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CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KỸ THUẬT TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY 
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Hydraulic structures - Irrigation and drainage techniques for provisions crops 

1 Phạm vi áp dụng 

1.1 Tiêu chuẩn này quy định về mức tưới và chế độ tưới tiêu nước cho một số loại cây lương 
thực và cây thực phẩm chính. 

1.2 Có thể vận dụng quy định trong tiêu chuẩn này để xác định chế độ tưới cho một số loại 
cây trồng khác có thời vụ và đặc điểm sinh trưởng tương tự với loại cây trồng có trong tiêu 
chuẩn. 

1.3 Tiêu chuẩn này áp dụng trong tính toán thiết kế quy hoạch thủy lợi, đầu tư xây dựng công 
trình, quản lý và vận hành các hệ thống thủy lợi. 

2 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

2.1 

Tưới rãnh (Furrow irrigation) 

Kỹ thuật tưới ở ruộng trồng khô.Nước tưới được đưa vào các rãnh giữa các luống cây để 
ngấm dần vào đất theo chiều ngang dưới tác dụng của lực mao quản biến thành nước trong 
đất để nuôi cây. 

2.2 

Tưới ngập (Flood irrigation) 

Kỹ thuật tưới đảm bảo duy trì trên mặt ruộng một lớp nước đồng đều phù hợp với yêu cầu 
sinh trưởng và phát triển của cây trồng.Lớp nước trên mặt ruộng sẽ được ngấm xuống đất 
nhờ trọng lực. 

2.3 

Tưới dải (Strip irrigation) 

Còn gọi là tưới tràn, là kỹ thuật đưa nước từ từ vào ruộng với lưu lượng nhỏ.Trong quá trình 
tưới tốc độ nước chảy trên dải đất và tốc độ nước ngấm xuống đất gần bằng nhau nên sau 
khi ngừng tưới lượng nước ngấm xuống đất cũng vừa đạt mức tưới yêu cầu 

2.4 

Tưới phun mưa (Spray irrigation) 

Kỹ thuật cung cấp nước cho cây trồng dưới dạng mưa nhân tạo bằng các thiết bị phun mưa. 

2.5 

Tưới ngầm (Underground irrigation) 

Kỹ thuật sử dụng đường ống và các thiết bị phụ trợ đặt ngầm dưới đất ở một độ sâu nhất 
định để đưa nước cung cấp cho cây trồng từ dưới đất lên.Nước trong đường ống nhờ áp lực 
phù hợp được phun lên làm ẩm tầng đất nuôi cây. 

2.6 

Biện pháp giữ ẩm (Methods for retaining humidity) 



Biện pháp hạn chế khả năng bốc thoát hơi nước của đất hoặc các biện pháp cải tạo đất để 
tăng khả năng giữ ẩm, giữ nước mưa của đất. 

2.7 

Độ ẩm của đất (Soil moisture) 

Khả năng chứa nước của đất, được tính bằng phần trăm độ rỗng của đất hoặc phần trăm 
trọng lượng đất. 

2.8 

Độ ẩm thích hợp (Adequate moisture) 

Độ ẩm trong đất phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của từng loại cây trồng. 

2.9 

Độ ẩm bão hòa (Saturation) 

Còn gọi là độ ẩm toàn phần, là độ ẩm đạt được khi toàn bộ khe rỗng của đất được chứa đầy 
nước. 

2.10 

Độ ẩm tối đa đồng ruộng (Field capacity) 

Độ ẩm tương ứng với trường hợp tầng đất canh tác được làm bão hoà nước. 

2.11 

Độ ẩm cây héo (Wilting point) 

Độ ẩm nhỏ nhất của đất mà tại trị số đó cây trồng không thể hút được nước để nuôi cây. 

2.12 

Chế độ tưới tiêu (Irrigation and drainage regime) 

Chế độ điều tiết nước mặt ruộng phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của cây trồng. 

2.13 

Chế độ tưới cho cây trồng (Irrigation regime for crops) 

Bao gồm thời điểm cần tưới, thời gian và mức tưới mỗi đợt, số đợt tưới và mức tưới cho 
toàn vụ và trong thời gian sinh trưởng của cây trồng. 

2.14 

Chế độ tưới tiết kiệm nước (Water-efficient irrigation regime) 

Chế độ tưới có mức tưới nhỏ hơn mức tưới của chế độ tưới thông thường nhưng vẫn đảm 
bảo yêu cầu sinh trưởng và phát triển bình thường của cây trồng nhờ áp dụng một quy trình 
hay biện pháp tưới thích hợp. 

2.15 

Mức tưới (Irrigation rate) 

Lượng nước cần tưới cho mỗi đợt tưới trên một đơn vị diện tích canh tác, được ký hiệu là m, 
đơn vị tính là m

3
/ha. 

2.16 

Mức tưới toàn vụ (Total irrigation rate) 

Lượng nước tưới tổng cộng cho một đơn vị diện tích canh tác trong suốt thời gian sinh 
trưởng của cây trồng, được ký hiệu là M, đơn vị tính là m3/ha. 

2.17 

Chế độ tiêu cho cây trồng (Drainage regime for crops) 

Bao gồm thời điểm tiêu nước, thời gian và độ sâu lớp nước cần tiêu, đường quá trình hệ số 
tiêu. 



2.18 

Hệ số tiêu (Coefficient of drainage) 

Lượng nước cần thiết phải đưa ra khỏi một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian để 
đảm bảo yêu cầu về nước của các đối tượng phục vụ có mặt trên diện tích đó.Hệ số tiêu 
được ký hiệu là q ký hiệu là l/s.ha. 

2.19 

Hệ số tưới (Coefficient of irrigation) 

Lượng nước cần thiết phải cung cấp cho một đơn vị diện tích canh tác trong một đơn vị thời 
gian để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng có mặt trên diện tích đó, ký 
hiệu là l/s.ha. 

2.20 

Khu tiêu (Drainage area) 

Diện tích đất được khoanh vùng để tiêu nước cho cây trồng và các đối tượng cần tiêu. 

2.21 

Khu tưới (Irrigation area) 

Diện tích đất được khoanh vùng để cấp nước tưới cho cây trồng 

2.22 

Gieo sạ (Direct sowing) 

Biện pháp gieo thẳng hạt lúa xuống ruộng, không qua giai đoạn làm mạ và cấy. 

2.23 

Mất lấm (Drying - swamped area without crack) 

Hiện tượng đất ruộng lúa nước đã được cày bừa kỹ thành bùn nhão nhưng lại bị khô nước, 
không còn bùn và chưa bị nứt chân chim. 

2.24 

Đất trũng hẩu (Swamped area with rich organic sustains) 

Vùng đất trũng bị lầy thụt giàu chất hữu cơ làm cho lúa bị lốp. 

2.25 

Lộ ruộng (Bare field method) 

Biện pháp tiêu cạn nước trong ruộng để khô từ 2 ngày đến 3 ngày nhằm kích thích lúa đẻ 
nhánh nhanh và tập trung. 

2.26 

Phơi ruộng (Water evacuation method for fields in short term) 

Biện pháp tháo cạn nước trong ruộng, để khô từ 5 ngày đến 7 ngày nhằm hạn chế lúa đẻ 
nhánh nhanh, tăng nhánh hữu hiệu và diệt những nhánh vô hiệu. 

2.27 

Đất ải (Plough-loose soil) 

Đất ruộng được cày lật lên và phơi khô nỏ. 

2.28 

Đất dầm (Packed soil) 

Đất được duy trì lớp nước thường xuyên trên ruộng đến khi làm đất. 

2.29 

Thời kỳ đổ ải (Irrigated period for plough-loose soil) 



Thời kỳ đưa nước vào ruộng đất ải để làm đất chuẩn bị gieo cấy. 

2.30 

Thời kỳ tưới dưỡng (Irrigation during growing periods) 

Thời kỳ đưa nước vào ruộng để bù đắp lượng nước tổn hao và duy trì độ sâu lớp nước thích 
hợp trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng từ lúc mới cấy đến lúc thu 
hoạch. 

2.31 

Ngập trắng (Completely floods) 

Hiện tượng nước ngập sâu không nhìn thấy ngọn lúa. 

2.32 

Hệ số cây trồng (Crop coefficient) 

Tỉ số giữa lượng bốc thoát hơi nước thực tế trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển 
của cây trồng với lượng bốc thoát hơi nước tiềm năng được tính toán dựa trên các tài liệu khí 
tượng, được ký hiệu là Kc.Giá trị hệ số Kc phụ thuộc vào giống, loại cây trồng và từng giai 
đoạn sinh trưởng của cây trồng, điều kiện khí hậu, đất đai, thời vụ và biện pháp canh tác. 

3 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại mặt ruộng 

3.1 Chế độ tưới tiêu nước làm đất vùng làm ải 

3.1.1 Lượng nước tưới ngả ải phụ thuộc vào đặc tính của từng loại đất và mức độ ải của đất 
ruộng, được quy định trong bảng 1. 

Bảng 1 - Lượng nước tưới ngả ải cho đất không bị chua, mặn 

Đơn vị tính bằng m
3
/ha 

Chất lượng ải 
Loại đất 

Ải nỏ Ải vừa Ải thâm 

1.Đất pha cát từ 1 700 đến 2 000 từ 1 200 đến 1 300 từ 1 200 đến 1 300 

2.Đất thịt nhẹ từ 1 400 đến 1 500 từ 1 100 đến 1 200 từ 1000 đến 1 100 

3.Đất thịt từ 1 200 đến 1 300 từ 900 đến 1 000 từ 800 đến 900 

3.1.2 Kỹ thuật tưới và mức tưới trong thời gian ngâm ải phụ thuộc vào loại đất và đặc tính 
của nó, được quy định như sau: 

a) Đất không bị chua mặn: trong thời gian ngâm ải, giữ lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 7 
cm. Số ngày tưới (số ngày ngâm ải) và mức tưới trong thời gian ngâm ải quy định ở bảng 2. 

b) Với đất chua, mặn: lượng nước tưới ngả ải thực hiện theo bảng 1.Tiêu chuẩn về lượng 
nước cần cấp và kỹ thuật thau chua, rửa mặn trong thời gian ngâm ải như sau: 

- Tiêu bỏ nước cũ trong ruộng, tưới nước mới với mức tưới 600 m
3
/ha; 

- Để lắng từ 2 ngày đến 3 ngày, tiêu cạn nước trong ruộng sau đó tưới với mức tưới 700 
m

3
/ha; 

- Trước khi cấy, tiêu cạn nước trong ruộng, tưới với mức tưới 300 m
3
/ha. 

Bảng 2 - Lượng nước tưới trong thời gian ngâm ải 

Loại đất Số ngày tưới 

ngày 

Mức tưới 

m
3
/ha 

1.Đất pha cát 4 400 

2.Đất thịt nhẹ 5 400 

3.Đất thịt 6 400 

3.2 Chế độ tưới nước làm đất vùng làm dầm 



3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật và mức tưới làm dầm như sau: 

a) Ruộng làm dầm: giữ lớp nước trên mặt ruộng từ 3 cm đến 7 cm, hoặc giữ đất luôn bão 
hòa nước cho đến lúc làm đất; 

b) Ruộng cạn nước chưa mất lấm: tưới với mức tưới từ 700 m3/ha đến 1 000 m3/ha; 

c) Ruộng còn giữ được nước: tưới bổ sung cho đủ lớp nước 7 cm. 

3.2.2 Điều chỉnh mức tưới làm dầm khi có mưa như sau: 

a) Khi mưa nhỏ hơn 10 mm: tưới đủ mức nước tưới; 

b) Khi mưa từ 10 mm đến 20 mm: tưới bổ sung 2/3 mức tưới; 

c) Khi mưa từ 20 mm đến 30 mm: tưới bổ sung 1/2 mức tưới; 

d) Khi mưa từ 30 mm đến 40 mm: coi như một lần tưới. 

