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Rijk Zwaan là tập đoàn đa quốc gia thuộc sở hữu gia đình, có trụ sở chính 
tại De Lier, Hà Lan, là một trong 4 công ty giống rau hàng đầu trên thế giới. 
Rijk Zwaan hiện đang nghiên cứu lai tạo và phát triển trên 25 loại cây Rau 
với hơn 1,500 loại giống khác nhau, phần lớn tập trung các giống trồng 
trong điều kiện nhà màng (nhà kính) với yêu cầu kỹ thuật cao. Hạt giống của 
Rijk Zwaan đang được thương mại thông qua 30 công ty con và nhiều nhà 
phân phối tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Với mục tiêu luôn luôn chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng giống cây 
trồng, hằng năm, công ty đã và đang đầu tư tương đương 30% doanh thu 
cho hoạt động nghiên cứu và phát triển giống mới và gần 40% nhân sự của 
công ty đang làm việc trong bộ phận này.

Rijk Zwaan Việt Nam được thành lập năm 2017 tại Việt Nam, với mục tiêu 
phát triển các giống rau trồng trong nhà màng chất lượng cao, chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng rau công nghệ cao tới người nông dân, 
kết nối người trồng với người tiêu dùng thông qua chuỗi giá trị bền vững, 
mang lại lợi nhuận cao hơn cho người nông dân. Với hơn 10 năm hoạt động 
tại Việt Nam, thương hiệu hạt giống Rijk Zwaan trồng trong nhà màng đã 
được khẳng định.

Cùng với công tác phát triển và cung ứng các giống Rau chất lượng cho sản 
xuất, Rijk Zwaan Việt Nam cũng nỗ lực phát triển đội ngũ với trình độ 
chuyên môn ngày càng cao để đồng hành và hỗ trợ khách hàng về kỹ thuật 
canh tác, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối các đối tác trong chuỗi 
cung ứng,... Chúng tôi tin tưởng rằng với bộ giống chất lượng cao và ngày 
càng đa dạng cùng với đội ngũ chuyên môn và giàu nhiệt huyết, Rijk Zwaan 
Việt Nam sẽ góp phần cải thiện ngành trồng rau ở Việt Nam từng ngày, đặc 
biệt là trồng rau công nghệ cao.

Rijk Zwaan Việt Nam

Sharing a healthy future
Cùng với đối tác, chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào cách hoạt 
động cung cấp thực phẩm trên thế giới và khuyến khích tiêu thụ rau bằng 
cách lai tạo cách loại rau hấp dẫn và có lợi cho sức khỏe.



Các mô tả, minh họa, lời khuyên và bất kỳ thông tin nào khác của Rijk Zwaan Việt Nam về thời
điểm gieo trồng, cách gieo, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch đều dựa trên kinh nghiệm từ
các thử nghiệm thực tế trong phạm vi Rijk Zwaan. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, Rijk
Zwaan Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với bất cứ tổn thất nào từ việc
sử dụng những mô tả, minh họa, thông tin hướng dẫn gieo trồng. Người trồng tự chịu trách
nhiệm đối với thông tin khuyến cáo gieo trồng có phù hợp với kế hoạch, phương pháp, điều
kiện trồng và thời tiết tại địa phương của người trồng hay không.
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về XÀ LÁCH

ĐẶNG VĂN NIÊN
Quản lý cây Xà lách

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA



CÂU CHUYỆN

Cây xà lách (Lactuca sativa) là một trong những loại rau sống phổ biến trong mọi bữa ăn 

hàng ngày cũng như các bữa tiệc gia đình của người Việt. Đây là loại thực phẩm giàu vitamin 
nhóm A, C, K ... giúp làm giảm xơ cứng động mạch, giảm cholesterol giúp ngăn ngừa bệnh béo 
phì, đẹp da, giàu chất xơ, ít calo thúc đẩy chế độ giảm cân...

Với làn sóng ăn uống thông thái đang ngày càng phát triển trong xã hội hiện nay, rau xà lách 
đang thể hiện ưu thế của mình trong thành phần các món ăn bởi tính bổ dưỡng, hương vị ngọt 
và giòn, màu sắc bắt mắt và dễ phối trộn theo nhiều loại công thức khác nhau.

