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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình tạm thời trồng và chăm sóc 

cây Gai xanh AP1 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

      

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH CAO BẰNG 

  

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơcấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng. 

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dântỉnh 

Cao Bằng. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi. 

 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Quy trình tạm thời đối với cây Gai xanh AP1 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng (có quy trình kỹ thuật kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

           Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn 

nuôi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và giống cây trồng nông lâm nghiệp, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lưu: VT, TT&CN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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QUY TRÌNH TẠM THỜI TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

CÂY GAI XANH AP1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SNN ngày        tháng 10   năm 

2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY GAI XANH AP1 

Gai xanh AP1 là cây dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất, năng suất cao 

và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm, là cây trồng đa tác dụng, tất cả các bộ 

phận của cây gai đều mang lại thu nhập cho người trồng: Phần xơ gai làm 

nguyên liệu dệt các loại vải cao cấp, lá cây dùng làm bánh gai, thức ăn chăn 

nuôi, lõi cây làm nguyên liệu sản xuất giấy, giá thể trồng nấm và làm phân bón 

hữu cơ.  

II. KỸ THUẬT TRỒNG 

1. Thời vụ trồng 

- Vụ Xuân - Hè trồng từ tháng 2 - 5 (vụ chính). 

- Vụ Thu - Đông trồng từ tháng 9 - 12. 

2. Chọn giống: 

Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có 

thể trồng cây có bầu hoặc cây rễ trần, cây có chiều cao từ 15 - 20cm.  

3. Kỹ thuật trồng 

3.1.Mật độ, khoảng cách trồng 

-Hàng cách hàng 60 - 70 cm, cây cách cây 50 cm; trồng 1 - 2 cây/hố. Tùy 

theo giống, từng loại đất tốt hay xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và 

mật độ cho phù hợp.  

-Lượng giống trồng khoảng 25.000 - 27.000 cây/ha. 

3.2. Cách đào hố và phân lót 

- Cuốc hố: Sâu 15cm, mỗi luống trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu. 

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 ha : Phân chuồng hoai mục 7 - 

10 tấn + phân Supe lân 278 kg + 300 - 500 kg vôi bột.  

3.3. Chăm sóc và bón phân 

Trong thời gian 7 - 10 ngày sau trồng, cần đảm bảo duy trì độ ẩm đất 

thích hợp cho cây sinh trưởng. Trường hợp nắng nóng, đất khô, cần tưới nước 

bổ sung cho đến khi cây bén rễ và sinh trưởng bình thường. 

Chú ý: Chỉ giữ đủ ẩm cho đất, không để đất quá ướt sẽ ảnh hưởng đến 

sinh trưởng phát triển của cây và là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát sinh. 
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Lượng phân bón cho 1 ha 

Cách bón 

Lượng phân bón (kg/ha) 

Phân 

chuồng 

hoai 

mục 

Lân Đạm Ure 
Kali 

Corua 
Vôi 

Tổng 
7.000 - 

10.000 
278 225 170 - 200 300 - 500 

Bón lót trước 

khi trồng 

7.000 - 

10.000 
278 - - 

300 - 

500 

Thúc lần 1: Sau 

trồng  12 - 15 

ngày 

- - 225 - - 

Thúc lần 2: Sau  

trồng 40 - 45 

ngày 

- - - 170 - 200 - 

Lưu ý:  

- Khi bón phân, bón vôi cần căn cứ vào độ màu mỡ của đất và tình hình 

sinh trưởng của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. 

- Bón thúc lần 1 kết hợp làm cỏ với trồng dặm, xới xáo phá váng, tạo độ 

tơi xốp cho cây sinh trưởng. Không làm tổn thương rễ trong quá trình xới xáo.   

- Nếu sử dụng phân hỗn hợp để bón lót hoặc bón thúc nhưng với tỷ lệ quy 

đổi N, P2O5, K2O tương ứng 

4. Phòng trừ sâu bệnh 

- Một số loại sâu, bệnh hại chính:  Bọ trĩ, Sâu róm ăn lá, Sâu cuốn lá ... 

- Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra thường xuyên, phát hiện sâu bệnh sớm để 

tập trung phòng trừ. Thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp, cụ thể: 

- Biện pháp canh tác: Cày bừa làm cỏ, bón phân cân đối, hợp lý. 

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để đảm bảo 

duy trì thiên địch có ích, cân bằng sinh thái. 

- Biện pháp hoá học:  

* Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp 

dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc 

được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo 

hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng” 
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5. Thu hoạch 

- Thời điểm thu hoạchtốt nhất: Khi phần gốc của thân cây bắt đầu chuyển 

màu nâu nhạt hoặc màu đồng; các lá ở phần dưới gốc chuyển màu vàng và bắt 

đầu rụng; phần ngọn của cây có xu hướng uốn cong; một số mầm mới bắt đầu 

xuất hiện trên mặt đất; 

- Thời gian thu hoạch vụ 1 khoảng 80-90 ngày; từ vụ thứ 2 trở đi thời gian 

thu hoạch khoảng 50-70 ngày, thời gian thu hoạch phụ thuộc vào mùa vụ, điều 

kiện thời tiết, khí hậu và điều kiện chăm sóc. 

Cách thu hoạch:  

- Dùng dao để cắt gai sát mặt đất, vết cắt ngọt, không dập gốc gai; Loại bỏ 

các cây không đủ tiêu chuẩn chế biến sợi (chiều cao dưới 0,5m);Tiến hành sơ  

chế ngay tại ruộng; không thu hoạch gai vào ngày trời mưa 

6. Chăm sóc gai lưu gốc sau thu hoạch 

- Trong thời gian từ 10-15 ngày sau khi thu hoạch, tiến hành kiểm tra và 

tỉa bỏ những cây vô hiệu, mỗi khóm gai chỉ giữ lại tối đa 8-9 cây to, khỏe mạnh, 

đồng đều. 

- Bón phân: 250kg phân lân, 240 kg Ure, 180 kg phân kali/ha, ngay sau 

thu hoạch 3-5 ngày; 

7.Sơ chế, phơi khô 

- Việc tách vỏ gai tươi được thực hiện ngay trên đồng rộng. Sử dụng máy 

tuốt vỏ gai chạy bằng dầu diesel hoặc bằng điện, công suất 5HP; 

- Vỏ gai tươi sau khi tuốt được đem phơi khô ngoài trời nắng 2-3 ngày 

hoặc sấy trong lò sấy chuyên dùng.  

III. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây gai xanh AP1 áp dụng đối với 

các vùng trồng cây gai xanh AP1trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 
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