
 

1. Mô tả chung: 

Hành củ là loại rau gia vị được sử dụng để nấu ăn hàng ngày. Ở các tỉnh 

phía Bắc, vụ Đông-Xuân là thời gian thích hợp nhất để trồng hành củ. Hành 

ưa loại đất cát pha hoặc thịt nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt, ít chua (độ pH vào 

khoảng 6,0). 

2. Thời vụ trồng: 

Người dân ở các tỉnh phía Bắc thường bắt đầu trồng hành vào tháng 9 hoặc 

tháng 10, và thu hoạch vào tháng 12 hoặc 

tháng 1 của năm tiếp theo. 

 

3. Làm đất, bón phân, trồng và chăm 

sóc: 

(1) Cuốc, đập nhỏ đất và nhặt sạch cỏ; sau 

đó bón lót từ 1-2 kg phân chuồng hoai và 

100 g tro bếp cho 1 m2 đất trước khi trồng 1 

tuần 

(2) Lên luống có chiều cao 20 cm, chiều 

rộng 0,5 m; giữa các luống làm rãnh có 

chiều rộng 20-25 cm 
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(3) Tách củ hành thành các cụm nhỏ có từ 1-2 nhánh, cắm múi hành xuống đất sao cho đầu nhánh nổi trên mặt đất, 

sau đó dùng rơm, rạ phủ lên trên để giữ ẩm cho đất và hạn chế cỏ mọc 

(4) Trồng các cụm hành trên luống với khoảng cách giữa cụm là 15 cm và khoảng cách giữa hai hàng là 30 cm. 

(5) Bón thúc bằng cách dùng cuốc xẻ rãnh giữa 2 hàng, sau đó bón phân hữu cơ đã ủ hoai vào rãnh và lấp đất lại 

hoặc rải phân vào giữa các hàng. 

(6) Có thể sử dụng nước thải bi-ô-ga để tưới cho 

hành theo tỷ lệ pha loãng 1:2 đến 1:5 

4. Thu hoạch: 

(1) Có thể thu hoạch lá bằng cách cắt phần lá nằm 

cách phần củ khoảng 5-7 cm, sau đó tiếp tục chăm 

sóc để phần gốc mọc lá mới 

(3) Nếu chỉ muốn thu hoạch củ thì chờ để đến khi 

cây hành già - lá vàng và lụi - mới thu hoạch 

(4) Giữ củ hành ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 

ánh nắng mặt trời. 

* Có thể tận dụng đất canh tác bằng trồng xen các 

loại cây như cải củ, cải canh, xà lách ở 2 bên 

luống hành. 

 

 


