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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 
tham khảo.  

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
  
          MÃ TÀI LIỆU: MĐ03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI GIỚI THIỆU 
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Giáo trình đào tạo nghề “Trồng cây Bơ” cùng với bộ giáo trình được biên 

soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất Bơ tại các địa phương trong cả 
nước và trên thế giới. Do vậy, giáo trình này là một tài liệu hết sức quan trọng 
và cần thiết đối với những người đã, đang và sẽ trồng Bơ. 

Bộ giáo trình này gồm 05 quyển: 
1) Giáo trình mô đun Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ 
2) Giáo trình mô đun Sản xuất cây Bơ giống 
3) Giáo trình mô đun Chuẩn bị trồng và trồng mới  
4) Giáo trình mô đun Chăm sóc cây Bơ 
5) Giáo trình mô đun Thu hái, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm 
Để hoàn thiện bộ giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục dạy nghề; 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình biên soạn chúng tôi 
cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người nông dân thành công trong sản 
xuất Bơ, cán bộ kỹ thuật các trạm khuyến nông; phòng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn huyện Đăc Đoa Gia Lai; Ban lãnh đạo và các thầy cô giáo 
Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.  

Bộ giáo trình là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy, là tài 
liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Trồng cây Bơ”. Các thông tin 
trong bộ giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy 
các mô đun một cách hợp lý. Giáo viên có thể vận dụng cho phù hợp với điều 
kiện và bối cảnh thực tế trong quá trình dạy học. 
 Giáo trình này là quyển 03 trong số 05 quyển của chương trình đào tạo 
nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 06 bài dạy thuộc thể 
loại tích hợp.  
 Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng trong quá trình biên soạn chắc chắn 
không tránh khỏi những sai sót nhất định, chúng tôi mong nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp và độc 
giả để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! 

  

 

 

     

THAM GIA BIÊN SOẠN 

1) Phạm Thị Bích Liễu: Chủ biên 
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2) Lê Thị Nga 
3) Nguyễn Quốc Khánh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MỤC LỤC 
    ĐỀ MỤC                                                                                        TRANG 
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN……………………………………..................... 2 
LỜI GIỚI THIỆU…………………………………………………………….. 3 



5 

 

MỤC LỤC……………………………………………………………………. 5 
MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ TRỒNG VÀ TRỒNG MỚI………………………… 7 
Bài 1: CHỌN ĐẤT VÀ LÀM ĐẤT................................................................ 7 
1. Khảo sát đất................................................................................................... 7 
1.1. Quan sát thực bì………………………………………………………….. 7 
1.2. Quan sát địa hình………………………………………………………… 9  
1.3. Quan sát phẫu diện đất………………………………………………   9 
2. Lựa chọn đất trồng bơ……………………………………………………12 
3. Làm đất…………………………………………………………………….. 12 
3.1. Vệ sinh đồng ruộng……………………………………………………… 12  
3.1.1. Đối với đất canh tác cây trồng ngắn ngày……………………………... 12 
3.1.2. Đối với đất trồng cây dài ngày………………………………………… 12 
3.1.3. Đối với đất khai hoang………………………………………………… 13 
3.2. Làm đất...................................................................................................... 13 
Bài 2: THIẾT KẾ VƯỜN TRỒNG VÀ ĐÀO HỐ........................................ 17 

1. Thiết kế vườn trồng………………………………………………………   17 
1.1. Thiết kế đường đi lại…………………………………………………….. 17  
1.2. Thiết kế vườn cây……………………………………………………….. 18 
2. Đào hố…………………………………………………………………....... 21 
2.1. Chuẩn bị dụng cụ …………………………………………………......... 21 
2.2. Xác định vị trí hố. ……………………………………………………...... 22 
2.3. Đào hố…………………………………………………............................ 22 
Bài 3: CHUẨN BỊ PHÂN BÓN LÓT VÀ BÓN LÓT. ……………………. 26 
1. Chọn loại phân……………………………………………………………26 
1.1. Phân hữu cơ……………………………………………………………… 26  
1.2. Phân vô cơ……………………………………………………………….. 26  
1.2.1. Phân lân………………………………………………………………26 
2.31.2.2. Phân đạm………………………………………………………........ 27 
1.2.3. Phân Kali……………………………………......................................... 28  
2. Tính toán lượng phân bón…………………………………………………. 29 
3. Ủ phân. ……………………………………………………………………. 30 
3.1. Ủ nổi…………………………………………………………………….. 30 
3.2. Ủ chìm………………………………………………………………… .31 
4. Bón lót…………………………………………………………………….. 32 



6 

 

4.1. Chuyển phân ra ruộng…………………………………………………… 32 

4.2. Bón lót. …………………………………………………………………. 33 

5. Xử lý hố trồng…………………………………………………………… 34 

Bài 4: TRỒNG MỚI. ……………………………………………………….. 39 
1. Chuẩn bị trồng... …………………………………………………………   39 
1.1. Xác định thời điểm trồng mới……………………………………………39  
1.2. Bốc, xếp cây giống………………………………………………………. 39  
1.3. Vận chuyển và rải cây giống ra lô. ……………………………………… 40 
2. Trồng………………………………………………………………………. 41 
2.1. Móc hốc ………………………………………………………………..... 41 
2.2. Cắt túi bầu ………………………………………………………………. 43  
2.3. Đặt cây và lấp đất……………………………………………………….. 44  
3. Chăm sóc sau trồng………………………………………………………... 46 
3.1. Định vị cây ……………………………………………………………… 46 
3.2. Che tủ và tưới nước……………………………………………………… 47  
3.3. Dọn vệ sinh sau trồng……………………………………………………. 50 
Bài 5: TRỒNG XEN........................................................................................53 
1. Tác dụng của trồng xen……………………………………………………..53 

2. Xác định loại cây trồng xen………………………………………………...55 

3. Xác định thời điểm trồng xen……………………………………………....56 

4. Trồng xen…………………………………………………………………...56 
5. Chăm sóc và thu hoạch cây trồng xen…………………………………   57 

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN……………………………………...62 
I.  Vị trí tính, chất của mô đun………………………………………………....62 
II. Mục tiêu mô đun... ………………………………………………………... .62 
III. Nội dung chính của mô đun.. ……………………………………………. 63 
IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập thực hành …………………………………. 63 

V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập……………………………………....77
  
VI. Tài liệu tham khảo……………………………………………………….. 79 
Danh sách ban chủ nhiệm ……….…..………..................................................80 



7 

 

Danh sách hội đồng nghiệm thu.………….……..............................................81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÔ ĐUN CHUẨN BỊ TRỒNG VÀ TRỒNG MỚI 
Mã mô đun: MĐ03 

 
Giới thiệu mô đun: 

Mô đun Chuẩn bị trồng và trồng mới là mô đun chuyên môn nghề, mang 
tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày 
các công việc chọn đất, làm đất, thiết kế vườn trồng, đào hố, bón lót, trồng và 
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chăm sóc sau trồng. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập trắc 
nghiệm và bài tập thực hành cho từng bài học để học viên tự rèn luyện và kiểm 
tra năng lực của mình sau mỗi bài học. Trong mô đun, chúng tôi có trình bày 
phần hướng dẫn giảng dạy, phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá để 
giáo viên tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập.  

 
Bài 1: CHỌN ĐẤT VÀ LÀM ĐẤT 

Mã bài: MĐ03-01 
 Mục tiêu:  
 - Nhận biết đất thông qua thực vật, mức độ sinh trưởng của thực vật, 
dạng địa hình, màu sắc đất, độ xốp, tầng dày,độ ẩm, hàm lượng keo đất trên 
đất;  
 - Chọn được đất trồng Bơ phù hợp; 
 - Xử lý sạch thực bì, rễ cây và làm đất trước khi trồng. 
 A. Nội dung chi tiết 
 1. Khảo sát đất 
 1.1. Quan sát thực bì 

Đây là khâu đầu tiên và rất cần thiết, để bước công việc này đạt hiệu quả 
thì phải tiến hành vào mùa mưa.  

Khi quan sát cần phải quan sát toàn diện, toàn bộ khu đất để có kết quả sát 
thực. 

Quan sát thực bì là xem mức độ sinh trưởng của các loại cây hoang dại 
sống ở khu vực này, đặc biệt là cây bụi, cây hòa thảo. Trường hợp các loại cây 
này phát triển tốt thì đất tốt và ngược lại các loại cây này phát triển xấu thì đất 
xấu, nghèo dinh dưỡng.  
 
 
 

 
 
 

 
     Trên đất có nhiều cây phân 

xanh như cây Cúc quỳ, Cây Cốt khí, 
Cây Cộng sản … thường là đất tốt. 



9 

 

 

Hình 3.1.1: Cây Cộng sản (Cây 
Bông bay) 

 
 
 
Khi quan sát cần chú ý đến 

các loại cây chỉ thị đất như sim, 
mua, cỏ tranh… các loại cây này 
mọc nhiều thì đất bị chua không phù 
hợp cho trồng Bơ. Nếu muốn trồng 
Bơ thì phải cải tạo độ chua của đất. 

 

 

Hình 3.1.2: Cây cỏ tranh 
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Hình 3.1.3: Cây Sim   Hình 3.1.4: Cây Mua 

 
 1.2. Quan sát địa hình 

Quan sát địa hình để trồng cây Bơ thì vấn đề quan trọng là xem xét khu 
đất đó thuộc dạng địa hình nào trong 3 dạng địa hình sau: đất bằng phẳng, đất 
dốc hoặc đất trũng thấp.  

Trong trường hợp đất bằng phẳng thoát nước tốt hoặc hơi dốc trồng Bơ là 
thích hợp nhất. 

 
 
 
 
 
Đất đồi dốc thì có ưu điểm là 

thoát nước tốt nên cũng có thể trồng 
Bơ nhưng đất này thường nghèo dinh 
dưỡng do bị xói mòn mạnh.  

 
Hình 3.1.5: Trồng Bơ nơi đất dốc 

 
Đất trũng thấp, khả năng thoát nước kém, dễ bị úng, khó trồng được Bơ. 

Trường hợp này, cần phải làm mương thoát nước tốt thì mới trồng được Bơ. 
 

 1.3. Quan sát phẫu diện đất 
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 Phẫu diện đất là mặt cắt thẳng đứng vào các tầng của đất.  
 

 
 
 
Quan sát phẫu diện đất để trồng 

Bơ, ta quan sát ở tầng đất có độ sâu từ 
0 – 1,5m. 

 
Hình 3.1.6: Phẫu diện đất 

Để quan sát phẫu diện đất ta thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Chọn điểm đại diện cho khu vực cần tìm hiểu 
Đây là nơi phản ánh được tình hình chung cho cả vùng.  
Bước 2: Đào phẫu diện đất 
- Đào sâu 1,5m, rộng 0,8m.  
- Khi đào ta để riêng lớp đất mặt 1 bên và lớp đất dưới 1 bên. 
- Dùng dao gọt cho phẳng mặt phẫu diện để dễ quan sát. 
Bước 3: quán sát các chỉ tiêu cần tìm hiểu 
- Ta quan sát phẫu diện có mấy tầng, độ dày của các tầng.  
 - Mỗi tầng quan sát một số chỉ tiêu thông thường sau: độ dày tầng đất, 

màu sắc đất, độ chặt, độ ẩm, độ đá lẫn, rễ cây, độ pH, ... 
Hướng dẫn quan sát một số chỉ tiêu của phẫu diện  
- Độ dày tầng đất: chủ yếu căn cứ vào màu sắc đất trờn bề mặt phẫu diện 

để phân chia, cỏc tầng khỏc nhau cú màu sắc khác nhau, độ dày từng tầng được 
ghi bằng cm 

- Màu sắc đất: ghi màu chính trước, màu phụ sau.  
 Ví dụ : màu đỏ vàng, nghĩa là màu đỏ chính và màu vàng phụ 

- Thành phần cơ giới: lấy một ít đất (3-5g) vào lòng bàn tay, bóp vụn, 
nhặt hết rễ cây, cỏ, cho nước vào rồi nhồi đến độ nặn hình. Vê thành hình con 
giun đường kính 3mm, rồi khoanh vòng tròn đường kính 3cm. 

Trong trường hợp: 
+ Đất vẫn rời rạc không vê được thành hình con giun thì đất đó thuộc loại 

đất cát. 
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+ Đất vê được thành hình con giun nhưng đứt đoạn thì đất đó thuộc loại 
đất thịt nhẹ. 