3.3 Chế độ tưới tiêu nước làm đất gieo sạ 

3.3.1 Khi làm đất sạ ướt, phải làm đất như làm đất gieo mạ.Khi làm đất sạ nước, phải làm đất 
như làm đất cấy lúa. 

3.3.2 Yêu cầu kỹ thuật tưới tiêu nước cho đất gieo sạ trong thời gian từ lúc gieo sạ đến khi 
cây lúa phát triển được 3 lá thật tương tự như đối với đất gieo mạ. 

3.4 Chế độ tưới tiêu nước làm đất gieo mạ 

3.4.1 Tiêu chuẩn về mức tưới và kỹ thuật tưới nước cho mạ như sau: 

a) Giai đoạn từ lúc gieo mạ đến khi phát triển được 3 lá thật: tưới giữ đất ở trạng thái ẩm bão 
hòa; 

b) Giai đoạn từ 3 lá thật đến trước nhổ cấy từ 5 đến 7 ngày: 

- Đất pha cát: giữ lớp nước thường xuyên trong ruộng từ 2 cm đến 3 cm; 

- Đất thịt: giữ lớp nước thường xuyên trong ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

c) Giai đoạn từ từ 5 đến 7 ngày trước khi nhổ cấy đến lúc nhổ cấy: 

- Đất pha cát: không tưới, để đất ẩm; 

- Đất thịt: tưới với lớp nước từ 3 cm đến 5 cm. 

3.4.2 Khi điều tiết nước cho mạ phải đặc biệt chú ý một số trường hợp sau đây: 

a) Chống rét khi nhiệt độ không khí xuống dưới 13 0C hoặc có sương muối: 

- Nơi chủ động nước: đêm tưới ngập 2/3 cây mạ, ban ngày tiêu cạn nước; 

- Nơi không chủ động nước: giữ đất ẩm, không để xảy ra tình trạng ruộng mạ nơi có nước, 
nơi khô. 

b) Chống nóng khi nhiệt độ không khí lớn hơn 35 
o
C: phải tưới ngập 2/3 cây mạ, cứ hai ngày 

một lần thay nước tưới; 

c) Chống mạ già: không tưới, để ruộng khô; 

d) Chống trôi mạ: sau khi gieo mạ nếu dự báo có mưa to phải tưới ngay lớp nước từ 2 cm 
đến 3 cm; 

e) Chống sâu bệnh: 

- Sâu cuốn lá nhỏ: tưới ngập cây mạ trong một ngày đêm, sau đó tiêu cạn và tưới nước theo 
quy định tại 3.4.1; 

- Sâu đục thân: tưới ngập 2/3 cây mạ trong 3 ngày, sau đó tiêu cạn và tưới nước theo quy 
định tại 3.4.1; 

g) Chống úng: nếu mạ bị ngập úng phải tiêu nước ngay sao cho sau một ngày đêm hở được 
1/3 cây mạ.Trong thời gian từ 1 ngày đêm đến 2 ngày đêm phải tiêu xong đảm bảo lớp nước 
trong ruộng mạ phù hợp với quy định tại 3.4.1; 



h) Chống hạn: tưới và giữ ẩm cho đất, đảm bảo độ ẩm của đất không thấp hơn 80 % độ ẩm 
bão hòa; 

i) Đất chua, mặn: sau khi gieo mạ không để ruộng mạ cạn nước. 

3.5 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại khu vực Bắc bộ 

3.5.1 Lúa vụ xuân 

3.5.1.1 Thời kỳ đổ ải cấp nước liên tục, không để ruộng cạn nước.Lượng nước đổ ải từ 1 500 
m

3
/ha đến 2 500 m

3
/ha. 

3.5.1.2 Thời kỳ tưới dưỡng thực hiện theo quy định sau: 

a) Giai đoạn từ cấy đến bén rễ: tưới ngập 2/3 cây lúa.Duy trì thường xuyên lớp nước trên 
mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

b) Giai đoạn lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước trên mặt ruộng từ 4 cm đến 8 
cm.Thời gian đầu khi cây lúa còn thấp, độ sâu lớp nước từ 4 cm đến 5 cm.Khi lúa bước vào 
giai đoạn từ trỗ bông đến ngậm sữa, chắc xanh, độ sâu lớp nước từ 7 cm đến 8 cm; 

c) Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: 

- Nếu vụ sau làm ải hoặc trồng rau màu: không cần tưới, có mưa phải tiêu triệt để ngay; 

- Nếu vụ sau làm dầm: cấp nước để duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 1 cm đến 7 
cm, không để đất mất lấm; 

d) Mức tưới quy định như sau: 

- Giai đoạn từ cấy đến làm đòng: 200 m
3
/ha/lần; 

- Giai đoạn từ làm đòng đến chín: 250 m
3
/ha/lần; 

- Tổng mức nước tưới dưỡng cho cả vụ: từ 6 000 m
3
/ha đến 7 000 m

3
/ha. 

3.5.2 Lúa vụ mùa 

3.5.2.1 Thời kỳ từ cấy đến bén rễ tưới ngập 2/3 cây lúa, duy trì thường xuyên lớp nước trên 
mặt ruộng từ 4 cm đến 6 cm. 

3.5.2.2 Thời kỳ lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước trên mặt ruộng từ 5 cm đến 10 
cm.Giai đoạn đầu khi cây lúa còn thấp, độ sâu lớp nước từ 5 cm đến 6 cm.Khi lúa bước vào 
giai đoạn từ trỗ bông đến ngậm sữa, chắc xanh, độ sâu lớp nước từ 8 cm đến 10 cm. 

3.5.2.3 Khi ruộng lúa bước vào thời kỳ chín và chuẩn bị thu hoạch, thực hiện theo quy định 
tại khoản c của 3.5.1.2. 

3.5.2.4 Mức tưới vụ mùa quy định như sau: 

- Mức tưới áp dụng cho mỗi lần tưới 500 m
3
/ha; 

- Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 4 500 m
3
/ha đến 5 500 m

3
/ha. 

3.6 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại khu vực Trung bộ 

3.6.1 Lúa cấy vụ đông xuân 

3.6.1.1 Giai đoạn từ cấy đến bén rễ tưới ngập 2/3 cây lúa, duy trì thường xuyên lớp nước 
tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 4 cm đến 6 cm; 

3.6.1.2 Giai đoạn lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng từ 5 cm đến 9 
cm.Đầu giai đoạn lớp nước từ 5 cm đến 6 cm.Cuối giai đoạn độ sâu lớp nước từ 8 cm đến 9 
cm. 

3.6.1.3 Giai đoạn từ chín đến thu hoạch thực hiện theo quy định tại khoản c của 3.5.1.2. 

3.6.1.4 Mức tưới quy định như sau: 

- Giai đoạn từ cấy đến làm đòng: 200 m
3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần; 

- Giai đoạn từ làm đòng đến chín: 250 m
3
/ha/lần đến 300 m

3
/ha/lần; 

- Tổng mức nước tưới dưỡng cho cả vụ: từ 6 500 m
3
/ha đến 7 500 m

3
/ha. 



3.6.2 Lúa cấy vụ hè thu 

3.6.2.1 Thời kỳ từ lúc cấy đến bén rễ tưới ngập 2/3 cây lúa, duy trì thường xuyên lớp nước 
tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm. 

3.6.2.2 Thời kỳ lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 
cm đến 10 cm.Lớp nước mặt ruộng ở đầu thời kỳ là 3 cm, tăng dần theo chiều cao cây lúa.Ở 
cuối thời kỳ (ngậm sữa, chắc xanh), lớp nước mặt ruộng cao nhất là 10 cm. 

3.6.2.3 Giai đoạn từ chín đến thu hoạch thực hiện theo quy định tại khoản c của 3.5.1.2. 

3.6.2.4 Mức tưới quy định như sau: 

- Giai đoạn từ cấy đến làm đòng: 300 m
3
/ha/lần; 

- Giai đoạn từ làm đòng đến chín: 350 m
3
/ha/lần; 

- Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 6 000 m
3
/ha đến 7 000 m

3
/ha. 

3.6.3 Lúa gieo sạ vụ đông xuân 

3.6.3.1 Thời kỳ từ lúc gieo sạ đến thời điểm lúa phát triển được 4 lá thật: 

- Từ thời điểm gieo hạt đến khi mọc cây mạ: tưới giữ ẩm để duy trì độ ẩm đất đạt từ 85 % 
đến 100 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

-Từ khi mọc mạ đến khi phát triển được 4 lá thật: giữ ẩm đất bằng độ ẩm tối đa đồng ruộng 
sau đó tăng dần mức tưới, độ sâu ngập tăng dần theo chiều cao cây lúa nhưng không quá 3 
cm. 

3.6.3.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 
cm đến 10 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đẻ nhánh: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 5 
cm; 

- Giai đoạn từ đẻ nhánh đến trổ bông: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 6 cm đến 8 
cm; 

- Giai đoạn từ trổ bông đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 7 cm đến 10 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.6.3.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 6 500 m3/ha đến 7 500 m3/ha với mức 
tưới mỗi lần từ 300 m

3
/ha đến 350 m

3
/ha. 

3.6.4 Lúa gieo sạ vụ hè thu 

3.6.4.1 Giai đoạn từ gieo sạ đến khi phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực hiện theo 
quy định tại 3.6.3.1. 

3.6.4.2 Giai đoạn lúa phát triển (từ lúc đẻ nhánh đến chắc xanh, chín): duy trì thường xuyên 
lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 cm đến 9 cm.Lớp nước mặt ruộng ở đầu thời kỳ là 
3 cm còn ở cuối thời kỳ là 9 cm. 

3.6.4.3 Giai đoạn từ chín đến thu hoạch thực hiện theo quy định tại khoản c của 3.5.1.2. 

3.6.4.4 Mức tưới quy định như sau: 

- Giai đoạn từ cấy đến làm đòng: 200 m
3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần; 

- Giai đoạn từ làm đòng đến chín: 300 m
3
/ha/lần đến 350 m

3
/ha/lần; 

- Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 5 700 m
3
/ha đến 7 000 m

3
/ha. 

3.7 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa gieo sạ tại khu vực Tây Nguyên 

3.7.1 Lúa vụ đông xuân 

3.7.1.1 Thời kỳ từ lúc gieo hạt đến khi phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực hiện 
theo quy định tại 3.6.3.1. 

3.7.1.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 
cm đến 10 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 



- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đẻ nhánh: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 5 
cm; 

- Giai đoạn từ đẻ nhánh đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 5 cm đến 10 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.7.1.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 8 500 m
3
/ha đến 10 000 m

3
/ha với mức 

tưới mỗi lần từ 300 m
3
/ha đến 350 m

3
/ha. 

3.7.2 Lúa vụ mùa 

3.7.2.1 Thời kỳ từ lúc gieo sạ đến khi lúa phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực hiện 
theo quy định tại 3.6.3.1. 

3.7.2.2 Thời kỳ lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 3 
cm đến 9 cm.Cụ thể từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đẻ nhánh: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 6 
cm; 

- Giai đoạn từ đẻ nhánh đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 6 cm đến 9 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.7.2.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 6 000 m3/ha đến 7 000 m
3
/ha với mức 

tưới mỗi lần là 300 m
3
/ha. 

3.8 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa tại khu vực Nam bộ 

3.8.1 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa cấy 

3.8.1.1 Vụ đông xuân 

3.8.1.1.1 Thời kỳ từ lúc cấy đến bén rễ: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt 
ruộng từ 4 cm đến 5 cm. 

3.8.1.1.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
4 cm đến 7 cm.Độ sâu lớp nước mặt ruộng khi lúa đã bén rễ từ 4 cm đến 5 cm và tăng dần 
đến mức cao nhất là 7 cm khi lúa bước vào giai đoạn trỗ bông ngậm sữa, chắc xanh. 

3.8.1.1.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 6 000 m
3
/ha đến 7 500 m

3
/ha. 

