nëng suçt, số bông chíc cao hơn sä lan trong khi 

lþợng hät giống cûa sä hàng thçp hơn (Nguyễn 

Thành Tåm & Đặng Kiều Nhân, 2014). Yêu cæu 

thực tiễn đặt ra là cæn phâi có máy gieo sä theo 

hàng, đâm bâo độ đồng đều, hät gieo cò độ chìm 

trong bùn tÿ đò tëng khâ nëng nây mæm, tránh 

chim chuột phá hoäi, đâm bâo sự phát triển cûa 

cây non. Khåu bòn phån cüng đþợc liên hợp với 

máy gieo đâm bâo sự đồng đều cûa phân bón lót, 

tiết kiệm chi phí phân bón, tÿ đò tiết kiệm chi 

phí sân xuçt và nâng cao hiệu quâ kinh tế cûa 

sân xuçt lúa. 

Trong bài báo này, trình bày kết quâ đánh 

giá đþợc ânh hþởng cûa một số biện pháp kỹ 

thuêt để xây dựng qui trình canh tác lúa thông 

qua sử dýng máy gieo sä và bón phân theo hàng 

täi vùng đồng bìng sông Hồng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Giống lúa thuæn ĐH12 do Viện Nghiên cứu 

và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam sân xuçt, đâm bâo chçt lþợng cûa Bộ 

NN&PTNT.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các thí nghiệm đþợc triển khai trong vý 

mùa 2019 täi khu thí nghiệm đồng ruộng, Viện 

Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam, thð trçn Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội. Đçt làm thí nghiệm là đçt phù sa 

không đþợc bồi đíp thþờng xuyên. Sử dýng máy 

làm đçt đa nëng 1Z-61A để cày, bÿa. Lþợng 

phân bón cho tçt câ các thí nghiệm là 100kg N + 

100kg P2O5 + 75kg K2O/ha. Bao gồm 03 thí 

nghiệm sau: 

* Thí nghiệm 1: Xác đðnh thời gian û thích 

hợp cho gieo sä. Giống đþợc ngâm 48 giờ (vý 

Mùa) tiến hành û giống, thời gian sau û là công 

thức thí nghiệm, gồm 5 công thức sau: U1: gieo 

ngay khi ngâm (không û); U2: gieo sau û 12 giờ; 

U3: gieo sau û 18 giờ; U4: gieo sau û 24 giờ;  
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U5: gieo sau û 30 giờ. Thí nghiệm đþợc bố trí 

theo khối ngéu nhiên (RCB) với 3 læn nhíc läi, 

diện tích ô thí nghiệm 1,0m2. Ở tçt câ công thức, 

hät giống lúa đþợc gieo sä bìng việc sử dýng 

panh cố đðnh độ sâu 1,0cm, mêt độ sä 40 lỗ/m2, 

mỗi lỗ gieo 01 hät.  

* Thí nghiệm 2: Xác đðnh độ sâu gieo hät 

thích hợp cho gieo sä theo hàng. Giống đþợc 

ngâm 48 giờ và û 12 giờ. Thí nghiệm gồm 5 mức: 

D1: độ sâu gieo hät 0cm; D2: độ sâu gieo hät 

0,5cm; D3: độ sâu gieo hät 1,0cm; D4: độ sâu 

gieo hät 1,5cm; D5: độ sâu gieo hät 2,0cm. Thí 

nghiệm đþợc bố trí theo khối ngéu nhiên (RCB) 

với 3 læn nhíc läi, diện tích ô thí nghiệm 1,0m2. 

Hät giống lúa đþợc gieo sä bìng việc sử dýng 

panh cố đðnh độ sâu ở các mức khác nhau, mêt 

độ sä 40 lỗ/m2, mỗi lỗ gieo 01 hät. 

