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1. Nghiên cứu về giống lúa 
1.1. Nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa nhập nội 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Lai tạo: Việc lai tạo, chọn lọc tạo giống mới bắt đầu được thực hiện từ năm 
2000, tập trung vào hướng thích ứng với điều kiện khó khăn do biến đổi khí hậu như 
chịu phèn, chịu nóng. Các dòng được ký hiệu là ĐTM. 
 
 

Thu thập nguồn 
giống từ Viện lúa IRRI   

Thí nghiệm tập đoàn 
giống    

Đánh giá tương tác kiểu 
gen và môi trường 

 

Trình diễn + Sản xuất thử 

Kết quả  
- Giống lúa IR60A: Được công nhận giống khu vực hóa năm 1990. 
- Giống lúa kháng rầy nâu IR 50404-57-2-2-3: được công nhận đặc cách giống lúa Quốc 
gia năm 1992. 
- Giống lúa ngắn ngày IR 59606-119-3 được công nhận giống Quốc gia năm 1995. 
- Giống lúa PSB14: Được công nhận giống khu vực hóa năm 1996. 
Các giống này đã đóng góp rất hiệu quả vào sự thành công của sản xuất lúa ở 
vùng Đồng Tháp Mười nói riêng và ĐBSCL nói chung trong những năm qua. 

Giống lúa IR 50404-57-2-2-3 Báo cáo xin công nhận 
giống 
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a. Giống lúa chịu phèn 

  
               Các kỹ sư trẻ lai tạo giống  

      
    

 
 

   
 
 
 
 
b. Giống lúa chịu nóng 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Thu thập nguồn 
bố mẹ   

Lai tạo 

So sánh sơ khởi và 
hậu kỳ 

Đánh giá tương tác 
kiểu gen và môi 

trường 

Trình diễn + sản 
xuất thử Kết quả  

- Giống lúa ĐTM 126, ĐTM 192: Được công nhận 
giống sản xuất thử năm 2010. 
- Có 5 dòng triển vọng đưa vào mạng lưới khảo 
nghiệm Quốc gia trong năm 2013 như ĐTM 17-1, ĐTM 
13-8,  ĐTM 1-122, ĐTM 14-258, ĐTM 14-233 và nhiều 
dòng triển vọng khác đang được tiếp tục nghiên cứu. 

- Dự án “Giống lúa chịu nóng” được thực hiện từ năm 2010 - 2012 giữa Viện KHKTNN 
miền Nam và Trung tâm Kỹ thuật hợp tác Hàn Quốc (ITCC) và Trung tâm NC và PTNN 
Đồng Tháp Mười trực tiếp thực hiện. 
- Các dòng lúa bố có gen chống chịu nhiệt được nhập từ một số nước thuộc châu Á bao 
gồm: Dular, N 22, Nipponbare. Một số giống địa phương được chọn làm mẹ như: 
AS996, Jasmine 85, OM 5930, KDML 105…Đã có 36 tổ hợp lai được thực hiện, trong 
đó có 33 tổ hợp lai thành công. 
- Kết quả đã có gần 100 dòng triển vọng được tuyển chọn, trong đó nổi bật một số dòng 
như sau: ĐTM 14-2-5-3, ĐTM 14-2-2-3-1, ĐTM 14-2-2-1-2, ĐTM 4-1-3-6-2, ĐTM 1-1-4-
1-6, ĐTM 6-2-1-1-3. 
- Hiện nay, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trong các nước tham gia được chọn tiếp tục 
thực hiện Dự án ở giai đoạn 2.  
- Qua dự án có được nguồn quỹ gen quý cho hoạt động lai tạo trong tương lai. 
- Trao đổi học hỏi kinh nghiệm và chuyên môn về nghiên cứu chọn tạo giống lúa.  

Báo cáo xin công 
nhận giống 
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1.3. Nghiên cứu, lọc thuần giống lúa Huyết Rồng  
                    

        
                   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
1.4. Nghiên cứu giống lúa chịu ngập 
 

        
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hạt gạo Huyết Rồng sau khi được 
chọn lọc có hình hạt dài, đỏ 

Các chuyên gia IRRI thăm ruộng 
nghiên cứu các giống lúa chịu ngập 

 

Một số giống lúa chịu ngập tốt đã 
sống và phát triển tốt 

 

 
Đề tài “Nghiên cứu giống lúa chịu ngập” được thực hiện dựa trên sự hợp 

tác với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 
Kết quả đã phát triển vào sản xuất 2 giống: IR82355-5-2-3 và IR84194-9. 
Từ kết quả đề tài Trung tâm có đuợc nguồn gen quý này dùng cho công 

tác lai tạo theo hướng đa mục tiêu. 

