
 

 
  

 

KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ LAI ĐƠN SSC131 NEW 

ĐẶC TÍNH 

Giống ngô SSC131 NEW thuộc nhóm giống trung ngày, cây con sinh trưởng mạnh, thân 

lá to. Trái đồng đều, hạt đóng múp đầu. Hạt to, sây cay, tỷ lệ hạt/trái 80-81%, màu vàng 

cam, dạng hạt nữa đá. Khả năng chống chịu khá tốt với các loại bệnh cháy lá gỉ sắt. Thời 

gian sinh trưởng 90-100 ngày. Cho năng suất cao 8-9 tấn/ha. 

THỜI VỤ 

Tính thích nghi rộng, trồng được 3 vụ trong năm và trên nhiều loại đất khác nhau. Tùy 

điều kiện sinh thái mà bố trí thời vụ sao cho giai đoạn trỗ cờ phun râu nhiệt độ (150C<T  

<350C) để bắp đậu hạt tốt. Cụ thể thời điểm nhạy cảm là miền Nam tháng 2, 3; miền Bắc 

cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch. 

MẬT ĐỘ  

SSC131 NEW không thích hợp trồng dày, mật độ thích hợp cho năng suất cao nhất là 

67.000 cây/ha, tương đương với khoảng cách là 75x20 cm hoặc 65x25 cm. Lượng giống 

cần cho 1 ha 14-16 kg. 

PHÂN BÓN 

Phân nguyên chất (kg): 150-180 N + 80-100 P2O5 + 80-100 K2O + 5-10  tấn phân chuồng. 

Tương đương với Urê 300-400 kg + Super lân 500-650 kg + KCl 150-170 kg. 

Loại phân/ 

Lần bón 

P. chuồng 

(tấn) 
N P2O5 K2O Thời kỳ bón 

Bón lót     5-10 1/4 Toàn bộ  Chuẩn bị đất 

Thúc lần 1  1/4   1/2 Khi cây 3-5 lá (10-15 NSG) 

Thúc lần 2  1/2    1/2 Khi cây 9-10 lá (30-40 NSG) 

Cần bón đúng thời gian khuyến cáo, không nên bón trực tiếp vào gốc mà rải đều cách 

gốc tối thiểu 10 cm. Khi bón thúc nên kết hợp làm cỏ và vun gốc.  

CHĂM SÓC 

Cần dặm tỉa cây để đảm bảo mật độ, nên dặm sớm vào giai đoạn 5-7 ngày sau gieo. 

Tưới nước đủ ẩm, tránh úng hoặc khô hạn, nhất là giai đoạn trổ cờ phun râu. Diệt cỏ 

bằng thuốc Maizine 80WP phun vào giai đoạn mới gieo (tiền nảy mầm) và khi cỏ cao 2-

3 cm (hậu nảy mầm). Ở giai đoạn 8-12 và 30-35 ngày sau gieo nên phun thêm phân bón 

lá hữu cơ Supermes để tăng khả năng sinh trưởng và năng suất. 

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH 

Phòng trừ sâu đục thân, đục trái bằng cách rải Regent, Furadan, Basudin hạt vào lá noãn 

vào giai đoạn 32 và 42 ngày sau gieo, chú ý khi bỏ Furadan và Basudin nên bỏ lượng 

vừa phải nếu nhiều sẽ làm cháy lá noãn. Ngừa bệnh khô vằn, cháy lá bằng thuốc Anvil, 

Tilt Supper hoặc Amidstartop. 

THU HOẠCH 

Khi vỏ bì vàng, chân hạt có vết đen là thu hoạch được. 
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