3.8.1.2 Vụ hè thu 

3.8.1.2.1 Thời kỳ từ lúc cấy đến bén rễ: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt 
ruộng từ 5 cm đến 6 cm. 

3.8.1.2.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
6 cm đến 8 cm.Độ sâu lớp nước mặt ruộng khi lúa đã bén rễ từ 5 cm đến 6 cm và tăng dần 
đến mức cao nhất là 8 cm khi lúa bước vào giai đoạn trỗ bông ngậm sữa, chắc xanh. 

3.8.1.2.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 5 000 m3/ha đến 6 000 m3/ha. 

3.8.1.3 Vụ thu đông 

3.8.1.3.1 Thời kỳ từ lúc cấy đến bén rễ: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt 
ruộng từ 4 cm đến 5 cm. 

3.8.1.3.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
5 cm đến 7 cm.Độ sâu lớp nước mặt ruộng khi lúa đã bén rễ từ 4 cm đến 5 cm và tăng dần 
đến mức cao nhất là 7 cm khi lúa bước vào giai đoạn từ trỗ bông đến ngậm sữa, chắc xanh. 

3.8.1.3.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 4 000 m3/ha đến 5 000 m3/ha. 

3.8.2 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa gieo sạ 

3.8.2.1 Vụ đông xuân 

3.8.2.1.1 Thời kỳ từ lúc gieo hạt đến khi lúa phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực 
hiện theo quy định tại 3.6.3.1. 

3.8.2.1.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
3 cm đến 8 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 



- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đứng cái: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 6 
cm; 

- Giai đoạn từ đứng cái đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 6 cm đến 8 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.8.2.1.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 7 500 m3/ha đến 8 000 m3/ha với mức 
tưới mỗi lần từ 300 m

3
/ha đến 350 m

3
/ha. 

3.8.2.2 Vụ hè thu 

3.8.2.2.1 Thời kỳ từ lúc gieo sạ đến khi lúa đã phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực 
hiện theo quy định tại 3.6.3.1. 

3.8.2.2.2 Thời kỳ lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
3 cm đến 7 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đứng cái: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 5 
cm; 

- Giai đoạn từ đứng cái đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 5 cm đến 7 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.8.2.2.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 5 700 m3/ha đến 6 000 m3/ha với mức 
tưới mỗi lần từ 300 m

3
/ha đến 350 m

3
/ha. 

3.8.2.3 Vụ mùa 

3.8.2.3.1 Thời kỳ từ lúc gieo sạ đến khi lúa đã phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực 
hiện theo các quy định tại 3.6.3.1. 

3.8.2.3.2 Thời kỳ lúa phát triển duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
3 cm đến 10 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đứng cái: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 6 
cm; 

- Giai đoạn từ đứng cái đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 6 cm đến 10 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.8.2.3.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 4 500 m
3
/ha đến 5 500 m

3
/ha với mức 

tưới mỗi đợt từ 200 m
3
/ha đến 250 m

3
/ha. 

3.8.2.4 Vụ thu đông 

3.8.2.4.1 Thời kỳ từ lúc gieo sạ đến khi lúa đã phát triển được 4 lá thật, chế độ tưới tiêu thực 
hiện theo quy định tại 3.6.3.1. 

3.8.2.4.2 Thời kỳ lúa phát triển: duy trì thường xuyên lớp nước tưới dưỡng trên mặt ruộng từ 
3 cm đến 6 cm.Cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn từ 4 lá thật đến đứng cái: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 3 cm đến 5 
cm; 

- Giai đoạn từ đứng cái đến chín: tưới nông thường xuyên với lớp nước từ 5 cm đến 6 cm; 

- Giai đoạn từ chín đến thu hoạch: tiêu cạn nước. 

3.8.2.4.3 Tổng lượng nước tưới dưỡng cho cả vụ từ 4 500 m
3
/ha đến 5 500 m

3
/ha với mức 

tưới mỗi đợt từ 200 m
3
/ha đến 250 m

3
/ha. 

3.9 Chế độ tưới tiêu nước cho lúa trong một số trường hợp đặc biệt 

3.9.1 Chống rét cho lúa xuân 

Giai đoạn từ cấy đến đẻ nhánh là giai đoạn cây lúa có sức chống chịu là yếu nhất.Khi nhiệt 
độ không khí xuống dưới 13 

o
C phải tưới nước ngay và giữ lớp nước trong ruộng từ 10 cm 

đến 20 cm nhưng không được ngập quá 2/3 cây lúa.Trong thời gian rét tuyệt đối không để 
cạn nước.Hết rét phải tiêu ngay chỉ để lại lớp nước trong ruộng từ 3 cm đến 7 cm. 

3.9.2 Chống nóng cho lúa mùa 



Tương tự như biện pháp chống rét cho lúa: trong giai đoạn từ cấy đến đẻ nhánh, khi nhiệt độ 
không khí lớn hơn 35 

o
C phải tưới ngay và duy trì lớp nước trong ruộng từ 10 cm đến 20 cm 

nhưng không được ngập quá 2/3 cây lúa, không để cạn nước.Hết nóng phải tiêu ngay và chỉ 
để lại lớp nước trong ruộng từ 3 cm đến 7 cm. 

3.9.3 Chống hạn 

3.9.3.1 Trường hợp thiếu nước tưới: tưới và giữ ẩm cho đất.Cố gắng điều phối và tìm nguồn 
nước tưới để duy trì được độ ẩm của đất lớn hơn 75 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

3.9.3.2 Trường hợp có đủ nước: tưới nông từ 3 cm đến 7 cm. 

3.9.4 Khi đang tưới gặp mưa 

Khi xảy ra trường hợp đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế 
hoạch mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới quy định ở bảng 3: 

Bảng 3 - Quy định về mức tưới theo chế độ tưới thông thường khi gặp mưa 

Tổng lượng mưa của trận 

mm 
Phương pháp tưới 

< 10 mm Tưới đủ mức tưới theo quy định 

Từ 10 mm đến dưới 20 mm Tưới 2/3 mức tưới quy định 

Từ 20 mm đến dưới 30 mm Tưới một nửa mức tưới quy định 

Từ 30 mm đến dưới 40 mm Coi như một lần tưới 

3.9.5 Chống úng 

3.9.5.1 Nước trong ruộng ngập 2/3 cây lúa cho phép ngập không quá 3 ngày. 

3.9.5.2 Nếu lúa bị ngập trắng phải tìm mọi biện pháp tiêu nước ngay, cho phép để hở 1/3 cây 
lúa trong một ngày đêm, tiếp tục tiêu cho đến khi lớp nước trong ruộng chỉ từ 5 cm đến 10 
cm. 

3.9.5.3 Vận dụng triệt để phương châm “chôn nước - rải nước - tháo nước có kế hoạch” 
trong quá trình tiêu nước. 

3.9.6 Chống sâu bệnh 

3.9.6.1 Trước khi phun thuốc trừ sâu đục thân, cần tiêu cạn nước và duy trì độ ẩm của đất 
ruộng bằng 80 % đến 100 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

3.9.6.2 Diệt rầy nâu: tưới ngập 2/3 cây lúa trong 7 ngày đến 10 ngày để diệt rầy nâu non, sau 
đó tiêu cạn đến độ sâu lớp nước theo quy định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của lúa. 

3.9.7 Bón phân, làm cỏ 

Khi làm cỏ sục bùn và bón thúc cần kết hợp tưới giữ lớp nước trong ruộng từ 0 cm đến 5 cm. 

3.9.8 Tưới kết hợp lấy phù sa 

3.9.8.1 Chỉ lấy phù sa vào ruộng khi có công trình lấy sa và điều kiện kỹ thuật cho phép. 

3.9.8.2 Trước khi cấy, tranh thủ lấy nhiều đợt phù sa để cải tạo đất, mỗi lần lấy vào lớp nước 
từ 10 cm đến 15 cm, để lắng từ 4 ngày đến 5 ngày sau đó tiêu hết và lấy đợt khác. 

3.9.8.3 Vào chính mùa mưa lũ không lấy phù sa, chỉ lấy phù sa kết hợp tưới lúa. 

3.9.9 Chế độ tưới tiêu nước trên đất trũng hẩu giàu chất hữu cơ 

3.9.9.1 Quy định chung 

3.9.9.1.1 Khi lúa bắt đầu vào giai đoạn từ đẻ nhánh đến chín, cần áp dụng tưới nông có lộ 
ruộng và phơi ruộng theo quy trình kỹ thuật sau: 

a) Lộ ruộng lần 1: khi lúa bắt đầu đẻ nhánh tiến hành tháo cạn nước và duy trì độ ẩm của đất 
không nhỏ hơn 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng.Khi thấy mùn giun đùn thì tưới trở lại; 

b) Lộ ruộng lần 2: khi lúa đẻ rộ tiến hành tháo cạn nước lần 2, mức độ lộ ruộng như lần 1; 



c) Phơi ruộng: thực hiện vào lúc lúa đẻ nhánh tối đa (từ 400 dảnh/m2 đến 450 dảnh/m2), giữ 
độ ẩm của đất bằng 70 % đến 75 % độ ẩm tối đa đồng ruộng, duy trì đến khi xuất hiện vết 
nứt chân chim thì tưới trở lại. 

3.9.9.1.2 Lượng nước tưới sau mỗi lần lộ ruộng hoặc phơi ruộng theo quy định tại 3.9.9.1.1: 

- Lộ ruộng: 1 000 m
3
/ha; 

- Phơi ruộng: từ 1 500 m
3
/ha đến 2 000 m

3
/ha; 

3.9.9.2 Đối với lúa lai 

3.9.9.2.1 Lộ ruộng lần 1: sau khi cấy từ 12 ngày đến 15 ngày lúa bắt đầu đẻ nhánh tiến hành 
tháo nước và để lộ ruộng lần 1, duy trì độ ẩm của đất không nhỏ hơn 80 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng.Khi thấy mùn giun đùn thì tưới trở lại. 

3.9.9.2.2 Lộ ruộng lần 2: tiến hành vào lúc lúa đẻ rộ, mức độ lộ ruộng như lần 1. 

3.9.9.2.3 Khi lúa vào giai đoạn đẻ nhánh tối đa (từ 350 dảnh/m
2
 đến 400 dảnh/m

2
) tiến hành 

phơi ruộng.Kỹ thuật phơi ruộng thực hiện theo quy định tại khoản c của 3.9.9.1.1. 

3.9.9.2.4 Lượng nước tưới sau mỗi lần lộ ruộng hoặc phơi ruộng quy định tại 3.9.9.1.2. 

3.9.9.3 Đối với đất chua, mặn 

3.9.9.3.1 Đối với đất chua mặn tuyệt đối không để ruộng cạn nước.Phải luôn giữ lớp nước từ 
3 cm đến 7 cm trong suốt quá trình sinh trưởng. 

3.9.9.3.2 Kỹ thuật thau chua, rửa mặn thực hiện theo theo quy định sau: 

a) Lúa bắt đầu đẻ nhánh: làm cỏ sục bùn, sau đó để lắng từ 3 ngày đến 5 ngày rồi tiêu cạn và 
tưới ngay nước ngọt với mức tưới 700 m

3
/ha/lần; 

b) Khi lúa đứng cái và trước khi trổ bông: thay nước cũ trong ruộng và tưới ngay nước ngọt 
với mức 700 m

3
/ha/lần. 

4 Chế độ tưới tiêu nước cho cây ngô 

4.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cây ngô 

Độ ẩm đất thích hợp của cây ngô phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao động 
trong khoảng từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Thời kỳ từ 2 lá đến 4 lá: độ ẩm thích hợp từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Thời kỳ còn lại (từ 7 lá đến chín sữa): độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng. 

4.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

4.2.1 Làm đất trồng ngô: Khi làm đất trồng ngô nếu thấy đất quá khô và có độ ẩm dưới 60 % 
độ ẩm tối đa đồng ruộng cần cấp nước với mức tưới từ 150 m

3
/ha đến 200 m

3
/ha, để qua 

một ngày đêm cho nước ngấm hết mới tiến hành làm đất gieo hạt. 

