
 

QUY TRÌNH CHĂM SÓC RAU HỌ CẢI  

( cải ngọt, cải bắp, súp lơ, su hào…) 

 

 

 

Thời kỳ 

    

Làm đất Trồng cây con Chăm sóc cây Thu hoạch 

 

Hoạt 

động 

- Lên luống theo tính 

chất từng loại 

- Bón lót 2tấn phân ủ 

hoai mục/1000m2 lên bề 

mặt luống và đảo đều với 

đất. 

- Pha 2 lít chế phẩm 

Emina xử lý đất và 2 lít chế 

phẩm trừ sâu BT với 200 lit 

nước phun bề mặt luống 

trong quá trình làm đất 

(hoặc trộn với phân hữu cơ 

để bón đất) cho 1000m2 

 

- Pha 0,2 lít EMINA-P 

với 10 lít nước phun đều lên 

cây con trước khi trồng 1 

ngày. 

- Trồng cây con trên 

mặt luống theo mật độ thích 

hợp. 

- Sau trồng 1 ngày pha 

0,25 lít EMINA-P + 0,25 lít 

trừ sâu BT với 18 lít nước 

phun ướt thân cây và lá. 

 

- Pha 0,25 lít 

EMINA-P + 0,25 lít chế 

phẩm trừ sâu BT + 0,1 lít 

dinh dưỡng tinh khiết cho 

18 lít nước phun ướt thân 

và lá. 

- Định kỳ 5-7ngày 

phun 1 lần, với lượng 3 

bình/ 1000m2. 

 

- Thu hoạch và đóng 

gói theo quy định. 

Chú ý 
Cải tạo đất, phòng trừ 

nấm hại và côn trùng 

trong đất. 

Chống lở cổ rễ, chết cây 

con 
Hạn chế bệnh và sâu hại  

 

 



 

 

Sâu bệnh hại 

Stt Tên Đặc điểm Hình ảnh Giải pháp 

1 Bệnh sương 

mai 

(Peronospora 

sp) 

- Trên lá mầm và các lá thật của cây con xuất 

hiện những đốm nhỏ màu vàng hoặc nâu.  

- Trên cây lớn vết bệnh là những đốm tròn hoặc 

hình dạng bất định sũng nước, trên đó có lớp 

mốc như lông mịn màu xanh đen.  

- Vết bệnh ở dưới mặt lá được bao phủ một lớp 

trắng xốp như sương. Sau một thời gian vết 

bệnh khô lại, có màu nâu đen. Các vết bệnh lan 

rộng liên kết với nhau thành mảng lớn trên lá, 

làm lá thối đen và rụng. 

 

Định kỳ phun chế phẩm 

Emina-P 7 ngày/ lần để 

phòng bệnh 

2 Bệnh đốm lá  - Bệnh đốm lá do nấm Cladosporium variabile: 

xuất hiện những đốm nhỏ trên lá, lõm xuống. 

Nấm thường tấn công vào giữa lá. 

- Bệnh đốm lá do nấm Stemphylium botryosum: 

xuất hiện những đốm lớn từ 1-2cm trên mặt lá 

tạo thành những vòng lớn, lõm xuống và làm 

cho lá biến dạng. Nấm tấn công mạnh ở mép lá. 
 

3 Bệnh thối gốc, 

rễ, chết cây con 

(Rhizoctonia sp,  

Sclerotium sp,  

Fusarium sp, 

Pythium sp) 

- Bệnh tấn công vào phần gốc thân và rễ của 

cây.  

- Vết bệnh phần gốc thân có triệu chứng bị thấm 

nước, về sau teo tóp lại, cây con chết ở trạng 

thái héo xanh. Khi cây lớn hơn, vết bệnh là đốm 

vàng ở gốc thân và phát triển dọc theo thân cây.  

- Ở phần rễ chính vết bệnh có màu vàng, sau 

biến thành màu nâu. Cây chết từ từ do mất nước 

 

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu 

hủy triệt để tàn dư cây 

trồng.  

- Sử dụng chế phẩm vi sinh 

Emina xử lý đất trước khi 

trồng và định kỳ 1 tháng/ 

lần để phòng bệnh. 



 

vì mô cây bị tổn thương và do rễ mất khả năng 

hấp thu nước và dinh dưỡng. 

4 Sâu tơ, sâu 

xanh 

- Sâu tơ phát sinh và gây hại liên tục quanh năm, 

bướm đẻ trứng rải rác, thành từng cụm hay theo 

dây dọc ở mặt dưới lá. Sâu non mới nở gặm biểu 

bì tạo thành những đường rãnh nhỏ ngoằn 

ngoèo. Sâu lớn ăn toàn bộ biểu bì lá làm cho lá 

bị thủng lỗ chỗ gây giảm năng suất và chất 

lượng rau. 

