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KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÂY KHOAI LANG

➢ Có thể trồng nhiều vụ trong năm

➢ Có tiềm năng năng suất cao

➢ Kỹ thuật trồng rất đơn giản

➢ Thân lá khoai lang có hầu hết các dinh dưỡng cần thiết cho

gia súc

➢ Củ khoai lang có hàm lượng chất khô thuộc loại cao so với

một số loại củ khác và có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết

cho người và gia súc

➢ Là cây trồng chủ yếu trong cơ cấu cây trồng vụ Đông

➢ Là cây trồng che phủ đất, hạn chế cỏ dại, chống sói mòn,…





YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH VÀ DINH DƯỠNG CỦA 

CÂY KHOAI LANG

Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

❖Yêu cầu nhiệt độ

➢ Cây khoai lang yêu cầu nhiệt độ cao, nhiệt độ thích hợp từ 20-

300C, nhiệt độ thích hợp nhất từ 22-260C, nhiệt độ tối thấp 100C.

Khoai lang có thể sống trong điều kiện nhiệt độ 15-350C.

➢ Biên độ nhiệt độ ngày đêm cao cùng với đủ nước giúp khoai lang

phát triển thân lá mạnh, củ ra nhiều, lớn nhanh.

➢ Khả năng chịu biên độ nhiệt (15-350C) độ giúp khoai lang thích

ứng rộng, bố trí thời vụ dễ, thích hợp xen canh, trồng trong các

điều kiện sinh thái khác nhau.



❖ Yêu cầu ánh sáng

➢ Khoai lang là loại cây trồng có phản ứng ánh sáng ngày ngắn, cường độ

ánh sáng yếu.

➢ Đối với quá trình hình thành củ, thời gian chiếu sáng thích hợp khoảng

13,5 giờ/ngày.

➢ Do đặc điểm thân bò lan, hệ số sử dụng ánh sáng của khoai lang thấp chỉ

đạt 0,76 – 1,28%. Vì vậy cần nâng hệ số sử dụng ánh sáng.

➢ Hiện tượng phân tầng lá của khoai lang: LAI = 4 sẽ tối ưu. Khi LAI > 4 có

sự che khuất tầng lá.

➢ Cần điều chỉnh sự phát triển của bộ lá theo từng hướng: tạo điều kiện cho

khoai lang phát triển thân lá mạnh, sớm đạt giá trị 3,5-4; sau đó ổn định và

giảm dần.



❖Yêu cầu nước

➢ Khoai lang cần lượng nước lớn để tạo vật chất trong khoảng thời

gian sinh trưởng ngắn.

➢ Hệ số sử dụng nước cao: giai đoạn đầu cần 665 đơn vị nước, giai

đoạn sau cần 440-450.

➢ Độ ẩm thích hợp trong suốt quá trình sinh trưởng: 70-80%

➢ Thời kỳ đầu 65-75%, thời kỳ phát triển dây lá 70-80%, đây là thời

kỳ cần nước nhiều nhất của khoai lang. Thời kỳ phát triển củ 65-

75%.



Yêu cầu đất trồng và chất dinh dưỡng

❖Yêu cầu đất trồng

➢ Khoai lang có tính thích ứng rộng có thể trồng trên nhiều loại đất

khác nhau. Tuy nhiên thích hợp nhất trên đất có thành phần cơ giới

nhẹ, tơi xốp.

➢ Khoai lang sinh trưởng phát triển tốt trên đất có tầng canh tác dầy,

giàu chất dinh dưỡng, PH trung tính 6,5-7. Khoai lang có thể sống

trên nhiều loại đất, trong điều kiện PH 4,5-8, trên các loại đất nhiễm

phèn.

➢ Khoai lang không chịu được đất ngập úng, cần chọn đất cao, thoát

nước tốt hoặc lên luống trồng.

➢ Khoai lang cần nhiều Kali, đạm, lân. Thời kỳ đầu sinh trưởng thân

lá khoai lang cần nhiều đạm. Thời kỳ phát triển củ cần lân và kali.



