


3-4 n�m. Sau �ó �ánh g�c cày x�i và tr�ng 
l�i. N�ng su�t c� ��t: 130-180 t�n ch�t 
xanh/ha/n�m, m�i n�m có th� c�t ���c 7-8 
l�a.

Ghi chú: Công th�c bón phân nh� sau: (tính 
cho 1 hecta) 

+ Phân chu�ng (phân bò ���c � hoai): 
30m3/ha

+ Vôi b�t: 500 kg/ha
+ Phân lân: 300 kg/ha
+ Phân Kali 250 kg/ha
+ Phân Urê: 350 kg/ha
Cách bón phân vôi bón khi cày, b�a l�n 

cu�i cùng; phân chu�ng, lân ch� bón m�t l�n 
tr��c khi tr�ng còn phân Kali và Urê bón sau 
khi tr�ng 15 ngày và sau m�i l�a c�t

2. C� VA06 (Varisme)
a. Th�i v� gieo tr�ng: ��u mùa m�a, t�t 

nh�t vào tháng5, 6, 7 là t�t nh�t.
b. Chu�n b� ��t: 

Cày b�a ho�c cu�c k� 
��t 2 l�n, làm c� d�i 
cho s�ch, �ánh ��t 
cho t�i x�p và m�n, 
san b�ng ph�ng, r�ch 
hàng sâu 15-20cm và 
hàng cách hàng 40cm. 

c. Gi�ng: Tr�ng b�ng hom, dùng thân c� 
có tu�i t� 80-100 ngày tu�i ch�t vát dài 25-

30cm. Dùng cu�c �ánh g�c c� lên, r� s�ch 
��t, c�t b�t r� già, tách thành c�m 3-5 tép �� 
tr�ng. 

d.  Cá c h  t r � n g :  
Hàng �ã ���c r�ch 
s�n ti�p ��n ��t c�m 
gi�ng xu�ng rãnh, 
vun ��t vào g�c dày 
kho�ng 15cm dùng 
các ��u ngón tay �è 
��t xung quanh g�c th�t ch�t sau �ó l�p ti�p 
��t vào dày kho�ng 5-6cm và gi�m nh�. 

e. Ch�m sóc: Sau 15 - 20 ngày tr�ng d�m 
l�i nh�ng cây ch�t, 
sau 30 ngày x�i váng 
và làm c� d�i. M�i l�a 
c�t nên k�t h�p làm 
c� d�i và bón thêm 
phân vô c�. Vào mùa 
khô t��i thêm n��c 
sau m�i l�a c�t. 

f. Thu ho�ch và s� d�ng: L�a ��u thu 
ho�ch lúc 60-90 ngày tu�i, các l�a sau cách 
30-45 ngày. Dùng li�m c�t cách m�t ��t 7-
10cm. C� thu ho�ch cho bò �n t��i, n�u quá 
nhi�u thì có th� �em 
ph�i khô �� c�t ho�c 
� xanh cho gia súc �n 
d�n. 

C� tr�ng m�t l�n 
s� d�ng ���c trong 

A. CHU�N B� V��N TR�NG C�
Ti�n hành ch�t b� h�t t�t c� các cây trong 

v��n ��ng th�i thu d�n s�ch trong v��n �� 
thu�n l�i cho ch�m sóc c� sau này và t�o 
�i�u ki�n thu�n l�i c� phát tri�n t�t nh�t. 
Ti�p theo s� d�ng nh�ng v�t li�u s�n có và 
r� ti�n t�i ��a ph��ng �� làm hàng rào nh�m 
b�o qu�n v��n c� h�n ch� t�i �a các tác 
nhân gây �nh h��ng ��n n�ng su�t c�a 
��ng c�.  

B. K� THU�T  TR�NG C�
1 .  C �  G h i n ê  

( P a n i c u m  
maximum TD58)

a. Th�i v� gieo 
tr�ng: Vào ��u mùa 
m�a, tháng 5, 6, 7 là 
t�t nh�t.

b. Chu�n b� ��t: Cày b�a ho�c cu�c k� ��t 
2 l�n, làm c� d�i s�ch, 
�ánh ��t cho t�i x�p 
và m�n, san b�ng 
ph�ng, r�ch hàng sâu 
10-15cm, hàng cách 
hàng 40cm. 

c. Chu�n b� gi�ng: 
M�i hecta c�n 6-7 t�n g�c. Chu�n b� gi�ng 
nh� sau: c� trên ��ng ru�ng c�t b� ph�n 
ng�n, ph�n g�c còn l�i cao kho�ng 20-
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