
SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 23.3: Cây hồng giòn

1. Mô tả chung: Cây giống được tạo thành bằng phương pháp ghép mắt. Cây trưởng thành có thể có một hoặc nhiều
thân, tán thường tròn, đường kính tán rộng 4,5 - 6m. Cành giòn và dễ bị gẫy khi có gió lớn. Quả hình tròn, dẹt và hơi
vuông, có đài tồn tại. Quả chín có màu vàng cam và không có hạt.

Cây ghép có thể cho thu hoạch sau khi trồng được 2-3 năm; Tuy nhiên, để cho cây
sinh trưởng tốt người ta thường vặt bỏ hoa trong 3 năm đầu.

- Người dân có thể trồng xung quanh bờ ao, ruộng, vườn nhà, dưới thung lũng hoặc trên

2. Địa điểm và thời vụ trồng thích hợp:
- Ở nước ta cây hồng giòn thích hợp trồng ở các
tỉnh vùng núi phía Bắc như: Sơn La, Lào Cai, Điện
Biên, Lạng Sơn… Là cây ưa sáng, thích nghi với
nhiều dạng đất đai, những nơi có tầng đất thịt dày
và ẩm.

- Người dân có thể trồng xung quanh bờ ao, ruộng, vườn nhà, dưới thung lũng hoặc trên
các đồi thấp nhưng dễ thoát nước; Những nơi có độ dốc lớn hơn 100 phải thiết kế trồng
theo đuờng đồng mức.

- Thời vụ trồng tốt nhất vào tháng 1-2 dương lịch (trước và sau tết nguyên đán) khi đó
cây rụng lá, ngừng sinh trưởng, trong cây nhiều chất dự trữ nên dễ sống.

3. Trồng và chăm sóc:
3.1 Trồng và chăm sóc cây con:

- Đào hố kích thước 50x50x50 hoặc 80x80x80cm trước từ 1-2 tháng; mỗi hố bỏ 30-50kg phân chuồng hoai mục cùng
với 0,5-1kg lân supe, 05kg kali clorua, 0,5kg vôi bột trộn đều với đất; lấp đất cao hơn mặt hố 5-10cm. Khoảng cách
trồng 4x4m hoặc 5x5m.

- Sau khi trồng xong tiến hành tỉa bỏ bớt lá, tưới nước; làm hàng rào bảo vệ xung quanh gốc để tránh cho cây khỏi bị
xâm hại; phải thường xuyên tưới nước để giữ ẩm cho cây.



3.2 Chăm sóc cây trưởng thành:
-Tỉa cành, tạo tán: Sau khi trồng được 1-2 tháng phải tỉa cành ngay bằng cách cắt
bỏ hết các cành phụ, chỉ giữ lại 1 thân chính; lần đốn thứ 2 cách lần 1 khoảng 6
tháng, khi đó lựa chọn để lại trên thân chính 3 cành khỏe theo 3 hướng khác nhau;
lần đốn thứ 3 vào cuối năm thứ nhất, lựa chọn trên mỗi cành chính 2-3 cành khỏe,
sinh trưởng phát triển tốt. Sau năm thứ 2 tiến hành cắt để cho cành ngắn lại, tỉa
những cành sâu bệnh, già cỗi, cành vượt tán. Lưu ý rằng với cây hồng quả chỉ sinh
ra ở cành nảy chồi từ năm trước.
*Thường xuyên kiểm tra để tỉa bỏ những mầm mọc ra từ gốc ghép.

- Bón phân: Trong 3 năm đầu, mỗi năm bón phân 1 lần với chủng loại và liều lượng
phân bón như sau: 100g Urê, 100g supe lân, 100g Kali.

- Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây và phát dọn vệ sinh xung quanh vị trí trồng cây để cho cây lấy được nhiều

Cách bón: đào rãnh kích thước 20x30cm xung quanh gốc, cách gốc 50-80cm, rải đều phân, sau đó lấp đất, dùng cỏ khô
phủ lên trên và tưới nước. Có thể kết hợp bón bổ sung phân chuồng hoai 2 năm/lần với khối lượng 30-50kg/cây.
Ngoài ra có thể dùng nước thải từ hầm biogas pha với 70% nước rồi tưới thường xuyên 2-3 lần/tuần kể từ khi cây có nụ.

4. Phòng trừ sâu bệnh hại:  
- Ở cây hồng có thể bị sâu đục quả, khi phát hiện dấu hiệu sâu đục quả cần nhặt
quả non bị sâu đục đem hủy, phun Trebon 0,1% khi sâu mới xuất hiện.
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- Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây và phát dọn vệ sinh xung quanh vị trí trồng cây để cho cây lấy được nhiều
ánh nắng.

Để tránh sâu đục thân vào trước tết âm lịch bà con cần quét vôi xung quanh gốc cây
từ sát mặt đất lên cao khoảng 1m.

- Ngoài ra có thể gặp bệnh vàng rụng lá vào
tháng 7-9, có thể dùng Bordeaux 1% hoặc phun
Kasuran 1% dùng cho bệnh thán thư và bệnh
phấn trắng.

- Với loài rệp sáp gây hại ở lá non, diệt trừ bằng cách phun Supracide 0,1% hoặc
Trebon 0,1%.