+ Đất vê được thành hình con giun nhưng vòng tròn rạn nứt đôi chút thì 
đất đó thuộc loại đất thịt trung bình. 

+ Đất vê được thành hình con giun vòng tròn đẹp không nứt thì đất đó 
thuộc loại đất thịt nặng hoặc đất sét. 

Đất thịt nhẹ và đất thịt trung bình là đất thích hợp trồng cây Bơ 
- Kết cấu: lấy một cục đất bỏ vào lòng bàn tay trái,  lấy cán dao đập nhẹ 

vào cục đất và lắc nhẹ đất trên lòng bàn tay sao cho hạt đất rời ra theo vết nứt tự 
nhiên, rồi quan sát và xác định như sau: 

+ Nếu đất rời rạc như cát là không kết cấu 
+ Kết cấu viên đường kính 1-5mm góc cạnh tròn nhẵn 
+ Kết cấu hạt đường kính 1-10mm góc cạnh không tròn nhẵn 
+ Kết cấu cục đường kính 10-50mm góc cạnh không tròn nhẵn 
+ Kết cấu tảng đường kính 50-100mm góc cạnh không tròn nhẵn. 
Đất có kết cấu viên là đất tốt nhất cho trồng cây Bơ 

 - Độ ẩm: nắm đất trong lòng bàn tay rồi dựa vào cảm giác và những biểu 
hiện sau đây để xác định: 

+ Đất khô: nắm đất trong tay cảm thấy khô và không nắm thành nắm được 
+ Hơi ẩm: nắm đất trong tay và cảm thấy mát và nắm lại thành nắm được 
+ Ẩm: nắm đất trong tay xong buông tay ra thấy rỏ các vết hằn của vân 

bàn tay trên mặt nắm đất. 
+ Rất ẩm: nắm đất trong tay khi buông ra có nước dính tay 
+ Ướt: nắm đất trong tay có giọt nước rỉ và chảy ra 

 - Độ chặt: chọc nhẹ mũi dao vào thành phẫu diện xem mức độ ngập sâu 
của mũi dao và sức phản lại của tay mà xác định: 

+ Xốp: dùng sức nhẹ có thể ấn mũi dao vào sâu 4-5cm, khi rút dao ra đất 
dễ lở ra 

+ Hơi chặt: dùng sức nhẹ chỉ ấn được mũi dao vào sâu 2-3cm, khi rút dao 
ra đất cũng dễ lở theo 

+ Chặt: dùng sức mạnh hơi chỉ ấn được mũi dao vào sâu không đến 1cm. 
+ Rất chặt: dùng sức khá mạnh mà cũng không chọc được dao vào đất. 
Đất xốp và hơi chặt thích hợp với cây Bơ 

 - Mùn trong đất: chủ yếu dựa vào màu sắc, kết cấu tầng đất để xác định 
+ Nhiều: 4-8% khi có màu đen xám, nhiều kết cấu viên và xốp 
+ Trung bình: 2-4% khi có màu xám đen, nhiều kết cấu hạt hay viên và 

hơi xốp. 
+ Ít: <2% khi có màu xám tro, nhiều kết cấu hạt và hơi chặt 
Đất càng nhiều mùn càng tốt cho cây Bơ 

 Bước 4: Kết luận về đất 
 Căn cứ vào kết quả tìm hiểu trên phẫu diện, ta kết luận đây là đất tốt hay 
đất xấu. Thông thường đất có màu đen hoặc đỏ, không có đá lẫn, độ pH từ 5-6, 
mức độ dính, dẻo tương đối là đất tốt. 
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 2. Lựa chọn đất trồng bơ 
Sau khi quan sát các nội dung trên của một vùng đất, người quan sát phải 

ghi chép cẩn thận các mô tả và các kết luận sơ bộ về từng nội dung quan sát.  
Dựa trên các nội dung quan sát và kết luận sơ bộ, đối chiếu với yêu cầu về 

đất của cây Bơ chúng ta so sánh mức độ phù hợp của từng nội dung. Nếu mức 
độ phù hợp cao thì đất đó trồng được cây Bơ. Nếu mức độ phù hợp thấp thì 
không trồng được.  
 * Yêu cầu đất của cây Bơ 
 - Tầng đất dày: tối thiểu 2m, không có tầng sét, tầng kết von quá cạn;  
 - Rút nước nhanh, không ngập, úng tạm thời, cục bộ. 
 - Thoáng khí, hàm lượng oxy cao. 
 - pH: 5,0 - 6,5 
 - Không bị nhiễm mặn, kiềm. 
 - Chất hữu cơ tầng đất mặt trên 2%. 

Tại Việt Nam cây Bơ có thể trồng được tại nhiều vùng sinh thái. Tuy 
nhiên để cây trồng cho năng suất cao và chất lượng ngon, Tây Nguyên là vùng 
trồng thích hợp hơn cả, đặc biệt là trên đất Bazan tầng canh tác dày, thoát nước 
tốt, chất hữu cơ cao. Trên những chân đất phù hợp trồng cây dài ngày như cà 
phê, cao su, ca cao, điều, sầu riêng... cũng có thể trồng được cây Bơ. 
 3. Làm đất 
 3.1. Vệ sinh vườn trồng 
 3.1.1. Đối với đất canh tác cây trồng ngắn ngày 
 Trên đất đã trồng cây nông nghiệp ngắn ngày hoặc chỉ có cỏ dại ta chỉ cần 
dọn sạch cỏ tại vị trí đào hố khoảng 1m2 để chuẩn bị cho việc đào hố. 
 3.1.2. Đối với đất trồng cây dài ngày 
 Trên đất trồng cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê hoặc một số 
loại cây ăn quả khác nếu muốn chuyển đổi sang trồng Bơ ta cần tiến hành các 
bước sau: 
 - Chặt hạ và dọn sạch cây trên mặt đất 
 - Đào gốc cây và đưa ra khỏi vườn 
 - Lấp  bằng các hố của gốc cây cũ 

Trường hợp định trồng xen cây nông nghiệp vào trong vườn Bơ thì ta tiến 
hành cày đất, bừa đất tơi nhỏ 
 3.1.3. Đối với đất khai hoang 

 
Đối với đất khai hoang trồng 

mới ta làm như sau:  

- Phát sạch cây bụi và cỏ dại. 
để giải phóng mặt bằng vào đầu mùa 
khô. 
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Hình 3.1.7: Phát dọn cây cỏ 
 
 
Thu gom xác thực vật, đá… 

cho vào hai bên bờ lô hoặc có thể 
gom xác thực vật lại thành băng để 
đốt. Không nên đốt trải đều trên toàn 
bộ diện tích sẽ ảnh hưởng đến vi sinh 
vật có lợi trong đất. 
 

 
Hình 3.1.8: Thu dọn xác thực vật

 3.2. Làm đất 
 Căn cứ vào địa hình đất canh 
tác ta chọn cách làm đất cho phù hợp. 
 * Trên đất bằng phẳng có kết 
hợp trồng xen cây ngắn ngày  

Trên đất này khả năng rửa trôi, 
xói mòn thấp, cần tiến hành cày bừa 
kỹ toàn bộ diện tích để diệt các loại 
cỏ, mầm mống sâu bệnh, đồng thời 
cải thiện chế độ nhiệt, nước, không 
khí và dinh dưỡng cho đất. 

 

Hình 3.1.9: Cày toàn bộ diện tích đất 
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 * Trên vùng đất đồi dốc 
  
 Cần tiến hành làm đất tối thiểu 
để hạn chế xói mòn rửa trôi. Nghĩa là 
ta chỉ đào hố để trồng, nếu có trồng 
xen thì chọc lỗ gieo hạt, không cần 
phải cày đất.  
  

 
Hình 3.1.10: Làm đất tại vị trí hố 

 
 
 Nếu cày, bừa kỹ trên đất dốc 
vào mùa mưa đất bị xói mòn mạnh 
hơn, làm cho lớp đất mặt bị trôi hết, 
đất sẽ nghèo kiệt dinh dưỡng. 
  

 

Hình 3.1.11: Các vị trí hố đã đào đất 
 * Trên vùng đất trũng thấp hoặc nơi có mực nước ngầm cao 
 Trên vùng đất này, công việc làm đất tốn nhiều công sức hơn, ta phải làm 
sao để khi trồng Bơ rễ sẽ không bị úng nước. 
 Thông thường, ở Đồng bằng Sông Cửu Long người ta đắp thành các mô 
đất cao để hạ thấp mực nước ngầm xuống dưới 2m. 
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Hình 3.1.12: Trồng Bơ trên mô đất 
 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Nên quan sát thực bì vào mùa mưa. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.2. Quan sát thực bì là xem trên đất đó … 

 a. mọc những loại cây nào. 
 b. cây mọc trên đất tốt hay xấu. 
 c. Cả a, b đều đúng 

 1.3. Đất tốt có nhiều loại cây mọc trên đất như: … 
 a. Sim, mua, cỏ lác 
 b. Cỏ tranh, cỏ năn 
 c. Trinh nữ, cốt khí, cộng sản 
 1.4. Trồng cây Bơ thích hợp ở các vùng đất… 

 a. đồi dốc 
 b. thấp trũng  
 c. đất ngập nước 
 d. Cả a, b đều đúng 

 1.5. Quan sát phẫu diện đất ta quan sát các đặc trưng sau… 
 a. phẫu diện có mấy tầng, độ dày của các tầng 
 b. màu sắc đất, độ chặt, độ ẩm, 
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 c. độ đá lẫn, rễ cây  
 d. Cả a, b đều đúng 

 1.6. Quan sát đất để so sánh kết quả quan sát với yêu cầu về đất của cây 
 Bơ nhằm chọn đất trồng Bơ cho phù hợp. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.7. Loại đất phù hợp nhất với cây Bơ là... 
 a. Đất cát pha 
 b. Đất sét 

c. Đất đỏ 
d. Đất thịt 

 1.8. Trên đất trồng cây nông nghiệp ngắn ngày hoặc chỉ có cỏ dại ta chỉ 
cần ta phải dọn sạch cây cỏ để chuẩn bị đào hố. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.9. Trên đất trồng cây công nghiệp dài ngày hoặc đất rừng làm đất như 
sau... 

 a. Chặt hạ cây và dọn sạch cây trên mặt đất  
 b. Đào gốc cây và đưa ra khỏi ruộng 
 c. Lấp  bằng các hố của gốc cây cũ 
 d. Cả a, b đều đúng 

 1.10. Đối với tất cả các loại đất trồng Bơ đầu phải tiến hành cày, bừa thật 
kỹ rồi mới đào hố trồng Bơ. 

a. Đúng     b. Sai 
 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 3.1.1: Quan sát đất  
 2.2. Bài thực hành số 3.1.2: Thực hành chọn đất trồng cây Bơ 
 2.3. Bài thực hành số 3.1.3: Làm đất trồng cây Bơ 
 C. Ghi nhớ 

- Không trồng cây Bơ trên đất thấp trũng, úng nước 
- Nên áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu trên đất dốc để trồng cây Bơ 

 
 
 

Bài 2: THIẾT KẾ VƯỜN TRỒNG VÀ ĐÀO HỐ 
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Mã bài: MĐ03-02 
 Mục tiêu 
 - Thiết kế được vườn cây đúng quy trình kỹ thuật phù hợp với chế độ canh 
tác; 
 - Đào được hố để trồng bơ đúng khoảng cách và kích thước đã chọn. 
  A. Nội dung chi tiết 
  1. Thiết kế vườn trồng 

Là sự phối hợp hài hoà nhiều mặt, đảm bảo yêu cầu bảo vệ đất, chống xói 
mòn, rửa trôi các chất dinh dưỡng, mặt khác phả đáp ứng yêu cầu cơ giới hoá 
công việc chăm sóc và vận chuyển. 
  1.1. Thiết kế đường đi lại 

Có các loại đường như sau: đường liên đồi, đường liên lô và đường lô. 
 
 
 
Đường liên đồi: là đường nối 

liền giữa các đồi với nhau, đây là loại 
đường lớn, thường rộng hơn 6m. 
Thường áp dụng cho các vườn Bơ có 
quy mô rộng lớn trên 100ha, để các 
loại xe cơ giới lớn chuyên chở vật 
liệu như cây giống, phân bón và quả. 
 

