


- Đối với phân hữu cơ: Khi có kế hoạch đốn chè, 
phân hữu cơ cần bón trước 1 năm là tốt nhất. Nên bón 
vào tháng Một, Hai và bón cùng với phân lân. Dùng trâu 
cày hoặc cuốc 
theo hai hàng chè 
với độ sâu 20 cm, 
phân hữu cơ và 
phân lân trộn đều, 
bón dọc theo 
hàng, sau khi bón 
cần lấp đất kín 
giảm bay hơi làm 
thất thoát dinh 
dưỡng. 

- Đối với phân đạm và kali, cần chia ra các thời điểm 
bón khác nhau, khi chè đã nảy mầm tiến hành bón đạm 
và kali cho các mầm phát triển nhanh.

+ Đạm (N): được chia làm 04 đợt:

Đợt 1: tháng Ba bón 20%.

Đợt 2: tháng Năm, bón 30%.

Đợt 3: tháng Bảy, bón 40%.

Đợt 4: tháng Chín, bón 10%.

+ Kali (K2O): 

Đợt 1: tháng Ba, bón 30%.

Đợt 2: tháng Năm, bón 30%.

Đợt 3: tháng Bảy, bón 40%.

- Ngoài ra khi chè nảy mầm (chồi) cần bón bổ xung 
các loại phân bón lá như: Aminoferti  với liều lượng 20-
25 g/bình 16 lít, 2-4 bình phun cho 1000 m2 hoặc dùng 
phân KNO3 với liều lượng 300g/bình 16 lít, (2 bình) 
phun cho 1000 m2  1 tháng phun một lần.

b) Bón phân cho những năm tiếp theo 

- Ở những năm tiếp theo có thể áp dụng liều lượng 
phân bón như chè kinh doanh, liều lượng bón như sau: 

- Đạm: 440 kg urea (46%N)/ha tương, đương với 
200 kg N/ha.

- Lân: 625 kg Super lân (16%P2O5)/ha, tương 
đương với 100 kg P2O5/ha.

Mười Hai hàng năm, vào cuối mùa mưa khi đất còn đủ 
ẩm. Tuổi của cây giống đạt từ 12-14 tháng, nên chọn 
những cây khỏe và sạch bệnh.  

Chú ý:  - Đốn chè cần phải chú ý đến thời vụ nhằm 
tránh các điều kiện bất lợi cho sinh trưởng của mầm 
chè sau khi đốn, tốt nhất đốn vào thời kỳ cây chè 
ngừng sinh trưởng, thời tiết thuận lợi. Những nơi có 
điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống quá thấp thì phải 
đốn muộn, đợi nhiệt độ tăng lên hãy đốn nếu không 
khi mầm ngủ phát triển, mầm còn non yếu nếu gặp rét 
sẽ bị chết khô.

- Khi có kế hoạch đốn cần chú ý chăm bón nhiều dinh 
dưỡng hơn ở vụ trước so với các năm bón bình thường 
để có chất dự trữ trong rễ cũng như các thân cành của 
cây chè.

2.2. Kỹ thuật chăm sóc chè sau đốn 

- Sau khi đốn chè, nương chè cần được vệ sinh sạch 
sẽ, thu gom các tàn dư sau khi đốn và tủ gốc để giữ ẩm 
cho chè. 

- Khi vết cắt đã khô cũng cần chú ý phun các loại 
thuốc nhằm bảo vệ cho chè tránh được sự xâm nhập của 
các loại sâu bệnh.

- Mùa xuân, nhiệt độ tăng dần, có mưa nhỏ, đất ẩm, 
dùng trâu hoặc bò cày dọc theo giữa hai hàng chè từ 4-5 
xá cày nhằm mục đích tiêu diệt cỏ và bón phân. Ngoài ra 
có thể tranh thủ gieo lạc, đậu tương và các cây họ đậu 
khác để thu nhập thêm về kinh tế trong 02 năm đầu của 
thời kỳ sau đốn, đồng thời tăng sinh khối hữu cơ, cải tạo 
đất cho nương chè.