Cây xà lách trồng trong nhà màng là một trong những loại cây trồng được Rijk Zwaan ưu tiên 
trong chiến lược lai tạo và phát triển các giống cây Rau trong nhà màng của mình. Hiện nay, 
Rijk Zwaan là công ty hàng đầu cung ứng các loại giống xà lách trong nhà màng ở Việt Nam và
được người nông dân và thị trường rất ưa chuộng về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Rijk Zwaan tự hào là công ty mạnh nhất về phát triển và cung ứng 
các giống xà lách trên toàn thế giới. Bằng những công nghệ cải tiến, 
Rijk Zwaan đã phát triển rất nhiều loại xà lách khác nhau như Xà 
lách búp, Xà lách thủy tinh, Xà lách Batavia, Xà lách Roman, Xà lách 
xoăn tím, xanh, Xà lách iceberg, Xà lách lá nhỏ (salanova) … để 
phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất 
khẩu sang các nước bạn.

Bên cạnh đó, Rijk Zwaan cũng chú trọng phát triển các biện pháp 
canh tác khác nhau, đặc biệt là công nghệ sản xuất xà lách bằng 
phương pháp thủy canh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất 
cao cho người trồng: rút ngắn được chu kỳ canh tác, gia tăng số vụ 
trồng và nguồn cung ứng trong hầu hết các mùa vụ của năm. 
Phương pháp này còn tạo nên nguồn thực phẩm sạch và an toàn 
cho người tiêu dùng.

XÀ LÁCH

Rijk Zwaan               Giới thiệu 1

Các món ăn từ xà lách và cách 
chế biến cũng được Rijk Zwaan 
quan tâm phát triển và chia sẻ 
tới người tiêu dùng thông qua 
dự án Love My Salad Vietnam. 

Xem thêm tại: 
lovemysalad.com/vn
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Bl:16-34,36EU/Nr:0

Xà lách Batavia

Olmetie RZ 

• Xà lách Batavia xanh, thường được dùng
như lô lô xanh.
• Rất giòn và ngọt.
• Lá to, màu xanh bóng, viền răng cưa và
đồng đều tạo hình dáng đẹp.
• Cây phát triển nhanh, do đó đạt kích thước
tối ưu nhanh, cho thu hoạch sớm.
• Số lá trên cây nhiều hơn những giống khác,
tiềm năng cho năng suất cao.
• Khả năng chịu nhiệt tốt, chậm trổ ngồng.
• Canh tác tốt trên hệ thống thủy canh hoặc
thổ canh trong nhà màng.

LMV: 1

Bl:16-26,31,32EU/Pb

Xà lách Batavia

Tokapie RZ 

• Xà lách Batavia xanh, thường được dùng
như lô lô xanh.
• Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá
tốt, chậm trổ ngồng.
• Cây khỏe, sinh trưởng nhanh, chống chịu
tốt với bệnh chết cây.
• Thích nghi tốt với vùng khí hậu nhiệt đới.
• Thích hợp cho canh tác trên thủy canh
trong nhà.
• Tiềm năng năng suất cao.

LMV: 1

Bl:16-27,30-
32,37EU/Fol:1/Nr:0

Xà lách Batavia

Jonction RZ 

• Xà lách Batavia xanh, thường được sử dụng
như lô lô xanh.
• Phù hợp trồng đất hoặc thủy canh.
• Kháng Fusarium
• Lá dày, to và dài hơn một số loại xà lách
Batavia.

Bl:16,21,23,32EU

Xà lách Batavia

Cherokee RZ 

• Xà lách Batavia có màu đỏ đẹp.
• Chậm trổ ngồng.
• Lá to, dày, thời gian bảo quản sau
thu hoạch tốt.
• Thích hợp cho canh tác trong nhà màng và
cả ngoài trời.
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham
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Xà lách Batavia

Invicta RZ 

• Xà lách Batavia xanh (lô lô xanh).
• Phù hợp trồng thổ canh trong nhà hoặc
ngoài trời.
• Trồng được quanh năm, đặc biệt trong điều
kiện mùa mưa.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt bệnh
cháy viền lá.
• Lá to, dày, năng suất cao.