❖ Yêu cầu NPK

❖ Kali

Thiếu Kali củ chậm lớn, phẩm chất giảm, tinh bột ít

Lượng kali bón: 100-200 K2O

❖ Đạm

Thiếu đạm cây còi cọc, lá vàng. Thừa N thân lá phát triển mạnh, lá

to, hoạt động của tượng tầng bị hạn chế dẫn đến nhiều rễ đực.

Cần bón đạm sớm (ở giai đoạn đầu). Lượng đạm bón 50-80N/ha.

❖ Lân

Ảnh hưởng đến phẩm chất của củ

Lượng lân thường bón: 50-80 P2O5/ha (bón lót)

Tỷ lệ NPK thường bón là 1:1:3

Vùng đất nghèo chất dinh dưỡng, đất xấu, đất bạc màu có thể bón tỷ lệ

2:1:3 (lượng đạm cơ sở 30N/ha)

`



CÁC GIỐNG KHOAI CỦA CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

GIỐNG KHOAI LANG NHẬT GB01,GB02, GB03
Nguồn gốc và đặc điểm

➢ Nguồn gốc: Là giống khoai lang phổ biến ở vùng Tây Nguyên được công ty Gia Bảo

chọn tạo và đã trồng nhiều trên các chất đất của các tỉnh miền Bắc vụ đông xuân đã

được trồng tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Nam Định Nghệ An, Ninh Bình …

đã đạt từ 18-20 tấn / ha trong đó đặc biệt là cây khoai lang Mật công ty đã trồng

thành công vào vụ đông

➢ Đặc điểm của giống:

+ Đặc điểm giống có đặc điểm:

+ Dạng hình bò lan rộng; thân to mập, ít phân cành và có màu tím. Lá hình tim, màu

xanh; ngọn và lá non màu xanh vàng

+Dạng củ thuôn dài, nhẵn; vỏ củ màu tím, ruột màu vàng đậm. màu cam, màu tím

+Hàm lượng chất khô 27-33%. Độ đường và chất lượng cao phù hợp ăn tươi (luộc, 

nướng), làm tinh bột chế biến và xuất khẩu.

+ Khả năng sinh trưởng phát triển mạnh. Thời gian sinh trưởng phát triển khoảng 130 

ngày. Đây là giống khoai lang có nhiều triển vọng của công ty Gia Bảo đã trồng trên

nhiều chất đất và đạt năng suất chất lượng cao rất hợp với đất hai vụ lúa 1 vụ màu đấy là

giống có tiềm năng của Công ty Gia Bảo.



Kỹ thuật trồng và chăm sóc

Thời vụ trồng

- Vụ Đông Xuân: Trồng từ giữa tháng 11 đến tháng 1 năm sau. 

- Vụ Xuân Hè: Trồng từ tháng 1 đến tháng  7.

- Vụ Thu Đông, vụ Đông: Trồng từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 

Thời vụ trồng tốt nhất là vụ Xuân Hè,  Đông xuân vì lúc đó nhiệt độ 

cao cây phát triển  đồng  đều



KỸ THUẬT LÀM ĐẤT 

- Đất phải được làm sạch cỏ, cày bừa kỹ, tơi xốp, lên

luống rộng 0,7-1 m, cao 30 – 40 cm, rãnh rộng 20 cm.

Đối với những nơi tập quán trồng luống to chống ngập

úng, lũ từ 1,4-1,8m (kể cả rãnh), cao 40-50cm.

- Lên luống tránh hướng Bắc-Nam (hướng Đông - Tây

tốt nhất là trồng cây cho ngọn quay về hướng mặt trời

mọc)

- Trước khi trồng nên rải vôi bột che phủ nilon



Đất được làm tới xốp lên luống cao 30-40cm rông từ 70-80cm 

chọn hướng Đống Tây là tốt nhất



Loại phân Lượng bón Bón
lót

(%)

Bón thúc (%)

Kg/ha Kg/sào
(360m2)

Lần1 
sau 

trồng 
15  -
35 

ngày

Lần2 
sau 

trồng 
35-

60ngày

Lần3 sau 
trồng 60-
90 ngày

Lần4 sau
trồng 90-
120ngày

Phân chuồng ủ
hoai mục

10.000  
15.000 

500 
750 

100 - - -

Super lân 420 -
550 

15  
ĐẾN  

20

100 - - -

Đạm Urea 140-
160

3 -
-

Kali sulfat 150 -
200 

9 -

Phân bón lá tao củ
do công ty Gia Bảo
cung cấp

- -
1 g 

1g

Phân tạo chất ngọt
cho củ

- -
1g 1g

KỸ THUẬT BÓN  PHÂN 
LƯỢNG PHÂN BÓN CHO 1 SÀO BẮC BỘ 360 M2



4.2.4. Phân bón

- Cách bón:

