
SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 23.4: Cây vải thiều

1. Mô tả chung: Vải là cây ưa sáng, sinh trưởng phát triển nhanh, có chiều cao trung bình, cũng có khi cây cao tới 15-
20m. Quả thường hình tròn, vỏ quả khi chín có màu hồng đỏ, phần ruột bên trong có màu trắng đục, mọng nước, có vị
ngọt, thơm. Hạt nhỏ, có màu đen.

Người dân thường dùng cành chiết hoặc cây ghép để trồng. Sau khi trồng 2-3
năm là có thể thu hoạch quả.
2. Địa điểm và thời vụ trồng thích hợp:
- Là cây trồng đặc trưng của miền Bắc, cây vải thích hợp với khí hậu ở nhiều
tỉnh đồng bằng như Hải Dương, Hưng Yên, các vùng trung du và núi thấp như
Bắc Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hà Giang. Trên các dạng đất như : đất thịt,
đất pha cát, đất phù sa... Có thể trồng xung quanh vườn nhà, bờ ao, ruộng
hoặc các vùng đất thấp nhưng dễ thoát nước; trồng trên đồi hoặc những nơi có
độ dốc vừa phải. Theo kinh nghiệm, nhiều nơi người dân trồng vải xung
quanh ao thả cá có tác dụng cải thiện môi trường nước trong ao.

- Khoảng cách trồng 5x5m ở nơi đất bằng hoặc 8x8m ở nơi đất dốc.

- Đào hố kích thước 50x50x50cm hoặc
60x60x60cm trước từ 1-2 tháng; mỗi hố bỏ 5-10kg
phân chuồng mục, cho thêm đất vào đầy đến
miệng hố rồi đảo đều trước khi trồng.

- Sau khi trồng cây vào hố nên tỉa bớt lá tránh cho
cây khỏi bị héo; tiến hành rào xung quanh để bảo
vệ tránh cho các vật nuôi khỏi phá hoại.

- Tưới nước ngay sau khi trồng và thường xuyên
tưới nước để giữ ẩm cho cây.

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

- Khoảng cách trồng 5x5m ở nơi đất bằng hoặc 8x8m ở nơi đất dốc.

- Thời vụ trồng tốt nhất vào mùa xuân hoặc mùa thu.



3.2 Chăm sóc cây trưởng thành:
- Tỉa cành và tạo tán: Thường tiến hành vào tháng 9-10 dương lịch hàng năm. Tỉa
cành lần 1: chỉ giữ lại 4-5 cành chính về các hướng khác nhau; Tỉa cành lần 2:
tiến hành tạo tán bằng cách cắt bỏ những cành vươn ra ngoài tán chính của cây
nhằm làm giảm chiều cao và diện tích tán cây, đồng thời phía bên trong tán cây,
cắt bỏ những cành thấp bị che bóng, cành bị sâu bệnh; Tỉa cành lần 3: tỉa cành già
cỗi, cành tăm, cành sâu bệnh, thường thực hiện sau khi thu hoạch quả.
*Thường xuyên kiểm tra để tỉa bỏ những mầm mọc ra từ gốc ghép.
- Bón phân: Vào đầu tháng 2 dương lịch, khi cây chuẩn bị ra nụ cần bón thêm
0,2-0,5kg Urê, 0,2-0,5kg Kali, 0,5-1,0kg lân . Ngoài ra trước hoặc sau khi hoa nở
10 ngày cần phun 2-3 lần phân bón qua lá, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày như:
Komic hoặc Antonich, Bioted (602,603).

-Việc bón phân hàng năm tiến hành sau khi thu hoạch quả theo cách sau: đào rãnh 30x30cm xung quanh, cách gốc cây
1m, sau đó đưa phân chuồng mục xuống rồi lấp đất lên.
- Trước khi cây ra hoa cho đến khi thu hoạch quả, phải thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm 60-70% .

4. Phòng trừ sâu bệnh hại:  
- Côn trùng gây hại vải chủ yếu là Bọ xít, rệp (hại hoa qủa non) và nhện lông. Phòng trừ bằng cách phun kép 2 lần, mỗi
lần cách nhau 7-10 ngày bằng các loại thuốc Actara, Trebon, Sherpa phối hợp với dầu khoáng Cantex hoặc bà con có thể
rung cây cho bọ xít rơi xuống đất để bắt và giết. Đối với nhện lông, dùng thuốc Ortur, Regent, Pegasus, Danitol phun khi
lộc xuân mới nhú.
- Có 2 loại bệnh thường gặp ở cây vải là:
+ Bệnh mốc xương làm thối, rụng hoa, quả non. Phòng trừ bằng các loại thuốc: Rhidomil; Zinneb; Boocdo phun 2 lần
trước và sau khi hoa nở từ 7-10 ngày.
+ Bệnh bạc lá làm cho lá vải xoắn lại, héo, và gây rụng quả. Phòng bệnh bằng cách xịt thuốc Mexyl-MZ hoặc Dosay
hoặc Carbenzim hoặc Thio-M.
Chú ý: Pha thuốc đúng liều lượng và làm theo hướng dẫn đã ghi ở trên bao bì.

Ngoài ra, khi cây bị sâu bệnh hại thì cần cắt bỏ những cành lá, quả bị bệnh và đem đốt để tiêu diệt mầm bệnh.
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- Trước khi cây ra hoa cho đến khi thu hoạch quả, phải thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm 60-70% .