2.2.1. Bón phân cho chè sau đốn phục hồi  

a) Liều lượng phân năm thứ nhất

- Phân hữu cơ: 10-15 tấn phân chuồng hoặc 5 tấn 
phân hữu cơ vi sinh; 

- Phân lân super: 500-550 kg 

- Phân đạm : 435 kg Urê (46%N) /ha, tương đương 
với 200 kgN/ha.

- Phân kali: 250 kg Clorua Kali (60%K2O)/ha, 
tương đương với 150 kg K2O/ha.

Thời kỳ và phương pháp bón:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các nương chè Shan tuyết già cỗi, năng suất thấp 
thuộc huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Ngoài ra có thể 
mở rộng phạm vi áp dụng đối với các nương chè già ở 
các huyện khác trong phạm vi tỉnh Hà Giang. 

- Quy trình này hướng dẫn cho nông dân thực hiện 
công tác cải tạo, phục hồi các nương chè già cằn cỗi đã 
được đốn nhiều lần, năng suất giảm nghiêm trọng mà 
chưa có điều kiện để trồng mới thì cần đốn phục hồi, 
đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè sau đốn 
phục hồi.  

II. KỸ THUẬT ĐỐN PHỤC HỒI VÀ CHĂM SÓC 
CHÈ SAU ĐỐN  

2.1. Kỹ thuật phục hồi nương chè già cỗi

- Đốn phục hồi 
thường áp dụng 
cho những nương 
chè già, cằn cỗi 
đ ã  đ ư ợ c  đ ố n  
nhiều lần, năng 
suất giảm nghiêm 
trọng thì cần đốn 
đau để phục hồi 

- Thời vụ đốn: 
Từ giữa tháng 
Mười Hai đến hết 

tháng Một, nơi thường bị sương muối đốn muộn hơn, 
đốn sau đợt sương muối nặng.

- Phương pháp đốn: Đốn cách mặt đất 40-45 cm, sử 
dụng cưa máy để đốn, chú ý tạo thiết diện phẳng khi 
cưa, tránh dập nát thân cây, xây xước lớp biểu bì của cây 
chè giảm được nơi nhiễm bệnh, hạt mưa, sương đọng 
trên mặt cắt.

 - Trồng dặm: Trồng dặm được tiến hành đối với 
những nương chè bị khuyết mật độ lớn do cây già yếu bị 
chết, hoặc không có khả năng phục hồi thì cần trồng 
dặm. Cây giống có thể trồng cây ươm từ hạt hoặc chè 
giâm cành. Để khắc phục hiện tượng khuyết mật độ và 
rút ngắn thời gian sinh trưởng nên sử dụng cây chè giâm 
cành, thời vụ trồng dặm có thể từ tháng Mười Một, 





- Đạm (N): được chia làm 04 đợt

Đợt 1: tháng Ba bón 20%

Đợt 2: tháng Năm, bón 30%

Đợt 3: tháng Bảy, bón 40%

Đợt 4: tháng Chín, bón 10%

- Lân (P2O5): Bón 100% ngay sau khi đốn, dọn sạch cỏ

- Ka li (K2O): 

Đợt 1: tháng Ba, bón 30%

Đợt 2: tháng Năm, bón 30%

Đợt 3: tháng Bảy, bón 40%.

( Lưu ý: Chỉ bón phân cho chè khi đất đủ ẩm)

Phân phun lá: Các loại phân bón qua lá: KNO3 - 
300g/bình 16 lít, (2 bình) phun cho 1000m2, hoặc 
Aminoferti, Humix vv... 20-25g/bình 16 lít, 2-4 bình phun 
cho 1000m2. Mỗi tháng phun một lần.

4.2.  Làm cỏ và tưới nước cho chè

+ Diệt cỏ dại: Hàng năm cần làm cỏ ít nhất 3 đợt, vào đầu 
mùa xuân khi có mưa (tháng Hai, Ba…), tháng Bảy, Tám 
(khi cỏ mọc nhanh, rậm rạp) và tháng Mười Một cuối vụ, 
trước khi cỏ dại ra hoa và có hạt. Chú ý không nên làm cỏ 
vào ngày mưa vì mặc dù đất có thể mềm hơn nhưng cỏ dính 
vào đất sẽ lại mọc nhanh.

