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 Trong những năm qua, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp đã được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước và trong đó 
thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu trong thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với các sản phẩm rau, hoa, tôm, 
bò sữa. Đến nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đạt 
khoảng 432 ha, đã và đang mang lại hiệu quả cao về kinh tế, môi trường và 
chất lượng sản phẩm. 

 Trong đó, trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh đối với các loại xà 
lách, cải xanh, cải ngọt, cải thìa, cải cầu vồng, rau muống… là một trong 
những mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao đang bắt đầu được 
áp dụng tại Quận 9, Quận 12, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn thành phố 
Hồ Chí Minh. Sản xuất rau theo phương pháp thủy canh không đòi hỏi phải có 
diện tích đất lớn, với quy mô khoảng 1.000 m2 sản xuất rau ăn lá, mỗi năm có 
thể trồng từ 14-16 vụ, sản lượng thu khoảng 50-58 tấn, tăng khoảng 30% so với 
sản xuất truyền thống. Sản phẩm thu hoạch được cung cấp cho đối tượng 
khách hàng có nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm an toàn, sản phẩm cao 
cấp thông qua các kênh siêu thị, nhà hàng và dân cư đô thị thuộc khu vực 
Quận 1, 2, 3, 7… do đó, lợi nhuận thu được khoảng 180 triệu đồng trong một 
năm.

 Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền 
vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, với chức năng và nhiệm vụ 
được giao, Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh biên soạn Cẩm nang 
“Trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh”. Cẩm nang sẽ cung cấp cho 
bà con nông dân các thông tin về thủy canh, các điều kiện để áp dụng trồng 
rau thủy canh, những vấn đề lưu ý trong quá trình lắp đặt nhà màng, pha 
dung dịch thủy canh, kỹ thuật trồng và chăm sóc rau ăn lá theo phương pháp 
thủy canh, những địa chỉ hỗ trợ khi muốn triển khai thực hiện… đây là một 
trong những phương tiện, cơ sở cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố 
có dự kiến chuyển đổi sản xuất tham khảo và quyết định áp dụng với mục tiêu 
đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất nông nghiệp.

 Dù đã được biên tập, chỉnh sửa, nhưng trong quá trình biên soạn sẽ không 
tránh khỏi thiếu sót, khi áp dụng vào thực tiễn nếu có gì chưa phù hợp, rất 
mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn, Viện, 
Trường và đặc biệt là ý kiến của bà con nông dân để Cẩm nang “Trồng rau ăn 
lá theo phương pháp thủy canh” của Trung tâm Khuyến nông Thành phố sẽ trở 
thành Cẩm nang có ích cho nông hộ, cho những đơn vị sản xuất nông nghiệp 
khi muốn phát triển vườn hay trang trại rau thủy canh của mình ngày càng 
hiệu quả hơn.
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I. TỔNG QUAN VỀ THỦY CANH
1. Giới thiệu thủy canh
 Thủy canh là hình thức canh tác trong dung dịch, là kỹ thuật trồng 
cây không dùng đất. Cây được trồng trong dung dịch dinh dưỡng 
cùng với các loại giá thể. Dinh dưỡng sử dụng cho thủy canh được 
hòa tan trong nước dưới dạng dung dịch.
2. Phân biệt các hệ thống thủy canh 
 Để canh tác theo phương pháp thủy canh đòi hỏi ba yếu tố cơ bản: 
cây trồng, giá thể và dung dịch thủy canh. Tùy theo kỹ thuật cung cấp 
dung dịch thủy canh cho cây trồng, có thể chia thành 02 hệ thống 
thủy canh cơ bản như sau:
 - Hệ thống thủy canh tĩnh: ở hệ thống này, một phần hoặc toàn bộ 
rễ cây được nhúng liên tục trong dung dịch thủy canh. Trong quá trình 
trồng cây, dung dịch thủy canh ở trạng thái tĩnh. Hệ thống này có ưu 
điểm là thiết kế đơn giản, chi phí thấp, nhưng có hạn chế là dung dịch 
trong hệ thống dễ bị thiếu oxy và dễ bị chua (pH giảm) có thể gây ngộ 
độc cho cây (Hình 1).

 - Hệ thống thủy canh động: Để khắc phục hạn chế của hệ thống 
thủy canh tĩnh, các nhà khoa học đã thiết kế hệ thống thủy canh 
động. Đây là hệ thống mà dung dịch thủy canh được cung cấp đến 
cây trồng liên tục hoặc định kỳ thông qua thiết bị bơm và hệ thống 
máng hoặc ống dẫn. Phổ biến hiện nay là hệ thống thủy canh màng 
dinh dưỡng và hệ thống thủy canh ngập, rút định kỳ. 
 + Hệ thống thủy canh màng dinh dưỡng: là một hệ thống thủy canh 
động, đặc điểm của hệ thống này là rễ cây được tiếp xúc với dòng 
dung dịch thủy canh rất mỏng được chảy thường xuyên ở các ống 
thủy canh (còn gọi là máng thủy canh). Ưu điểm của hệ thống là nhờ

