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PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của Dự án 

Điện Biên là huyện biên giới Việt – Lào, trước đây có 19 đơn vị hành chính 

cấp xã. Từ 1/7/2013 chia tách 06 xã, tổng cộng hiện tại toàn huyện có 25 xã (trong 

đó có 12 xã biên giới), có chung đường biên giới với tỉnh Phong Sa Ly và tỉnh 

Luông Pra Bang (Lào) dài 154 km, có cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu quốc 

gia Huổi Puốc và một số đường tiểu ngạch sang Lào. Huyện có diện tích tự nhiên 

163.985 ha; dân số 112.429 người, gồm 08 dân tộc (trong đó dân tộc Thái 53,72%; 

Kinh 27,86%; Mông 8,51%; Khơ Mú 5%, Lào 3,17% còn lại là các dân tộc khác). 

Địa hình của huyện chia thành 2 vùng rõ rệt: Vùng lòng chảo gồm 12 xã 

có diện tích tự nhiên 34.193 ha (trong đó 7.041 ha đất nông nghiệp; 3.341 ha đất 

lâm nghiệp, còn lại là đất khác và núi đồi tự nhiên); Vùng Ngoài gồm 13 xã có 

diện tích 129.792 ha (6.503 ha đất nông nghiệp, 33.615 ha đất lâm nghiệp, còn 

lại là núi đồi tự nhiên). 

Khí hậu: Huyện Điện Biên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa 

và mang đặc thù của tiểu vùng khí hậu thung lũng và núi thấp, khí hậu trong 

năm được chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ 

tháng 4 đến tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, trong mùa khô 

gió lào xuất hiện cuối tháng 3, mùa đông lạnh nhiệt độ trung bình hàng năm từ 

15-20
0
c, mùa hè nóng ẩm, nhiệt độ trung bình : 30-32

0
c, ẩm độ trung bình 80%, 

do đó gây ra khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các bản vùng sâu, vùng xa còn yếu kém, 

địa hình chia cắt mạnh gây khó khăn cho việc phát triển sản xuất, quản lý xã hội 

và đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 

huyện còn cao, chiếm 30,8%; dân cư ở dải rác gây khó khăn cho việc xây dựng 

kết cấu hạ tầng thiết yếu. 

 Trình độ dân trí còn hạn chế, tình trạng dân DCTD vẫn còn tái diễn, tệ 

nạn buôn bán chất ma túy, nghiện hút, tuyên truyền đạo trái phép vẫn còn xảy 

ra, đời sống của đồng bào dân tộc còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đặc điểm 
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của địa hình, tập quán sinh hoạt ở rải rác không tập trung, canh tác của các 

dân tộc canh tác trên nương nên vấn còn tình trạng phá rừng đầu nguồn làm 

nương rẫy, gây ra việc sạt lở đất, lũ quét vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô 

ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện . 

Trong nhiều năm gần đây người dân địa bàn một số xã trong huyện đã chú 

trọng phát triển một số cây trồng cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao như: Cây 

rau, đậu đỗ các loại, khoai lang, khoai tây, cà chua,… Xong chủ yếu các hộ sản 

xuất theo hướng tự phát, thiếu khoa học kĩ thuật, diện tích nhỏ lẻ, sản lượng 

hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Với điều kiện tự nhiên như: Đất đai, khí hậu, thời tiết, nguồn nhân lực và 

thị trường tiêu thụ khá thuận lợi thì việc phát triển đầu tư thâm canh tăng vụ, đa 

dạng hóa sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất 

canh tác là nhiệm vụ rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

Phát triển nông nghiệp tập trung là yếu tố rất quan trọng  để người dân vừa 

tham gia phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực của địa phương, tiếp cận được 

KHKT vào trong sản xuất,  thâm canh tăng vụ đó là vấn đề quan trọng cấp thiết nó 

tạo tiền đề để người dân định hướng sản xuất cho các cây trồng mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, cây trồng vụ 3 đem lại hiệu quả về mặt tích cực trong nền sản xuất nông 

nghiệp tập trung của người dân trong huyện , Từ những phân tích trên về mặt thực 

tiễn và pháp lý Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã đề xuât dự án “Xây dựng 

mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại  huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên”. Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển sản xuất khoai 

tây trong tỉnh, cũng phù hợp với các chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như của 

địa phương trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.  

2. Thông tin chung về Dự án 

2.1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây 

thương phẩm  tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

2.2. Mã số: Cấp quản lý: Sở  Khoa học & Công nghệ tỉnh Điện Biên  

2.3. Thời gian thực hiện: Tháng 1/2014 – 6/2017 
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2.4. Kinh phí thực hiện:   737.800.000 đồng, trong đó: 

 - Nguồn ngân sách SNKH: 737.800.000 đồng 

3. Mục tiêu của dự án 

3.1. Mục tiêu chung 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất khoai tây trái vụ và khoai tây 

thương phẩm để tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho 

người dân. 

3.2. Mục tiêu cụ thể  

- Hoàn thiện quy trình trồng khoai tây trái vụ và quy trình trồng khoai tây 

thương phẩm. 

 - Xây dựng mô hình sản xuất cây khoai tây trái vụ, tăng  thêm 30 - 35% 

thu nhập so với cơ cấu canh tác 02 vụ lúa truyền thống. Năng xuất trung bình đạt 

10 tấn/ha. 

 - Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa, 

tăng thu nhập trên 01 đơn vị diện tích. Năng xuất trung bình đạt 15 tấn/ha. 

 - Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sản xuất cây khoai tây trái vụ cho cán 

bộ khuyến nông cơ sở và 200 lượt nông dân trong vùng dự án góp phần nâng 

cao hiểu biết cho hộ nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

4. Các căn cứ về pháp lý  

- Căn cứ quyết định số 487/QĐ-SKHCN, ngày 04 tháng 12 năm 2014 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình 

khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên” 

- Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số       

572/2014/HĐ-DAKHCN ngày 31/12/2014 giữa Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh 

Điện Biên với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Điện Biên, 

về việc triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai 

tây thương phẩm  huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên ". 
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PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN 

1. Những nội dung khoa học và công nghệ áp dụng đưa vào dự án 

- Hoàn thiện quy trình trồng khoai tây trái vụ và quy trình trồng khoai tây 

thương phẩm  

2. Công tác tổ chức, quản lý điều hành triển khai dự án  

2.1. Công tác tổ chức 

- Sở Khoa học và công nghệ Điện Biên là đơn vị quản lý dự án thực hiện 

chỉ đạo, giám sát thực tế triển khai dự án. 

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện 

Biên là đơn vị chủ trì thực hiện dự án chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo 

nội dung thuyết minh dự án. Phối hợp với một số đơn vị để xây dựng và chuyển 

giao khoa học kỹ thuật. 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện Biên: Phối hợp với Trung tâm 

Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên trong việc 

triển khai thực hiện dự án. 

- UBND các xã, các HTX: Phối hợp cùng đơn vị thực hiện lựa chọn địa 

điểm, hộ dân tham gia và tuyên truyền để nhân rộng mô hình khi dự án kết thúc. 

- Sau khi có kết quả xây dựng mô hình, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đầu bờ tại 

mô hình với sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể 

trong xã (Nông dân, Phụ nữ, CCB ...) để đánh giá hiệu quả các mô hình từ đó 

có tác dụng phổ biến, quảng bá kết quả của dự án cho nhân dân trong xã học 

tập. Tuyên truyền, quảng bá kết quả thực hiện dự án trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

2.2. Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai  

- Thành phần: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ tỉnh Điện Biên, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND xã, khuyến 

nông xã, HTX. 
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- Nội dung: Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình sản xuất nông lâm ngư 

nghiệp huyện Điện Biên, xã Pom Lót, xã Thanh Xương, xã Thanh Hưng. Lựa chọn 

địa điểm, hộ gia đình để triển khai xây dựng dự án theo các tiêu chí: Có diện tích, có 

nhân lực, nhiệt huyết, quyết tâm áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào để phát triển sản xuất.  

3. Các nội dung thực hiện của Dự án 

3.1. Chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn 

3.1.1. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

- Để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật xuống địa bàn thực hiện 

dự án, ban chủ nhiệm dự án đã cử các cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường 

xuyên xuống địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao vấn đề kỹ thuật, trực 

tiếp thực hiện cùng với các hộ dân tham gia mô hình. 

 - Thông qua các buổi hội nghị đầu bờ, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, chủ nhiệm dự án phối hợp 

với UBND huyện, xã tổ chức hội nghị để đánh giá các vấn đề về kỹ thuật, 

những vấn đề vướng mắc của các hộ dân cùng thảo luận, tìm hướng khắc 

phục và giải quyết.   

3.1.2. Đào tạo tập huấn 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện 

Biên cử các cán bộ trực tiếp tập huấn, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật cho 

người dân 4 lớp với 200 lượt người. Địa điểm tổ chức tại hội trường UBND xã 

Pom Lót, Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Luông. Mỗi lớp học gồm 50 học 

viên, trong đó có các cán bộ khuyến  nông xã, các hộ tham gia mô hình và các hộ 

dân trong vùng dự án.  

 - Nội dung tập huấn:  

 + Tập huấn chuyển giao kỹ thuật về quy trình công nghệ trồng, thu hoạch, 

bảo quản khoai tây trái vụ và khoai tây thương phẩm. 

 + Tổ chức sản xuất, hạch toán kinh tế và tiêu thụ sản phẩm. 

- Phương thức tập huấn: Các cán bộ kỹ thuật cung cấp tài liệu, hướng dẫn 

trực tiếp kỹ thuật cho người dân thực hiện mô hình. 
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-  Kết quả: Sau buổi tập huấn, học viên cơ bản tiếp thu được những vấn đề 

chính về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây khoai tây trong dự án và 

sẵn sàng tham gia cũng như áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng 

và hiệu quả kinh tế. 

3.2. Xây dựng các mô hình 

Tổng diện tích triển khai: 20 ha, Trong đó: 

 a. Mô hình trồng khoai tây trái vụ: 

- Quy mô: 10 ha; Trong đó: năm 2014: 06 ha; năm 2015: 4 ha. 

 - Địa điểm thực hiện: Xã Pom Lót, xã Thanh Xương, xã Thanh Hưng huyện 

Điện Biên. 

 b. Mô hình trồng khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa: 

 - Quy mô 10 ha; Trong đó: Vụ đông xuân năm 2014: 05 ha; Vụ đông xuân năm 

2015: 05 ha. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Pom Lót, xã Thanh Xương, xã Thanh Hưng huyện 

Điện Biên. 

3.3. Phương thức thực hiện   

333 tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị đầu bờ tại mô hình với sự tham gia 

của các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể trong xã (Nông dân, Phụ nữ, 

CCB ...) để đánh giá hiệu quả các mô hình từ đó có tác dụng phổ biến, quảng bá 

kết quả của dự án cho nhân dân trong xã học tập. 

- Tuyên truyền, quảng bá kết quả thực hiện dự án trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

4. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung 

các khoản chi 

Theo kế hoạch Thực tế đạt được 

Tổng SNKH 
Nguồn 

khác 
Tổng SNKH 

Nguồn 

khác 

1 Chi phí lao động 25,2 25,2   25,2  
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2 Nguyên vật liệu, năng 

lượng 

652,5 652,5   633,549  

3 Chi hhác 60,1 60,1   46,93  

 Tổng cộng 737,8 737,8   705,679  

Kinh phí còn dư 32,121 triệu đồng do chưa thanh toán kinh phí nghiệm 

thu dự án cấp cơ sở, cấp tỉnh và chênh lệch giá giống, vật tư đầu tư cho mô hình 

(có biểu chi tiết kèm theo). 

5. Thông tin tuyên truyền và biện pháp khuyến khích nhân rộng kết quả 

của dự án 

- Tổ chức các hội nghị đầu bờ về kết quả mô hình với sự tham gia 

của Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên; Sở Nông nghiệp &PTNT Điện 

Biên; Sở Tài chính; chính quyền địa phương và người  dân tham gia dự án 

nhằm cung cấp các thông tin, kết quả đạt được của dự án, qua đó thảo luận 

trao đổi đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp phát triển nhân rộng các 

mô hình. 

- Thông qua các buổi tập huấn đã in ấn và phát hành các tài liệu hướng 

dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây thương phẩm, trái vụ cho các học viên. 

- Thông qua kết quả thực hiện mô hình, là địa điểm để người dân tham 

quan học tập và học hỏi kinh nghiệm. 

6. Tổng hợp kết quả đạt được của các nội dung so với hợp đồng và thuyết 

minh dự án 
Bảng 01: Về quy mô và số lượng 

TT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số lượng, 

quy mô theo 

hợp đồng và 

thuyết minh 

Số lượng, 

quy mô 

thực hiện 

% thực 

hiện 

I QUY TRÌNH, CÔNG NGHỆ     

1 Hoàn thiện quy trình Kỹ thuật trồng 

cây khoai tâytrái vụ và thương phẩm 
Kỹ thuật 01 01 100% 

II XÂY DỰNG MÔ HÌNH     
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1 Mô hình trồng Khoai tây trên đất 2 

vụ lúa 

Ha
 

10 10 100% 

2 Mô hình trồng Khoai tây trái vụ Ha 10 10 100% 

III 
Báo cáo khoa học đánh giá kết quả 

của dự án 
Báo cáo 01 01 100% 

Bảng 2: Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng 

TT Sản phẩm 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và chất lượng theo hợp 

đồng và thuyết minh 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật và chất lượng đạt 

được 

1 Kỹ thuật trồng, chăm sóc khoai 

tây thương phẩm và trái vụ. 