Biện pháp: có thể dùng cuốc để diệt cỏ dại trên nương 
chè, dùng liềm hoặc tay để cắt các loại dây leo hoặc dùng 
thuốc diệt cỏ và phun theo hướng dẫn trên bao bì. 

+ Tưới nước: Nơi có điều kiện về nguồn nước, khả năng 
đầu tư thì có thể tiến hành tưới cho chè để nâng cao năng suất 
trong thời kỳ thu hái, có thể tưới theo phương pháp phun 
mưa bề mặt với vòi tưới di động hoặc cố định. Đối với những 
nơi không có nguồn nước tưới, cần tủ gốc chè bằng các loại 
vật liệu hữu cơ, tàn dư cỏ dại sau khi làm cỏ để giữ ẩm đất. 

V. CÁC LOẠI SÂU BỆNH HẠI VÀ CÁCH PHÒNG 
TRỪ 

Trong điều kiện nóng ẩm của nước ta tạo thuận lợi cho sự 
phát triển của các loài sâu bệnh khác nhau. Việc phòng trừ 
các loại sâu bệnh hại là rất cần thiết để tránh thiệt hại về năng 
suất và thu nhập. Một số loại sâu hại chè thường gặp là: 

- Sâu và nhện hại chè: Sâu đục thân, sâu đục gốc, Bọ xít 
muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, sâu cuốn búp, nhện vv…

- Bệnh hại chè: bệnh phồng lá chè, bệnh đốm trắng, bệnh 

III. LƯỢNG PHÂN BÓN 

Bón phân cho chè là điều kiện tiên quyết để cho chè sinh 
trưởng phát triển, bù đắp sản lượng và tạo năng suất và kéo 
dài thời kỳ kinh doanh, mặt khác cũng cải thiện tính chất lý, 
hóa và vi sinh vật của đất, duy trì và tăng độ phì nhiêu đất.

Phân hữu cơ: Bón phân hữu cơ cho chè kinh doanh trên 
các vùng miền núi là tương đối khó do phải vận chuyển một 
khối lượng lớn. Nên dùng phân hữu cơ vi sinh với lượng 5 
tấn/ha. Người dân có thể tận dụng các loại cây phân xanh, 
tàn dư hữu cơ và chế phẩm vi sinh vật để chế biến phân hữu 
cơ tại chỗ, lượng bón từ 5-7 tấn. 

Phân hóa học: Qua thí nghiệm về phân bón cho chè 
trong độ tuổi kinh doanh, lượng phân bón thích hợp cho chè 
là : 

- Đạm: 350 kg Urê(46%)/ha, tương đương với 160 kg 
N/ha.

- Lân : 375 kg Super lân (16%)/ha, tương đương với 60 
kg P2O5/ha.

- Kali: 135 kg Clorua Kali (60%)/ha, tương đương với 80 
kg K2O/ha.

- Các dạng phân phun qua lá: Aminofert, Humix, Kali 
vv...

IV. KỸ THUẬT CHĂM SÓC CHÈ KINH DOANH    

4.1 Bón phân cho chè kinh doanh 

+ Nguyên tắc bón

- Bón theo tuổi và năng suất cây trồng, chè con bón ít, chè 
lớn, năng suất cao bón nhiều.

- Bón cân đối các yếu tố NPK, bón bổ sung phân trung 
lượng và vi lượng khi cần thiết.

 - Bón đúng cách và đúng lúc, đúng lượng.

+ Thời kỳ và phương pháp bón

Phân hữu cơ: Phân hữu cơ, phân lân thường bón ngay 
sau khi đốn và dọn sạch cỏ, nên bón vào tháng Một và Hai. 
Dùng trâu cày hoặc cuốc theo hàng chè với độ sâu 20 cm, 
phân hữu cơ và phân lân trộn đều, bón dọc theo hàng. Sau 
khi bón cần lấp đất kín tránh hiện tượng bay hơi làm thất 
thoát dinh dưỡng. 

