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Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Nghệ 
(Tài liệu sưu tầm tổng hợp) 

I.Tổng quan về cây Nghệ 

Cây nghệ còn có tên gọi là uất kim hương hay Khương hoàng, tên khoa học 

Curcuma longa L (Curcuma domestica).thuộc họ Gừng -  nhóm thân thảo lâu năm, bộ 

phận sử dụng chính là củ (thân ngầm).  

Củ nghệ có màu vàng cam, chứa chất Curcumin là chính, có vị hơi cay nóng, 

hơi đắng, có chút mùi mù tạc và mang “mùi hương của đất” một cách khác biệt, được 

sử dụng làm dược liệu. 

II.Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Nghệ. 
1-Thời vụ trồng:  

Thường trồng vào mùa xuân, khi tiết trời có mưa phùn, đất đã đủ ẩm:  Tháng 11 – 12 

(miền Nam) tháng 2 – 4 (Miền Bắc) 

Nghệ là cây trồng chủ yếu để lấy củ (thân ngầm), vì vậy nghệ cần đất tơi xốp hơn là 

đất nặng. Cần nơi thoát nước. 

Người ta thường thấy nghệ phần lớn được trồng quanh nhà để lấy củ và lá dùng hàng 

ngày. Nhưng nếu trồng trên diện tích rộng để bán thì cấn những lô đất cao, thoát nước.  

Những nơi có rừng có thể làm đất để trồng nghệ dưới tán rừng:  

– Trồng dưới tán rừng thưa có độ che ở những nơi có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp 

với điều kiện trồng nghệ, tiến hành làm đất dăm ba ngày trước khi trồng.  

– Chọn những khoảng đất trồng dưới tán rừng, chỗ không vướng rễ cây lớn, cuốc hố đường 

kính rộng 80-100cm, sâu 20-25 cm, băm nhỏ đất trong hố.  

– Ở các khu rừng trồng chưa khép tán có địa hình phù hợp với sinh trưởng và phát triển của 

cây nghệ cũng tiến hành làm đất trồng nghệ trước khi trồng. Đất được đào thành rạch rộng 

50-60 cm, sâu 20-25 cm ở chính giữa và song song với hàng cây trồng rừng. Đất trong rạch 

được băm nhỏ.  

2-Chọn giống 

Cũng như Gừng, cây nghệ sinh sản vô tính nên được trồng từ củ. Các mầm ngủ 

mọc thành thân giả mang lá và hoa sống suốt năm cho đến mùa đông thì tàn lụi và cứ 

lặp lại như vậy. 

Để cây trồng được khỏe mạnh và có sức phát triển tốt thì nên chọn củ ở những 

cây đã trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn sinh trưởng ra củ và giai đoạn ra hoa tàn lụi. 

Chọn củ không quá non hay quá già, củ chắc, không bị sây sát các vết thương cơ 

giới và không mang sâu bệnh, tách các nhánh bánh tẻ để ủ mầm. 

Mỗi nhánh có từ 2 – 3 mắt mầm, và ủ trong cát ẩm sau khi tách nhánh khoảng 5 

– 7 ngày để củ nhanh nảy mầm. 

3-Chuẩn bị đất trồng 
Cây nghệ phù hợp trồng ở những vùng đất pha cát, có khả năng thoát nước cao, 

giàu chất dinh dưỡng, tơi xốp và có thành phần cơ giới đất trung bình hoặc nhẹ, sẽ 

thuận lợi cho củ dễ dàng sinh sôi và phát triển. Chẳng hạn như đất cát pha ở đồng bằng 

hay đất thịt nhẹ, đất rừng… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87
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Phải chuẩn bị đất trồng trước khoảng 5 – 7 ngày, đất được dọn sạch cỏ dại, cày 

sâu bừa kỹ và băm nhỏ, đảm bảo độ tơi xốp và bố trí các hệ thống thoát nước tốt, tránh 

bị ngập úng sẽ gây thối củ. 

Bà con nên trồng thành từng luống: luống cao khoảng 20 – 25 cm và rộng 1 – 1,2 

m, rãnh thoát nước rộng 0,3 m. 

Nếu trồng trên nền đất dốc thì bà con nên làm luống ngắn, dọc theo sườn đồi để 

dễ thoát nước và hạn chế được xói mòn. 

4-Kỹ thuật trồng 

Trên mỗi luống có thể trồng từ 3 – 4 hàng dài, trồng theo kiểu nanh sấu để tăng 

không gian cho cây phát triển. Hốc cách hốc 20 – 25 cm, hành cách hàng 25 – 30 cm. 

Hốc sâu khoảng 7 – 10 cm, mỗi hốc chỉ nên đặt 1 củ và sau khi đặt củ giống thì 

lấp 1 lớp đất khoảng 5 – 7 cm, không phủ đất quá dày vì sẽ gây khó khăn cho cây mọc 

mầm, sau đó phủ luống bằng rơm rạ và tưới nước cho đủ ẩm. 

Từ 5 – 7 ngày sau khi xuống giống thì bà con kiểm tra các hốc, ở những hốc không 

có dấu hiệu nảy mầm thì tiến hành trồng dặm. 

5-Bón phân 

Vì nghệ là cây dược liệu nên bà con chỉ nên sử dụng phân bón hữu cơ, nhằm đảm 

bảo an toàn và tăng độ tơi xốp cho cây. 

