
1. Mô tả khái quát: 

- Đậu cô ve leo là loại rau ăn quả, dễ trồng, thời gian từ trồng đến 

thu hoạch ngắn (sau 55-60 ngày) với năng suất từ 15 -20 tấn/ha/năm. 

- Đậu cô ve có thể mọc trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích 

hợp nhất là đất thịt pha cát, nhiều mùn, thoát nước tốt, đất không 

chua (độ pH từ 5,5 – 6,5). Đậu cô ve thích hợp với những nên đất 

ẩm.Thời kỳ trước khi ra hoa độ ẩm đất thích hợp cho cây sinh trưởng 

và phát triển là 65%, ở thời kì ra hoa cây cần đất phải có độ ẩm cao 

hơn. 

2. Thời vụ trồng thích hợp: 

Đậu cô ve có thể được trồng và thu hoạch quanh năm, nhưng vụ chính là vụ Đông xuân. Thông thường, người dân  

gieo vào tháng 11 – 12. Ở những vùng mà tháng 12 có thời tiết lạnh giá thì người dân có thể gieo hạt vào tháng 10-11 

vì lúc này thời tiết mát mẻ giúp cho cây phát triển tốt, cho năng suất cao nhất. 

3. Làm đất, bón phân và gieo hạt: 

(1) Kích thước luống: chiều rộng 1,5-1,8 m, chiều cao 0,2 m, rãnh luống rộng 0,2-0,25 m. 

(2) Bón lót:Cần bón 1-1,5 kg phân chuồng hoai mục và 100 g tro bếp hoặc vôi bột cho 1m2. 

(3) Gieo hạt: Gieo hạt theo 2 hàng trên luống với khoảng cách hàng là 80-90 cm, khoảng cách hạt 30-40 cm. Gieo 3-4 

hạt trong 1 hốc, tưới đủ ẩm trên bề mặt luống sau khi gieo hạt. 

 

Chú ý: Cần để rốn hạt hướng xuống phía dưới và phủ lên hạt 1 lớp đất bằng chiều dày của hạt. 
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(4) Chăm sóc cây: Sau khi hạt nảy mầm, loại bỏ 

cây yếu, chỉ để lại 2 cây trên 1 hốc. Khi trên 

thân cây xuất hiện tua cuốn, cần làm giàn bằng 

que tre hoặc căng lưới để cây leo. Khi cây leo 

đến đỉnh giàn thì tiến hành cắt ngọn để cho chồi 

bên mọc ra. Khi cây có hoa tiến hành tỉa dần lá 

chét, những lá bị bệnh, hoặc những khoảng có 

mật độ lá đậm đặc để tạo sự thông thoáng cho 

cây, tăng khả năng tạo quả. Tưới đủ nước để đất 

có độ ẩm thích hợp với cây, đặc biệt là trong 

thời gian cây ra hoa và đậu quả. 

Bón thúc lần 1 khi trên thân cây xuất hiện tua 

cuốn và lần 2 khi rộ hoa. Bón thúc bằng phân 

chuồng hoai, phân hữu cơ hoặc nước thải bi-ô-

ga rất có hiệu quả. Nước phân bi-ô-ga được pha loãng theo tỷ lệ 1:2 và tưới cho cây. 

5. Phòng trừ sâu bệnh: 

- Sâu đục quả là đối tượng phòng trừ chính, cần thường xuyên kiểm tra cây đã trồng để phát hiện kịp thời. 

- Cần nhổ bỏ các cây bị bệnh lở cổ rễ, bệnh gỉ sắt, phấn trắng sau đó đem đốt để tránh lây bệnh. 

- Có thể sử dụng Maneb để phòng bệnh cho cây. 

6. Thu hoạch: 

Sau khi trồng 50-55 ngày bắt đầu thu hoạch, năng suất đậu vụ 

Đông-Xuân đạt 200– 220 kg/100 m2. 