Phân hóa học: Phân đạm và kali cần được chia ra nhiều 
lần bón với thời gian và tỷ lệ như sau:  

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các nương chè Shan tuyết trong độ tuổi kinh doanh 
thuộc phạm vi huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Ngoài ra có 
thể mở rộng phạm vi áp dụng đối với các vùng chè có điều 
kiện tương tự. 

 - Quy trình này hướng dẫn cho nông dân về biện pháp 
chăm sóc các nương chè đang trong độ tuổi kinh doanh để 
đạt được năng suất cao và ổn định, đồng thời kéo dài chu kỳ 
thu hoạch và đạt được hiệu quả kinh tế cao. 

II. KỸ THUẬT ĐỐN CHÈ  

- Là biện pháp kỹ thuật cắt bỏ một phần của thân, cành lá 
hàng năm nhằm tạo ra bộ khung khỏe, tán to, kích thích sinh 
trưởng dinh dưỡng của cây chè.

+ Thời kỳ đốn: Đốn chè thường được tiến hành vào thời 
gian chè ngừng sinh trưởng từ giữa tháng Mười Hai đến hết 
tháng Một. Những nơi thường bị sương muối nên đốn muộn 
hơn, đốn sau đợt sương muối nặng.

+ Phương pháp đốn: Chè trong thời kỳ kinh doanh có 
các loại đốn như sau: Đốn phớt, đốn lửng, đốn đau và đốn trẻ 
lại. Đốn trẻ lại chỉ áp dụng khi nương chè già cỗi, năng suất 
thấp.  

Đốn phớt: Đốn phớt được áp dụng từ năm thứ 4 sau khi 
trồng và kết thúc thời kỳ kiến thiết cơ bản. Đốn trên vết đốn 
cũ 4-5 cm, các năm tiếp theo đốn cao hơn vết đốn cũ 3 cm, 
khi cây cao 70 cm thì hàng năm đốn 1 cm trên vết đốn cũ.

Đốn lửng: Đốn lửng áp dụng khi cây cao 90 cm, sau 
nhiều năm đốn phớt thì đốn lửng, vết đốn cách mặt đất 60-65 
cm.

Đốn đau: Sau khi đốn lửng, cành nhiều mấu, phát triển 
kém thì tiến hành đốn đau, đốn chỉ để cây cao cách mặt đất 
40-45 cm.

Đốn trẻ lại: Chè già, cằn cỗi, sâu bệnh nặng đốn cây cao 
cách mặt đất 15-20 cm.

+ Cách đốn và dụng cụ đốn: 

Đốn tạo tán có mặt phẳng nghiêng theo sườn dốc, không 
làm giập cành, sây sát biểu bì, đốn đau, đốn lửng, đốn tạo 
hình lần đầu thì dùng kéo. Đốn phớt, đốn tạo hình lần 2 thì 
dùng kéo hoặc dao. Đốn lửng sửa cành lớn thì dùng cưa. Đối 
với các giống chè phân cành nhiều, mật độ cành lớn, sinh 
trưởng đỉnh đều thì có thể áp dụng máy đốn để nâng cao 
năng suất lao động. 





- Khi cây có 7-8 lá kép (đối với đậu tương xuân) nên 
bấm ngọn để tránh khi cây ra hoa ở những vị trí cao của 
cây vì các chùm hoa sẽ có ít hoa hơn, quả ít hơn, bé và lép.

2.10. Chống hoa rụng

- Cần phải bón phân đầy đủ về lượng, cân bằng tỷ lệ 
dinh dưỡng phun thuốc trừ sâu bệnh hại, nếu có các chế 
phẩm phun để chống rụng hoa, tăng cường đậu quả thì 
nên phun để đảm bảo năng suất cây trồng.

2.11. Giữ ẩm

- Nếu độ ẩm trên 70% (sờ tay vào đất thấy ẩm) thì gieo 
hạt, nếu khô quá nhất thiết phải tưới nước vào rạch hoặc 
hốc trước khi gieo hạt. Nên sử dụng phân hữu cơ để tăng 
khả năng giữ ẩm, hoặc sử dụng các tàn dư cây trồng đã xử 
lý để che phủ tăng cường giữ ẩm.

