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Chiều 31/12/2009, Văn phòng báo NNVN tại Bắc Trung bộ liên tiếp nhận được điện thoại từ các
xã Thọ Thành, Hậu Thành, Đô Thành, thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An... liên lạc đề nghị cử
PV ra tìm hiểu và can thiệp giúp họ trả lại giống lúa Khải Phong số 1 vừa được bà con ngâm ủ
trên dưới 50% có hiện tượng nảy mầm kém, bị thối rễ trên các trưa mạ...

      

Trước những yêu cầu bức bách này, không quản ngày nghỉ Tết dương lịch, từ TP Vinh PV báo
NNVN đã vượt chặng đường trên 120 km về một số xã nói trên để kiểm tra thực hư. Tiếp xúc với
chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trân, 47 tuổi, trú tại xóm 8, xã Thọ Thành, Yên Thành cho biết: Tôi
được nhận 5 kg lúa lai Khải Phong số 1 của Trung Quốc, do Cty CP giống cây trồng TW ký hợp
đồng cung ứng trực tiếp cho HTX nông nghiệp Thọ Thành.

  

  

  

Theo tờ hướng dẫn ở trong bao giống, tôi lấy lượng nước sạch vừa đủ hâm nóng khoảng 50 độ
C rồi cắt gói thuốc Vitavax 200WP (có sẵn trong bao) hòa lẫn với lượng thóc giống, ngâm đúng
4 tiếng đồng hồ thì vớt ra dùng nước sạch đãi hết hạt lép vừa dùng tay vò kỹ hạt thóc như vo
gạo, sau đó mới đổ tiếp nước ấm vào thóc giống ngâm tiếp 16 giờ nữa thì vớt ra đãi lần 2 cho
thật sạch rồi mới đổ xuống nền xi măng, tủ nilon và rơm rạ lên để ủ. 

Mấy ngày sau khi đưa thóc giống ra xem thì thấy hạt thóc màu thâm đen, tỷ lệ hạt thóc nứt
trắng được khoảng 70% nhưng không thấy rễ, có mùi chua bốc lên rất khó chịu. Trên nhiều hạt
có hiện tượng nhớt lẫn với mốc trắng nhẹ... Các hộ dân trong xóm gieo ra ruộng mạ sau 4-5
ngày đều bị thối, mốc cả nên đang phân vân chưa biết có nên gieo nữa hay không?

Bà Nguyễn Thị Quang, cũng trú tại xóm 8 đi xem mạ ngoài đồng về thấy chúng tôi đang hỏi
chuyện giống lúa Khải phong số 1 liền kéo PV ra tận ruộng mạ mà xem thực hư. Đoạn bà lội
xuống ruộng dùng 2 tay bốc cả tảng mạ vừa mốc vừa thối đưa lên tận bờ cho chúng tôi xem và
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chụp ảnh rồi chua chát nói: "Nhà tui cũng nhận 9 kg Khải phong số 1 của HTX về ngâm ủ đúng
quy trình được in bằng tiếng Việt trong từng bao. Tôi đãi thóc giống bằng nước sạch cả 2 lần
còn kỹ hơn cả vo gạo nấu ăn. Ủ được 4 ngày thì thấy hạt thóc có màu thâm đen, nhưng nhìn kỹ
thì thấy tỷ lệ nẩy mầm trắng trên 80% nhưng rễ rất ít và có mùi chua khá nặng. Trước khi lấy
thóc giống ra ruộng bắc mạ tôi còn đãi qua cho bớt mùi chua rồi mới đem gieo. Từ hôm gieo
đến nay đã được 5 hôm mà hạt thóc giống vẫn không thấy phát triển. Trên cả ruộng mạ, từng
cụm mốc trắng như bông bám dày đặc cả trưa mạ. Tôi xúc một nắm đem rửa sạch đất để xem
có rễ không thì hóa ra không có rễ. Số rễ ít ỏi mọc trước khi đem gieo giờ cũng bị thối đen hết
cả...".