4.2.2 Thời kỳ từ nẩy mầm đến khi cây phát triển được từ 2 lá đến 4 lá: sau khi tỉa cây, xới 
xáo làm cỏ, bón thúc đợt 1 và tưới một đợt với mức từ 200 m

3
/ha đến 250 m

3
/ha. 

4.2.3 Thời kỳ có từ 2 lá đến 4 lá tới thời kỳ có từ 7 lá đến 10 lá: sau khi bón thúc đợt 2, cây 
ngô sắp trổ cờ, tưới với mức từ 200 m

3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần. 

4.2.4 Thời kỳ trổ cờ phun râu: sau khi bón nuôi bắp, tưới với mức từ 250 m
3
/ha/lần đến 300 

m
3
/ha/lần. 

4.2.5 Thời kỳ phát triển hạt: tưới với mức từ 250 m
3
/ha/lần đến 300 m

3
/ha/lần. 

4.2.6 Trước thu hoạch 1 tuần: không cần tưới. 

4.2.7 Tổng mức tưới cả vụ từ 2 000 m
3
/ha đến 2 500 m

3
/ha với số lần tưới từ 8 lần đến 10 

lần, chu kỳ tưới từ 10 ngày đến 14 ngày. 

CHÚ THÍCH: thời kỳ tưới quan trọng quyết định đến năng suất ngô là thời kỳ trổ cờ, phun 
râu, phát triển hạt. 

4.3 Kỹ thuật tưới 



Kỹ thuật tưới cho ngô chủ yếu là tưới rãnh, tưới giải hoặc tưới phun mưa. 

4.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

4.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới như sau: 

- Lượng mưa nhỏ hơn 10 mm: cần tưới đủ mức tưới; 

- Lượng mưa từ 10 mm đến 20 mm: cần tưới bổ sung từ 1/2 mức tưới đến 1/3 mức tưới; 

- Lượng mưa trên 20 mm: coi như một lần tưới. 

4.4.2 Nếu đất bị hạn (khi độ ẩm của đất đạt từ 40 % độ ẩm tối đa đồng ruộng trở xuống) và 
nguồn nước cấp không đủ thì cần tập trung tưới vào các thời kỳ trổ cờ phun râu và phát triển 
hạt. 

4.4.3 Sau mỗi lần tưới hoặc sau khi mưa to cần tiêu cạn nước trong rãnh, đặc biệt các thời 
kỳ cây con và thời kỳ trổ cờ phun râu. 

5 Chế độ tưới tiêu nước cho cây lạc 

5.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cây lạc 

Độ ẩm đất thích hợp của cây lạc phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao động 
trong khoảng từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Nảy mầm: độ ẩm thích hợp từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Cây con: độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 70 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Ra hoa, đâm tia, tạo quả (củ) ra hạt: độ ẩm thích hợp từ 75 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng; 

- Quả già: nhu cầu nước giảm, độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 70 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

5.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

5.2.1 Khi làm đất gieo hạt nếu thấy đất quá khô và có độ ẩm dưới 60 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng cần cấp nước tưới với mức tưới từ 150 m

3
/ha đến 200 m

3
/ha, để qua một ngày đêm 

cho nước ngấm hết mới được gieo hạt. 

5.2.2 Thời kỳ từ lúc nẩy mầm đến 2 lá thật: nếu độ ẩm đất nhỏ hơn 60 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng cần tưới với mức từ 200 m

3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần. 

5.2.3 Thời kỳ có 2 lá thật đến trước khi ra hoa từ 10 ngày đến 12 ngày: tưới với mức 200 
m

3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần. 

5.2.4 Thời kỳ ra hoa, đâm tia tạo quả non ra hạt: tưới với mức từ 200 m
3
/ha/lần đến 250 

m
3
/ha/lần. 

5.2.5 Thời kỳ quả già: tưới với mức 200 m
3
/ha/lần. 

5.2.6 Trước thu hoạch 1 tuần: không cần tưới. 

5.2.7 Tổng mức tưới cả vụ trung bình 2 000 m
3
/ha; chu kỳ gữa hai lần tưới từ 10 ngày đến 15 

ngày. 

CHÚ THÍCH: Thời kỳ tưới quan trọng quyết định đến năng suất lạc là thời kỳ ra hoa, đâm tia, 
tạo quả ra hạt. 

5.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho lạc phổ biến là tưới rãnh hoặc tưới phun mưa. 

5.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

5.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới theo quy định tại 4.4.1 

5.4.2 Nếu đất bị hạn cần tập trung nước tưới vào các thời kỳ cây con, tạo quả ra hạt. 

5.4.3 Sau mỗi lần tưới hoặc sau khi mưa to cần tiêu cạn nước trong rãnh, đặc biệt các thời 
kỳ cây con, tạo quả và ra hạt. 



6 Chế độ tưới tiêu nước cho cây đậu tương 

6.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cây đậu tương 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây đậu tương phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, 
dao động trong khoảng từ 65 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Nảy mầm và mọc: độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 75 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Cây con (có lứa hoa đầu tiên): độ ẩm thích hợp từ 60 % đến 65 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Ra hoa, tạo quả non và hình thành quả: độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 80 % độ ẩm tối đa 
đồng ruộng; 

- Quả chín: nhu cầu nước giảm, độ ẩm thích hợp từ 60 % đến 65 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

6.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

6.2.1 Khi làm đất gieo hạt nếu thấy đất quá khô và có độ ẩm dưới 65 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng cần cấp nước tưới với mức tưới từ 150 m

3
/ha đến 200 m

3
/ha, để qua một ngày đêm 

cho nước ngấm hết mới được gieo hạt. 

6.2.2 Thời kỳ từ lúc nảy mầm đến lứa hoa đầu tiên (cây con): nếu độ ẩm nhỏ hơn 55 % độ 
ẩm tối đa đồng ruộng, tưới với mức tưới từ 200 m

3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần. 

6.2.3 Thời kỳ ra hoa tạo quả non: trước khi ra hoa từ 10 ngày đến 12 ngày và khi ra hoa rộ, 
tưới với mức từ 200 m

3
/ha/lần đến 250 m

3
/ha/lần. 

6.2.4 Thời kỳ hình thành quả: tưới với mức từ 250 m
3
/ha/lần đến 300 m

3
/ha/lần. 

6.2.5 Thời kỳ quả chín: tưới với mức 200 m3/ha/lần. 

6.2.6 Thu hoạch quả tươi: tưới nước đến trước lúc thu hoạch. 

6.2.7 Thu hoạch quả khô: ngừng cấp nước tưới từ 20 ngày đến 25 ngày trước khi thu hoạch. 

6.2.8 Tổng mức tưới cả vụ trung bình 2 000 m
3
/ha, chu kỳ gữa hai lần tưới là 15 ngày. 

CHÚ THÍCH: thời kỳ tưới quyết định đến năng suất là thời kỳ đậu tương ra hoa tạo quả non 
và thời kỳ hình thành quả. 

6.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho đậu tương phổ biến là tưới rãnh hoặc tưới phun mưa. 

6.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

6.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới theo quy định tại 4.4.1. 

6.4.2 Cần chuẩn bị đủ nguồn nước để tập trung tưới chống hạn khi đất bị hạn trong các giai 
đoạn sinh trưởng sau: 

- Vụ xuân thường xảy ra hạn vào thời kỳ gieo hạt và thời kỳ cây con; 

- Vụ đông thường xảy ra hạn vào thời kỳ ra hoa tạo quả. 

6.4.3 Sau mỗi lần tưới hoặc sau khi mưa to cần tiêu cạn nước trong rãnh, đặc biệt các thời 
kỳ cây con tạo quả và ra hoa tạo quả phát triển hạt.Mùa mưa (vụ hè ở miền Bắc, vụ thu và vụ 
đông ở miền Nam), cần chú ý tiêu thoát nước, không để ngập lâu. 

7 Chế độ tưới tiêu nước cho cây khoai tây 

7.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của khoai tây 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây khoai tây phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao 
động trong khoảng từ 70 % đến 85 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Cây con (sau khi mọc từ 12 ngày đến 15 ngày): độ ẩm thích hợp bằng 70 % độ ẩm tối đa 
đồng ruộng; 

- Hình thành các tia củ: độ ẩm thích hợp bằng 70 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Củ phình to (thân lá phát triển): độ ẩm thích hợp từ 75 % đến 85 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng; 



- Tích lũy dưỡng chất vào củ (thân lá ngừng phát triển): độ ẩm thích hợp từ 75 % đến 85 % 
độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

7.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

7.2.1 Khi làm đất trồng khoai tây nếu thấy đất quá khô và có độ ẩm dưới 70 % độ ẩm tối đa 
đồng ruộng cần cấp nước tưới với mức tưới từ 150 m

3
/ha đến 200 m

3
/ha, để qua một ngày 

đêm cho nước ngấm hết mới được gieo trồng. 

7.2.2 Giai đoạn cây con: tưới với mức từ 250 m
3
/ha/lần đến 300 m

3
/ha/lần. 

7.2.3 Giai đoạn hình thành các tia củ: tưới với mức từ 300 m
3
/ha/lần đến 400 m

3
/ha/lần. 

7.2.4 Giai đoạn củ phình to và tích lũy dưỡng chất: tưới với mức từ 300 m
3
/ha/lần đến 400 

m
3
/ha/lần. 

7.2.5 Trước thu hoạch từ 15 ngày đến 20 ngày, không cần tưới.Nếu có mưa to cần khẩn 
trương tiêu cạn nước trong rãnh. 

7.2.6 Quy định về mức tưới và tổng lượng nước tưới như sau: 

a) Mức tưới mỗi lần: 

- Đất pha cát, mức từ 200 m
3
/ha đến 300 m

3
/ha; 

- Đất thịt: mức tưới từ 300 m
3
/ha đến 400 m

3
/ha; 

b) Tổng mức tưới cả vụ trung bình từ 1 200 m
3
/ha đến 2 000 m

3
/ha với số lần tưới từ 3 lần 

đến 5 lần. 

Chu kỳ tưới gữa hai lần tưới từ 15 ngày đến 20 ngày; 

c) Nên kết hợp tưới cùng với những đợt bón thúc phân vô cơ. 

CHÚ THÍCH: thời kỳ tưới quyết định đến năng suất khoai tây là thời kỳ hình thành tia củ, củ 
phình to và thời kỳ tích lũy dưỡng chất. 

7.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho khoai tây phổ biến là tưới rãnh hoặc tưới phun mưa. 

7.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

7.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới theo quy định tại 4.4.1. 

7.4.2 Khi gặp thời tiết nồm, cường độ ánh sáng yếu, độ ẩm không khí cao hoặc khi khoai tây 
bị bệnh mốc sương thì không cần tưới. 

7.4.3 Nếu đất bị hạn cần tập trung tưới vào các thời kỳ củ phình to và tích lũy dưỡng chất. 

7.4.4 Sau mỗi lần tưới hoặc sau khi mưa to cần khẩn trương tiêu cạn nước trong rãnh không 
để quá một ngày đêm, đặc biệt các thời kỳ củ phình to và tích lũy dưỡng chất. 

8 Chế độ tưới tiêu nước cho cây khoai lang 

8.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của khoai lang 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây khoai lang phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, 
dao động trong khoảng từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Đặt hom bén rễ đến hồi xanh: độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 75 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Hồi xanh đến đâm tia thành củ: độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 75 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng; 

- Phát triển củ (củ phình to và tích lũy dưỡng chất): độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 75 % độ ẩm 
tối đa đồng ruộng. 

8.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

8.2.1 Làm đất đặt hom: nếu đất quá khô có độ ẩm dưới 65 % độ ẩm tối đa đồng ruộng, cần 
tưới với mức từ 150 m

3
/ha đến 200 m

3
/ha, để qua một ngày đêm cho nước ngấm hết rồi mới 

tiến hành làm đất đặt hom khoai. 