* Thí nghiệm 3: Xác đðnh mêt độ gieo sä 

thích hợp. Thí nghiệm gồm 6 công thức sau:  

M1: hàng  hàng = 20cm; cây  cây = 10,0cm  

(50 khóm/m2); M2: hàng  hàng = 20cm; cây  

cây = 11,0cm (45 khóm/m2); M3: hàng  hàng = 

20cm; cây  cây = 12,5cm (40 khóm/m2);  

M4: hàng  hàng = 25cm; cây  cây = 8,0cm  

(50 khóm/m2); M5: hàng x hàng = 25cm; cây  

cây = 9,0cm (45 khóm/m2); M6: hàng x hàng = 

25cm; cây  cây = 10,0cm (40 khóm/m2). Thí 

nghiệm đþợc bố trí theo khối ngéu nhiên (RCB) 

với 3 læn nhíc läi, diện tích ô thí nghiệm 10m2. 

Phþơng pháp gieo sä thû công, cëng dåy cố đðnh 

khoâng cách hàng, dùng tay để gieo hät giống, 

mỗi điểm gieo 2-3 hät giống nây mæm. 

Các thí nghiệm trên bố trí theo phþơng 

pháp cûa Gome & Gome (1984). Các chî tiêu 

đþợc đánh giá theo phþơng pháp cûa Viện 

Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI, 2002). Số liệu 

cûa các thí nghiệm đþợc tổng hợp và xử lý theo 

phþơng pháp phån tích phþơng sai (ANOVA), sử 

dýng chþơng trình IRRISTAT 5.0 và Excel. Các 

giá trð trung bình đþợc so sánh tÿng cặp đôi 

thông qua giá trð 5% LSD. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến sinh 

trưởng và năng suất của giống lúa ĐH12 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy thời gian û 

khác nhau cho chiều dài mæm, tỷ lệ sống và thời 

gian sinh trþởng khác nhau. Khi tëng thời gian 

û, mæm dài tÿ 0mm (không û) đến 6,8mm (û 30 

giờ). Tuy nhiên khi tëng chiều dài mæm làm tỷ 

lệ sống cûa giống giâm đi đáng kể, chî còn 60% 

với công thức U5 (û 30 giờ). Các công thức û 12, 

18 và 24 giờ cho tỷ lệ sống ở mức tþơng đþơng 

nhau, biến động tÿ 84-88%. Thời gian û ânh 

hþởng rõ rệt đến thời gian sinh trþởng, biến 

động tÿ 105 ngày (không û) đến 110 ngày (û 30 

giờ). Nhþ vêy, trong điều kiện vý mùa ở vùng 

đồng bìng sông Hồng, khi gieo sä nên ngâm 48 

giờ và û với thời gian tÿ 12 đến 24 giờ để có tỷ lệ 

sống trên đồng ruộng cao. Kết quâ nghiên cứu 

phù hợp với công bố cûa Kamboj & cs. (2012) 

cho rìng thời gian û không quá 24 giờ và độ sâu 

gieo hät không quá 2,0cm phù hợp cho việc gieo 

sä bìng máy. 

Thời gian û khác nhau không ânh hþởng 

nhiều đến chiều cao cây, chiều dài bông, chiều 

dài cổ bông, chiều dài lá đñng và số gié cçp 1 cûa 

giống ĐH12 trong vý mùa 2019. Chiều cao cây 

biến động tÿ 104,3-108,5cm; chiều dài bông tÿ 

23,5-24,2cm; chiều dài lá đñng tÿ 28,5cm đến 

32,5cm; số gié cçp 1 tÿ 13-14 gié. 

Bâng 1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến chiều dài mầm, tỷ lệ sống  

và thời gian sinh trưởng của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019  

Công thức Chiều dài mầm (mm) Tỷ lệ sống (%) Thời gian sinh trưởng (ngày) 

U1 0 75 105 

U2 1,0 85 106 

U3 2,3 88 107 

U4 3,5 84 107 

U5 6,8 60 110 
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Bâng 2. Một số đặc điểm nông sinh học của giống lúa thuần ĐH12  

ở các thời điểm ủ khác nhau trong vụ mùa 2019 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Công thức 
Chiều cao cây 