Đơn giản, dễ hiểu, phù 

hợp với điều kiện địa 

phương. 

Đơn giản, dễ hiểu, phù 

hợp với điều kiện địa 

phương. 

2 Tập huấn cho 200 lượt người; 

chuyển giao cho 02 cán bộ KN 

xã tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật. 

Nắm được và hiểu được 

các kỹ thuật tiên tiến để 

áp dụng vào sản xuất. 

Nâng cao trình độ của cán 

bộ tiếp nhận công nghệ. 

Nắm được và hiểu được 

các kỹ thuật tiên tiến để 

áp dụng vào sản xuất. 

Nâng cao trình độ của 

cán bộ tiếp nhận công 

nghệ. 

3 

Xây dựng mô hình    

MH sản xuất khoai tây thương 

phẩm trên đất 2 vụ lúa 

Năng suất TB ≥ 15tấn/ha Năng suất TB: 15/ha 

MH sản xuất khoai tây trái vụ Năng suất TB ≥ 10 tấn/ha Năng suất TB: 10 tấn/ha 

4 Báo cáo khoa học đánh giá kết 

quả của dự án 

Được hội đồng KHCN 

nghiệm thu   

Được hội đồng KHCN 

nghiệm thu   
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PHẦN III: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT 

ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN 

1. Về đào tạo tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

a. Về đào tạo tập huấn: 

- Số lượng: Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật được 04 lớp cho 200 

lượt người tham dự.  

- Thành phần: Các hộ tham gia mô hình, cán bộ khuyến nông, và 

nông dân trong vùng dự án.  

- Nội dung tập huấn: Chuyển giao kỹ thuật về quy trình công nghệ 

trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản khoai tây; Tổ chức sản xuất, hạch 

toán kinh tế và tiêu thụ sản phẩm. 

- Tập huấn Kỹ thuật trồng , chăm sóc và sản xuất khoai tây trái vụ thời gian 

từ tháng 1/2014, số lượng 50 người, địa điểm tập huấn tại UBND xã Pom Lót 

- Tập huấn kỹ thuật trồng khoai tây trên đất 2 vụ lúa , kỹ thuật trồng và chăm 

sóc khoai tây, thời gian từ tháng 11/2014, số lượng 50 người, địa điểm xã Thanh 

Hưng, Thanh Xương  

- Tập huấn kỹ thuật trồng khoai tây trên đất 2 vụ lúa , kỹ thuật trồng và chăm 

sóc khoai tây, thời gian từ tháng 11/2015 số lượng 50 người, địa điểm xã Thanh 

Luông, Thanh Xương  

- Tập huấn Kỹ thuật sản xuất Khoai tây trái vụ Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

Khoai tây thời gian từ tháng 12/2016 số lượng 50 người, địa điểm Thanh Xương 

Đánh giá: Qua các lớp tập huấn, các hộ tham gia mô hình, cán bộ khuyến 

nông và nông dân trong vùng dự án đã cơ bản  nắm bắt được quy trình kỹ thuật, 

từng bước nâng cao kiến thức để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình. 

b. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: 

- Thực hiện các nội dung đề ra trong dự án, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ kỹ thuật của đơn 

vị, cùng với cán bộ khuyến nông xã chủ động phối hợp trong các hoạt động của 

dự án như tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật. 
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- Về chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia 

thực hiện dự án: đơn vị đã cử các cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường 

xuyên xuống địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao vấn đề kỹ thuật, 

trực tiếp thực hiện cùng với các hộ dân tham gia mô hình.  

 - Thông qua các buổi hội nghị đầu bờ, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, chủ nhiệm dự án phối 

hợp với UBND xã Pom Lót, Thanh Xương, Thanh Hưng và Thanh Luông 

tổ chức hội nghị để đánh giá các mô hình. Qua buổi hội thảo, các hộ dân 

cùng trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật áp dụng, nêu những vấn đề vướng 

mắc khi thực hiện để cùng thảo luận, tìm hướng khắc phục và giải quyết.  

2. Kết quả thực hiện các mô hình 

2.1. Mô hình trồng Khoai tây trên đất 02 vụ lúa 

 Huyện Điện Biên có khí hậu lạnh rất thích hợp để phát triển cây trồng 

vụ Đông. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện chưa mở rộng được diện 

tích các loại cây trồng vụ Đông. Mặt khác, diện  tích  đất 02 vụ lúa tại một 

số xã trong huyện không đưa vào sản xuất cây vụ đông, để đất không. Chính 

vì vậy, để tận dụng lợi thế về khí hậu cũng như đất đai và tăng thu nhập trên 

1 đơn vị diện tích cho người nông dân nên dự án đã triển khai thực hiện mô 

hình trồng Khoai tây trên đất 02vụ lúa. 

2.1.1. Địa điểm, quy mô và thời vụ trồng 

Bảng 02: Địa điểm, quy mô, thời gian trồng 

STT Năm 
Quy 

mô (ha) 

Số hộ 

Tham gia (hộ) 

Thời gian trồng - 

Thu hoạch 
Địa điểm thực hiện 

1 Năm 2014 9ha 87 
Từ tháng 12/2014 

đến tháng 1/2015 

Xã Pom Lót, Thanh 

Hưng, Thanh Xương 

2 Năm 2015 7ha 32 
Từ tháng 11/2015 

đến tháng 12/2015 

Xã Thanh Xương, xã 

Thanh Luông 

3 Năm 2016 4ha 17 
Từ tháng 12/2016 

đến tháng 1/2017 
Xã Thanh Xương 

 Tổng cộng: 20ha    
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Tiêu chí chọn hộ tham gia:  Các hộ gia đình đảm bảo các tiêu chí như có diện 

tích đất lúa 02 vụ, có điều kiện về nhân lực, có tinh thần học hỏi, nhiệt tình tham gia. 

  

  

Ban chủ nhiệm dự án phối hợp với HTX sản xuất cấp phát giống và phân 

bón cho người dân tham gia mô hình trồng khoai tây 

 2.2. Một số chỉ tiêu theo dõi của mô hình khoai tây trái vụ 

2.2.1. Thời gian từ khi trồng đến khi cây khoai tây  mọc lên khỏi mặt đất 

Bảng 1: Theo dõi thời gian từ khi trồng đến khi cây mọc khỏi mặt đất (ngày) 
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         Điểm 

Cây 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Cây 1 3 4 5 4 3 

Cây 2 4 4 3 4 4 

Cây 3 5 3 3 5 3 

Cây 4 4 4 3 4 5 

Cây 5 3 3 3 5 4 

Cây 6 5 3 2 5 4 

Cây 7 4 4 5 3 3 

Cây 8 5 3 4 5 4 

Cây 9 4 4 3 3 4 

Cây 10 4 4 3 4 4 

Trung bình 4,1 3,6 3,4 4,2 3,8 

Ghi chú: theo dõi 10 cây/ điểm, lấy giá trị trung bình.  

Từ thực tế quá trình theo dõi và kết quả của Bảng 1, chúng tôi nhận 

thấy: Điểm 3 cây khoai tây mọc sớm hơn, trung bình khoảng 3,4 ngày, 

điểm 2 là khoảng 3,6 ngày; điểm 5 là 3,8 ngày. Muộn nhất là điểm 1 và 

điểm 4, cây khoai tây mọc muộn hơn, trung bình khoảng 4,1 và 4,2 ngày 

cây khoai tây mới mọc lên khỏi mặt đất. Qua theo dõi kết quả ở bảng 1 

chúng tôi nhận thấy những củ khoai tây có chiều dài mầm củ dài sẽ có 

thời gian mọc lên khỏi mặt đất nhanh hơn và ngược lại những củ khoai 

tây có mầm củ ngắn sẽ mọc muộn hơn. 

2.2.2. Một số chỉ tiêu theo dõi của mô hình khoai tây chính vụ  

2.2.3 Thời gian từ khi trồng đến khi cây khoai tây  mọc lên khỏi mặt đất.                                
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Bảng 2: Theo dõi thời gian từ khi trồng đến khi cây mọc khỏi mặt đất (ngày ) 

         Điểm 

Cây 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Cây 1 4 4 5 4 3 

Cây 2 4 5 3 4 4 

Cây 3 5 5 5 5 3 

Cây 4 3 4 3 4 5 

Cây 5 4 4 3 5 4 

Cây 6 5 5 4 5 4 

Cây 7 4 4 5 3 5 

Cây 8 5 5 4 5 4 

Cây 9 4 5 5 3 4 

Cây 10 5 4 4 4 4 

Trung bình 4,3 4,5 4,1 4,2 4 

Ghi chú: theo dõi 10 cây/ điểm, lấy giá trị trung bình.  

Từ thực tế quá trình theo dõi và kết quả của Bảng 2,  chúng tôi 

nhận thấy: Điểm 5 cây khoai tây mọc sớm hơn, trung bình khoảng 4 

ngày, điểm 3 là khoảng 4,1 ngày; điểm 4 là 4,2 ngày. Muộn nhất là 

điểm 1 và điểm 2, cây khoai tây mọc muộn hơn, trung bình khoảng 4,3 

và 4,5 ngày cây khoai tây mới mọc lên khỏi mặt đất. Thời tiết về vụ 

đông khí hậu lạnh nên thời gian mọc mầm sẽ chậm hơn so với trồng trái 

vụ khí hậu ấm áp, do vậy về vụ đông khi có giống bà con nên ủ mầm 

giống sẽ đạt hiệu quả hơn.  

* Qua 2 bảng số liệu trên cho chúng ta thấy thời điểm từ khi trồng 

đến khi khoai tây lên khỏi mặt đất ở 2 vụ thì thời gian nẩy nầm cây khoai 

tây trái vụ ngắn hơn là thời điểm trồng chính vụ vì trồng trái vụ thời  tiết 

ấm hơn là trồng chính vụ. 
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2.3. Động thái  tăng trưởng chiều cao của cây khoai tây trái vụ  

Bảng3: Theo dõi tốc độ tăng trưởng chiều cao cây khoai tây (cm) 

     Điểm 

Ngày Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Trung 

bình 

22/12 4,2 4,2 4,1 3,7 3,9 4,02 

29/12 7,5 8,1 8,4 8,5 8,5 8,20 

6/1 19,5 20,4 20,1 20,1 20,6 20,14 

13/1 32,3 33,0 31,5 31,2 32,1 32,02 

20/1 40,5 42,2 42,7 42,4 42,4 42,04 

27/1 49,3 49,1 49,7 49,2 49,2 49,50 

4/2 56,4 57,0 56,5 55,9 57,0 56,56 

11/2 61,1 61,8 67,5 60,8 62,4 62,72 
 

Kết quả theo dõi ở bảng 3 chúng tôi nhận thấy: Tuần đầu sau khi trồng, 

cây khoai tây sinh trưởng, phát triển chậm, cây mới mọc lên khỏi mặt đất, chiều 

cao trung bình giai đoạn này khoảng 4cm. Nguyên nhân chính là do thời điểm 

này cây mới trồng nên bộ rễ cây chưa phát triển nhiều, cây vẫn đang sử dụng 

dinh dưỡng từ củ giống.  

Đến tuần theo dõi thứ 2 vào ngày 29/12 tốc độ tăng trưởng chiều cao 

trung bình của cây khoai tây là 8,20cm, cao hơn tuần theo dõi trước là 4,18cm. 

Thời điểm này cây khoai tây chủ yếu tập trung dinh dưỡng vào việc phát triển 

bộ rễ, để có được bộ rễ to và hoàn thiện phục vụ cho việc hút nước và các chất 

dinh dưỡng nuôi cây. 

Kết quả theo dõi tại bảng 2 cho thấy chiều cao trung bình cây khoai tây ở 

giai đoạn này tăng từ 8,2cm ở tuần thứ 2 lên 20,14cm ở tuần theo dõi thứ 3 và 

32,02cm ở tuần theo dõi thứ 4. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây trung bình tuần 

thứ 3 là 11,94cm, tuần thứ 4 là 11,88cm. Điều này cho thấy ở giai đoạn này cây 

khoai tây đã chuyển hẳn từ hình thức sinh trưởng dị dưỡng sang hình thức tự 

dưỡng. Giai đoạn này bộ rễ cây khoai tây đã hoàn thiện, cây khoai tây tập trung 

chủ yếu dinh dưỡng để phát triển các bộ phận như thân và lá. 

Đến tuần theo dõi thứ 5 khi cây khoai tây được 35 ngày tuổi, chiều cao 

trung bình cây khoai tây ở thời điểm này là 42,04cm. Giai đoạn này tốc độ tăng 
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trưởng chiều cao cây lại có dấu hiệu giảm xuống còn 10,02cm. Nguyên nhân 

chính là do giai đoạn này cây khoai tây bắt đầu chuyển từ giai đoạn sinh trưởng 

sinh dưỡng sang giai đoan sinh trưởng sinh thực, cây bắt đầu tập trung dinh 

dưỡng cho việc hình thành và phát triển củ. 

