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KỸ THUẬT TRỒNG SÂM NAM 

- Chuẩn bị đất trước khi trồng: đất trồng phải cao ráo, tơi xốp, thoát 

nước, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, các triền đồi thoai thoải, ruộng bậc thang, 

hay chân ruộng cao là thích hợp nhất. 

 

- Đất cần được cày bừa kỹ hoặc cuốc, bỏ hết cỏ dại, rồi đánh thành 

luống mặt luống rộng 60cm ( trồng theo hàng dọc ). 
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- Chú ý khơi rảnh và đảm bảo độ dốc để tiện thoát nước vào tháng mưa 

to. 

 

- Phân bón: chủ yếu phân hữu cơ hoai mục, bao gồm phân chuồng 

(trâu, bò, lợn) phân xanh bón lót là chính, bón thúc dùng phân NPK và phân 

Ka li hoặc nước giải pha loảng. 

- Trồng cây Sâm nam bằng hạt hoặc bằng đầu rễ, thông thường ở gia 

đình người ta trồng bằng đầu rễ. 
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- Cây Sâm nam là dây leo nên phải làm giàn, hoặc phải trồng cây làm 

giá thể, thông thường cây Sâm nam mọc hoang ở những nơi có bóng râm 

hoặc ở thung lũng rậm rạp, giàn làm theo hình tam giác chéo nhau như giàn 

dưa leo, dưa chuột… 

 - Khoảng cách, mật độ: trồng hàng cách hàmg 30-35cm, cây cách cây 

15-20cm. 

 - Chăm sóc: sau khi trồng phủ một lớp lá cây, hàng ngày tưới nước, 

giữ ẩm, khi cây mọc được 60% trở lên thì bỏ lớp lá tủ lên trên bề mặt xuống, 

hằng tháng cần làm cỏ sạch nhất là thời kỳ cây còn nhỏ, chưa leo, đồng thời 

bón thúc bằng nước phân NPK nước giải pha loảng. 

+ Che nắng cho quả lúc mới trồng để bảo vệ quả. 

+ Khi cây mọc từ 1 đến 1,5 mét cắm que cho cây lên giàn 

+ Khi cây lên giàn, dùng phân  NPK pha loãng tưới quanh gốc  

+ Khi cây ra quả dùng NPK, bón quanh gốc, hòa phân kali tưới gốc để 

chống rụng quả non và làm cho quả chóng lớn. 

+ Khi cây leo lên giàn bón bổ sung mùn núi. 

 