 
Hình 3.2.1: Đường liên đồi 

 
 
 
Đường liên lô: là đường nối 

liền giữa các lô với nhau, thường áp 
dụng cho các vườn Bơ quy mô nhỏ 
hơn 100 ha, đường rộng khoảng 4m. 

 
Hình 3.2.2: Đường liên lô
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Đường lô: là đường đi lại trong các lô, để tiện cho việc chuyển chở vật tư 
và sản phẩm vào, ra trong lô, đường rộng khoảng 2m. 
  1.2. Thiết kế vườn cây 

* Xác định khoảng cách và mật độ trồng 
Khi xác định khoảng cách mật độ ta cần căn cứ vào các cơ sở sau đây: 
- Căn cứ vào giống: giống cây phát triển tốt, tán lá rộng trồng thưa  
- Điều kiện chăm sóc: điều kiện chăm sốc tốt, đầu tư cao cây Bơ sẽ phát 

triển tốt thì nên trồng thưa, nếu điều kiện chăm sóc kém cây sẽ phát triển kém 
thì nên trồng dày để tránh lãng phí đất.  

- Điều kiện đất đai: Đất tốt, tơi xốp, nhiều mùn nên trồng thưa. Đất xấu thì 
nên trồng dày. 

Trước đây khi chưa có cây giống Bơ ghép, người ta trồng Bơ bằng cây 
ươm từ hạt, do giá cây giống rẻ nên có thể trồng dày với khoảng cách 6m x 6m. 
Đến năm thứ 8- thứ10 chặt hạ 1 hàng, chừa lại 1 hàng, vườn Bơ có khoảng cách 
6m x 12m.  

Cách làm này không phù hợp với cây giống Bơ ghép, do giá cây giống Bơ 
ghép cao, đầu tư ban đầu lớn nên không thể trồng dày rồi chặt tỉa thưa mà ta 
phải xác định mật độ khoảng cách ngay từ lúc trồng. 

Có thể chọn một trong số khoảng cách, mật độ sau: 
Cây cách  7m x 7m, mật độ là 204 cây/ha; 
Cây cách 8m x 8m, mật độ là 156 cây/ha; 
Cây cách 9m x 9m, mật độ là 123 cây/ha; 
Cây cách 10m x 10m, mật độ là 100 cây/ha. 
Trường hợp điều kiện chăm sóc kém, đất xấu, đất dốc thì nên trồng dày 

(7m x 7m), nếu đất tốt, bằng phẳng, điều kiện chăm sóc tốt thì nên trồng thưa 
(10m x10m). Phổ biến hiện nay, người ta thường chọn khoảng cách trồng Bơ là 
9m x 9m. 
 * Xác định vị trí hố đào 
 Để xác định vị trí hố đào vừa nhanh lại tương đối chính xác ta làm như 
sau:  
 - Dùng sợi dây dài, có đánh dấu khoảng cách theo khoảng cách cây đã 
chọn. 
 Ví dụ: nếu trồng khoảng cách 9m x 9m thì ta đánh dấu cách nhau 9m vào 
sợi dây. 
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Hình 3.2.3: Dây đã đánh dấu khoảng cách 9m 
 - Buộc 1 đầu dây vào cọc và cắm vào đất theo vị trí hàng trồng. 

 
Hình 3.2.4: Dây buộc vào cọc 

- Kéo dây theo đường thẳng và cắm cọc tiêu vào vị trí đánh dấu trên dây, 
cọc tiêu sẽ là vị trí trồng cây. 

 

 
Hình 3.2.5: Kéo dây và cắm cọc tiêu 

Tuỳ vào địa hình của khu đất trồng Bơ mà ta thiết kế vườn cây cho phù 
hợp. 

* Thiết kế vườn cây 
- Trên đất bằng phẳng, ta nên bố trí vườn cây theo ô bàn cờ. 
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Hình 3.2.6: Thiết kế và cắm cọc tiêu vùng đất bằng phẳng 

 
 

 
Hình 3.2.7: Vườn cây trên đất bằng phẳng 

 
- Trên vùng đất đồi dốc ta nên thiết kế vườn cây theo Đường đồng mức và 

bố trí cây trồng theo kiểu nanh sấu (kiểu cài răng lược). 
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Hình 3.2.8: Thiết kế và cắm cọc tiêu ở vùng đất đồi 

 

 
Hình 3.2.9: Vườn cây trên đất đồi 

 
  2. Đào hố 
  2.1. Chuẩn bị dụng cụ 
 Dụng cụ cần chuẩn bị cho công việc đào hố là cuốc, xẻng, thước dây 
(hoặc thước cây) và thước trồng. 

Thước trồng là một thước có độ dài 1,5-2m, rộng 0,1m, trên thước có 3 
khuyết, 1 ở giữa, 2 khuyết ở 2 đầu.  
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 Cuốc     Thước dây         Xẻng 

 

 
Hình 3.2.10: Dụng cụ để đào hố 

  2.2. Xác định vị trí hố 
 Vị trí hố đào là vị trí đã cắm cọc tiêu. Ngay tại nơi cắm cọc tiêu là vị trí 
tâm của hố. 
  
  2.3. Đào hố. 

Đào hố để trồng Bơ cần tiến hành các bước như sau: 
- Bước 1: Cắm cọc tiêu 2 bên: trước khi nhổ cọc tiêu cũ để đào hố, ta đặt 

thước trồng lên mặt đất theo hướng bất kì nào đó, sao cho khuyết 1 trùng với vị 
trí cọc tiêu đã cắm định vị, sau đó cắm cọc tiêu 2 đầu khuyết. 

 

Hình 3.2.11: Cắm cọc tiêu 2 đầu 
 

- Bước 2: Nhổ bỏ cọc tiêu số 1. 



24 

 

 
   
 

- Bước 3: Dọn sạch cỏ dại 
hoặc tàn dư thực vật xung quanh 
vị trí hố 1m2. 

 

 
Hình 3.2.12: Vị trí hố đã dọn sạch cỏ

 
 
 

 
Bước 4: Dùng cuốc đào hố. Khi 

đào, ta để lớp đất mặt sang một bên và 
lớp đất phía dưới sang một bên. 

Kích thước hố: 60 x 60 x 60 cm. 
 

 
Hình 3.2.13: Đào hố 

 
 
 
 

- Bước 5: Dùng thước đo kích 
thước hố đào, đảm bảo kích thước.  

 
Hình 3.2.14: Hố trồng Bơ

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
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 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Các vùng trồng Bơ lớn thiết kế đường …  

 a. liên đồi 
 b. liên lô  
 c. lô 
 d. Cả a,b,c đều đúng 

 1.2. Xác định mật độ khoảng cách trồng Bơ cần căn cứ vào … 
 a. giống 
 b. điều kiện chăm sóc 
 c. điều kiện đất đai  
 d. Cả a,b,c đều đúng 

 1.3. Trên đất dốc nên chọn khoảng cách trồng Bơ là … 
 a. 7m x 7m 

 b. 8m x 8m 

 c. 9m x 9m 

 d. Cả a,b,c đều đúng. 
 1.4. Xác định khoảng cách trồng Bơ bằng cách … 

 a. dùng thước dây để đo khoảng cách và cắm cọc tiêu 
 b. dùng dây thừng có đánh dấu trước khoảng cách, căn dây và cắm cọc 

tiêu theo vị trí đã đánh dấu  
 c. ước chừng khoảng cách và cắm cọc tiêu 
 d. Cả a,b,c đều đúng 

 1.5. Dùng thước trồng để đào hố nhằm xác định chính xác tâm hố để trồng 
cây. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.6. Khi đào hố nên để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.7. Kích thước hố trồng Bơ ... 

 a. 40 x 40 x 40 cm 
 b. 50 x 50 x 50 cm  
 c. 60 x 60 x 60 cm 
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 d. Cả a,b,c đều đúng 
 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 3.2.1 
 Tính số cây Bơ cần trồng của 1 một vùng đất có diện 35 ha, trồng theo 
khoảng cách là 7m x7m.  
 2.2. Bài thực hành số 3.2.2 

Xác định khoảng cách trồng Bơ và cắm cọc tiêu  
 2.3. Bài thực hành số 3.2.3 

Đào hố trồng Bơ 
 C. Ghi nhớ 
 - Các điều kiện trồng Bơ không được đảm bảo thì nên trồng dày và ngược 
lại. 
 - Khi đào hố nên để riêng lớp đất mặt 1 bên. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 3: CHUẨN BỊ PHÂN BÓN LÓT VÀ BÓN LÓT 
Mã bài: MĐ03-03 

 Mục tiêu: 
 - Chọn được loại phân bón lót phù hợp cho Bơ; 
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 - Chuẩn bị  được các loại phân hữu cơ để bón lót đảm bảo chất lượng; 
 - Bón lót đủ lượng phân và đúng cách.  
 A. Nội dung chi tiết 
 1. Chọn loại phân 
 1.1. Phân hữu cơ  

Phân hữu cơ có tác dụng cải tạo đất rất tốt đặt biệt là làm cho đất tơi xốp 
giúp cho rễ cây phát triển tốt. 

Phân hữu cơ khi bị phân giải, cung cấp cho đất 1 lượng chất dinh dưỡng. 
Hơn nữa trong phân hữu cơ có nhiều mùn, khi bón vào đất ngăn được xói mòn, 
rửa trôi chất dinh dưỡng của đất.  

Trong phân hữu cơ còn có một lượng lớn vi sinh vật có lợi cho đất 
Như vậy, khi sử dụng phân hữu cơ cho đất sẽ làm cho các chế độ nhiệt, 

nước, không khí và dinh dưỡng trong đất được điều hòa.  
Có nhiều loại phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân phế phẩm 

nông nghiệp, phân rác… 
Loại phân sử dụng phổ biến nhất trong bà con nông dân là phân chuồng 

như phân trâu, bò, lợn, gà, vịt… 
Trong thực tế sản xuất, việc bón lót phân hữu cơ cho cây trồng càng nhiều 

thì càng tốt. Đây là loại phân duy nhất dù bón nhiều cũng không gây hại cho cây 
mà còn bồi dưỡng và bảo vệ đất.  
 1.2. Phân vô cơ 
 1.2.1. Phân lân  

Có thể chọn 1 trong 2 loại phân lân sau để bón cho phù hợp với đất hoặc 
cũng có thể bón thay đổi cho nhau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Phân lân nung chảy: bón lót 

phân lân nung chảy có tác dụng cung 
cấp lân kịp thời cho sự phát triển của 
bộ rễ phát triển trong giai đoạn đầu, 
đồng thời trong lân nung chảy có 
tính kiềm có tác dụng cải tạo đất 
chua rất tốt.  
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Hình 3.3.1: Bao phân lân nung 
chảy Văn Điển 

Ngoài ra trong phân lân nung chảy còn có các nguyên tố đi kèm như 
canxi, magiê và nhiều nguyên tố vi lượng khác. 
 

 
Phân lân supe: đây là phân dễ tiêu, 

có thể dùng để bón lót và bón thúc, 
trong phân còn có chứa nguyên tố lưu 
huỳnh nên bón rất tốt cho những vùng 
đất bị thiếu lưu huỳnh. Phân này 
không tốt trên đất chua. 
 

 

Hình 3.3.2: Bao phân lân supe 
 1.2.2. Phân đạm 

Có thể sử dụng một trong hai loại phân đạm phổ biến sau đây 
- Phân đạm amon sunphat (Nông dân thường gọi là phân SA):  
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Hình 3.3.3: Bao phân SA 

- Phân đạm Urê: 
Có rất nhiều tên phân urê trên thị trường, người nông dân có thể chọn 1 

trong các loại sau: urê Hà Bắc,  urê Phú Mỹ, urê Cà Mau… 

 

 

Hình 3.3.4: Phân đạm Urê Phú Mỹ 
 1.2.3. Phân Kali 
 Trên thị trường hiện nay có 2 loại phân kali là Kali clorua và Kali sun 
phát. Ta có thể chọn 1 trong 2 loại phân này để bón cho cây Bơ. 
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- Phân Kali clorua 

 

Hình 3.3.5: Bao phân Kaliclorua  
 

 
 
 
- Phân Kali sun phát 

 

Hình 3.3.6: Bao phân kali sun phát 
Ngoài ra, còn có thể sử dụng phân hỗn hợp NPK, phân hữu cơ vi sinh, tro 

bếp và vôi bột để bón lót cho cây Bơ. 
 2. Tính toán lượng phân bón 

Tùy theo diện tích đất trồng, tùy thuộc vào khả năng đầu tư của từng hộ 
gia đình mà cân đối để chuẩn bị lượng phân bón lót cho phù hợp.  

