
SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 23.6: Cây sấu

1.Mô tả chung: Sấu là cây thường xanh có tán rộng và chiều cao có thể đạt đến 30m, đường kính gốc có thể tới 1m. Cây
được trồng để lấy quả và bóng mát, hàng năm cây ra hoa từ tháng 4 đến tháng 5, quả chín từ tháng 8 đến tháng 10. Quả
sấu dùng để nấu canh, làm ô mai, sấu ướp đường, sấu ướp chua ngọt. Ngoài ra, quả sấu còn được dùng để chữa ho, đau
họng, làm nước giải khát; ăn sấu rất tốt cho hệ tiêu hóa.
Cây giống chủ yếu được ươm từ hạt, sau 5-6 năm trồng bắt đầu ra hoa và cho quả nhưng phải sau 10 tuổi cây mới cho
nhiều quả.

2. Địa điểm và thời vụ trồng thích hợp:
- Cây sấu không kén đất, nhưng tốt nhất ở vùng
đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ có tầng đất dày
dưới 1m.

- Cây thường được trồng trong vườn nhà, bờ ao, hai bên đường đi hoặc trên các đồi thấp. Cây thích hợp với nơi có nhiều
ánh sáng mặt trời. Tránh trồng sấu tại các vùng thường xuyên có sương muối.

- Cây có thể trồng quanh năm nhưng thời vụ trồng tốt nhất vẫn là vào mùa xuân.



3. Trồng và chăm sóc:
3.1 Trồng và chăm sóc cây non:
- Để trồng cây chúng ta cần đào hố kích thước 60x60x60cm hoặc 80x80x80cm trước từ
1-2 tháng; mỗi hố bỏ 15-20kg phân chuồng hoai mục, 1kg supe lân, 100g Urê, 100g
Kali, 2kg NPK sau đó cho đất vào bằng miệng hố và đảo đều. Khoảng cách trồng 5x5m
ở nơi đất bằng và 7x7m ở nơi đất dốc.
- Khi trồng sấu lấy quả nên trồng với khoảng cách hàng cách hàng 5-7m; cây cách cây
2-3m. Sau khi trồng được 5-6 năm tiến hành tỉa bớt những cây không sai quả.
- Sau khi trồng xong phải tỉa bớt lá, tưới nước ngay với liều lượng 4-5lít/hố. Trong điều
kiện nắng nóng và khô phải tưới thường xuyên để giữ ẩm cho cây. Duy trì độ ẩm từ 75-
80% trong 20 ngày đầu. Làm hàng rào xung quanh để bảo vệ tránh cho các vật nuôi
khỏi phá hoại.

3.2 Chăm sóc cây trưởng thành:
- Tỉa cành, tạo tán: Để tạo cho cây sấu ra nhiều quả và thuận tiện cho thu hái quả sau
này cần cắt bỏ ngọn chính khi cây đạt chiều cao 80-100 cm cho cây phát sinh cành bên.

4. Phòng trừ sâu bệnh hại :
- Sấu là loại cây trồng ít sâu bệnh, thỉnh thoảng gặp sâu đục thân. Phòng trừ sâu đục thân bằng cách lần theo các vết
phân của sâu, dùng xilanh bơm dung dịch thuốc bảo vệ thực vật vào nơi sâu đang cư trú, sau đó bịt lỗ đục.
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Đối với cây trồng làm bóng mát thì cắt bỏ ngọn khi chiều cao cây đạt 1,2-2m. Sau khi cắt ngọn được 1 năm, đến năm
sau tiến hành tỉa cành, chỉ giữ lại 3- 4 cành khỏe theo các hướng khác nhau.

này cần cắt bỏ ngọn chính khi cây đạt chiều cao 80-100 cm cho cây phát sinh cành bên.

Ngoài ra để tránh sâu đục thân, trước tết âm lịch, bà con có thể
quét vôi vào gốc cây từ sát mặt đất lên cao khoảng 1m.

- Bón phân: + Giai đoạn cây dưới 5 tuổi, khoảng 2-3 tháng bà con lại bón phân cho cây, mỗi lần 0,2kg Đạm; 0,1 kg Kali; 
0,1 kg Lân.
+ Giai đoạn sau 5 tuổi, mỗi năm 1 lần, mỗi lần bón từ 20 - 30kg phân chuồng; 0,2 - 0,3kg Đạm; 0,5 -1kg Lân; 0,1 - 0,2kg
Kali. Bón thúc để cây ra hoa (vào tháng 1dương lịch), mỗi cây bón 0,2 - 0,3kg Đạm; 0,2 - 0,3kg Kali. Bón thúc cho quả
(vào tháng 4), mỗi cây bón 0,2 - 0,3kg Đạm; 0,3 - 0,5kg Kali. Chú ý thực hiện bón phân khi trời mưa ẩm hoặc sau khi
tưới nước. Cách bón: rải phân đều trên mặt đất theo hình chiếu của tán cây.


