
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc  

cây Ổi thâm canh 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 tháng 01 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành 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; Quyết 

định  số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy  ban  nhân  dân 

tỉnh Cao Bằng sửa đổi,bổ sung  một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổchức 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 kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ổi 

thâm canh 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./. 

 

 

 

     UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:   776   /QĐ-SNN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày   28   tháng 9 năm 2022 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban giám đốc; 

- 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 KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ỔI 

THÂM CANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 776  /QĐ-SNN ngày 28   tháng 9   

năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

I. Yêu cầu sinh thái 

Ổi có thể phát triển được trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và bán nhiệt 

đới, cây ổi chịu hạn và chịu ẩm khá; Lượng mưa hàng năm 1000 - 1200mm là 

phạm vi trồng ổi thích hợp, nếu bị mưa nhiều ở thời gian ra hoa sẽ bị rụng quả, ở 

thời kỳ quả chín sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. 

Ổi có thể mọc tốt trên nhiều loại đất khác nhau, đất có độ pH 4,5 - 8,2 

nhưng thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ đều có thể trồng được ổi. Ổi phát triển tốt 

trên đất phì nhiêu có thành phần cơ giới nhẹ như đất phù sa, đất phù sa cổ có 

tầng canh tác sâu. 

II. Kỹ thuật trồng 

1. Thời vụ gieo trồng: Thời vụ trồng được chia làm 2 vụ chính:  

- Vụ mùa xuân, tháng 2, 3 (âm lịch)   

- Vụ thu tháng 8-10 (âm lịch)   

2. Chọn giống 

-  Giống trồng và gốc ghép phải có nguồn gốc rõ ràng và phải những 

giống đã được công nhận hoặc đã được tuyển chọn và được các cơ quan chuyên 

khuyến cáo sản xuất. 

- Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng hạt giống, 

cây giống khỏe, sạch sâu bệnh. 

- Đối với cây ghép, cây giống có tuổi tính từ khi ghép đến khi xuất vườn 

không quá 18 tháng (gieo hạt đến ghép 10-12 tháng, ghép đến xuất vườn 4-6 

tháng), có sức tiết hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phải phát triển đều nhau và 

tách bỏ hoàn toàn dây ghép. 

- Đối với cây chiết cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có 

các đợt lộc mới đã thành thục. 

3.  Mật độ: Khoảng cách: 4m x 4m, mật độ tương ứng 600 cây/ha. 

4. Kỹ thuật trồng 

- Thiết kế vườn trồng: Vườn trồng ổi phải thiết kế hệ thống thoát nước tốt. 

- Quy cách hố trồng: Đào hố với kích thước 60cm x 60cm x 60cm. 

- Bón lót: Mỗi hố trồng bón 30-50kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2kg 

phân hữu cơ vi sinh) + 0,5kg Supe lân; Chuẩn bị trước khi trồng 1 tháng. 
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- Cách trồng: Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của 

cây giống, tránh vỡ bầu, vùi bầu cây giống xuống và chèn đất nhỏ xung quanh 

bầu; sau đó tưới đẫm nước vào hố trồng, giữ ẩm và hạn chế cỏ dại bằng cách 

dùng màng phủ đất hay rơm rạ khô tủ gốc. 

5. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý vườn 

5.1. Phân bón 

- Lượng phân bón: Với mật độ 600 cây/ha 
 

Tuổi cây 

(năm) 

Lượng phân bón (kg/ha) 

Phân chuồng 
Phân hữu cơ 

vi sinh  
Đạm urê  Lân supe  Kaliclorua  

1 
18.000 - 

30.000 
600 - 1.200 90 120 90 

2 - 3 
18.000 - 

30.000 
1.200 - 1.800 150-180 210-240 150-210 

4 - 5 > 30.000 1.800 - 3.000 240-300 300-360 240-330 

6 - 7 > 30.000  390-480 480-720 390-600 

- Cách bón: 

+ Đối với vườn ổi trồng năm đầu tiên: bón 4 lần bắt đầu từ sau trồng 1 

tháng, lượng phân được 4 phần. 

