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Trồng đu đủ 
bằngphương 
phápchiếtcành



Mục tiêu truyền
thông:
Người nghe nắm được
tại sao và phương pháp
trồng đu đủ bằng chiết
cành





Trồng đu đủ bằng 
hạtkhôngổnđịnh



Đu đủ 
đực có 
hoa dài 
và không 
ra quả

Đu đủ cái 
cho hoa to 
nhưng chất 
lượng quả 
không tốt

Đu đủ lưỡng 
tính có 3 loại 
hoa và cho 
quả ngon 
nhất



Đu đủ lưỡng
tính



• Cây đu đủ lưỡng tính là loại 
giốngtốtnhấtđểtrồngbởinócho 
nhiềuquả,cùidầy, ngọt và thơm. 

• để có lợi nhuận cao nhất, nông 
dân nên trồng đu đủ lưỡng tính. 

• Tuy nhiên, nếu trồng bằng hạt 
sẽ chỉ có 20-30% hạt giống cho 
ra cây lưỡng tính.



Kỹ thuật 
chiếtcànhđu 
đủlưỡngtính





Chọn cây đu đủ 
cónăngsuấtcao 
và chất lượng 
quả tốt nhất, 
thu hoạch tất 
cả quả trên cây.
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Chặtbỏphần 
trên, chỉ để 
lại khoảng 
1m thântính 
từ gốc.
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Sau 1 
tháng, thân 
cây sẽ mọc 
ra các cành 
con
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Các cành con này 
được dùng để4

chiếtrathànhcác 
cây đu đủ lưỡng 
tính mới với 
năng suất cao



của cành

5 Dùng dao cắt 
1/3 chiều dày

theo 1 góc
30 độ dài
khoảng 5cm



Dùng tăm hoặc 
quegỗchèn vào6

bên trong
vết căt để
cành không
liền lại



ẩm hoặc 
đất sét 
ẩm

7 Dùng 1 túi 
chứa xơ dừa



Bọcxung 
quanh 
cành đu 
đủ

8



Tại phần gốc, cắt 1 
đường rãnh sâu9

1/3 độ dày của 
cành để giảm 
nguồndinhdưỡng
và nước từ cây 
cungcấpchocành



Rãnh này 
giúp cành 
mọc rễ 
nhanh 
hơn
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Sau 15-20 
ngày, cắtcành 
và đặt cây

11
nonở nơirâm 
mát trong 1 
tháng



Đuđủphù hợp 
với đất xốp và 
giàu dinhdưỡng. 
Đào hố rộng và  
đổ đầy phân 
phân và đất xốp
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Sau 
khoảng 1 
tháng cây 
đu đủ sẽ 
ra hoa
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Sau3tháng tiếp 
theo cóthểthu 
hoạch quả. 

14
Chấtlượngquả 
sẽ tương tự 
với cây mẹ.



Trồng và 
chăm sóc 
cây đu đủ





1
(mỗi cây một nắm phân) 
và rắc đều xung 
quanh cây đểthúc 
cây nhanh lớn.

Cách7ngàybón
phân EM 1 lần 



2 Khi cây bắt
đầu ra hoa, 

tưới nước hooc-
montự EMđể cây 
ra quả to và ngọt 



3 2 tuần trước ngày

tưới để giữ 
cho quả đu 
đủ ngọt

một nửa lượng nước
thu hoạch giảm



4 Đu đủ không

cho cây ngày 
một lần hoặc 2 
ngày một lần

chỉ nên tưới nước 
cần nhiều nước, 



5

quanh cây để 
tránh sâu bệnh

Thường xuyên
nhổ cỏ xung



6
thận để 
tránh làm 
đứt rễ

quanh cây cẩn
Xới đất xung



Sử dụng cho người truyền thông

Gợi ý câu hỏi ôn bài:
Sử dụng phương pháp thẻ Đ/S
Câu 1: Chọn cây đu đủ có năng suất cao và chất lượng
tốt sau đó chặt bỏ phần trên chỉ để lại 1m thân tính từ
gốc Đ hay S (Đáp án: Đ)
Câu 2: Sau 1 tháng các cành con sẽ mọc lên. Dùng
dao cắt 1/2 chiều dày của cành theo 1 góc 30 độ, dài
5cm (Đ hay S: Đáp án là S: cắt 1/3 chiều dày của còn
con)
Câu 3: Dùng túi xơ dừa hoặc đấy sét ẩm bọc xung
quanh cành đu đủ và tại phần gốc cắt 1 đường rãnh 2/3 
độ dày của cành để giảm dinh dưỡng Đ hay S (đáp án: 
S – Cắt 1/3 độ dày của cành)
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