8.2.2 Thời kỳ từ đặt hom đến bén rễ hồi xanh: cần tưới nước để khoai bén rễ phục hồi nhanh 
với mức tưới mỗi lần từ 200 m

3
/ha đến 300 m

3
/ha. 

8.2.3 Thời kỳ từ hồi xanh đến đâm tia thành củ (sau khi trồng từ 30 ngày đến 40 ngày): bón 
thúc vun luống cao, kết hợp đưa nước vào rãnh.Mức tưới mỗi lần từ 200 m

3
/ha đến 300 

m
3
/ha. 

8.2.4 Thời kỳ củ phình to và tích lũy dưỡng chất (sau khi trồng từ 40 ngày đến 50 ngày): cần 
tưới một lần với mức từ 200 m

3
/ha đến 300 m

3
/ha. 

8.2.5 Trước thu hoạch từ 15 ngày đến 20 ngày: không cần tưới, nếu có mưa to cần khẩn 
trương tiêu cạn nước trong rãnh. 

8.2.6 Tổng mức tưới toàn vụ từ 1 200 m
3
/ha đến 1 400 m

3
/ha với số lần tưới từ 3 lần đến 4 

lần. 

CHÚ THÍCH: Thời kỳ tưới quyết định đến năng suất là thời kỳ hình thành tia củ, củ phình to 
và tích lũy dưỡng chất. 

8.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho khoai lang phổ biến là tưới rãnh. 

8.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

8.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới theo quy định tại 4.4.1. 

8.4.2 Khi xuất hiện trận mưa có tổng lượng từ 20 mm trở lên cần kịp thời tiêu ngay, không 
được để đọng nước trong rãnh quá một ngày đêm. 

8.4.3 Cần chuẩn bị nguồn nước để phòng khi xảy ra hạn sẽ tập trung tưới vào các thời kỳ củ 
phình to và thời kỳ tích lũy dưỡng chất. 

8.4.4 Không được tưới trong quá trình phun thuốc trừ sâu. 

9 Chế độ tưới tiêu nước cho cây súp lơ 

9.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cây súp lơ 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây súp lơ phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao 
động trong khoảng từ 70 % đến 85 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Gieo hạt: độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Ra luống đến trải lá bàng và bắt đầu ra hoa: độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 80 % độ ẩm tối 
đa đồng ruộng; 

- Ra hoa đến thu hoạch: độ ẩm thích hợp từ 75 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. 

9.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

9.2.1 Thời kỳ từ gieo hạt đến ra luống: 

- Gieo hạt xong, trên luống được phủ lớp rơm rạ (trấu), mỗi ngày một lần tưới ẩm; 

- Khi cây mọc, bóc bỏ lớp phủ, hàng ngày tưới từ 1 lần đến 2 lần vào sáng sớm và chiều mát; 

- Khi cây có từ 3 lá đến 4 lá tới lúc nhổ ra luống trồng, hàng ngày tưới từ 1 lần đến 2 lần.Cần 
tưới đủ ẩm trước khi nhổ cây ra luống (nhổ lúc trời mát hoặc chiều tối). 

9.2.2 Thời kỳ từ bén rễ đến bắt đầu ra hoa: 

- Từ khi ra luống tới khi bén rễ: tưới đủ ẩm, mỗi ngày tưới một lần; 

- Từ lúc bén rễ tới lúc trải lá bàng: mỗi lần tưới cách nhau từ 1 ngày đến 2 ngày; 

- Từ lúc khép tán tới lúc ra hoa: mỗi lần tưới cách nhau từ 3 ngày đến 5 ngày. 

9.2.3 Thời kỳ từ khi ra hoa tới khi thu hoạch: mỗi lần tưới cách nhau từ 4 ngày đến 5 ngày. 

9.2.4 Tổng mức tưới toàn vụ từ 2 500 m
3
/ha đến 3 500 m

3
/ha.Số lần tưới từ 10 lần đến 12 

lần với mức tưới mỗi lần từ 250 m
3
/ha đến 300 m

3
/ha.Tưới vào buổi sáng hoặc chiều mát. 

CHÚ THÍCH: Thời kỳ tưới quyết định đến năng suất là thời kỳ ra hoa và phát triển hoa. 



9.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho súp lơ phổ biến là tưới rãnh và tưới phun mưa. 

9.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

9.4.1 Khi đang chuẩn bị vào đợt tưới mới hoặc đang tiến hành tưới theo kế hoạch mà gặp 
mưa thì điều chỉnh mức tưới theo quy định tại 4.4.1. 

9.4.2 Khi xuất hiện trận mưa lớn phải kịp thời tiêu ngay, không được để đọng nước trong 
rãnh quá một ngày đêm. 

9.4.3 Khi nhiệt độ không khí cao (vùng Bắc bộ) hoặc khô hanh (vùng Sa Pa, Đà Lạt) cần tưới 
mát cho cây thường xuyên với mức tưới nhỏ. 

9.4.4 Vào mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp dưới mức bình thường cần tưới chống lạnh với 
mức tưới bằng 1/2 mức tưới mỗi lần. 

9.4.5 Kết hợp tưới với các lần bón thúc phân vô cơ: 

- Khi cây hồi xanh (sau khi trồng từ 7 ngày đến 10 ngày); 

- Khi trải lá bàng (sau khi trồng từ 20 ngày đến 25 ngày); 

- Trước khi cây ra hoa (sau khi trồng từ 35 ngày đến 40 ngày). 

9.4.6 Những trường hợp sau đây không cần tưới: 

- Trước khi thu hoạch từ 7 ngày đến 10 ngày; 

- Trong quá trình phun thuốc trừ sâu. 

9.5 Yêu cầu về chất lượng nước tưới 

Nước tưới cho súp lơ phải phù hợp với quy định về nước dùng cho sản xuất ra an 
toàn.Không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, nước thải chưa được xử lý, nước thải công 
nghiệp, nước thải bệnh viện, nước ao tù để tưới cho rau.Độ khoáng hóa cho phép trong 
nước tưới từ 1 g/l đến 5 g/l. 

10 Chế độ tưới tiêu nước cho cây bắp cải 

10.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cây bắp cải 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây bắp cải phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao 
động trong khoảng từ 70 % đến 85 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Từ lúc ra luống đến bén rễ hồi xanh và trải lá bàng: độ ẩm thích hợp từ 70 % đến 80 % độ 
ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Từ trải lá bàng đến cuộn và phát triển bắp: độ ẩm thích hợp từ 80 % đến 85 % độ ẩm tối đa 
đồng ruộng. 

10.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

10.2.1 Thời kỳ từ gieo hạt đến ra luống: 

- Gieo hạt xong, trên luống được phủ lớp rơm, trấu dày từ 1 cm đến 2 cm, mỗi ngày tưới từ 1 
lần đến 2 lần và tưới liên tục trong 3 ngày đến 4 ngày; 

- Khi cây mọc thì bóc bỏ lớp phủ rơm rạ, ngừng tưới từ 1 ngày đến 2 ngày, sau đó cứ cách 2 
ngày tưới một lần; 

- Trước khi ra luống (có từ 5 lá thật tới 6 lá thật), ngừng tưới từ 3 ngày đến 4 ngày để luyện 
cây con. 

Cần tưới đủ ẩm trước khi nhổ cây ra luống, nhổ lúc trời mát hoặc chiều tối. 

10.2.2 Thời kỳ ra luống đến hồi xanh: 

- Từ ra luống tới bén rễ: mỗi ngày tưới từ 1 lần tới 2 lần; 

- Từ lúc bén rễ tới lúc hồi xanh: cứ cách 2 ngày tưới một lần với mức tưới từ 200 m
3
/ha đến 

250 m
3
/ha. 

10.2.3 Thời kỳ từ khi hồi xanh tới trải lá bàng: 



Tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết mà các lần tưới có thể cách nhau từ 3 ngày đến 5 ngày với 
mức tưới mỗi lần từ 200 m

3
/ha đến 250 m

3
/ha hoặc đưa nước vào ngập rãnh, sau đó phải 

tiêu cạn nước. 

10.2.4 Thời kỳ từ trải lá bàng đến cuộn và phát triển bắp: 

Thời kỳ này cần nhiều nước, mỗi lần tưới cách nhau từ 3 ngày đến 5 ngày với mức tưới 300 
m

3
/ha. 

10.2.5 Để tăng hiệu quả tưới, nên tưới vào buổi sáng hoặc chiều mát.Những lần tưới đầu 
mức tưới phổ biến từ 200 m

3
/ha đến 250 m

3
/ha.Các lần tưới sau mức tưới tăng lên từ 250 

m
3
/ha đến 300 m

3
/ha. 

Số lần tưới và mức tưới cả vụ như sau: 

- Vụ sớm và chính vụ: có từ 6 lần tưới đến 8 lần tưới với tổng lượng nước tưới cả vụ từ 1 
500 m

3
/ha đến 2 000 m

3
/ha; 

- Vụ muộn: có từ 8 lần tưới đến 10 lần tưới với tổng mức tưới cả vụ từ 2 000 m
3
/ha đến 2 

500 m
3
/ha. 

CHÚ THÍCH: 

1) Thời kỳ tưới quyết định đến năng suất là thời kỳ cuộn và phát triển bắp. 

2) Trong điều kiện thời tiết bình thường, mức tưới mỗi lần tưới phụ thuộc vào loại đất trồng: 
đất có thành phần cơ giới trung bình và đất pha cát mức tưới mỗi lần từ 200 m

3
/ha đến 250 

m
3
/ha.Đất thịt và đất thịt pha cát mức tưới từ 300 m

3
/ha đến 400 m

3
/ha. 

10.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho bắp cải phổ biến là tưới rãnh và tưới phun mưa. 

10.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

10.4.1 Các trường hợp phải hiệu chỉnh chế độ tưới tiêu thực hiện theo quy định từ 9.4.1 đến 
9.4.4. 

10.4.2 Kết hợp tưới với các lần bón thúc phân vô cơ: 

- Khi cây hồi xanh (sau khi trồng từ 7 ngày đến 10 ngày); 

- Khi trải lá bàng (sau khi trồng từ 20 ngày đến 25 ngày); 

- Thời kỳ cuộn và phát triển bắp (sau khi trồng từ 30 ngày đến 35 ngày). 

10.4.3 Những trường hợp sau đây không cần tưới: 

- Trước khi thu hoạch từ 7 ngày đến 15 ngày; 

- Trong quá trình diệt trừ sâu bệnh; 

- Khi bắp cải đã cuộn, gặp trời nồm và nóng. 

10.5 Yêu cầu về chất lượng nước tưới 

Thực hiện theo quy định tại 9.5. 

11 Chế độ tưới tiêu nước cho cây cà chua 

11.1 Độ ẩm đất thích hợp cho sự phát triển của cà chua 

Độ ẩm đất thích hợp đối với cây cà chua phụ thuộc vào các thời kỳ sinh trưởng của nó, dao 
động trong khoảng từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng: 

- Ra luống đến lứa quả đầu: độ ẩm thích hợp từ 65 % đến 75 % độ ẩm tối đa đồng ruộng; 

- Nuôi quả (hình thành phát triển quả) từ lứa quả đầu: độ ẩm thích hợp từ 75 % đến 85 % độ 
ẩm tối đa đồng ruộng. 

11.2 Chế độ tưới tiêu theo các thời kỳ sinh trưởng 

11.2.1 Thời kỳ từ gieo hạt: 



- Gieo hạt xong, trên luống được một phủ lớp rơm, rạ dày từ 1 cm đến 2 cm, tưới đủ ẩm, mỗi 
ngày tưới một lần; 

- Khi cây mọc được từ 1 lá thật đến 2 lá thật, bóc bỏ lớp phủ rơm rạ sau đó cách 2 ngày tưới 
một lần; 

- Nhổ trồng ra luống khi cây có từ 5 lá thật tới 6 lá thật, cần tưới đủ ẩm trước khi nhổ cây ra 
luống.Nhổ cây lúc trời mát hoặc chiều tối. 

