I. MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG VIỆC TRỒNG CÂY GIỔI:
1. Cây giống:
Cây con đem trồng phải đạt 8-10 tháng tuổi, cao 40-50cm, có đường
kính gốc 0,3-0,5cm, sinh trưởng bình thường, lá xanh, thân thẳng, không sâu
bệnh.

2 Thời vụ trồng
Trồng cây vào đầu mùa mưa tháng 9-12 hàng năm

3. Mật độ
Tùy theo giống cây, vị trí vườn cây mà chọn mật độ trồng phù hợp
Mật độ trồng 400 cây/ha, khoảng cách trồng là 5m x 5m (dưới tán cây
giổi có thể trồng chè hoặc một số loại cây nông sản).
4. Đào hố, bón lót
- Sau khi xác định vùng đất trồng tiến hành phát dọn thực bì, làm cỏ,
làm đất, nếu đất dốc phải tạo bậc thang theo đường đồng mức.
- Đào hố: Kích thước hố trồng là: 40 x 40 x 40cm. Lớp đất đáy để một
bên, lớp đất mặt để một bên rồi phơi ải khoảng 15-20 ngày mới lấp hố.
- Bón lót: ta có thể bón phân chuồng hoai mục hoặc lá cây hoai mục
trộn đều với phần đất mặt sau đó lấp xuống hố trước. Phần đất đáy còn lại lấp
phía trên cho đầy hố. Đào đất, lấp hố hoàn thành trước khi trồng khoảng 1520 ngày.
5. Kỹ thuật trồng
Áp dụng đối với trảng cây bụi phục hồi sau nương rẫy hoặc đất rừng sau
khai thác. Có thể trồng hỗn loài giữa Giổi xanh và Keo lá tràm hay keo lai,
trồng 1 hàng Giổi xen lẫn 1 hàng keo phù trợ. Nơi có lập địa tương đối bằng
phẳng thiết kế rạch trồng theo hướng Đông Tây, nơi có độ cao trên 15 o thiết kế
rạch trồng theo đường đồng mức, rạch trồng rộng 4m. Phát sạch, chặt, băm
vụn và dọn thực bì ra ngoài diện tích trồng rừng chỉ để lại cây tái sinh và cây
mục đích. Cuốc hố kích thước 40x40x40 cm với nơi dốc trên 15 o, cuốc hố
trước 1 tháng, lấp hố trước 15 ngày.
Rạch bỏ vỏ bầu trước khi trồng, không làm vỡ bầu, đặt cây thẳng giữa
hố, lấp đất đầy mặt hố, nén chặt xung quanh bầu, vun lớp đất mặt xung quanh
cổ rễ.
6. Kỹ thuật chăm sóc
Một tháng sau khi trồng kiểm tra hiện trường để trồng dặm các cây chết.
Sau 3 tháng tiến hành nghiệm thu tỷ lệ sống trên 90% đạt yêu cầu.
Rừng trồng được chăm sóc trong 5 năm liền:
- Năm thứ nhất: Sau khi trồng 2-3 tháng phát quang thực bì, dây leo, cỏ
dại xâm lấn cây mới trồng, làm cỏ xới đất xung quanh gốc cây rộng 1m.
- Năm thứ hai: Chăm sóc 3 lần, lần 1vào đầu vụ xuân, phát dây leo bụi
rậm xâm lấn cây trồng. Lần 2 vào đầu mùa mưa, vun xới quanh gốc trong
phạm vi 1m, kết hợp bón phân NPK(5:10:3) lượng bón 200g/ cây. Lần 3, phát
quang thực bì dây leo, cây bụi xâm lấn cây trồng vào cuối mùa mưa.
- Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần, lần 1 vào đầu vụ xuân, phát quang thực
bì, dây leo cây bụi xâm lấn cây trồng. Lần 2, phát thực bì, dây leo, xới vun gốc
kết hợp bón phân NPK như năm thứ hai.
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Sau khi trồng 2-3 năm khi thấy tán cây phù trợ ảnh hưởng đến sinh
trưởng của cây giổi cần phải điều chỉnh mật độ cây phù trợ.
Năm thứ tư và thứ năm, chăm sóc 1 lần/ năm. Nội dung chăm sóc gồm
phát dây leo, bụi rậm, cây bụi, loại bỏ cây sâu bệnh, cây không mục đích có
tán lớn ảnh hưởng đến cây trồng trong băng, rạch.

7. Khai thác, sử dụng
Gỗ Giổi xanh có giác lõi phân biệt. Lõi màu vàng, cứng, mịn, bền, nhẹ,
tỷ trọng 0,58, dễ gia công, ít cong vênh, không bị mối mọt. Gỗ dùng đóng đồ
mộc trong gia đình, đóng tàu thuyền, làm nhà.
Là loài cây đang được sử dụng trồng làm giàu rừng. Một số nơi đã trồng
quy mô hàng trăm ha, cây sinh trưởng tốt, có nhiều triển vọng.
Trong quá trình kinh doanh rừng Giổi xanh tiến hành nuôi dưỡng rừng 2
lần vào các năm thứ 7-8 và các năm thứ 10-12.
Lần 1 vào năm thứ 7-8 khi cây Giổi xanh trong băng hay rạch đã khép
tán tiến hành loại bỏ cây sinh trưởng kém, cây cong queo, sâu bệnh,… phát
luỗng dây leo, bụi rậm, chặt bỏ cây không có mục đích kinh tế trong băng
chừa có tán chèn ép cây giổi trong băng trồng, chú ý khi điều chỉnh mật độ
trong băng trồng không chặt 2 cây liền nhau.
Lần 2 tiếp tục phát luỗng dây leo, bụi rậm, điều chỉnh mật độ, mở tán
cho cây giổi sinh trưởng, phát triển.
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II. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG GIỔI:
- Giổi là loài cây cho gỗ tốt, gỗ quý có giá trị. Hiện nay giá 15.000.000
đồng một mét khối gỗ tròn. Hạt giổi dùng làm thuốc chữa bệnh hoặc làm gia
vị giá 1.500.000 đ/1 kg. Sau 6 năm được hái quả và 20 năm được thu gỗ
khoảng 1 mét khối/1 cây. Cây giổi có thể trồng được mọi nơi trên, chịu trên
nhiều loại đất khác nhau.
- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, phát
triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông lâm nghiệp.
- Đây là cây gỗ quý có giá trị cao về mặt kinh tế. Hiện tại, giá thị trường
từ 15 triệu- 20 triệu/ m3 gỗ tròn. Gỗ giổi có mùi thơm đặc trưng, thớ gỗ vàng,
mịn, đẹp, bền, không bị mối mọt, không cong vênh, dùng để đóng đồ dùng gia
đình, mỹ nghệ…
- Trong tự nhiên giờ đây không có để khai thác nữa nên loại gỗ này trở
thành quý và hiếm, cần được bảo vệ và đang nằm trong sách đỏ Việt Nam. Do
đó rất dễ tiêu thụ. Hạt giổi được dùng làm thuốc chữa bệnh hoặc làm gia vị và
có giá trị cao trên thị trường hiện nay 1kg hạt giổi khô có giá là 1,5 triệu đồng.
- Sau 6-8 năm trồng ta thu được quả và 20 năm được thu gỗ khoảng 1
met khối/1 cây.
So với trồng các loại cây lâm nghiệp khác thì cây giổi đem lại giá trị
kinh tế cao hơn rất nhiều
Bên cạnh đó, dưới tán rừng cây giổi chúng ta có thể trồng thêm nhiều
loại cây nông sản khác.
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