Bl:16-26,32EU

Xà lách Batavia

Lalique RZ 

• Giống xà lách thủy tinh, màu xanh đậm,
bóng đẹp.
• Phù hợp trồng thủy canh hoặc thổ canh
trong nhà.
• Rất giòn, ngọt, và khó bị đắng trong bất kỳ
điều kiện.
• Cây khỏe và năng suất cao.
• Chậm ngồng và chống chịu rất tốt bệnh
chết cây do Fusarium.
• Thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt.
• Phù hợp sử dụng trong bánh hamburger,
sandwich, nhúng lẩu, hoặc làm salad.

LMV: 1

Bl:16-37EU/Nr:0

Xà lách mỡ

Vestia RZ 

Xà lách mỡ, thu size lớn hoặc size trung.
• Cây đẹp, búp to, trọng lượng 250-300gr/ cây.
• Độ đồng đều cao, năng suất cao và ổn định.
• Cây khỏe, đặc biệt sinh trưởng rất tốt ở điều
kiện mùa mưa.
• Kháng bệnh chết héo cây do Fusarium rất tốt.
• Thích hợp trồng thủy canh hoặc thổ canh
trong nhà màng.

Bl:16-23,25,31,32EU/Pb

Xà lách mỡ

Alexandria RZ 

• Xà lách mỡ size trung, màu xanh đẹp mắt.
• Có khả năng chống chịu bệnh cháy bìa lá
tốt và chậm trổ ngồng.
• Cây phát triển rất mạnh, cuốn búp chặt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh.
• Đặc biệt chuyên dùng cho các vùng khí hậu
có nền nhiệt cao.
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Bl:16,17,21,23,32EU

Xà lách mỡ

Ballerina RZ 

• Xà lách mỡ
• Phù hợp hợp trồng ở điều kiện ngoài trời.
• Thu hoạch sau 30-35 ngày trồng.
• Mật độ tối ưu 12-15 cây/m².
• Năng suất trung bình 300 gr/cây.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và chống chịu
tốt với bệnh cháy viền lá.

LMV: 1

Bl:16-27,30-32,37EU/Nr:0

Xà lách Romaine

Rincon RZ 

• Xà lách Romaine size nhỏ, có màu xanh đậm.
• Dạng cây thấp, cuốn búp nhanh, chặt, độ
đồng đều cao.
• Rất giòn và ngọt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh,
thổ canh trong nhà màng.
• Kháng tốt với bệnh chết cây do Fusarium.

LMV:1/Fol:1

Bl:16-37EU/Pb

Xà lách Romaine

Archivel RZ 

• Xà lách Romaine size nhỏ, màu xanh đậm
bóng.
• Dạng cây thấp, cuốn búp nhanh, chặt, độ
đồng đều cao.
• Rất giòn và ngọt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh,
thổ canh trong nhà màng.

LMV:1

Xà lách Romaine

Tiberius RZ 

• Xà lách Romaine size trung, có màu
xanh đậm.
• Cây khỏe, chống chịu tốt bệnh chết cây do
Fusarium.
• Lá dày, to và năng suất cao.
• Trồng được quanh năm, đặc biệt là trong
mùa mưa.
• Thích hợp trồng trên thủy canh và thổ
canh trong nhà màng.

Fol:1
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Bl:16-30,32,33EU

Xà lách Romaine

Maximus RZ 

• Xà lách Romaine size lớn, có lá màu
xanh đậm.
• Cây khỏe, sinh trưởng mạnh.
• Kháng bệnh giả sương mai tốt, chậm trổ
ngồng.
• Tiềm năng năng suất cao.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh và
thổ canh trong nhà màng.

Ss (Rs)

Bl:16-32,34-
37EU/Fol:1/Nr:0

Xà lách Romaine

Alaine RZ 
• Xà lách Romaine nhỏ, cuốn dạng búp,
màu đỏ đẹp.
• Rất giòn và ngọt.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng, chống chịu tốt
với bệnh chết cây do Fusarium.
• Phù hợp trồng trên thủy canh.LMV:1

Bl:16-33,37EU

Xà lách Romaine

Cortazar RZ 
• Xà lách Romaine size trung, có màu xanh
đậm, cây cuốn búp đẹp.
• Có vị ngọt và rất giòn.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và năng suất cao.
• Kháng tốt với bệnh sương mai.

