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Sản xuất xoài ở khu vực Đông Nam Á
 Xoài là loại cây ăn quả được trồng ở nhiều nước thuộc khu vực Đông Nam
Á và là loại trái cây tiêu thụ khá phổ biến taị các nước này. Các nước trồng
xoài nhiều ở vùng Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam,
Căm pu chia ...
Bảng 2: Sản lượng xoài theo vùng trồng ở Việt Nam năm 2017
TT

Quốc gia

Sản lượng (ngàn tấn)

1 Thái Lan
2 Indonesia
3 Philippines
4 Việt Nam

3.432
2.184
827
725

 Căm pu chia cũng là nước sản xuất xoài khá lớn ở Đông Nam Á,
diện tích xoài của Cămpuchia đạt 65 ngàn ha
Nguồn: Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam, 2018. Thông tin về diện tích cây ăn quả của Việt
Nam năm 2017.
https://www.worldatlas.com/articles/the-top-mango-producing-countries-in-the-world.html.
https://www.phnompenhpost.com/business/more-direct-path-mango-exports

Diện tích và phân bố vùng trồng xoài ở VN
 Tổng diện tích: 92,7 ngàn ha (năm 2017)
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Biểu đồ: Phân bố diện tích xoài theo vùng kinh tế

Diện tích và phân bố vùng trồng xoài tại ĐBSCL
 Tổng diện tích: 42,7 ngàn ha
 Các tỉnh trồng xoài nhiều: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang
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Biểu đồ: Phân bố diện tích xoài theo địa phương tại ĐBSCL

Sản lượng xoài ở VN
Bảng 2: Sản lượng xoài theo vùng trồng ở Việt Nam năm 2017
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Vùng trồng
Đồng bằng Sông Hồng
Trung du Miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung bộ
Tây nguyên
Đông Nam bộ
Đồng bằng Sông Cửu long
Cộng

Nguồn: Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT

Sản lượng
tấn
%
21.164
2,7
28.723
3,6
8.364
1,1
73.798
9,4
19.174
2,4
129.460
16,4
507.550
64,4
788.233
100,0

 Xoài các tỉnh miền Trung và miền Bắc và Tây Nguyên:
 Tháng 5-6DL
 Xoài các tỉnh Đông Nam Bộ:
 Tháng 4-6DL
 Xoài các tỉnh ĐBSCL:
 Mùa vụ chính: Tháng 4-6DL
 Mùa vụ nghịch: Tháng 7- tháng 3DL
 Xoài thu hoạch vào các tháng mùa hè có nhiều trái cây,
nhất là trái vải cũng thu hoạch rộ mùa khiến cho việc tiêu
thụ khó khăn.
 Rải vụ là biện pháp hữu hiệu để điều chỉnh cán cân cung
cầu thị trường xoài.

 Có trên 40 giống xoài
 Các giống xoài thương mại
 Xoài cát Hòa lộc
 Xoài cát Chu
 Xoài thanh ca
 Xoài ghép/bưởi/3 mùa mưa
 Xoài Châu hạng võ
 Xoài xiêm núm
 Xoài Canh nông
 Xoài Yên Châu
 Xoài Cát bồ
 Xoài tượng Đài Loan
 Xoài Úc
 Xoài Keo

 Thick skin LD 12 mango:
Vandyke x Hoa Loc.
Good quality, Brix 20,2-23,8%;
flesh: 72-84%; Skin thickness: 1.6
mm (Cat Hoa L0c 1,1 mm); Fruit
weight: 323g -499 g.
Recognized by MARD- 2016.

Xoài cát Hòa lộc

Xoài cát chu

Xoài bưởi/ghép/ba mùa mưa

Xoài xiêm núm/cát núm

 Xoài Ba màu

 Xoài Keo

Một số giống xoài ở Thái Lan

HỢP TÁC XÃ XOÀI TÂN THUÂN TÂY
 Tân Thuận Tây là vùng trồng xoài có từ lâu ở Đồng Tháp, trái xoài sản xuất từ đây cung cấp cho thị
trường tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước và tham gia xuất khẩu.
 Hợp tác xã xoài Tân Thuận Tây được thành lập vào năm 2015, hiện có 120 hộ tham gia trồng xoài với
diện tích 104 ha (giống xoài Cát Chu chiếm 70%).
Dự án “Tăng cường năng lực sản xuất và xuất khẩu trái cây Việt Nam cho thị
trường khó tính thông qua giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)” được ký
kết giữa cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Đại học Virginia
Tech, Hoa Kỳ và Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) đã hỗ trợ mô hình liên kết
sản xuất xoài an toàn tại HTX xoài Tân Thuận Tây từ năm 2016 nhằm góp phần
tăng tỷ lệ nông dân quản lý dịch hại tổng hợp, tăng khả năng xuất khẩu trái xoài
thông qua việc giảm mức dư lượng thuốc BVTV.
HTX xoài Tân Thuận Tây được SOFRI tư vấn hướng dẫn sản xuất xoài an toàn
theo IPM và VietGAP nhằm đáp ứng nhu cầu xoài an toàn phục vụ nội tiêu và
xuất khẩu.
Trái xoài của HTX có ưu điểm: Trái to, ngon, ngọt, màu sắc đẹp, đáp ứng nhu
cầu thị trường châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường xuất
khẩu khác.
HTX xoài Tân Thuận Tây có thể cung cấp khoảng 600 tấn xoài an toàn/năm,
cung cấp xoài quanh năm, trong đó tập trung từ tháng 8 DL năm trước đến 5DL
năm sau.
HTX xoài Tân Thuận Tây sẵn sàng liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp kinh
doanh trái cây để cung cấp xoài chất lượng cao và an toàn.

QUI TRÌNH QUẢN LÝ RUỒI ĐỤC QUẢ Bactrocera spp. SỬ DỤNG SOFRI protein trên xoài Mangifera

Fruit harvesting
(Harvesting on time)

Fruit 35-45 days old to harvesting
(Spraying to control anthracnose,
lack spot, mealy bugs… by using
soft chemicals.
Control fruit flies by using SOFRI
protein 7-14 days/time interval)

Post harvesting
(Pruning, sanitation, control
pests and applying fertilizers
following by Processing of
SOFRI)

New shoot stage
(Controlling pests following
by Processing of SOFRI)

Fruit setting to 35-45 days old
(Controlling thrips, fruit borer,
anthracnose… following by
Processing of SOFRI)

Flowering stage
(Flowering management and
control pests following by
Processing of SOFRI)

Hình: Quy trình quản lý ruồi đục quả Bactrocera spp. sử dụng SOFRI protein trên cây
xoài Mangifera

Phun từ 7-14 ngày/lần cho đến khi thu hoạch.

Spot
spraying

Hình. : Nấm Paecilomyces spp. và Metarhizium spp.
trong quản lý rệp sáp Pseudococus sp

Quản lý dịch hại trên xoài

Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM và tư vấn VietGAP trên
cây xoài.
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