
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BẦU

Cây bầu còn gọi là bầu nậm, bầu đất, bầu canh. Cây bầu có tên khoa học là

Lagernaria siceraria (Molina) Standl., thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae). Cây bầu

có nguồn gốc Châu Phi và Ấn Độ, ngày nay được trồng rộng rãi ở các nước vùng

nhiệt đới và á nhiệt đới trên toàn thế giới.

Quả bầu vừa là món ăn ngon, mát bổ vừa là thuốc chữa bệnh. 

1. Thời vụ trồng

Bầu có thể trồng quanh năm nhưng mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao

hơn.

Vụ Xuân: Gieo trồng tháng 1

Vụ Hè: Gieo trồng vào tháng 5, tháng 6

Vụ Thu: Gieo trồng vào tháng 9, tháng 10 

Vụ Đông: Nếu ở vùng núi ấm thì trồng vào đầu tháng 10 sau khi thu hoạch lúa

mùa sớm.

2. Mật độ, khoảng cách:

Luống rộng 0,7 m, tâm luống này cách tâm luống kia 1 m, luống cao 0,3 m

(tuỳ theo mùa vụ và mực thuỷ cấp). Trồng 1 hàng, cây cách cây 0,8 m. Lượng hạt

giống cần cho 1 ha: 300-400 g.

Cách trồng: Đào hốc kích thước 50 x 50 x 30cm, hốc cách nhau 1m.

 3. Bón phân cho cây bầu

Bón lót:  Bón 200-500 g phân hữu cơ Thành Tâm và khoảng 100 g phân hỗn

hợp NPK cho mỗi hốc trước khi trồng. 
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Phân hữu cơ Thành Tâm có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng N, P, K

(3:2:3) cần thiết cho cây trồng. Ngoài ra còn có các nguyên tố trung lượng và vi

lượng ở dạng dễ hấp thu giúp cây trồng phát triển cân đối như Zn 40 ppm, Cu 50

ppm, B 70 ppm, Mn 30 ppm và Fe 30 ppm. Trong phân bón hữu cơ Thành Tâm, kết

hợp cùng công nghệ tan chậm, các chất dinh dưỡng sẽ được phân giải từ từ để có thể

cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian dài nhằm đảm bảo đáp ứng được

nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Phân bón

hữu cơ Thành Tâm giúp cây trồng phát triển cân đối, ổn định, bền vững, giúp tăng

chất lượng nông sản, tăng hàm lượng dinh dưỡng, cung cấp chất mùn cho đất, giúp

cân bằng vi sinh vật trong đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi đất, giúp cải tạo đất trồng,

tiết kiệm nước tưới tiêu, không gây ô nhiễm môi trường, giúp hạn chế sử dụng phân

bón vô cơ.

Bón thúc:

Bón thúc cho bầu vào hai giai đoạn cần thiết sau:

- Giai đoạn tăng trưởng: Kể từ khi trồng đến khi bầu lên giàn (60 ngày sau khi

trồng). Bón thúc thường xuyên mỗi tuần một lần để chuẩn bị cơ sở vật chất cho cây

ra hoa kết trái.

Lượng bón trên 1 hốc: 10 g NPK

Sau khi tưới phân nên tưới nước lại để tránh phân làm cháy rễ cây.

- Giai đoạn ra hoa, đậu quả: Bón thúc nuôi quả 7-10 ngày một lần với lượng

phân gia tăng dần để quả to và nhiều quả.

- Trong suốt thời gian canh tác (130-140 ngày) mỗi hốc bón từ 1-1,5 kg NPK. 