LMV:1

Bl:16-20,22-25,29,30,
33-37EU/Fol:1/Nr:0

Xà lách Crunchy Cos

Tendita RZ 

• Xà lách Crunchy Cos, là dòng sản phẩm
cao cấp hội tụ các đặc tính nổi bật của
xà lách Mỹ và Romaine.
• Lá dày, có hình dạng như cái muỗng.
• Cây tạo búp như Romaine, lá rất giòn và
có vị ngọt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh.
• Thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt.
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Xà lách Mỹ

Bamako RZ 

• Giống xà lách Mỹ chậm trổ ngồng, phù hợp
cho canh tác ngoài trời hoặc trong nhà và
cả trên hệ thống thủy canh.
• Búp to và tròn, cuộn búp sớm và cuộn chặt.
• Đặc biệt kháng cháy viền lá rất tốt khi
trồng trên hệ thống thủy canh.
• Năng suất cao vượt trội khi canh tác trên
hệ thống thủy canh.

Fol:1

Bl:16-23,25,31,
32EU/Nr:0/Pb

Xà lách Mỹ

Toscanas RZ 
• Giống xà lách Mỹ, phù hợp trồng trong nhà
trên hệ thống thủy canh.
• Cuộn búp sớm và cuộn chặt.
• Cây khỏe, búp to và năng suất cao.
• Kháng cháy viền lá rất tốt khi trồng trên hệ
thống thủy canh.

Xà lách Mỹ

Bruma RZ 

• Xà lách Mỹ, màu xanh, size trung.
• Cuốn búp chặt, đẹp, độ đồng đều cao.
• Chậm chổ ngồng, và chống chịu tốt với
bệnh cháy viền lá.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh
và thổ canh trong nhà màng.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh chết
cây do Fusarium.

Bl:16,21,23,32EU/Pb

Xà lách Oakleaf

Mondai RZ 

• Xà lách Oakleaf đỏ, có màu đỏ đậm đẹp
mắt. Màu lá đẹp cả khi canh tác trong điều
kiện thiếu sáng.
• Dạng lá nhỏ, đồng đều nhìn rất thu hút.
• Thích hợp trồng trong hệ thống thủy canh
• Thời gian bảo quản lâu.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt với
bệnh hại.

LMV:1
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Bl:16-34,36EU/Nr:0

Xà lách Oakleaf

Kimenoz RZ 

• Xà lách Oakleaf xanh.
• Dạng cây mở và chắc rất đẹp, lá nhỏ và
dày. Bảo quản sau thu hoạch tốt.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh
và thổ canh trong nhà màng.
• Cây khỏe, tiềm năng năng suất cao.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu rất tốt với
bệnh hại.

Bl:16,17,21,23,32EU

Xà lách Oakleaf

Kristine RZ 

• Xà lách Oakleaf xanh, màu xanh sáng đẹp
mắt.
• Dạng cây xòe tròn đều, hình dạng lá nhìn
rất thu hút.
• Phổ thích nghi rộng, chậm trổ ngồng.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh
và thổ canh trong nhà màng.
• Cây sinh trưởng mạnh và chống chịu rất
tốt với bệnh hại.

LMV:1

Bl:16,21,23,32EU

Xà lách lô lô

Lugano RZ 

• Xà lách lô lô xanh, có màu xanh bóng đẹp.
• Thích hợp trồng thủy canh trong nhà,
trồng quanh năm.
• Chậm trổ ngồng và chống chịu được bệnh
cháy viền lá.
• Cây khỏe, chắc và chống chịu tốt với bệnh
chết cây do Fusarium.

Bl:16,21,23,32EU

Xà lách lô lô

Concorde RZ 

• Xà lách lô lô tím, cuống lá có màu xanh
pha tím.
• Cây khỏe, chậm trổ ngồng và phát triển tốt
quanh năm ở khu vực có khí hậu lạnh.
• Hình dạng cây đẹp, kích thước lá và màu sắc
đồng đều.
• Thích hợp trồng trên hệ thống thủy canh
hoặc thổ canh trong nhà màng.



