
1. Mô tả khái quát: 

Cây su hào thuộc họ Thập tự, khi cây phát triển thân của cây phình to – gọi là củ khí sinh - trong chứa rất nhiều chất 

dinh dưỡng và được dùng làm thực phẩm (rau); Lá có thể sử dụng làm rau cho người hoặc làm thức ăn gia súc. Cây 

su hào cũng có những đòi hỏi về điều kiện sống giống như cây Cải bắp, nhưng có thể chịu được nóng hơn cải bắp 2-

30C. Nhờ vậy có thể trồng su hào sớm và muộn hơn thời vụ trồng cải bắp, và việc làm này góp phần làm giảm sự 

khan hiếm rau ăn trong thời gian chuyển tiếp từ xuân sang hè. Su hào phát triển tốt ở những khu vực có đất thịt nhẹ, 

ít chua (độ pH từ 5,5-6,5) và khả năng thoát nước tốt. 

2. Thời vụ trồng thích hợp: 

- Vụ chính: Thời gian gieo hạt trong tháng 9 và đến hết tháng 10, trồng ra luống trong tháng 10 và tháng 11 – khi cây 

giống được 30-35 ngày tuổi; 

- Vụ muộn: gieo hạt vào tháng 11, trồng cây vào luống trong tháng 12 – khi cây giống được 25-30 ngày tuổi.  

3. Chuẩn bị cây giống: 

(1) Có thể tạo cây giống bằng cách gieo hạt vào 

khay đất hoặc những luống nhỏ (kích thước 1m x 

1m hoặc 1m x 2m). Gieo được gieo đều trên mặt 

khay hoặc luống với khoảng cách giữa các hạt 

khoảng 2 cm. Sau khi gieo phủ một lớp đất mỏng 

(1 mm) trên bề mặt hạt, tưới nước và phủ lớp báo 

lên mặt khay hoặc rơm rạ lên mặt luống. Khi hạt 

nảy mầm thì gỡ bỏ lớp báo hoặc lớp rơm rạ. 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 29.3: Hướng dẫn kỹ thuật trồng su hào 



Ngày: 24 tháng 10 năm 2012 (mã số 2.6) 
Điện thoại của Hợp phần: 0230-8500-868 
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com 

 

(2) Nhổ bỏ những cây nhỏ, yếu và tạo khoảng cách giữa các cây trong khoảng 3-5cm 

 4. Trồng cây ra luống, bón phân và chăm sóc: 

(3) Cuốc, đập nhỏ đất và lên luống có chiều rộng bề mặt 

khoảng 30 cm 

(4) Bón lót theo liều lượng 1-2 kg phân chuồng hoai và 150g 

vôi bột hoặc tro bếp cho 1m2 đất 1 tuần trước khi cấy cây ra 

luống 

(5) Khi cây con có 4-5 lá thật thì bứng và cấy cây lên luống 

(6) 2 tuần và sau 4 tuần khi trồng cây lên luống thì tiến hành 

vun gốc cây, bón phân chuồng hoai vào bên cạnh hàng su hào. 

Nên sử dụng nước thải bi-ô-ga đã pha loãng theo tỷ lệ 1:2 đến 

1:5 tưới cho cây mọc nhanh. 

(7) Cắt bỏ các lá già phía dưới gốc 

(8) Tiến hành thu hoạch sau 60 – 70 ngày tính từ khi trồng ra 

luống  

5. Phòng trừ sâu bệnh: 

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, và trồng xen các loài cây như hành, tỏi... để xua đuổi côn trùng; 

- Sử dụng các loài thiên địch như nhện, bọ rùa, chuồn chuồn cỏ... để hạn chế sự phát triển của sâu bệnh; 

- Diệt trừ sâu bằng biện pháp thủ công (bắt sâu bằng tay).  

 


