
Dự Án Vietnam Facility: 
TRỒNG ỚT NGỌT TRÊN GIÁ THỂ

Những Hạn Chế Của Trồng Ớt Ngọt Trên Đất

Giải Pháp Để Khắc Phục Là Trồng Ớt Trên Giá Thể

Các loại giá thể được sử dụng:

•  Giá thể nhập khẩu (BVB)

•  Mụn dừa

•  Than trấu

• Tỷ lệ trái loại 1 tăng

• Tỷ lệ bệnh héo rũ do vi khuẩn chỉ còn từ 

0 – 0.5%

Kết Quả Trồng Ớt Trên Giá Thể

Khuyến Cáo Khi Trồng Trên Giá Thể

•  Héo rũ do vi khuẩn, tỷ lệ thiệt hại từ 10% đến 80% 
diện tích.
•  Không có khả năng thâm canh.

•  Năng suất thấp
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Biểu đồ mô tả sự khác biệt giữa trồng trên giá thể và trên đất

Tr ồng trên giá thể

Tr ồng trên đất

Thiệt hại do  bệnh héo rũ

Giá thể nhập khẩu Mụn dừa Than trấu

Trồng trên giá thể nhập khẩu                  Trồng trên than trấu

• BVB: năng suất cao nhất, chi phí cho giá thể 

cũng cao

• Mụn dừa: kết quả tương đương trồng trên 

than trấu

• Than trấu: kết quả khá tốt, khả năng giữ 

nước kém

GT nhập (BVB) L ọai1 (Kg/ cây ) L ọai 1 (Kg/m 2)

Đỏ 3.81 16.00

Vàng 3.81 16.00

GT Mụn dừa L ọai1 (Kg/ cây ) L ọai 1 (Kg/m 2)

Đỏ 2.62 11.00

Vàng 3.92 16.46

GT Than tr ấu L ọai1 (Kg/ cây ) L ọai 1 (Kg/m 2)

Đỏ 2.74 11.51

Vàng 3.88 16.30

Để có kết quả tốt khi trồng Ớt ngọt trên giá thể, chúng ta nên:

• Trộn mụn dừa với than trấu tỷ lệ 1:1 để tăng khả năng giữ 

nước và giảm chi phí đầu vào.

• Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để đảm bảo cung cấp đủ 

lượng nước và phân bón cần thiết cho cây.

• Sử dụng chương trình phân hợp lí nhằm cung cấp lượng dinh 

dưỡng cân đối, cần thiết cho cây Ớt ngọt để đạt được năng 

suất tối ưu với chất lượng tốt.

Túi giá thể và ghim tưới nhỏ giọt