Lượng phân cần chuẩn bị bón lót cho 1 hố trồng Bơ như sau: 
5-10 kg phân hữu cơ.  
0,5 – 1 kg super lân hay phân lân nung chảy 
0,5 kg vôi 

 Nếu có điều kiện đầu tư, ta bón thêm 
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 0,2 kg đạm urê (1 kg bón cho 5 hố) 
 0,2 kg Kali clorua (1kg bón cho 5 hố) 
 3. Ủ phân hữu cơ 

Phân hữu cơ là loại phân quý, tăng cường dinh dưỡng, lượng mùn và vi 
sinh vật có lợi cho đất, có lợi cho cây. Để có phân hữu cơ hoai mục bón cho cây 
Bơ ta phải ủ từ phân hữu cơ tươi. Tùy vào loại phân ta có cách ủ khác nhau. 

Khi ủ phân chuồng hoặc phân xanh, để làm tăng chất lượng phân ủ, ta nên  
ủ kết hợp với một trong các loại sau:  

- Phân lân Super tỷ lệ 2- 5%;  
- Phân vi sinh Sông Danh tỷ lệ 2-3%;  
- Chế phẩm EM thứ cấp tỷ lệ 1-1,5 lít dung dịch nồng độ 1-5% tưới cho 

1-2 tạ phân chuồng;  
- Chế phẩm Penac PR 5-10gói/tấn phân  
- Chế phẩm Bio-Plant (5ml/20lit nước trộn 1 tấn phân). 
Đối với phân chuồng hoặc phân xanh ta chọn một trong 2 cách ủ sau:  

 3.1. Ủ nổi 
- Trộn đều các loại phân cần ủ với nhau  
- Gom phân chất thành đống có độ cao 1,5-2m, đường kính tuỳ số lượng 

phân đem ủ.  
- Nén chặt đống phân,  
- Nhồi một ít đất với nước thành bùn nhão  
- Trát một lớp bùn nhão kín toàn bộ đống phân, trên đỉnh đống phân để 

chừa một lỗ hình tròn có đường kính 20-25cm để tưới nước 
- Che đống ủ bằng nilon hay xác hữu cơ  
- Tưới nước hoặc nước dải bổ sung 15-20 ngày/lần 
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Sau 2- 3 tháng thì đống phân 
hoàn toàn hoai mục, phân tơi xốp, 
không có mùi hôi thối, đem bón cho 
cây trồng rất tốt. 

 
Hình 3.3.7: Phân hữu cơ hoai mục 

 3.2. Ủ chìm 
- Chọn vùng đất cao ráo, đào hố ủ sâu: 1,0-1,5m, đường kính hố ủ: 1,5-3m 

(tuỳ lượng phân cần ủ).  
- Lót phần chìm của hố ủ bằng nilon hay lá chuối tươi để chống nước 

ngầm xâm nhập hoặc nước phân chảy đi. 
- Trộn đều các loại phân với 

nhau;  
- Cho phân xuống hố ủ 
- Nén chặt đống phân; 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.3.8: Ủ phân xanh

- Che đống ủ bằng nilon hay 
xác hữu cơ;  

- Tưới nước hoặc nước dải bổ 
sung 15-20 ngày/lần 

 
 
 

 
Hình 3.3.9: Che đồng ủ
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Sau 2-3 tháng phân hoai mục hoàn toàn. 
Chất lượng phân ủ đạt yêu cầu là: phân tơi xốp, có màu nâu đen, không 

còn mùi hôi. 
 4. Bón lót 
 4.1. Chuyển phân ra ruộng 

Phân hữu cơ bón lót được vận chuyển và đổ đống ra lô. Cần phân bố đều 
các đống phân trên ruộng để thuận tiện cho việc rải phân vào hố. 

 
Hình 3.3.10: Phân đổ ra lô 

 Chú ý:  
- Khi đổ phân ra vườn nên đổ phía xa trước, phía gần đổ sau. 
- Nếu đổ phân ra vườn một thời gian sau mới bón thì nên che kín đống 

phân, để đảm bảo chất lượng phân. 

 

Hình 3.3.11: Che đậy phân ở ngoài lô 
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 4.2. Bón lót 

Công việc bón lót phải được tiến hành trước khi trồng khoảng 1 tháng. 

Tuần tự các bước bón phân lót như sau: 

 

 

- Đổ phân hữu cơ lên phần lớp 

đất mặt của 1 bên hố; 

 

Hình 3.3.12: Đổ phân để trộn đất 

- Kéo đất và phân lấp xuống hố 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.3.13: Lấp hố 

 

 

- Dẫm chặt đất, phân trong hố 
 

 

 

 

 

Hình 3.3.14: Dẫm chặt hố 
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 5. Xử lý hố trồng 

 Để phòng trừ một số loại côn trùng trong đất phá hại cây con khi mới 

trồng ta nên xử lý hố trồng trước. 

 
Hình 3.3.15: Côn trùng trong đất phá hại cây 

 * Chọn thuốc để xử lý: tuỳ vào vùng đất có nguy cơ bị loại côn trùng nào 

sẽ phá hại ta có thể chọn 1 trong các loại thuốc sau: 

 

 

- Thuốc trừ mối 

Hình 3.3.16: Thuốc trừ mối 
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- Vôi bột: vôi bón vào đất để 
diệt mầm mống sâu bệnh hại trong 
đất, đồng thời có khả năng cải tạo độ 
chua của đất và chống rửa trôi, xói 
mòn.  

 
Hình 3.3.17: Bao vôi bột

 
 
 
Khi bón vôi nên rải đều vôi và 

trộn khắp hố sẽ có tác dụng tốt hơn. 
 
 
 

 

Hình 3.3.18: Bón vôi

- Thuốc xử lý đất Regent để 

xử lý hố 

 
 

        

 

 

  
Hình 3.3.19: Thuốc sát trung Regent 
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- Thuốc xử lý đất Furadan để 

xử lý hố 

 

 

 

 

  

Hình 3.3.20: Thuốc Furadan

* Rải thuốc vào hố 

      
Hình 3.3.21: Rải thuốc vào hố   Hình 3.3.22: Thuốc đã rải trên hố

 

 
* Lấp đất: ta lấp đầy đất lên 

mặt hố  
 
Như vậy, hố trồng Bơ đã được 

chuẩn bị xong, chúng ta chỉ còn chờ 
đến thời điểm trồng. 
 

 
Hình 3.3.23: Hố đã lấp đầy đất
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 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Phân bót lót thường dùng là … 

 a. Phân hữu cơ 
 b. Phân lân 
 c. Vôi 
 d. cả a, b, c đều đúng 

 1.2. Phân hữu cơ bón cho cây Bơ có tác dụng ... 
 a. làm cho đất tơi xốp, rễ phát triển tốt 
 b. cung cấp dinh dưỡng cho cây 
 c. cung cấp vi sinh vật có lợi cho đất. 
 d. cả a, b, c đều đúng 
 1.3. Khi ủ phân chuồng nên trộn thêm phân ... 
 a. Lân super  
 b. Lân nung chảy  
 c. Vôi 
 d. cả a, b, c đều đúng 
 1.4. Nên ủ phân chuồng với ... 
 a. Lân supe  

b. Phân vi sinh  
c. Chế phẩm EM 

 d. cả a, b, c đều đúng 
 1.5. Cắt, ủ cây phân xanh vào lúc nào là hợp lý ... 
 a. khi cây mọc tốt 
 b. khi cây bắt đầu ra hoa 
 c. khi cây nở hoa nhiều 

 d. cả a, b, c đều đúng 
 1.6. Phân đổ ra ruộng rồi thì không cần bảo quản nữa. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.7. Bón lót vào thời gian nào là thích hợp? 
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a. Trước khi trồng 3 tháng  
b. Trước khi trồng 2 tháng  
c. Trước khi trồng 1 tháng 

 d. Bón ngay trước lúc trồng 
 2. Bài tập thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 3.3.1 

Ủ phân chuồng bằng phương pháp ủ nổi 
 2.2. Bài thực hành số 3.3.2 

Bón lót phân hữu cơ cho cây Bơ 
 2.3. Bài thực hành số 3.3.3 
 Xử lý côn trùng gây hại trước khi trồng 
 C. Ghi nhớ: 
 - Nên ủ phân chuồng với supe lân, không ủ với lân nung chảy hoặc vôi 
 - Bón lót phân hữu cơ càng nhiều càng tốt  
 - Nên bón lót trước khi trồng 1 tháng 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 4: TRỒNG MỚI 
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Mã bài: MĐ03-04 
  Mục tiêu: 
 - Chọn được thời điểm trồng mới phù hợp với mùa vụ của địa phương; 
 - Đưa cây giống ra ruộng trồng an toàn, kịp thời, không vỡ bầu đất, dập, 
gẫy, cây; 
 - Thao tác thành thạo các bước công việc móc hố, loại bỏ túi bầu, đặt cây 
lấp đất và định vị cây;  
 - Đảm bảo vệ sinh môi trường.  
 A. Nội dung chi tiết 
 1. Chuẩn bị trồng 
 1.1. Xác định thời điểm trồng mới 
 Cây Bơ là cây trồng thích hợp trong điều kiện nhiệt đới có nhiệt độ từ 24 - 
300C, ẩm độ không khí vào khoảng 75 - 80% nên trồng được quanh năm nếu 
chủ động được nguồn tưới và điều kiện trồng trọt. 

Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất thời điểm trồng thích hợp nhất là vào 
đầu mùa mưa của các vùng để giảm chi phí tưới nước.  
 1.2. Bốc, xếp cây giống 
 * Cây giống tự sản xuất:  

Một số nhà vườn có thể tự sản xuất cây giống để trồng việc bốc cây từ 
vườn ươm và xếp cây giống lên xe vận chuyển thường chủ động hơn. 
 - Chọn cây giống đạt tiêu chuẩn đem trồng 
 - Bốc cây xếp cẩn thận vào 
sọt, mỗi sọt nên cho 10 cây để bê 
vừa sức và dễ kiểm soát số cây. 
 - Bê sọt cây cẩn thận để tránh 
vỡ bầu đất. 

- Xếp cây lên xe theo từng 
lớp, tránh làm gãy cây ở lớp dưới và 
xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài. 

 
Hình 3.4.1: Xếp cây trên xe
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 - Mỗi lần xếp cây xong, ta đánh 1 gạch vào sổ ghi chép. Mỗi gạch tương 
ứng với 1 sọt ( 10 cây). Cách ghi như hình 3.4.2 

 
Hình 3.4.2: Ghi lại số sọt cây 

 Khi đã bốc cây xong hoặc đầy xe, ta tính tổng số cây đã bốc. 
Cách tính như sau: ta đếm tổng số ô đã gạch đầy nhân 5 và cộng thêm các 

gạch còn lẻ ở ô cuối cùng, tất cả nhân với 10 sẽ ra số cây. 
 Ví dụ: tính số cây có trong hình 3.4.2  
 Có tổng số ô đầy là 12 ô và 2 gạch lẻ 
 Ta lấy:  (12 x 5) + 2 = 62 (gạch) 
 Lấy:  62 x10 = 620 (cây) 
 Hoặc có thể tính 2 ô đầy là 100 cây, 12 ô đầy có 600 cây, cộng với 2 gạch 
là 20 cây. Tổng cộng có 620 cây. 
 * Trường hợp không tự sản xuất được cây giống.  

- Trước khi bốc cây ta nên thống nhất với chủ vườn về tiêu chuẩn cây 
giống cần mua. 

- Chọn 1 vài cây đạt tiêu chuẩn làm mẫu 
- Cử người giám sát, kiểm tra chất lượng và số lượng cây giống. 

