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                                                    THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn ngâm ủ giống liền vụ( giống sản xuât  

Vụ Xuân năm 2022 ngâm ủ gieo cấy vụ Hè Thu năm 2022 gồm các 

loại giống sau( Nếp 87,97, TH1, DH8) 

 

      Để thực hiện, công văn của Ban thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Thư về việc 

chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 kịp thời vụ  ủy ban nhân dân xã Kỳ thư 

yêu cầu ban chi ủy thông báo cho bà con nhân dân hướng dẫn ngâm ủ giống liền 

vụ gồm các loại giống nếp 87,97, HT1, DH8) như sau: 

-Ngâm giống: Dùng nước sạch để ngâm giống. 

Khối lượng thóc so với khối lượng nước tỷ lệ 1 kg thóc ngâm với 5 lít nước. 

Thời gian ngâm giống từ 40-48 giờ ( tùy theo giống và nhiệt độ khi ngâm). 

Trong quá trình ngâm cứ 5-6 giờ rứa thóc, thay nước một lần để không bị chua. 

Sau đó vớt lép lửng và rửa sạch nước chua, để ráo nước, rồi sau đem ủ. 

-Ủ giống: Để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm  của hạt giống cao và đều, phải giữ 

nhệt độ của đống thóc khi ủ vào khoảng 33-35 độ C, sau khi ủ khoảng 24 h kiểm 

tra lại, nếu thấy hạt thóc khô thì  tưới nước đều. 

     Trên đây là hướng dẫn quy trình ngâm, ủ giống liền vụ của công ty giống 

cây trồng Việt Nam đề nghị các đồng chí thôn trưởng thông báo cho bà con nhân 

dân được biết. 

Nơi nhận: 

- BTV Đảng ủy; HĐND; 

- Các ban ngành liên quan; 

- Ban chi ủy 6 thôn; 

- Lưu: VT. 
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