Hình 1. Hệ thống thủy canh tĩnh
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Hình 2. Hệ thống thủy canh màng dinh dưỡng (NFT)

diện tích bề mặt tiếp xúc giữa dung dịch thủy canh với không khí lớn 
nhất, đồng thời dung dịch được bơm qua ống tạo thành màng mỏng, 
luôn chuyển động, tạo điều kiện oxy được khuyếch tán vào dung dịch 
đạt hiệu quả cao nhất nên khắc phục được tình trạng thiếu oxy trong 
dung dịch so với hệ thống thủy canh tĩnh. Dung dịch thủy canh được 
thu về bể chứa sau khi chạy qua các máng thủy canh và được kiểm 
tra thường xuyên để bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng bị thiếu hụt, 
điều chỉnh pH của dung dịch ở mức phù hợp cho cây. Hệ thống này 
hiện đang được áp dụng phổ biến tại Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh với quy mô lớn nhằm mục đích trồng rau cung cấp cho người tiêu 
dùng (Hình 2).

 + Hệ thống thủy canh ngập, rút định kỳ: Dung dịch thủy canh được 
bơm từ bể chứa vào khay trồng cây và rút ra theo chu kỳ đã được định 
sẵn. Dung dịch thủy canh sẽ ngấm vào giá thể, phần thừa sẽ thoát 
xuống hệ thống ống dẫn về bể chứa tái sử dụng thành một hệ thống 
tuần hoàn. Như vậy rễ cây sẽ có khoảng thời gian không ngập trong 
nước.
3. Ưu điểm và hạn chế của thủy canh
 3.1. Ưu điểm
 - Về đất đai: Có thể chọn những nơi đất cằn cỗi, bạc màu hoặc đất 
nông nghiệp xen cài trong khu dân cư với diện tích nhỏ khoảng 
1.000-2.000 m2 để trồng rau ứng dụng kỹ thuật thủy canh (sau đây gọi 
tắt là trồng rau thủy canh) cung cấp sản phẩm cho thị trường, cho 
hiệu quả sản xuất cao. Do đó, ngoài các huyện Bình Chánh, Củ Chi, 
Hóc Môn, có thể trồng rau thủy canh ở Quận 12, Quận 9, Quận 2, 
huyện Nhà Bè để cung cấp sản phẩm cho dân cư tại địa bàn và 
quận, huyện lân cận.
 - Về thời vụ: Nếu trồng rau thủy canh được kết hợp đặt trong nhà 
màng sẽ kiểm soát được các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng khi 
đó cây trồng tránh được hầu hết các điều kiện mưa, nắng gắt, sương 
muối... nên có thể tăng vụ trồng trong năm.
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 - Về năng suất và chất lượng sản phẩm: Cây trồng trong nhà màng, 
sinh trưởng phát triển trong điều kiện phù hợp nên cho sản lượng, chất 
lượng sản phẩm cao. 
 - Về độ an toàn: Với kỹ thuật trồng trong máng thủy canh nên không 
có cỏ dại, bên cạnh đó, nếu trồng trong nhà màng sẽ kiểm soát tốt 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng cho sản phẩm, cho môi 
trường, cho người tiêu dùng và người sản xuất.
 - Về hiệu quả sản xuất: Cây trồng trong máng thủy canh kín, hạn 
chế được tình trạng nước bị ngấm, thất thoát, do đó sẽ tiết kiệm được 
lượng nước tưới. Ngoài ra thành phần và hàm lượng dinh dưỡng luôn 
được kiểm tra và cung cấp vào dung dịch thủy canh phù hợp với từng 
giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây, đảm bảo điều kiện dinh 
dưỡng tốt nhất cho cây và kiểm soát tốt trong hệ thống, không bị thất 
thoát do dư thừa hay do ngấm vào đất. 
 3.2. Hạn chế
 Bên cạnh nhiều ưu điểm trên, trồng rau thủy canh còn có một số 
hạn chế như sau:
 - Về vốn: Để trồng rau thủy canh cần phải đầu tư lắp đặt nhà màng, 
hệ thống máng thủy canh, bơm, bể chứa và cung cấp dung dịch thủy 
canh. Do đó, vốn đầu tư ban đầu cao, thời gian thu hồi vốn chậm nên 
nông dân rất e ngại khi quyết định đầu tư sản xuất.  
 - Về hạ tầng kỹ thuật: Cần có lưới điện, giao thông phải thuận lợi, 
khu vực sơ chế, bảo quản sản phẩm. 
 - Về trình độ lao động: Trồng rau thủy canh đòi hỏi người thực hiện 
phải có kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu về sinh lý cây trồng để có thể 
nhận biết các biểu hiện cây thiếu hay thừa dinh dưỡng, cây bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố nhiệt độ, ẩm độ... Người thực hiện phải biết điều 
khiển hệ thống bơm cung cấp dung dịch thủy canh. Đồng thời, phải 
biết pha, kiểm tra, bổ sung dung dịch thủy canh vào hệ thống. 
 - Về vấn đề kiểm soát điều kiện trồng: Hệ thống trồng rau thủy canh 
được đặt trong nhà màng, cây được trồng trong một hệ thống, nếu 
kiểm soát không nghiêm ngặt khi người thực hiện ra vào chăm sóc, 
hoặc giá thể chưa xử lý sạch bệnh, cây có thể bị nhiễm bệnh và bệnh 
sẽ lây lan nhanh chóng sang các cây khác qua đường dung dịch. Để 
kiểm soát bệnh hại cây rau, cần phải kiểm soát nghiêm ngặt khi có 
người ra vào nhà màng, xử lý giá thể, vệ sinh máng thủy canh định kỳ 
và thay tất cả dung dịch thủy canh trong bể chứa định kỳ sau mỗi vụ 
trồng hoặc khoảng 1,5 tháng thì thay dung dịch 01 lần. Kiểm tra vườn 