 

Đề tài “Nghiên cứu, lọc thuần giống lúa Huyết Rồng” được thực hiện theo 
yêu cầu đặt hàng của UBND huyện Vĩnh Hưng nhằm tạo ra được dòng Huyết 
Rồng có độ thuần cao và phẩm chất gạo ngon. 

Kết quả đã chọn được các dòng có chất lượng tốt, hàm lượng Amyloze 
thấp, hàm lượng sắt cao, hàm lượng Protein thô cũng cao như: D1-1, D8 và D16 
và đã giao cho huyện Vĩnh Hưng với số lượng giống siêu nguyên chủng như sau: 
Dòng D1-1 (76,1kg), D8 (42,0 kg) và D16 (12,4kg). 
 Huyết Rồng là loại lúa đặc sản ở ĐTM gạo có hàm lượng dinh dưỡng 
cao và có ý nghĩa trong việc nâng cao sức khỏe và phòng trị bệnh. Đây là loại 
lúa quí cần được quan tâm bảo tồn và phát triển, nhất là hiện nay đang có xu 
hướng sản xuất gạo dinh dưỡng phục vụ nhu cầu của con người. 
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2. Nghiên cứu về kỹ thuật canh tác 
2.1. Thành tựu TBKT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
   

   
   
   
   
   
 
 
 

 
Năm 1992 “Quy trình bón phân cho 
lúa ngắn ngày trên đất xám ĐTM” 
được công nhận là TBKT. 
 
Năm 1997 “Kết quả ứng dụng bón 
phân lân cho lúa ở ĐTM” được công 
nhận là TBKT. 

Năm 1994 “Quy trình khai hoang và quy trình canh tác lúa trên đất phèn nặng vùng 
ĐTM” được công nhận là TBKT.  
 
Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo KHKT TPHCM 1999. 

Năm 1999 “Biện pháp sử dụng chất lượng nước kênh vào sản xuất lúa ở ĐTM” được 
công nhận TBKT.  
 
Giải thưởng “Bông lúa vàng” hội chợ quốc tế triển lãm nông nghiệp Cần Thơ 
12/1999. 

Năm 1999 “Kết quả nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất xám” được công 
nhận là TBKT.  
 
Năm 1999 “Kết quả nghiên cứu, xây dựng  quy trình canh tác lúa Hè Thu trên đất 
phèn nặng ĐTM” được công nhận là TBKT. 
 
Năm 2000 “Quy trình canh tác đay trên đất phèn nặng vùng ĐTM” được công nhận 
là TBKT.  
 

- Các kết quả của những TBKT này đã được vận dụng và thành công trong 
thực tiễn sản xuất. Trong đó nổi bật là một số giải pháp áp dụng cho việc trồng 
và thâm canh lúa trên đất xám và đất phèn, góp phần gia tăng năng suất được 
như hiện nay. 
- Đặc biệt, một số giải pháp đã giúp chúng ta khai thác thành công, hiệu quả 
trên vùng đất phèn nặng mới khai hoang mà nhiều năm trước chưa có lời giải 
đáp. 
- Sự đa dạng hóa cây trồng cho phép chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng 
về đất, thiên nhiên, con người không chỉ tăng thu nhập cho Nông dân mà còn 
tạo ra một nền Nông nghiệp đa dạng, bền vững. 
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2.2. Đề tài nghiên cứu  
 Bên cạnh những nghiên cứu khoa học theo từng loại hình như giống, phân 
bón, cây trồng mới có tính riêng lẻ, Trung tâm còn thực hiện các đề tài nghiên cứu 
mang tính tổng hợp dựa trên những kết quả nghiên cứu đã có kết hợp tính mới theo 
“hệ thống Nông nghiệp” nhằm giúp xây dựng và đề xuất những hệ thống cây trồng 
mới luân canh trên nền đất trồng lúa truyền thống.   
 
