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1. Ruộng ở đâu?? 

O Đồng bằng sông Cửu Long 

O Miền Bắc Việt Nam 
 

Nếu Đồng bằng sông Cửu Long,, 

Quản lý canh tác lúa trong canh tác lúa chỉ sử dụng cho các giống lúa cải tiến và lúa Tài Nguyên. Không 

sử dụng cho các giống lúa mùa và lúa nổi. 
 

Phỏng vấn nông dân các câu hỏi sau 

 

2. Ruộng ở đâu?? 

Tỉnh: ___________  

Huyện: _______________  

Xã: ______________ 

Làng/Ấp: _________________ 

 

3. Tháng nào sắp đến cho việc sạ lúa mà ông/bà cần khuyến cáo?  

 O Tháng 11 đến 1 

 O Tháng 2 đền 4 

 O Tháng 5 đến 7 

   O Tháng 8 đến 10 
 
4. Ông/Bà là thành viên của câu lạc bộ nông dân? 

 O Không   O Có 

 

Nếu là thành viên của câu lạc bộ nông dân, 
5a. Ông bà có là thành viên của các tổ chức sau? (Có thể chọn nhiều hơn 1 câu trả lời)  

O Câu lạc bộ nông dân 

O Mạng lưới nông dân  
O Hội Phụ nữ 

 O Nông dân trong 'cánh đồng mẫu lớn' 

 O Khhác, Xin vui lòng chỉ rõ: ____________ 
 

Nếu là thành viên của câu lạc bộ nông dân, 

5b. Tên của nhóm nông dân? _______________ 

 
Nếu là thành viên của câu lạc bộ nông dân, 

5c. Ông/Bà mong đợi khuyến cáo như thế nào cho vụ lúa sắp tới tháng chọn? 

O Không   O Có 
 

Nông dân nên trả lời câu hỏi cho từng ruộng lúa của họ và cho vụ lúa mà họ muốn được tư vấn.  

 

6a. Có bao nhiêu ruộng ông/bà mong muốn được tư vấn? sử dụng bàn phím để đánh số 
 

Trả lời các câu hỏi sau cho ruộng số (số đã chọn) 

 
Nếu Ông/Bà không phải là thành viên của câu lạc bộ nông dân hoặc nếu Ông/Bà tự quản lý đồng ruộng 

nhưng là thành viên trong câu lạc bộ nông dân (có trong câu hỏi 5c), 

6b. Ông bà đặt tên ruộng của mình như thế nào? ______________ 
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7. Diện tích của ruộng là bao nhiêu? 

O Hecta _____ ha 

O Công ____ công 

 

Nếu công, 

Diện tích 1 công là bao nhiêu?  

O 1000m2 O 1200m2 O 1300m2
 

= ___ ha 

 
8. Có bao nhiêu vụ lúa trồng ở ruộng này trong năm nay? 

 O 1  O 2  O 3 

 
9. Đất ruộng của Ông bà như thế nào? 

 O Đất phù sa, thượng nguồn sông Mekong 

 O Đất phù sa, hạ du sông Mekong 

 O Đất phèn 
 O Đất nhiễm mặn 

 

Nếu số vụ lúa là 1, 
10a. Ông bà đã trồng gì trong vụ trước vụ chọn sắp đến? 

O Lúa   O Tôm    O Bắp   

O Đậu nành  O Rau quả hoặc dưa hấu O Khác 
 

Cảnh báo: Quản lý canh tác lúa không cung cấp khuyến cáo cho các hệ thống canh tác Lúa- Tôm 

 

Nếu số vụ lúa là 2, 
10b. Ông bà đã trồng gì trong vụ trước vụ chọn sắp đến? 

O Lúa   O Bắp   

O Đậu nành  O Rau quả hoặc dưa hấu O Khác 
 

Nếu Tháng 11 đến 1, Tháng 2 đền 4, and Tháng 5 đến 7 

11. Máy bơm có sẵn sàng để phục vụ tưới cho vụ sắp đến không, khi dự định sạ lúa trong tháng chọn tới 

không? 

 O Không  O Có 

 

  

Nếu Có, 
Cách tưới tốt nhất cho ruộng này là gì? 

O Nông dân quản lý máy bơm và quyết định thời điểm tưới 

O Máy bơm được vận hành bởi một người khác. Nông dân không kiểm soát thời gian tưới 

 

12.  Lúa sẽ được trồng như thế nào trong vụ kế khi sạ lúa trong tháng chọn? 

O Sạ ướt O Sạ hàng ướt O Cấy    

 

Nếu Sạ ướt hoặc Sạ hàng ướt, 

13. Ruộng của ông bà có bằng phẳng sau khi làm đất với việc không có khu đọng nước nào trên ruộng 

không? 

O Không  O Có 
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Nếu Sạ ướt hoặc Sạ hàng ướt, 

14a. Khi nào sạ lúa? 