rau thường xuyên, khi phát hiện có bệnh hại cây rau, cần phải xử lý 
nhanh chóng để hạn chế lây lan gây thiệt hại nặng trong sản xuất.
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II. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT KHI ĐẦU TƯ TRỒNG RAU THỦY CANH
1. Các điều kiện cơ bản 
 Như đã trình bày ở trên, để quyết định trồng rau thủy canh, người 
đầu tư cần cân nhắc đảm bảo các điều kiện: đất đai, vốn, hạ tầng kỹ 
thuật, lao động…
 - Đất đai: Khu vực sản xuất phải có địa hình bằng phẳng, cao ráo 
để thuận tiện trong lắp đặt nhà màng và chăm sóc cây trong quá 
trình sản xuất. Nếu không thì tiến hành san lấp, làm nền, chống lún 
tránh ảnh hưởng đến nhà màng cũng như toàn bộ hệ thống thủy 
canh. 
 - Vốn: Để trồng rau thủy canh, bước đầu tiên là phải xác định khả 
năng về vốn để quyết định quy mô sản xuất. Kết quả ghi nhận tại một 
số trang trại trồng rau thủy canh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
cho biết: Để thành lập một trang trại trồng rau ăn lá thủy canh với diện 
tích trồng 1.000 m2 (chưa kể các khu vực pha, chứa dung dịch thủy 
canh, khu vực sơ chế, đóng gói, bảo quản, khu vực kho…), vốn phải 
chuẩn bị từ 700 triệu đến 01 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục cơ sở hạ 
tầng gồm nhà màng, hệ thống thủy canh và chi phí sản xuất trong mỗi 
vụ khoảng 80 triệu đồng.
 - Hạ tầng kỹ thuật:
 + Lưới điện: Để hệ thống bơm dung dịch thủy canh hoạt động cung 
cấp dinh dưỡng cho cây và để thực hiện sơ chế, bảo quản sản phẩm 
sau thu hoạch, khu vực trồng rau thủy canh cần có lưới điện và hệ 
thống phát điện dự phòng. 
 + Giao thông: Để việc vận chuyển lắp đặt nhà màng, hệ thống thủy 
canh, vật tư… và đặc biệt là để vận chuyển sản phẩm thu hoạch đến 
nơi tiêu thụ nhanh chóng và không bị dập nát, hư hỏng cần có hệ 
thống giao thông thuận lợi.
 - Lao động: Để trồng rau thủy canh quy mô nhà trồng 1.000 m2 cần 
từ 3-5 người. Trong đó, có ít nhất 01 người lao động trực tiếp có kinh 
nghiệm, trình độ kỹ thuật cao để nhận biết tình trạng sinh trưởng và 
phát triển của cây; vận hành, điều khiển hệ thống thủy canh; pha, 
kiểm tra, bổ sung dung dịch thủy canh vào hệ thống… do đó, người 
thực hiện phải được huấn luyện, đào tạo, tham quan học tập trước khi 
thực hiện sản xuất để tránh rủi ro. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông 
TP.HCM là đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo các lớp sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có lớp đào tạo trồng 
rau ăn lá bằng phương pháp thủy canh. Các lớp học đều được trang 
bị về kiến thức và kỹ năng thực hành, kết hợp tham quan kiến tập cho 
học viên được tiếp cận và ứng dụng sản xuất hiệu quả hơn.
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 - Đơn vị lắp đặt nhà màng, cung cấp trang thiết bị: Đối với người 
chưa có kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện trồng rau thủy canh, để 
tránh bị trục trặc, lãng phí, hao tốn về vốn… trước khi quyết định trồng 
rau thủy canh, cần phải được tư vấn, tham quan một số trang trại 
đang trồng rau thủy canh hiệu quả, tham khảo, lựa chọn đơn vị có uy 
tín về cung cấp vật tư, lắp đặt nhà màng, hệ thống thủy canh. Hiện 
nay, trên địa bàn TP.HCM, các nơi có thể tư vấn, tổ chức tham quan 
học tập, huấn luyện như: Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí 
Minh tại 98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Trạm Khuyến 
nông trên các quận, huyện. Một số đơn vị cung cấp, lắp đặt nhà 
màng, trang thiết bị có uy tín như: Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp 
Đông Á (Kuji), Công ty Quang Thành (Nhakinh.net), Công ty CPTVPT 
Nông nghiệp CNC Nông Việt, Công ty TNHH MTV Quang Phúc 
Lộc…Trang trại đang trồng rau thủy canh hiệu quả: Hợp tác xã Nông 
nghiệp Tuấn Ngọc; VH Farm; Mekong Farm…
2. Cơ sở vật chất
 Để vận hành một hệ thống trồng rau thủy canh với quy mô lớn (quy 
mô trang trại), cần được chuẩn bị và phân chia bố trí hợp lý các khu 
vực cơ bản như: khu vực nhà trồng; khu vực gieo ươm cây con; khu 
vực pha, chứa dung dịch thủy canh; khu vực sơ chế, đóng gói, bảo 
quản; khu vực kho (tỷ lệ phân bố diện tích có thể tham khảo: nhà 
trồng chiếm 86% diện tích, gieo ươm cây con chiếm 8% diện tích, khu 
vực pha chứa dung dịch chiếm 1% diện tích, sơ chế đóng gói và kho 
chiếm 5% diện tích). Ngoài ra còn có nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà 
vệ sinh. Vị trí và diện tích các khu vực bố trí hợp lý tùy theo hình dạng 
và quy mô dự kiến thực hiện.
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Hình 3. Mái che trồng rau thủy canh 

