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NGÔ BIẾN ĐỔI GEN  

 

 

 

 

Ưu thế vượt trội: 

3 công nghệ độc đáo được tích hợp trong hạt giống NK66Bt/GT: 

 Cây trồng công nghệ sinh học đột phá (lần đầu tiên tại VN). 

 Công nghê bắp lai đơn F1 hàng đầu thế giới. 

 Công nghệ xử lý hạt giống vượt trội. 

 

KỸ THUẬT CANH TÁC 

1. Thời gian sinh trưởng:  

Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày (miền Nam); 105-115 ngày (miền Bắc). 

2. Thời vụ 

Gieo được nhiều vụ trong năm: 

Miền Nam: Vụ 1, Vụ 2 và vụ Đông Xuân. 

Miền Bắc: Vụ Xuân, Vụ Hè, Vụ Đông. 

 

3. Khoảng cách và mật độ trồng 

Gieo 1 hốc 1 hạt. Lượng giống 15-17 kg/ha. 

Khoảng cách gieo trồng, tùy theo mùa vụ: 

- Vụ 1, vụ 2 khoảng cách gieo 70 x 20 cm, mật độ 71,000 cây /ha. 

- Vụ Đông Xuân sớm ở Đông Nam Bộ nên xuống giống trước 20/12 dl, gieo 

70 x 20 cm, mật  độ 71,000 cây /ha. 
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- Vụ Đông nên xuống giống trước 25/9 dl, khoảng cách gieo 75 x 25 cm 

hoặc 70 x 25 cm mật độ từ 53,000-57,000 cây/ha. 

 

4. Chăm sóc 

4.1. Phân bón  

Lượng phân bón (ha): 

 Phân chuồng: 8-10 tấn 

 Super Lân: 400-500 kg 

 Đạm Urea (N): 300-400 kg 

 Kali (KCl): 100-150 kg  

Cách Bón: 

 Bón Lót: 100% P/chuồng + 100% Super Lân + 1/3 N 

 Bón thúc 1: cây có 3-5 lá (~10 NSG) + 1/3 N + ½ KCl 

 Bón thúc 2: cây có 7-9 lá (~25 NSG) + 1/3 N + ½ KCl 

 

- Lưu ý: 

+ Tham khảo thêm ý kiến của cán bộ nông nghiệp địa phương để điều chỉnh 

lượng phân và cách bón cho phù hợp với điều kiện canh tác địa phương. 

+ Tránh bón phân tiếp xúc trực tiếp với hạt giống hoặc cây con gây ảnh hưởng tỷ 

lệ nảy mầm và phát triển của cây. 

 

4.2. Quản lý dịch hại (*) 

- Do đặc tính kháng thuốc trừ cỏ Glyphosate nên chỉ cần phun trùm (không cần 

che chắn cho cây ngô) 1 lần thuốc trừ cỏ thuộc nhóm này vào thời điểm 15-25 

ngày sau khi gieo. Liều lượng thuốc trừ cỏ cần tuân thủ theo nồng độ được 

khuyến cáo bởi nhà sản xuất. Lưu ý, lượng nước cần đủ nhiều để thuốc có thể 

ướt đều thân lá cỏ giúp cỏ chết triệt để hơn. 
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- Với công nghệ Agrisure Bt/GT, hạt giống đã được xử lý Cruiser nên hoàn toàn 

yên tâm không lo sự phá hại của sâu xám ngay từ giai đoạn cây con. 

 

Ngô thường NK66Bt/GT 
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- Công nghệ Agrisure Bt/GT kháng sâu đục thân suốt mùa vụ. Nông dân không 

phải phun thuốc trừ sâu đục thân. 

- Phòng trừ bệnh sọc trắng lá (sương mai) bằng Ridomil Gold 68WG, liều lượng 

2-3 kg/ha, ở thời điểm 1-3 tuần sau khi gieo. 

- Phòng trừ bệnh đốm vằn (khô vằn) bằng Tilt Super 300EC, liều lượng 0,25-0,3 

lít/ha hay Anvil 5SC, liều lượng 1-1,5 lít/ha, trong suốt giai đoạn sinh trưởng của 

cây. 

- Phòng trừ bệnh đốm lá, rỉ sắt bằng Amistar Top 325SC, liều lượng 0,25-0,5 

lít/ha, giai đoạn 35-40 ngày sau gieo (10-12 lá). 

(*) đề nghị đọc kỹ nhãn các loại thuốc bảo vệ thực vật trước khi sử dụng. 

 

4.3. Quản lý nước 

Tránh để ruộng ngập úng. Đảm bảo đủ ẩm các giai đoạn cây con 3-5 lá, 10-12 lá 

và đặc biệt trước, sau trổ cờ phun râu 2 tuần.  

5. Thu hoạch và bảo quản 

Nên thu hoạch đủ độ chín để đảm bảo năng suất và màu hạt đẹp. Khi bảo quản 

cần phơi/ sấy hạt về độ ẩm 15% để tránh mối mọt. 

 

CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 


