
1. Mô tả khái quát: 

Bắp cải là loại rau thích hợp với đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, và ít 

chua (độ pH= 5,6-6,0). Hạt bắp cải nảy mầm tốt nhất ở nhiệt độ 18-200C, cây phát 

triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ 15-180C. 

2. Thời vụ trồng: 

Ở các tỉnh phía Bắc có 3 vụ trồng cải bắp chủ yếu: (1) vụ sớm: gieo cuối tháng 7 đầu 

tháng 8, trồng cuối tháng 8 và tháng 9, thu hoạch tháng 11 và tháng 12; (2) vụ chính: 

gieo tháng 9-10, trồng giữa tháng 10 đến cuối tháng 11, thu hoạch từ tháng 1 đến 

tháng 2 năm sau; (3) vụ muộn: gieo tháng 11, trồng giữa tháng 12, thu hoạch từ tháng 

2 đến tháng 3 năm sau. 

3. Chuẩn bị cây con:Cách làm tương tự như cây súp lơ với các bước dưới đây. 

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

gieo hạt được phơi dưới ánh sáng mặt trời. 

(2) Gieo hạt với khoảng cách 2cm và dùng giấy báo hoặc rơm rạ phủ 

khay gieo hạt 

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

(4) Gỡ bỏ giấy báo hoặc rơm rạ đã che phủ khi gieo hạt 

(5) Loại bỏ các cây nhỏ và yếu 

(6) Cấy cây con vào bầu đất hoặc trồng ra luống đã được chuẩn bị theo 

hướng dẫn ở phần dưới đây khi cây có đủ 5-6 lá thật. 
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4. Chuẩn bị luống: 

(1) Cuốc, đập nhỏ đất và sau đó cứ 1 m2 bón 100g tro bếp hoặc vôi bột

tuần 

(2) Tiếp theo, lên luống có chiều rộng 60~70cm nếu trồng 1 hàng và 120~130cm n

rãnh thoát nước có chiều rộng khoảng 25 cm và chiều sâu 20cm 

(3) Bón lót với liều lượng2kg phân chuồng hoai cho 1m2 

5. Bứng cây con ra trồng, bón phân và chăm sóc: 

(1) Trên luống đã chuẩn bị tiến hành đào các hố có khoảng 

cách 40~45cm để trồng cây giống vào. 

(2)Khi cây con đã gieo trong khay hoặc luống gieo đạt 5-6 

lá thật thì bứng cây ra trồng vào bầu hoặc (3) trồng trên 

luống  

(4) Sau khi trồng khoảng 2 đến 4 tuần thì tiến hành vun gốc 

và(5) bón thúc bằng cách rạch hai hàng hai bên hàng cây, 

sau đó rải phân và lấp đất, hoặc bón theo hốc trồng cây. Nên 

sử dụng nước thải biogas pha loãng theo tỷ lệ 1:2 

đến1:5bón thúc cho cây. 

(6) Thu hoạch khi cây có lá cuộn chặt và phát triển đầy đủ 

Người dân nên trồng kết hợp trên luống các cây phụ trợ như tỏ

chế sâu bệnh 

Ghi nhớ: Ngừng bón hoặc tưới nước phân từ 10-15 ngày trư

khi thu hoạch 
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ếp hoặc vôi bộttheo cách rải đều trên mặtđất trước khi trồng 2 

àng và 120~130cm nếu trồng 2 hàng, giữa các luống làm 

sâu 20cm  

ỏi, hành, thì là, hung quế, cần tây để tận dụng đất và hạn 

15 ngày trước 