11.2.2 Thời kỳ ra luống đến lứa hoa đầu tiên: 

- Cây hồi xanh: tưới ẩm, số lần tưới từ 1 lần tới 2 lần; 

- Hồi xanh đến lứa quả đầu tiên: tưới ẩm, số lần tưới từ 1 lần tới 2 lần. 

11.2.3 Thời kỳ nuôi quả (hình thành phát triển quả) từ lứa quả đầu tiên: tưới ẩm, số lần tưới 
từ 4 lần tới 5 lần. 

11.2.4 Để tăng hiệu quả tưới, nên tưới vào buổi sáng hoặc chiều mát.Tổng mức tưới toàn vụ 
từ 1 500 m

3
/ha đến 2 000 m

3
/ha với số lần tưới từ 6 lần đến 7 lần. 

CHÚ THÍCH: 

1) Thời kỳ tưới quyết định đến năng suất là thời kỳ nuôi quả (hình thành phát triển quả) từ 
lứa quả đầu tiên; 

2) Trong điều kiện thời tiết bình thường, mức tưới mỗi lần tưới phụ thuộc vào loại đất trồng: 
đất có thành phần cơ giới nhẹ và đất pha cát mức tưới mỗi lần từ 200 m

3
/ha đến 250 

m
3
/ha.Đất thịt mức tưới từ 250 m

3
/ha đến 300 m

3
/ha. 

11.3 Kỹ thuật tưới 

Kỹ thuật tưới cho cà chua phổ biến là tưới rãnh và tưới phun mưa. 

11.4 Các trường hợp phải điều chỉnh chế độ tưới tiêu 

11.4.1 Các trường hợp phải hiệu chỉnh chế độ tưới tiêu thực hiện theo quy định tại từ 9.4.1 
đến 9.4.4. 

11.4.2 Đất bị hạn: Tập trung tưới vào thời kỳ nuôi quả, tối thiểu 2 lần tưới. 

11.4.3 Kết hợp tưới với các lần bón thúc phân vô cơ: 

- Khi cây hồi xanh (sau khi trồng từ 7 ngày đến 10 ngày); 

- Khi cây ra nụ hoa (sau khi trồng từ 20 ngày đến 25 ngày); 

- Sau khi đậu quả đợt đầu (sau khi trồng 40 ngày); 

- Sau khi thu hoạch quả lần đầu. 

11.4.4 Sau khi tưới từ 1 ngày đến 2 ngày cần bấm nhánh tỉa cành. 

11.4.5 Những trường hợp sau đây không cần tưới: 

- Trước khi thu hoạch quả chín và quả ương; 

- Trong quá trình diệt trừ sâu bệnh. 

11.5 Yêu cầu về chất lượng nước tưới 

Thực hiện theo quy định tại 9.5. 



PHỤ LỤC A 
(Tham khảo) 

YÊU CẦU NƯỚC CHO LÚA TẠI MẶT RUỘNG THEO CHẾ ĐỘ TƯỚI TIẾT KIỆM
1
 

A.1 Khu vực Bắc bộ 

A.1.1 Lúa vụ xuân 

A.1.1.1 Quy định về chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng: 

a) Thời kỳ đổ ải: trong vòng từ 3 ngày đến 5 ngày đầu của thời kỳ đổ ải phải duy trì lớp nước 
mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn 1 (mười ngày đầu sau khi cấy): đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt 
ruộng từ 3 cm đến 5 cm để hạn chế cỏ dại; 

- Giai đoạn 2 (thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu): sau khi đến độ sâu lớp nước mặt ruộng tối đa 5 
cm thì để khô tự nhiên với thời gian phơi ruộng từ 5 ngày đến 6 ngày, sau đó tưới đợt tiếp 
theo; 

- Giai đoạn 3 (thời kỳ cuối đẻ nhánh): không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh, thời gian 
phơi ruộng từ 10 ngày đến 15 ngày; 

- Giai đoạn 4 (thời kỳ đứng cái – làm đòng đến trổ bông): tưới như giai đoạn 2, độ sâu lớp 
nước mặt ruộng sau khi tưới tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn 5 (thời kỳ từ trỗ bông đến hết vụ): nếu thấy ruộng cạn nước phải tưới ngay.Độ 
sâu lớp nước mặt ruộng sau khi tưới không quá 5 cm.Khoảng 15 ngày trước khi thu hoạch 
thì ngừng tưới. 

CHÚ THÍCH: Trừ giai đoạn 1, nếu trong thời kỳ sinh trưởng gặp mưa cho phép trữ thêm 
nước trong ruộng nhưng phải đảm bảo độ sâu lớp nước không quá 10 cm; 

A.1.1.2 Quy định mức tưới trong từng thời đoạn canh tác và sinh trưởng của lúa: 

a) Thời kỳ đổ ải: tưới liên tục trong vòng từ 3 ngày đến 5 ngày đầu với mức tưới 500 
m3/ha/ngày đảm bảo cuối đợt tưới có lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm.Tùy theo mức 
độ ải của đất ruộng mà tổng mức tưới của thời kỳ này dao động trong khoảng từ 1 500 m

3
/ha 

đến 2 500 m
3
/ha; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn mười ngày đầu sau khi cấy: tưới bổ sung một đợt vào giữa giai đoạn với mức 
tưới 200 m

3
/ha, đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu: cách 15 ngày đến 20 ngày tưới một đợt với mức tưới 500 
m

3
/ha đến 700 m

3
/ha. 10 ngày trước khi kết thúc thời kỳ đẻ nhánh tưới thêm một đợt; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh; 

- Giai đoạn từ đứng cái – làm đòng đến trổ bông: cứ cách khoảng 10 ngày đến 15 ngày tưới 
một đợt với mức tưới từ 700 m

3
/ha đến 750 m

3
/ha, duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn từ trổ bông đến hết vụ: khoảng 15 ngày đến 20 ngày có một đợt tưới.Mức tưới 
của mỗi đợt từ 600 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha; 

c) Nếu đến đợt tưới định kỳ theo kế hoạch mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới quy định ở 
bảng A.1; 

d) Mức tưới dưỡng cả vụ từ 4 500 m
3
/ha đến 5 000 m

3
/ha. 

 

Bảng A.1 – Quy định mức tưới theo chế độ tưới tiết kiệm khi gặp mưa 

                                                 
1
 Theo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Thủy lợi. 

 



Tổng lượng mưa của trận 

mm 

Phương pháp tưới 

< 20 mm Tưới bình thường theo quy định 

Từ 20 mm đến dưới 50 mm Chỉ tưới một nửa mức tưới quy định 

Trên 50 mm Coi như một lần tưới 

A.1.2 Lúa vụ mùa 

A.1.2.1 Quy định về chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng: 

a) Thời kỳ làm đất: trong vòng 3 ngày đến 5 ngày đầu duy trì lớp nước mặt ruộng từ 3 cm 
đến 5 cm để hạn chế cỏ dại; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: thực hiện theo quy định tại khoản b của A.1.1.1. 

A.1.2.2 Quy định về mức tưới trong từng thời đoạn canh tác và sinh trưởng của lúa: 

a) Thời kỳ làm đất: tưới liên tục trong vòng từ 2 ngày đến 3 ngày đầu với mức tưới 200 
m

3
/ha/ngày đảm bảo đến cuối đợt có lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm.Tuỳ thuộc vào 

lượng mưa rơi xuống từ đầu vụ mà mức tưới của thời kỳ này dao động trong khoảng từ 200 
m

3
/ha đến 600 m

3
/ha; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn mười ngày đầu sau khi cấy: tưới bổ sung một đợt vào giữa giai đoạn với mức 
tưới 200 m

3
/ha đến 300 m

3
/ha, đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 3 cm 

đến 5 cm; 

- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu: cứ cách khoảng thời gian từ 12 ngày đến 17 ngày tưới một 
đợt với mức tưới từ 500 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha. 10 ngày trước khi kết thúc thời kỳ đẻ nhánh 

hữu hiệu tưới thêm một đợt; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh; 

- Giai đoạn từ đứng cái – làm đòng đến trổ bông: cứ cách khoảng thời gian từ 10 ngày đến 
15 ngày tưới một đợt với mức tưới từ 700 m

3
/ha đến 750 m

3
/ha, duy trì lớp nước mặt ruộng 

tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn từ tử trổ bông đến hết vụ: cứ cách khoảng thời gian từ 10 ngày đến 15 ngày có 
một đợt tưới.Mức tưới của mỗi đợt từ 600 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha; 

c) Nếu đến đợt tưới định kỳ theo kế hoạch mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới quy định ở 
bảng A1; 

d) Mức tưới dưỡng cả vụ từ 3 500 m
3
/ha đến 4 000 m

3
/ha. 

A.2 Khu vực Trung bộ 

A.2.1 Lúa cấy vụ xuân 

A.2.1.1 Chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng thực hiện theo quy định tại A.1.2.1. 

A.2.1.2 Mức tưới trong từng thời đoạn canh tác và sinh trưởng của lúa thực hiện theo quy 
định sau: 

a) Thời kỳ làm đất: thực hiện theo quy định tại khoản a của A.1.2.2; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn mười ngày đầu sau khi cấy: tưới bổ sung một đợt vào giữa giai đoạn với mức 
tưới 200 m

3
/ha, đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu: cứ cách khoảng thời gian từ 15 ngày đến 20 ngày tưới một 
đợt với mức tưới từ 600 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha. 10 ngày trước khi kết thúc thời kỳ đẻ nhánh 

hữu hiệu tưới thêm một đợt; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh; 



- Giai đoạn từ đứng cái - làm đòng đến trổ bông: cứ cách khoảng 10 ngày đến 15 ngày tưới 
một đợt với mức tưới từ 700 m

3
/ha đến 750 m

3
/ha, duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn từ tử trổ bông đến hết vụ: cách khoảng 15 ngày đến 20 ngày có một đợt tưới.Mức 
tưới của mỗi đợt từ 600 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha; 

c) Nếu đến thời điểm phải tưới theo kế hoạch nêu trên mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới 
theo quy định ở bảng A1; 

d) Tổng mức tưới dưỡng cả vụ quy định tại khoản b của A.2.1.1.2 từ 4 800 m
3
/ha đến 5 500 

m
3
/ha. 

A.2.1.3 Các quy định tại A.2.1.1 và A.2.1.2 áp dụng chung cho các loại lúa vụ xuân gồm: 
xuân sớm, xuân chính vụ và xuân muộn. 

A.2.2 Lúa cấy vụ hè thu và vụ mùa 

A.2.2.1 Chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng thực hiện theo quy định tại A.1.2.1. 

A.2.2.2 Mức tưới trong từng thời đoạn canh tác và sinh trưởng của lúa thực hiện theo quy 
định sau: 

a) Thời kỳ làm đất: tưới liên tục trong vòng 2 ngày đến 3 ngày đầu với mức tưới 200 
m

3
/ha/ngày đảm bảo đến cuối đợt có lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm.Tuỳ thuộc vào 

lượng mưa rơi xuống từ đầu vụ nhiều hay ít mà mức tưới của thời kỳ này dao động trong 
khoảng từ 400 m

3
/ha đến 800 m

3
/ha; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn mười ngày đầu sau khi cấy: tưới bổ sung một hoặc hai đợt vào giữa giai 
đoạn.Mức tưới mỗi đợt là 300 m

3
/ha, đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 3 

cm đến 5 cm; 

- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu: cứ cách khoảng thời gian từ 12 ngày đến 17 ngày tưới một 
đợt với mức tưới từ 600 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha.10 ngày trước khi kết thúc thời kỳ đẻ nhánh 

hữu hiệu tưới thêm một đợt; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh; 

- Giai đoạn từ đứng cái – làm đòng đến trổ bông: cứ cách khoảng thời gian từ 10 ngày đến 
15 ngày tưới một đợt với mức tưới từ 700 m

3
/ha đến 750 m

3
/ha, duy trì lớp nước mặt ruộng 

tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn từ tử trổ bông đến hết vụ: cách khoảng thời gian từ 15 ngày đến 20 ngày có một 
đợt tưới với mức tưới 500 m

3
/ha; 

c) Nếu đến thời điểm phải tưới theo kế hoạch gặp mưa thì áp dụng mức tưới quy định ở 
bảng A1; 

d) Tổng mức tưới dưỡng cả vụ từ 3 800 m
3
/ha đến 4 500 m

3
/ha. 