(cm) 
Chiều dài bông 

(cm) 
Chiều dài cổ bông 

(cm) 
Chiều dài lá đòng 

(cm) 
Chiều rộng lá đòng 

(cm) 
Số gié cấp 1 

U1 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

U2 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

U3 105,0 24,2 6,2 29,2 1,8 13 

U4 108,5 23,7 6,0 32,5 1,9 14 

U5 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 14 

Bâng 3. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Công 
thức 

Số bông/khóm Số hạt/bông 
Tỷ lệ hạt chắc 

(%) 
Khối lượng 1.000 hạt 

(gam) 
Năng suất lý thuyết 

(tạ/ha) 
Năng suất thực thu  

(tạ/ha) 

U1 5,6 160,2 88,2 24,0 76,0 59,3 

U2 6,2 158,3 85,7 24,0 80,7 63,2 

U3 5,6 162,5 84,1 24,0 73,5 57,5 

U4 5,5 159,7 82,3 24,0 69,4 55,6 

U5 5,2 162,5 78,5 24,0 63,7 51,3 

CV%      6,7 

LSD0,05      3,6 

 

Số bông trên khóm cûa giống ĐH12 thay 

đổi ở các công thức có thời gian û khác nhau, đät 

cao nhçt ở công thức gieo sau khi û 12 giờ (U2). 

Tỷ lệ hät chíc giâm khi thời gian û tëng, trong 

đò công thức U1, U2 và U3 cho tỷ lệ hät chíc 

cao hơn câ. Khối lþợng 1.000 hät cûa giống 

ĐH12 không thay đổi giữa các công thức thí 

nghiệm đät 24,0 gam. Nëng suçt lý thuyết cûa 

các công thức thí nghiệm dao động tÿ 63,7-80,7 

tä/ha. Nëng suçt thực thu cûa các công thức dao 

động tÿ 51,3-63,2 tä/ha và giâm dæn khi tëng 

thời gian û. Công thức U2 cò nëng suçt thực thu 

cao nhçt đät 63,2 tä/ha, sai khác cò ý nghïa so 

với công thức còn läi. Nhþ vêy, thời gian û 12 

giờ phù hợp cho việc gieo sä. 

4.2. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến 

sinh trưởng và năng suất giống lúa ĐH12  

Kết quâ thí nghiệm cho thçy ở các độ sâu gieo 

hät khác nhau tỷ lệ sống khác nhau. Khi gieo hät 

ở độ sâu càng lớn tỷ lệ sống cûa cây mä càng giâm, 

cao nhçt ở công thức 1, tỷ lệ sống đät 95%, tiếp 

đến là 82% ở công thức 2 và giâm xuống còn 28% ở 

công thức 5 với độ sâu gieo hät là 2,0cm. Nhþ vêy, 

nên thiết kế máy cçy cò độ sâu gieo hät ở mức 

1,0cm để đâm bâo tỷ lệ sống cao. 

Độ sâu gieo hät khác nhau ânh hþởng đến 

thời gian sinh trþởng cûa giống lúa thuæn 

ĐH12. Khi tëng độ sâu gieo hät, thời gian sinh 

trþởng cûa giống kéo dài tÿ 104 ngày (sâu 0cm) 

đến 110 ngày (gieo sâu 2,0cm). Độ sâu gieo hät 

không ânh hþởng đến chiều cao cây cûa giống 

ĐH12 ở các công thức thí nghiệm (biến động tÿ 

104,3-106,5cm), chiều dài bông (biến động tÿ 

23,5-24,2cm), chiều dài lá đñng (biến động tÿ 

28,5-32,5cm), chiều rộng lá đñng (1,9cm) và số 

gié cçp 1 (13 gié). 

Số bông trên khóm cûa giống ĐH12 ở các 

công thức thí nghiệm giâm dæn khi tëng độ sâu 

gieo hät. Tþơng tự, tỷ lệ hät chíc cüng giâm 

xuống khi tëng độ sâu gieo hät, nhên thçy ở 

công thức D1, D2 và D3 cho tỷ lệ hät chíc cao 

hơn câ. Khối lþợng 1.000 hät cûa giống ĐH12 

không thay đổi giữa các công thức thí nghiệm 

đät 24,0g. Nëng suçt lý thuyết cûa giống ở các 
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công thức thí nghiệm dao động tÿ 63,5-76,3g. 