 1.3. Vận chuyển và rải cây giống ra lô  
 Nên vận chuyển cây ra lô đồng thời với thời điểm trồng để đỡ công bảo 
quản và đảm bảo chất lượng cây giống. 
 - Dùng xe rùa để vận chuyển cây đến vị trí hố trồng. 
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Hình 3.4.3: Xe rùa để chở cây ra lô  
- Cẩn thận đặt cây vào cạnh hố, mỗi hố đặt một cây. 
- Nên rải cây giống ở vị trí xa đường trước, vị trí ở gần rải sau, để tránh đi 

lại ở khu vực đã rải cây rồi hoặc đã trồng rồi sẽ làm hư hỏng cây. 
- Nên rải cây vừa đủ trồng trong ngày, không nên rải cây trước nhiều ngày 

trên vườn.  
 2. Trồng 
 2.1. Móc hốc  
 Móc hốc là tạo 1 lỗ sâu, rộng bằng với kích thước của bầu cây để đặt cây 
vào đó trồng. 
 - Đảo đất và phân: dùng cuốc đảo đều đất và phân trong hố. 

 

Hình 3.4.4: Đảo đất trong hố  
-  Xác định vị trí đặt cây 
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 Dùng thước trồng để xác định vị trí đặt cây. Căn cứ vào 2 cọc tiêu đã cắm 
trước khi đào hố, ta đặt thước trồng sao cho 2 khuyết ở 2 đầu thước trùng với 2 
cọc tiêu, vị trí khuyết 1 chính là vị trí hốc trồng cây. 

 
Hình 3.4.5: Vị trí trồng cây 

-  Đánh đấu vị trị đặt cây 
- Móc hốc:  
Dùng dụng cụ thuổng đơn hoặc thuổng đôi để móc hốc: 
 
Thuổng đơn: nhẹ hơn nhưng 

khó tạo hốc hơn, nên làm lâu hơn. 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.4.6: Thuổng đơn
 

Thuổng đôi: nặng hơn nhưng 
tạo hốc nhanh hơn, hốc vừa với kích 
thước bầu cây hơn.  
 

 
Hình 3.4.7: Thuổng đôi 
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Hình 3.4.8: Móc hốc 
  

- Kiểm tra kích thước hốc: Đặt 
thử cây vào hốc xem đã vừa hay 
chưa, nếu đã vừa với bầu cây thì hốc 
đã đảm bảo, còn chưa vừa với bầu 
cây ta móc sâu thêm cho vừa. 

 
Hình 3.4.9: Kiểm tra kích thước hố 

 2.2. Cắt túi bầu  
 Do bầu đất cây giống Bơ to nên khi loại bỏ túi bầu đòi hỏi cẩn thận và 
phải đúng quy trình, nếu không bầu dễ bị vỡ, ảnh hưởng đế khả năng phục hồi 
của cây con sau này. 
 Các bước loại bỏ túi bầu 
  

- Cắt đáy bầu: cắt phần đáy 
của túi bầu, vị trí cắt cách đáy bầu  
1- 2cm 

 

Hình 3.4.10: Cắt đáy túi bầu 



45 

 

 

  
- Rạch bầu: dùng dao rạch 

giấy, rạch dọc bầu từ dưới lên hơn 
nữa chiều dái bầu. 

 
Hình 3.4.11: Rạch bầu 

 
 

  
Chú ý:  không được bóc hết 

túi bầu trước rồi mới đặt cây vào hốc 
trồng. Làm như vậy dễ bị vỡ bầu đất 
ảnh hưởng đến bộ rễ và khả năng 
phục hồi sau trồng của cây.  

 
Hình 3.4.12: Gỡ bỏ túi bầu trước

 2.3. Đặt cây và lấp đất 
Tiến hành thao các bước sau: 

  
 

Bước 1: sau khi cắt túi bầu 
xong, dùng hai tay bê nguyên túi và 
bầu đất đặt vào hốc. 

 

Hình 3.4.13: Đặt bầu đất vào hố 
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Bước 2: từ từ, kéo túi bầu ở 

phía dưới, xé tiếp phần túi phía trên 
và lấy túi bầu ra khỏi hốc. 

 

 
Hình 3.4.14: Gỡ bỏ túi bầu 

 
 

Chú ý: không được để nguyên 
túi bầu trồng xuống hố. Nếu để 
nguyên túi bầu rễ sẽ khó ăn ra ngoài 
đất mà chỉ co cụm quanh trong túi 
bầu, đến một thời gian sau (1 vài 
năm) túi bầu hết dinh dưỡng cây còi 
cọc dần và chết. 

 
Hình 3.4.15: Đặt nguyên túi bầu vào 

hốc 
 
 
 

Bước 3: cho đất vào hơn nữa 
hốc rồi nện chặt phần đất đã lấp 
 

 Hình 3.4.16: Lấp 1 phần đất vào hố 
 

  



47 

 

Bước 4: tiếp tục lấp đất cho 
đến khi đất phủ hết mặt bầu, ta nén 
chặt đất quanh bầu 

 Hình 3.4.17: Đất đã lấp hết mặt bầu
Lưu ý:  
- Không nên đợi lấp đất đầy 

hố rồi mới nén chặt, làm như vậy đất 
xung quanh bầu cây không được 
chặt, một thời gian sau do tưới hoặc 
mưa làm cho đất sụt lún, cây dễ bị 
nghiêng ngã. 

 
 - Trong quá trình lấp đất, cần 
điều chỉnh cho thân cây ở tư thể 
thắng đứng vuông góc với mặt đất. 
  

Hình 3.4.18: Cây Bơ trồng thẳng 
đứng 

 3. Chăm sóc sau trồng 
 3.1. Định vị cây  
 Chúng ta cần chuẩn bị các vật liệu sau: 
 - Cây cọc: Thông thường ta nên dùng các vật liệu tre, nứa, gỗ để làm cọc 
có đường kính 1,5 – 2,0 cm, dài 1,0 – 1,2m.  
 - Dây buộc: dùng các loại dây mềm như nylon, dây nhựa… 
 Tuỳ theo kích thước của cây giống, điều kiện thời tiết khí hậu của vùng mà 
có thể chuẩn bị số lượng và kích thước cọc cho thích hợp. Số cọc cần chuẩn bị ít 
nhất là mỗi cây một cọc, nhiều nhất là gấp 3 lần số cây Bơ trồng.  
 Ở vùng hay có gió mạnh, về vụ mưa, cây giống to cao thì nên sử dụng 3 
cọc cho 1 cây.  
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 Cọc được vót nhọn, đóng chắc chắn theo thế chân kiềng, tạo góc 45 – 50o 
so với thân cây hoặc đóng thẳng theo thân cây.  

Điểm tiếp xúc của thân cây với cọc ở trạng thái tự nhiên để khi cố định 
cây vào cọc không làm ảnh hưởng xấu đến tư thế cây và bộ rễ.  

Dùng dây cột chặt vừa phải cọc với thân cây không gây tổn thương lớp vỏ 
thân chỗ tiếp xúc. Thông thường ta buộc cọc chống cây khoảng 2/3 chiều cao 
thân cây là vừa. 

   
 

Hình 3.4.19: Cắm cọc giữ cố định cây         Hình 3.4.20: Cây được giữ cố định  
 3.2. Che , tủ gốc và tưới nước 
 * Tủ gốc:  

 
 
Tủ gốc là biện pháp tốt để giữ 

ẩm cho đất, duy trì sự hoạt động hữu 
hiệu của tầng rễ ngang sát mặt đất, 
giảm số lần tưới, giảm cỏ dại, hạn 
chế xói mòn đất do mưa, hạn chế sự 
phát tán mầm bệnh nằm trong đất.  

 
Hình 3.4.21: Tủ gốc bằng thân Ngô
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Ngoài ra, khi lớp phủ hoai mục sẽ trở thành nguồn chất hữu cơ cải tạo tính 
chất của đất, cung cấp thêm 1 phần dinh dưỡng cho cây.  

Tuy nhiên, cần lưu ý là lớp phủ hữu cơ này cũng là môi trường dễ gây cháy 
vườn cây; thuận lợi cho mối phát sinh, phát triển. Do đó, cần theo dõi thường 
xuyên để có biện pháp phòng trừ khi cần thiết. 

 
 
Dùng rơm rạ khô, thân, lá cây 

khô... tủ quanh gốc cây một lớp dày 
khoảng 5 - 10 cm và cách xa gốc 
khoảng 10 - 20 cm (khoảng 1 gang tay), 
rồi lấp lên 1 lớp đất mỏng để chống gió 
bay và chống cháy. 

 
 

 Hình 3.4.22:Tủ gốc bằng rơm rạ
* Che nắng 
Nếu sau trồng trời nắng gắt, ta nên che bớt ánh nắng cho cây. Dùng lưới 

che hoặc cành cây che bớt nắng gắt vào buổi trưa. 
 

           

Hình 3.4.23: Che cây nắng cho cây 
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 * Che gió: 

 
 
Những vùng có gió mạnh, 

cũng cần che chắn gió cho cây. Ta 
có thể tận dụng bao tải, các loại cọc 
tre, cành cây tạo thành bờ che gió, 
thông thường gió 1 bên nên ta chỉ 
che 1 bên gió là được.  

 
Hình 3.4.24: Che gió cho cây Bơ 

 * Tưới nước 
Sau khi trồng phải tưới nước ngay để cây nhanh chóng hồi phục. 
 
 
 
Tưới lượng nước vừa đủ, nên 

gắn vòi tưới phun nhỏ vào ống tưới 
hoặc tưới bằng ô doa để nước dễ 
ngấm vào đất, không làm xói lỡ và 
rửa trôi. 

 
Hình 3.4.25: Vòi tưới phun 
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Những ngày nắng gắt, ta nên 
tưới từ ngọn đến gốc để điều hoà 
thân nhiệt cho cây, cây sẽ phát triển 
tốt hơn. 

 Hình 3.4.26: Tưới cây sau khi trồng
 3.3. Dọn vệ sinh sau trồng 
 Sau khi hoàn thành công việc trồng và chăm sóc sau trồng, ta thu gom 
toàn bộ các vật liệu thừa như cọc tiêu, dây buộc, bì nilon, túi bầu và các vật liệu 
khác đưa ra khỏi vườn. 

Công việc này tuy đơn giản nhưng rất cần thiết vừa bảo vệ môi trường 
vừa làm sạch vườn trồng, tiện cho việc đi lại chăm sóc cây sau này. 
 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
 1. Các câu hỏi 
 Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất để trả lời câu hỏi hoặc điền vào các 
chỗ chấm. 
 1.1. Thời điểm trồng cây Bơ thích hợp nhất là vào… 

a. Đầu mùa mưa  
b. Đầu mùa nắng 

 c. cả a, b đều đúng 
  1.2. Nên cố định số cây bốc lên theo từng sọt để tiện theo dõi. 

a. Đúng     b. Sai 
 1.3. Người mua cây giống cần phải … 

a. thống nhất tiêu chuẩn cây giống theo một số cây làm mẫu  
b. cử người giám sát, kiểm tra trong quá trình bốc xếp 
c. Cả a, b, c đều đúng 

 1.4. Rải cây giống Bơ cần phải ... 
a. rải từ gần đến xa  
b. rải đủ số cây trồng trong ngày 
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c. rải cây trước khi trồng vài ngày 
 d. cả a, b, c đều đúng 

 1.5. Hốc để trồng cây chỉ cần kích thước bằng với kích thước túi bầu 
a. Đúng     b. Sai 

 1.6. Hốc để trồng cây phải đúng ngay vào tâm hố. 
a. Đúng     b. Sai 

 1.7. Cắt túi bầu đất theo thứ tự ... 
a. cắt đáy túi, rạch túi bầu từ dưới lên  
b. cắt đáy túi, rạch túi bầu từ trên xuống  
c. rạch túi bầu từ trên xuống, cắt đáy túi 

 1.8. Bóc hết túi bầu trước khi đặt cây vào hố trồng. 
a. Đúng     b. Sai 

 1.9. Sau khi trồng cây cần phải …  
a. buột cây cố định vào 1 cọc  
b. tưới nước cho cây nếu trời nắng 
c. tủ gốc cho cây 

 d. cả a, b, c đều đúng 
 2. Các bài thực hành 
 2.1. Bài thực hành số 3.4.1: Tạo hốc trồng Bơ 
 2.2. Bài thực hành số 3.4.2: Trồng Bơ 
 2.3. Bài thực hành số 3.4.3: Chăm sóc sau khi trồng 
 C. Ghi nhớ 

- Vị trí trồng cây Bơ đúng vào tâm hố 
- Không được để nguyên túi bầu trồng xuống hố 
- Dọn sạch túi bầu trên đất sau khi trồng. 
  