Bón lót bón toàn bộ 100 % là Kali, Đạm, Lân, Vi

sinh .... Phân chuồng hoại mục

• Phun lần 1: Sau trồng 7-15 ngày

• ( Bắt đầu trồng cây xuống đất )

• Phun lần 2: Sau trồng khoảng 30- 60 ngày

• ( Cây phân hóa rễ)

• Phun lần 3: Sau trồng khoảng 60- 90 ngày,

• ( Hình thành rễ và củ của cây khoai lang

• Phun lần 4: Sau trồng khoảng 90- 120 ngày,

• ( Củ lúc này phát triển cần bón cho củ to đẹp

và nhiều đường











THUẬN LỢI CỦA MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP

Những kết quả nghiên cứu sử dụng màng phủ để trồng khoai lang trên thế 

giới cho thấy có nhiều thuận lợi, nhưng ở Việt Nam hiện nay vẫn còn chưa 

phổ biến Công ty Gia Bảo đã cho trồng  thử nghiệm trên các vùng đất và thấy 

có nhiều hiệu quả , bà con nông dân  hạn chế  phải làm cỏ, không lo các côn 

trùng gây hại như chuột và  sâu bọ 

+ Hạn chế côn trùng gây hại:

Màu xám bạc của màng phủ có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời nên 

cung cấp thêm ánh sáng và xua đuổi rầy mềm, bù lạch (côn trùng môi giới 

truyền bệnh siêu vi khuẩn gây xoăn đọt), bọ rầy . Ngoài ra còn giảm ấu trùng 

bọ rầy dưa cắn phá rễ cây khoai ; giảm sâu ăn tạp, sâu trưởng thành lẫn trốn 

dưới đất lên cắn phá cây rau vào ban đêm. Vì vậy sử dụng màng phủ giảm 

số lần phun xịt thuốc sâu trên khoai đặc biệt là giai đoạn cây con (20 ngày 

sau khi trồng). Hiệu quả giảm sự tấn công của côn trùng gây hại cũng giảm 

khi tán lá cây càng lớn. Không  bị chuột làm hang trên luống.

+Hạn chế bệnh hại:

Màng phủ cách ly mầm bệnh tấn công từ đất hay từ rơm lên cây, bề mặt 

màng phủ khô nhanh sau khi mưa, bộ lá chân luôn khô ráo, không thuận lợi 

cho nấm bệnh phát triển nên giảm được bệnh do nấm Rhizoctonia, 

Sclerotium trên gốc thân, giảm bệnh đốm phấn, thán thư trên bộ trên cây 

khoai lang.



+ Hạn chế cỏ dại:

Màng phủ có một mặt đen ngăn cản ánh sáng mặt trời, làm hạt cỏ bị chết 

trong màng phủ, không cần làm cỏ trên mặt nilon trong suốt thời gian cây 

khoai ở ngoài đồng. Cỏ dại không những cạnh tranh dinh dưỡng với cây 

khoai mà còn là nơi trú ngụ của côn trùng gây hại, làm cỏ không những tốn 

chi phí mà còn làm làm động rễ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây 

khoai .

+ Điều hoà độ ẩm mặt đất và giữ cấu trúc dất:

Mùa nắng mặt đất có màng phủ ngăn cản sự bốc hơi, giữ độ ẩm tốt, đỡ 

công tưới nước. Mùa mưa, lượng nước mưa không trực tiếp rơi trên mặt 

liếp nên rễ cây không bị úng nước, mặt liếp không bị xói mòn, không lèn 

mặt, đất giữ cấu trúc tơi xốp và độ ẩm ổn định trong suốt mùa vụ nên bộ rễ

và củ khoai lang phát triển tối đa, rộng khắp mặt nilon.

