
KỸ THUẬT TRỒNG ỚT NGỌT 

THEO HƢỚNG AN TOÀN 

 

1. Mô tả công nghệ: 

- Thời vụ: Vụ Đông Xuân: Gieo hạt tháng 10 - 12, trồng tháng 1 - 2, thu 

hoạch tháng 4 - 5 đến tháng 6 - 7. Vụ Hè Thu: Gieo hạt tháng 6, tháng 7; trồng 

tháng 8 - 9, thu hoạch tháng 1, tháng 2 

- Vườn ươm: Dùng giống có năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu 

bệnh cao. Trước khi gieo, xử lý hạt bằng thuốc tím hoặc nước sôi 50 độ C. Làm 

đất kỹ, bón lót phân chuồng hoai mục 3 - 4 kg/m2, gieo hạt 0,5 - 0,6 g/m2. Sau 

khi gieo, phủ một lớp rơm rạ băm nhỏ trên mặt luống. Cây con được 1 - 2 lá 

thật, tiến hành tỉa bỏ cây xấu để mật độ 3 x 4 cm. Cây giống có 5 - 6 lá thật thì 

đem trồng (khoảng 25 - 30 ngày sau gieo). 

- Làm đất, bón phân, trồng: Nên trồng ớt trên chân đất phù sa có hàm lượng 

hữu cơ lớn hơn hoặc bằng 1,5%, độ pH 5,5 - 7,0, tốt nhất là 6,5 - 6,8. Nơi trồng 

ớt sạch phải xa nguồn nước thải, xa các khu công nghiệp, cách đường quốc lộ ít 

nhất 100 m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu chủ động. Phơi ải đất, làm đất kỹ, 

lên luống rộng 1m, cao 30 cm, rãnh rộng 20 cm. Trồng hai hàng với khoảng 

cách 0,6 x 0,4 m. 

- Bón phân: Phân bón chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục và phân vô cơ, tuyệt 

đối không dùng phân tươi. Lượng phân bón cho một hecta là: 25 tấn phân 

chuồng mục (900 - 950 kg/sào Bắc Bộ), 150 N, 90 P2O5, 150 K2O (11 kg ure, 

21 kg supe lân, 11 kg kali sulfat/sào Bắc Bộ). 

- Tưới nước, chăm sóc: Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, nước 

ao tù để tưới. Tốt nhất nên dùng nước giếng khoan, nước sông không ô nhiễm. 

- Thu hoạch: Thu hoạch ớt khi quả chín cây, tránh để quả giập nát, loại bỏ 

các quả thối hoặc quả có vết sâu bệnh. 

2. Tính ƣu việt: 

- Phòng trừ sâu bệnh 

- Hiệu quả và năng suất cao 



3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 

- Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội    -  Điện thoại (*):  04.38615487 

  