A.2.3 Lúa gieo sạ 

A.2.3.1 Kỹ thuật tưới và mức tưới của lúa gieo sạ chỉ khác với lúa cấy ở giai đoạn đầu.Độ ẩm 
của đất ruộng từ khi gieo sạ đến thời điểm lúa phát triển được 3 lá phải đảm bảo duy trì trong 
khoảng từ 85 % đến 100 % độ ẩm tối đa đồng ruộng.Sau khi lúa đã phát triển được 3 lá mới 
cho nước vào ruộng và duy trì ở độ sâu nước ngập không quá một phần ba cây mạ cho đến 
khi trưởng thành.Chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng từ giai đoạn này trở đi thực hiện theo 
quy định tại khoản b của A.1.1.1. 

A.2.3.2 Mức tưới trong các giai đoạn sinh trưởng của lúa sạ thực hiện theo quy định sau: 

a) Thời kỳ gieo sạ: cấp nước để duy trì độ ẩm của đất đạt từ 85 % đến 100 % độ ẩm tối đa 
đồng ruộng cho đến khi mạ mọc mầm và phát triển tới chiều cao từ 3 cm đến 5 cm; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Mười ngày đầu sau khi mạ đạt chiều cao từ 3 cm đến 5 cm: tưới đợt một để duy trì lớp 
nước mặt ruộng từ 1 cm đến 3 cm.Tổng mức tưới của giai đoạn này từ 600 m

3
/ha đến 900 

m
3
/ha; 



- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu khoảng từ 20 ngày đến 25 ngày đối với vụ xuân, từ 15 ngày 
đến 20 ngày đối với vụ hè thu: tưới một đợt với mức tưới từ 500 m

3
/ha đến 700 m

3
/ha; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới; 

- Giai đoạn từ đứng cái, làm đòng đến trổ bông khoảng từ 15 ngày đến 20 ngày đối với vụ 
xuân, từ 10 ngày đến 15 ngày đối với vụ hè thu: tưới một đợt với mức tưới từ 700 m

3
/ha đến 

750 m
3
/ha; 

- Giai đoạn từ trổ bông đến hết vụ khoảng từ 15 ngày đến 20 ngày đối với vụ xuân, từ 12 
ngày đến 17 ngày đối với vụ hè thu: tưới một đợt với mức tưới 500 m

3
/ha; 

c) Nếu đến thời điểm phải tưới theo kế hoạch nêu trên mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới 
theo quy định ở bảng A1; 

d) Tổng mức tưới cho cả vụ từ 4 200 m
3
/ha đến 5 500 m

3
/ha đối với vụ xuân, từ 3 500 m

3
/ha 

đến 5 000 m
3
/ha đối với vụ hè thu và vụ mùa. 

A.3 Khu vực Nam bộ 

A.3.1 Lúa cấy 

A.3.1.1 Chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng theo quy định tại A.1.1.1, áp dụng chung cho cả 
vụ đông xuân, hè thu, thu đông và vụ mùa. 

A.3.1.2 Mức tưới trong từng thời đoạn canh tác và sinh trưởng của lúa thực hiện theo quy 
định sau: 

a) Thời kỳ làm đất: tưới liên tục trong vòng 2 ngày đến 3 ngày đầu với mức tưới 200 
m

3
/ha/ngày đảm bảo đến cuối đợt có lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm.Tuỳ thuộc vào 

lượng mưa rơi xuống từ đầu vụ nhiều hay ít mà mức tưới của thời kỳ này dao động trong 
khoảng từ 500 m

3
/ha đến 800 m

3
/ha; 

b) Thời kỳ tưới dưỡng: 

- Giai đoạn mười ngày đầu sau khi cấy: tưới bổ sung một đợt vào giữa giai đoạn với mức 
tưới 300 m

3
/ha, đảm bảo duy trì thường xuyên lớp nước mặt ruộng từ 3 cm đến 5 cm; 

- Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu: cứ cách khoảng thời gian từ 15 ngày đến 20 ngày tưới một 
đợt với mức tưới khoảng 800 m

3
/ha.10 ngày trước khi kết thúc thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu 

tưới thêm một đợt; 

- Giai đoạn cuối đẻ nhánh: không tưới, phơi ruộng để hạn chế đẻ nhánh; 

- Giai đoạn từ đứng cái – làm đòng đến trổ bông: cứ cách khoảng thời gian từ 15 ngày đến 
20 đối với vụ xuân, 10 ngày đến 15 ngày đối với vụ hè thu và vụ mùa, tưới một đợt với mức 
tưới từ 700 m

3
/ha đến 750 m

3
/ha, duy trì lớp nước mặt ruộng tối đa 5 cm; 

- Giai đoạn từ trổ bông đến hết vụ: cứ cách khoảng thời gian từ 15 ngày đến 20 ngày đối với 
vụ xuân, từ 12 ngày đến 17 ngày đối với vụ hè thu và vụ mùa có một đợt tưới.Mức tưới của 
mỗi đợt là 500 m

3
/ha; 

c) Nếu đến thời điểm phải tưới theo kế hoạch nêu trên mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới 
theo quy định ở bảng A1; 

d) Tổng mức tưới dưỡng cả vụ như sau: 

- Vụ đông xuân: từ 5 000 m
3
/ha đến 5 500 m

3
/ha; 

- Vụ hè thu: từ 4 000 m
3
/ha đến 4 500 m

3
/ha; 

- Vụ mùa và vụ thu đông: từ 3 000 m
3
/ha đến 3 500 m

3
/ha. 

A.3.2 Lúa sạ 

A.3.2.1 Kỹ thuật tưới và mức tưới của lúa gieo sạ chỉ khác với lúa cấy ở giai đoạn đầu: từ khi 
gieo sạ đến thời điểm lúa phát triển được 3 lá phải đảm bảo độ ẩm của đất ruộng duy trì 
trong khoảng từ 85 % đến 100 % độ ẩm tối đa đồng ruộng.Sau khi lúa đã phát triển được 3 lá 
mới cho nước vào ruộng và duy trì ở độ sâu nước ngập không quá một phần ba cây mạ cho 
đến khi trưởng thành.Chế độ điều tiết lớp nước mặt ruộng từ giai đoạn này trở đi thực hiện 
theo quy định tại khoản b của A.3.1.2. 



A.3.2.2 Tổng mức tưới cả vụ cho lúa gieo sạ, kể cả làm đất như sau: 

- Vụ đông xuân: từ 5 500 m
3
/ha đến 6 500 m

3
/ha; 

- Vụ hè thu: từ 4 000 m
3
/ha đến 5 000 m

3
/ha; 

- Vụ mùa và vụ thu đông: từ 3 500 m
3
/ha đến 4 500 m

3
/ha. 



PHỤ LỤC B 
(Tham khảo) 

CHẾ ĐỘ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ BIỆN PHÁP GIỮ ẨM CHO CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN 
2
 

B.1 Độ ẩm thích hợp 

Độ ẩm đất thích hợp với sự phát triển của cây cà phê từ 60 % đến 80 % độ ẩm tối đa đồng 
ruộng 

B.2 Thời vụ tưới 

Thời vụ tưới đối với vùng Tây Nguyên bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. 

B.3 Chế độ tưới và biện pháp giữ ẩm đất 

B.3.1 Lần tưới đầu tiên vào tháng 11, tưới cho cây cà phê ra hoa.Mỗi gốc cây cà phê tưới 
650 lít, tương đương mức tưới 700 m

3
/ha.Các gốc cà phê ngay sau khi tưới được che phủ 

bằng ni lông: rải các băng ni lông che hai bên gốc và chạy đều theo hàng cây cà phê. 

B.3.2 Các lần tưới sau: cách 30 ngày tưới một lần.Mỗi gốc cây cà phê tưới 600 lít nước, 
tương đương với mức tưới 650 m

3
/ha. 

B.3.3 Nếu trong thời gian giữa hai đợt tưới theo định kỳ mà gặp mưa thì áp dụng mức tưới 
như sau: 

- Tổng lượng mưa của các trận mưa dưới 30 mm: tưới bình thường theo kế hoạch; 

- Tổng lượng mưa của các trận mưa từ 30 mm đến 60 mm: tưới 1/2 mức tưới theo kế hoạch; 

- Tổng lượng mưa của các trận mưa lớn hơn 60 mm: coi như một lần tưới. 

                                                 
2
 Theo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Thủy lợi 



PHỤ LỤC C 
(Tham khảo) 

TÁC DỤNG CỦA LÀM ĐẤT 

Bảng C.1 - Tác dụng của một số biện pháp làm đất 

Mục tiêu Cách làm đất Ưu điểm Nhược điểm 

Cải tạo đất 
Cắt đất, làm đất 
tơi, tạo ra đoạn 
lật đất 

- Trừ cỏ, bảo vệ nước; 

- Cải thiện cấu trúc đất; 

- Làm đất ẩm ướt dễ khô; 

- Chuẩn bị đất gieo trồng. 

- Khả năng xói mòn đất 
tăng; 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên. 

Nhổ rễ, giảm 
bớt cây trồng 
hay tàn thể thực 
vật 

Cắt dây, đảo và 
trộn vào đất 

- Trừ cỏ, bảo vệ nước; 

- Phá cây dại, tạo mật độ cây 
trồng như ý muốn; 

- Trừ dịch hại; 

- Làm đất ẩm dễ khô, khoáng 
hóa thức ăn trong đất. 

- Khả năng xói mòn đất 
tăng, có thể làm đất chặt; 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Chất hữu cơ trong đất 
giảm; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên. 

Tạo đường ranh 
giới và hình thể 
bề mặt của đất 

Dùng máy cày 
cắt đất, tạo hình 
thể đất 

- Trừ cỏ, bảo vệ nước; 

- Trộn tàn thể thực vật, chuẩn 
bị đất gieo trồng; 

- Làm đất dễ khô, nhiệt độ đất 
ấm hơn. 

- Khả năng xói mòn đất 
tăng, có thể làm đất chặt; 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên. 

Trộn đất, phủ 
đất hay xử lý 
các vật lạ 

Cắt đất, đảo đất 
và trộn đất 

- Trừ cỏ, trộn tàn dư thực vật; 

- Khoáng hóa chất dinh 
dưỡng trong đất; 

- Trộn phân bón, thuốc trừ 
sâu, trừ dịch hại; 

- Làm đất khô nhanh, nhiệt độ 
đất ấm hơn. 

- Khả năng xói mòn đất 
tăng, có thể làm đất chặt; 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Chất hữu cơ trong đất 
giảm; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên. 

Chia cắt đất Chuyển các chất 
trong đất từ lớp 
này vào lớp khác 

Chống xói mòn do gió, làm 
đất ẩm khô nhanh. 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên. 

Trộn đất Trộn, đảo đất 

- Làm khô đất ẩm tốt hơn; 

- Phân phối đều các chất cải 
tạo đất; trộn phân bón và các 
chất trừ dịch hại vào đất; 

- Cải thiện kết cấu, cấu trúc 
đất và khoáng hóa chất dinh 
dưỡng trong đất. 

- Khả năng xói mòn đất 
tăng, có thể làm đất chặt; 

- Đầu tư năng lượng cao; 

- Chất hữu cơ trong đất 
giảm; 

- Bốc hơi mặt đất tăng lên 

Làm cho đất 
chặt và chắc lại 

Dùng máy cuốn 
trục hay nén đất 

Hạt giống và rễ cây sau khi 
gieo trồng tiếp xúc với đất tốt 
hơn. 