HẠT 
GIỐNG XÀ 

LÁCH
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Xem thêm các hạt giống khác tại: www.rijkzwaan.vn/san-pham

Bl:16-34,36EU/Nr:0

Xà lách lô lô

Shirane Sky RZ 

• Giống xà lách lô lô tím, có màu tím đỏ
đậm đẹp.
• Thích hợp trồng thổ canh hoặc thủy canh
trong nhà màng.
• Lá to và dày, tiềm năng năng suất cao.
• Phù hợp trồng quanh năm.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh chết
cây do Fusarium.

LMV:1/Fol:1

Xà lách gai

Anconi RZ 

• Là dòng xà lách Carol, có màu xanh đẹp.
• Phù hợp canh tác ngoài trời, chậm trổ
ngồng.
• Năng suất cao, kháng cháy viền lá tốt.
• Lá to và dày, mật độ trong 1 cây nhiều.
• Cây khỏe, chống chịu tốt với bệnh cháy
viền lá, cho thu hoạch rất sớm.
• Dạng cây đứng, tỉ lệ lá non nhiều.

Xà lách gai

Cigal RZ 

• Là dòng xà lách Frisee lá lớn.
• Cây chậm trổ ngồng và kháng cháy viền
lá tốt.
• Có thể chịu được nhiệt độ cao.
• Có thể trồng trên hệ thống thủy canh hoặc
thổ canh trong nhà màng.
• Trồng quanh năm ở các vùng có khí hậu
lạnh.

Xà lách gai

Berlinal RZ 

• Xà lách Frisee (xà lách gai).
• Cấu trúc và chiều dài lá đồng nhất.
• Cây có sức sống mạnh mẽ, chậm trổ
ngồng và kháng cháy viền lá tốt.



• Giá thể: xơ dừa hoặc đất sạch chuyên dùng 
cho vườn ươm được sử dụng gieo hạt

• Ly nhựa chuyên dùng cho thủy canh
• Hạt giống

Giá thể

Ly chuyên dùng cho thủy canh

1.2 QUY TRÌNH GIEO HẠT1.1 VẬT LIỆU GIEO HẠT

1. HƯỚNG DẪN GIEO HẠT

Cho giá thể vào ly, nén vừa tay (không nén
quá chặt hoặc quá lỏng) sao cho mặt trên của
bề mặt giá thể cách ly nhựa khoảng 0.5 cm,
kiểm tra độ ẩm của giá thể trước khi cho vào
ly nhựa.

1

Tiến hành gieo hạt sao cho hạt giống không
nằm quá sâu hoặc quá cạn so với bề mặt
của ly nhựa, gieo hạt vào giữa lỗ của ly nhựa
và mỗi lỗ một hạt.

2

Trong giai đoạn này, cần cung cấp cho hạt có
một môi trường ổn định, không tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng và gió cũng như các tác
nhân gây hại từ môi trường bên ngoài để
đảm bảo được tỷ lệ nảy mầm tối ưu.

3

Không tưới phân hay thuốc bảo vệ thực vật 
trong giai đoạn nảy mầm của cây.

4
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1.3 THEO DÕI & CHĂM SÓC

1. HƯỚNG DẪN GIEO HẠT

• Kiểm tra cây giống hằng ngày
• Tùy thuộc vào độ khô của giá thể mà đưa ra quyết định tưới cho phù hợp. Lưu ý, không sử

dụng cường độ dòng tưới quá mạnh để tránh tình trạng giá thể bị xói mòn và hư hại cây.
• Từ lúc hạt nảy mầm đến giai đoạn có lá mầm, chỉ tưới bằng nước sạch.
• Giai đoạn cây có lá thật (lá thật khoảng 1 cm): Bắt đầu tưới phân với Ec=0.5 mS/cm và pH=5-6.

Những ngày tưới tiếp theo Ec tăng 0.2 và tối đa Ec=1.2 mS/cm.
• Lưu ý: Không sử dụng nước để tưới cho cây con khi đã bắt đầu tưới phân.