 

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu 

hủy triệt để tàn dư cây 

trồng.  

- Bảo vệ hay nuôi thả một số đối 

tượng thiên địch như nấm, ong 

ký sinh như Diadegma 

semiclausum, Cotesia Plutella. 

- Sử dụng chế phẩm vi sinh 

BT xử lý đất trước khi trồng 

và định kỳ 7 ngày/ lần 

 

5 Sâu xám 

Agrotis ypsilon  
- Trưởng thành là loài bướm có thân dài 20-

25mm. Cánh trước có màu xám đen, gần phía 

góc mép ngoài có 3 vệt đen nhỏ hình tam giác. 

Cánh sau màu trắng, mép ngoài màu nâu xám 

nhạt. Cơ thể có nhiều lông màu xám. 

- Trứng có hình cầu hơi dẹt, có sọc nổi, đường 

kính khoảng 0.5mm, lúc đầu có màu nhạt sau 

chuyển sang màu đen đến nâu Sâu non màu đen 

nâu, có đường xẻ màu nâu nhạt ở giữa và hai 

sọc hai bên. Đầu rất đen, có hai điểm trắng. 

- Nhộng có màu nâu cánh gián, cuối bụng có 

một đôi gai ngắn. 

- Sâu xám phá hại chủ yếu giai đoạn cây con. 

- Sâu non mới nở gặm biểu bì lá cây, sâu lớn 

tuổi sống dưới đất, ban đêm bò lên cắn đứt gốc 

cây. Sâu đẫy sức hoá nhộng trong đất. 

 

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu 

hủy triệt để tàn dư cây 

trồng.  

- Dùng bả chua ngọt dụ 

bướm. 

- Sử dụng chế phẩm vi sinh 

BT xử lý đất trước khi 

trồng và định kỳ 7 ngày/ lần 



 

 Sâu khoang 

Spodoptera 

litura 

- Ngài: Bướm vũ hoá vào buổi chiều và bay ra hoạt động 

vào lúc vừa tối, ban ngày bướm đậu ở mặt sau lá hoặc 

trong các bụi cỏ. Bướm hoạt động từ tối đến nửa 

đêm.Sau khi vũ hoá vài giờ, bướm bắt cặp và đẻ trứng. 

- Sâu 1-2 ngày tuổi chỉ ăn gặm phần diệp lục của lá và 

chừa lại lớp biểu bì trắng, từ 3 ngày tuổi trở đi sâu ăn phá 

mạnh cắn thủng lá và gân lá. Khi đẫy sức sâu chui xuống 

đất hoá nhộng, sau khoảng 10 ngày thì vũ hoá.  

- Sâu cắn phá mạnh vào lúc sáng sớm nhưng khi có ánh 

nắng sâu chui xuống dưới tán lá để ẩn nắp. Chiều mát sâu 

bắt đầu hoạt động trở lại và phá hại suốt đêm 

 

- Dùng bả chua ngọt dụ 

bướm. 

- Sử dụng chế phẩm vi sinh 

BT xử lý đất trước khi trồng 

và định kỳ 7 ngày/ lần 

 Bọ nhạy 
- Con trưởng thành là hình bầu dục, cơ thể dài khoảng 2 - 

2,5 mm, cánh cứng, màu đen bóng, giữa mỗi cánh có một 

vạch màu vàng nhạt, cong hình củ lạc, chân sau to khỏe, 

có sức nhảy dài nên gọi là bọ nhảy sọc cong. Có khả 

năng nhảy xa và bay rất khỏe. Một con cái trưởng thành 

có thể đẻ đến 200 trứng, ở dưới đất xung quanh vùng rễ 

chính của cây. Cắn phá rỗ lá nghiêm trọng. 

- Trứng của bọ nhảy rất nhỏ, màu vàng nhạt đẻ trên mặt 

đất gần gốc cây. Sâu non màu trắng ngà hoặc màu vàng 

tươi, dài khoảng 5 - 6 mm, sống và làm nhộng dưới đất. 

- Ấu trùng nằm trong đất, có hình ống, màu vàng nhạt, 

đẫy sức dài khoảng 4 mm, chúng cắn phá rễ tạo ra những 

đường lõm ngoằn ngoèo hoặc thành lỗ ăn sâu vào trong 

rễ, làm cho cây cải bị còi cọc, chậm lớn, củ và rễ dễ bị 

thối 

 -  Dọn sạch tàn dư vụ 

trước, phơi thật khô đất tối thiểu 

từ 10 - 15 ngày. Bón vôi để tạo 

môi trường bất lợi cho bọ nhảy. 

- Sử dụng chế phẩm vi 

sinh BT, Metarhizium xử lý đất 

trước khi trồng và định kỳ 7 

ngày/ lần  

 

 

 

 