+ Giữ phân bón:

Màng phủ ngăn cản sự bốc hơi của phân đạm (Urea), làm giảm sự thẩm lậu 

và rửa trôi của phân bón khi tưới nước hoặc mưa to. Sự hấp thu các chất 

dinh dưỡng N, P, K, Ca, Mg từ bộ rễ cây trồng có sử dụng màng phủ cao 

hơn 1,4-1,5 lần so với mặt đất trần (không phủ); phân bón sử d ụng  cây 

khoai hữu hiệu hơn.



+ Hạn chế độ phèn, mặn:

Đất nhiễm phèn, mặn có sử dụng màng phủ sẽ hạn chế bớt vì 

màng phủ làm giảm sự bốc hơi qua mặt đất nên phèn, mặn 

được giữ ở tầng đất sâu, giúp bộ rễ của cây khoai lang hoạt 

động tốt hơn, năng suất cây trồng tăng cao hơn.

+ Tăng nhiệt độ đất:

Màng phủ giữ ấm mặt đất vào ban đêm, đặc biệt là trong mùa 

lạnh hoặc khi mưa dầm thiếu nắng mặt đất bị lạnh, bộ rễ phát 

triển kém; màng phủ giúp duy trì nhiệt độ đất, bộ rễ phát triển 

tổn định, cây tăng trưởng khoẻ.



8. Hạn chế chuột:

Bề mặt màng phủ trơn, láng không thuận lợi cho chuột bò vào nên sản phẩm 

rau ít bị hại ở giai đoạn thu họach. Có thể dùng màng phủ thay thế cao su bao 

tránh chuột vì rẽ tiền hơn cao su thường dùng.

9. Tăng giá trị sản phẩm:

Vì màng phủ cung cấp thêm ánh sáng cho cây, giúp màu sắc vỏ củ đẹp hơn 

bán cao giá hơn và tỉ lệ sâu đục củ cũng ít.

Nói chung, màng phủ nông nghiệp làm thay đổi tiểu khí hậu dưới tán cây, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cây phát triển, cây khoẻ mạnh ngay từ lúc nhỏ. Có thể 

nói màng phủ là tấm lá chắn sự tấn công của dịch hại trên cây khoai lang .



CHUẨN BỊ GIỐNG 

- Lượng giống/sào : 3000- 4000 dây (khoảng 50kg sào bắc bộ và 65

kg sào Trung Bộ )

- Hom giống dài khoảng 25-30cm (5-6 đốt), không non, không già

(dây bánh tẻ), hom giống mập, nhặt mắt (lóng ngắn), rễ mầm hoặc

chưa có rễ, không có nụ, hoa. Hom giống đoạn 1 và 2 (kể từ ngọn),

đảm bảo tươi, sức sống tốt, không bị sâu bệnh, không dập nát.

- Sử dụng dây giống tốt nhất ở độ tuổi 50-60 ngày sau khi nhân

giống. Không nên sử dụng dây giống >75 ngày tuổi và hom giống

cuối vụ của ruộng sản xuất vụ trước luân chuyển để làm giống

trồng cho vụ sau.

Lưu ý: Nên cắt hom giống chiều hôm trước để trồng chiều hôm

sau. Hom giống để nơi thoáng mát, không được chất đống.







CÁCH TRỒNG



Kỹ thuật trồng

- Trồng khi đất ẩm, thời tiết mát mẻ để đảm bảo tỷ lệ sống cao.

- Trồng hàng đơn, vùi dây giống sâu khoảng 5 cm ở giữa, dọc theo

luống (dây giống song song mặt luống) ngọn trên mặt luống 5-

10cm (2 đốt)

- Mật độ trồng: 40.000-42.000 khóm/ha đối với các tỉnh khu vực

phía Bắc, Bắc Trung Bộ; 33.000-35.000 khóm/ha đối với các tỉnh

khu vực Duyên Hải Nam bộ trồng luống to chống ngập úng, lũ.

- Không trồng những ngày khô nóng, gió Bắc.









