
PHỤ LỤC 1.  

Quy trình công nghệ canh tác, thu hái  

và bảo quản măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TT-CLT  ngày      tháng      năm 2020 của 

Cục trưởng Cục Trồng trọt) 

 

1. Tên tiến bộ kỹ thuật: Quy trình công nghệ canh tác, thu hái và bảo quản 

măng tây xanh ứng dụng công nghệ cao. 

2. Tác giả và tổ chức đề nghị công nhận 

- Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Phạm Trung Hiếu, Mai Văn Hào, Phan Công 

Kiên, Nguyễn Văn Chính, Trịnh Thị Vân Anh, Võ Thị Xuân Trang, Lê Minh Khoa. 

- Tổ chức đề nghị công nhận: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp 

Nha Hố. 

Địa chỉ: Nha Hố, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. 

3. Nguồn gốc xuất xứ 

Tiến bộ kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của dự án sản 

xuất thử nghiệm cấp Nhà nước “Sản xuất thử nghiệm rau măng tây xanh ứng dụng công 

nghệ cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại khu vực Nam Trung bộ” và kết quả của đề 

tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây măng 

tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận” do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển 

nông nghiệp thực hiện từ năm 2018-2020. 

4. Nội dung của tiến bộ kỹ thuật 

4.1. Tóm tắt nội dung chính của tiến bộ kỹ thuật 

a) Thời vụ trồng măng tây 

- Gieo cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 để trồng tháng 10, 11. 

- Gieo cuối tháng 2 đến tháng 4 để trồng từ tháng 4 đến tháng 6.. 

b) Chuẩn bị đất trồng măng tây 

Đất trồng măng tây phù hợp nhất là đất phù sa ven sông, đất thịt nhẹ, đất cát ven 

biển có độ pH từ 5,5 - 7,0. 

Trước khi trồng, cày 2 lần cách nhau khoảng 10 ngày, cày sâu 20 - 25 cm, rồi 

bừa, xới đất 2 - 3 lần cho thật tơi xốp, sạch cỏ dại và san phẳng mặt đất trồng. 

Lên luống (liếp) rộng 120 cm x cao 30 cm, rãnh 20 cm, tạo mặt liếp dốc nghiêng 

về 2 bên mép liếp. Tại vùng đất cát có thể làm luống chìm, nhưng phải có hệ thống tiêu 

nước tốt vào mùa mưa. 

c) Giống măng tây  

Giống măng tây xanh Atlas và Atticus hoặc các giống măng tây xanh có các đặc 

điểm tương tự. 

d) Kỹ thuật trồng 

- Mật độ, khoảng cách trồng: khoảng cách trồng 120  x  45 cm tương ứng với 

mật độ 18.500 cây. 
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- Phương pháp trồng: Đặt cây con ngay ngắn vào hố trồng, mặt bầu ngang mặt 

đất. Sau đó lấy đất 2 bên mép liếp phủ một lớp đất mặt dày khoảng 5 - 10 cm để giữ cây 

măng đứng thẳng. Sau trồng nếu có cây bị hư hỏng, sâu bệnh hoặc chết thì tiến hành 

trồng dặm bổ sung ngay. 

e) Bón phân và chăm sóc 

-  Bón phân: Lượng phân bón cho 1 ha/năm 

Giai đoạn trồng mới (1 năm đầu): 10 tấn phân hữu cơ vi sinh hoặc có thể tận 

dụng nguồn phân chuồng hoai mục sẵn có với liều lượng 40 tấn + 2.000 kg vôi nông 

nghiệp và 200 kg N + 180 kg P2O5 + 160 kg K2O. 

Thời kỳ kinh doanh: Lượng phân bón có thể tăng lên từ 10 - 15% so với giai 

đoạn trồng mới tuỳ tình hình sinh trưởng của cây. 

- Kỹ thuật bón phân 

+ Loại phân sử dụng: 

* Phân hữu cơ: Sử dụng phân vi sinh trùn quế hoặc các loại phân vi sinh có hàm 

lượng tương tự. Ngoài ra, có thể sử dụng phân chuồng hoai mục. 

* Phân vô cơ: Sử dụng các loại phân NPK (20-20-20-TE và 12 - 30 - 12 TE) tan 

hoàn toàn trong nước và các loại phân đơn như Ure, Lân và KCl. 

