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TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu kỹ thuật hái chè bằng máy cho nương chè LDP1 tại Thanh
Sơn – Phú thọ như sau: Về kỹ thuật chừa tán vụ xuân cho thấy ở vụ xuân sau khi
hái tay thì tiến hành sửa tán và chừa tán cao 10 cm sẽ cho năng suất chè cao hơn
so với việc chừa tán cao 5 cm và 15 cm. Về số lần sửa tán: đối với nương chè
thu hái bằng máy thì sửa tán 3 lần/ năm (lần 1: sửa tán sau khi hái tay ở vụ
xuân; lần 2: vào tháng 5 – 6; lần 3: vào tháng 7 – 8), sau hai lần hái máy thì
sửa tán 1 lần sẽ cho năng suất và phẩm cấp chè nguyên liệu tốt hơn so với
sửa tán 1 lần, 2 lần/năm hay sau mỗi lần hái máy đều sửa tán. Về kỹ thuật
hái nhảo, trong 1 lứa chè hái máy thì hái nhảo hai lần (lần 1 sau hái máy 10
ngày, lần hai sau hái máy 30 ngày) sẽ làm giảm tỷ lệ búp mù xòe, tỷ lệ lẫn
tạp và sản lượng chè AB tăng hơn so với công thức hái nhảo 1 lần/1 lứa hái và
công thức hái nhảo 2 lần/1 lứa hái (lần 1 sau 10 ngày hái máy, lần 2 sau 20
ngày hái máy).
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