
1. Mô tả khái quát: 

Súp lơ là loại rau được nhiều người ưa thích và thường bán được với giá cao. Súp lơ 

sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện khí hậu lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh 

trưởng và phát triển là 15–180C. Ở giai đoạn non, cây cần nhiều ánh sáng, khi cây 

trưởng thành và bộ lá đã phát triển đầy đủ thì yêu cầu ánh sáng giảm đi. Súp lơ ưa đất 

thịt nhẹ, tơi xốp, giàu dinh dưỡng, hàm lượng mùn cao vàhơi chua (độ pH từ  6,0-6,5). 

Nên trồng súp lơ trên đất thoát nước tốt và không bị ngập úng khi mưa. 

2. Thời vụ trồng thích hợp: 

- Vụ sớm: Gieo vào tháng 7–8, trồng ra luống vào tháng 9-10 và có thể thu hoạch sau 1,5-2 tháng tính từ khi trồng ra 

luống. 

- Chính vụ: Gieo vào tháng 9-10, trồng vào tháng 10-11, thu hoạch vào tháng 12 –tháng 1 năm sau. 

3. Chuẩn bị cây con: 

(1) Chuẩn bị khay hoặc luống để gieo hạt có kích thước 100 cm x 60 

cm. Trước khi gieo, đất phải được phơi dưới ánh sáng mặt trời. 

(2) Gieo hạt với khoảng cách 2 cm; sau khi gieo hạt dùng giấy báo 

hoặc rơm rạ phủ nơi gieo hạt 

(3) Tưới nước giữ ẩm hàng ngày cho đến khi các hạt giống nảy  mầm 

(4) Khi thấy hạt nảy mầm, thì tiến hành gỡ bỏ rơm rạ hoặc giấy báo đã 

phủ khi gieo hạt 

(5) Loại bỏ các cây giống nhỏ và yếu 
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(6) Khi cây con có 4-5 lá thật, tiến hành bứng và cấy cây vào bầu đất hoặc trồng trên luống đất 

4. Chuẩn bị luống: 

(1) Cuốc và đập đất nhỏ, sau đó trộn đất với tro hoặc vôi bột với liều lượng 100g 

tro bếp hoặc vôi bột cho 1 m2 đất trước khi trồng 2 tuần  

(2) Cuốc rãnh và làm đường rãnh sâu 20 cm để trồng cây, sau đó bón 2 kg phân 

chuồng hoai cho 1 m2 

(3) Lên luống có chiều rộng 60~70 cm trong trường hợp chỉ trồng 1 hàng và 

120~130 cm trong trường hợp trồng 2 hàng 

(4) Trồng cây vào rãnh với khoảng cách giữa các hố trồng cây là 40~45 cm, đối 

với những giống có bộ lá rộng, thì cần trồng cây thưa hơn - khoảng cách lớn hơn. 

Người dân cần đọc hướng dẫn sử dụng trên túi hạt giống cẩn thận trước khi trồng 

5. Bón phân và chăm sóc: 

(1) Thường xuyên tưới nước để giữa ẩm cho đất  

(2) Khi cây trồng đạt 2-4 tuần tuối, tiến hành bón phân hữu cơ dọc theo hàng 

cây. Ngoài ra người dân có thể sử dụng nước bi-ô-ga pha loãng theo tỷ lệ 1:2 

đến 1:5 tưới cho cây 2 lần trong 1 tuần. 

(2) Vun gốc cho cây súp lơ xanh 

(4) Kết hợp trồng các cây phụ trợ như tỏi, hành, rau thì là, hung quế, cần tây, 

cúc vạn thọ để phòng trừ sâu bệnh 

(5) Thu hoạch bằng cách cắt bông chính trước khi hoa nở, sau đó tiếp tục 

chăm sóc để chồi bên mọc ra và thu hoạch. 

(Nguồn trích dẫn: http://www.honda.co.jp/helloyasai/yasai/broccoli) 


