
 
 

  

TÓM TẮT 
Đỗ Thị Hồng Loan, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2011. 

“ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC HOA CÚC VÀO MÙA KHÔ TẠI 

THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI”. 

Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm, KS Lê Phú Quỳnh Như. 

Đề tài được thực hiện tại 2 xã Chư Á, Trà Đa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai từ 

tháng 3/2011 đến tháng 6/2011, nhằm mục đích tìm hiểu các kỹ thuật canh tác được áp 

dụng hiện nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Kết quả điều tra: 

- Có 30 % số hộ điều tra trồng hoa cúc trong nhà lưới, và 70 % Số hộ trồng hoa 

cúc ngoài trời. 

- Có 2 giống hoa được trồng chủ yếu tại địa bàn điều tra là giống pha lê và vàng 

hòe. Số hộ trồng giống cúc pha lê là 14 hộ, chiếm tỷ lệ 28 %. Số hộ trồng cúc vàng hòe 

là 36 hộ, chiếm tỷ lệ 72 %. 

- Diện tích trồng hoa trên địa bàn điều tra không lớn, có đến 34 hộ có diện tích 

trồng trong khoảng 500 - 800 m2, chiếm tỷ lệ 68 %. 

- Nguồn giống: 100 % các hộ lấy giống hoa từ các trung tâm giống hoa tại Đà 

Lạt.  

- Nguồn nước tưới: Có 2 nguồn nước tưới chính được sử dụng là nước giếng 

đào và giếng khoan. Trong đó, có 31 hộ sử dụng nước giếng đào, chiếm tỷ lệ 62 %. Và 

19 hộ sử dụng nước giếng khoan, chiếm tỷ lệ 38 %. Chất lượng nước tưới đều khá tốt. 

- Kỹ thuật canh tác: Tất cả các hộ trên địa bàn điều tra đều sử dụng phương 

pháp làm đất truyền thống, tiến hành bón lót bằng vôi và phân chuồng hoai mục. Các 

loại phân được sử dụng là những loại phân phổ biến trong sản xuất. 

- Tình hình sâu bệnh: Diễn biến sâu bệnh tại vùng điều tra không phức tạp và 

xảy ra khá rải rác. 

- Các loại thuốc BVTV sử dụng tại vùng sản xuất hoa trên địa bàn thành phố 

Pleiku đều nằm trong danh mục cho phép sử dụng. 100% các hộ đều sử dụng thuốc với 

liều lượng khuyến cáo trên bao bì, tuy nhiên số lần phun và thời gian cách ly thường 

phụ thuộc vào kinh nghiệm sản xuất của người dân. 



 
 

  

- Thu hoạch: Hoa được thu hoạch bằng tay, 100 % các hộ không  xử lý hóa chất 

sau thu hoạch và được vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Có 84 % các hộ bán hoa trực tiếp 

cho thương lái, còn 16 % hộ bán trực tiếp hoa ra thị trường trên địa bàn thành phố. 

- Về chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất hoa thường không cao, nếu trồng hoa 

trong nhà lưới sẽ tốn chi phí hơn vì làm nhà lưới ban đầu.   

- Hiệu quả kinh tế: Chi phí đầu tư trồng hoa không cao (tính trên 1000 m2) 

nhưng lợi nhuận mang lại khá cao nếu đầu tư hợp lý. 

Ngoài ra, thành phố Pleiku có diện tích đất trống khá lớn ở những vùng nguồn 

nước có quanh năm, nên rất thuận lợi trồng hoa.  

Nhờ những thuận lợi đó nông dân trên địa bàn TP. Pleiku đang dần tiếp cận với 

ngành sản xuất hoa. Một ngành mới và mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Tuy nhiên, đa số 

các hộ nông dân trồng hoa cúc vẫn chưa nắm vững những nguyên tắc và kỹ thuật trồng 

để có thể sản xuất hoa với hiệu quả kinh tế cao nhất.  

 


