


vôi còn lại và số phần còn lại khi lạc đã bắt đầu kết trái 

* Lưu ý: Phun bổ sung thêm phân bón lá như Canxi 
Nitrat với số lượng 2,5 kg/ha, phun là 2 lần vào các giai 
đoạn: (i) trước khi ra hoa (vụ ĐX là 25 ngày và vụ Hè là 20 
ngày sau gieo); (ii) gần kết thúc nở hoa (vụ ĐX là 50 ngày 
và vụ Hè là 45 ngày sau gieo). Nồng độ phun theo hướng 
dẫn ghi trên nhãn mác.

5.3. Đối với cây đậu xanh/ đậu đen: 

 Trồng dặm: Sau khi khoảng 7 ngày cần tiến hành trồng 
dặm vào những nơi hạt không mọc để đảm bảo mật độ.

Bón 60 kg urê, 200-250 kg super lân và 70 kg kali 
clorua. (i) Lần 1: bón toàn bộ lân, 1/3 đạm, 1/3 kali; (ii) Lần 
2: bón thúc lần 1 khi cây được 3 lá thật. Lượng phân bón là 
1/3 urê và 1/3 kali. Kết hợp bón thúc lần 1 với làm cỏ lần 
đầu; (iii) Lần 3: sau khi gieo 25 ngày, bón thúc ra hoa toàn 
bộ lượng phân còn lại và kết hợp với làm cỏ, vun gốc.

6. CHĂM SÓC

6.1. Đối với cây sắn

 Sau trồng 5 - 7 ngày, kiểm tra mật độ để trồng dặm. Sau 
30 ngày tiến hành làm cỏ, phá váng, bón phân. Sau trồng 
90 ngày bón phân, kết hợp vun gốc và be luống.

6.2. Đối với cây lạc

- Trồng dặm: Sau khi khoảng 7 ngày cần tiến hành 
trồng dặm vào những nơi hạt không mọc để đảm bảo mật 
độ.

- Làm cỏ, xới đất: 

Trong quá trình sinh trưởng của cây lạc, nếu có mưa lớn 
làm váng mặt ruộng khi ruộng khô cần xới phá váng.

+ Xới cỏ đợt 1: khi cây có 3 - 4 lá thật tiến hành bón 
phân và xới nhẹ làm thông thoáng mặt ruộng, bón thúc 
toàn bộ lượng phân đạm, phân kali còn lại.

+ Xới cỏ đợt 2: khi cây có 6-7 lá nghĩa là sau lần tưới 
thứ 2 (giai đoạn 20-22 ngày) khi đất đã ráo mặt ta tiến hành 
xới gốc 3-5 cm, thoáng gốc sạch cỏ, không vun đất vào 
gốc.

+ Xới cỏ đợt 3: Sau khi lạc ra hoa khoảng 10 - 15 ngày 
tiến hành bón thúc lượng vôi còn lại vào cạnh rãnh kết hợp 
vun nhẹ, làm sạch cỏ.

6.3. Đối với cây đậu xanh/ đậu đen

- Trồng dặm: Sau khi khoảng 7 ngày cần tiến hành 

4.2. Đối với cây trồng xen

- Đối với cây lạc: Giữa 2 hàng sắn trồng 4 hàng lạc 
(khoảng cách hàng 1 m); Mật độ trồng lạc 2 hạt/hốc: 20cm 
x  20cm x 2 hạt/hốc; hoặc mật độ trồng lạc: 20cm x 15cm x 
1 hạt/hốc.

- Đối với cây đậu: Giữa 2 hàng sắn trồng 2 hàng đậu 
(khoảng cách hàng 0,4 x 0,1 – 0,15 m). Trồng đậu theo 
đường đồng mức để hạn chế xói mòn đất. Làm đất cục bộ: 
cuốc hốc trồng sắn, chọc lỗ để gieo hạt đậu xanh/ đậu đen. 

5. BÓN PHÂN 

5.1. Đối với cây sắn

Lượng phân bón: Đất trồng sắn hầu hết đều nghèo 
dinh dưỡng, nên lượng phân bón là 40 kg N + 40 kg P2O5 
+ 60 kg K2O + 6 tấn phân chuồng hoai (hoặc 1,5 tấn phân 
hữu cơ vi sinh)/ha và quy ra như sau: 6 tấn phân chuồng 
(hoặc 1,5 tấn phân hữu cơ vi sinh), 250 kg Lân supper, 85 - 
90 kg phân urê, 100 kg phân kaly clorua.