 
 
 
 

Bài 5: TRỒNG XEN 
Mã bài: MĐ03 - 05 
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 Mục tiêu: 
- Nêu được tác dụng của việc trồng xen; 

- Xác định loại cây trồng xen và thời điểm trồng xen; 

- Thực hiện trồng xen. 

 

 Nội dung chi tiết: 
 1. Tác dụng của cây trồng xen 

 1.1. Che phủ đất, chống xói mòn 

Trồng xen là phương pháp trồng 
trọt theo đó trên cùng một diện tích, 
người ta trồng hai loại cây trồng cùng 
một lúc hoặc cách nhau một thời gian 
không lâu. 

Khi trồng xen sẽ có tác dụng che 
phủ đất, chống xói mòn lại tận dụng 
được sản phẩm phụ hay thu được sản 
phẩm từ cây trồng xen. Đặc biệt, ở 
các vùng đất đốc, nên trồng xen để 
bảo vệ lớp đất bề mặt, tránh bị rửa 
trôi, xói mòn, ngăn chặn sự thoái hóa 
đất như: Trồng cây lạc dai, đậu xanh, 
đậu phộng (lạc)... 

 

Hình 3.5.1. Cây họ đậu trồng xen 

         1.2. Làm tăng dinh dưỡng cho đất  

Nên trồng xen các loại cây đậu 
đỗ để cải tạo đất, tăng hàm lượng 
mùn, tăng các chất dinh dưỡng cho 
đất, đồng thời làm tăng độ ẩm trong 
đất và giảm nhiệt độ bề mặt đất.  

Hình 3.5.2. Cây đậu xanh 
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        1.3. Hạn chế cỏ dại 

Loại cây lạc trồng xen phát 
triển tốt vừa che phủ đất, tăng dinh 
dưỡng cho đất, chống xói mòn và 
còn có tác dụng làm cho cỏ dại 
không mọc được. 

 

Hình 3.5.3. Cây đậu lạc 

            1.4. Tăng hiệu quả sử dụng đất  
Khi cây trồng chính chưa cho 

thu hoạch, chúng ta đã được thu cây 
trồng xen như đậu phộng, đậu 
xanh.... Thu hoạch từ cây trồng xen 
sẽ mang lại nguồn lợi đáng kể, có 
thể chi phí cho cây trồng chính (lấy 
ngắn nuôi dài). 

Khi chăm sóc cây trồng xen 
có thể kết hợp để chăm sóc cây 
trồng chính, giúp cây trồng chính 
phát triển tốt hơn. 

 

Hình 3.5.4. Đậu lạc xen vườn bơ 

Ngoài ra, trồng cây trồng xen còn góp phần tạo dựng cảnh quan mô hình, 
tạo ra môi trường sinh thái ổn định, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. 

 2. Chọn loại cây để trồng xen 

 2.1.  Một số yêu cầu khi chọn cây trồng xen: 
 - Cây trồng xen phải là cây mọc thấp, tuyệt đối không trồng xen cây lâu 
năm trong vườn bơ. 
 - Cây trồng xen phải có rễ mọc cạn. 
 - Cây trồng xen không đòi hỏi nước và phân quá cao, không bị các loại 
sâu bệnh phá hoại cùng dạng với cây bơ. 
 - Cây trồng xen có khả năng tăng mùn cải tạo đất, nhanh thu hoạch, chi 
phí đầu tư không cao. 
 2.2. Chọn loại cây có tác dụng che phủ đất 
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Loại cây có tác dụng che phủ đất trồng bơ có nhiều loại nhưng phổ biến là 
đậu tương, đậu xanh, lạc, cỏ Stylo, cây ngô, sắn,…. Các loại cây này được trồng 
giữa hai hàng bơ để che phủ đất, hạn chế cỏ dại, chống xói mòn, sau thu hoạch 
dùng cây tủ gốc bơ để giữ ẩm. 

 2.3. Chọn loại cây có tác dụng làm phì nhiêu cho đất 

Trồng những cây họ đậu không những làm thảm phủ mà còn cung cấp một 
lượng lớn phân xanh trả lại cho đất trồng. Cây họ đậu có khả năng tạo sinh khối 
lớn, với hàm lượng dinh dưỡng có trong thân, lá cao nên khả năng giữ ẩm, tăng 
độ phì nhiêu cải tạo đất tốt, tăng lượng đạm tự nhiên giảm chi phí đầu tư chăm 
sóc cho nông dân.  

Hầu hết các loài cây họ đậu đều 
có khả năng cố định đạm là nhờ vi 
khuẩn Ri-zô-bium (vi khuẩn cố định 
đạm) có trong đất không bị ngập và 
thoáng khí. Vi khuẩn này giúp tạo 
nốt sần trưởng thành (có màu nâu đỏ 
lúc cắt ngang), nó sẽ cung cấp chất 
đạm lại cho cây sử dụng. 

 

Hình 3.5.5. Nốt sần rễ cây đậu tương 

 3. Xác định thời điểm trồng xen 

Thường trồng xen vào những 
năm đầu tiên trồng bơ, vì lúc này 
cây bơ còn nhỏ, khoảng đất trống 
còn nhiều, có thể tận dụng những 
khoảng trống giữa các hàng kép để 
trồng xen (hình 3.5.6). 
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Hình 3.5.6: Trồng xen trong vườn bơ 

 

 4. Trồng xen 

 Trồng xen các cây họ đậu với vườn bơ là một biện pháp kỹ thuật canh tác 
bền vững và hiệu quả cao. Biện pháp này cho phép tăng hiệu quả kinh tế, chống 
xói mòn, duy trì và cải thiện độ phì của đất. 

 4.1. Trồng lạc xen vườn bơ 

- Giống lạc thích hợp là MD7, 
L14 và các giống lạc mới có khả 
năng chống bệnh héo xanh vi khuẩn 
và chịu hạn cao (cũng có thể dùng 
các giống lạc địa phương nếu thích 
hợp và sẵn có). 

- Mật độ trồng đậu lạc là: giữa 
2 hàng bơ trồng 30 - 40 hàng lạc, 
cách gốc bơ 50 cm; hai hàng lạc 
cách nhau 30 cm; cây cách cây 15 
cm, gieo 1 - 2 hạt/hốc.   

Hình 2.5.7. Giống lạc L14 

 

 4.2. Trồng xen đậu tương, đậu xanh, đậu đen 
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Ngoài lạc, có thể trồng đậu 
tương, đậu xanh và đậu đen xen 
vườn bơ, cụ thể như sau:  

- Trồng xen cây họ đậu trong 
thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây bơ. 

- Mật độ trồng xen đậu xanh 
là: trồng 30 - 40 hàng đậu, cách gốc 
bơ 50 cm; hai hàng đậu cách nhau 
30 cm; cây cách cây 20 cm, gieo 1 - 
2 hạt/hốc. 

 

Hình 3.5.9. Trồng xen đậu xanh 

 4.3. Trồng xen các loại cây khác vào vườn bơ  
 - Năm thứ 1 (năm trồng mới) 

+ Đối với cây ngô lai trồng khoảng cách 20 x 75 cm xen giữa 2 hàng bơ, 
cách hàng bơ 1 mét, giữa 2 hàng bơ trồng 20 - 22  hàng ngô lai. 

+ Đối với cây khoai mì trồng khoảng cách 90 x 100 cm xen giữa 2 hàng 
bơ, cách hàng bơ 2 mét, giữa 2 hàng bơ trồng 8 - 10 hàng khoai mì. 
 - Năm thứ 2 trở đi (sau năm trồng mới) 

+ Đối với cây ngô lai trồng khoảng cách 20 x 75 cm xen giữa 2 hàng bơ 
cách tán bơ 1,5 mét. 

+ Đối với cây họ đậu các loại trồng khoảng cách 25 x 30 cm xen giữa 2 
hàng bơ cách tán bơ 1 mét. 

+ Đối với cây khoai mì trồng khoảng cách 90 x 100 cm xen giữa 2 hàng 
bơ cách tán bơ 2 mét. 

Trên các vườn bơ có độ dốc lớn có thể trồng các băng cây xen theo đường 
đồng mức để chống xói mòn và rửa trôi đất (cỏ vetiver, cốt khí). 
 5. Chăm sóc và thu hoạch cây trồng xen 

 5.1. Chăm sóc lạc 

 - Tưới nước: Tưới phun mưa quanh hay tưới thấm đủ ẩm độ từ 70 - 80%. 
Trước khi thu hoạch nên giảm nước tưới từ 60 - 65%. Khoảng 10 ngày trước 
khi nhổ đậu không tưới nước vì hạt trong đất sẽ nảy mầm. Trước khi thu hoạch 
một ngày tưới ẩm độ đạt 80 - 90% để khi thu hoạch nhổ không bị đứt quả. 

 - Trồng dặm: Sau khi gieo hạt 3 - 5 ngày, cây mọc đều, chỗ nào không có 
cây mọc thì lấy hạt ủ đã nảy mầm để trồng dặm vào đó.  
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 - Làm cỏ: Trước hoặc sau khi gieo hạt từ 1 - 3 ngày sử dụng Dual, Dual 
Gold, Ronstar trên đất trồng đậu phộng. 

+  Nếu cây cỏ đã nảy mầm và có 3 - 6 lá (14 - 18 ngày sau khi gieo), có thể 
sử dụng các loại thuốc trừ cỏ như: Gallant Super, Onecide, Targa Super, Select. 

+ Các giai đoạn sau đó chỉ làm cỏ bằng tay trên đất trồng đậu phộng. 

 - Bón phân: Lượng phân bón cho 1 ha: Phân chuồng: 2.000-2.500 
kg;  Vôi: 200-250kg;  Urê: 75kg;  Super lân: 50-75kg;  KCl: 50-60kg. 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + Vôi + KCl + 25-35 kg Super Lân + 25 
kg Urê + Thuốc trừ mối, kiến + dế. 

- Bón thúc:   

+ Lần 1: 10 - 15 ngày sau khi gieo (cây được 2 - 3 lá kép) bón 25 kg urê. 

+ Lần 2: 25 - 30 ngày sau khi gieo (cây được 2 - 3 lá kép) bón 25 urê + 25-
35 kg Super Lân. Ngoài ra có thể sử dụng phân bón lá kết hợp với các lần phun 
thuốc trừ sâu. 

 - Phòng trừ sâu bệnh:  

- Khi gieo hạt: Sau khi lấp hạt có thể rải thuốc xua đuổi kiến. mối, sâu đất 
và sâu keo tấn công khi cây vừa mọc khỏi mặt đất. dùng 10 kg BAM hay 
Basudincho rải đều cho diện tích đậu phộng trồng xen trên 1 ha. 

- Giai đoạn cây con đến cây bắt đầu ra hoa: 

+ Nhóm sâu ăn lá: Phòng trừ sâu keo, sâu xanh, sâu đục lá … Ba loài này 
nếu mật số dưới 2 con/cây thì không cần xử lý. Nếu mật số trên 5 con/m2 có thể 
sử dụng các loại thuốc như: Match , Pegasus, Amate,… 

+ Nhóm chích hút: Có 3 loài thường gặp là bọ trĩ, nhện đỏ, rầy mềm. Để 
phòng trừ nhóm này không để ruộng khô hạn, cần quan sát dưới mặt lá để phát 
hiện sớm. Đối với nhện đỏ dùng thuốc trị như Nissorun, Comite, Nhện và bọ trĩ 
có thể dùng Confidor, Admire, Actara, …và phải luân phiên thuốc. 

+ Nhóm bệnh cây: 

Đốm đen: Trên lá vết bệnh tròn màu đen thường nằm rìa ngoài mặt lá. 
Bệnh có thể xuất hiện sớm 3-5 tuần sau khi gieo. Bệnh phát triển mạnh khi 
nhiệt độ và ẩm độ cao. Khi bệnh chớm xuất hiện có thể phun các loại thuốc như 
Benomyl, Carbendazim 

Bệnh gỉ sắt: Vết bệnh là các mụn nhỏ màu vàng cam ở dưới các mặt lá. 
Khi chớm bệnh có thể phun: Daconil, Dithane M45, Bavistin … 
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Bệnh đậu đực: Cây bị bệnh thường lùn, lá có màu vàng trong khi gân lá còn 
xanh, lá dày, nhỏ, dòn, lá cong queo, đầu lá nhọn. Rầy, rệp là môi giới truyền 
bệnh. Phòng trừ rầy và rệp bằng các loại thuốc Supracide, Mospilan 3EC,... 