+ Cách bón: 

* Bón phân trực tiếp vào đất 

Bón lót lần 1 (khi trồng): 5 tấn phân hữu cơ vi sinh Trùn quế hoặc 20 tấn phân 

chuồng hoai mục + 1.000 kg vôi nông nghiệp + 350 kg lân nung chảy + 65 kg Urea + 

60 kg KCl. Bón trên mặt liếp đào một rãnh dọc theo chiều dài liếp, rãnh rộng 50 cm sâu 

25 cm hoặc đào hố kích thước 40 - 40 cm cách nhau 45 - 50 cm. Đảo đều phân với đất, 

sau đó trồng cây. 

Bón giữa kỳ (sau trồng 6 tháng): 5 tấn phân hữu cơ vi sinh trùn quế hoặc 20 tấn 

phân chuồng hoai mục + 350 kg lân nung chảy + 120 kg KCl. Bón đào rãnh theo chiều 

dài 2 bên mặt liếp, rãnh rộng 30 cm sâu 15 cm. Rải phân theo dọc rãnh và tiến hành vùi 

đất lấp phân. 

* Bón thúc thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt tự động: sử dụng các loại phân bón 

chuyên dụng dễ tan như Haifa, Gatti,…Đối với phân bón Gatti, phương pháp pha phân 

và tưới phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt như sau: 

Giai đoạn từ trồng đến thu hoạch lứa đầu tiên: Pha 12 kg phân bón Gatit (NPK 

20-20-20 +TE) vào bồn nước 500 lít/lần/ha; 6 ngày tưới 1 lần. 

Giai đoạn thu hoạch: Pha 20 kg phân bón Gatit (NPK 20-20-20 +TE) vào bồn 

nước 500 lít/lần/ha; 6 ngày tưới 1 lần. 

Giai đoạn thay thế và phục hồi cây mẹ: Pha 20 kg phân bón Gatit (NPK 12-30-

12 +TE) vào bồn nước 500 lít/lần/ha; 6 ngày tưới 1 lần. 

Ngoài ra, định kỳ 3 tháng 1 lần sử dụng 10 lít/ha dung dịch nano R-011 (tên 

thương phẩm là pH đất), pha loãng vào hệ thống châm phân tự động để tưới giúp cân 

bằng pH đất, tăng khả năng hấp thụ phân bón và giải độc cho cây. 

g) Chăm sóc 
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- Làm cỏ 

+ Ngay từ khi chuẩn bị đất trồng, cần làm và xử lý cỏ thật kỹ. 

+ Phải làm cỏ thường xuyên, liên tục, dứt điểm từ khi cỏ còn non, không để cỏ 

già rơi hạt tái sinh. 

+ Có thể sử dụng rơm, trấu đã xử lý mầm bệnh để phủ gốc thay việc làm cỏ.  

+ Không được sử dụng thuốc trừ cỏ cho cây măng tây. 

- Tưới nước 

Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân tự động. Định kỳ tưới nước 

tùy thuộc thời tiết và độ ẩm đất, mùa nắng phải tưới thường xuyên khoảng 1 - 2 

lần/ngày, 2 - 3 giờ/lần (tuỳ thuộc vào độ ẩm đất), mùa mưa có thể tưới ít hơn, đảm bảo 

duy trì độ ẩm ở mức 65 - 70%. Tưới vào buổi sáng sớm và chiều mát; không tưới nước 

cho măng sau 17h hàng ngày. 

Sử dụng thiết bị đo độ ẩm và pH đất DM15 để quản lý độ ẩm đất trong quá trình 

tưới nước nhằm duy trì độ ẩm ở mức 65 - 70%. 

- Cắm cọc, giăng dây chống đổ ngã 

+ Sau khi trồng 10 ngày, cắm hai đầu hàng 2 trụ sắt chữ T (cọc trụ thép V3 và 

thanh ngang thép mã kẽm vuông 2 x 2 cm), ở giữa hàng cắm các trụ sắt chữ T (cọc trụ 

thép V2 và thanh ngang là thép mã kẽm vuông 1,5 x 1,5 cm); trụ cao 1,2m; thanh ngang 

0,5m; trụ chôn sâu 0,3m; trụ cách trụ 3 - 4 m. Dùng dây cước nilon cỡ 10mm buộc nối 

các trụ với nhau, cách bề mặt luống khoảng 40 - 50 cm và tiến hành nâng dây cước dần 

theo sự sinh trưởng của cây măng. Sử dụng dây nilon buộc cố định cây măng vào dây 

cước để tránh đổ ngã. Khi cây măng tây đã lớn, sử dụng lưới giăng rò ô vuông 10 cm x 

10 cm (chiều ngang lưới 5 ô vuông) dăng lưới ở độ cao 90 - 100 cm để cây măng luồn 

vào ô lưới, giữ cây luôn đứng thẳng. 

