
1. Mô tả khái quát: 

Nhóm rau cải xanh gồm rau cải bẹ, cải thìa, cải canh ... Đây là những loài 

cây dễ trồng, nhanh cho thu hoạch, có thể thích hợp trên nhiều điều kiện 

đất đai, ngoại trừ đất bị chua. Nhóm rau cải đòi hỏi phải tưới nước đầy đủ 

nhưng không được ngập úng mới đạt năng suất cao. 

2. Thời vụ trồng thích hợp: 

Nhóm rau cải có thể trồng quanh năm. Thông thường thời vụ trồng được 

bắt đầu vào tháng 12 hoặc tháng 1 có năng suất cao nhưng cây cũng có thể 

bị nhiều sâu hại. Trong mùa mưa, những cây cải xanh dễ chết do mưa, bão 

hoặc ngập úng. Tuy nhiên, giá bán 

rau cải trong mùa mưa thường cao 

hơn những mùa khác. 

3. Làm đất, bón phân và gieo hạt: 

Thông thường người dân làm luống rộng 120-150 cm, cao 10-15cm. Đối vớivụ 

cải  hè hoặc nơi có khả năng ngập úng lên luống cao hơn để phòng mưa ngập. 

Khi bón lót cho đất trồng cải xanh cần sử dụng 150-180kg phân chuồng hoai 

mục, và khoảng 1,2-1,5 gánh tro bếp cho 100 m2. Khi bón, trải đều phân và tro 

bếp lên mặt luống, sau đó lấy cuốc đảo đều và trộn sâu vào lòng luống, san 

phẳng và vãi hạt giống cải lên mặt luống; lượng hạt cần vãi 5-6 g cho 1 m2. 
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4. Trồng và chăm sóc: 

Trong vụ Đông-Xuân, khi cây giống được 15-20 ngày tuổi, tiến hành nhổ và cấy với khoảng cách giữa các cây là 15 

– 20 cm. 

Chăm sóc và thu hoạch rau cải: Người dân phải thường xuyên tưới nước, cung cấp phân bón và phòng chống sâu 

bệnh hại cho rau cải xanh. Nếu để cây rau bị đói phân, đói nước, hoặc sâu bệnh hại thì năng suất cây trồng sẽ rất 

thấp, thậm trí là không thu hoạch được gì cả. Để cây phát triển tốt và năng suất cao, người dân nên bón thúc bằng 

nước thải bi-ô-ga được pha loãng theo tỷ lệ 1:4 và tưới 2 lần trong 1 tuần. Ngừng tưới phân trước khi thu hoạch từ 7 

đến 10 ngày.     

4. Phòng trừ sâu bệnh: 

Người dân nên áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để đạt hiệu quả cao 

trong hoạt động trồng rau bằng cách vệ sinh đồng ruộng, phơi ải, che phủ bạt 

ni-lông, trồng luân canh các loài cây họ cải kết hợp với bắt sâu hàng ngày. 

Ngoài ra, người dân nên áp dụng biện pháp sinh học: sử dụng nhóm thiên địch 

như nhện, bọ rùa, chuồn chuồn... 

Trong mùa mưa nên trồng rau trong nhà lưới để giúp cho cây có khả năng 

chống bệnh tốt hơn. 

5. Thu hoạch: 

Thời điểm thu hoạch thích hợp khi cây đạt 25-30 ngày tuổi. 

 

 

Sâu khoang hại rau 