+ Bón lót: toàn bộ phân chuồng, lân và 1/3 kali.

+ Bón thúc:

* Bón thúc lần 1: Sau khi trồng 30 - 40 ngày, kết hợp 
làm cỏ và vun cao, bón 1/2 đạm + 1/3 kaly bón sâu cách 
gốc 10 cm.

* Bón thúc lần 2: Sau trồng 90 - 100 ngày bón toàn bộ 
lượng đạm và kali còn lại. Sau các lần bón cần vun gốc và 
be luống.

5.2. Đối với cây lạc: Bón phân theo quy trình (2-3 lần 
trong các đợt chăm sóc lạc) nhằm tránh rửa trôi phân gây 
lãng phí và đôi khi ngộ độc cho cây lạc khi ở giai đoạn còn 
nhỏ.

Lượng phân bón cho 1 ha: 4-5 tấn phân hữu cơ, 200-
300 kg Lân supper, 60 kg phân urê, 60-65 kg phân kaly 
clorua, 300 - 500 kg vôi bột. 

+ Bón lót: Sau khi rạch hàng, bón toàn bộ phân hữu cỏ, 
phân lân, 1/2 lượng vôi, 1/2 lượng kali (hàng được rạch sâu 
10-15 cm). Sau khi bón phân lấp đất dày 2-3 cm để hạt gieo 
không bị tiếp xúc vào phân.

+ Bón thúc:

* Lần 1:  Khi cây được 3 lá bón 1/2 lượng đạm kết hợp 
xới phá váng.

* Lần 2:  Khoảng 40 ngày bón 1/2 lượng kali, 1/2 lượng 

1. GIỐNG SỬ DỤNG

1.1. Đối với giống sắn: KM94 sạch bệnh (không bị 
bệnh chổi rồng) và giống SM2075-18 hoặc giống ngắn 
ngày KM98-7, SM927-26.

1.2. Đối với giống lạc: Lạc Lỳ Tây Nguyên, LDH.01, 
L23.

1.3. Đối với giống đậu xanh/đậu đen: Giống đậu xanh 
V94-208 có tiềm năng năng suất 1,4-1,5 tấn/ha vụ HT, vụ 
ĐX 2,0-2,5 tấn/ha, TGST ngắn (65-70 ngày), ngoài ra, còn 
có thể sử dụng giống đậu xanh như NTB.01, HL89-E3, 
ĐX14; giống đậu đen Gia lai, Bình Định... 

2. THỜI VỤ TRỒNG

2.1. Đối với cây sắn

- Vụ ĐX: 20/12 - 10/2. Đối với vùng đất cát, đất bằng thì 
trồng từ tháng 12 đến tháng 2 của các tỉnh DHNTB từ Đà 
Nẳng đến Khánh Hòa.

- Vụ HT: 10/5 – 30/5. Trên vùng đất cát và đất đồi gò từ 
Ninh Thuận đến Bình Thuận và trên vùng đất đồi gò từ Đà 
Nẳng đến Khánh Hòa.

2.2.  Đối với cây lạc: Gieo lạc sau cây sắn khoảng 7-10 
ngày hoặc cùng lúc với trồng sắn.

2.3. Đối với cây đậu xanh/ đậu đen (đậu): Gieo cây 
đậu sau 15-20 ngày kể từ khi trồng sắn.

3. CHUẨN BỊ ĐẤT: 

Đất có thành phần cơ giới nhẹ (đất cát pha, thịt nhẹ), pH 
= 4,5-7. Đất dọn sạch thực bì, cỏ dại, đốt

3.1 Đối với đất cát ven biển hoặc đất bằng: làm đất 
toàn diện

3.2 Đối với đất đồi gò (đất dốc): thực bì được đốt hoặc 
xếp theo đường đồng mức khoảng cách từ 5-6 m (bố trí 4 
hàng sắn); làm đất cục bộ (cuốc hố để trồng sắn và chọc lỗ 
để gieo đậu xanh/ đậu đen).

4. KHOẢNG CÁCH VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG 
TRONG MÔ HÌNH LẠC XEN SẮN

4.1. Đối với cây sắn

- Trồng: 12.000 cây/ha (Hàng cách hàng: 1,0 m; Cây 
cách cây: 0,83 m);

- Đối với đất cát và đất xấu (nghèo dinh dưỡng) có thể 
trồng đến 14.000 cây/ha (Hàng cách hàng 1,0 m; Cây cách 
cây: 0,71 m)
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