
QUY TRÌNH TẠM THỜI 

 KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BÍ THƠM  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       QĐ-SNN ngày      tháng     năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

I. KỸ THUẬT TRỒNG 

1. Thời vụ 

- Vụ đông xuân: Gieo trồng tháng 1 - 2. 

- Vụ hè thu: Gieo trồng tháng 6 - 7. 

2. Chuẩn bị hạt giống 

- Lượng giống: 0,8 -  1kg hạt giống/ha hoặc 22.000 - 25.000 cây/ha. 

- Xử lý hạt giống: Phơi hạt dưới nắng nhẹ khoảng 2 giờ sau đó ngâm hạt 

trong nước sạch từ 3 - 4 giờ, rửa sạch, để ráo, bọc hạt vào khăn bông ẩm, ủ hạt ở 

nhiệt độ 28 - 300C. Khi hạt nứt nanh thì gieo hạt vào bầu hoặc gieo thẳng. 

 - Gieo hạt trên luống, phủ hạt bằng lớp đất bột mỏng, không nên phủ quá 

dày vì hạt không đội lên được. 

 - Khi cây mọc được 7-8 ngày (2 lá mầm) có thể sang bầu, kích thước bầu 

7 x 10 cm, để đến khi cây 2-3 lá thật thì đem trồng là tốt nhất, bầu to 10-15 cm 

có thể để đến 4-5 lá thật mới đưa ra trồng. 

 - Trồng bầu để tranh thủ thời gian và dễ chăm sóc cây con. Đất làm bầu là 

hỗn hợp đất bột kết hợp với phân chuống mục theo tỷ lệ 1:1. 

- Làm bầu: Đất làm bầu là hỗn hợp phân chuồng (hoặc mùn mục) trộn đất 

phù sa (hoặc đất bùn ải) tỷ lệ 1:1. Bón thêm 1kg đạm urê + 1,5 kg lân supe, 1,5 

kg kali clorua cho 1.000kg hỗn hợp đất làm bầu trên. Xử lý hỗn hợp đất bằng 

một số loại thuốc trừ nấm trước khi đưa hạt vào khoảng 10 ngày. 

3. Chuẩn bị đất trồng 

- Chọn đất: Bí xanh có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng nên 

chọn đất có tầng canh tác dày, tơi xốp, dễ thoát nước. 

- Làm đất: Đất cần được để ải, cày bừa kỹ, sạch cỏ dại trước khi lên luống.  

4. Mật độ, khoảng cách trồng 

 - Mật độ: 22.000 – 25.000 cây/ha. 

 - Nếu làm giàn, làm luống rộng khoảng 1,5 – 1,8m, rãnh rộng khoảng 0,3 

m. Hàng cách hàng 0,9 m, cây cách cây 0,5 m. 

 - Nếu để cây bò trên đất, mặt luống rộng 3,5 – 4 m, luống cao 25 – 30 cm 

tùy thuộc vào thời vụ, trồng 2 hàng: Hàng cách hàng 2,5 – 3 m, cây cách cây từ 

0,4 – 0,45 m. Với luống đơn, mặt luống rộng khoảng 2,5 m, trồng 1 hàng giữa 

luống, cây cách cây 0,4 m. 
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 II. KỸ THUẬT CHĂM SÓC  

 1. Tưới nước 

 Bí thơm cần ẩm, nên sau khi gieo nếu đất thiếu ẩm phải tưới kịp thời, tưới 

nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, lấy nước vào rãnh sao cho nước đủ ngấm 

vào luống sau đó tháo nước đi, tốt nhất nên giữ mặt luống khô để hạn chế bệnh 

hại có thể phát sinh, phát triển. Nếu gặp úng thì cây dễ bị bệnh gây hại và rụng 

hoa, rụng quả. 

 2. Trồng dặm 

 - Sau khi trồng 7 ngày, kiểm tra ruộng và dặm những cây chết vào buổi 

chiều mát, trồng xong tưới nước ngay để tránh cây bị héo. 

 - Trong trường hợp gieo hạt thẳng khi cây có 3 - 4 lá thật, tiến hành tỉa 

định cây, mỗi hốc chỉ giữ lại 1 - 2 cây tốt nhất. 

 3. Phân bón 

- Bón đủ phân chuồng hoai mục; nếu thiếu hoặc không có thay thế bằng 

phân hữu cơ vi sinh. Bón cân đối các loại phân đa lượng đạm, lân, kali. 

- Toàn bộ phân chuồng hoai mục (hoặc thay thế bằng phân hữu cơ vi 

sinh), phân lân, vôi bột trộn đều, rồi ủ vài ngày trước khi bón để tăng hiệu quả 

phân bón. 

 - Khi bón thúc phân kết hợp với vun nhẹ vào gốc. 