Bắt đầu từ tuần theo dõi thứ 6, 7 và thứ 8 chiều cao cây khoai tây tăng 

chậm hẳn lại. Thời điểm này tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình cây khoai 

tây chỉ còn từ 6 - 8cm/tuần. Giai đoạn này cây khoai tây chủ yếu tập trung dinh 

dưỡng tích luỹ vào trong củ nên chiều cao cây khoai tây ở giai đoạn này tăng không đáng kể. 

2.3.1. Động thái  tăng trưởng chiều cao của cây khoai tây chính vụ 

Bảng 4: Theo dõi tốc độ tăng trưởng chiều cao cây khoai tây (cm) 

     Điểm 

Ngày 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Trung 

bình 

15/9 4 3,6 4,2 3,7 3,8 3,86 

22/9 7,1 7,5 8 6,7 8,3 7,52 

27/9 19,2 20,4 18,6 20,1 19,7 19,6 

5/10 31,3 33,8 31,5 32,6 32,1 32,26 

12/10 41,4 44,1 43,7 43,4 42,9 43,1 

19/10 50,2 49,3 48,6 50,1 49,6 49,56 

26/10 57,4 57,2 56,8 57,1 57,3 57,16 

5/11 67,5 70,3 68,1 65,8 69,4 68,22 
 

Qua Kết quả theo dõi thể hiện ở bảng 4 cho thấy: Tuần đầu sau khi trồng, 

cây khoai tây sinh trưởng, phát triển chậm, cây mới mọc lên khỏi mặt đất, chiều 

cao trung bình giai đoạn này khoảng 3,86cm. cây phát triển chậm là do thời 

điểm này cây mới trồng nên bộ rễ cây chưa phát triển nhiều, cây vẫn đang sử 

dụng dinh dưỡng từ củ giống. ngoài ra thời điểm khi mới trồng nguồn nước tưới 

còn bị hạn chế do hệ thống thủy lợi chưa được khơi thông nên một số địa điểm 

thực hiên chưa chủ động được nguồn nước.    

Đến tuần theo dõi thứ 2 vào ngày 22/9 tốc độ tăng trưởng chiều cao trung 

bình của cây khoai tây là 7,52cm, cao hơn tuần theo dõi trước là 3,66cm. Thời 

điểm này cây khoai tây chủ yếu tập trung dinh dưỡng vào việc phát triển bộ rễ, 
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để có được bộ rễ to và hoàn thiện phục vụ cho việc hút nước và các chất dinh 

dưỡng nuôi cây. 

Kết quả theo dõi tại bảng 4 cho thấy chiều cao trung bình cây khoai 

tây ở giai đoạn này tăng từ 7,52cm ở tuần thứ 2 lên 19,6cm ở tuần theo dõi 

thứ 3 và 32,26cm ở tuần theo dõi thứ 4. Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây 

trung bình tuần thứ 3 là 12,12cm, tuần thứ 4 là 22,66cm. 

Đến tuần theo dõi thứ 5 khi cây khoai tây được 35 ngày tuổi, chiều 

cao trung bình cây khoai tây ở thời điểm này là 43,01cm. Giai đoạn này 

tốc độ tăng trưởng chiều cao cây lại có dấu hiệu giảm xuống còn 10,96cm. 

cây bắt đầu tập trung dinh dưỡng cho việc hình thành và phát triển củ. 

Bắt đầu từ tuần theo dõi thứ  6, 7 và thứ 8 chiều cao cây khoai tây 

tăng chậm hẳn lại. Thời điểm này tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình 

cây khoai tây chỉ còn từ 7 - 8cm/tuần.  

* Qua 2 bảng số liệu trên chúng ta thấy: Tốc độ tăng trưởng chiều 

cao cây khoai tây ở 3 tuần đầu tiên trồng trái vụ phát triển mạnh hơn là 

trồng chính vụ, vì thời điểm thời tiết là nguyên nhân chính cho cây khoai 

tây phát triển mầm mạnh, từ tuần thứ 4 trở đi thỳ chiều cao cây khoai tây  

trồng chính vụ phát triển nhanh hơn, do chế độ chăm sóc của bà con, đảm 

bảo và chủ động được nguồn nước tưới, còn đối với cây khoai tây trái vụ ở 

thời điểm tuần thứ 4 của thời tiết nắng nóng nhiều, nguồn nước tưới ở 1 số 

địa điểm như xã pom lót bị hạn chế. 

2.4. Theo dõi tốc độ ra lá trên thân chính cây khoai tây trái vụ 

Bảng 5: Động thái  ra lá trên thân chính của cây khoai tây 

     Điểm 

 Ngày 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Trung 

bình 

22/12 2,4 2,4 2,3 2,4 2,2 2,34 

29/12 5,6 6,0 6,0 5,6 6,4 5,92 

6/1 10,3 10,7 10,0 10,4 10,5 10,58 

13/1 11,2 11,2 11,5 11,1 11,3 11,26 

20/1 12,2 12,2 12,5 12,1 12,3 12,26 
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27/1 13,1 13,2 13,4 13,2 13,3 13,24 

4/2 14,1 14,2 14,1 13,9 13,9 14,04 

11/2 14,5 14,4 14,2 14,0 14,0 14,22 

18/2 15,0 14,6 14,4 14,2 14,3 14,50 

 

Qua quá trình theo dõi mô hình và tổng hợp lại ở Bảng 5 chúng tôi nhận 

thấy: Ở tuần tuổi đầu tiên từ khi trồng ngày 22/12 đến ngày 29/12 số lượng lá 

trung bình trên cây khoai tây mới được 2,34 lá, đến tuần tuổi thứ 2 tăng lên 5,92 

lá. Như vậy từ tuần tuổi thứ nhất đến tuần tuổi thứ 2, tốc độ tăng trưởng số lá 

trung bình cây khoai tây của mô hình chỉ đạt 3,58 lá/tuần. Nguyên nhân chính 

dẫn đến tốc độ ra lá cây khoai tây của mô hình chậm là do ở thời điểm này cây 

khoai tây mới mọc lên từ mầm củ bộ rễ chưa phát triển nên chưa hút được nhiều 

dinh dưỡng từ trong đất để nuôi thân, cây sinh trưởng và phát triển nhờ vào dinh 

dưỡng lấy từ củ giống. Giai đoạn này cây khoai tây sinh trưởng và phát triển 

thân lá kém và chủ yếu tập chung dinh dưỡng để phát triển và hoàn thiện bộ rễ. 

Đến tuần tuổi thứ 3 thì số lá của cây khoai tây tăng vọt, từ 5,92 lá ở tuần 

tuổi thứ 2 tăng lên 10,58 lá ở tuần thứ 3. Tốc độ tăng trưởng số lá ở tuần thứ 3 là 

4,66 lá/tuần. Do thời điểm này bộ rễ cây đã hoàn thiện, cây sinh trưởng sinh 

dưỡng mạnh và chủ yếu tập trung dinh dưỡng để phát triển các bộ phận sinh 

dưỡng nhứ thân và lá.  

Từ tuần tuổi thứ 4, thì số lá trên thân chính của cây khoai tây là 

11,26 lá. Từ thời điểm này chúng tôi nhận thấy tốc độ ra lá của khoai tây 

bắt đầu giảm dần. Cụ thể là ở tuần theo dõi thứ 4 tốc độ ra lá trung bình 

cây khoai tây giảm xuống chỉ còn 0,68  lá/tuần. Càng về sau tốc độ ra lá 

trung bình cây khoai tây càng giảm dần, đến tuần theo dõi thứ 9 số lá 

trên thân chính cây khoai tây đạt 14,5 lá. Nguyên nhân chính là do thời 

điểm này cây khoai tây đã hình thành củ và chuyển từ thời kỳ sinh 

trưởng sinh dưỡng sang thời kỳ sinh trưởng sinh thực. Vật chất tổng hợp 

được từ quá trình quang hợp của cây được tập chung chủ yếu để tích luỹ 

vào củ. Thời điểm này củ khoai tây phát triển mạnh và kích thước củ 

không ngừng tăng lên. 
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2.4.1. Theo dõi tốc độ ra lá trên thân chính cây khoai tây chính vụ  

Bảng 6: Động thái  ra lá trên thân chính của cây khoai tây chính vụ  

     Điểm 

 Ngày 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Trung 

bình 

15/9 2,2 2,0 2,1 2,0 2,2 2,1 

22/9 4,6 4,0 3,8 4,2 4,0 3,28 

27/9 10 9,5 9 9,3 9,7 9,5 

5/10 11,5 12 10,7 12,3 11,8 11,66 

12/10 12,6 13,1 13 13.5 12.7 12,98 

19/10 13,8 13,2 13,4 13,2 13,3 13,38 

26/10 14,7 14,2 15 14.5 14 14,48 

5/11 15,6 16 15,7 15 15,3 15,52 

12/11 16,2 17,4 16.4 16.5 16,7 16,64 

 

Qua quá trình theo dõi mô hình và tổng hợp lại ở Bảng 6  chúng tôi 

nhận thấy: ở tuần tuổi đầu tiên từ khi trồng ngày 15/9 đến ngày 22/9  số 

lượng lá trung bình trên cây khoai tây mới được 2,1  lá, đến tuần tuổi thứ 

2 tăng lên 3,28 lá. Đến tuần tuổi thứ 3 thì số lá của cây khoai tây tăng 

vọt, từ 3,28 lá ở tuần tuổi thứ 2 tăng lên 9,5  lá ở tuần thứ 3. Tốc độ tăng 

trưởng số lá ở tuần thứ 3 là 6,22 lá/tuần. Do thời điểm này bộ rễ cây đã 

hoàn thiện, cây sinh trưởng sinh dưỡng mạnh và chủ yếu tập trung dinh 

dưỡng để phát triển các bộ phận sinh dưỡng như thân và lá. Từ tuần tuổi 

thứ 4, thì số lá trên thân chính của cây khoai tây là 11,66 lá. Càng về sau 

thỳ tốc độ ra lá của khoai tây giảm giần, quá trình hút chất dinh dưỡng 

tập chung trong thời gian này chủ nuôi củ và trọng lượng củ. 

* Qua 2 bảng số liệu trên cho ta thấy: Động thái ra lá của cây 

khoai tây ban đầu tỷ lệ ra lá nhanh và tốc độ nhiều hơn ở thời  điểm 4 

đến 5 tuần đầu tiên của thời kỳ sinh trưởng phát triển. càng về sau tốc 

độ ra lá chậm lại do cây tập trung vào việc hình thành củ  và nuôi củ. do 

vậy trong thời gian này người dân nên tập trung cho việc bón phân vun 

sới, tưới nước để đảm bảo cho quá trình nuôi dưỡng sinh trưởng sinh 

thực của cây.  
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 2.5. Kết quả theo dõi số cây khoai tây/khóm của cây khoai tây trái vụ  

Bảng 7 : Theo dõi số cây/khóm (cây) 

       Điểm 

Khóm 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Khóm 1 4 2 3 3 3 

Khóm 2 2 2 3 2 2 

Khóm 3 2 3 2 3 4 

Khóm 4 3 4 2 4 2 

Khóm 5 4 4 4 3 2 

Khóm 6 3 3 2 3 3 

Khóm 7 3 3 3 3 3 

Khóm 8 2 3 3 4 4 

Khóm 9 3 3 3 3 3 

Khóm 10 4 2 4 3 2 

Trung bình 3,0 2,9 2,9 3,1 2,8 

 

Tại Bảng 7 cho thấy: Số cây khoai tây trên khóm của mô hình là tương 

đối đồng đều. Số lượng cây/khóm trung bình dao động từ 2,8 đến 3,1 cây/khóm. 

Trong đó điểm có số lượng cây/khóm trung bình cao nhiều nhất là điểm 4 với 

3,1 và thấp nhất là điểm 5 với 2,8cây/khóm. Các điểm còn lại đều có số 

cây/khóm trung bình đạt từ  2,9 - 3,0 cây/khóm 

2.5.1.  Kết quả theo dõi số cây khoai tây/khóm của cây khoai tây chính vụ  

Bảng 8: Theo dõi số cây/khóm (cây) 
 

       Điểm 

Khóm 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 

Khóm 1 3 4 3 2 3 

Khóm 2 4 3 3 4 3 

Khóm 3 2 3 4 3 2 
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Khóm 4 3 4 2 4 3 

Khóm 5 4 3 4 3 2 

Khóm 6 4 3 3 3 3 

Khóm 7 3 2 4 4 3 

Khóm 8 3 4 3 4 2 

Khóm 9 4 3 4 3 3 

Khóm 10 4 3 4 3 3 

Trung bình 3,4 3,2 3,4 3,3 2,7 

 Từ bảng số liệu theo dõi ở trên cho thấy: số cây khoai tây/khóm ở điểm 5 là 

thấp nhất 2,7 cây/khóm, cao nhất là ở điểm 1 và điểm 3 trung bình là 3,4 

cây/khóm. Các điểm còn lại đều có số cây/khóm dao động từ 3,2 – 3,3 cây/khóm. 

 * Qua 2 bảng số liệu trên cho chúng ta thấy: số  lượng cây/khóm 

của cây khoai tây trồng chính vụ nhiều hơn số lượng cây/khóm của cây 

khoai tây trồng trái vụ. số lượng cây/khóm là 1 trong những yếu tố quyết 

định đến chất lượng củ do vậy trong thời gian thực hiện dự án cán bộ chủ 

nhiệm cùng cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà con cắt tỉa những cây nhỏ, 

cây nhánh để từ 2-3 mầm trên 1 khóm, để cây tập trung vào quá trình hút 

chất dinh dưỡng và nuôi dưỡng củ. cắt tỉa  vợi cây nhánh cây con  còn hạn 

chế được sâu bệnh hại  một cách hiệu quả. 