Chắc năm nay do trời ấm, mạ lại được bà con phủ nilon kín nên rất có thể đó là nguyên nhân
khiến cây mạ không phát triển được và sinh ra bệnh khác? Tôi hỏi. Bà Quang giãy nảy lên và
dẫn chúng tôi đến xem một trưa mạ cách đó vài chục mét đang được phủ nilon. Trên đó bà bắc
2 giống khác nhau cùng một lúc (Khải phong số 1 và lúa nếp thuần) rồi chất vấn lại: "Nếu vì thời
tiếp ấm và phủ nilon kín quá thì tại sao mạ nếp lại phát triển tốt thế này mà giống lúa lai Khải
phong số 1 lại bị thế kia?...".

  

  Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: "Ngay sau khi nhận
được thông tin trên, tôi cùng với Trưởng phòng NN&PTNT xuống tận nơi kiểm tra để có phương
án xử lý. Theo thống kê tại 10 xã thì tổng cộng có khoảng 29 tấn giống Khải phong số 1 do Cty
TNHH giống cây trồng Thịnh Dụ (Trung Quốc) SX được cung ứng, đợt này cả 10 xã trên đều có
hiện tượng tương tự. Chúng tôi đã đề nghị Sở NN-PTNT phối hợp cùng với huyện và đơn vị
cung ứng giống xuống từng xã kiểm tra, lập biên bản và có phương án khẩn trương thay thế
giống lúa khác cho kịp thời vụ".   

Đến nhà ông Nguyễn Quốc Hoàng, Đội trưởng đội 8 thì ông đi vắng. Chị Lê Thị Hy (vợ ông
Hoàng) cho biết: "Thấy bà con trong xóm đến kêu giống hỏng nhiều quá nên chồng tôi nóng
ruột phải đi thăm ruộng mạ của từng nhà và gọi loa yêu cầu bà con tháo nilon trên các trưa mạ
để xem có cứu vãn được tình thế hay không". Chị Hy nói tiếp: "Riêng xóm 8 lấy của HTX 1,4
tấn giống Khải phong số 1 nhưng bán chưa hết thì đã có chuyện..".

Bán tín, bán nghi nên chiều 01/1/2010, chúng tôi tìm đến xã Hậu Thành. Gặp chị Nguyễn Thị
Thương, 27 tuổi, trú tại xóm Đông Sơn. Chị vào nhà bưng ra 1/3 thúng thóc giống mới ngâm
được 3 ngày ra cho PV xem. Theo quan sát của chúng tôi thì hạt thóc giống đã ngả màu hơi
đen, tỷ lệ nảy mầm khoảng trên 70% nhưng bốc mùi chua loét khó chịu. Chị Thương nói: "Nhà
em nhận từ Xóm trưởng về 5 kg giống lúa lai Khải phong số 1; thấy ngoài bao bì in do Cty
TNHH giống cây trồng Thịnh Dụ (Tứ Xuyên, Trung Quốc) SX. Đơn vị nhập giống là Cty CP
giống cây trồng TW. Em ngâm ủ cũng rất đúng quy trình, đãi nước sạch cẩn thận trước khi ủ mà
giờ nó ra thế này đây. Giống lúa Khải phong số 1 năm nay cũng giống như năm ngoái: Hạt thóc
bị tách vỏ nhiều nên khi đãi hạt gạo rơi ra rất nhiều. Năm nay, lại thế này không biết HTX sẽ xử
lý ra sao cho dân?
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Tìm đến nhà ông Nguyễn Viết Lục, Xóm trưởng xóm Đông Sơn. Ông Lục cho biết: Vụ xuân
2010, xóm Đông Sơn đăng ký 640 kg Khải phong số 1 của Cty TNHH giống cây trồng Thịnh Dụ
SX. Lẽ ra còn khoảng 10 ngày nữa thì bà con mới được ngâm ủ. Thế nhưng, bà con xóm này đã
ngâm ủ trước thời gian quy định mất khoảng 50% thì đều bị thối như các anh thấy đấy nên bà
con đã mang trả lại cho tôi số thóc giống còn lại. Do HTX cho bà con vay giống đến cuối vụ mới
trả cả gốc + lãi là 72.000 đồng/kg nên tôi đang lo phát sốt lên vì đã lỡ nhận lại của họ 100 kg
rồi, cuối năm tôi lấy tiền đâu mà trả cho HTX?

  

Theo Báo Nông Nghiệp Việt Nam
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