- Nếu có nguồn nước, cần tưới nước cho đậu tương khi 
độ ẩm không đủ vào thời điểm trước khi ra hoa và làm hạt, 
vì nếu không đủ ẩm năng suất sẽ giảm rõ rệt hoặc thất thu 
hoàn toàn.

2.12. Bón phân

Lượng phân: Đối với đậu tương trồng trên đất 1 vụ tại 
huyện Quang Bình (trồng vụ xuân) dùng lượng phân bón 
như sau:

- Phân đạm: 70-80 kg Urê/ha hoặc 2,5-3,0 kg urea/1 
sào (360m2).

- Phân lân: 454 kg super lân ha hoặc 16-17 kg Super 
Lâm Thao hoặc lân Văn Điển/1 sào (360 m2).

- Phân kali: 125 kg kali clorua hoặc 4,5 kg Clorua kali 
(60%K2O)/1 sào (360 m2).

- Phân vi lượng: Xử lý hạt bằng Molibden - 1g Mo cho 
2kg hạt. Phun 0,5-1% axit boric hoặc 0,3% Borax qua lá.

- Phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh: 
300-600 kg/1sào (360 m2), tùy theo điều kiện của mỗi gia 
đình bón nhiều phân hữu cơ để có tác dụng giữ ẩm và 
cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Thời điểm và cách bón 

- Phân chuồng: bón lót 100%

- Phân lân: bón lót 100%.

- Phân đạm: thúc 2 lần

+ Lần 1: 50%, khi cây có 3-5 lá kép

- Mỗi hốc gieo 02 hạt, mỗi hạt cách nhau 3-5 cm

- Mật độ là 28-32 cây/m2.

2.6. Bón phân  

- Sau khi đã lên luống, tạo mặt luống phẳng, rạch hàng 
hoặc cuốc hốc trên mặt luống theo mật độ (khoảng cách 
đã nêu ở trên), bỏ phân chuồng đã hoai mục hoặc phân 
hữu cơ vi sinh được trộn với lân bột (lân Lâm Thao hoặc 
lân Văn Điển) vào rạch hoặc hốc, lấp qua lớp đất mỏng 
(khoảng 1-2cm) cho kín phân trước khi gieo hạt.

2.7. Gieo hạt

- Gieo hạt đảm bảo theo mật độ, khoảng cách, có thể 
gieo theo rạch hoặc theo hốc, hạt nọ cách hạt kia từ 3-5 cm 
và lấp đất kín hạt (dày khoảng 2-3cm).

2.8. Chăm sóc

Dặm, tỉa: Sau khi gieo 3-4 ngày, nếu điều kiện khí hậu 
thuận lợi, đa số cây đã có 2 lá mầm nhô lên khỏi mặt đất, 
cần quan sát, theo dõi để xem những hạt không mọc thì 
phải gieo lại cho kịp thời.

Khi cây được 02 lá kép cần phải tỉa bớt cây (nếu gieo 
dày) để đảm bảo mật độ, cây có đủ ánh sáng, loại bỏ cây 
yếu, còi cọc.

Làm cỏ, xới phá váng 

- Khi cây có 1-2 lá kép cần phải làm cỏ, xới váng, xới 
nhẹ trên mặt đất, xa gốc cây

- Khi cây có 4-6 lá kép cần xới sạch cỏ, xới sâu hơn kết 
hợp với vun gốc

- Nếu sau khi vun mà vẫn còn cỏ thì cần phải nhổ cỏ 
bằng tay, không xới nữa vì sẽ ảnh hưởng tới việc làm rụng 
hoa.

 2.9. Bấm ngọn

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Đậu tương trồng trên đất 1 vụ lúa của các huyện vùng 
thấp tỉnh Hà Giang

- Đậu tương xuân thâm canh trên đất 1 vụ lúa đạt năng 
suất từ 18-24 tạ/ha  

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

Người trồng đậu tương trên đất 1 vụ lúa muốn đạt được 
năng xuất cao cần tuân thủ các bước sau đây: 

2.1. Chọn đất  

Đất trồng đậu tương cần chọn những chân ruộng bậc 
thang ven suối, đất có thành phần cơ giới trung bình đến 
nhẹ, dễ thoát nước không bị ngập úng khi mưa và có thể 
sử dụng nước ở giai đoạn đầu vụ nếu bị hạn.   