Năm 2003-2005: “Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên nền lúa vùng đất phèn 
ĐTM”  

       
 

    
 
 
 
 
Năm 2006-2007: “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để phát triển cây mè trong cơ 
cấu luân canh tăng vụ trên vùng đất xám trồng lúa ở ĐTM” 
 
 
 
 
      
      
 
Năm 2009-2011: Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng 
nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Qua kết quả nghiên cứu đã chọn ra được một số cây trồng có thể đưa vào cơ cấu 
trên nền đất lúa như: cây dưa hấu, cây bắp, cây mè, cây đay…Tuy nhiên cần tiếp 
tục những nghiên cứu về kỹ thuật canh tác cho từng cây trồng để từ đó áp dụng và 
nâng cao năng suất và sản lượng. 
- Cây đay là cây có tính thích nghi tốt, cho thu nhập khá đã và đang được phát triển 
mạnh, nhất là sau khi có Nhà máy Bột giấy Phương Nam đi vào hoạt động. 
 

Dựa trên sự phân tích về điều kiện thời tiết, khí hậu, tiềm năng đất và năng lực sản 
xuất, Trung tâm khẳng định cây mè rất phù hợp trong cơ cấu mùa vụ trên đất xám 
Đồng Tháp Mười: Lúa Đông Xuân sớm - mè Xuân Hè - Lúa Hè Thu. Sự kết hợp với 
Cty VOCARIMEX, địa phương phát triển cây mè sau đó đã đem lại thành công rất 
khả quan, cây mè ngày càng được nông dân phát triển, gia tăng diện tích. Năng suất 
mè đã đạt trung bình 700-800 kg/ha, có những hộ đã đạt 1.000-1.200kg/ha, lợi 
nhuận 10-15 triệu đồng/ha, góp phần gia tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất và 
tạo được nền Nông nghiệp theo hướng đa dạng, bền vững.  
 

- Sản xuất đay từ mục đích lấy sợi sang lấy thân để làm nguyên liệu bột giấy là một sự 
thay đổi mục tiêu sản xuất không chỉ gia tăng năng suất, sản lượng, thu nhập cho 
Nông dân mà còn giảm ô nhiễm môi trường, giải phóng phụ nữ không tham gia những 
công việc như sản xuất đay lấy sợi. 
- Năng suất chất xanh của đay áp dụng quy trình đã tăng gần gấp đôi so với trước đây 
(từ trung bình 35 tấn/ha tăng lên trung bình trên 50 tấn/ha, cá biệt có hộ đạt gần 70 
tấn/ha). Năng suất này đã tạo niềm tin cho Nông dân đầu tư để phát huy tiềm năng và 
triển vọng của cây đay trồng lấy thân làm nguyên liệu sản xuất bột giấy là rất lớn. 
- Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy đã được Hội đồng cấp tỉnh xem xét để công 
nhận tiến bộ kỹ thuật. Đề tài đã được Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu đạt loại xuất sắc. 
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Năm 2006-2008: “Nghiên cứu đánh giá tác động của canh tác nhiều vụ lúa trong 
năm đến năng suất, hiệu quả kinh tế, tính chất đất, tính bền vững của sản xuất lúa 
vùng Đồng Tháp Mười” 

     
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.3. Dự án Phát triển nông thôn miền núi 
a) Dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở 2 xã Tân 
Thành và Bình Tân, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (1998 - 2000)”. 