Tháng: ____________  

Ngày: ______ 

 
Chú ý: Để nhận được khuyến cáo, ngày phỏng vấn phải sớm hơn ngày sạ 

 
Nếu Cấy, 

14b. Khi nào làm mạ? 

Tháng: ____________  

Ngày: ______ 

 

 Chú ý: Để nhận được khuyến cáo, ngày phỏng vấn phải  ít hơn 10 ngày sau khi sạ 

 
15. Giống lúa nào ông bà sẽ trồng trong vụ sắp đến khi sạ lúa trong tháng chọn? 

Tên giống: ___________________ 

 
Nếu lúa không có trong danh sách, 

Xin cho tên: ______________ 

 

Warning: Quản lý canh tác lúa không khuyến cáo cho các giống lúa mùa. 

 

Thời gian sinh trưởng của giống từ lúc gieo đến thu hoạch là bao nhiêu? 
O 85 - 90 ngày O 90 - 105 ngày O 105 - 120 ngày   

 

Nếu Sạ ướt hoặc Sạ hàng ướt, 

16a. Lượng giống sẽ dùng cho  _____ (hecta hoặc Công)  trong vụ sắp đến khi sạ lúa trong tháng chọn? 

________ Kilogram 

 

Nếu cấy, 

16b. Ông bà sẽ dùng mạ khoảng bao nhiêu ngày tuổi? 

O 10 - 14 ngày O 15 - 22 ngày O 23 ngày hoặc hơn 
 

Nếu sạ ướt, 

17. Ông bà sẽ mua giống của công ty giống cho vụ chọn sắp đến phải không?  
O Không O Có 

 

 Nếu Không, 

 Ông bà có sàng lọc giống để sử dụng các hạt giống có chất lượng cho sạ không?  
O Không O Có 

 

18. Lượng lúa tươi ông bà thường thu hoạch cho <1 hecta>  ruộng với khi sử dụng giống <chọn> hay 
giống tương đương trong <tháng chọn> 

O Kilogram = _______   

 O Tấn = _______ 

 O Gia = _______ 

  

 ______ Tấn / ha trọng lượng tươi 

 

Nếu Tháng 11 đến 1 
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19. Ruộng của ông bà có bao giờ bị ngập khoảng hơn 1 m trong thời gian hơn 1 tháng trước khi sạ trong 

tháng tháng chọn? 

O Không O Có 

 
20. Mô tả đặc điểm ruộng của Ông bà như thế nào trong những năm gần đây khi sạ lúa trong     tháng 

chọn ? 

O Lượng nước đủ cho lúa phát triển; không bị giảm năng suất do ngập hoặc hạn 

O Ngập trong giai đoạn phát triển làm giảm năng suất 

O Thiếu nước làm giảm năng suất 
 

21. Ruộng của Ông bà như thế nào?  

O Trũng, thấp, nước ngầm cao và khó tiêu thoát nước cho lúa trong mùa mưa 

O Ruộng gò, dễ tiêu thoát nước, cần bơm thường xuyên cho tưới vụ Đông Xuân 

O Ruộng cao trung bình giữa hai loại đất trên (trũng và đất gò) 

 

Nếu vụ trước là lúa 
22. Thu hoạch lúa trong vụ chọn vừa rồi bằng phương tiện gì?  

O Gặt thủ công  O Máy gặt đập liên hợp  O Máy suốt lúa 

 

Nếu Gặt thủ công hoặc Máy suốt lúa, 
23a. Rơm rạ sẽ được xử lý như thế nào sau khi đập lúa trong vụ vừa rồi? 

O Chất đống, không trả lại ruộng, không đốt 

 O Chất đống và đốt 

 O Trả lại ruộng và rãi đều khắp ruộng 

 

Nếu Máy gặt đập liên hợp, 
23b. Rơm rạ sẽ được xử lý như thế nào sau khi thu hoạch (với máy gặt đập liên hợp) trong vụ vừa rồi? 

O Để trên ruộng, không đốt 

 O Để trên ruộng và đốt 
 O Dọn khỏi ruộng 

 

Nếu vụ trước không phải là rau hay dưa và nếu phương pháp gieo trồng là sạ ướt, 

24a. Ông bà có phun thuốc trừ sâu trong 30 ngày sau sạ trong tháng chọn sắp đến? 
O Không O Có 

 

Nếu vụ trước không phải là rau hay dưa và nếu phương pháp gieo trồng là cấy, 
24b. Ông bà có phun thuốc trừ sâu trong 30 ngày sau cấy trong tháng chọn sắp đến? 

O Không O Có 

 
Nếu sạ ướt hoặc sạ hàng ướt, và nếu thuốc trừ sâu được sử dụng trên ruộng trong vòng 30 ngày sau sạ.  

