
GIỐNG NGÔ LAI LVN102 

Giống ngô lai LVN102 do Viện Nghiên cứu Ngô nghiên cứu và phát triển. 

* Đặc điểm giống 

- Dạng hạt: Bán đá màu đậm đẹp 

- Bộ lá xanh bền, chịu hạn tốt, lá bi mỏng và bao kín bắp 

       - Cao cây:                      170 - 180 cm 

- Chiều cao đóng bắp:    65 – 70 cm 

- Chiều dài bắp:             20,0 – 22,0 cm 

- Đường kính bắp:          4,5 – 5,0 cm 

- Số hàng hạt/bắp:          14 – 16 hàng 

       - Số hạt/hàng:                38 – 40 hạt 

- Khối lượng 1000 hạt:   320 – 330 gr 

      - Tiềm năng cho năng suất: 10 – 12 tấn/ha ổn định trong các mùa vụ và các vùng sinh thái 

* Thời vụ: 

                - Miền Bắc: Vụ Xuân: 15/1 – 30/1 

                                   Vụ Thu Đông: 15/8 – 30/8 

                                   Vụ Hè Thu tại Tây Bắc: 15/4 – 15/5 

                - Miền Nam: Vụ Hè Thu: 15/4 – 15/5 

                                    Vụ Thu Đông: 15/8 – 15/9 

                                    Vụ Đông Xuân: 20/11 – 10/12 

* Kỹ thuật gieo trồng: 

      Mật độ, khoảng cách gieo trồng: 

- Mật độ: Cần đảm bảo mật độ 6,7 – 7,1 vạn cây/ha 

- Khoảng cách gieo: Hàng cách hàng: 55 – 60 cm 

                                 Hốc cách hốc:     25 – 28 cm 

Gieo xen kẽ 1 hạt/hốc và 2 hạt/hốc sau đó tỉa để lại 1 cây/hốc 

Lượng hạt giống cần cho 1 ha là: 20 – 25 kg/ha 

Phân bón: 

Lượng phân bón cho 1 ha: 

   - Phân chuồng:                       7 – 10 tấn hoặc 2,5 tấn phân hưu cơ vi sinh 

   - Urea:                                    400 – 450 kg 

   - Supe lân:                              700 kg 

          - Kali Clorua:                          200 kg 

    Bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh và phân lân trước khi gieo hạt 

    Bón thúc 3 lần: 

          + Lần 1: Khi ngô 3 – 5 lá: 1/3 lượng Urea + ½ lượng Kali 

          + Lần 2: Khi ngô 8 – 9 lá: 1/3 lượng Urea + ½ lượng Kali 



          + Lần 3: Trước khi ngô trỗ cờ 5 – 7 ngày bón nốt 1/3 lượng Urea còn lại 

Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh: 

        - Tỉa định cây sớm đảm bảo mật độ 

        - Phun thuốc trừ cỏ, hoặc xới cỏ trước khi bón phân 

        - Phòng trừ sâu bệnh: 

          + Trừ sâu đục thân cho ngô bằng cách bỏ 4 – 5 hạt thuốc VIBASU 10H vào nõn ngô 

   + Phun thuốc bảo vệ thực vật trừ các loại sâu, bệnh hại như các giống ngô khác 

Thu hoạch: 

      Khi chân hạt có điểm đen hay lá bi khô vàng là lúc ngô đã chín có thể thu hoạch 

Chú ý: 

       LVN102 là giống lai đơn chịu thâm canh vì vậy cần chăm sóc sớm, bón phân đầy đủ và kịp 

thời mới cho năng suất cao. 

 
 


