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Sản Xuất Khoai Tây 
 
Giới thiệu 
Khoai tây là một cây trồng quan trọng của Việt Nam. Khu vực sản xuất chính là ở 
phía Bắc nhưng ở khu vực Tây Nguyên (tỉnh Lâm Đồng) khoai tây cũng là cây 
trồng quan trọng. Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, ngoài carbohydrate khoai 
tây còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Trước kia khoai tây 
được sản xuất chủ yếu để ăn tươi nhưng những năm gần đây sản lượng khoai tây 
được sản xuất cho chế biến đã tăng lên. Các đặc điểm thích hợp cho mục đích ăn 
tươi và chế biến khác nhau và điều này thường liên quan đến đặc tính của các giống 
khoai tây. Khó khăn chính của sản xuất khoai tây trên khắp thế giới là bệnh mốc 
sương (Phytophthora infestans) và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Để sản xuất 
khoai tây thành công, nhiều điểm cần được xem xét và kiểm soát. Với tài liệu này 
chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị và ý kiến như sau:  
 
Chọn giống 
Việc chọn giống có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, phụ thuộc vào kinh nghiệm 
của nhà vườn nhưng cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng. Nhìn chung những 
đặc điểm sau nên được xem xét: 
 

 Màu vỏ  Khả năng kháng bệnh đặc biệt là mốc sương 
 Màu thịt củ  Hình dạng củ và chất lượng vỏ củ 
 Độ dài ngày  Hàm lượng chất khô (loại dùng đề nấu ăn) 

 
Nhìn chung có thể áp dụng như sau: 

 Các giống ngắn ngày có thời gian ngủ ngắn hơn do đó không thích hợp để 
trữ thời gian dài. 

 Đối với giống dùng để chế biến yêu cầu hàm lượng chất khô cao hơn so 
với các giống dùng để ăn tươi. 

 
Chuẩn bị củ giống 
Tiền xử lý mầm rất quan trọng để đảm bảo mầm ra đều, phát triển nhanh và đồng 
đều khi đưa ra trồng. Khi củ giống vẫn ở trạng thái ngủ và chưa tạo mầm có thể 
dùng sốc nhiệt để phá vỡ tình trạng ngủ.  
Củ giống được trữ ở trong tối cho tới khi bắt đầu tạo mầm. Đối với các củ mới 
thường mầm đỉnh sẽ xuất hiện trước. Mầm này cần được loại bỏ để loại trừ hiện 
tượng ngủ do chồi đỉnh và tạo thêm nhiều mầm đồng đều. Sau khi loại bỏ mầm đỉnh 
thì trữ củ giống dưới ánh nắng gián tiếp để cho mầm xanh phát triển khoảng 1 cm 

trong 2 – 3 tuần. Việc tăng cường độ ánh sáng sẽ tạo ra các mầm ngắn và to hơn, 
giúp ít mẫn cảm khi mang ra trồng. 
  

 

 

 

Mầm đỉnh Mầm đồng đều Mầm sẵn sàng trồng 
 
Mật độ thân 
Cả năng suất cũng như kích thước trung bình của củ bị ảnh hưởng mạnh bởi số 
thân/m2. Mỗi thân chính có thể xem như một đơn vị sản xuất riêng, đó là lí do tại 
sao mỗi củ giống phải cần có một số lượng thân chính khỏe mạnh thích hợp. Số 
lượng thân chính lớn hơn giúp năng suất cao hơn nhưng củ nhỏ hơn, do đó mật độ 
trồng khoai tây có thể biểu thị bằng số thân/m2. Bên cạnh số lượng củ giống trồng 
trên 1,000 m2, mật độ thân còn được xác định bởi: 
 

 Giống  Giai đoạn sinh lý của củ giống 
 Điều kiện đất đai  Số lượng mầm trên củ giống 
 Kích thước củ 

giống 
 

 

Đối với hầu hết nhà vườn, mật độ thân khoảng 15 thân/m2 sẽ cho kết quả cân bằng 
giữa chi phí giống, năng suất và kích thước củ. Để xác định mật độ cây trồng có thể 
theo bảng sau để đạt được 15 thân/m2: 
 
Bảng 1. Củ giống cần để trồng 

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 
hàng với hàng 

75cm (cm) 

28 – 35 25 2.5 6,000 150 22 
35 – 55 75 4 3,800 285 35 
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Chuẩn bị luống 
Việc chuẩn bị luống là quan trọng, nhằm đảm bảo: 
 

 Cây nẩy mầm nhanh: giảm rủi ro củ bị thối và tận dụng thời gian mùa vụ 
 Độ sâu của rễ: tối ưu hóa sự hút nước và chất dinh dưỡng 
 Thoát nước tốt: tối ưu hóa lượng oxy và ngăn ngừa thối củ 

 

Những điểm trên sẽ giúp khoai tây có năng suất cao.  
 