Cây giống phát triển đồng đều, không bị ngộ độc,
không bị rối loạn sinh lý, không bị sâu bệnh hại tấn
công, rễ nhiều và trắng ở đầu rễ.

ĐIỀU KIỆN 
CÂY GIỐNG

Rijk Zwaan Hướng dẫn kỹ thuật 10

Cây giống khỏe mạnh sẵn sàng cho công đoạn ra giàn



2.1 HỆ THỐNG CHƯA QUA SỬ DỤNG

2. CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ

• Đối với ống thủy canh và ly thủy canh mới chưa qua sử dụng, có thể chạy qua nước lọc và tiến
hành sử dụng như bình thường.

• Ly dùng trong thủy canh nên xử dụng loại ly màu trắng, sử dụng loại ly phù hợp với hệ thống
và nên sử dụng một loại ly cho toàn hệ thống thủy canh.

Giàn thủy canh và ly chuyên dùng cho thủy canh

• Đối với giàn thủy canh và ly thủy canh đã qua sử dụng cần tiến hành khử trùng hệ thống thủy
canh trước khi bắt đầu một vụ xà lách mới.

• Loại bỏ tất cả các tàn dư sau khi kết thúc một vụ mùa, rửa sạch hệ thống giàn thủy canh bằng
nước sạch. Sau đó khử trùng bằng chlorin trong và ngoài hệ thống giàn.

Khử trùng hệ
thống giàn
thủy canh

2.1 HỆ THỐNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
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ĐƯA CÂY LÊN GIÀN

3. RA CÂY LÊN GIÀN THỦY CANH

• Sau khi gieo hạt khoảng 20 – 25 ngày có thể tiến hành đưa cây lên trên giàn.
• Có thể đưa cây ra giàn chờ khoảng 3 – 5 ngày trước khi đưa lên giàn, nếu chưa có sẵn

giàn trống.
• Mật độ và khoảng cách ra cây sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại xà lách khác nhau.

Cây xà lách trên giàn chờ Cây xà lách sau khi lên giàn

Cây xà lách nảy mầm Cây xà lách đủ điều kiện ra giàn

Rijk Zwaan Hướng dẫn kỹ thuật 12



Bồn A,B 200 lít là dung dịch mẹ đậm đc 100 lần. Từ bồn A,B, pha loãng ra bồn C, chỉnh EC, pH 
cho phù hợp trước khi tưới ra vườn. Tùy theo giai đoạn, tuổi cây mà lượng A,B sẽ khác nhau, 
để cho EC của bồn C khác nhau. 

Xà lách thủy canh sẽ tưới 24/24 

Lưu ý cách tưới

Rijk Zwaan Hướng dẫn kỹ thuật 13

4. BÓN PHÂN & TƯỚI

4.1  SỬ DỤNG PHÂN BÓN

Chương trình phân cho xà lách tương ứng với bồn A & bồn B. Phân bón phải được pha 
trong 2 bồn khác nhau, với thể tích mỗi bồn là 200 lít. 

Chương trình phân này được tính toán dựa trên kinh nghiệm thực tế của Rijk Zwaan, chỉ áp 
dụng với các giống do Rijk Zwaan cung cấp. Để thực hiện, cần có các kiến thức kĩ thuật liên 
quan và các vật tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

Kết quả áp dụng phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như trình độ kỹ thuật và thời tiết...Do 
đó, Rijk Zwaan sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả khi người dùng áp dụng chương trình 
phân này.

A tank

Ca(NO3)2 kg 19

KNO3 kg 14

FE 6% g 700

B tank

KH2PO4 kg 9

MgSO4 kg 7

KNO3 kg 12

KSO4 kg

KCl kg

MnSO4 g 35

ZnSO4 g 35

Borax g 60

CuSO4 g 10

NaMo g 3



3.2 KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ, 
NỒNG ĐỘ OXY TRONG NƯỚC

5. CHĂM SÓC CÂY

• Tiến hành đo nhiệt độ nước và nồng độ
oxy thường xuyên, nhất là trong giai
đoạn nắng nóng vào buổi trưa.

