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I. GIỚI THIỆU
Giống cỏ Sả lá lớn (Panicum maximum, tên gọi khác là Ghinê)
Về hình thái nhóm cỏ cao/trung bình thường có chiều cao từ 1,5-3,5m, đường kính
thân khoảng 10mm. Phiến lá có lông, dài từ 40-100cm, rộng từ 1,5-3cm. Nhóm cỏ
thấp thường là nhóm cỏ lâu năm, cao từ 0,5-1,5m, hiếm khi cao đến 1,8m. Đường kính
thân 5mm. Phiến lá có ít lông, rộng 1,4cm
II. QUY TRÌNH
Phương thức trồngSả
Bước 1 Làm đất

Cày bừa 2 lần để làm sạch cỏ dại, đất tơi và bằng phẳng. Rạch
hàng sâu khoảng 15cm khi trồng bằng hạt. Hàng cách hàng là
40cm

Bước 2 Bón lót

Để đảm bảo sự phát triển cho cỏ sau này, cần phải bón lót trước
khi trồng bằng phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ với số lượng
khoảng 10 tấn/ha

Bước 3 Trồng

Trực tiếp: Gieo trực tiếp hạt cỏ giống xuống hàng đã rạch, mỗi
điểm 5-6 hạt, cách nhau khoảng 20cm và lấp một lớp đất mỏng.
Ươm rồi trồng cây con: Chọn đất cao ráo, dễ tưới nước, loại đất
cát pha, làm đất thật mịn, rãi thật dày hạt giống như gieo mạ lúa,
dùng tay khoả lấp hạt. Sau khi cây con lên cao khoảng 10cm thì
nhổ ra trồng với khoảng cách cây cách cây 20cm, mỗi chỗ có thể
“cấy” từ 2-3 cây. Lượng hạt giống: Khoảng 8-10kg/ha.
Chăm sóc

Sau khi mới trồng
• Sau khoảng 10 ngày kể từ khi trồng, cỏ lên khoảng 10cm thì xới đất, trồng dặm
những chỗ thiếu
• Bón thúc phân N, P, K ở thời điểm khoảng 20-25 ngày kể từ khi trồng sau khi đã
làm cỏ và xới đất sâu hơn. Làm sạch cỏ dại
Sau mỗi đợt thu hoạch
• Sau khi thu cắt khoảng 5 ngày, tiến hành xới đất và làm cỏ dại.

• Bón thúc N, P, K cho cỏ vào thời điểm khoảng 15 ngày sau khi cắt
Lượng phân bón:
• Phân chuồng/phân hữu cơ: 10tấn/ha/năm. Bón 2 lần. Đối với vùng đất bạc màu bổ
sung thêm 5 tấn/ha/năm.
• Phân lân: Sử dụng 250kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm
50kg/ha/năm.
• Phân Kali: Sử dụng 150kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màubổ sung thêm
50kg/ha/năm.
• Phân Urê: Bón 500kg/ha/năm. Đối với vùng đất bạc màu bổ sung thêm
50kg/ha/năm
Lưu ý: Chia đều để bón thúc sau khi trồng và sau mỗi lứa cắt
Thu hoạch
• Thu cắt lứa đầu sau khi trồng 40 ngày.
• Thu cắt các lứa sau khi cắt 25-30 ngày.
• Kỹ thuật thu cắt: Cắt ở độ cao khoảng 10cm
Sử dụng
• Cỏ thích hợp để dùng trong đồng cỏ thâm canh thu cắt. Cỏ thích hợp trồng dưới
tán rừng vì có khả năng chịu bóng tốt. Cỏ có tính ngon miệng tốt.
• Có thể dùng ủ chua hoặc phơi khô
• Cỏ có thể dùng ăn tươi nguyên cây hoặc băm thái nhỏ
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