* Liều lượng các loại phân bón tính cho 01ha như sau:   

Cách bón 

Lượng phân (kg/ha) 

Phân chuồng 

hoai mục 
Lân Đạm Ure Kali Corua Vôi 

Tổng lượng 

phân 
15.000-20.000 350 - 400 200 - 300 200 - 350 300 - 500 

Bón lót trước khi 

trồng 
15.000-20.000 350 - 400 40 - 60 20 - 35 300 - 500 

Thúc lần 1: Khi 

cây có 4 – 6 lá 

thật. 

-  -  60 - 90 60 - 105 - 

Thúc lần 2: Khi 

cây bắt đầu có 

nụ, có hoa. 

- - 80 - 120 80 - 140 - 

Thúc lần 3: Khi 

cây có quả rộ.  
  20-30 40 - 70  
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 Lưu ý:  Sau khi rải phân lấp một lớp đất mỏng để hạt giống không bị thối 

do tiếp xúc trực tiếp với phân. Khi bón phân cần căn cứ vào độ màu mỡ của đất, 

tình hình sinh trưởng của cây và diễn biến sâu bệnh hại để điều chỉnh lượng 

phân bón cho phù hợp.  

 4. Vun xới 

 - Ở thời kỳ cây con có 3 - 4 lá đến 7- 8 lá thật thì tiến hành xới phá váng. 

Khi cây có tua cuốn thì xới vun cao cần kết hợp xới vun sau mỗi lần bón phân 

để tăng hiệu quả của phân bón đồng thời hạn chế cỏ dại phát triển. 

 - Đối với bí trồng thả bò không làm giàn: Sau vun xới đợt 2, phủ rơm, rạ 

trên mặt luống để cho cây bí bò, bám và quả nằm trên rơm/rạ. Mỗi lần bón phân 

kết hợp vét rãnh bồi luống. 

 - Đối với bí làm giàn: Khi cây bí bắt đầu vươn dài thì kịp thời bắt ngọn 

vươn theo cùng một hướng trên mặt luống, hướng ngọn bí ở hốc này bò sang 

hốc kia, sau đó nương dây cho leo giàn. Khi dây bí được 12-15 lá thì bắt đầu 

cắm giàn. Khi dây leo lên giàn, cần chỉnh dây bí phân bố đều, Khi cây có quả 

thả quả xuống giàn cho quả thẳng, đẹp. 

 5. Tỉa nhánh  

 Tỉa nhánh gốc và nhánh nhỏ, lá già, sâu bệnh tạo độ thông thoáng để giảm 

sự xâm nhiễm, lây lan của bệnh hại và giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. 

 III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI  

 1. Một số sâu hại chính  

 1.1. Ruồi đục lá 

 - Tác hại: Sâu non nằm giữa 2 lớp biểu bì ăn phần diệp lục để lại đường 

đục ngoằn nghèo trên lá. 

 - Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ những lá đã bị sâu hại quá nặng, mang ra 

khỏi vườn tiêu hủy để hạn chế bớt mật độ của ruồi ở các lứa sau, nếu cây đã bị 

gây hại nhiều nên sử dụng thuốc để phun.  

 1.2. Sâu xanh ăn lá  

 - Tác hại: Sâu dùng tơ cuốn các ngọn non lại và ở bên trong ăn phá hoặc 

cắn vỏ quả non làm cho quả bị thối và rụng, sâu lớn có thể cắn trụi cả lá và chồi. 

 - Biện pháp quản lý: Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư cây sau khi thu 

hoạch, bắt diệt sâu và nhộng bằng tay nếu mật độ thấp, nếu mật độ cao dùng 

thuốc để phun trừ sâu.  

 1.3. Nhện đỏ 

 - Tác hại: Nhện thường sống ở mặt dưới của lá và chích hút nhựa, mật độ 

nhện tăng rất nhanh và khi mật độ lớn, các lá bị nhện tấn công sẽ bị vàng, khô, 

sinh trưởng kém. Ngoài hại lá nhện còn làm cho quả bị sần sùi, kích thước nhỏ. 
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 - Biện pháp phòng trừ: Không trồng quá dày giữ vườn luôn được thông 

thoáng. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện và có biện pháp diệt trừ nhện kịp thời. 

 1.4. Bọ trĩ 

 - Tác hại: Bọ trĩ tấn công trên cây rau họ bầu bí bằng cách chích hút dịch 

ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoăn, cứng và giòn, chúng sinh sôi và có mật độ 

cao vào các tháng 3-5 (vụ xuân hè) và tháng 9-11 (vụ thu đông). 

 - Biện pháp phòng trừ: giữ vườn thông thoáng, đảm bảo đủ nước, chăm 

sóc cây luôn khỏe mạnh. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời bọ trĩ gây 

hại, cây bị gây hại nặng có thể dùng các loại thuốc trị bọ trĩ luân phiên nhau để 

phun phòng trừ.  

 1.5. Rệp 

 - Tác hại: Rệp chích hút nhựa làm cho ngọn chùn lại, cây sinh trưởng 

kém, mật độ rệp cao có thể làm khô cả lá. Rệp còn là môi giới truyền các loại 

bệnh virus.  