+ Bón phân cho cây đang cho quả: Phân được chia làm 4 đợt 

Đợt 1: Bón sau khi cắt tỉa vào tháng 1 (chuẩn bị cho cây ra lộc xuân): 

40% ure + 50% supe lân + 20% kali clorua + 100% phân hữu cơ vi sinh +100% 

phân chuồng. 

Đợt 2: Vào tháng 4 (thúc hoa, quả): 20% urê + 50% supe lân + 30% kali clorua. 

 Đợt 3: Bón vào tháng 6 (thúc hoa quả): 20% urê + 20% kali clorua 

 Đợt 4: Bón vào tháng 8 (thúc quả và dưỡng cây): 20% urê + 20% kaliclorua. 

5.2. Cắt tỉa, tạo tán 

- Việc tạo tán, tỉa cành, bấm đọt, giúp tạo ra nhiều cành cho trái, tán 

cây chỉ cao khoảng 1,4 - 1,5 m dễ dàng quản lý sâu bệnh và thu hoạch. Sau 

khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, từ thân cây ra những tược mới (cành 

cấp I) và để dài khoảng 0,8 - 1 m. Khi vỏ tược ở độ bánh tẻ, sẽ cắt bỏ 1/2 

chiều dài tược để tạo tiền đề khung tán thấp cây sau này. Các năm kế tiếp 

sau mùa thu hoạch cũng cưa ngắn các nhánh, giữ cây cao hơn năm trước không 

quá 50 cm. 
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5.3. Bao quả: Sau khi ổi đã đậu quả được 2 tuần (quả lớn cỡ ngón tay cái) 

tiến hành bao quả. Nếu trường hợp vườn ổi bị sâu, bệnh gây hại áp dụng biện 

pháp hóa học xử lý trước khi bao quả  

5.4. Phòng trừ sâu bệnh  

* Một số sâu bệnh hại chính 

- Ruồi đục quả: Ruồi nở ra đục ăn trong quả, tuổi càng lớn càng đục sâu 

vào phía trong làm quả  bị thối và rụng, bị hại nặng quả rụng hàng loạt.Trong 1 

trái có thể có nhiều con ruồi phá hại, khi trưởng thành ruồi chui ra khỏi quả rơi 

xuống đất hóa nhộng. 

- Rệp: Chích hút làm lá bị quăn queo, quả biến dạng không phát triển 

được và có thể bị rụng sớm.  

- Bệnh thán thư: Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Glomerella psidii gây 

ra. Bệnh thường dễ gặp, nhất là vào mùa mưa. Bệnh làm thành những chấm nhỏ, 

màu hồng trên quả chưa chín, mầm bệnh tồn tại ở trạng thái ngủ suốt trong thời 

gian quả phát triển và bắt đầu lan rộng thành những đốm tròn, màu nâu đen khi 

quả chín. 

-  Bệnh ghẻ:  Do nấm Venturia inaequalis gây ra, khi bệnh mới xuất hiện 

đốm bệnh có hình tròn, màu xám xanh, viền dần rõ nét hơn và có tơ màu đen hơi 

xanh, sau một thời gian thì các sợi tơ này biến mất, vết bệnh mọc nhô lên trông 

như những chiếc gai nhỏ.  

* Biện pháp phòng trừ:  

- Vệ sinh vườn thường xuyên, tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng; thu 

dọn, tiêu hủy các tàn dư cây bệnh, không nên trồng với mật độ quá dầy.  

* 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”. 

6.  Thu hoạch và bảo quản 

- Thu hoạch: Quả ổi khi chín thì màu xanh nhạt đi, sau chuyển vàng, vỏ 

quả nhẵn, nắn thì mềm hơn; Không để trên cây lâu được vì chín nhanh, chim 

đến mổ; Thu hoạch xong nên bán cho nhanh nếu để trong nhà chỉ giữ được vài 

ngày ở nhiệt độ bình thường. 

- Bảo quản: Ở phòng lạnh nhiệt độ 5-150C độ ẩm không khí 85-90% có 

thể bảo quản được 3-4 tuần lễ. 

III. Phạm vi áp dụng 

Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ổi thâm canh áp dụng 

đối với các vùng trồng cây Ổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./ 
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