I. THIẾT KẾ, BỐ TRÍ
1. Nhà trồng
 Để kiểm soát tốt thành phần và hàm lượng dinh dưỡng trong dung 
dịch thủy canh đáp ứng nhu cầu phát triển của cây, hệ thống trồng 
rau thủy canh cần phải được tránh nước mưa làm loãng dung dịch 
thủy canh, làm ảnh hưởng đến cây và hệ thống trồng. Do đó, hệ 
thống thủy canh phải được đặt trong nhà màng hoặc mái che. Tùy 
theo khả năng về vốn, lao động, vị trí, quy mô trồng cụ thể mà lựa 
chọn hình thức trồng rau thủy canh trong nhà màng hay mái che. Mỗi 
loại có ưu điểm và hạn chế khác nhau.
 1.1. Mái che (Hình 3) 
 - Ưu điểm: Trong điều kiện khí hậu có nhiệt độ cao quanh năm tại 
Thành phố Hồ Chí Minh việc đặt hệ thống trồng rau thủy canh dưới mái 
che sẽ có ưu điểm là thông thoáng, khung sườn đơn giản, không cần 
lắp đặt hệ thống làm mát, chi phí xây dựng thấp. Nếu không có điều 
kiện, chỉ cần một vị trí đất với chiều ngang khoảng 02 m có thể thực 
hiện trồng rau thủy canh để có sản phẩm rau xanh đáp ứng nhu cầu 
cho bữa ăn hàng ngày của gia đình.  
 - Hạn chế: do chỉ có sử dụng mái che nên khó kiểm soát được côn 
trùng gây hại. Nếu sản xuất quy mô lớn có thể phải sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật và cần nhiều công lao động để chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại.
 - Thiết kế mái che: Mái che được áp dụng phổ biến hiện nay có 
dạng hình vòm, độ cao từ mặt đất đến đỉnh mái khoảng 2,2 m. Độ cao 
trụ khoảng 1,8 m. Mái vòm cao 0,4 m. Chiều ngang mái che tương ứng 
với mỗi giàn ống thủy canh khoảng 1,5 m để thuận tiện trong chăm 
sóc. Chiều dài mái che phụ thuộc vào diện tích đất dự kiến thực hiện, 
dài nhất khoảng 12 m để đảm bảo kết cấu tối ưu. Mái che bằng vật 
liệu nhựa trong suốt. Khung sườn có thể sử dụng vật liệu thép tráng 
kẽm hoặc bằng các vật liệu tương đương để đảm bảo độ bền cho 
toàn hệ thống.
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 1.2. Nhà màng 
 - Ưu điểm: được lắp đặt với vách bao quanh bằng lưới chặn côn 
trùng nên kiểm soát được côn trùng gây hại, kiểm soát được các điều 
kiện về môi trường trồng như nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và thông 
thoáng thông qua hệ thống làm mát, quạt, mái che bằng lưới cắt 
nắng... đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây rau phát triển, cho năng 
suất cao nhất và sản phẩm với chất lượng cao, đồng đều.
 - Hạn chế: do nhà màng được lắp đặt kiên cố, có các trang thiết bị 
như hệ thống phun sương, hệ thống quạt thông gió, hệ thống cắt 
nắng; kết cấu nhà phức tạp, nông dân khó tự lắp đặt, cần phải được 
tư vấn và thực hiện bởi các đơn vị chuyên lắp đặt nhà màng và cung 
cấp vật tư, thiết bị. Nông dân chưa có sẵn vốn lớn để đầu tư với chi 
phí cao.
 - Thiết kế, lắp đặt nhà màng: lắp đặt nhà màng phải đảm bảo tính 
hài hòa về không gian, thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện chân đất, điều 
kiện thời tiết; phải đảm bảo tính an toàn cho cây trồng và người sử 
dụng. Các vật liệu được dùng trong nhà màng phải có độ bền, chống 
chịu được mưa, gió, phải đảm bảo độ thông thoáng, độ chênh lệch 
nhiệt độ trong và ngoài nhà màng thấp. Đối với điều kiện nhiệt độ cao 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích nhà màng càng lớn càng thông 
thoáng, để được vậy, diện tích nhà màng nên tối thiểu 1.000 m2 và 
chiều cao tối thiểu 07 m. 
 Mặc dù trồng rau trên hệ thống thủy canh trong nhà màng nhưng 
nếu kiểm soát không tốt khi người ra vào để chăm sóc, vẫn có thể xuất 
hiện côn trùng, nấm bệnh gây hại như sâu, rệp, muỗi, nấm bệnh…. Do 
đó, để kiểm soát côn trùng, bệnh hại, nền nhà nên phủ bạt hoặc 
thường xuyên vệ sinh, xử lý bằng vôi. Thiết kế cửa ra vào nhà màng 
qua phòng cách ly, nên lắp đặt 2-3 lớp cửa, lắp đặt quạt gió trước 
cửa nhà màng. 
 - Kiểu nhà màng: đến nay, có 03 kiểu nhà màng phổ biến gồm nhà 
màng mái hở cố định một bên, nhà màng mái hở cố định hai bên, nhà 
màng đóng mở kiểu cánh bướm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể áp 
dụng nhà màng mái hở cố định một hoặc hai bên. Tuy nhiên, kinh phí 
đầu tư cho nhà màng mái hở cố định một bên thấp hơn kiểu nhà 
màng mái hở cố định hai bên. Mỗi kiểu có hình dáng và ưu điểm như 
sau:
 a) Nhà màng mái hở cố định một bên (Hình 4) 
 Nhà màng mái vòm lệch hở cố định một bên; Mái có độ nhô lên 
theo dạng cung tròn lệch, giữa phần lệch của 02 cung tròn là cửa 
thông gió, nhờ đó tăng được hiệu quả làm mát, kiểm soát tốt sự ngưng 
tụ của hơi nước.
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Hình 4. Kiểu nhà màng mái hở cố định một bên