Nëng suçt thực thu cûa các công thức dao động 

tÿ 49,8-59,5 tä/ha. Nëng suçt thực thu tëng dæn 

khi độ sâu gieo hät tëng tÿ D1-D3, sau đò giâm 

dæn. Công thức D3 cho nëng suçt thực thu cao 

nhçt đät 59,5 tä/ha. Nhþ vêy, độ sâu gieo hät 

khoâng 1,0cm phù hợp cho giống lúa ĐH12 sinh 

trþởng, phát triển tốt và đät nëng suçt cao. 

4.3. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến sinh 

trưởng và năng suất giống lúa ĐH12  

Kết quâ đánh giá cho thçy mêt độ gieo khác 

nhau không ânh hþởng đến thời gian sinh 

trþởng, chiều cao cây, chiều dài bông, chiều rộng 

lá đñng nhþng ânh hþởng đến chiều dài lá đñng 

và số gié cçp 1 cûa giống lúa thuæn ĐH12. Khi 

tëng mêt độ gieo theo hàng chiều dài lá đñng 

tëng, biến động tÿ 28,5-32,5cm. Tþơng tự khi 

tëng khoâng cách hàng  hàng, số gié cçp 1 tëng 

tÿ 13 lên 14 gié/bông. 

Trong vý mùa 2019, ở các công thức thí 

nghiệm giống ĐH12 nhiễm nhẹ sâu bệnh häi 

nhþ såu đýc thân, sâu cuốn lá, bệnh đäo ôn, khô 

vìn và bäc lá; không bð nhiễm ræy nâu (điểm 1-

3). Tuy nhiên, ở các mêt độ M1, M2 và M3 (hàng 

cách hàng 20cm) bð bệnh khô vìn, bäc lá nặng 

hơn so với mêt độ M4, M5 và M6 (hàng cách 

hàng 25cm). 

Số bông trên khóm cûa các công thức thí 

nghiệm thay đổi ở các mêt độ gieo khác nhau tÿ 

5,1 đến 6,5 bông/khòm. Tþơng tự, tỷ lệ hät chíc 

cüng thay đổi khác nhau khi thay đổi mêt độ 

gieo hät, tÿ 83,5-87,3%. Khối lþợng 1.000 hät 

cûa giống ĐH12 không thay đổi giữa các công 

thức thí nghiệm, đät 24,0g. Nëng suçt lý thuyết 

cûa giống ở cûa các công thức thí nghiệm dao 

động tÿ 71,7-91,4 tä/ha. Nëng suçt thực thu dao 

động tÿ 55,3-69,5 tä/ha; công thức M2 và M3 

cho nëng suçt thực thu cao đät trên 65 tä/ha và 

không có sự sai khác. Nhþ vêy, để giống ĐH12 

đät nëng suçt cao nên gieo sä với khoâng cách: 

hàng  hàng = 20cm; cây  cây tÿ 11,0-12,5cm 

(mêt độ 40-45 khóm/m2). Kết quâ này tþơng tự 

nhþ nghiên cứu cûa Virk & cs. (2018) cho rìng 

gieo sä bìng máy hàng cách hàng 23cm và cây 

cách cây là 11,5cm. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến một số đặc điểm nông sinh học  

của giống lúa thuần ĐH12 trong vụ mùa 2019 

Công 
thức 

Tỷ lệ sống 
(%) 

Thời gian  
sinh trưởng (ngày) 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều dài 
bông (cm) 

Chiều dài  
cổ bông (cm) 

Chiều dài  
lá đòng (cm) 

Chiều rộng  
lá đòng (cm) 

Số gié  
cấp 1 

D1 95 104 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

D2 82 105 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

D3 66 106 105,0 24,2 6,2 29,2 1,9 13 

D4 50 108 107,5 23,7 6,0 32,5 1,9 13 

D5 28 110 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 13 

Bâng 5. Ảnh hưởng của độ sâu gieo hạt đến năng suất  

và các yếu tố cấu thành năng suất của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019 