2.6. Kết quả theo dõi thành phần sâu hại chính trên cây khoai tây trái vụ 

Bảng 9: Theo dõi sâu, bệnh hại của mô hình 

 

TT Tên sâu, bệnh 

Thời điểm và mức độ phổ biến Bộ phận 

gây hại 
22/12-22/01 22/01-23/2 23/02-5/03 

1 Sâu xám +++   Thân 

2 Bọ trĩ  + + Lá 

Ghi chú: - (+++) xuất hiện nhiều: Mật độ bắt gặp > 20%/m
2
 

     - (+) xuất hiện ít: Mật độ bắt gặp 10 - 15% /m
2
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Từ kết qủa theo dõi chúng tôi thấy được thành phần sâu bệnh hại trên cây 

khoai tây của mô hình gồm 02 đối tượng chính đó là: Sâu xám, Bọ trĩ. Mức độ 

phổ biến và gây hại của chúng khác nhau phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và 

từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây khoai tây.  

Căn cứ vào mật độ xuất hiện của các loại sâu hại trên đồng ruộng trong 

quá trình theo dõi mô hình chúng tôi nhận thấy: 

- Sâu xám xuất hiện với mật độ cao trên 20% vào giai đoạn đầu của thời 

kỳ gieo trồng, khi cây khoai tây mới mọc lên khỏi mặt đất đến khi cây được 

khoảng 20 ngày tuổi. Thời điểm này cây khoai tây còn nhỏ, thân cây còn non. 

Ban ngày sâu nằm trong đất, đêm đến hoặc sáng sớm bò lên cắn đứt ngang thân 

làm cây bị chết. Đây là loại sâu có miệng gặm nhai, khả năng gây hại rất cao, là 

loại sâu cực kỳ nguy hiểm đối với cây khoai tây.  

Khi thấy biểu hiện Sâu xám xuất hiện Ban Chủ nhiệm dự án đã phối hợp 

cùng HTX thông báo, hướng dẫn bà con nông dân tiến hành phòng trừ bằng 

cách tìm bắt sâu non vào buổi sáng kết hợp dùng thuốc Soka 36 AC, Socobi 24 

SL phun phòng trừ. Do kịp thời, sát sao theo dõi và phát hiện, có biện pháp 

phòng trừ kịp thời nên thiệt hại do sâu xám gây nên là không đáng kể.  

  - Đến khoảng 60 ngày sau khi trồng đã bắt đầu xuất hiện Bọ trĩ. Nhưng 

do trong những ngày này thời tiết không thuận lợi, độ ẩm không khí cao nên Bọ 

trĩ sinh trưởng phát triển kém, mật độ không đáng kể. Ban Chủ nhiệm dự án đã 

cùng HTX chọn giải pháp tiếp tục theo dõi diễn biến phát triển của chúng để có 

biện pháp phòng trừ kịp thời. 

2.6.1. Kết quả theo dõi thành phần sâu hại chính trên cây khoai tây chính vụ  

Bảng 10: Theo dõi sâu, bệnh hại của mô hình 

TT 
Tên sâu, 

bệnh 

Thời điểm và mức độ phổ biến Bộ phận gây hại 

15/09-16/10 16/10-16/11 16/11- 8/12 

1 Sâu khoang +++   Lá, thân non 

2 Bọ trĩ  +  Lá 

3 Rệp  +++ + Ngọn, nách lá 
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Ghi chú: - (+++) xuất hiện nhiều: Mật độ bắt gặp > 20%/m
2
 

- (+) xuất hiện ít: Mật độ bắt gặp 10 - 15% /m
2 

Qua bảng 10 số liệu trên cho chúng ta thấy: Tình hình sâu bệnh hại phát 

triển nhiều nhất là thời kỳ giai đoạn đầu tiên từ khi xuống giống khoảng 30-40 

ngày. Từ những thực tế theo dõi và mức độ gây hại đối với các loại sâu trên các 

điểm thực hiện dự án cho thấy: 

- Đối với sâu khoang: Xuất hiện với mức độ tương đối nhiều, nhất là giai 

đoạn từ khi xuống giống 1 tháng giai đoạn cây non nên chúng thường ăn chụi 

hết lá, thời tiết diễn biến xấu là 1 trong những nguyên nhân để sâu khoang phát 

triển mạnh với mức độ nhanh. 

- Qua theo dõi tình hình sâu bệnh hại chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ 

thuật phối hợp với HTX đã phổ biến tuyên truyền tới người dân cách phòng trừ, 

phun phòng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Bi58, Sherpha để phun. 

- Thời điểm phun kịp thời và phát hiện sớm nên sau khi phun 2 ngày 

kiểm tra lại thấy mức độ sâu chết gần như không còn.  

- Đối với bọ trĩ: Xuất hiện mức độ ít không đều, bọ trĩ thường nằm ở dưới 

mặt lá non, chích hút dịch ở các đường gân lá làm lá khô và chết. Gây hại vào thời 

gian từ 40 ngày khi xuống giống. Ban chủ nhiệm dự án đã phối hợp với HTX và 

người dân tham gia mô hình chủ động dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật 

Supacid 40EC, Trebon 10EC, Sumicidin 20ND hoặc Bassa 50EC để 

phòng trừ.  

- Đối với rệp: Qua bảng số liệu trên cho thấy rệp phát triển mạnh và 

gây hại nhiều trong thời gian từ 30-60 ngày. Thời tiết lạnh kết hợp mưa 

ẩm là nguyên nhân để rệp lây lan nhanh, số lượng nhiều Rệp thường tụ 

tập ở ngọn, nách lá, dưới mặt lá. 

- Khi khoai gần thu hoạch rệp sống chủ yếu ở gốc, bám vào mắt củ 

gần mặt đất. Trước những thực tế sâu bệnh hại trên ban chủ nhiệm dự án 

chúng tôi đã hướng dẫn người dân tham gia mô hình dùng thuốc bảo vệ 

thực vật để phun phòng chánh hiện tượng lây lan và  bùng phát nhanh trên 
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diện rộng, sử dụng các loại thuốc BVTV như Dùng Pegasus 500EC hoặc 

Trebon 10EC để phun. 

* Qua theo dõi tình hình sâu bệnh hại của 2 vụ canh tác khoai tây, 

thể hiện ở 2 bảng trên cho thấy: Mức độ sâu hại phát triển phức tạp, bùng 

phát nhanh. Thời tiết là yếu tố tác động rất lớn đối với sự phát triển  nhanh 

của sâu bệnh hại. do vậy phát hiện sớm và phun phòng là 1 trong những 

biện pháp tốt nhất để hạn chế sâu bệnh hại lây lan.  

2.7. Kết quả theo dõi thành phần bệnh hại cây khoai tây trái vụ - chính vụ 

Bảng 10: Theo dõi bệnh  hại của mô hình trái vụ 

TT Tên sâu, bệnh 

Thời điểm và mức độ phổ biến Bộ phận 

gây hại 
22/12-22/01 22/01-23/2 23/02-5/03 

1 Bệnh héo xanh  -  Lá, thân 

2 Bệnh mốc sương   + Lá, thân, củ 

(Theo dõi 05điểm, mỗi điểm 10cây) 

Ghi chú: - (+) xuất hiện ít: Tỷ lệ xuất hiện  10 - 15% 

(-) xuất hiện rất ít: Tỷ lệ xuất hiện  < 10% 

Bảng 11: Theo dõi bệnh  hại của mô hình chính vụ  

TT Tên sâu, bệnh 
Thời điểm và mức độ phổ biến Bộ phận 

gây hại 15/09-16/10 16/10-16/11 16/11- 8/12 

1 Bệnh héo xanh  -  Lá, thân 

2 Bệnh mốc sương   + Lá, thân, củ 

Qua quá trình theo dõi, kết quả thu được ở 2 Bảng trên chúng tôi nhận 

thấy, tỷ lệ phát sinh phát triển bệnh hại liên quan mật thiết đến điều kiện nhiệt 

độ và thời tiết môi trường. 

- Bệnh héo xanh vi khuẩn là một loại bệnh đặc biệt nguy hại cho việc 

trồng khoai tây giống, đây là bệnh mà chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy trong 

quá trình tập huấn kỹ thuật chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh đến loại bệnh 

này để các hộ tham gia mô hình biết và trước khi trồng bắt buộc phải vệ 
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sinh đồng ruộng sạch sẽ và khi bổ củ giống chúng tôi đã hướng dẫn nông 

dân khử trùng dao cắt để tránh lây lan. Trong quá trình trồng và chăm sóc 

liên tục kiểm tra đồng ruộng khi phát hiện bệnh là nhổ bỏ cả cây, tiêu huỷ 

hoặc mang vứt ra xa khu ruộng trồng. 

- Bệnh mốc sương xuất hiện vào thời điểm khoảng đầu tháng giữa tháng 2 

và đầu tháng 3, bệnh xuất hiện trên lá và trên thân. Khi thấy bệnh xuất hiện, 

chúng tôi đã phối hợp với HTX chỉ đạo nông dân phun phòng trừ bằng thuốc 

Ziđômin 72WP. Kết quả là sau một tuần bệnh đã giảm dần.  

2.8. Năng suất của mô hình  cây khoai tây trái vụ  

Bảng 12a: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Thanh Xương 

      Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 88 5 4 18,0    17,2  

Điểm 2 82 4 4 13,9 11,4 

Điểm 3 80 4 4 13,1 12,7 

Điểm 4 74 5 4 15,0 13,1 

Điểm 5 67 6 4 15,6 11,9 

Trung 

bình 

78,2  4,8  15,01 13,26 

Bảng 12b: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Thanh Hưng 

     Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 71 4 4 11.36 9.2 

Điểm 2 64 4 4 10.24 8.4 

Điểm 3 61 5 4 12.2 7.8 

Điểm 4 57 5 4 11.4 7.5 

Điểm 5 55 4 4 8.8 7.1 

Trung bình 61.6 4.4  10.84 8.00 

Bảng 12c: Năng suất của mô hình cây khoai tây trái vụ tại xã Pom Lót 

         Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 71 6 4 17.04 8.2 

Điểm 2 68 4 4 10.88 8.4 

Điểm 3 66 4 4 10.56 7.8 

Điểm 4 57 4 4 9.12 7.5 

Điểm 5 55 4 4 8.8 7.1 

Trung bình 63.4 4.4  11.16 7.80 
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Qua các báng số liệu 12a,12b,12c, cho thấy: Năng suất của khoai 

tây trồng trái vụ có sự trênh lệch tương đối  giữa các điểm của mô hình cụ 

thể tại địa điểm xã Thanh Xương năng suất khoai tây đạt 13,26 tấn/ha, 

năng suất khoai tây của xã Thanh Hưng đạt 8tấn/ha, năng suất khoai tây 

của xã Pom Lót đạt 7,8tấn/ha. Sự trênh lệch về năng suất như vậy do chế 

độ canh tác của người dân có sự khác nhau, chưa đồng đều như thời gian 

trồng, xuống giống, làm đất phải chờ thu hoạch các cây rau màu khác 

xong . và chủ yếu  phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Ở 2 xã Pom Lót và 

Thanh Hưng về trung tuần tháng 1 đầu tháng 2  thời điểm đó người dân 

chưa chủ động được nguồn nước tưới hợp lý cho cây khoai tây, qua kiểm 

tra thực tế các hộ dân thực hiện dự án đa phần các hộ phải dùng máy bơm 

hút nước giếng khoan ở các bãi màu để tưới cho khoai tây nhưng thời 

điểm đó lượng mưa ít, xuất hiện gió lào thời tiết khô hanh nên lượng nước 

hút từ giếng lên không đủ cung cấp cho quá trình sinh trưởng  và phát 

triển của cây khoai tây, quá trình hình thành và phát triển củ cần độ ẩm 

tương đối, cho nên lượng nước không cung cấp đủ là nguyên nhân chính 

ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng của khoai tây,  khí hậu nắng 

nóng khô hanh kéo theo sâu bệnh hại phát triển nhiều đó cũng là nguyên 

nhân  ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây khoai tây. 