        Đã có những ý kiến trái nhau của một số nhà khoa học về việc canh tác nhiều vụ 
(3 vụ/năm) ở cả khía cạnh khoa học, kinh tế và xã hội. Đề tài này giúp chúng ta có 
được những cái nhìn dựa trên những số liệu khoa học, tin cậy đã được thu thập, 
nghiên cứu và phân tích về kinh tế, tính chất đất và tính bền vững của hệ thống.  
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: 
 Tác động của các hệ thống canh tác lúa đến tính chất đất 
- Canh tác nhiều vụ lúa trong năm có xu hướng làm giảm độ dày tầng canh tác, tăng 
độ dày tầng đế cày và dung trọng đất ở tầng canh tác. 
- Canh tác lúa nhiều vụ có tác dụng làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, đạm và lân tổng 
số ở trong đất. Hàm lượng đạm dễ tiêu trong đất ở giai đoạn đầu sinh trưởng của cây 
lúa trong vụ Hè Thu và Thu Đông các hệ thống canh tác lúa 3 vụ là khá nghèo, nhất là 
đối với hệ thống canh tác lúa 3 vụ có đê bao lững. 
- Fe2+ và axit hữu cơ là 2 độc chất chính ở giai đoạn đầu của cây lúa trên đất phèn, 
nhất là vụ Thu Đông. Hàm lượng các độc chất này được xếp theo thứ tự ở các hệ 
thống như sau: Lúa 3 vụ đê bao lửng > Lúa 3 vụ đê bao kín > Lúa 2 vụ không có đê 
bao. 
- Sau mỗi mùa lũ, phù sa đã để lại cho đất ở các hệ thống không có đê bao và đê bao 
lửng khoảng 5,66 -6,47 tấn/ha, trong đó có chứa 22,7-25,1 kg N; 6,4 -7,8 kg P2O5; 6,6-
7,8 kg K2O; 1,5kg CaO và 3,2-3,6kg MgO. 
 Ảnh hưởng của các hệ thống canh tác lúa đến sinh trưởng, năng suất, hiệu 
quả kinh tế của sản xuất lúa 
- Sâu bệnh có xu hướng phát triển mạnh nhất vụ Đông Xuân ở tất cả các hệ thống 
canh tác. Riêng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lại có xu hướng tăng lên ở vụ Thu Đông. 
Vụ Đông Xuân, sâu bệnh (rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn- lùn xoắn 
lá) ở các hệ thống canh tác lúa 3 vụ có xu hướng giảm so với lúa 2 vụ. Ngược lại, vụ 
Hè Thu, mức độ thiệt hại do sâu bệnh ở hệ thống lúa 3 vụ cao hơn. 
- Trong cả năm, năng suất và hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa ở các hệ thống canh 
tác lúa được xếp theo thứ tự: Lúa 3 vụ có đê bao kín > Lúa 3 vụ có đê bao lửng > Lúa 
2 vụ không có đê bao. 
- Hệ thống sản xuất lúa 2 vụ có tính bền vững khá cao. Hệ thống lúa 3 vụ có đê bao 
lửng và đê bao kín được đánh giá là có phát triển nhưng không bền vững. Hệ thống 
lúa 3 vụ cải tiến (đê bao kín, có xả lũ) có tính bền vững hơn. 

Đã có nhiều mô hình được xây dựng và thực hiện như mô hình nuôi heo, nuôi vịt, 
trồng khoai mỡ, trồng rau, trồng táo ở tại vùng Dự án. Các mô hình này đã được triển 
khai, đánh giá và tổng kết.  Hầu hết các hộ trong mô hình đều có được hiệu quả kinh 
tế tăng cao hơn so với ngoài mô hình. Từ kết quả kinh tế đã làm thay đổi nhận thức 
của Nông dân trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. 
 



Trung tâm Nghiên cứu và PTNN Đồng Tháp Mười - 30 năm Hình thành và Phát triển 
 

 12

       
  

   
 
 
 

b) Dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu giống lúa có chất lượng cao và đa 
dạng hóa sản xuất nông nghiệp ở 2 xã Vĩnh Bình - Vĩnh Hưng và Mỹ Thạnh Đông - 
Đức Huệ, tỉnh Long An thuộc vùng Đồng Tháp Mười (2000 - 2002)”. 
 

   
 
 
 
3. Nghiên cứu bảo vệ thực vật   
3.1. Thành tựu TBKT 
  
 
Năm 2002 “Biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh mục đầu củ khoai mỡ” được công nhận 
là TBKT. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Nguyên nhân của bệnh mục củ khoai mỡ ở vùng ĐTM là do loại tuyến trùng 
Pratylenchus sp. và Meloidogye sp. gây ra. 

 Nguồn tuyến trùng gây bệnh mục củ khoai mỡ lây lan chủ yếu từ củ giống. Trong 
điều kiện ĐTM không tìm thấy tuyến trùng này trong đất ruộng trước lúc trồng 
khoai mỡ. 

 Biện pháp xử lý củ giống bằng nước nóng 46-52oC trong 20 phút mang lại hiệu quả 
kinh tế, có thể diệt được hơn 90% tuyến trùng gây bệnh, giảm tỷ lệ củ bệnh, tăng 
chất lượng sản phẩm, không gây ô nhiễm môi trường. 

