
       

 

 

  Trang 1 

Kỹ thuật trồng Gừng  

(Tài liệu sưu tầm tổng hợp). 

Củ gừng là loại gia vị quen thuộc, không chỉ là loại củ dùng trong chế biến 

món ăn mà củ gừng còn mang lại hiệu quả kinh tế và chứa nhiều giá trị cao trong y 

học, chữa bệnh.  
1. Thời vụ trồng gừng  

Gừng trồng từ đầu xuân (tháng 1-2) đến cuối vụ xuân (tháng 4-5). Cuối năm khoảng 

từ tháng 10-12 hàng năm ta có thể thu gừng. Thời gian sinh trưởng của gừng từ 8-10 tháng 

tùy từng giống.  

2. Đất trồng  
Gừng trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng cần chọn đất xốp, đủ ẩm thoát 

nước tốt. 

Chuẩn bị đất: Cày sâu ít nhất là 20 cm và bừa cẩn thận cho tơi xốp; sau đó tiến hành 

bón lót phân, chế phẩm sinh học... rồi lên luống cao 10-20 cm, mặt luống rộng 40-50 cm 

(trồng 2 hàng/luống), san phẳng mặt luống và đào rãnh thoát nước. Gừng là loài ưa sáng 

nhưng có khả năng chịu rợp nên thường được bố trí trồng xen canh với các loại cây như dưa 

leo, dưa chuột… Tuy nhiên, dưới tán che 70-80% thì cây chỉ cho năng suất bằng ½ so với nơi 

nắng trảng (trên cùng 1 loại đất). 

3. Ươm hom giống gừng 
Chọn giống: Các giống được trồng nhiều hiện nay là gừng Trâu hay gừng Dé (giống 

địa phương), gừng Lai (Tiền Giang), gừng Tàu (nhập nội) và đặc biệt là giống gừng Nồi (trồng 

nhiều ở Long An). 

Chuẩn bị giống: Gừng giống có thể lấy ngay sau khi thu hoạch hoặc sau khi được bảo 

quản trong một thời gian ngắn, với lượng cần chuẩn bị là 300 kg/1.000 m2 đất trảng nắng. 

Chọn củ gừng già (gừng cựu, phần thân chính của nhánh gừng hoặc gừng từ đủ 9 tháng tuổi 

trở lên), Dùng dao cắt hom, mỗi hom có ít nhất 3-4 mắt, cắt nhẵn, chấm tro bếp ngay để hãm 

nhựa. Sau cắt hom 4-6 tiếng: ta xếp đều trên các khay, dưới lót bao, trên phủ bao ẩm. Sau 2-

3 ngày dùng rơm rác mục sạch phủ kín, tưới ẩm và che kín để khoảng 1-2 tuần.  

Sau 10-15 ngày các hom gừng nhú mắt, ta có thể tiến hành trồng ngay để đảm bảo khả 

năng nảy mầm; hoặc có thể ủ giống cho lên chồi rồi mới trồng, cách này sẽ tiết kiệm công 

trồng dặm về sau. 

Trên mỗi luống trồng thành 2 hàng so le nhau (kiểu nanh sấu), với hàng cách hàng 40-

50 cm và cây cách cây 30-40 cm (đất xấu trồng dày, đất tốt trồng thưa). Đặt giống (đã chuẩn 

bị trước) sâu 5-7 cm, mắt mầm/chồi hướng lên hoặc hướng ngang (có nhiều mắt mầm/chồi), 

lấy đất mịn phủ lên rồi ấn chặt tay để đất tiếp xúc tốt với củ, sau đó phủ đất mịn cho bằng mặt 

luống. 

4. Phân bón cho gừng 
+  Bón lót: Trước khi trồng đất phải được khử nấm 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) ]. 
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+ 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). 

                                                    
  

Tưới nước khi trồng gừng là bước quan trọng trong cách trồng gừng hiệu quả. Gừng là 

cây ưa ẩm nhưng không chịu úng nước. Cần phải cung cấp vừa đủ nước trong suốt thời gian 

sinh trưởng. Khi mới trồng, mỗi ngày tưới 1 – 2 lần. Trời mưa không cần tưới. Để tránh gừng 

bị úng. Nhớ phải dùng thuốc diệt ốc vì khi vừa trồng gừng ốc sên rất thích ăn mầm non của 

cây gừng. 

5. Thu hoạch gừng 
Tùy vào mục đích sử dụng, có thể thu hoạch gừng từ 4 tháng trồng trở đi. Gừng để làm 

giống thì phải thu hoạch sau 9 tháng. 

Gừng cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Các củ giống được đặt vào thùng, 

chậu hoặc trải đều trên sàn nhà, ở dưới và trên mỗi lớp củ được phủ bằng một lớp đất mịn, 

khô, dày 1-2 cm.  

Trong quá trình tồn trữ và bảo quản, có thể sử dụng một số hoá chất đặc hiệu để phòng 

ngừa côn trùng cắn phá. Tiến hành thu hoạch khi củ gừng chưa có xơ, tuy nhiên cũng không 

quá non vì thu khi chế biến củ bị nhăn nhúm giảm chất lượng. Nếu chăm sóc tốt, bón phân, 

tưới nước đầy đủ thì thu hoạch vào 110-120 ngày tuổi. 

 

 

 

 

 

 

 