Hình 5. Kiểu nhà màng mái hở cố định hai bên
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 b) Nhà màng mái hở cố định hai bên (Hình 5, 6)
 Nhà màng mái vòm lệch hở cố định hai bên cũng giống như cấu 
trúc mái hở cố định một bên, chỉ khác ở chỗ loại nhà này có cửa 
thông gió đôi. Mái có độ nhô lên theo dạng cung tròn, trên đỉnh mái 
có 02 cửa thông gió cố định, nhờ đó tăng được hiệu quả làm mát, 
kiểm soát tốt sự ngưng tụ của hơi nước so với nhà màng mái hở cố 
định một bên.



Hình 6.  Kiểu nhà màng mái hở cố định 
hai bên

Hình 7. Trồng rau thủy canh 
trong nhà màng

Hình 8. Kiểu nhà màng đóng mở cánh bướm

 c) Nhà màng đóng mở kiểu cánh bướm (Hình 8)
 Mái nhà màng được thiết kế hai cửa theo hình cánh bướm, có thể 
đóng mở nhằm điều chỉnh tăng, giảm mức độ thông khí theo yêu cầu. 

 d) Các thiết bị cho nhà màng
 Để kiểm soát, đảm bảo điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, độ thông 
thoáng tối ưu cho cây rau sinh trưởng và phát triển tốt, đối với khu vực 
có điều kiện nắng nóng như Thành phố Hồ Chí Minh, trong nhà màng 
có thể lắp đặt thêm hệ thống lưới cắt nắng cho rau (Hình 9) vào thời 
điểm nắng gắt, hệ thống quạt thông gió, phun sương (Hình 10, 11).
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Hình 9. Lớp lưới cắt nắng trong nhà màng

Hình 10. Hệ thống quạt 
thông gió trong nhà màng

Hình 11. Hệ thống quạt thông gió, 
phun sương trong nhà màng
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2. Bố trí, lắp đặt
 Thông thường, bố trí 03 khu vực khác nhau: Khu vực gieo hạt, ươm 
cây con; Khu vực trồng rau và khu vực đặt hệ thống cung cấp dung 
dịch thủy canh gồm bể chứa dung dịch thủy canh, máy bơm dung 
dịch thủy canh, máy bơm hệ thống phun sương và phụ kiện.  