- Phân bón được hòa tan vào nước để tưới hoặc bón vào gốc, rạch rãnh

cách gốc 10-15 cm sau đó bón phân vào, dùng cuốc vun nhẹ kết hợp với vun gốc cho

cây. 
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Trường hợp canh tác theo các hướng sạch, an toàn, hữu cơ, bà con có thể

thay thế hoàn toàn lượng phân NPK mỗi lần bón bằng phân bón hữu cơ Thành Tâm

với lượng các lần bón nhiều hơn 2 lần lượng bón NPK. Bằng cách đó, cây luôn được

cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố trung, vi lượng đầy đủ để phát

triển, ra hoa, kết trái tối ưu, hạn chế tối đa hiện tượng dư thừa đạm, dư thừa phân bón,

gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, gây dư thừa nitrat và các chất hóa học độc hại

trong sản phẩm. Bón hoàn toàn phân bón hữu cơ Thành Tâm cũng giúp nâng cao chất

lượng nông sản sau thu hoạch, giúp nông sản tươi ngon hơn, giòn ngọt và an toàn,

cho cả người trồng, người sử dụng và môi trường tự nhiên.

4. Chăm sóc:

Tưới nước:

Bầu cần nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 1 - 2 lần/ngày cho đủ ẩm.

Lượng nước tưới cần gia tăng khi bầu ra quả.

 Lấp dây, làm giàn:

Làm giàn cho cây bầu khi bầu mọc dài được 1m bắt đầu khoanh dây vòng gốc,

lấy đất chặn lên ngay đốt, cách 1 - 2 đốt lại chặn đất để tranh thủ cho bầu ra rễ bất

định, tăng khả năng thu hút dinh dưỡng nuôi quả sau này. Trồng được 2 tháng mới

nương dây cho cây bầu leo giàn, cần để dây ở thế tự nhiên, không lật úp hay xoắn

dây. Nên làm giàn bằng để cây bầu đủ diện tích bò, nếu giàn không thích hợp hay quá

nhỏ không đủ để bầu bò, bầu cho ít quả hay thay đổi dạng quả và kích thước quả,

không đạt tiêu chuẩn quả thương phẩm của giống. Cây bầu vừa lên giàn là trổ hoa

đậu quả, 75-90 ngày sau khi trồng cây bầu bắt đầu cho thu hoạch.

Tỉa nhánh, bấm ngọn:

Cây bầu ra nhiều dây nhánh và mang trái ở dây nhánh. Các dây nhánh ở đoạn

thân từ gốc lên đến giàn nên tỉa bỏ để gốc được thoáng. Khi bầu lên giàn thì không tỉa
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nữa để dây nhánh cho quả. Lấy được quả trên nhánh nào thì bấm ngọn để quả phát

triển lớn và bầu tiếp tục cho quả ở dây nhánh khác.

 5. Phòng trừ sâu bệnh:

Sâu hại cây bầu gồm ruồi đục lá, rầy mềm, bọ rầy dưa. Phun thuốc khi thấy các

côn trùng này xuất hiện, nên sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh sinh học nhằm bảo

vệ sức khỏe người trồng và người sử dụng.

Bệnh gây hại cho cây bầu thường gặp như bệnh héo cây con, bệnh khảm, bệnh

thán thư, bệnh phấn trắng. Bà con nếu không phun thuốc thì có thể nhổ bỏ cây bệnh

hay ngắt bỏ lá bệnh nếu có.

  6. Thu hoạch:

Quả bầu phát triển 10-12 ngày sau khi trổ hoa là có thể thu hoạch. Cắt quả khi

vỏ còn mềm, quả thon dài, hạt bên trong vừa tượng là ngon. Không nên để quả già,

vỏ hạt bên trong đã cứng, ăn kém ngon và cây mau tàn. Nếu chăm sóc tốt, giàn bầu

100 gốc cho thu quả 2-3 ngày/lần; lúc rộ thu hoạch mỗi ngày, thu liên tục 60 ngày

cây bầu mới tàn. Mỗi gốc trung bình cho từ 10-15 quả.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng phân bón hữu cơ Thành Tâm

xin liên hệ theo sđt: 0919197297, Facebook: phanbonthanhtam hoặc theo Email:

info@phanbonthanhtam.vn.
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