 - Thu hoạch 

 Khi lá trở màu, nhổ vài cây quan sát, nếu thấy 2/3 số quả đã già thì thu 
hoạch ngay. Nếu bán ăn tươi nên thu hoạch sớm hơn 10-15 ngày. 

 Khi thu hoạch lạc, chú ý sử dụng toàn bộ thân lá lạc làm phân bón tại chỗ 
cho cây dứa (vùi hoặc che phủ đất dứa). 

 5.2. Chăm sóc đậu xanh, đậu đen, đậu tương 
- Giặm hạt ở những hốc hạt không nẩy mầm bắt đầu 4 - 6 ngày sau khi gieo 

(khi mầm vừa nhú lên mặt đất). 

- Bón phân: 2 - 3 tấn phân chuồng + 30 kg P2O5 + 20 kg K2O/ha (tương 
đương 150 kg phân chuồng + 9 kg lân super + 1,5 kg kali/sào Bắc Bộ).  

Phân không nên bón một lần mà nên chia làm 3 lần.  

+ Lần thứ nhất: bón toàn bộ lân, 1/3 đạm, 1/3 kali.  

+ Lần thứ hai, bón thúc đợt 1 khi cây được 3 lá thật. Lượng phân bón là 1/3 
urê và 1/3 kali. Kết hợp bón thúc đợt 1 với làm cỏ lần đầu.  

+ Lần thứ 3 sau khi gieo 25 ngày, ta tiến hành bón thúc ra hoa toàn bộ 
lượng phân còn lại và kết hợp với làm cỏ, vun gốc.. 

- Tưới nước: luôn giữ ẩm đất thích hợp để cây phát triển tốt. Cây con chịu 
úng kém. Đậu ra bông có thể tưới tràn nhưng tránh úng gốc. Cây đậu lúc gieo và 
trổ bông cần đủ nước tưới để hạt mọc đều, ít rụng bông và hạt được no (không 
bị đậu đá). 

- Phòng trừ sâu bệnh: 

+ Sâu vẽ bùa: Phun thuốc Thianmectin 0.5ME, Pesta 5 SL,… 

+ Sâu đất, dế, dòi đục thân: Xử lý bằng Furudan hoặc Basudin hạt 2,5 - 3 
kg/1000m2. 

+ Sâu ăn tạp, sâu xanh, sâu đục trái, nhện đỏ: Phun Thianmectin 0.5 ME, 
Peata 5SL,… 

+ Rầy đen, rầy bông: Phun Thianmectin 0.5ME, Peta 5SL, Supracide, 
Confidor, Oncol,… 

+ Héo cây con: Phun Validacin, Benlat 
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+ Đốm lá, cháy lá: Phun Bavisan 50 WP, Thane M 80WP (có thể kết hợp 
với No Mildew 25 WP tăng hiệu quả phòng trừ bệnh)… 

+ Các bệnh do vi khuẩn gây ra như: Đốm lá vi khuẩn, héo xanh, đen gân 
lá,… phun Marthian 90 SP (kháng sinh cho cây trồng). 

+ Khảm vàng: Do virus gây hại vì rầy mềm, rầy xanh chích hút nhựa cây 
truyền qua. Phun các thuốc trừ rầy. 

- Lúc 18 - 20 ngày sau khi trổ hoa, trái đậu xanh bắt đầu chín, vỏ trái 
chuyển màu đen, khi thu trái cẩn thận tránh làm đứt cuống trái non, rụng nụ hoa 
(sẽ cho trái đợt kế tiếp). Mùa nắng có thể để trái chín rộ thu cách nhau 5 - 7 
ngày. Mùa mưa phải thu cách 2-3 ngày để trái và hạt không bị mất màu, kém 
phẩm chất. Khi thu hoạch, chú ý chỉ thu phần quả, còn vùi toàn bộ thân lá đậu 
làm phân bón tại chỗ cho cây bơ.  

5.3. Chăm sóc cây ngô, sắn 

 Hai loại cây lương thực này khi trồng xen trong vườn bơ có các khâu 
chăm sóc giống như chăm sóc các loại cây họ đậu trồng xen, nhưng chế độ bón 
phân và nước tưới nhiều hơn cây họ đậu. 

 

 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 1. Câu hỏi: Hãy khoanh tròn vào các đáp án cho là đúng của các câu hỏi sau 
đây? 

Câu hỏi 1: Cây trồng xen có tác dụng nào sau đây: 

a. Che phủ đất, chống xói mòn. 

b. Tăng dinh dưỡng (độ phì) cho đất. 

c. Hạn chế cỏ dại và che nắng cho cây mới trồng. 

d. Cả a, b và c. 

Câu hỏi 2: Người ta thường dùng những cây trồng nào sau đây để làm cây 
trồng xen: 

 a. Cây họ đậu. 

 b. Dây thuốc cá. 

 c. Cây lương thực 

 d. Cả a, b và c. 

Câu hỏi 3: Trồng xen cây họ đậu có tác dụng như thế nào như thế nào? 
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 a. Tăng độ phì cho đất. 
 b. Che phủ đất, chống cỏ dại và chống xói mòn. 
 c. Tăng hiệu quả kinh tế 
 d. Cả a, b và c. 
Câu hỏi 4: Cây trồng xen nào dưới đây có tác dụng làm tăng dinh dưỡng 

(độ phì) cho đất? 

 a. Cây bắp. 

 b. Cây chuối. 

 c. Cây đậu nành  

 d. Cả a, b và c 

 2. Bài thực hành 3.4.1: Trồng xen cây đậu phộng (cây lạc) vào vườn bơ.  

 

 C. Ghi nhớ:  

  Chọn và trồng cây trồng xen cây thích hợp cho vườn bơ mới trồng, không 
làm ảnh hưởng tới cây trồng chính. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 
 

 I.  Vị trí tính, chất của mô đun 

- Vị trí : Mô đun Chuẩn bị trồng và trồng mới là một mô đun chuyên môn 
nghề trong chương trình dạy nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Mô đun này 
nên học sau các mô đun Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ; Sản xuất cây Bơ 
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giống và nên học trước các mô đun Chăm sóc cây Bơ; Thu hoạch, bảo quản và 
tiêu thụ sản phẩm. Cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học. 

- Tính chất: Chuẩn bị trồng và trồng mới là mô đun bắt buộc của nghề 
“Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun sẽ tích hợp giữa kiến thức và kỹ 
năng thực hành nghề nghiệp. Mô đun này có thể tổ chức giảng dạy tại lớp học 
hoặc ngay tại vườn Bơ của hộ gia đình. 

 II. Mục tiêu mô đun 
 Kiến thức:  

 -  Mô tả được cách quan sát đất theo từng chỉ tiêu cụ thể; 

 -  Trình bày được các loại phân bón phù hợp với cây Bơ; 

 -  Nêu được khoảng cách trồng Bơ với các hình thức trồng khác nhau; 

 -  Trình bày được các bước kỹ thuật trồng cây Bơ; 

 -  Trình bày được các bước kỹ thuật trồng xen. 

 Kỹ năng:  

 - Chuẩn bị được đất trồng phù hợp với yêu cầu của cây Bơ; 

 - Chọn được khoảng cách, mật độ trồng và loại phân bón lót phù hợp cho 
với cây Bơ; 

 - Thực hiện trồng Bơ đúng kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.  

 - Thực hiện trồng xen đúng kỹ thuật, nhằm tăng thêm hiệu quả kinh tế.  

 Thái độ:  

- Có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. 

 

 

 III. Nội dung chính của mô đun: 

Mã bài Tên bài Loại 
bài 
dạy 

Địa 
điểm 

Thời gian 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

MĐ03-01 Bài 1: Chọn đất 
và làm đất 

Tích 
hợp 

Cơ sở 
sản xuất 

16 4 11 1 
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MĐ03-02 Bài 2: Thiết kế 
vườn trồng và 
đào hố 

Tích 
hợp 

Cơ sở 
sản xuất 

16 2 13 1 

MĐ03-03 Bài 3: Chuẩn bị 
phân bón lót và 
bón lót 

Tích 
hợp 

Cơ sở 
sản xuất 

16 4 11 1 

MĐ03-04 Bài 4: Trồng 
mới 

Tích 
hợp 

Cơ sở 
sản xuất 

16 2 13 1 

MĐ03-05 Bài 5: Trồng xen Tích 
hợp 

Vườn Bơ 12 4 8  

Kiểm tra kết thúc mô đun  4   4 

Cộng  80 16 54 8 

 
 * Ghi chú: Kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nên thời gian 
kiểm tra được tính trong tổng số giờ thực hành. 
 
 IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập thực hành 
 4.1. Bài 1: Chọn đất và làm đất  
 * Bài thực hành số 3.1.1: Quan sát đất  
 - Nguồn lực cần thiết: Cuốc, xẻng, dao, thước dây 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại các đặc trưng cần quan sát  .  
 + Gọi 3-5 học viên lên nhận biết từng đặc trưng cụ thể.   
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 
giao cho mỗi nhóm quan sát các đặc trưng đất, ghi chép kết quả.  
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
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 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại cơ sở sản xuất hoặc vườn của hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

Nhận biết được loại thực vật và khả năng sinh trưởng của chúng 
Nhận biết được các tính chất vật lý đặc trưng của đất 

 * Bài thực hành số 3.1.2: Thực hành chọn đất trồng cây Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, bảng kết quả quan sát đất, tài liệu yêu 
cầu đất của cây Bơ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại yêu cầu về đất của cây Bơ.  
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên. 
 + Mỗi nhóm so sánh mức độ phù hợp của loại đất quan sát với yêu cầu đất 
của cây Bơ và cho kết luận.  
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
 - Địa điểm: Tại lớp học hoặc nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: Chọn được đất phù hợp cho cây Bơ 
 * Bài thực hành số 3.1.3: Làm đất trồng cây Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Cuốc, xẻng, thước  
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nêu yêu cầu kỹ thuật làm đất trồng Bơ trên 
các loại đất khác nhau.  
 + Các học viên còn lại lắng nghe và phát biểu  ý kiến bổ sung. 
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 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên, 
giao cho mỗi nhóm làm 500m2 đất trồng cây Bơ.  
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm: Làm đất phù hợp với từng loại đất 
 4.2. Bài 2: Thiết kế vườn trồng và đào hố  
 * Bài thực hành số 3.2.1: Tính số cây Bơ cần trồng của 1 một vùng đất có 
diện 35 ha, trồng theo khoảng cách là 7m x7m. 
 - Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên hướng dẫn cách tính.  
 + Học viên quan sát, lắng nghe. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên,  
 Bước 3: 
 + Các nhóm thực hiện công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại lớp học hoặc nhà hộ gia đình  
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm: Tính đúng số cây cần trồng  
 * Bài thực hành số 3.2.2: Xác định khoảng cách trồng Bơ và cắm cọc tiêu 
 - Nguồn lực cần thiết: Dây thừng, cọc tiêu 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
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 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại khoảng cách trồng Bơ.  
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên,  
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: xác định khoảng cách trồng Bơ trên diện tích 
500m2. 
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm: Xác định đúng khoảng cách trồng Bơ 
 * Bài thực hành số 3.2.3: Đào hố trồng Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Cuốc, thước trồng, xẻng, thước dây 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại kích thước hố trồng Bơ.  
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên.  
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: mỗi nhóm đào 30 hố trồng Bơ 
 Bước 3: Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực 
hiện công việc. 
 Bước 4: Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 
nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 
 - Địa điểm:Tại nhà hộ gia đình  
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  
 Hố đúng vị trí 
 Hố đúng kích thước 
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 4.3. Bài 3: Chuẩn bị phân bón lót và bón lót 
 * Bài thực hành số 3.3.1: Ủ phân chuồng bằng phương pháp ủ nổi 
 - Nguồn lực cần thiết: Phân chuồng 10-15 khối, phân lân super 100kg, 
cuốc, rơm rạ 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nêu cách ủ phân chuồng bằng phương pháp 
ủ nổi.  
 + Các học viên còn lại phát biểu  ý kiến bổ sung. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên. 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: ủ 2-3 khối phân chuồng 
 Bước 3: Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực 
hiện công việc. 
 Bước 4: Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các 
nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại nhà hộ gia đình  
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+Trộn đều phân lân với phân chuồng 
+Nén chặt đống phân 
+ Đậy kín  