 - Biện pháp phòng trừ: Tỉa lá già, tiêu hủy lá có rệp gây hại, nếu rệp xuất 

hiện ở mật độ cao phun trừ bằng các loại thuốc trừ rệp. 

 1.6. Bọ dưa 

 - Tác hại: Bọ trưởng thành hại mạnh khi cây có 4 - 5 lá, mật độ bọ cao có thể 

làm trụi hết lá, cây phát triển kém hoặc chết. Bọ non sống trong đất ăn rễ và cắn 

gốc cây kể cả khi cây đã lớn, làm cây sinh trưởng kém có thể làm cây héo chết. 

 - Biện pháp quản lý: Vệ sinh ruộng sạch sẽ trước khi trồng, tiêu hủy tàn dư 

của vụ trước, nếu mật độ thấp có thể dùng vợt hoặc bắt bằng tay vào sáng sớm, nếu 

mật độ cao thì thuốc để phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để diệt bọ dưa. 

 2. Một số loại bệnh hại chính 

 2.1. Chết héo cây con (lở cổ rễ, héo tóp thân)  

 - Nguyên nhân gây hại: Do nấm gây ra  

 - Triệu chứng: Nấm gây hại cổ rễ cây con chỗ giáp mặt đất, vết bệnh có 

màu nâu đen, bệnh tấn công làm cổ rễ teo tóp lại và thối cổ rễ, lá vẫn còn xanh 

sau héo dần, cây ngã ngang và chết.  

 2.2. Bệnh nứt thân chảy nhựa 

 - Nguyên nhân gây hại: Do nấm gây ra  

 - Triệu chứng: Trên thân lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu vàng nhạt, hơi 

lõm, từ đó có giọt nhựa màu đỏ ứa ra, về sau vết bệnh chuyển màu nâu sẫm và 

khô cứng lại. Bệnh nặng, thân dây bị nứt thành vệt dài màu nâu xám và chảy 

nhựa nhiều hơn, ngọn chùn, quả không phát triển, cả cây có thể bị khô chết. 

 2.3. Bệnh phấn trắng 

 - Nguyên nhân: Do nấm gây ra 
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 - Triệu chứng: bệnh nặng lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa 

làm hoa khô rụng và chết, cây bị bệnh sinh trưởng yếu, năng suất kém.   

 2.4. Bệnh thán thư 

 - Nguyên nhân: Bệnh do nấm gây ra 

 - Triệu chứng: Trên lá vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, màu xanh xám,  sau 

chuyển sang màu nâu và có các đường vòng đồng tâm; trên thân vết bệnh có 

màu nâu xám, hơi lõm, bệnh nặng làm cho thân cháy khô và teo lại; trên quả 

đốm bệnh tròn, úng nước, màu nâu đen đến đen, lõm vào vỏ.  

 2.5. Bệnh sương mai 

 - Nguyên nhân: Do nấm gây ra 

 - Triệu chứng: Trên các vết bệnh sương mai có xuất hiện lớp phấn mịn 

màu trắng xám; bệnh nặng lá bị biến dạng, dễ rách. Mặt trên của lá nơi có vết 

bệnh có thể xuất hiện các chấm nhỏ màu càng, nâu, hình đa giác hoặc bất định. 

 * Các biện pháp phòng trừ bệnh hại bầu bí: 

 - Trồng luân canh cây họ bầu bí với cây khác họ để giảm khả năng lây 

nhiễm sâu bệnh từ cây trồng vụ trước. 

 - Sử dụng giống sạch bệnh; nếu tự để giống thì nên chọn quả ở cây, ruộng 

sạch sâu bệnh. 

 - Dọn sạch tàn dư và đem tiêu hủy xa ruộng hoặc đốt sau mỗi vụ thu 

hoạch để tránh sâu bệnh lây lan sang vụ sau. 

 - Vệ sinh đồng ruộng, Cày lật đất, phơi kỹ nhằm diệt bớt mầm bệnh tồn 

tại trong đất. 

 - Cắt tỉa lá già, lá gốc, tạo thông thoáng giàn giúp giảm phát sinh nguồn bệnh. 

 - Cần kiểm tra ruộng và phát hiện sớm để xử lý kịp thời, khi cần thiết sử 

dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phun phòng trừ. 

* Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp 

dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc 

được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo 

hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng. 

 IV. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 

 Sau khi ra hoa, đậu quả khoảng 40 - 50 ngày là có thể thu hoạch được, thu 

hoạch bí phải thực hiện từ sáng sớm, cần nhẹ nhàng, tránh bị rơi, va đập. Quả 

thu về xếp cẩn thận ở nơi thoáng mát, thường xuyên kiểm tra, phát hiện những 

quả bị thối hỏng để loại bỏ ngay, tránh lây lan sang quả khác. 

 V. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí thơm áp dụng đối với các vùng 

trồng bí thơm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 
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