25a. Ông bà sẽ sạ lúa trong 1 tháng đầu chung với các ruộng khác trong tháng chọn sắp đến?  

O Không O Có 

 
Nếu cấy, và nếu thuốc trừ sâu được sử dụng trên ruộng trong vòng 30 ngày sau cấy.  

25b. Ông bà sẽ cấy lúa trong 1 tháng đầu chung với các ruộng khác trong vụ sắp đến với lúa sạ trong 

tháng chọn? 
O Không O Có 

 

Nếu tỉnh đang khảo sát (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Mỹ Tho hay Tân An) nằm 

trong vùng mặn 
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26. Qua thực tế các năm, ruộng của Ông bà có bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong vụ sắp đến với lúa 

sạ trong tháng chọn? 

O Không O Có 

 

Nếu Sạ ướt hoặc Sạ hàng ướt, 

27a. Ông bà ước tính khi sạ lúa trong <tháng chọn> trong vụ tới sẽ có bao nhiêu lần ruộng bị khô không 

có nước mặt ruộng hơn 2 ngày từ lúc lúa sạ đến khi hai tuần trước khi thu hoạch ?O Đất ngập liên tục 

O Không 
O Một lần 

O Hai lần hay hơn 

 

Nếu Cấy, 

27b. Ông bà ước tính khi cấy lúa trong <tháng chọn> trong vụ tới sẽ có bao nhiêu lần ruộng bị khô không 

có nước mặt ruộng hơn 2 ngày từ lúc lúa cấy đến khi hai tuần trước khi thu hoạch ? 
O Không 

O Một lần 

O Hai lần hay hơn 

 

Nếu Sạ ướt hoặc Sạ hàng ướt, 

28a. Ông bà có thể ước tính ruộng bị ngập bao nhiêu ngày từ lúc thu hoạch vụ trước đến khi sạ cho vụ  

sắp đến với lúa sạ trong tháng chọn?  

 O Ít hơn 1 tháng 

O Nhiều hơn 1 tháng 

 

Nếu Cấy, 

28b. Ruộng của Ông bà ngập bao lâu từ lúc thu hoạch đến khi cấy cho vụ sắp đến với lúa sạ trong tháng 

chọn? 

 O Ít hơn 1 tháng 

O Nhiều hơn 1 tháng 

 
29. Loại phân bón P và K nào Ông bà muốn sử dụng cho vụ tới với lúa sạ trong tháng chọn? 

O DAP (18-46-0) and KCl (0-0-60) 

O NPK (20-20-15) 

O SSP (0-16-0) and KCl (0-0-60) 
O Thermophosphate (0-15.5-0) and KCl (0-0-60) 

O NP (20-10-0) and KCl (0-0-60) 

O NPK (16-16-8) 
O Nguồn NPK khác 

 

 Nếu Nguồn NPK khác, 

 Loại dinh dưỡng nào được liệt kê trong bao bì phân bón? 
 % N: ____ %P2O5: ____ %K2O: ____ 
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dành cho người sử dụng Rice Crop Manager 

 

Ông bà có muốn nhận khuyến cáo sau khi trả lời phỏng vấn hay không? 

O Có  
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O Không, khuyến cáo sẽ không chuyển cho nông dân 
 

 
Nếu Nông dân 'riêng lẻ', 

Thông tin về nông dân 

 

Tên: ___________________________________ 
Họ: ____________________________________ 

 

Giới:  O Nam  O Nữ  
Ngày sinh: Tháng:_______   Ngày: ______  Năm: _______ 

Số điện thoại di dộng (tùy chọn): ___________________________ 

Thư điện tử (tùy chọn): __________________________________ 

 
Nếu Nông dân trong 'cánh đồng mẫu lớn', 

Thông tin về nông dân trong mô hình cánh đồng mẫu lớn 

 

Số nông dân trong nhóm (hay tổ): ___________ 
Tên nhóm (hay tổ) trưởng: _____________________________________ 

Họ nhóm (hay tổ) trưởng: _______________________________________        

Số điện thoại di dộng (tùy chọn): ___________________________ 
Thư điện tử (tùy chọn): __________________________________ 

 

 
Tên: ___________________________________ 

Họ: ____________________________________ 

 

Ông bà đang sống tại Việt Nam? 
O Không O Có 

 

Nếu Có, 
Giới:  O Nam  O Nữ  

 

Nghề nghiệp:  
  O Cán bộ khuyến nông hay đại lý 

  O Nông dân 

  O Nhà nghiên cứu 

  O Người cho vay 
  O Người bán phân bón 

  O Khác, xin vui lòng cụ thể: ______________________________ 

 
Số điện thoại di dộng (tùy chọn): ___________________________ 

Thư điện tử (tùy chọn): __________________________________ 

 

 
Nếu Không, 

Thư điện tử (tùy chọn): __________________________________ 

 

 