Các điểm sau đây sẽ đưa ra một vài khuyến cáo khi chuẩn bị luống:  
 
Độ ẩm và cấu trúc của đất 
Tại thời điểm trồng, đất phải ẩm nhưng không được ướt và đất xốp, mịn, không bị 
vón cục. Khoai tây rất mẫn cảm với đất cứng, do đó điểm quan trọng là bên dưới củ 
phải có một lớp đất xốp, mịn từ 8 – 10 cm. Đất phủ trên củ cũng phải xốp và mịn. 
  
Độ phủ đất, kích thước và khoảng cách luống 
Độ sâu lớp đất phủ ảnh hưởng lên sự phát triển của vụ mùa. Củ giống nằm càng sâu 
thì thời gian để mầm nhú lên mặt đất càng lâu. Phủ củ giống từ 15 – 20 cm và vun 
cao tiếp 5 – 10 cm khi cây vừa nhú lên mặt đất. Cách làm này có một số thuận lợi 
sau: 

 Dễ thực hiện 
 Ít tốn công 
 Tạo môi trường ổn định hơn cho mầm phát triển 
 Phòng tránh củ bị xanh 

 

Tùy thuộc vào kích thước củ giống mà áp dụng các khuyến cáo về khoảng cách cây 
và mật độ. Tùy thuộc vào điều kiện canh tác và giống mà mật độ có thể khác nhau 
một ít, có thể tham khảo mật độ khuyến cáo như sau: 
 
 

 
Hình 1.  Ví dụ của luống trồng tốt với khoảng cách hàng là 75 cm. 
Phân bón 

Nhu cầu phân bón của khoai tây phụ thuộc vào mức năng suất tiềm năng, mục đích 
sản xuất (ăn tươi hay chế biến) và lượng phân còn trong đất. Bảng 2 là lượng phân 
khoai tây cần hấp thụ. 
 

Bảng 2. Lượng phân khoai tây hấp thụ 
 N P2O5 K2O CaO MgO 
Lượng phân hấp thụ với năng 
suất tiềm năng 30 tấn/ha 150 60 350 90 30 
 

Phân Đạm nên bón lót 50% và 50% sau khi cây nảy mầm 
Phân Lân nên bón lót 100%  
Phân Kali nên bón lót 33%, 33% sau khi cây vừa nhú mầm, 33% khi bắt đầu tạo củ 
 
Tưới 
Việc thiếu nước có tác động tiêu cực lên năng suất và chất lượng của khoai tây. Độ 
ẩm của đất có thể được xác định bằng tay bằng cách đào đất dưới luống, lấy một ít 
đất ngang vị trí củ khoai tây nắm vào lòng bàn tay. Nếu đất tạo thành cục thì chưa 
cần phải tưới. Nếu đất cũng tạo thành cục nhưng khi đụng vào bị vỡ thì cần phải 
tưới.  
Nên sử dụng tưới phun để tưới cho khoai tây. Tưới phun giúp giảm nước chảy tràn 
trên luống và nước có thể thấm sâu vào trong đất. Nhìn chung lượng nước khuyến 
cáo là khoảng 25 mm/lần. Với nhiệt độ không khí khoảng 25 oC, cây khoai tây sẽ 
thoát hơi nước khoảng 6 mm/ngày điều này có nghĩa là trong mùa nắng cần tưới 4 
ngày/lần. Cần kiểm tra độ ẩm bằng tay để xác định thời điểm cần tưới.  
 
Kiểm soát bệnh mốc sương 
Mốc sương là bệnh chính trên khoai tây. Tham khảo thêm trong tài liệu “Chiến lược 
quản lý mốc sương” để biết thêm thông tin. 
 
Thu hoạch và trữ 
2 – 3 tuần trước khi thu hoạch nên bỏ thân và lá. Việc bỏ thân và lá quan trọng trong 
việc kiểm soát kích thước củ, kích thích tạo vỏ củ  và tránh việc bào tử mốc sương 
xâm nhập vào củ. Ngoài ra còn giúp hạn chế tổn thương củ khi thu hoạch và kéo dài 
thời gian trữ của củ. 