Hệ thống cung cấp 
dung dịch thủy canhKhu vực gieo hạt, ươm cây con

Khu vực trồng rau



 - Khu vực trồng rau (Hình 13): Bố trí có lối đi giữa hai giàn rau để tiện 
thao tác chăm sóc và thu hoạch. Khu vực trồng rau gồm giá đỡ với hệ 
thống máng thủy canh.
 + Giá đỡ: là hệ thống giúp nâng đỡ hệ thống máng thủy canh ở độ 
cao thuận lợi cho thao tác chăm sóc cây rau, thông thường độ cao 
giá đỡ khoảng 0,6–1 m. Hệ thống máng thủy canh đặt trên giá đỡ 
nhằm tránh ngập nước nếu khu vực trồng ở vùng đất thấp và thuận lợi 
cho việc tạo độ dốc cho hệ thống máng để dung dịch thủy canh 
trong máng di chuyển với tốc độ phù hợp. Thông thường độ dốc 
khoảng 2% tính theo chiều dài giàn thủy canh, ví dụ: lắp giàn thủy 
canh dài 06 m với độ cao ở đầu giàn 0,8 m thì độ cao ở cuối giàn là 
0,68 m. Nguyên vật liệu làm giá đỡ rất đa dạng nhưng phải đảm bảo 
chịu lực tốt, phải có độ bền cao, chịu được trọng lượng của số lượng 
máng thủy canh đặt lên. Do đó, vật liệu để làm giá đỡ nên sử dụng 
thép hộp hay vật liệu cứng chắc, ít bị tác động bởi điều kiện môi 
trường.
 Tùy theo diện tích nhà trồng, sẽ lắp hệ thống giá đỡ với máng thủy 
canh với số lượng thích hợp. Mỗi giá đỡ có chiều ngang khoảng 1,5 m, 
đặt khoảng 8-10 máng thủy canh. Hệ thống máng thủy canh thông 
thường khoảng 8-10 m, chiều dài tối đa được khuyến cáo là 20 m; 
Tránh thiết kế hệ thống máng thủy canh quá dài sẽ dẫn đến tình trạng 
thiếu oxy trong dung dịch. 

Hình 12. Khu vực gieo, ươm cây con

 - Khu vực gieo hạt, ươm cây con (Hình 12): Khu vực ươm cây con 
được lắp đặt 01 máng ươm có chiều ngang khoảng 1,5 m, chiều dài 
máng ươm tùy theo khu vực được bố trí (có thể dài 04 m). Số lượng 
máng ươm phụ thuộc vào quy mô trang trại. Máng ươm được thiết kế 
để lớp màng dung dịch thủy canh chảy qua cung cấp dinh dưỡng 
cho cây rau. Trên mái che lắp đặt thêm lớp lưới che nắng để làm mát 
cho cây con. Các rọ trồng đã được gieo hạt đến giai đoạn mọc mầm 
sẽ được di chuyển đặt vào máng ươm. 
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 + Máng thủy canh (Hình 14): Máng thủy canh là nơi để dung dịch 
thủy canh luân chuyển đến nuôi cây, cũng là không gian phát triển 
của bộ rễ cây rau. Máng thuỷ canh chuyên dùng có chất liệu là nhựa 
PVC, có khả năng chịu nhiệt, chống UV, có độ bền cao. Máng thủy 
canh được thiết kế với kích thước và hình dạng khác nhau: hình thang, 
hình lục giác, hình vuông, hình chữ nhật... có lỗ tròn để đặt rọ trồng 
cây với đường kính lỗ từ 3-5 cm, khoảng cách giữa các lỗ khoảng 
15-20 cm. Tùy theo loại cây trồng cụ thể và chi phí đầu tư mà sẽ lựa 
chọn máng thủy canh phù hợp. 

 - Khu vực đặt hệ thống cung cấp dung dịch thủy canh
 Nên tham khảo các trang trại với quy mô khác nhau và lựa chọn 
đơn vị tư vấn, thi công có uy tín để bố trí khu vực đặt hệ thống cung 
cấp dung dịch thủy canh. Cơ bản, khu vực đặt hệ thống cung cấp 
dung dịch thủy canh bố trí như sau:
 + Bể chứa dung dịch thủy canh, bể chứa nước (Hình 15): bể chứa 
dung dịch thủy canh để cấp và thu hồi dung dịch thủy canh từ hệ 
thống máng thủy canh. Hệ thống bể chứa dung dịch thủy canh có thể 
được xây bằng bê tông, bên dưới mặt đất, vị trí thấp nhất trong hệ 
thống thủy canh.

Hình 13. Khu vực trồng 

Hình 14. Hệ thống máng thủy canh



 Thể tích bể chứa tùy thuộc vào quy mô hệ thống thủy canh. Đối với 
hệ thống thủy canh có quy mô trồng khoảng 1.000 m2, có thể xây bể 
với sức chứa khoảng 12-18 m3. Cũng có thể xây 02 bể gần nhau và 
thông với nhau, sức chứa mỗi bể khoảng 6-9 m3. Hoặc dùng các bồn 
bằng nhựa để chứa dung dịch thủy canh. Bể chứa dung dịch thủy 
canh phải lắp thêm hệ thống sục khí oxy. Bên cạnh đó, cần lắp đặt hệ 
thống bể chứa dung dịch thủy canh để cấp và thu hồi dinh dưỡng 
cho hệ thống máng ươm cây con. Ngoài ra, cần chuẩn bị bể chứa 
nước sạch để pha dung dịch thủy canh. Có thể xây bằng bê tông, 
cũng có thể dùng bồn nhựa hoặc thiết kế bể bằng màng nhựa HDPE 
(đây là loại màng nhựa thường dùng lót đáy ao nuôi tôm) để chứa 
nước sạch.
 + Máy bơm: hệ thống bơm dùng để đẩy dung dịch thủy canh qua 
các máng thủy canh và phun sương làm mát nhà màng. Tùy vào quy 
mô trồng sẽ có số lượng máy bơm và công suất bơm phù hợp. Thông 
thường, với quy mô trồng 1.000 m2 có thể sử dụng 04 máy bơm. Trong 
đó, 03 máy bơm dung dịch dinh dưỡng với công suất 03 mã lực (02 
máy bơm cho khu vực trồng và 01 máy bơm cho khu vực ươm cây 
con), 01 máy bơm 1,5-2 mã lực để phun sương làm mát nhà màng. 
 + Bộ thiết bị hẹn giờ tự động: bộ hẹn giờ tự động cho hệ thống thủy 
canh được thiết lập để điều chỉnh thời gian máy bơm hoạt động giúp 
kéo dài tuổi thọ của hệ thống bơm.