2.2. Chọn giống đậu tương 

Giống đậu tương phù hợp đối với các huyện vùng thấp 
và có tiềm năng cho năng suất cao bao gồm các giống DT 
84, DT 26. Lượng giống yêu cầu khoảng 70 kg/ha, tương 
đương với 2,5 kg/sào (360 m2). 

2.3. Thời vụ 

Đối với đậu tương xuân trên đất 1 vụ lúa nên trồng từ 
15 tháng Hai đến 10 tháng Ba dương lịch hàng năm, khi 
nhiệt độ trên 100C và đất đã ẩm khi có mưa xuân. Nên 
trồng trước tháng Ba dương lịch hàng năm để đảm bảo 
thời gian cho vụ lúa mùa.    

2.4. Chuẩn bị đất trồng 

- Vệ sinh đồng ruộng: Trước khi làm đất cần vệ sinh 
đồng ruộng bằng cách thu gom, xử lý các tàn dư thực vật 
của vụ trước để tránh các mầm bệnh, sâu hại, đồng thời sử 
dụng các tàn dư thực vật làm chất hữu cơ bổ xung cho đất. 

- Làm đất và lên luống: Cày, bừa đất nhỏ, nhặt sạch cỏ 
dại, lên luống, tạo mặt luốn phẳng tơi xốp. Luống lên cao 
so với rãnh thoát nước khoảng 20 cm, mặt luống rộng 
khoảng 100 - 120 cm để thuận tiện cho việc trồng và chăm 
sóc (không nên làm luống quá rộng, vì khi gieo trồng 
chăm sóc sẽ phải giẫm lên mặt luống, làm đất bị chặt). 

2.5. Khoảng cách và mật độ

- Hàng cách hàng: 35 cm

- Hốc cách hốc: 20 cm





nylon khỏi bị dịch chuyển. 

Đục lỗ nylon: Trước khi gieo cần phải đục lỗ 
nylon để gieo hạt, đường kính lỗ từ 4-5cm, 
khoảng cách các lỗ như đã đề cập trong phần 
khoảng cách mật độ.  

2.8. Gieo hạt 

Trước khi gieo, trộn hạt với dầu hoả để tránh 
kiến, mối, dế đục ăn hạt. Hạt được gieo vào các 
hốc, mỗi hốc trồng 2 hạt. Khi gieo, tránh tiếp xúc 
trực tiếp với phân bón, đặc biệt là phân hóa học. 
Chú ý đối với lạc xuân trên đất 1 vụ, không nên 
ngâm hạt trước khi trồng nhằm tránh gặp hạn, đất 
khô sẽ rút nước từ hạt làm lạc không nảy mầm dẫn 
đến khuyết mật độ làm giảm năng suất và sản 
lượng.    

2.9. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 

- Trồng dặm và bảo vệ nylon:  Khi lạc mọc 
tiến hành kiểm tra, nếu khuyết mật độ cần trồng 
dặm những chỗ mất khoảng cách để đảm bảo mật 
độ khi thu hoạch và gỡ những cây không mọc qua 
được lỗ đục. Bảo vệ nylon không để bị rách để giữ 
ẩm trong đầu vụ.

- Khi lạc ra hoa cần kiểm tra để rạch tiếp nylon 
tạo điều kiện cho tia lạc đâm xuống đất và hình 
thành củ. Phương pháp có thể dùng dao rạch rộng 
từ 5-6 cm tùy theo cây đảm bảo rằng toàn bộ tia 
lạc có thể đâm xuống đất một cách thuận lợi.   

2.10. Phòng trừ sâu bệnh  

a. Sâu hại lạc 

Sâu xám: Là đối tượng gây hại chính ở thời kỳ 
cây con, sâu thường cắn trụi lá đến cắn đứt ngang 
cây lạc lúc vừa mới mọc làm đứt khoảng, giảm 
mật độ lạc trên ruộng.