2.8.1.Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ 

Bảng 13a: Theo dõi năng suất và  các yếu tố cấu thành năng suất Thanh Xương 

            Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 106 5 4 21,2 18,7 

Điểm 2 107 4 4 17,1 15,8 

Điểm 3 96 5 4 19,2 17,0 

Điểm 4 75 6 4 18,0 16,7 

Điểm 5 85 6 4 20,4 18,1 

Trung bình 93,8 5,2  19,2 17,3 
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Bảng 13b: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Thanh Luông 

         Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 101 4 4 16.16 15.2 

Điểm 2 92 4 4 14.72 14.1 

Điểm 3 86 6 4 20.64 18.4 

Điểm 4 87 5 4 17.4 16.2 

Điểm 5 91 5 4 18.2 17.4 

Trung bình 91.4 4.8 4 17.55 16.26 

Bảng 13c: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Thanh Hưng 

     Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ  

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 89 5 4 17.8 13.3 

Điểm 2 71 4 4 11.4 11.8 

Điểm 3 76 4 4 12.16 13.4 

Điểm 4 87 5 4 17.4 16.2 

Điểm 5 81 5 4 16.2 15.4 

Trung bình 80.8 4.6 4 14.87 14.02 

Bảng 13d: Năng suất của mô hình cây khoai tây chính vụ tại xã Pom Lót 

           Củ 

Khóm 
PTB củ (g) 

Số củ/khóm 

(củ) 

Mật độ 

(hốc/m
2
) 

NSLT 

(tấn/ha) 

NSTT 

(tấn/ha) 

Điểm 1 89 4 4 14.2 15.3 

Điểm 2 71 4 4 11.4 10.8 

Điểm 3 76 5 4 15.2 11.4 

Điểm 4 81 4 4 12.96 15.7 

Điểm 5 77 6 4 18.48 14.4 

Trung bình 78.8 4.6 4 14.50 13.52 

Qua 4 bảng số liệu trên cho thấy: Năng suất khoai tây ở xã Thanh 

Xương đạt 17,3 tấn/ha, năng suất trung bình khoai tây của xã Thanh luông 

đạt 16,2 tấn/ha, năng suất khoai của xã thanh hưng đạt 14,2 tấn/ha, xã Pom 

lót năng suất đạt 13,5 tấn/ha, xã Thanh Xương có Năng suất khoai tây cao 

nhất, năng suất  thấp nhất là xã Pom Lót.  



29 

 

* Dựa vào  bảng số liệu về năng suất khoai tây trái vụ và chính vụ ở các 

địa điểm trên chúng tôi thấy: Sự trênh lệch về năng suất giữa 2 vụ như vậy 

nguyên nhân chủ yếu là thời tiết trồng trái vụ nắng nóng nhiều, kéo dài, thời 

điểm hình thành củ và nuôi củ của khoai tây xuất hiện các đợt nóng kèm theo 

gió lào khô hanh, một số điểm của mô hình bà con nhân dân không chủ động 

được nguồn nước tưới nên ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hút chất dinh 

dưỡng của cây,  thời tiết khí hậu khắc nghiệt sâu bệnh phát triển mạnh do vậy 

năng suất trung bình của khoai tây trồng trái vụ giảm đi đáng kể.  

3. Hiệu quả kinh tế của mô hình 

* Mô hình khoai tây chính vụ 

+ Chi phí đầu tư cho 01 ha: (gồm: giống + phân bón + thuốc BVTV+ công 

lao động  ) = 48.950.000đ.  

        Trong đó : - Giống = 26.400.000đ 

       - Phân bón = 13.550.000đ 

       - Thuốc BVTV = 500.000đ 

       - công lao động = 8.500.000đ 

- Năng suất trung bình khoai tây thương phẩm 17,3 tấn/ha. 

- Giá trị thu được: 17.3 tấn/ha x 5.500 đồng/kg =  95.15 triệu đồng 

- Lãi thuần thu được từ mô hình là (thu -  chi): 95.15 - 48.950 = 46.2 triệu đồng. 

* Mô hình khoai tây trái vụ  

+ Chi phí đầu tư cho 01 ha: (gồm: giống + phân bón + thuốc BVTV + 

công lao động ) = 48.950.000đ 

        Trong đó : - Giống = 26.400.000đ 

       - Phân bón = 13.550.000đ 

       - Thuốc BVTV = 500.000đ 

- công lao động = 8.500.000đ 

         - Năng suất trung bình khoai tây trái vụ là 13,16 tấn/ha. 

                 - Giá trị thu được: 13,16 tấn/ha x 10.000đ/kg = 131,6 triệu đồng  

- Lãi thuần thu được từ mô hình là (thu -  chi): 131,6 – 48.950 = 82.65 triệu đồng 

(có phụ lục ở bảng 3.1 và 3.2 chi tiết kèm theo) 
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4. Hiệu quả xã hội 

- Qua quá trình thực hiện mô hình đã góp phần hoàn thiện quy trình sản 

xuất khoai tây thương phẩm trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tăng 

chủng loại sản phẩm và chất lượng hàng hoá nông sản, góp phần thúc đẩy kinh 

tế thị trường trong nông nghiệp nông thôn phát triển. 

- Thành công cuả mô hình đã góp phần tạo hướng phát triển lâu dài cho 

cây khoai tây ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đó là ngoài hướng phát triển 

cây khoai tây thương phẩm thì từ đây còn có hướng phát triển khoai tây giống 

sạch bệnh cung cấp giống cho sản xuất vụ  Đông trên địa bàn tỉnh Điện Biên .  

- Làm chuyển biến nhận thức và tập quán canh tác trong nông nghiệp, 

nâng cao trình độ thâm canh sản xuất khoai tây giống cho các hộ nông dân 

tham gia mô hình. 

4.1. Khả năng nhân rộng của mô hình 

Thành công của mô hình tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích cho người 

nông dân (sản xuất cây trồng vụ Đông trên đất 02 vụ lúa). Với điều kiện đất đai, 

thời tiết rất thích hợp cho trồng Khoai tây, sản phẩm có thể phục vụ nhu cầu tại 

chỗ và cung cấp một phần cho thị trường thành phố Điện Biên Phủ.  

Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Điện Biên, các xã vùng lòng chảo tiếp tục duy trì mô hình trồng khoai tây vụ 

đông trên đất 02 vụ lúa.    

5. Hiệu quả khoa học – xã hội của dự án 

5.1. Hiệu quả về khoa học 

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã theo dõi, đánh giá, phân 

tích và đã đưa ra kết luận như sau: 

- Khẳng định được giống khoai tây Sinora... có năng suất cao, chất lượng 

tốt, phù hợp điều kiện đất đai và thời tiết của địa phương. 

- Dự án đưa được thời vụ trồng khoai tây thương phẩm trên đất 02 vụ lúa 

và trồng khoai tây trái vụ (vụ xuân); Qua thực hiện Dự án đã hướng dẫn và 
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chuyển gieo các kỹ thuật trồng, chăm sóc cụ thể và phù hợp với trình độ canh 

tác của người dân từ đó làm nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho người 

dân, tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm. 

- Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây 

thương phẩm trên đất 02 vụ lúa và trồng khoai tây trái vụ (vụ xuân) trong phạm 

vi dự án phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương. Các quy 

trình đều nêu chi tiết từng kỹ thuật làm đất, bón phân, lượng phân bón, thời vụ 

trồng, mật độ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Các quy trình kỹ thuật được 

xây dựng có cơ sở khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tiễn sản xuất người 

dân có thể áp dụng vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế. 

5.2. Hiệu quả xã hội - môi trường 

- Thông qua kết quả mô hình tạo ra phong trào phát triển cây vụ đông trên 

đất 02 vụ lúa, mở rộng diện tích trồng khoai tây trồng trái vụ (vụ xuân), người 

dân biết cách áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất, nâng cao nhận 

thức của người dân về canh tác bền vững. 

  - Tạo thêm việc làm, cung cấp một số sản phẩm phục vụ cho cuộc sống 

hàng ngày của người dân, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc. 

6. Đánh giá chung 

 Dự án "Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương 

phẩm  huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên " về cơ bản đã hoàn thành các nội dung, 

mục tiêu của dự án, đó là xây dựng thành công một số mô hình ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật vào sản xuất (mô hình trồng Khoai tây trên đất 2 vụ lúa, mô hình trồng 

khoai tây trái vụ). Những thành công trước mắt của dự án bước đầu đã góp phần 

thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào trong 

sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. 

 Có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tài 

chính Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Điện Biên và các đơn vị liên quan 

trong quá trình triển khai dự án đã thực hiện theo đúng các nội dung của thuyết 

minh dự án.  

7. Một số khó khăn và tồn tại 
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 - Bên cạnh một số thành công mà dự án đã đạt được, trong quá trình thực 

hiện dự án còn gặp phải một số những khó khăn, tồn tại như:  

 - Trình độ dân trí không đồng đều, sản xuất dựa theo kinh nghiệm truyền 

thống nên việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất của người 

dân còn hạn chế. 

 - Một số hộ tham gia thực hiện mô hình thuộc dự án chưa thực sự nhiệt 

tình. 

 - Người nông dân chưa thực sự chủ động trong sản xuất, còn trông chờ sự 

hỗ trợ của nhà nước vậy nên ảnh hưởng đến khả năng duy trì và nhân rộng của 

một số mô hình trong dự án. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua quá trình triển khai thực hiện các nội dung của dự án , được sự quan 

tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm thông tin và 

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã thực hiện dự án theo đúng nội dung, 

mục tiêu và tiến độ đã được phê duyệt. dự án đã lựa chọn hướng đi, phương 

pháp thực hiện đúng, phù hợp với thời gian và công sức trong quá trình triển 

khai, gắn kết quá trình sản xuất với quá trình tiêu thụ sản phẩm.  

- Dự án "Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương 

phẩm huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên" đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và đạt 

được các mục tiêu đề ra. 

 - Dự án đã đưa ra được giống khoai tây trồng có năng suất cao, chất lượng 

tốt phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu (giống Khoai tây Sinora). 

- Dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng cây khoai tây thương 

phẩm trên đất 02 vụ lúa và Kỹ thuật sản xuất khoai tây trái vụ (vụ xuân). 

- Dự án đưa ra khung thời vụ trồng khoai tây phù hợp với điều kiện địa 

phương. Vụ Đông xuân: Thời gian trồng từ  10 - 15/11; Vụ xuân: Thời gian trồng 

10- 15/01.  

- Dự án đã tổ chức tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ khuyến nông xã, các hộ 

gia đình tham gia dự án và các hộ dân trong xã các tiến bộ kỹ thuật khoa học để áp 

dụng vào trong sản xuất. 

2. Kiến nghị 

- Hội đồng Khoa học của sở, tỉnh nghiệm thu dự án. 

- Đề chính quyền địa phương phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến bộ Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên, tuyên truyền, khuyến khích 

các hộ gia đình trong xã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đã thành 

công. 

- Qua 3 năm triển khai thực hiện dự án, người dân đã có những thay đổi 

nhận thức về canh tác luôn canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng theo hướng sản 
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xuất mới, áp dụng dụng các tiến bộ KHKT mới như sử dụng các giống cho  

năng suất cao, để tạo điều kiện cho người dân trong xã của huyện Điện Biên 

tham gia thực hiện dự án tiếp, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, huyện, các 

nghành  cần có những chính sách hỗ trợ cho người dân tạo điều kiện thuận lợi 

để phục vụ sản xuất nông nghiệp trồng cây tăng vụ theo hướng đi mới. Đồng 

thời tổ chức dịch vụ cung ứng giống , phân bón trên địa bàn huyện. đó cũng là 

nguyện vọng của người dân trong các xã thực hiện dự án mà chúng tôi tiếp thu 

được trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

 

 

Chủ nhiệm dự án Cơ quan chủ trì thực hiện dự án 
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PHỤ LỤC 

1. Tập huấn và chuyên giao khoa học kỹ thuật 

a. Tập huấn:  

TT Mô hình 
Thời 

gian 
Nội dung tập huấn 

Số lượng 

học viên 

(người/lớp) 

Địa điểm tập 

huấn 

1 
Kỹ thuật sản xuất 

Khoai tây trái vụ 

Tháng 

01/2014 

Kỹ thuật trồng và 

chăm sóc Khoai tây 
50 

Xã Pom Lót 

2 

Kỹ thuật trồng 

Khoai tây trên đất 

02 vụ Lúa 

Tháng 

11/2014 

Kỹ thuật trồng và 

chăm sóc Khoai tây 50 
Xã Thanh Hưng, 

Thanh Xương 

3 

Kỹ thuật trồng 

Khoai tây trên đất 

02 vụ Lúa 

Tháng 

11/2015 

Kỹ thuật trồng và 

chăm sóc Khoai tây 50 

Thanh Xương, 

Thanh Luông 

4 
Kỹ thuật sản xuất 

Khoai tây trái vụ 

Tháng 

12/2016 

Kỹ thuật trồng và 

chăm sóc Khoai tây 
50 

Xã Thanh Xương 

 Tổng cộng:   200  

b. Chuyển giao khoa học kỹ thuật: 

TT 
Tên quy trình, kỹ 

thuật 

Nội dung bổ sung 

 và hoàn thiện kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Kỹ thuật sản xuất 

khoai tây Sinora 

Áp dụng kỹ thuật sản xuất khoai tây giống 

Sinora của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

Cây có củ - Viện Cây lương thực và Cây thực 

phẩm. Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện lại kỹ 

thuật trồng khoai tây thương phẩm trên đất 02 

vụ lúa và sản xuất khoai tây trái vụ cho phù hợp 

với điều kiện của huyện Điện Biên như sau: 

 - Thời vụ: Vụ đông xuân (trồng từ 10-15/11; 

vụ xuân (trồng từ 10-15/01). 

