
TƯ VẤN TRỒNG CÀ CHUA  
Cà chua là loại quả mùa hè được nhiều người trồng rau vùng Đông Bắc ưa thích. Cà

chua được các nhóm người bản địa trồng lần đầu tiên ở gần đường xích đạo, có nghĩa
là chúng cần nhiều ánh sáng mặt trời và nguồn nước phù hợp. Hãy xem thông tin dưới

đây để tìm hiểu thêm!

CÁC LOẠI CÀ CHUA

CÀ CHUA CHERRY- nhỏ và ngọt với hương vị đậm đà,
phù hợp để ăn sống và trộn salad
CÀ CHUA LÀM SỐT- còn được gọi là "cà chua bi", phù
hợp để làm nước sốt cà chua, ít nước hơn và nhiều thịt
hơn 
CÀ CHUA THÁI LÁT- thường có hình dạng tròn đều,
thường được kẹp vào bánh mì sandwich và salad 
CÀ CHUA THỊT BÒ- cà chua quả to và thuôn dài có
nhiều hương vị

Cân nhắc chọn loại cà chua dự định trồng theo mục đích
sử dụng cà chua.
Có bốn loại cà chua chính: 

BẮT ĐẦU
BẮT ĐẦU TỪ TRỒNG TRONG NHÀ: Vì cà chua có nguồn gốc gần đường xích đạo nên
chúng cần rất nhiều hơi ấm để phát triển. Nếu muốn bắt đầu trồng cà chua từ hạt, cần
phải bắt đầu trồng cà chua trong nhà. Bắt đầu gieo hạt cà chua vào tháng Ba để chúng
có đủ thời gian để sinh trưởng trong môi trường ấm áp.

CHĂM SÓC BAN ĐẦU: Đảm bảo rằng cây được trồng trong chậu có kích thước phù
hợp. Khi chúng lớn hơn, nên chuyển chúng sang chậu lớn hơn. Vào cuối tháng Tư và
đầu tháng Năm, bắt đầu giảm lượng nước và phân bón cho cây. Điều này sẽ giúp cây
thích nghi dần với môi trường ngoài trời.

CHUYỂN CÂY: Thông thường, thời tiết vào cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu sẽ đủ ấm
áp để tiến hành chuyển cây cà chua ra ngoài trời. Nếu chuyển cây quá sớm trong mùa
này, thời tiết giá lạnh có thể khiến cây không thích nghi kịp và sinh trưởng kém. 

growboston@boston.gov
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BIỆN PHÁP TRỒNG

A. NƯỚC: Cà chua cần khoảng một inch nước mỗi tuần. Quá nhiều nước có thể khiến
cây bị nứt gãy. Ngoài ra, cố gắng tránh tưới nước vào lá hoặc khiến đất bắn tung tóe
để giảm khả năng sâu bệnh.

B. BÓN PHÂN: Bón phân bón, phân ủ hoặc đạm cá nhiều lần trong suốt mùa sinh
trưởng. Đối với cà chua, nếu có thể, nên sử dụng phân bón chứa 5 phần đạm, 10 phần
lân, 5 phần kali (5-10-5). 

C. TỈA CÀNH: Tỉa bỏ các chồi phụ mọc giữa thân chính và cành lá hoặc tỉa bỏ tất cả
các chồi phụ bên dưới những bông hoa đầu tiên. Mặc dù việc tỉa cành có thể làm giảm
số lượng quả ra, nhưng có thể giúp cây cứng cáp, tăng kích thước quả, giảm thiểu sâu
bệnh và tăng cường lưu thông không khí cho cây.

D. CẮM CỌC CHO CÂY: Để đỡ cây và giữ cho lá cà chua không rơi xuống đất, cần sử
dụng lồng hoặc cọc để chống cây .

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG

SINH TRƯỞNG HỮU HẠN Cây cà chua có dạng phát triển giống như cây bụi,
thuôn nhọn khi đạt chiều cao từ bốn đến năm feet. Quả cà chua trên các cây
sinh trưởng hữu hạn đều chín vào cùng một thời điểm.
SINH TRƯỞNG VÔ HẠN Cây cà chua tiếp tục phát triển và ra quả cho đến khi
người trồng kiểm soát hoặc thời tiết hạn chế sự sinh trưởng của chúng. Cây cà
chua có thể vươn rất cao và không có chiều cao quy định.

Cà chua có hai dạng sinh trưởng khác nhau: 
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