 Sử dụng thuốc Sincosin để xử lý củ giống ở thời điểm lúc bảo quản hay ở cả 2 thời 
điểm lúc bảo quản và cắt mặt đã có tác dụng phòng trừ bệnh mục củ khoai mỡ. 

 Biện pháp sử dụng thuốc Vimoca cũng có tác dụng hạn chế tỷ lệ bệnh, tăng hiệu 
quả kinh tế so đối chứng không sử dụng thuốc. 

 Biện pháp ngâm củ giống khoai trong nước lạnh không có tác dụng hạn chế tỷ lệ củ bị 
bệnh. 

 

PGS. TS Công Doãn Sắt, Phó viện trưởng 
Viện KHKTNNMN (thứ nhất từ bên phải) 

kiểm tra đồng ruộng 

Dự án bao gồm nhiều nội dung như: Mô hình nuôi heo kết hợp thả cá; mô hình 
sản xuất lúa áp dụng tiến bộ thuật thuật như sạ hàng, bón phân hợp lý (khuyến cáo sử 
dụng phân lân nung chảy trên đất phèn); mô hình sản xuất hạt giống nguyên chủng 
cung cấp cho cộng đồng…thông qua nhiều hình thức như tập huấn kỹ thuật cho Nông 
dân, thực hiện mô hình ở một số hộ thuộc dự án được lựa chọn, tổ chức Hội thảo đầu 
bờ đánh giá kết quả từng mô hình. Dự án có tác dụng nâng cao nhận thức trong sản 
xuất, tạo niềm tin cho họ trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới thông qua các mô 
hình thành công đã được thực hiện. 
 

Ban chỉ đạo sản xuất xã Bình Tân 
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Năm 1993 “Quy trình tổng hợp trừ cỏ lồng vực cho lúa sạ ĐTM” được công nhận là 
TBKT.  
 
3.2. Đề tài nghiên cứu 
 
 
Năm 2006-2009: “Nghiên cứu các giải pháp khắc phục ngộ độc hữu cơ cho lúa 
trên vùng đất phèn trồng lúa 3 vụ”. 

  
 

 
Năm 2009-2012: Xác định các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho ruộng lúa bị 
nhiễm bệnh vàng lùn (2009 - 2012) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ruộng áp dụng biện pháp tổng 
hợp khắc phục ngộ độc hữu cơ 

 

 Nếu tỷ lệ cây bệnh thấp <10% nên nhổ bỏ cây bệnh và thu gom để đốt, tránh tạo cơ 
hội cho rầy nâu tiếp xúc cây lúa bệnh mang mầm bệnh lây lan ra xung quanh. 
 Tháo cạn nước trong ruộng, bón vôi với lượng 300kg/ha, phơi khô ruộng từ 3-5 ngày 
(nếu bón lân nung chảy thì không cần bón thêm vôi) để giải ngộ độc phèn và ngộ độc 
hữu cơ; Cung cấp một lượng calcium làm vững chắc vách tế bào và mô thực vật; Hoạt 
hóa các Enzyme ở mảng nguyên sinh chất của rễ giúp bộ rễ phát triển mạnh; Ức chế 
enzyme khác lạ hiện diện trong tế bào chất. 
 Sử dụng các chế phẩm kích kháng phun cho cây, nên phun làm 2 đợt, mỗi đợt cách 
nhau 7 ngày giúp cây lúa khỏe vượt qua được ngưỡng gây bệnh. 
  Phun phân bón lá cung cấp các chất trung và vi lượng cho cây. Kích thích khả năng 
đẻ nhánh để bù các dảnh đã bị nhiễm bệnh vàng lùn. 
  Bón thêm 5% lượng phân đạm, 10% lượng phân lân và 15% lượng phân kali để cung 
cấp dưỡng chất giúp cây lúa sinh trưởng tốt và nuôi các dảnh mới đẻ trở thành chồi hữu 
hiệu. 
  Quản lý tốt rầy nâu trong ruộng, ngừa rầy nâu mang mầm bệnh lây lan cho cây lúa 
khỏe. Cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống trên 
đồng ruộng.  
 