+ Ngoài ra, trên cùng hàng cây trồng, chen giữa các cây măng, có thể tiến hành 

cắm các cọc tre đường kính khoảng 5 cm, cao khoảng 120 cm, cách nhau 3-4 m. Dùng 

dây cước nilon chắc chắn giăng thành hàng đôi (kẹp cây măng ở giữa), cách mặt liếp ở 

độ cao 50 cm; rồi giăng thêm dây hoặc nâng dần đôi dây lên cao khoảng 75 cm, 90 cm, 

100 cm tuỳ theo độ cao lớn của cây để giữ cây luôn đứng thẳng. 

- Tỉa bớt cây yếu và dưỡng cây mẹ: Từ khi trồng cho đến khi cây được 135 ngày, 

định kỳ 20 ngày tỉa bỏ bớt cây yếu, cây già và cây bị sâu, bệnh giữ cho bụi măng từ 4 - 

5 cây mẹ khoẻ mạnh để cho măng. 

- Cắt ngọn, tỉa chồi, giữ cây mẹ khi thu hoạch: Sau trồng 135 ngày (4,5 tháng), 

quan sát thấy đường kính gốc thân cây mẹ đạt > 10 - 12 mm, lá chuyển sang màu xanh 

đậm tiến hành cắt hạ bớt ngọn cây măng ở độ cao khoảng 1,2 m để giúp cây mẹ phình 

to gốc và tăng lượng cành lá quang hợp cho cây, kích thích mạnh việc trổ măng. Sau 

khi cắt ngọn, tiến hành tỉa chồi và giữ lại từ 4 - 5 cây mẹ khoẻ mạnh để cho măng. 

h) Phòng trừ sâu bệnh 

- Sâu hại 

+ Phòng trừ sâu xanh da láng (Spodoptera exigua)          

* Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trên ruộng măng tây 

và quanh bờ để hạn chế nguồn ký chủ phụ của sâu. 
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* Biện pháp sinh học: Hạn chế phun thuốc để bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng 

như nhện, bọ rùa, ong ký. 

* Biện pháp hoá học: Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất Abamectin, 

Emamectin benzoate….để phòng trừ 

+ Phòng trừ sâu khoang (Spodoptera litura) 

* Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trên ruộng măng tây 

và quanh bờ để hạn chế nguồn ký chủ phụ của sâu 

* Biện pháp sinh học: Hạn chế phun thuốc để bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng 

như nhện, bọ rùa, ong ký. Ngoài ra, có thể sử dụng bẫy bả chua ngọt để thu hút bướm 

khi phát triển rộ 

* Biện pháp hoá học: Có thể sử dụng luân phiên các loại chế phẩm Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki và các hoạt chất như Abamectin, Spinetoram, Lambda-

cyhalothrin để phòng trừ. 

+ Phòng trừ bọ trĩ (Thrips ssp) 

* Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại trên ruộng măng tây. 

* Biện pháp sinh học: Hạn chế phun thuốc để bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng 

như bọ rùa, bọ xít ăn bọ trĩ. 

* Biện pháp hoá học: Sử dụng luân phiên các loại hoạt chất Spinetoram, 

Fipronil, Imidacloprid để phòng trừ. 

- Bệnh hại măng tây 

Trên cây măng tây thường xuất hiện các loại bệnh hại chính gồm bệnh đốm tím 

(Stemphylium vesicarium), bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides và 

Colletotrichum dematium), bệnh cháy thân (Phomopsis asparagi) và bệnh gỉ sắt 

(Puccinia asparagi ) các biện pháp phòng trừ như sau: 

+ Biện pháp canh tác: Bổ sung đầy đủ và cân đối dinh dưỡng để cây phát triển 

khỏe mạnh. Vệ sinh thường xuyên ruộng măng tây, loại bỏ những cây bị bệnh và đem 

ra khỏi vườn tiêu hủy ngay khi bệnh vừa mới chớm xuất hiện. Cắt tỉa cây chét, cành 

nhánh ở phần gốc, giữ cho vườn trồng luôn thông thoáng. 