- Lượng giống: 1.200 kg/ha 

- Phân bón cho 01 ha: Phân đạm 250 kg; phân 

lân 500 kg; phân Kali 250 kg; vôi bột 500 kg. 
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2. Năng suất  

TT Giống khoai 
Năng suất  (tấn/ha) 

Vụ Đông xuân Vụ  xuân 

1 Năm 2014 - 2015   

 Giống sinora 15,0 13,5 

2 Năm 2015-2016   

 Giống sinora 15,0  

3 Năm 2017   

 Giống sinora  12,0 

Cách xác định năng suất: Lấy 5 mẫu tại các mảnh ruộng khác nhau, diện 

tích mỗi lấy mẫu  là 1,0 m
2
. 
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3. Hiệu quả kinh tế các mô hình 

3.1. Mô hình trồng khoai tây thương phẩm (tính cho 01 ha) 

TT Nội dung 

Tổng chi phí Tổng thu 

Lãi thuần DA hỗ trợ ND đóng góp 
Tổng chi phí 

Năng suất 

(kg/ha) 

Đơn giá 

(đ/kg) 
Thành tiền 

SL (kg) Thành tiền SL (kg) Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7=4+6 8 9 10 11=10-7 

1 Giống khoai tây 1.200 

    

26.400.000      

      

26.400.000          

2 Phân bón                  

  Phân đạm 125 

      

1.337.500  125 

    

1.337.500  

        

2.675.000          

  Phân lân 250 

         

875.000  250 

      

875.000  

        

1.750.000          

  Phân kali 125 

      

1.625.000  125 

    

1.625.000  

        

3.250.000          

3 Vôi bột 250 

         

875.000     

           

875.000          

4 Thuốc BVTV  

         

250.000   

      

250.000  

           

500.000          
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5 Phân chuồng     5.000 

    

5.000.000  

        

5.000.000          

6  Công lao động     8.500.000 8.500.000     

  Tổng cộng:         48.950.000 17.3 5.500 95.15 46.2 

 

3.2. Mô hình trồng khoai tây trái vụ (tính cho 01 ha) 

 

TT Nội dung 

Tổng chi phí Tổng thu 

Lãi thuần DA hỗ trợ ND đóng góp 
Tổng chi phí 

Năng suất 

(kg/ha) 

Đơn giá 

(đ/kg) 
Thành tiền 

SL (kg) Thành tiền SL (kg) Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7=4+6 8 9 10 11=10-7 

1 Giống khoai tây 1.200 

    

26.400.000      

      

26.400.000          

2 Phân bón                  

  Phân đạm 125 

      

1.337.500  125 

    

1.337.500  

        

2.675.000          

  Phân lân 250 

         

875.000  250 

      

875.000  

        

1.750.000          

  Phân kali 125 

      

1.625.000  125 

    

1.625.000  

        

3.250.000          

3 Vôi bột 250                                
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875.000  875.000  

4 Thuốc BVTV   

         

250.000   

      

250.000  

           

500.000          

5 Phân chuồng     5.000 

    

5.000.000  

        

5.000.000          

6 Công lao động    8.500.000 8.500.000     

  Tổng cộng:             48.950.000  13.16 10.000 131.6 82.65 
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI TÂY CHÍNH VỤ 

* GIÁ TRỊ KINH TẾ VỀ KHOAI TÂY: 

Khoai tây là loại cây trồng có giá trị kinh  tế rất cao trong sản xuất, là cây vụ 

đông – xuân quan trọng trong công thức luân canh lúa xuân – lúa mùa sớm – Khoai 

tây. Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng khoai tây thương phẩm ngày càng  tăng 

do khoai tây không những có hàm lượng dinh dưỡng cao mà được coi là sản phẩm 

sạch, người trồng khoai tây cũng có thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng 

khác. Thị trường tiêu dùng hiện nay bao gồm khoai tây tươi cho chế biến trong gia 

đình và nhà hàng, khoai tây cho chế biến nhà máy và xuất khẩu. 

I. Thời vụ trồng: 

Vùng núi thấp dưới 1000m: Vụ đông trồng tháng 10 thu hoạch tháng 01. Vụ 

xuân trồng tháng 12 thu hoạch cuối tháng 3. 

Vùng núi cao trên 1000m: Vụ đông trồng đầu tháng 10 thu hoạch tháng 01. Vụ 

xuân trồng tháng 2 thu hoạch tháng 5. 

(Qua việc triển khai thực tế ở địa bàn các xã: Thanh Xương, Thanh Hưng, 

Thanh Luông, Pom Lót. Nói chung vùng lòng chảo Điện Biên để trồng chính vụ 

thời gian trồng vào tháng 11  dương lịch thu hoạch vào tháng 2. Trái vụ trồng trung 

tuần tháng 12 thu hoạch vào cuối tháng 3 là phù hợp nhất) 

II. Giống được dự án cấp phát sử dụng trồng: 

1. Giống khoai tây Hà Lan: Diamond (Diamant)  

Đặc điểm: Thân lá to mập, cây đứng, phát triển nhanh, vỏ và củ mầu vàng 

nhạt, mắt lông vừa, củ to đều, chất lượng ngon, đạt tiêu chuẩn chế biến. Thời gian 

sinh trưởng 85-90 ngày, năng suất khá đạt từ 20-25 tấn/ha, chống chịu sâu bệnh 

trung bình nên trồng chính vụ để chánh bệnh sương mai. 
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2. Giống  khoai  tây  Đức:  (Solara) 

Giống có thời gian sinh trưởng  85-90 ngày,  thân cây mập, lá dày, mầm màu 

tím, củ có hình oval, vỏ nhẵn, màu vàng nhạt, ruột vàng, năng suất cao có thể 

đạt 25-30 tấn/ha, chống chịu sâu bệnh khá. 

III. KỸ THUẬT TRỒNG: 

1. Chuẩn bị giống  

- Bổ củ: Trồng bằng củ giống to sẽ có năng suất cao hơn so với củ nhỏ, trường 

hợp củ giống to, cỡ đường kính củ trên 45mm tương đương trên 500g, thì có thể bổ 

đôi bổ làm 3 để tiết kiệm giống. Khoai giống sau khi bổ phải để nơi thoáng mát, rải 

đều, phủ tải ấm nên trên để giữ ấm, tránh để đống quá cao dễ bị thối. 

- Dùng dao sắc và lưỡi mỏng để cắt, mỗi lần cắt phải nhúng vào cồn 96% hoặc 

sà phòng đặc để ngăn chặn sự sâm nhập của nấm, khuẩn cho củ bị thối. 

- Bổ dọc củ, mỗi miếng khoai bổ phải có 2-3 mầm, bổ xong chấm vết cắt ngay 

vào xi măng khô và gạt phần xi măng thừa đi không để xi măng bám nhiều vào 

mặt cắt của củ vì sẽ hút nước của củ làm củ dễ héo. Nếu đất trồng đủ ấm và 

phân truồng hoai thì sau bổ 12 h là có thể trồng, nếu đất ướt hoặc quá khô thì có 

thể kéo dài 5-7 ngày thì có thể trồng. 

2. Làm đất 

Thu gom các tàn dư thực vật trên diện tích đất trồng khoai tây đem phơi đốt 

để tránh sâu bệnh hại truyền sang cho khoai tây, cày bừa làm đất nhỏ phù hợp với 

việc trồng khoai tây, không làm đất quá to vì làm đất to củ sẽ bị méo mó, mọc mầm 

chậm. làm đất quá nhỏ mịn sẽ bị dí khi tưới nước.  

3. Mật độ và cách trồng 

- Mật độ: - Với củ nhỏ: Cứ 1,2 m trồng 10 củ cách nhau 17- 20 cm, với củ 

bình thường: 1,2 m trồng 5-6 củ cách nhau 25-30 cm. 

- Lượng giống: Trung bình 100-120 kg/1.000m
2 
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- Cách trồng:  Để khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, củ khoai không 

bị xanh do nằm trên mặt đất thì khâu che phủ bằng rơm rạ như sau: Rạch hàng, rải 

rơm rạ cắt ngắn hoặc bón lót phân truồng, đạm và lân xuống đáy rồi lấp một lớp đất 

mỏng lên phân, rồi đặt củ giống theo khoảng cách như trên, đặt mầm nằm ngang, 

lấp đất phủ nên củ dày 3-5cm rồi vét rãnh lên luống. Nếu đất khô thì phải tưới nước 

trước khi bón phân để cây mọc nhanh. 

Chú ý: Khi mang khoai về nếu mầm hơi nhú là có thể trồng ngay không cần mầm 

mọc dài mới đem đi trồng. 

Tuyệt đối khi mang khoai giống về không được tưới nước lên khoai, muốn mầm 

mọc nhanh cho khoai vào thúng phủ tải hoặc rơm rạ hơi ẩm lên trên để nơi khô ráo, 

thoáng mát tránh đổ ấm cao khoai đỡ bị thối. Khi trồng không để rơm rạ quá ẩm, 

đất quá khô, khi đặt củ tránh đặt trực tiếp vào phân, nhất là phân hóa học vì như 

vậy củ bị chết sót vì phân. 

IV. KỸ THUẬT CHĂM SÓC:  

1. Chuẩn bị vật tư phân bón và cách bón 

+ Lượng phân: - Phân truồng hoai mục: 15-20 tấn/ha  

+ Đạm ure: 250-300kg/1ha (25-30kg/1.000m2) 

+ Lân Supe: 350-400kg/ha (35-40kg/1.000m2) 

+ Kali Sufat: 200-250kg/ha (20-25kg/1.000m2) 

+ Cách bón: - Bón lót: Rải toàn bộ phân truồng và lân + 1/3 đạm + 2/3 kali 

lên trên mặt luống giữa hai hàng khoai tây. 

o Bón thúc lần 1: Sau khi cây mọc cao 15-20cm: 1/3 đạm + 1/3 kali. 

o Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1: 15-20 ngày: 1/3 đạm + ½ kali. 

Chú ý: Bón nhiều kali sẽ cho củ to mẫu mã đẹp, không bón phân truồng tươi vì 

nhiều nhiều vi khẩu nấm bệnh làm cho mã củ không đẹp, khoai dễ bị thối. Chỉ dùng 

phân truồng hoai mục. 
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2. Tưới nước: Là một trong những yếu tố quyết định năng suất chất lượng khoai 

tây. Trong 60-70 ngày đầu khoai rất cần nước thiếu nước năng suất khoai giảm, 

ruộng khoai lúc khô lúc ấm làm cho củ bị nứt, giảm chất lượng của củ. 

+ Tưới rảnh: Dẫn nước hoặc tát vào rãnh để nước thẩm vào luống khoai. Từ 

khi trồng đến khi khoai 60-70 ngày thường có 3 lần tưới nước, tưới đủ ẩm không để 

đọng nước trong ruộng khoai. Tưới phải kết hợp với xới sáo làm cỏ, bón phân thúc. 

Tưới lần 1: Khi khoai mọc cao 15-20 cm đất khô thì tưới nước, đất cát pha cho 

nước ngập ½ luống. Mỗi lần chỉ cho vào 3 – 4 rãnh, khi đủ nước thì cho vào 3-4 

rãnh khác. Lấp đầu rãnh cũ, tháo đầu rãnh mới để nước thêm đều vào luống, với đất 

thịt nhẹ cho ngậm 1/3 luống, cho nước vào cùng một lúc nhiều rãnh hơn. Tưới lần 

2: Khoảng 2-3 tuần sau lần 1, đất pha cát cho nước ngập 2/3 luống, đất thịt nhẹ cho 

ngậm ½ luống làm như lần 1. Tưới nước lần 3: Khi đất khô, khoảng 2-3 tuần sau 

lần 2, làm như lần 2. 

+ Tưới gánh: Không tưới nước trực tiếp vào gốc khoai mà tưới xung quanh 

gốc. khi kết hợp tưới với phân đạm và kali phải chú ý lượng phân hòa với nước, chỉ 

10-12lit chỉ pha một nắm nhỏ là vừa. không kết hợp tưới nước với phân truồng vì 

có nhiều nấm gây thối củ. 

Chú ý: Trước khi thu hoạch khoai khoảng 2 tuần không tưới nước, cần đất khô ráo, 

tuyệt đối tránh để nước vào ruộng, nếu mưa phải tháo kiệt nước kịp thời. 

* Chăm sóc: 

+ Chăm sóc đợt 1: Khi cây mọc lên mặt đất 7-10 ngày, cao khoảng 15-20 cm 

thì xới nhẹ làm sạch cỏ, bón thúc đợt 1 rồi vun luống, khi bón thúc phải bón vào 

mép luống hoặc giữa hai khóm khoai, không bón trực tiếp vào gốc cây làm cây 

chết. Kết hợp tỉa cây để lại 2-3 mầm chính. 

+ Chăm sóc đợt 2: Cách đợt 1 từ 15-20 ngày khi đã qua tưới nước lần 2 thì 

tiến hành xới nhẹ, làm cỏ vun luống lần cuối lấy đất ở rãnh vun cho luống to và 
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cao, dày cố định luôn, vun luống không đủ đất sẽ làm vỏ củ bị xanh, hoặc mọc 

thành cây. Vét đất ở rãnh luống để ruộng bị nước sẽ nhanh khô. 

3. Phòng trừ sâu bệnh 

Tùy theo từng loại sâu bệnh mà ta sử dụng các loại thuốc khác nhau: 

Bệnh virut xoăn lùn, virut cuốn lá: dùng củ giống sạch bệnh, phun thuốc trừ 

rệp, nhổ bỏ cây bệnh và tiêu hủy tàn dư, khi nhổ cây bệnh không để tay tiếp xúc 

với cây khỏe. 

Bệnh héo xanh: Không trồng khoai tây trên ruộng lúa trồng các cây họ cà, 

không bón phân truồng tươi, trách dùng nước tưới nhiễm khuẩn. 