- Biện pháp phòng trừ: Bắt bằng thủ công bằng 
tay hoặc dùng các loại thuốc hoá học khi mật độ 

dư thực vật làm chất hữu cơ bổ xung cho đất.

- Làm đất và lên luống: Cày, bừa đất nhỏ, nhặt 
sạch cỏ dại, lên luống, tạo bề mặt luống bằng 
phẳng, tơi xốp. Luống lên cao so với rãnh thoát 
nước khoảng 20 cm, mặt luống rộng khoảng 100 - 
120 cm để thuận tiện cho việc trồng và chăm sóc 
(không nên làm luống quá rộng, vì khi gieo trồng 
chăm sóc phải giẫm lên mặt luống, làm đất bị 
chặt). Sau khi nên luống cần phải rạch hàng cách 
nhau 18-20 cm. 

2.5. Bón phân 

- Phân hữu cơ: phân chuồng hoai mục hoặc 
phân hữu cơ vi sinh từ 700-800 kg/ha

- Đạm Urea: 70-80 kg/hatừ 400-450 kg

- Kali clorua: 125-150 kg/ha

- Vôi: 300-500 kg/ha

Toàn bộ phân bón trộn đều và chỉ bón một lần, 
có thể bón theo hàng hoặc theo hốc sau đó phủ lớp 
đất từ 3-4 cm, tránh đặt hạt tiếp xúc trực tiếp với 
phân bón.       

2.6. Khoảng cách và mật độ

Đối với lạc xuân, mật độ nên áp dụng hàng 
cách hàng 30 cm và khóm cách khóm 20 cm, mỗi 
khóm để 2 cây. Duy trì mật độ từ 30 - 33 cây/m2.

2.7. Phủ Nylon 

Dùng nylon chuyên dùng loại khổ 100-120cm 
(đủ rộng để phủ hết mép luống), độ dày 0,07mm, 
lượng dùng 140-150 kg/ha. Có thể dùng nylon 
màu trắng hoặc màu xám tùy theo nguồn cung 
của thị trường.  

Phương pháp phủ: Nylon được phủ trước khi 
gieo hạt, Nylon cần phải kéo căng và phủ lên mặt 
luống, vét đất giữ chặt hai mép vào hai bên thành 
luống hoặc dùng các thanh tre làm ghim để giữ 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Lạc xuân  trồng trên đất 1 vụ lúa của các 
huyện vùng thấp tỉnh Hà Giang 

- Quy trình này hướng dẫn cho việc thâm canh 
lạc xuân trên đất 1 vụ lúa đối với các giống lạc 
mới có thể cho năng suất đạt từ 30-36 tạ/ha.  

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

Người trồng đậu lạc xuân trên đất 1 vụ lúa 
muốn đạt được năng xuất cao cần tuân thủ các 
bước sau đây:

2.1. Chọn đất  

Đất trồng lạc nên trồng trên những chân ruộng 
đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất pha cát, dễ 
thoát nước và không bị ngập úng khi mưa.   

2.2. Chọn giống lạc  

Nên chọn các giống lạc mới kháng bệnh, chịu 
thâm canh, thích ứng rộng và có năng suất cao 
như giống L18, L23, MD7 và L14 là những giống 
đã được thử nghiệm tại Hà Giang. Thời gian sinh 
trưởng từ 125 - 135 ngày. Lượng giống cho 1 ha 
từ 140-170 kg lạc vỏ khô, tương đương 100-120 
kg lạc nhân. 

2.3. Thời vụ 

Đối với lạc xuân trên đất 1 vụ lúa nên trồng từ 
mùng 5 đến 20 tháng Hai dương lịch hàng năm 
(xung quanh tiết lập xuân) và đất đủ ẩm. Nên 
trồng trong tháng Hai dương lịch hàng năm để 
đảm bảo thời gian cho vụ lúa mùa.  

2.4. Chuẩn bị đất trồng 

- Vệ sinh đồng ruộng: Trước khi làm đất cần 
vệ sinh đồng ruộng bằng cách thu gom, xử lý các 
tàn dư thực vật của cây trồng vụ trước để tránh 
các mầm bệnh, sâu hại, đồng thời sử dụng các tàn 
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