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   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 1746 /TB-SNN     Quảng Trị, ngày  23  tháng 10  năm  2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng 

vụ Đông Xuân 2019-2020 
 

 

 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.  
 

 

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí 

tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Trị, hiện tại ENSO đang có tr ạng thái trung tính , 

nghiêng về pha nóng, dự báo vụ Đông Xuân 2019 - 2020 tiếp tục là vụ Đông Xuân 

ấm, cường độ gió mùa Đông Bắc có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình 

nhiều năm (TBNN), nền nhiệt độ xấp xỉ trên TBNN, trong đó tháng 01 và tháng 3 

cao hơn TBNN cùng kỳ 0,5 - 1,0
0
C, tháng 02 ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tình 

trạng rét sẽ xuất hiện trong tháng 01/2020, tuy nhiên các đợt rét đậm tập trung chủ 

yếu trong tháng 02/2020. 

Tổng lượng mưa toàn vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực tỉnh Quảng Trị dự 

báo đạt mức xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ, trong đó tháng 10 năm 2019 ở mức thấp 

hơn TBNN từ 30-40%, các tháng còn lại ở mức xấp xỉ dưới TBNN (riêng tháng 

01/2020 ở vùng đồng bằng xấp xỉ trên TBNN cùng kỳ). Mặt khác, theo báo cáo của 

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, mực nước 

hiện nay ở các hồ chứa của các công trình thủy lợi trên địa bàn t ỉnh đang ở mức 

40-60% so với dung tích thiết kế . Như vậy, dự báo tình trạng thiếu nước, khô hạn 

sẽ xảy ra từ giữa đến cuối vụ Đông Xuân và trong cả vụ Hè Thu 2020. 

Căn cứ đặc điểm khí hậu, thời tiết của các tiểu vùng trong tỉnh, thời gian sinh 

trưởng của các giống cây trồng, quy luật phát sinh phát triển của sâu, bệnh; 

Căn cứ đặc điểm của ruộng đất, tình hình sử dụng vật tư kỹ thuật và phương 

thức canh tác của nông dân trong tỉnh; 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo cơ cấu giống và Lịch thời vụ các loại 

cây trồng chủ lực vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Cơ cấu giống 

1. Giống lúa 
- Tập trung cơ cấu các giống lúa ngắn ngày và cực ngắn (Thời gian sinh 

trưởng khi gieo thẳng ≤ 115 ± 5 ngày), những giống đã được ngành Nông nghiệp 

khuyến cáo phù hợp và có thị trường tiêu thụ, có hiệu quả kinh tế cao;  

Bộ giống lúa chủ lực để sản xuất gồm: HN6, Thiên ưu 8, LDA1, NA2, RVT, 

Bắc thơm 7, Lộc trời 1, Bắc Hương 9, Khang Dân 18, TBR 279, TBR1, TBR225, 

Đài thơm 8, Bắc thịnh…; 



 2 

Mở rộng diện tích các giống đã khảo nghiệm có triển vọng trên địa bàn tỉnh 

như: ADI168, BG1 (gạo đỏ), DQ11, ST24, N26, DT100, Sơn Lâm 1, DT45, Đông 

A1 ...; 

- Chỉ đưa vào sản xuất đại trà các giống lúa có nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn về 

phẩm cấp (giống nguyên chủng, xác nhận), không sử dụng thóc thịt làm giống; 

- Hạn chế sử dụng giống HC95 do nhiễm nặng sâu bệnh (tối đa 20% tỷ lệ cơ 

cấu giống của mỗi địa phương). Riêng đối với những vùng đã bị nhiễm bệnh lùn 

sọc đen trong năm 2017, vùng ổ dịch tuyệt đối không cơ cấu giống HC95 vào sản 

xuất; 

- Mỗi đơn vị nên bố trí từ 03 đến 04 loại giống lúa phù hợp trong bộ giống lúa 

chủ lực của tỉnh để tập trung thâm canh. Bố trí thời vụ gieo cấy lúa tập trung và có 

biện pháp chăm sóc phù hợp nhằm tiết kiệm nước, giảm chi phí, hạn chế phát sinh 

các lứa sâu, bệnh gối nhau, đảm bảo lúa trổ trong khung gọn nhất, vừa tránh được 

rét trong vụ Đông Xuân, đồng thời thu hoạch nhanh, gọn để chủ động triển khai 

sản xuất Hè Thu 2020 bảo đảm thời vụ. 

