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Tóm tắt: 

Nghiên cứu đã tiến hành đánh các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển qua đó tính toán hiệu quả kinh 
tế của mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 vụ đông xuân 2016 – 2017 trên diện tích đất chỉ 
trồng lúa vụ mùa do thiếu nước tưới tại xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Mô hình 
thực hiện trên diện tích 2,64 ha, năng suất bình quân đạt 75,8 tạ ngô tươi/ha. Mô hình thích ứng 
với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, giải quyết việc làm và mang lại lợi 
nhuận cho người nông dân 72.655.000 đồng/ha chỉ sau 72 ngày trồng; tỷ suất lãi so với vốn đầu 
tư ddatj2,34. Mô hình có thể khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất trên đất trồng lúa nước vụ 
đông xuân không chủ động nước tưới. 
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Abstrac: 

The study has evaluated the growth and development criteria and estimated the economic 
efficiency of the model of sticky corn NU 66 in winter-spring crop of 2016-2017 on water 
shortage crop land in Sa Nghia Commune, Sa Thay district, Kon Tum province. The model was 
implemented on an area of 2.64 hectares with an average yield of 75.8 quintals of fresh corn per 
hectare. The model can adapt to climate change, making a contribution to the improvement of 
land use, job creation and profitability for farmers of 72,655,000 VND/ha only after 72 days, 
reaching 2.34 on the rate of investment return. The model can advise farmers to apply production 
to irrigated winter-spring crop without irrigation water. 
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