Nên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cung cấp các chất dinh dưỡng giúp cây phát 

triển một cách tự nhiên tốt nhất, mà lại không gây thoái hóa đất như các loại phân vô 

cơ, thân thiện với môi trường, có thể sử dụng để bón cho cả quá trình sinh trưởng và 

phát triển của cây. 
+  Bón lót: Trước khi trồng đất phải được khử nấm bệnh bằng Epnon P520 pha 1 lít 

P520+ 400 lít nước; Tưới 1 lít dung dịch/m2.  

Sau 2 tuần dùng phân hữu cơ vi sinh đã ủ khoảng 1 tháng bón cho 1.000m2  

[ gồm phân chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ mục (2 tấn) trộn HCVS Saitama JP 

Bacteria (200kg)+ Khumate (1kg) ]. 

                                        
 

+ Bón thúc:  

Sau khi trồng từ 20-30 ngày, phun Epnon CFA (1 lít/ 400 lít nước) hoặc Rong Biển (1 lít/ 600 lít 

nước), sau đó bón thúc vào các thời điểm 90-100 ngày và 150-160 ngày để cây sinh trưởng phát triển 

tạo củ tốt: Phun Epnon CMZ hoặc Epnon Gel 600 (Chai 330ml/ 200 lít nước); Epnon Kali Chelate 

(400gr/Phuy). Bí kíp tạo củ  (Chai 500ml/ 200 lít nước); Siêu to củ (1 lít/ 400 - 800 lít nước). 
Khi bón phân, bà con kết hợp với vun gốc và nhổ cỏ.  
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6-Tưới nước 

Cây nghệ có nhu cầu nước không cao nhưng đất phải luôn được giữ ẩm, khi trồng 

bà con có phủ một lớp rơm để có thể giữ ẩm và hạn chế cỏ dại tốt hơn. Chú ý những 

ngày mưa to liên tục sẽ dễ gây ngập úng. 

Nếu lượng nước mưa giảm thì phải bổ sung thêm nước sao cho đất luôn đủ ẩm 

trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Vào những ngày nắng thì nên tưới 2 lần/ngày. 

7-Làm cỏ 

Cỏ dại là đối tượng cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, cần loại bỏ sạch tàn dư 

của chúng ngay trong bước đầu làm đất sẽ thuận tiện và đỡ công làm cỏ về sau. 

Giai đoạn mới trồng, cây vẫn còn nhỏ và chưa giao tán, củ nghệ cũng chưa lan 

rộng và phát triển nên bà con có thể dùng các dụng cụ làm cỏ như cuốc, dao,… 

Khi cây đã lớn hơn và đã giao tán, lúc này bà con nên dùng biện pháp thủ công là 

nhổ cỏ bằng tay, chứ không nên sử dụng các dụng cụ sắc bén vì sẽ dễ gây tổn thương 

củ nghệ. 

Tuyệt đối không nên sử dụng thuốc trừ cỏ vì sẽ gây ảnh hưởng đến cây nghệ, 

những loài vật có lợi sẽ bị ảnh hưởng và làm cho các loài gây hại có điều kiện phát 

sinh. 

Mặt khác, cây nghệ là một loại dược liệu, nên nếu sử dụng chất hóa học thì cây sẽ 

tích tụ vào, và thay vì chúng ta sử dụng dược liệu thì đó lại là chất độc. 

8-Vun gốc 

Đây là việc làm rất cần thiết để tạo độ thông thoáng và tơi xốp cho đất, tạo không 

gian thuận lợi cho củ phát triển. Không những thế, vun gốc kết hợp với làm cỏ và bón 

phân sẽ giúp cho cây trồng hấp thu được các chất dinh dưỡng một cách tối đa.  

 20 ngày sau khi trồng, vun gốc và kết hợp với làm cỏ, bón phân 

 Sau đó, cứ mỗi tháng thì bà con lại vun gốc 1 lần. Những lần vun gốc gần thời 

gian thu hoạch thì bà con cần phải cẩn thận vì có thể làm đứt củ hay sây xước 

củ. 

9-Phòng trừ sâu bệnh hại 

Do cây nghệ là cây dược liệu và củ nghệ có một mùi hương không mấy dễ chịu, 

nên hầu như không bị các loại sâu bệnh tấn công, đây cũng một trong những ưu điểm 

của cây nghệ. 

Một số loại bệnh thường xuyên xuất hiện trên cây nghệ: thối củ, cháy lá, vàng 

lá… để khắc phục hiện tượng này bà con cần tạo độ thông thoáng cho rễ, tránh ngập 

úng rễ. 
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Lưu ý: Cây nghệ là cây lấy củ là chính, vì thế trong quá trình chăm sóc nếu thấy 

lá cây quá tươi tốt thì bà con có thể tỉa bớt lá già, nhằm để cây tập trung dinh dưỡng 

cho củ nhiều hơn, đồng thời cũng tạo độ thông thoáng để không gây phát sinh các loại 

nấm bệnh. 

10-Thu hoạch 

Thường thì trồng nghệ khoảng 8 – 9 tháng là có thể thu hoạch, khi lá cây đã bắt 

đầu ngả vàng và lụi. Nên cắt 1 vài nhánh củ nghệ xem, nếu thấy củ nghệ đã chuyển 

màu vàng sẫm thì cây đã sẵn sàng để cho thu hoạch. 

Nên thu hoạch vào những ngày nắng ráo và đất khô, trước khi thu hoạch thì cắt 

bỏ toàn bộ thân lá ở phía trên mặt đất, cuốc và đào từng khóm nghệ rồi giũ sạch đất.  

 

 

 