Hình 15. Bể chứa dung dịch thủy canh Hình 16. Hệ thống cấp dinh dưỡng

Hình 17. Hệ thống bơm châm 
phần dinh dưỡng hao hụt mỗi ngày

Hình 18. Thiết bị đo hàm lượng 
dinh dưỡng
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3. Giống, vật liệu và dụng cụ cần thiết trong trồng rau thủy canh
 3.1. Hạt giống 
 Với điều kiện khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, rau ăn lá 
trồng thủy canh cho hiệu quả cao như: cải xanh, cải ngọt, xà lách các 
loại… Hạt giống được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước 
của các Công ty uy tín như: Trang Nông, Chánh Nông, Phú Nông, 
Hương Nông, Rạng Đông, Johnny Seeds…
 3.2. Giá thể (Hình 19) 
 Giá thể là tên gọi những vật liệu có khả năng giữ ẩm, là nơi để bộ rễ 
cây rau bám giữ trong quá trình sinh trưởng, phát triển. Giá thể trồng 
rau thủy canh có 02 loại là giá thể vô cơ (đất sét nung, perlite, mút 
xốp) và giá thể hữu cơ (mụn dừa, xơ dừa, mùn cưa, tro, trấu). Trong đó, 
mút xốp và mụn dừa được sử dụng phổ biến trong trồng rau thủy canh 
ở một số trang trại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do có các ưu 
điểm như sau:
 Mút xốp nhẹ, bền, thông thoáng, không bị phân hủy trong môi 
trường dung dịch thủy canh, hệ thống thủy canh luôn sạch sẽ. 
 Mụn dừa giữ ẩm tốt và là một trong những phụ phẩm trong nông 
nghiệp dễ mua và giá rẻ. Tuy nhiên, mụn dừa có chứa Tanin là một 
chất có vị chát, tan trong môi trường nước và Lignin là một chất có vị 
chát nhưng chỉ tan trong môi trường kiềm. Nếu cây rau hút Tanin và 
Lignin sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ rễ cây rau, cây còi cọc, chậm phát 
triển. Do vậy, phải sử dụng mụn dừa đã được xử lý do các đơn vị cung 
cấp có uy tín để đảm bảo cho cây rau phát triển tốt. Hoặc phải thực 
hiện xử lý chất chát trong mụn dừa như sau:
 + Bước 1: Xả chát Tanin
 Cho mụn dừa vào thùng, cho nước vào ngâm từ 1-3 ngày để Tanin 
tan vào nước. Sau ngâm 1-3 ngày tiến hành xả hết nước, lúc này nước 
xả có màu nâu sậm (màu rỉ sét). Có thể thực hiện bước xả chát Tanin 
1-3 lần cho sạch Tanin, lúc này nước xả không còn màu nâu sậm.
 + Bước 2: Xả chát Lignin
 Cho 02 kg vôi vào thùng đã chứa khoảng 50 lít nước. Tiếp tục cho 
mụn dừa đã xử lý chát Tanin vào thùng, dùng cây khuấy đều rồi ngâm 
5-7 ngày để Lignin tan vào nước vôi, nước vôi ban đầu có màu trắng 
đục, khi Lignin tan ra làm nước vôi màu nâu. Sau ngâm 5-7 ngày tiến 
hành xả hết nước vôi, mụn dừa đã xử lý hết chát và có thể sử dụng làm 
giá thể trồng rau.
 - Giá thể vô cơ: đất sét nung, perlite, mút xốp… Để phát huy tối đa 
ưu điểm của giá thể, giá thể trồng thủy canh có thể được dùng đơn lẻ 
hoặc trộn lại để tận dụng và phát huy ưu điểm của mỗi loại như hỗn 
hợp giá thể mụn dừa và perlite (theo tỉ lệ 8:2) vừa có ưu điểm giữ ẩm 
tốt vừa có độ thông thoáng phù hợp.