• Tránh nhiệt độ nước quá cao hoặc quá
thấp sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và
phát triển của cây xà lách.

3.3 CHE NẮNG

• Cần tiến hành che nắng cho xà lách
vào giai đoạn nắng nóng vào buổi
trưa, khoảng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ
chiều.

• Đối với những ngày trời không nắng
hoặc mưa thì không cần sử dụng lưới
cắt nắng.

3.1 EC, pH

• Pha dung dịch dưỡng với EC, pH phù
hợp với từng giai đoạn, từng loại cây
xà lách.

• Tiến hành đo EC, pH hàng ngày để bổ
sung, điều chỉnh EC, pH phù hợp với
nhu cầu của cây xà lách cần.

Máy đo nhiệt độ và nồng độ oxy trong nướcMáy EC, pH
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6. SÂU BỆNH HẠI 
THƯỜNG GẶP & GIẢI PHÁP

BỆNH ĐỐM MẮT CUA

TRIỆU CHỨNG
Bệnh xuất hiện xuất hiện ngay từ thời kỳ cây
con. Ban đầu xuất hiện những vết bệnh hình
tròn hoặc bầu dục có màu nâu bao bên ngoài
và đốm trắng ở bên trong. Các vết bệnh này sẽ
lan rộng ra và phát triển thành nhiều điểm trên
bề mặt lá.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Vệ sinh hệ thống trước và sau mỗi vụ mùa,
trồng mật độ hợp lý, chọn giống kháng bệnh,
dọn sạch tàn dư thực vật. Có thể dùng một số
loại thuốc BVTV để phun phòng trừ bệnh hại
theo khuyến cáo

NGUYÊN NHÂN
Gây ra bởi nấm: Cercospora sp. Trong điều 
kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, bệnh lây 
từ tàn dư thực vật, hoặc các vườn lân cận.

BỆNH CHẾT CÂY CON

TRIỆU CHỨNG

Cây xà lách bị héo trong giai đoạn nắng nóng
vào buổi trưa, sau đó sẽ tươi lại. Sau một vài
ngày cây sẽ héo hoàn toàn và chết. Cây có thể
vết bệnh trên thân và trên rễ của cây xà lách.

NGUYÊN NHÂN
Do nấm: Rhizoctonia solani, Fusarium 
oxysporum, Pythium ssp.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Khử trùng hệ thống và vườn trước, sau mỗi vụ
mùa. Áp dụng biện pháp IPM
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6. SÂU BỆNH HẠI 
THƯỜNG GẶP & GIẢI PHÁP

BỆNH THỐI NHŨN

NGUYÊN NHÂN
Do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
• Trồng cây với mật độ và khoảng cách thích

hợp cho từng loại xà lách.
• Bón phân cân đối và đúng với nhu cầu sinh

trường, phát triển của cây.

TRIỆU CHỨNG

Ban đầu lá héo nhẹ bên ngoài vào ban ngày,
đến đêm thì lá phục hồi và tươi. Trường hợp xà
lách bị nặng thì lá héo và không phục hồi được.
Thối nhũn toàn bộ thân và búp của cây xà lách.

BỌ TRĨ GÂY HẠI

TRIỆU CHỨNG & DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Triệu chứng gây hại thường làm cho bề mặt
lá bị co lại, có vết sẹo nhỏ không đều trên
bề mặt lá.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Vệ sinh đồng ruộng, phát quang quanh khu 
vực trồng. Sử dụng thiên địch và áp dụng 
biện pháp IPM.
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6. SÂU BỆNH HẠI 
THƯỜNG GẶP & GIẢI PHÁP

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
• Dọn vệ sinh trước, trong và sau mỗi vụ

mùa để hạn chế mầm bệnh.
• Sử dụng các bẫy dán côn trùng.
• Sử dụng thiên địch.
• Áp dụng biện pháp IPM

Rijk Zwaan Hướng dẫn kỹ thuật 17

SÂU BƯỚM

TRIỆU CHỨNG & DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Tạo những lỗ trên lá và để lại phân màu xanh-
nâu dễ dàng nhìn thấy.

