1. Thi v
- V Xuân: Gieo t cui tháng 2 n tháng 3, thu hoch t tháng 5 n tháng 9. Nu gieo mun, cây sm ra
hoa, nhng nng sut gim dn.
- V Thu-ông: Gieo t cui tháng 7 n tháng 8, thu hoch qu t tháng 9 n tháng 1, u tháng 2.
2. Ging
Các ging hin ang c s dng là:
+ Ging a phng do Vin Khoa hc nông nghip tuyn chn (Phân vin min Nam), ging DB1 do Vin
nghiên cu Rau - Qu chn lc.
+ Ging nhp ni t Thái Lan và ài Loan.
- >Lng ht ging cn t 18-22 kg/ha.
3. Làm t
Chn loi t cát pha, tht nh, hoc t tht trung bình, pH t 5,5-6,8. t phi bng phng, d ti và tiêu nc.
t cày ba k, làm sch c trc khi gieo.
Lên lung 1,4-1,5m, mt lung rng 1,1-1,2m, chiu cao lung 25-30cm.
4. Mt , khong cách
Gieo 2 hàng, khong cách 70-80cm x 40cm/cây; mt t 3,2-3,5 cn cây/ha.
5. Phân bón
Tuyt i không c dùng phân chung ti, phân bc ti và nc phân ti bón hoc ti.
5.1. Liu lng phân chung:
Bón lót 15-20 tn/ha, cng có th dùng phân hu c sinh hc hoc phân rác ch bin thay th phân
chung vi lng bng 1/3 lng phân chung.
5.2. Liu lng và phng pháp bón phân hoá hc
- Bón thúc: chia 5 ln.
+ Ln 1: cây có 4-5 lá tht.
+ Ln 2: bt u n hoa.
+ Ln 3: thu qu t 1.
Sau ó, c cách 2 la hái li ti thúc (dùng nc phân mc ti dng cây).
- Làm c, xi vun 2 ln và kt hp vi bón thúc ln 1 và ln 2.
- Có th dùng các dng nitrat amôn hoc sulfat amon thay cho urê, cloruakali thay cho kali sunphat
hoc dùng các dng phân hn hp, phc hp NPK bón vi liu nguyên cht tng ng. Ngoài bin pháp bón vào
t, có th phun qua lá các dung dch dinh dng a lng, trung lng, vi lng theo hng dn s dng ca hãng sn

xut.
- Ch c thu hoch qu sau khi bón phân ít nht 7-10 ngày.
6. Ti nc
S dng ngun nc ti sch (nc sông, nc ging khoan). Tuyt i không s dng ngun nc thi b ô nhim, nc thi t
bnh vin.
Cn thng xuyên gi m t 80-85% trong sut quá trình thu hái qu.
7. Phòng tr sâu bnh
* Sâu hi
+ Sâu c qu (Maruca testulalis): Phi phòng tr sm khi sâu cha c vào qu hoc mi chm c vào qu, s dng
các thuc Sherpa 20 EC, Cyperan 25 EC, Sumicidin 10 EC.
+ Rp (Aphis sp.): Phòng tr bng thuc Karate 2,5 EC hoc Sherpa 20 EC.
* Bnh hi
+ Bnh thán th (Colletotrichum sp.): Phòng tr bng các loi thuc Benlat 10 WP, Score 250 EC, Ridomil
MZ 72 WWP, Derosal 50 SC.
+ Bnh g st (Ugomyces sp): Phòng tr bng thuc Anvil 5 SC, Rovral 50 WWP, Score 250 EC.
Các loi thuc khi s dng phi theo hng dn trên nhãn bao bì ca tng loi thuc, thi gian cách ly ít nht là 10
ngày.
8. Thu hoch
- Thu qu úng tiêu chun thng phm: dài 7-10cm (sau n hoa 7-8 ngày).
- Trong quá trình thu hoch, loi b qu nh, qu sâu, không t cht lng sn phm.
Nu thc hin y quy trình này, nng sut có th t t 18,0-26,0 tn qu ti/ha.
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