
Rễ ăn nông: độ sâu chậu từ sáu đến chín
inch đối với cây có bộ rễ nông (hành
tăm, rau diếp, hành lá, rau cải bó xôi)

Rễ ăn sâu vừa phải: độ sâu chậu từ 12
đến 18 inch cho cây có rễ kích thước
trung bình (cà tím, ớt, củ cải đường, cà
rốt, súp lơ, cải kale)

Rễ ăn sâu: độ sâu chậu từ 18 đến 24 inch
cho cây có rễ sâu (cà chua, khoai tây, bí
xanh, bí mùa đông, ngô, dưa chuột)

 

ÁNH NẮNG MẶT TRỜI: Nếu có thể, hãy chọn một vị trí nhận được đầy đủ ánh nắng
mặt trời (tối thiểu nhận được sáu giờ ánh nắng mặt trời mỗi ngày). Lý tưởng là nên
trồng cây ở các vị trí quay mặt về phía nam. Nếu vị trí trồng cây nhận được dưới sáu
giờ ánh nắng mặt trời trực tiếp, có thể cân nhắc trồng các loại cây chịu được hoặc
phát triển mạnh trong bóng râm, chẳng hạn như rau xanh hoặc rau thơm.

KHÔNG GIAN: Khi chọn chậu trồng cây, điều quan trọng là phải biết rõ cây cần bao
nhiêu không gian. Cần có một chậu trồng cây có độ lớn vừa đủ để phù hợp với hệ
thống rễ trưởng thành của cây.

TƯ VẤN VỀ TRỒNG TRỌT TRONG CHẬU 

VẬT LIỆU TẠI CHỖ & CÁC VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT

Trồng trọt trong chậu có thể giúp tận dụng tối đa không gian trồng cây hạn chế. Trồng
trọt trong chậu là một lựa chọn được người dân sống ở các khu chung cư và căn hộ có
cửa ra logia hoặc ban công cực kỳ ưa thích. Ngoại trừ những cây lớn, hầu hết mọi loại

cây đều có thể trồng được trong chậu. Dưới đây là một số thông tin tư vấn để bạn có thể
bắt đầu tạo nên khu vườn trồng trong chậu của riêng mình!
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CHĂM SÓC

THOÁT NƯỚC: Thoát nước cực kỳ quan trọng đối với cây trồng trong chậu để ngăn
rễ cây không bị úng nước rồi bị thối rữa. Để đảm bảo thoát nước phù hợp, cần đảm
bảo rằng chậu có các lỗ thoát nước lớn ở đáy. Nếu chậu không có lỗ thoát nước, có
thể khoan lỗ thoát nước dưới đáy.

GIÁ THỂ TRỘN SẴN (ĐẤT TRỘN TRỒNG CÂY TRONG CHẬU): Vì thoát nước có vai
trò cực kỳ quan trong đối với cây trồng trong chậu, nên sử dụng giá thể tơi xốp,
chẳng hạn như giá thể đa năng có chứa than bùn, vermiculite và đá trân châu. Giá thể
trộn sẵn được bán tại cửa hàng bán lẻ địa phương hoặc có thể trộn đất với một số
thành phần chính, chẳng hạn như 1 phần phân ủ và 1 phần đất vườn. Thêm đá trân
châu có thể đem lại nhiều lợi ích cho các cây trồng trong chậu vì đây là một loại
khoáng chất chuyên dụng có thể cải thiện khả năng thoát nước.

Nguồn: University of Georgia Extension, University of California Division of Agriculture and
Natural Resources, Brooklyn Botanic Garden, Cornell Cooperative Extension of Schenectady

County. Hình minh họa của Olivia Golden. 

TƯỚI NƯỚC: Cách tưới nước cho cây trồng trong chậu sẽ phụ thuộc vào giá thể. Hầu
hết các cây trồng trong chậu sẽ cần được tưới nước mỗi tuần một lần trong suốt mùa
sinh trưởng nếu cây nhận được ánh nắng trực tiếp và đất thoát nước tốt. Tuy nhiên,
có thể giảm tần suất tưới nước cho cây chịu bóng bán phần. Thông thường, có thể
tưới cây khi giá thể trồng cây trong chậu đã khô khi chạm vào. Nếu có thể, hãy tưới
cây vào buổi sáng để tránh nấm mốc và duy trì lượng nước trong suốt cả ngày.

BÓN PHÂN: Tần suất bón phân cho cây được quyết định thành phần của giá thể và
loại phân bón đang sử dụng. Nếu đang sử dụng phân bón tan chậm, mỗi mùa chỉ cần
bón phân một lần. Phân ủ là loại phân cải tạo đất có thể được trộn vào giá thể, nhưng
phân ủ chứa lượng chất dinh dưỡng thấp hơn nên có thể cần bón phân nhiều lần
trong một mùa. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng phân bón tan nhanh trong nước, thông
thường, nên bón phân cho cây khoảng một lần một tuần.