CÁC THỜI KỸ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY KHOAI LANG 

THỜI KỲ NÀY CÂY  BẮT ĐẦU TRỒNG TỪ 0- ĐẾN 30 NGÀY 



CÂY KHOAI LANG TỪ  30 ĐẾN 45 NGÀY PHÂN HÓA RỄ VÀ HÌNH THÀNH RỄ 

CỦ THỜI KỲ  NÀY BÓN THUỐC TẠO CỦ DO CÔNG  TY CUNG CẤP 



RỄ CỦ BẮT ĐẦU PHÌNH RA  LÁ VÀ DÂY PHÁT TRIỂN 

TỪ 50 NGÀY ĐÊN 70 NGÀY  



THOI KỲ NÀY CÂY  KHOAI LANG  LỚN LÊN  ( 90 ĐẾN 120 NGÀY )



THỜI KỲ CÂY PHÁT TRIỂN VÀ CHUẨN BỊ THU HOẠCH  



CÁC HINH THỨC TƯỚI CHO CÂY KHOAI LANG  

SAU KHI TRỒNG CÂY KHOAI LANG BÀ CON CẦN TƯỚI NƯỚC CHO CÂY 



kHI CÂY KHOAI PHÁT TRIỂN CẦN TƯỚI NƯỚC 

THƯỜNG XUYÊN NẾU TRỜI KHÔNG MƯA 



Thu hoạch và bảo quản

➢ Thu hoạch

• Khi cây khoai lang biểu hiện ngừng sinh trưởng, lá gốc ngả màu vàng, vỏ

củ nhẵn, ít nhựa (sau trồng 140-150 ngày).

• Thu hoạch vào những ngày khô ráo, phơi hong củ trên mặt luống khoảng

30 phút sau đó loại bỏ sạch đất cát loại bỏ những củ bị bệnh và phân loại

theo mục đích sử dụng.

➢ Bảo quản

• Bảo quản củ tươi để sử dụng thời gian dài (2-3 tháng bằng phương pháp

bảo quản truyền thống):

• Cách bảo quản: Xếp đứng củ thành 1 – 2 lớp ở nơi khô ráo, thoáng mát.

• Thường xuyên kiểm tra để loại bỏ củ thối, hỏng.

• Chú ý kiểm tra sự xuất hiện của bọ hà, dùng bẫy bả để diệt bọ trưởng

thành và sâu non.



DỰ TOÁN  

TRỒNG KHOAI LANG SÀO 500M2 

I. NỘI DUNG CHI 

Stt Nội dung chi ĐVT 

Tính cho 01 sào/vụ 
 thành tiền 1 

ha/vụ 

(1000 đồng) 
Số 

 lượng 

Đơn giá  

(1000 

đồng) 

Thành tiền 

(1000 đồng) 

1 Giống Kg 50 15,000  750.000  15.000.000  

2 Phân bón       271.200   

  Vi sinh Kg 5  7,300  73.000  1.460.000  

  Lân  Kg 15  3,500   35.000  700.000 

  Kali Kg 9  12000  108.000  2.160.000  

  Đạm  Kg 3  9,200  55.200 1.104.000  

      5.424.00 

  Phu ni lon Kh 20 25 500.000 10.000.000 

 

Phân bón qua lá do công ty Gia Bảo cung cấp  ( Bao gồm thuốc tạo củ và 

ngọt củ)       300,000  4,000.000  

     1.821.000 36.420.000 

  Công của Nông dân       

 Công       1.1250,000  

                   

23.000.000 

  Làm đất Công 1  200,000  200,000  4,000,000  

  Công trồng công 1  200.000  200.000  4.000.000  

  Công phun thuốc công 3  200.000  600.000 12,000,000  

  Thu hoạch công 1  200.,000  150,000  3.000,000  

4 Chi khác       200,000            4.000.000 

  Quản lý, bảo vệ, bơm thuốc sâu, chi phí khác          

   58,420,000 

II. NỘI DUNG THU 

      
Số  lượng 

Đơn 

giá 

Thành tiền (1 

sào) 
 thành tiền 1 ha 

  Thu từ bán khoai kg 800 5000 4.000.000 80.000.000 

 Căt dây doạn 1 khi công ty  có nhu cầu thu mua  kg 100 5.000 200.000 20.000.000 

      100.000.000 

.      58,420.000 

 Lãi trông 1ha khoai      41.580.000 



Khi thu hoạch nên dùng trâu hoăc bò cày để thu hoạch 



Kính chúc bà con có mùa vàng bội thu cùng 

công ty Gia Bảo 