Bệnh mốc sương (sương mai): Lên phun  định kỳ 10-15 ngày/lần sau trồng 

45 ngày thuốc trống sương mai bằng thuốc nội như: Ridomil Mz 72WP, Score 

250ND, Alpine. Nếu có vết bệnh điển hình lần phun đầu tiên phải cộng với thuốc 

tiếp xúc như: Zineb, Mancozep… 

Rệp: Xuất hiện trong vòng 30-60 ngày, có thể dùng thuốc Pegasus 500EC 

hoặc Trebon 10 EC để phun. 

IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN: 

- Thu hoạch sớm hơn 5-7 ngày, khi thấy lá vàng, cây rạc dần là có thể thu 

hoạch được, sau khi khoai được 60-70 ngày tuyệt đối không cho nước vào ruộng 

khoai, nếu mưa thì phải tháo kiệt nước, không cắt lá cho lợn hoặc trâu bò ăn. Thu 

hoạch vào ngày khô ráo, trước khi thu hoạch 10 ngày lên cắt cách gốc 15-20cm củ 

sẽ không bị xây sát và mã củ đẹp khi thu hoạch lên phân loại ngay tại đồng ruộng, 

củ to và củ nhỏ riêng rẽ, để nhẹ. Bảo quản: khoai sau khi thu hoạch xong để vào 

những nơi thoáng  mát  tránh ánh sáng chiếu vào, chú ý không  làm vỏ khoai sước 

sát nhiều vì  như vậy sẽ bị thối nũn và nấm mốc.   
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI TÂY TRÁI VỤ 

I. Thời vụ trồng: 

Trái vụ trồng trung tuần từ tháng 12 đến tháng 1 thu hoạch vào cuối tháng 3 

dương lịch là phù hợp nhất. 

II. Giống được dự án cấp phát sử dụng trồng: 

1. Giống khoai tây Hà Lan: Diamond (Diamant)  

Đặc điểm: Thân lá to mập, cây đứng, phát triển nhanh, vỏ và củ mầu vàng 

nhạt, mắt lông vừa, củ to đều, chất lượng ngon, đạt tiêu chuẩn chế biến. Thời gian 

sinh trưởng 85-90 ngày, năng suất khá đạt từ 20-25 tấn/ha, chống chịu sâu bệnh 

trung bình nên trồng chính vụ để chánh bệnh sương mai. 

2. Giống  khoai  tây  Đức:  (Solara) 

Giống có thời gian sinh trưởng  85-90 ngày,  thân cây mập, lá dày, mầm màu 

tím, củ có hình oval, vỏ nhẵn, màu vàng nhạt, ruột vàng, năng suất cao có thể 

đạt 25-30 tấn/ha, chống chịu sâu bệnh khá. 

III. kỹ thuật trồng:   

1. Đất trồng 

Chọn loại đất tơi xốp, đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa, thuận tiện cho việc 

tưới tiêu nước, tốt nhất là ruộng luân canh với lúa nước. 

2. Làm đất 

Thu gom các tàn dư thực vật trên diện tích đất trồng khoai tây đem phơi đốt 

để tránh sâu bệnh hại truyền sang cho khoai tây, cày bừa làm đất nhỏ phù hợp với 

việc trồng khoai tây, không làm đất quá to vì làm đất to củ sẽ bị méo mó, mọc mầm 

chậm. làm đất quá nhỏ mịn sẽ bị dí khi tưới nước.  

3. Lên luống 

- Có thể trồng hàng đơn hoặc hàng đôi  

- Luống đơn: rộng 70 - 80 cm (kể cả rãnh)  
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- Luống đôi: rộng khoảng 120 - 140 cm Chiều cao luống 20 - 25 cm, (rãnh 

20 - 25 cm) 

4. Chuẩn bị giống  

- Bổ củ: Trồng bằng củ giống to sẽ có năng suất cao hơn so với củ nhỏ, trường 

hợp củ giống to, cỡ đường kính củ trên 45mm tương đương trên 500g, thì có thể bổ 

đôi bổ làm 3 để tiết kiệm giống. Khoai giống sau khi bổ phải để nơi thoáng mát, rải 

đều, phủ tải ấm nên trên để giữ ấm, tránh để đống quá cao dễ bị thối. 

- Dùng dao sắc và lưỡi mỏng để cắt, mỗi lần cắt phải nhúng vào cồn 96% hoặc 

sà phòng đặc để ngăn chặn sự sâm nhập của nấm, khuẩn cho củ bị thối. 

- Bổ dọc củ, mỗi miếng khoai bổ phải có 2-3 mầm, bổ xong chấm vết cắt ngay 

vào xi măng khô và gạt phần xi măng thừa đi không để xi măng bám nhiều vào 

mặt cắt của củ vì sẽ hút nước của củ làm củ dễ héo. Nếu đất trồng đủ ấm và 

phân truồng hoai thì sau bổ 12 h là có thể trồng, nếu đất ướt hoặc quá khô thì có 

thể kéo dài 5-7 ngày thì có thể trồng. 

5. Mật độ và khoảng cách trồng 

- Để có năng suất cao, củ to đều, trồng 4 - 5 củ/m2, đặt củ cách nhau 30 - 35 

cm. Lưu ý, khi đặt củ phải điều chỉnh, củ nhỏ thì đặt dày hơn, củ to thì thưa hơn 

một chút.  

- Sau khi đặt củ thì lấp một lớp đất dày 3 - 5 cm. Khi trồng nếu đất khô phải tưới 

nước trước khi bón phân để cây mọc nhanh 

IV. kỹ thuật chăm sóc: 

1. Bón phân  

- Lượng phân bón cho 1 ha: 15 - 20 tấn phân chuồng hoai mục + 300 - 350 kg đạm 

urê + 350-400 kg lân supe + 160 - 200 kg kali sunphat  

- Cách bón: + Bón lót: toàn bộ phân chuồng và lân + 1/3 đạm + Bón thúc lần 

1: khi cây cao 15 - 20 cm, bón 1/3 đạm + 1/2 kali  
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+ Bón thúc lần 2: sau bón thúc lần 1 từ 15 - 20 ngày, bón nốt lượng phân còn 

lại Không để phân tiếp xúc trực tiếp với củ giống và gốc cây 

* Chăm sóc 

- Chăm sóc đợt 1: khi cây cao 15 - 20cm thì xới nhẹ, làm sạch cỏ, bón phân 

thúc đợt 1 rồi vun luống.  

- Chăm sóc đợt 2: sau chăm sóc đợt 1 khoảng 15 - 20 ngày, tiến hành xới 

nhẹ, làm cỏ và vun luống lần cuối. Cần vun luống cao, to và vét sạch đất ở rãnh. 

2. Tưới nước 

- Tưới rãnh: áp dụng với ruộng phẳng. Cho nước ngập khoảng 1/2 rãnh, khi 

nước ngấm đều thì tháo cạn. Tưới rãnh 2 - 3 lần trong một vụ khoai tây. Khi phát 

hiện trên ruộng có bệnh héo xanh vi khuẩn thì không tưới rãnh.  

- Tưới phun mưa: áp dụng với ruộng không bằng phẳng, xa nguồn nước. - 

Giữ độ ẩm đất khoảng 75 - 80 % độ ẩm tối đa đồng ruộng. Ngừng tưới nước trước 

khi thu hoạch khoảng 2 tuần 

3. phòng trừ Sâu bệnh hại: 

3.1. Bệnh virut 

+ Virut là nguyên nhân chủ yếu gây thoái hóa cây trồng. Những bệnh virut 

thường gặp ở khoai tây:  

+ Bệnh virut xoăn lùn: triệu chứng đặc trưng là lá bị xoăn lại, cây còi cọc thấp 

lùn xuống. Cây bị nhẹ thì lá nhăn lại, phiến lá gồ ghề không phẳng, phiến lá có màu 

xanh đậm - nhạt xen nhau không bình thường, củ nhỏ và ít củ.  

+ Bệnh virut cuốn lá: những lá phía dưới bị cong lên, màu sắc lá trở thành 

vàng nhạt, tím tía hoặc đỏ.  

+ Biện pháp phòng trừ: dùng củ giống sạch bệnh; phun thuốc trừ rệp môi giới 

truyền bệnh; nhổ bỏ cây bệnh và tiêu hủy tàn dư. Khi nhổ bỏ cây bệnh bằng tay 

không để tay tiếp xúc với cây khỏe. 

3.2. Bệnh héo xanh vi khuẩn 
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- Triệu chứng: cây đang xanh, lá và thân héo rũ đột ngột; lát cắt ngang thân 

và củ có dịch nhầy tiết ra. Cây bị bệnh chết thối nhũn, củ nhiễm bệnh thối nhũn có 

mùi khó chịu. - Biện pháp phòng trừ: sử dụng củ giống sạch bệnh; luân canh khoai 

tây với lúa nước, không trồng khoai tây trên ruộng vụ trước trồng các cây họ cà; 

không bón phân chuồng tươi; tránh dùng nước tưới nhiễm khuẩn; khi có mưa to 

phải tháo kiệt nước; nhổ bỏ toàn bộ cây bệnh và tiêu hủy tàn dư. 

3.3. Bệnh mốc sương 

- Khi nhiệt độ 10 - 15 độ C mưa phùn kéo dài, đặc biệt trời nhiều mây mù, 

độ ẩm không khí cao, ruộng khoai ẩm ướt thường phát sinh bệnh mốc sương.. - 

Biện pháp phòng trừ: dùng củ giống sạch bệnh; phun thuốc phòng bệnh định kỳ 10 

ngày/lần từ sau trồng 45 ngày; kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi phát hiện có 

ổ bệnh thì khẩn trương tập trung diệt ổ bệnh và phun thuốc phòng trừ cả cánh đồng 

khoai.  

Có thể dùng thuốc Booc đo 1% hoặc Zineb 80 WP, Ridomil Golde 68 WP. 

3.4. Rệp 

- Với khoai tây, thời kỳ 30 - 60 ngày tuổi thường có rệp xuất hiện. - Có thể 

dùng thuốc Pegasus 500EC hoặc Trebon 10EC để phun. 

3.5. Nhện trắng 

- Thường xuất hiện gây hại khi thời tiết ấm và khô 

- Biện pháp phòng trừ: Theo dõi thường xuyên sớm phát hiện nhện trắng. Có 

thể dùng thuốc Supracide 40EC hoặc Ortus 5SC để phun 

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN: 

- Thu hoạch sớm hơn 5-7 ngày, khi thấy lá vàng, cây rạc dần là có thể thu 

hoạch được, sau khi khoai được 60-70 ngày tuyệt đối không cho nước vào ruộng 

khoai, nếu mưa thì phải tháo kiệt nước, không cắt lá cho lợn hoặc trâu bò ăn. Thu 

hoạch vào ngày khô ráo, trước khi thu hoạch 10 ngày lên cắt cách gốc 15-20cm củ 

sẽ không bị xây sát và mã củ đẹp khi thu hoạch lên phân loại ngay tại đồng ruộng, 
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củ to và củ nhỏ riêng rẽ, để nhẹ. Bảo quản : khi thu hoạch khoai xong để vào những 

nơi thoáng mát tránh ánh sáng chiếu vào, chú ý không làm vỏ khoai sước sát vì  

như vậy sẽ bị thối nũn nấm mốc.   
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SỞ KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG  

TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Điện Biên, ngày 14  tháng 4 năm 2014 
  

 

 

NHẬT KÝ NHIỆM VỤ 

Kết quả triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai 

tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2014, dự án được triển khai tại xã Pom Lót, Thanh Hưng, Thanh xương 

huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên, tổng số hộ tham gia dự án 87 hộ, dự án đầu tư vốn 

100% giống, 50% phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN. 

1. Địa điểm, quy mô và cách thức tiến hành: 

- Địa điểm: Thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên  

- Quy mô: 2ha trồng khoai tây  

- Thanh Hưng: quy mô trồng 1ha 

- Pom Lót: quy mô trồng 6ha 

- Đã tập huấn cho nông dân trước khi tiến hành gieo trồng, kết hợp cấp phát giống, 

phân bón. 

* Thời gian giao giống, và phân bón: 01/12/2014 

 * Thời gian trồng: - Đợt 1 ngày 14/12 – 20/12/2014 

   - Đợt 2 ngày 02/01 – 08/01/2015 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Về quy trình kỹ thuật:  Đầu tư trực tiếp 100% giống, 50% phân bón, cán bộ kĩ 

thuật tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho các hộ tham gia dự án. Thường xuyên 
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đi kiểm tra, theo dõi sát sao mô hình dự án, chỉ đạo người dân thực hiện đúng quy 

trình kĩ thuật để dự án có kết quả tốt nhất.  

2.2. Phổ biến quy trình quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, tập huấn cho 

người dân tham gia mô hình dự án 

 Ngày 20/10/2014  đến ngày 25/10/2014  ban chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ 

thuật đã làm việc với ủy bân nhân dân các xã và các hộ dân tham gia dự án để phổ 

biến về việc cấp phát giao trồng khoai tây cho 87 hộ tham gia. 

Ngày 25/11/2014  ban chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật đã lên xem đất 

của từng hộ tham gia dự án của 3 xã. Ban chủ nhiệm dự án phối hợp với hợp tác xã 

chỉ đạo bà con làm đất để ải chuẩn bị cho việc xuống giống . 

 Ngày 27/11/2014 đến ngày 28/11/2014  ban  chủ nhiệm  dự án cùng phối 

hợp cùng  tổ hợp tác sản xuất của 3 xã đã tiến hành họp dân, tập huấn quy trình 

trồng chăm sóc khoai tây. Phát tài liệu đến từng hộ để nghiên cứu kỹ thuật chuyên 

sâu hơn. 