Công 
thức 

Số bông/khóm Số hạt/bông 
Tỷ lệ  

hạt chắc 
Khối lượng  

1.000 hạt (gam) 
Năng suất lý thuyết 

(tạ/ha) 
Năng suất thực thu 

(tạ/ha) 

D1 5,4 150,3 87,2 24 67,9 53,2 

D2 5,5 158,5 85,0 24 71,1 55,6 

D3 5,8 160,6 85,3 24 76,3 59,5 

D4 5,2 155,2 82,0 24 63,5 50,2 

D5 5,1 162,5 80,5 24 64,0 49,8 

CV%      5,8 

LSD0,05      2,7 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến một số đặc điểm nông sinh học  

của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019  

Công 
thức 

Thời gian  
sinh trưởng (ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài bông 
(cm) 

Chiều dài  
cổ bông (cm) 

Chiều dài 
 lá đòng (cm) 

Chiều rộng 
 lá đòng (cm) 

Số gié 
cấp 1 

M1 105 105,2 23,5 5,4 28,5 1,9 13 

M2 106 106,5 24,0 5,0 30,7 1,9 13 

M3 106 105,0 24,2 6,2 29,2 1,9 13 

M4 106 108,5 23,7 6,0 32,5 1,9 14 

M5 106 104,3 23,7 5,5 30,6 1,9 14 

M6 116 105,5 24,2 6,1 32,1 1,9 14 

Bâng 7. Ảnh hưởng của mật độ gieo đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại  

của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019 

Công thức 
Sâu hại (điểm) Bệnh hại (điểm) 

Đục thân Cuốn lá Rầy nâu Đạo ôn Khô vằn Bạc lá 

M1 0 0 0 1 3 3 

M2 1 0 0 1 3 3 

M3 0 1 0 1 3 3 

M4 1 1 0 1 1 1 

M5 3 0 0 1 1 1 

M6 1 3 0 1 1 1 

Bâng 8. Ảnh hưởng của mật độ và khoâng cách gieo đến năng suất  

và các yếu tố cấu thành năng suất của giống ĐH12 trong vụ mùa 2019 

Công 
thức 

Số bông/khóm Số hạt/bông Tỷ lệ hạt chắc 
Khối lượng  

1.000 hạt (gam) 
Năng suất  

lý thuyết (tạ/ha) 
Năng suất thực thu 

(tạ/ha) 

M1 5,5 159,3 85,2 24,0 71,7 55,3 

M2 6,2 178,5 86,0 24,0 91,4 69,5 

M3 6,5 165,6 87,3 24,0 90,2 67,8 

M4 6 163,2 85,0 24,0 79,9 60,2 

M5 5,8 165,5 85,5 24,0 78,8 58,7 

M6 5,5 159,3 83,5 24,0 71,7 55,3 

CV%      7,3 

LSD0,05      3,8 

 

4. KẾT LUẬN 

Thời gian û hät ânh hþởng đến chiều dài 

mæm, tỷ lệ sống, thời gian sinh trþởng và nëng 

suçt giống ĐH12. Khi tëng thời gian û dén đến 

tỷ lệ sống giâm nhþng thời gian sinh trþởng kéo 

dài hơn. Thời gian û 12 giờ phù hợp gieo sä đối 

với giống lúa ĐH12 trong vý mùa ở vùng đồng 

bìng sông Hồng. 

Khi tëng độ sâu gieo hät tỷ lệ sống cûa 

giống giâm dæn, thời gian sinh trþởng kéo dài 

hơn và làm giâm nëng suçt. Độ sâu gieo hät 

1,0cm phù hợp cho giống ĐH12 sinh trþởng 

phát triển và cho nëng suçt cao. 

Mêt độ gieo không ânh hþởng đến thời 

gian sinh trþởng nhþng làm thay đổi nëng suçt 

cûa giống lúa ĐH12. Gieo sä với khoâng cách 
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hàng  hàng = 20cm; cây  cây tÿ 11,0-12,5cm 

(mêt độ 40-45 khóm/m2) phù hợp cho giống 

ĐH12 đät nëng suçt cao trong vý mùa täi đồng 

bìng sông Hồng. 
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