RUỒI ĐỤC LÁ, SÂU VẼ BÙA

TRIỆU CHỨNG & DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
• Tạo thành những đốm nhỏ màu xanh lục

nhạt. Những lá bị đục này thị trường không
chấp nhận.

• Những lá bị đục nhiều sẽ bị khô héo và chết.
Những chỗ đục đó là cơ hội cho nấm bệnh
tấn công.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
• Dọn vệ sinh trước, trong và sau mỗi vụ

mùa để hạn chế mầm bệnh.
• Sử dụng bẫy bắt côn trùng để loại bỏ

ngài.
• Sử dụng lưới ngăn côn trùng
• Áp dụng biện pháp IPM



7. RỐI LOẠN SINH LÝ

TRIỆU CHỨNG
Lá non chuyển sang màu vàng theo phần
thịt lá, gân lá vẫn còn xanh và cây chậm lớn.

VÀNG LÁ

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
• Không để cây trong giai đoạn vườn ươm

với giá thể quá ẩm ướt.
• Kiểm soát pH thích hợp.

XOẮN LÁ

TRIỆU CHỨNG
Cây không có hình dạng đẹp, các lá bên ngoài 
xoắn xung quanh lá ngọn giữa. Xà lách Romain, 
xà lách Mỹ thường nhạy cảm với hiện tượng 
xoắn hơn so với các loại xà lách khác

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
• Trồng cây đúng độ tuổi, tránh cây giống

quá lớn và quá già.
• Trồng cây vào giai đoạn trời mát, tránh

trồng vào lúc nắng nóng.
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7. RỐI LOẠN SINH LÝ

NGUYÊN NHÂN
• Cây giống quá lớn hoặc quá già, trồng cây

trong điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột
hoặc giai đoạn giao mùa.

• Thay đổi EC đột ngột của giống nhạy cảm

TRỔ NGỒNG

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
• Trồng cây đúng độ tuổi, ra cây khi trời mát
• Duy trì tốc độ dòng chảy tốt, tránh hiện

tượng bị khô trong ống.
• Kiểm soát EC tốt

CHÁY VIỀN LÁ

NGUYÊN NHÂN
• Thiếu Canxi, nhiệt độ cao, thay đổi một

cách đột ngột
• Áp lực rễ không đủ đáp ứng nhu cầu của

cây giống nhạy cảm

Đây là các sâu bệnh hại và rối 
loạn sinh lý thường gặp khi gieo 
trồng và chăm sóc xà lách. Chúc

bạn thành công trong việc phòng
tránh và xử lý! 
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BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
• Sử dụng chương trình phân đúng và cân đối
• Hạ EC đầu vào xuống vào những ngày nắng

nóng.



8. THU HOẠCH SẢN PHẨM
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• Sản phẩm trên vườn đã đạt yêu cầu về trọng lượng và chất lượng của 
khách hang.

• Nên thu hoạch vào buổi sáng sớm để đảm bảo sự tươi mới của sản 
phẩm và thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt hơn.

• Xà lách thủy canh có thể thu hoạch để nguyên gốc hoặc cắt gốc. Và có 
thể nhiều hình thức đóng gói khác nhau.



Hãy thường xuyên theo dõi các kênh online của Rijk Zwaan để cập nhập 
những thông tin và kiến thức mới nhất! 
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Thông tin liên hệ

0909 604 226 Rijk Zwaan Vietnam

https://rijkzwaan.vn

sales.vietnam@rijkzwaan.vn

RZVN - Kỹ Thuật Canh Tác Nhà Màng

Rijk Zwaan Vietnam

Mr. Đặng Văn Niên
Quản lý cây Xà lách

“Sự sáng tạo trong công tác chọn tại giống và sự đa dạng loại hình 
giống với khả năng chống chịu các loại bệnh hại, điều kiện bất 
thuận… và cải thiện chất lượng ăn là tiêu chí quan trọng hàng đầu 
để những giống xà lách của Rijkzwaan phát triển ra thị trường. 

Hãy cùng Rijk Zwaan khám phá sự sáng tạo của các giống xà lách 
tại thị trường Việt Nam, cũng như cách thức chế biến salad từ 
những sản phẩm xà lách thân thuộc và mới lạ này. “

0938 176 119 