+ Biện pháp hoá học: Sử dụng luân phiên và phối hợp các loại hoạt chất như 

Pencycuron, Cymoxanil, Dimethomorph, Mancozeb, Propineb, Fosetyl - Aluminium, 

thuốc gốc đồng để phòng trừ. Liều lượng và cách sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì. 

Chú ý: Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải đọc kỹ hướng dẫn, bảo đảm 

thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng”, nhất là phải bảo đảm thời gian cách ly ít nhất 10 

ngày trước khi thu hoạch đúng như quy định của từng loại thuốc bảo vệ thực vật. 

i) Thu hoạch, sơ chế và bảo quản măng tây thương phẩm 

-  Thu hoạch măng tây 

Từ khi trồng đến khi có măng thu hoạch khoảng 4 - 4,5 tháng tùy theo giống và 

điều kiện trồng trọt. Lứa đầu có thể thu hoạch măng trong vòng 1 tháng. Tiếp đến cho 

nghỉ dưỡng cây 1 tháng, tỉa bỏ 1 lần chừa lại cây lớn. Đến tháng thứ 6 thì thu hoạch 

măng hàng hóa bình thường. Đến giai đoạn kinh doanh, măng tây xanh cho thu hoạch 

liên tục trong vòng 2 - 3 tháng rồi nghỉ một tháng để dưỡng cây, một năm măng tây 
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xanh có thể thu hoạch trong vòng 8 - 9 tháng. 

+ Kỹ thuật thu hoạch: 

* Chiều dài măng thu hoạch: Khi các chồi măng nhú lên cao khỏi mặt đất 

khoảng 25 - 28 cm là lúc cần phải thu hoạch ngay để có được sản phẩm măng chất 

lượng cao. 

* Thời gian thu hoạch măng tây xanh là buổi sáng, thường từ 4-6 giờ sáng mỗi 

ngày, trước khi mặt trời mọc để măng tránh tiếp xúc với ánh nắng.  

* Kỹ thuật thu: dùng tay nắm chặt gốc chồi măng, nghiêng 30-450C giật nhẹ, 

chồi măng sẽ tách rời khỏi rễ trụ dễ dàng. Sau khi thu hoạch măng, cần phải nén chặt 

đất trồng nơi đã lấy măng. 

+ Dưỡng cây sau khi thu hoạch: 

Khi cây măng tây có dấu hiệu già hoá khoảng 2 - 3 tháng thu hoạch liên tục hàng 

ngày. Cây mẹ bị suy yếu, tàn lụi, bệnh hại phát sinh nhiều thì phải dừng thu hoạch để 

dưỡng cây. Trong thời gian này phải chăm sóc tốt, bón đủ phân, tỉa bỏ cây yếu, cây bệnh 

và phòng trừ bệnh triệt để trong vòng 1 tháng. Sau đó tiếp tục chu kỳ thu hoạch kế tiếp. 

- Sơ chế và phân loại măng tây 

Sau khi thu hoạch, cần tiến hành sơ chế phân loại, rửa sạch, cắt cỡ, bó thành bó 

xong có thể phân phối ra thị trường hoặc tiến hành đưa vào bảo quản. 

Bảng tiêu chuẩn phân loại măng tây thương phẩm 

Loại  Chiều dài 

măng (cm) 

Đường kính 

gốc măng (mm) 

Số lượng 

cọng măng 

Ghi chú  

1 25 ≥ 10 
48 - 52 

cây/kg 

Thân thẳng không cong vẹo, 

không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn 

rau an toàn 

2 25 ≥ 6 - 9 
70 - 76 

cây/kg 

Thân thẳng không cong vẹo, 

không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn 

rau an toàn 

3 25 ≥ 3 - 5 
110 - 120 

cây/kg 

Thân thẳng không cong vẹo, 

không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn 

rau an toàn 

4 25 < 3 
170 - 190 

cây/kg 

Thân thẳng không cong vẹo, 

không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn 

rau an toàn 

- Bảo quản măng tây thương phẩm 

Măng tây sau khi thu hoạch, làm sạch, để khô không dính nước sau đó sử dụng 

túi biến đổi khí quyển (Green MAP) bọc kín và bảo quản ở nhiệt độ 20C giúp sản phẩm 

măng tây thương phẩm bảo quản được từ 20 - 25 ngày. 

4.2. Địa điểm ứng dụng: Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản 

xuất măng tây xanh thương phẩm. 

4.3. Phạm vi/điều kiện ứng dụng: Tại Nam Trung Bộ./. 
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