Có thể làm đất chặt lại. 

 



PHỤ LỤC D 
(Tham khảo) 

THỜI KỲ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY NHẠY CẢM VỚI THIẾU HỤT NƯỚC 

 

Bảng D.1 - Các thời kỳ sinh trưởng nhạy cảm với thiếu hụt nước của một số loại cây 
trồng 

 

Cây trồng Thời kỳ sinh trưởng của cây nhạy cảm với sự thiếu hụt nước 

Lúa Thời kỳ làm đòng, trổ bông và phát triển hạt. 

Ngô Thời kỳ trổ cờ, phun râu, hình thành và phát triển hạt. 

Lạc Thời kỳ ra hoa, hình thành và phát triển củ. 

Đậu tương Thời kỳ ra hoa, hình thành quả và phát triển quả. 

Khoai tây Thời kỳ hình thành tia củ, củ phình to và tích lũy dưỡng chất. 

Khoai lang Thời kỳ hình thành tia củ, củ phình to và tích lũy dưỡng chất. 

Súp lơ Thời kỳ ra hoa và phát triển quả. 

Bắp cải Thời kỳ cuộn và phát triển bắp. 

Cà chua Thời kỳ ra hoa, hình thành và phát triển quả. 

 



PHỤ LỤC E 
(Tham khảo) 

HỆ SỐ CÂY TRỒNG KC 

E.1 Hệ số Kc áp dụng chung cho khu vực Đông Nam Á 

Hệ số Kc của lúa nước và của một số loại cây trồng chính không phải là lúa nước do Tổ chức 
Lương thực – Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) khuyến nghị áp dụng chung cho khu 
vực Đông Nam Á được giới thiệu trong các bảng từ E1 đến E3. 

Bảng E.1 - Hệ số Kc cho một số loại cây trồng khu vực Đông Nam Á 

Kc ứng với các giai đoạn sinh trưởng Loại cây 
trồng 

Giai đoạn đầu 
vụ 

Giai đoạn phát 
triển 

Giai đoạn giữa 
vụ 

Giai đoạn chín Giai đoạn thu 
hoạch 

Đậu Từ 0,30 đến 
0,40 

Từ 0,65 đến 
0,75 

Từ 0,95 đến 
1,05 

Từ 0,90 đến 
0,95 

Từ 0,85 đến 
0,95 

Cải bắp Từ 0,40 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,95 đến 
1,10 

Từ 0,90 đến 
1,00 

Từ 0,80 đến 
0,95 

Lạc Từ 0,40 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,95 đến 
1,10 

Từ 0,75 đến 
0,85 

Từ 0,55 đến 
0,60 

Ngô Từ 0,30 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 1,05 đến 
1,10 

Từ 1,00 đến 
1,15 

Từ 0,95 đến 
1,10 

Hành Từ 0,40 đến 
0,60 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,95 đến 
1,10 

Từ 0,85 đến 
0,90 

Từ 0,75 đến 
0,85 

Đậu Hà lan Từ 0,40 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,75 

Từ 1,05 đến 
1,20 

Từ 1,00 đến 
1,15 

Từ 0,95 đến 
1,10 

Khoai tây Từ 0,40 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 1,05 đến 
1,20 

Từ 0,85 đến 
0,95 

Từ 0,70 đến 
0,75 

Lúa nước Từ 1,10 đến 
1,15 

Từ 1,10 đến 
1,50 

Từ 1,10 đến 
1,30 

Từ 0,95 đến 
1,05 

Từ 0,95 đến 
1,05 

Đậu tương Từ 0,30 đến 
0,40 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 1,00 đến 
1,15 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,40 đến 
0,50 

Cà chua Từ 0,40 đến 
0,50 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 1,00 đến 
1,20 

Từ 0,80 đến 
0,95 

Từ 0,60 đến 
0,65 

Dưa hấu Từ 0,30 đến 
0,40 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,95 đến 
1,05 

Từ 0,80 đến 
0,90 

Từ 0,65 đến 
0,75 

Hướng 
dương 

Từ 0,30 đến 
0,40 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 1,05 đến 
1,20 

Từ 0,70 đến 
0,80 

Từ 0,35 đến 
0,45 

 

Bảng E.2 - Hệ số Kc của lúa nước khu vực Đông Nam Á xác định theo điều kiện thời 
tiết 

Hệ số Kc 

Điều kiện ẩm ướt Điều kiện gió Tháng thứ 1 
và tháng thứ 2 

Giữa vụ 
4 tuần cuối vụ 

canh tác 

Mùa ẩm ướt có độ 
ẩm trên 70 % 

Nhẹ - Trung bình 

Mạnh 

1,10 

1,15 

1,05 

1,10 

0,95 

1,00 

Mùa khô có độ ẩm 
dưới 70% 

Nhẹ - Trung bình 

Mạnh 

1,10 

1,15 

từ 1,20 đến 1,25 

từ 1,30 đến 1,35 

từ 0,95 đến 1,00 

từ 1,00 đến 1,05 



 

Bảng E.3 - Hệ số Kc của lúa nước vùng khí hậu nhiệt đới ẩm Đông Nam Á theo thời 
gian 

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kc 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

CHÚ THÍCH: Tuần sinh trưởng trong các bảng E2 và E3 có 10 ngày 

E.2 Hệ số Kc áp dụng cho một số khu vực ở Việt Nam 

Hệ số Kc của lúa nước và của một số loại cây trồng không phải là lúa nước do một số cơ 
quan khoa học ở Việt Nam nghiên cứu và công bố được giới thiệu trong các bảng từ bảng E4 
đến bảng E8. 

Bảng E.4 - Hệ số Kc của một số cây trồng vùng đồng bằng Bắc bộ theo kết quả nghiên 
cứu của Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Kc ứng với các giai đoạn sinh trưởng 

Loại cây trồng Giai đoạn 
đầu vụ 

Giai đoạn 
phát triển 

Giai đoạn 
giữa vụ 

Giai đoạn 
chín 

Giai đoạn 
thu hoạch 

Toàn vụ 

Lúa đông xuân 1,03 1,13 1,23 1,12 1,12 1,13 

Lúa mùa 1,14 1,27 1,26 1,17 1,17 1,13 

Cải bắp 0,94 

Cà chua 0,85 

Đậu tương xuân 0,70 

Đậu tương đông Từ 0,90 đến 1,40 

Khoai tây 0,87 

 

Bảng E.5 - Hệ số Kc của lúa chịu hạn và đỗ tương vùng Tây bắc theo kết quả nghiên 
cứu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Kc ứng với các giai đoạn sinh trưởng 

Loại cây trồng Giai đoạn đầu 
vụ 

Giai đoạn phát 
triển 

Giai đoạn giữa 
vụ 

Giai đoạn cuối 
vụ 

Lúa chịu hạn vụ 
xuân 

0,74 Từ 0,74 đến 1,26 1,26 1,13 

Lúa chịu hạn vụ mùa 0,70 Từ 0,70 đến 1,34 1,34 1,04 

Đậu tương đông 0,31 Từ 0,31 đến 1,08 1,08 0,60 

Đậu tương xuân 0,38 Từ 0,38 đến 0,94 0,94 0,60 

Đậu tương hè thu 0,38 Từ 0,38 đến 0,86 0,86 0,60 

 

Bảng E.6 - Hệ số Kc của cây lúa vùng đồng bằng sông Cửu long theo kết quả nghiên 
cứu của trường Đại học Cần Thơ 

Kc ứng với các giai đoạn sinh trưởng 

Loại cây trồng Thời kỳ bén rễ (sau 
cấy 2 tuần) 

Thời kỳ đẻ nhánh 
(sau cấy từ 3 tuần 

đến 5 tuần) 

Thời kỳ làm đòng 
(sau cấy từ 6 tuần 

đến 9 tuần) 

Thời kỳ trổ - chín 
(sau cấy từ 10 tuần 

đến 12 tuần) 

Lúa 1,12 1,44 1,82 1,63 

 



Bảng E.7 - Hệ số Kc của lúa đông xuân, hè thu ở huyện Tân Thạnh tỉnh Đồng Tháp 
theo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 

Thời gian 

Vụ sản xuất 
Từ 0 
ngày 

đến 10 
ngày 

Từ 10 
ngày 

đến 20 
ngày 

Từ 20 
ngày 

đến 30 
ngày 

Từ 30 
ngày 

đến 40 
ngày 

Từ 40 
ngày 

đến 50 
ngày 

Từ 50 
ngày 

đến 60 
ngày 

Chú thích 

Lúa Đông xuân 1,09 1,10 1,27 1,63 1,63 1,57 Đảm bảo 
tin cậy 

Lúa Hè thu 1,31 1,33 1,44 1,93 2,10 1,77 Có sai số 

 

Bảng E.8 - Hệ số Kc bình quân của một số cây trồng tỉnh Bình Định 

Kc ứng với các giai đoạn sinh trưởng 

Loại cây trồng Giai đoạn 
đầu vụ 

Giai đoạn 
phát triển 

Giai đoạn 
giữa vụ 

Giai đoạn 
cuối vụ 

Trung bình 
vụ 

Lúa đông xuân 0,98 1,19 1,27 1,02 1,11 

Lúa hè thu 0,96 1,07 1,21 1,02 1,06 

Lúa vụ mùa 0,93 1,00 1,17 1,08 1,05 

Ngô hè thu 0,73 0,84 0,96 0,75 0,81 

Lạc hè thu 0,69 0,82 0,94 0,75 0,80 

Đậu tương hè thu 0,85 0,96 1,02 0,75 0,96 

Ngô vụ mùa 0,74 0,81 0,97 0,80 0,83 

Đậu tương vụ mùa 0,85 0,94 0,98 0,80 0,92 

 



PHỤ LỤC G 
(Tham khảo) 

XÁC ĐỊNH SƠ BỘ ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT BẰNG TRỰC GIÁC 

Bảng G.1 - Xác định độ ẩm đất bằng trực giác 

Độ ẩm của đất 

% độ ẩm tối đa đồng ruộng 
Loại 
đất 

Loại 
ruộng 

Từ 50 đến 60 Từ 70 đến 75 Từ 80 đến 85 Từ 90 đến 95 

Ruộng 
màu 

Đất không  vo 
thành viên 

được. 

Đất không vo 
thành viên được, 
sờ thấy đất ẩm. 

Đất sờ thấy ướt, 
giấy thấm bị ẩm 

dần 

Khi ấn tay xuống 
đất thấy có nước 

trên mặt đất. Đất cát 
pha 

Ruộng lúa 
Mặt ruộng nứt 
nẻ, để nghiêng 
bàn chân lọt. 

Mặt ruộng nứt nẻ, 
để nghiêng bàn 

chân lọt. 

Mặt ruộng có 
giun đùn. 

Mặt ruộng nhão. 

Ruộng 
màu 

Đất không  vo 
thành viên 

được. 

Đất không vo 
thành viên được, 

ấn bị vỡ. 

Đất vo thành 
viên, ấn bị biến 

dạng. 

Đất se thành sợi 
không đứt Đất thịt 

nhẹ và 
trung 
bình Ruộng lúa 

Mặt ruộng nứt 
nẻ, để nghiêng 
bàn chân lọt. 

Mặt ruộng nứt 
chân chim. 

Mặt ruộng có 
giun đùn. 

Mặt ruộng nhão. 

Ruộng 
màu 

Đất không  vo 
thành viên 

được; ấn bị vỡ. 

Đất không vo 
thành viên được, 

ấn bị vỡ. 

Đất vo thành 
viên, ấn bị biến 

dạng. 

Đất se thành sợi 
không vỡ, uốn 
cong vòng tròn 

không đứt. Đất thịt 
nặng 

Ruộng lúa 
Mặt ruộng nứt 
nẻ, để nghiêng 
bàn chân lọt. 

Mặt ruộng nứt 
chân chim. 

Mặt ruộng có 
giun đùn. 

Mặt ruộng nhão. 
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