Rau thm là loi rau có th trng quanh nm và là loi rau d n c nhiu ngi a chung. Vi k thut
trng cây n gin, mi ngi có th d dàng t trng ngay ti nhà.

Tht thích thú khi các loi rau gia v ti ngon c trng trong chính vn nhà bn. Chúng rt
d trng, cho dù là ngoài ban công, bên ca s hay ngoài vn. Nhiu loi rau gia v cng
có th trng quanh nm và s giúp bn tit kim c vic i mua chúng siêu th hay ngoài ch.
Ch cn thc hin theo hng dn v k thut trng cây và chm sóc các loi rau gia v di ây mi
ngi s có ngay mt ch mini rau gia v vn nhà.
Các loi rau thm có k thut trng cây n gin, d trng

Chn dng c trng rau thm
Mi ngi nên gieo ht ging mt hp hoc khay t nh, ví d nh hp sa chua, hp ng nc hoa
qu ã dùng, v trng hoc chu s nh. t trng vào hp, chu trng cây.
S dng t sch ã c x lý (mua các ca hiu bán t trng hoc mua hàng online) trng rau
thm. Không s dng t cha qua x lý bi nhng loi t ó có th cha ký sinh trùng mà bn có
th nhim khi n rau sng.
Mi ngi có th tn dng mi vt không dùng trong gia ình trng rau thm

Gieo ht
Vi các loi rau thm nh: tía tô, kinh gii, thì là, húng qu, húng chó: gieo u trên b mt
mi khay khong 0,5-1g ht ging, ph lên trên mt lp t mng 0,5cm ri ti nc, gi m, sau 710 ngày ht s ny mm. Vi cây rau mùi (rau ngò rí) bà con cn dùng chai thy tinh
chà nh cho ht nt v ri em ngâm trong nc m (2 sôi, 3 lnh) khong 10-12 gi. Sau ó vt
ht ra ra li bng nc sch, ráo nc ri mi em gieo khong 20 ht/khay, sau 7-10 ngày ht s
ny mm.
Vi các loi rau mm nh: ci xanh, ci c, u xanh, rau mung... cng nên ngâm trong nc
m và gieo dày (5g/khay), ti nc gi m ch sau 2-3 ngày là mc mm. Sau 5-7 ngày có
th ta tha s dng và tip tc chm sóc có rau xanh n dn.
Chú ý: Dùng các tm che (phên, bìa các tông, giy báo...) y kín các khay sau khi
gieo ht và ti m em vào ch ti trong 2-3 ngày u cho ht nhanh ny mm. Khi ht ã ny
mm thì d các tm y ra, kim tra m thng xuyên cung cp nc cho khay. Khi rau ã mc
1-2 lá mm thì a ra ch sáng cho rau nhanh phát trin.

Giâm cành
Khi ã có mt vn rau thm mini trong nhà hoc ngoài sân, không mun phi gieo ht

trng thêm v mi, có th thc hin giâm cành có thêm rau thm nh ý. u tiên mi ngi phi
chn dng c ct cành st bén, khi ct tránh làm thân cây b bm hay dp vì nó s nh hng
ti s phát trin ca cây trong tng lai.
K thut trng cây rau thm có th bng cách gieo ht hoc giâm cành
Dùng kim hoc kéo ct cành rau thm ra. ây là mt mo nh khi ct kéo, hoc vt sc nhn,
tránh làm b thng chính mình khi t chúng vào túi làm vn, ch cn dính hai u kéo vào
mt nút chai.
Chun b các l thy tinh có cha nc ng cành va ct ra, l thy tinh s giúp mi ngi nhìn thy
c r s c mc ra t thân cây nh th nào. Lu ý là phi thay nc thng xuyên mi ngày m bo
cây không b thi.
L thy tinh cn có ming ln tránh khi ly cây ra không làm r b tn thng. Mi ngi có th
dùng mt dung dch kích thích ra r, có bán các tim cây cnh, nhng thng loi này có
giá hi t, và chúng ta cng không thng xuyên s dng nên có th b qua bc này.

Chm sóc
Ti nc thng xuyên cho rau, nhng ngày u ti 2 ln/ngày (sáng, chiu), nhng ngày sau
có th ti thêm tùy m trong khay và iu kin thi tit bên ngoài. Không ti khi tri ang nng
nóng. Nên dùng các loi bình phun có tia nh, mn tránh làm rau b dp lá.
Thng xuyên ti nc rau thm phát trin tt nht
Các loi rau thm nh: húng qu, húng chó, tía tô, kinh gii... khi c 20-30 ngày tui có
th bng trng ra các chu riêng (1-2 cây/chu) cây s nhanh ln, bm ngn, bón thêm
phân, ti m cây phân nhiu cành và thu hái ngn, lá c lâu hn (t 6 tháng n 1 nm).

Thu hoch
Các loi rau thu hoch 1 ln nh: rau mùi (ngò rí), thì là: 40-45 ngày sau gieo có th
thu hái s dng. Thu ht thì em giá th phi khô, trn thêm t hoc giá th mi trng li la
khác. Các loi rau thu hoch nhiu ln: 30-35 ngày sau khi gieo ht thu hái phn ngn
non, tip tc bón phân, chm sóc thu hái các la tip theo 5-7 ngày sau ó.
Ngun: http://khoahoc.tv/