 Ngày 01/12/2014 ban chủ nhiệm dự án phối hợp với ủy bân nhân dân xã 

Thanh Xương, Pom Lót, Thanh Hưng cùng với tổ hợp tác sản xuất đã tiến hành cấp 

phát giống khoai tây, phân bón cho các hộ tham gia dự án. 

 Ngày 02/12/2014 ban chủ nhiệm dự án và cán bộ kỹ thuật đã xuống xem 

giống khoai đã cấp phát qua đó chỉ đạo bà con để khoai giống ở nơi thoáng mát, và 

chỉ đạo bà con làm đất chuẩn bị xuống giống.  

 Ngày 14/12/2014 – 20/12/2014 ban chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật 

xuống vùng dự án chỉ đạo bà con xuống  giống. trực tiếp tham gia trồng cùng  

người dân .   

Ngày 25/12/2014  cán bộ kỹ thuật cùng chủ nhiệm dự án đã xuống kiểm tra 

mô hình khoai tây, và nhắc các hộ dân tham gia dự án chủ động tưới nước chăm 

sóc cho khoai tây.  
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 Ngày 29/12/2014  cán  bộ kỹ thuật  đã  kiểm tra mô hình khoai tây, nhắc các 

hộ tham gia dự án làm đất thật kỹ để chuẩn bị cho việc xuống giống khoai đợt 2 kết 

hợp với việc kiểm tra theo dõi trồng khoai đợt 1.  

 Ngày 02/01 – 08/01/2015 ban chủ nhiệm dự án phối hợp với tổ sản xuất của 

các xã tham gia dự án đã chỉ đạo bà con nhân dân xuống giống trồng khoai đợt 2. 

kết hợp kiểm tra khoai đợt 1 theo dõi nhắc nhở các hộ tham gia dự án chủ động 

tưới nước và chăm sóc chú ý sâu bệnh hại, vì thời điểm này thời tiết khô hanh  

nóng.  

 Ngày 12/01/2014 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật đã đi kiểm tra các hộ 

tham gia dự án qua kiểm tra thực tế cho thấy khoai tây phát triển tốt, không có dấu 

hiệu của sâu bệnh hại. nhắc nhở các hộ dân chủ động vun xới, làm cỏ, tưới nước. 

 Ngày 28/01/2015 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật phối hợp với tổ trưởng tổ 

sản xuất đã tiến hành đi kiểm tra các hộ tham gia mô hình trồng khoai tây, tiếp tục 

nhắc các hộ chăm sóc và tưới tiêu, chú ý sâu bệnh hại. theo dõi sát sao tình hình 

sâu bệnh hại vì thời điểm này thời tiết diễn biến phức tạp nếu có biểu hiện sâu bệnh 

hại báo cho ban chủ nhiệm dự án để tư vấn lấy thuốc BVTV phun phòng. 

Ngày 12/02/2015 cán bộ kỹ thuật phối hợp với tổ trưởng tổ sản xuất đã tiến 

hành đi kiểm tra các hộ tham gia mô hình trồng khoai tây, tiếp tục nhắc các hộ 

chăm sóc và tưới tiêu, chú ý sâu bệnh hại. 

  Ngày 20/2/2014 đơn vị chủ trì cùng đoàn kiểm tra của sở KHCN, cán bộ sở 

Nông nghiệp và PTNT, cán bộ xã Thanh Xương, Pom Lót, Thanh Hưng đi kiểm tra 

tiến độ thực hiện dự án. Qua kiểm tra cho thấy khoai tây phát triển tốt, thời điểm 

kiểm tra khoai đã có củ trồng đợt 1. 

 Từ ngày 10/3 các hộ dân tiến hành thu hoạch khoai tây trồng đợt 1, và thu 

hoạch khoai tây đợt 2 vào đầu tháng 4, đem bán và bảo quản theo quy trình kĩ thuật 

đã được cán bộ kĩ thuật hướng dẫn và phổ biến.  
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NHẬT KÝ NHIỆM VỤ 2015 

Kết quả triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai 

tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2015, dự án được triển khai tại 2 xã Thanh Luông và Thanh Xương 

huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên, tổng số hộ tham gia dự án 32 hộ, dự án đầu tư vốn 

100% giống, 50% phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN. 

1. Địa điểm, quy mô và cách thức tiến hành: 

- Địa điểm: Đội 8 xã thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên  

- Quy mô: 5ha trồng khoai tây 

- Đội 5 xã Thanh luông huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên  

- Quy mô: 2ha trồng khoai tây 

- Đã tập huấn cho nông dân trước khi tiến hành gieo trồng, kết hợp cấp phát giống, 

phân bón. 

 * Thời gian giao giống, và phân bón: 24/08/2015 

 * Thời gian trồng: - Đợt 1 ngày 03/9 – 8/9/2015 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Về quy trình kỹ thuật: 

Đầu tư trực tiếp 100% giống, 50% phân bón, cán bộ kĩ thuật tập huấn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho các hộ tham gia dự án. Thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi sát 

sao mô hình dự án, chỉ đạo người dân thực hiện đúng quy trình kĩ thuật để dự án có 

kết quả tốt nhất.  

2.2. phổ biến quy trình quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, tập huấn cho người 

dân tham gia mô hình dự án  
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Ngày 07/08/2015 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật đã làm việc với ủy 

bân nhân dân xã và các hộ dân tham gia dự án để phổ biến về việc cấp phát giao 

trồng khoai tây cho 32 hộ tham gia. 

Ngày 10/08/2015  ban chủ nhiệm dự án cùng tổ trưởng hợp tác sản xuất đã 

tiến hành họp dân để phổ biến trương trình trồng khoai tây.  

 Ngày 20/08/2015 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật đã lên xem đất của 

từng hộ tham gia dự án, qua đó chỉ đạo người dân cày đất để ải, xu dọn rơm rạ gom 

đem đốt.  . 

 Ngày 24/08/2015 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật phối hợp với ủy bân 

nhân dân xã thanh xương, Thanh Luông, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất đã tiến hành 

cấp phát giống khoai tây, phân bón cho các hộ tham gia dự án. 

 Ngày 25/08/2015 cán bộ kỹ thuật đã xuống hướng dẫn các hộ dân tham gia 

dự án về cách trồng chăm sóc cho khoai tây.  

 Ngày 10/9/2015 cán bộ kỹ thuật cùng chủ nhiệm dự án đã xuống kiểm tra mô 

hình khoai tây, và nhắc các hộ dân tham gia dự án chủ động tưới nước chăm sóc 

cho khoai tây.  

Ngày 20/9/2015 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật đã đi kiểm tra các hộ tham 

gia dự án qua kiểm tra thực tế cho thấy khoai tây phát triển tốt, không có dấu hiệu 

của sâu bệnh hại. nhắc nhở các hộ dân chủ động vun xới, làm cỏ, tưới nước. 

 Ngày 10/10/2015 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật phối hợp với tổ trưởng tổ 

sản xuất đã tiến hành đi kiểm tra các hộ tham gia mô hình trồng khoai tây, tiếp tục 

nhắc các hộ chăm sóc và tưới tiêu, chú ý sâu bệnh hại. 

Ngày 20/11/2015 đơn vị chủ trì cùng đoàn kiểm tra của sở KHCN, cán bộ sở 

Nông nghiệp và PTNT, cán bộ xã Thanh Xương, Thanh Luông đi kiểm tra tiến độ 

thực hiện dự án. Qua kiểm tra cho thấy khoai tây phát triển tốt không có dấu hiệu 

của sâu bệnh hại. qua đó nhắc nhở các hộ dân tham gia dự án tiếp tục chăm sóc áp 

dụng quy trình đã được tập huấn vào thực tế để chăm sóc tốt đem lại hiệu quả cao.  
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 Từ ngày 28/11 đến ngày 5/12/2015 các hộ dân tiến hành thu hoạch khoai tây 

đem bán và bảo quản theo quy trình kĩ thuật đã được cán bộ hướng dẫn và phổ 

biến.   
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NHẬT KÝ NHIỆM VỤ NĂM 2016 

Kết quả triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai 

tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2016, dự án được triển khai tại xã Thanh Xương huyện Điện Biên tỉnh 

Điện Biên, tổng số hộ tham gia dự án 17 hộ, dự án đầu tư vốn 100% giống, 50% 

phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN. 

1. Địa điểm, quy mô và cách thức tiến hành: 

- Địa điểm: Đội 8 xã thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên  

- Quy mô: 4ha trồng khoai tây  

- Đã tập huấn cho nông dân trước khi tiến hành gieo trồng, kết hợp cấp phát giống, 

phân bón. 

 * Thời gian giao giống, và phân bón: 14/12/2016 

 * Thời gian trồng: - Đợt 1 ngày 16/12 – 20/12/2016 

   - Đợt 2 ngày 1/1 – 10/1/2017   

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Về quy trình kỹ thuật: 

Đầu tư trực tiếp 100% giống, 50% phân bón, cán bộ kĩ thuật tập huấn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho các hộ tham gia dự án. Thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi sát 

sao mô hình dự án, chỉ đạo người dân thực hiện đúng quy trình kĩ thuật để dự án có 

kết quả tốt nhất.  

2.2. phổ biến quy trình quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, tập huấn cho người 

dân tham gia mô hình dự án  
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Ngày 23/10/2016 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật đã làm việc với ủy 

bân nhân dân xã và các hộ dân tham gia dự án để phổ biến về việc cấp phát giao 

trồng khoai tây cho 17 hộ tham gia. 

 Ngày 6/11/2016 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật đã lên xem đất của 

từng hộ tham gia dự án, qua đó chỉ đạo người dân cày đất để ải, xu dọn rơm rạ gom 

đem đốt.   

 Ngày 4/12/2016 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật gặp các hộ dân tham 

gia dự án để triển khai việc cấp phát nhận giống khoai tây và kiểm tra đất trồng của 

từng hộ. 

 Ngày 7/12/2016 cán bộ kỹ thuật cùng tổ trưởng hợp tác sản xuất đã tiến hành 

họp dân, tập huấn quy trình trồng chăm sóc khoai tây. Phát tài liệu đến từng hộ để 

nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu hơn. 

 Ngày 14/12/2016 chủ nhiệm dự án cùng cán bộ kỹ thuật phối hợp với ủy bân 

nhân dân xã thanh xương, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất rau an toàn đã tiến hành cấp 

phát giống khoai tây, phân bón cho các hộ tham gia dự án. 

 Ngày 15/12/2016 cán bộ kỹ thuật đã xuống hướng dẫn các hộ dân tham gia 

dự án về cách trồng chăm sóc cho khoai tây.  

 Ngày 20/12/2016 cán bộ kỹ thuật cùng chủ nhiệm dự án đã xuống kiểm tra 

mô hình khoai tây, và nhắc các hộ dân tham gia dự án chủ động tưới nước chăm 

sóc cho khoai tây.  

 Ngày 5/1/2017 cán bộ kỹ thuật đã kiểm tra mô hình khoai tây, nhắc các hộ 

tham gia dự án xuống giống nốt đợt 2. Do thời tiết khô hanh nên chủ động tưới 

nước và chăm sóc, chú ý sâu bệnh hại. 

 Ngày 15/1/2017 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật đã đi kiểm tra các hộ tham 

gia dự án qua kiểm tra thực tế cho thấy khoai tây phát triển tốt, không có dấu hiệu 

của sâu bệnh hại. nhắc nhở các hộ dân chủ động vun xới, làm cỏ, tưới nước. 
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 Ngày 12/12/2017 chủ nhiệm dự án, cán bộ kỹ thuật phối hợp với tổ trưởng tổ 

sản xuất đã tiến hành đi kiểm tra các hộ tham gia mô hình trồng khoai tây, tiếp tục 

nhắc các hộ chăm sóc và tưới tiêu, chú ý sâu bệnh hại. 

Ngày 9/3/2017 đơn vị chủ trì cùng đoàn kiểm tra của sở KHCN, cán bộ sở 

Nông nghiệp và PTNT, cán bộ xã Thanh Xương, đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự 

án. Qua kiểm tra cho thấy khoai tây phát triển tốt,  

 Từ ngày 15/3 các hộ dân bắt đầu thu hoạch khoai tây trồng đợt1, đến ngày 

29/3 đến đầu tháng 4 các hộ dân thu hoạch khoai tây trồng  đợt 2, các hộ dân khi 

thu hoạch xong chủ yếu bán ra thị trường.   

* Đánh giá tổng quát  

 Qua chỉ đạo kỹ thuật triển khai dự án chúng tôi thấy hiệu quả mang lại  từ dự 

án đối với người dân là rất tốt.  

Đem lại nguồn thu nhập cho người dân trong xã góp phần vào việc xóa đói 

giảm nghèo của địa phương. 

 Thông qua dự án người dân nắm bắt thêm được kiến thức KHKT trong sản 

xuất nông nghiệp. 

Trên đây là bản báo cáo kỹ thuật kết quả triển khai dự án “Xây dựng mô hình khoai 

tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên” 

 

 

Cán bộ kỹ thuật 

   

 

 

 

Vũ Mạnh Tâm 

 

 

Cán bộ kỹ thuật 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng  
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