2. Giống ngô: Tập trung sản xuất các giống ngô lai, ngô nếp phù hợp và có 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: LVN10, LVN17, CP888, NK54, ngô nếp lai HN88, 

HN68, MX10, VN2, Nếp nù, MX4... 

3. Giống lạc: Tập trung gieo trồng các giống lạc: L14, L20, L23, L27... 

4. Giống sắn: Tập trung trồng các giống: KM94, KM98-1...  

Hiện nay, bệnh khảm lá sắn đã phát sinh thành dịch, lây lan, gây hại nghiêm 

trọng cho các vùng trồng sắn trên cả nước. Vì vậy, nghiêm cấm việc du nhập (mua, 

bán) các giống sắn từ các vùng dịch và các giống sắn nhiễm bệnh như: HLS-11, 

HLS-12, KM 419... về trồng tại địa phương. 

II.  Mùa vụ gieo trồng 

1. Thời vụ gieo cấy lúa nước 

Tùy theo thời gian sinh trưởng của các giống lúa để bố trí thời vụ gieo cấy 

phù hợp, tạo điều kiện cho lúa trổ tập trung từ ngày 01/4 - 10/4/2020 (nhằm ngày 

09/3 đến 18/3 năm Canh Tý). 

Lịch gieo sạ lúa nước vụ Đông Xuân 2019-2020  
 

TT Tên giống 

Lượng 

giống 

(kg/sào) 

Ngày  

gieo thẳng 
Ngày trổ 

TG sinh 

trưởng 

(ngày ) 

1 
 RVT và các giống tương 

đương. 
3,5 - 4,0 

 

01-05/01/2020 

 

01-10/4/2020 120 + 5 

2 

HN6, Thiên ưu 8, LDA1, 

Bắc thơm 7, Khang dân, 

HT1, NA2, Sơn Lâm 1, 

TBR279, TBR1, TBR225 

Bắc Hương 9, Đài Thơm 8, 

Bắc thịnh, Lộc Trời 1 và các 

giống tương đương. 

3,5 - 4,0 

 

05-10/01/2020 

 

01-10/4/2020 115+ 5 
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 3 
Ma lâm 48 và các giống 

tương đương. 
3,5 - 4,0 10-15/01/2020 01-10/4/2020 110 + 5 

* Ghi chú:  

- Ngày 1/1 Tết Nguyên đán Canh Tý nhằm ngày 25/01/2020.  

- Năm Canh Tý nhuận tháng 4. 

- Năm 2020 nhuận tháng 2 (tháng 2/2020 có 29 ngày). 

- Tiết Tiểu Hàn 06/01/2020 nhằm ngày 12/12 năm Kỷ Hợi. 

- Tiết Đại Hàn 20/01/2020 nhằm ngày 26/12 năm Kỷ Hợi. 

- Tiết Lập xuân 04/02/2020 nhằm ngày 11/01 năm Canh Tý. 

- Tiết Thanh Minh 04/4/2020 nhằm ngày 12/3 năm Canh Tý;    

- Tiết Cốc vũ 19/4/2020 nhằm ngày 27/3 năm Canh Tý; 

- Tiết Tiểu mãn 20/5/2020 nhằm ngày 28/4 năm Canh Tý; 

2. Thời vụ gieo trồng ngô: 

- Ngô Đông Xuân sớm: Gieo từ 15/11/2019 đến 15/12/2020. 

