
Dự Án Vietnam Facility: 
TRỒNG KHOAI TÂY – CÁCH VUN LUỐNG MỚI

Đường
kính củ
(mm)

Trọng
lượng củ

(gr/củ)

Số
mầm/củ

giống

Số
củ/1,000 

m2

Khối lượng 
củ giống 

(kg/1,000 
m2)

Khoảng cách 
cây với hàng 
75cm (cm)

28 – 35 25 2.5 6,000 150 22

35 – 55 75 4 3,800 285 35

Giới thiệu về khoai tây

Kỹ Thuật Vun Trồng Luống Mới

• Dễ thực hiện hơn

• Ít tốn công vun luống hơn

• Tạo môi trường ổn định hơn cho mầm phát triển

• Phòng tránh củ bị xanh

5- 10cm

Thử
nghiệm 1

• Trồng tháng 3, 2011
• Thử nghiệm 6 giống

Thử
nghiệm 2

• Trồng tháng 4 và tháng 6 2011
• Thử nghiệm 14 giống

Thử
nghiệm 3

• Trồng tháng 7 2011 
• Thử nghiệm 8 giống

Thử
nghiệm 4

• Trồng tháng 12 2011
• Thử nghiệm 6 giống

Các thử nghiệm đã tiến hành

GIỐNG MỚI

• Năng suất và chất lượng cao hơn

• Đạt tiêu chuẩn về hàm lượng chất 

khô và ngoại quan khi chế biến

Thử Nghiệm Đánh Giá Giống Mới

Vun lần 2: khi mầm bắt đầu nhú lên khỏi mặt luống, phủ 
thêm một lớp đất từ 5-10cm

Bước tiếp theo:

• Khoai tây là cây trồng quan trọng đặc biệt trong công nghiệp chế biến tại Việt Nam

• Năng suất trung bình tại Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các nước Mỹ và Châu Âu

• Sự khác biệt về giống và phương thức canh tác là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến 

năng suất khoai tây

•  Giới thiệu phương pháp sản xuất 
mới cho nông dân đặc biệt là cách vun 
luống mới

• Phát triển giống khoai tây mới đặc biệt 
là Crisp4All và Mustang