 
 * Bài thực hành số 3.3.2: Bón lót phân hữu cơ cho cây Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Phân hữu cơ hoai, sọt, cuốc 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nhắc lại quy trình các bước bón phân lót.  
 + Các học viên còn lại phát biểu  ý kiến bổ sung. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: mỗi nhóm bón lót 30 hố.  
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 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+Trộn đều phân và lớp đất mặt  
+ Lấp đầy hố 
+ Dẫm chặt 

 * Bài thực hành số 3.3.3: Xử lý côn trùng gây hại trước khi trồng 
 - Nguồn lực cần thiết:  

Thuốc xử lý kiến, mối, cuốc, kéo 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: Giáo viên hướng dẫn các bước thực hiện  
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên,  
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: mỗi nhóm xử lý 30 hố trồng Bơ 
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 3 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng 
+ Thực hiện đúng quy trình các bước 

 
 4.4. Bài 4: Trồng mới  
 * Bài thực hành số 3.4.1: Tạo hốc trồng Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Thuổng, cây giống Bơ 
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 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên hướng dẫn cách làm  
 + Gọi 3-5 học viên lên làm mẫu.   
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: mỗi nhóm tạo 30 hốc trồng cây Bơ 
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất 
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: 
  + Hốc đúng vị trí 

+ Tạo hốc vừa với kích thước bầu đất 
+ Đảm bảo số lượng hốc 

 
 * Bài thực hành số 3.4.2: Trồng Bơ 
 - Nguồn lực cần thiết: Cây bơ giống 150-200 cây, cuốc, dao rạch giấy, 
dao cắt đáy bầu, thước trồng 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên hướng dẫn cách làm  
 + Gọi 3-5 học viên lên làm mẫu.   
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: mỗi nhóm trồng 30 cây Bơ. 
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 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 4 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 -Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Trồng đúng tâm hố 
+ Không làm vỡ bầu 
+ Trồng cây đứng thẳng 
+ Lấp đất kín bầu và nện chặt 

 * Bài thực hành số 3.4.3: Chăm sóc sau khi trồng 
 - Nguồn lực cần thiết: Cọc, dây buột, nước tưới, vật liệu che nắng, sọt 
 - Cách tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: 
 + Giáo viên gọi 3-5 học viên nêu các công việc chăm sóc sau trồng.  
 + Gọi 3-5 học viên lên làm mẫu.   
 + Các học viên còn lại quan sát và phát biểu  ý kiến. 
 + Giáo viên nhận xét. 
 Bước 2: 
 + Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm mỗi nhóm 5-6 học viên 
 + Giao nhiệm vụ cho nhóm: chăm sóc 30 cây sau trồng 
 Bước 3: 
 + Mỗi nhóm tổ chức nhận dụng cụ, phân công nhiệm vụ và thực hiện 
công việc. 
 Bước 4: 
 + Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả của các nhóm.  
 - Thời gian cần thiết để thực hiện công việc: 5 giờ 
 - Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ 
 - Tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ Cây đứng thẳng 
+ Ẩm độ đất phù hợp 
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+ Dọn sạch bao bì trên ruộng 
 4.5. Bài 5: Trồng xen 
 * Bài thực hành số 3.5.1: Trồng xen cây đậu phộng (cây lạc) vào vườn bơ 

- Nguồn lực:  
+ 1 ha vườn bơ mới trồng.  
+ 6 kg hạt giống lạc.  
+ Dụng cụ: 9 cuốc, 9 dao, 01 hệ thống tưới (dùng chung cho 3 nhóm), 03 

thúng, 01 cân (dùng chung).  
+ Phân bón: 9 kg phân bón ure, 30 super lân, 9 kg phân hỗn hợp NPK và 

thuốc bảo vệ thực vật . 
- Cách thức tiến hành: Chia nhóm, mỗi nhóm 10 người, nhận 3.000 m2 

vườn dứa mới trồng + 2 kg hạt giống đậu phộng để trồng xen. Dụng cụ để trồng 
cây trồng xen như 3 cuốc, 3 dao, hệ thống tưới (dùng chung), 01 thúng, cân 
(dùng chung). 3 kg phân bón ure, 10 kg super lân, 3 kg phân hỗn hợp NPK và 
thuốc bảo vệ thực vật.  

- Nhiệm vụ của mỗi nhóm: Nhận dụng cụ, vật tư, vườn trồng và thực hiện 
hiện trồng cây trồng xen là cây đậu phộng. 

- Địa điểm: Tại vườn hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất Bơ. 
- Thời gian hoàn thành: 6 giờ.  

-Tiêu chuẩn của sản phẩm: Trồng xen đúng quy trình kỹ thuật về mật độ, 
khoảng cách và không ảnh hưởng đến cây trồng chính. 
 V. Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 
 5.1. Bài 1: Chọn đất và làm đất 
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Đáp án a c c a d a c b d b 

 
 Bài tập thực hành: 

- Bài thực hành số 3.1.1: Quan sát đất  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Nhận biết được các loài thực vật  Căn cứ vào sản phẩm 
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2 Đánh giá được khả năng sinh trưởng 
thực vật trên đất 

Căn cứ vào sản phẩm 

3 Nhận biết được các tính chất vật lý đặc 
trưng của đất 

Theo dõi quá trình và 
căn cứ vào sản phẩm  

 -  Bài thực hành số 3.1.2: Thực hành chọn đất trồng cây Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Chuẩn bị đầy đủ tài liệu tham khảo  Quan sát quá trình và căn 
cứ vào sản phẩm 

2 Chọn được đất phù hợp cho cây Bơ Quan sát quá trình và căn 
cứ vào sản phẩm  

 - Bài thực hành số 3.1.3: Làm đất trồng cây Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ  Quan sát quá trình và căn 
cứ vào sản phẩm 

2 Làm đất phù hợp với từng loại đất Quan sát quá trình và căn 
cứ vào sản phẩm  

 
 5.2. Bài 2: Thiết kế vườn trồng và đào hố 
 Bài tập lý thuyết:  

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Đáp án a d a b a a c 

 
 Bài tập thực hành: 
 - Bài thực hành số 3.2.1: Tính số cây Bơ cần trồng của 1 một vùng đất có 
diện 35 ha, trồng theo khoảng cách là 7m x7m.  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Tính đúng số cây cần trồng Căn cứ vào sản phẩm 

 - Bài thực hành số 3.2.2: Xác định khoảng cách trồng Bơ và cắm cọc tiêu  
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Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Xác định đúng khoảng cách trồng Bơ Căn cứ vào sản phẩm 

2 Cắm cọc đúng vị trí Căn cứ vào sản phẩm  

3 Đóng chắc cọc vào đất  Quan sát  quá trình thực 
hiện 

 
 - Bài thực hành số 3.2.3: Đào hố trồng Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Xác định hố đúng vị trí Căn cứ vào sản phẩm 

2 Hố đúng kích thước Căn cứ vào sản phẩm  

3 Đảm bảo số lượng hố  Căn cứ vào sản phẩm 

 
 
 
 5.3. Bài 3: Chuẩn bị phân bón lót và bón lót 

Bài tập lý thuyết  
Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Đáp án d d a d c b c 

 
 Bài tập thực hành: 
 - Bài thực hành số 3.3.1: Ủ phân chuồng bằng phương pháp ủ nổi 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trộn đều phân lân với phân chuồng Kiểm tra 

2 Nén chặt đống phân Căn cứ vào sản phẩm 

3 Đậy kín  Căn cứ vào sản phẩm  
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 - Bài thực hành số 3.3.2: Bón lót phân hữu cơ cho cây Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Trộn đều phân và lớp đất mặt  Kiểm tra 

2 Lấp đầy hố Căn cứ  vào sản phẩm 

3 Dẫm chặt Căn cứ vào sản phẩm 

4 Đảm bảo số lượng Căn cứ vào sản phẩm 

 - Bài thực hành số 3.3.3: Xử lý côn trung gây hại trước khi trồng 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng Kiểm tra 

2 Thực hiện đúng quy trình các bước Quan sát quá trình thực 
hiện 

3 Đảm bảo số lượng Căn cứ vào sản phẩm 

 
 5.4. Bài 4: Trồng mới 
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

Đáp án a a c b a a a b d 

Bài tập thực hành:  
 - Bài thực hành số 3.4.1: Tạo hốc trồng Bơ 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Hốc đúng vị trí Quan sát quá trình thực hiện  

2 Tạo hốc vừa với kích thước bầu đất Căn cứ vào sản phẩm 

3 Đảm bảo số lượng hốc Căn cứ vào sản phẩm  

 
 - Bài thực hành số 3.4.2: Trồng Bơ 
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Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Không làm vỡ bầu Quan sát quá trình thực hiện 

2 Trồng cây đứng thẳng Căn cứ vào sản phẩm  

3 Lấp đất kín bầu và nện chặt Căn cứ vào sản phẩm 

4 Đảm bảo số lượng Căn cứ vào sản phẩm 

 
 - Bài thực hành số 3.4.3: Chăm sóc sau khi trồng 

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Cây đứng thẳng Căn cứ vào sản phẩm 

2 Ẩm độ đất phù hợp Căn cứ vào sản phẩm 

3 Dọn sạch bao bì trên ruộng Quan sát quá trình thực hiện 

 
 
 5.5. Bài 5: Trồng xen 
 Bài tập lý thuyết: 

Căn cứ vào đáp án bài tập trắc nghiệm sau đây để chấm điểm lý thuyết.  

Câu hỏi 1.1 1.2 1.3 1.4 

Đáp án d d d c 

 
 
 Bài tập thực hành:  
 - Bài thực hành số 3.5.1. Trồng xen cây đậu phộng (cây lạc) vào vườn bơ.  

Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá 

1 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu đầy đủ Căn cứ vào sản phẩm 

2 Thực hành trồng xen đúng kỹ thuật Căn cứ vào sản phẩm 

3 An toàn lao động Quan sát quá trình thực hiện 
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VI. Tài liệu tham khảo 
1. Kỹ thuật trồng chăm sóc Cây Bơ - Viện nghiên cứu nông lâm nghiệp Tây 
nguyên. 

2. Nguyễn Văn Tuyến - Kỹ thuật trồng Chôm chôm, Bơ - NXB Thanh niên. 

3. Kỹ thuật trồng Cây Bơ- Công ty một thành viên Đăkfarm. 

4. Lâm Thị Bích Lệ - Bài giảng Cây Bơ -  Đại học Tây Nguyên. 

5. Hoàng Lâm Trịnh – kỹ thuật trồng vườn rừng – Nhà xuất bản Thanh niên – 
2013. 

6. Kỹ thuật trồng Bơ – Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng - 2010 
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DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, 
 BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

NGHỀ: TRỒNG CÂY BƠ 
(Theo Quyết định số 726/Q Đ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 04 năm 2013 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 1. Chủ nhiệm: Ông Trần Văn Chánh - Phó hiệu trưởng - Trường Trung 
học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 2. Phó chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Lân - Trưởng phòng Vụ Tổ chức 
cán bộ -  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 3. Thư ký: Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng bộ môn - Trường Trung 
học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

 4. Các ủy viên: 

- Bà Phạm Thị Bích Liễu - Phó trưởng khoa - Trường Trung học Lâm 
nghiệp Tây Nguyên. 

- Bà Lê Thị Nga - Giáo viên - Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên. 

- Ông Phan Duy Nghĩa - Giáo viên - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế 
Bảo Lộc 

- Ông Trịnh QuốcViệt - Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông Gia Lai./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

NGHỀ: TRỒNG CÂY BƠ 
(Theo quyết định số 1374/QĐ-BNN-TCCB 

Ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

 1. Chủ tịch: Ông Lê Văn Định - Phó hiệu trưởng - Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ 

 2. Thư ký: Bà Đào Thị Hương Lan - Phó phòng - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 3. Các ủy viên: 

 - Ông Phan Văn Hòa - Giáo viên - Trường Trung học Nông Lâm nghiệp 
Trung bộ. 

 - Ông Phan Quốc Hoàn - Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế 
Bảo Lộc. 

 - Ông Trần Hồng Sơn - Cơ sở sản xuất cây giống Sơn Lành Gia Lai./. 