- Ngô chính vụ: Gieo từ 15/12/2019 đến 20/01/2020. 

Thời vụ gieo trồng Ngô cần kết thúc trước 20/01/2020. 

3. Thời vụ trồng sắn: 

- Vùng đất hay bị ngập úng cuối vụ trồng tháng 10-11/2019.  

- Vùng gò đồi, trung du trồng từ 01/12/2019 đến 15/02/2020.  

- Các vùng thuộc huyện Hướng Hóa, ngoài thời vụ trên, tùy theo điều kiện khí 

hậu từng tiểu vùng để bố trí vụ trồng từ tháng 4-6/2020. 

4. Thời vụ trồng khoai lang: Trồng từ tháng 11/2019 đến 15/01/2020.                            

5. Thời vụ gieo lạc: 

- Vùng khô hạn nên gieo từ 25/12/2019 đến 15/01/2020. 

- Vùng đồng bằng có đủ ẩm gieo từ 10-30/01/2020. 

6. Thời vụ gieo trồng ớt: 

- Trà sớm: Trên chân đất cát, cát pha, gò đồi thường thiếu nước cuối vụ: Gieo 

hạt từ 15/10 đến 15/11/2019; Trồng từ 01/12/2019 đến 05/01/2020. 

- Trà chính vụ: Gieo hạt từ 20-30/12/2019, trồng từ 25/1 đến 10/02/2020. 

III. Đề nghị:  

Để tổ chức sản xuất tốt vụ Đông Xuân 2019-2020 trong bối cảnh dự báo vụ 

Đông Xuân ấm, lượng mưa thấp hơn TBNN, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

1. Chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân be bờ, giữ nước trên ruộng 

sau các trận mưa lớn; tiến hành làm đất sớm nhằm vùi gốc rạ, cỏ dại và ngâm nước 

để tiêu diệt nguồn sâu bệnh hại; 

2. Không cơ cấu các giống lúa dài ngày, hạn chế tối đa cơ cấu giống lúa 

HC95 (tối đa 20%) vào sản xuất, tập trung gieo cấy các giống lúa ngắn ngày và 

cực ngắn; 

3. Cần có kế hoạch dự phòng nguồn giống lúa, các phương tiện đấu úng để 

chủ động khắc phục tình trạng ngập úng, thiệt hại trong thời điểm lúa mới gieo 

(Lượng mưa tháng 01/2020 ở vùng đồng bằng dự báo trên TBNN cùng kỳ); 
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4. Nghiêm chỉnh chấp hành Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2014/PL- 

UBTVQH11; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 

(thay thế Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2014/PL- UBTVQH11); 

5. Không đưa vào sản xuất đại trà các loại giống cây trồng: 

- Giống không có lý lịch, không rõ nguồn gốc; 

- Giống chưa được trồng thử nghiệm trên đồng đất Quảng Trị; 

- Giống không có tên trong danh mục được phép sản xuất của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành; 

- Không sử dụng thóc thịt làm giống. 

6. Rà soát diện tích sản xuất lúa không chủ động nước tưới, đất sản xuất lúa 

hiệu quả thấp để xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn 

sản xuất với thị trường tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao hơn. 

Trên cơ sở thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 

2019-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương chỉ đạo áp dụng phù hợp trên địa bàn, 

đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 thắng lợi./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND Tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo);                                                
- VP Tỉnh uỷ; 

- VP HĐND tỉnh;             

- VP UBND tỉnh;                                                                                                  

- Cục Trồng trọt; 

- Cục BVTV; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;                                                                             

- Phòng NN&PTNT các huyện, phòng kinh tế TP, TX;                          

- Chi cục Thủy lợi;  

- Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm giống CT-VN;  

- C.ty TNHH MTV KTCT Thuỷ lợi Quảng Trị; 

- Đài PTTH tỉnh Quảng Trị; 

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

     

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

              Trần Thanh Hiền 
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