- Để cho đất nghỉ giữa 2 vụ từ 3 tuần trở lên và áp 
dụng các biện pháp đốt hoặc lấy rơm rạ ra khỏi 
ruộng, cày hoặc xới đất, bón lót lân Nung chảy hoặc 
lân Supe, dùng phân bón lá có chứa nhiều lân, giữ 
đất ngập ẩm xen kẽ trong giai đoạn đầu sinh trưởng 
của cây lúa có tác dụng giảm xác bã hữu cơ và độc 
chất axít hữu cơ trong đất, giảm mức độ ngộ độc 
hữu cơ trên cây lúa và tăng năng suất, hiệu quả kinh 
tế của sản xuất lúa. 
- Xử lý lúa bị ngộ độc hữu cơ bằng biện pháp tổng 
hợp (tiêu nước, bón phân lân và phun phân bón lá 
có chứa lân) giúp giảm độc chất axít hữu cơ trong 
đất, tăng khả năng phục hồi của cây lúa và tăng 
năng suất lúa. 

Từ kết quả này đã mở ra một phương pháp phòng trừ cỏ gạo hiệu quả, đã làm gia 
tăng năng suất lúa nhanh và cỏ gạo không phải là “vấn đề” khó khăn đối với Nông 
dân. Một số loại thuốc hóa học có hiệu quả cao đã được khuyến cáo như NC 311 
10WP, Saturn, Butachlor…và được áp dụng rất thành công. 
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3.3. Đánh giá phản ứng với rầy nâu 

     
 

 
 
4. Nghiên cứu về chăn nuôi 
4.1. Đề tài nghiên cứu 
- Đề tài: “Đánh giá hiệu quả kinh tế các  mô hình chăn nuôi ở vùng Đồng Tháp 
Mười (2003-2004)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đề tài: “Khảo sát, đánh giá khả năng thích nghi, sản xuất của dê Bách Thảo và 
dê lai tại vùng biên giới Long An (2007-2008)”. 
 

           
 
 

   

Các dòng được test phản ứng với rầy nâu  
trong lồng lưới 

 

Đối với các dòng lúa triển vọng, Trung 
tâm còn thực hiện đánh giá phản ứng 
với rầy nâu theo phương pháp khay mạ. 
Trong tổng số 49 dòng, giống lúa tham 
gia thí nghiệm có 17 dòng được đánh 
giá, có phản ứng kháng với nguồn rầy 
nâu được thu thập tại Thủ Thừa (Long 
An) chiếm 34,7%. Có 26 dòng, giống 
phản ứng kháng trung bình chiếm 
53,1%. Bốn dòng được đánh giá có 
phản ứng hơi kháng chiếm 8,2%. Có 2 
dòng phản ứng hơi nhiễm với rầy nâu 
chiếm 4,1%. 
 

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu của tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao, đạt loại 
khá và cho phép sử dụng làm tài liệu phổ biến ứng dụng vào sản xuất thông qua 
tài liệu bướm được xuất bản. 
 

Qua quá trình triển khai thực hiện mô hình, kết quả đàn dê không phát triển được mà 
có xu hướng giảm sút. Có nhiều lý do đã được phân tích cho lý giải về kết quả, trong 
đó nhấn mạnh Dê không có thích hợp với điều kiện sống ở vùng Đồng Tháp Mười. 
 

- Hiện trạng chăn nuôi nông hộ trong vùng Đồng Tháp Mười chủ yếu là quy mô vừa và 
nhỏ.  
- Mô hình kết hợp giữa nuôi heo (heo nái, heo thịt) và cá ao mang lại hiệu quả kinh tế 
cao nhất, do kết hợp tận dụng nguồn thức ăn (chất thải từ nuôi heo) giảm chi phí về 
thức ăn.  
- Việc nuôi bò vỗ béo sử dụng bổ sung rơm ủ ure, bổ sung khoáng cho bò bằng viên 
đá liếm đã làm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.  
- Nuôi vịt chạy đồng có hiệu quả kinh tế, tận dụng được nguồn thức ăn từ sản xuất 
lúa. 
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- Đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản lý, kỹ thuật và mô hình chăn nuôi vịt an toàn 
ở đồng bằng sông Cửu Long”. 

   
 
 
 

 Vịt được chăn thả trong ao tại Trung tâm 
 

-  Vịt là loại gia cầm thích nghi tốt với 
điều kiện thường xuyên có nước và 
ngập nước ở vùng Đồng Tháp Mười. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trong 
thời gia qua chưa thành công, chưa có 
kết quả về mặt khoa học cũng như 
hiệu quả kinh tế. 
- Sự chưa thành công có lý do chủ 
quan nhiều hơn. 

 