 3.3. Rọ trồng (Hình 20)
 Rọ trồng được sử dụng rọ nhựa chuyên dùng trong trồng rau thủy 
canh, sử dụng đựng giá thể làm giá đỡ cho cây rau, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Rọ nhựa trồng rau thủy canh được làm 
từ chất liệu nhựa tổng hợp (PVC) với khả năng chịu nhiệt cao. Rọ có 
kích thước phổ biến là 6,5 cm x 6,5 cm hoặc 05 cm x 5,5 cm màu đen 
hoặc trắng. Tùy đối tượng rau trồng người trồng sẽ lựa chọn kích thước 
rọ thích hợp.
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Hình 19. Một số giá thể sử dụng trong trồng rau thủy canh

Mụn dừa Viên nén mụn dừa

Mút xốp Mụn dừa và perlite

Hình 20. Rọ trồng



 3.4. Dụng cụ đo nhiệt độ, ẩm độ, pH, EC (Hình 21, 22, 23, 24)
 Rau thủy canh được trồng trong nhà màng nên nhiệt độ bên trong 
nhà màng, nhiệt độ dung dịch dinh dưỡng trên giàn thủy canh cao 
hơn nhiệt độ không khí bên ngoài. Đồng thời, trong quá trình dung 
dịch thủy canh đi qua hệ thống máng thủy canh, cây rau hấp thu dinh 
dưỡng sẽ làm thay đổi pH và EC. Do đó, cần có các dụng cụ đo nhiệt 
độ, ẩm độ, pH, EC để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh các 
điều kiện phù hợp với nhu cầu của cây rau.

 3.5. Dung dịch thủy canh và cách pha dung dịch thủy canh
 Dung dịch thủy canh: là dung dịch bao gồm các muối khoáng thiết 
yếu cần cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây rau đó là nguyên 
tố đa lượng, trung lượng N, P, K, Ca, Mg; Nguyên tố vi lượng S, B, Cl, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn, được pha từ nhiều loại hóa chất với nước sạch thành 
dung dịch thủy canh. Có nhiều loại hóa chất có thể sử dụng để pha 
dung dịch thủy canh như Ammonium nitrate, Calcium nitrate cung 
cấp nguyên tố đạm (N), Monopotassium phosphate cung cấp nguyên 
tố phốt pho (P), Potassium chloride, Potassium nitrate cung cấp kali 
(K)... khi pha dung dịch thủy canh phải căn cứ vào hàm lượng của 
nguyên tố của mỗi chất hóa học (Phụ lục I: Bảng 1). 
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Hình 21. Dụng cụ đo pH Hình 22. Dụng cụ đo EC

Hình 23. Dụng cụ đo nhiệt độ Hình 24. Dụng cụ đo ẩm độ



 Mỗi cây rau khác nhau sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau và mỗi 
giai đoạn sinh trưởng của cây sẽ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. 
Do đó, dung dịch thủy canh trong trồng rau được xác định giới hạn 
nồng độ các nguyên tố chính như sau: đối với nguyên tố đạm (N) từ 
70-200 ppm, lân (P) từ 30-90 ppm, kali (K) từ 200-400 ppm và những 
nguyên tố khác được ghi chi tiết tại Phụ lục I: Bảng 2. Trồng rau thủy 
canh, cần phải lưu ý chỉ số EC, TDS và pH bởi vì:
 - Độ dẫn điện (Electrical Conductivity, EC) là chỉ số tổng các ion 
muối hòa tan có tính dẫn diện trong dung dịch. Vì vậy, nồng độ muối 
hòa tan càng cao, độ dẫn diện càng lớn. Đơn vị tiêu biểu được dùng 
để đo lường EC là millisiemens trên centimet (mS/cm) hoặc microsie-
mens (μS/cm) phản ánh hàm lượng muối tan tổng số trong dung dịch. 
 Khi cây hấp thu dinh dưỡng, EC giảm dần do lượng muối hòa tan 
giảm. Do đó, khi canh tác cần theo dõi EC thường xuyên, nếu EC giảm 
thì phải nâng EC của dung dịch bằng cách thêm một lượng dung dịch 
đậm đặc (gọi tắt là dung dịch mẹ) vào dung dịch thủy canh. Ngược 
lại, EC trong dung dịch thủy canh cũng có thể tăng khi vừa có sự hấp 
thu dinh dưỡng của cây rau vừa có sự thoát hơi nước rất lớn vào 
những ngày trời quá nóng. Trong trường hợp này cần hạ EC bằng 
cách thêm nước vào dung dịch thủy canh. 
 - Chỉ số TDS (Total Dissolved Solids) là chỉ số đo tổng lượng chất rắn 
hoà tan trong một khối lượng nước nhất định. TDS thường được biểu thị 
bằng số mg/L hoặc ppm (Parts Per Million), 01 ppm tương ứng với 01 
mg chất rắn hòa tan trong một lít nước. Tổng lượng chất rắn hòa tan 
(TDS) tỉ lệ thuận với dộ dẫn điện của EC, vì vậy lượng chất rắn cao thì 
độ dẫn điện sẽ cao. Khi các muối hoà tan trong nước thành các ion 
mang điện tích âm, dương nên có khả năng dẫn điện. Thông thường, 
kiểm tra nhanh hàm lượng dinh dưỡng trong dung dịch thủy canh 
bằng cách dùng các dụng cụ đo chỉ số EC và quy đổi tương ứng EC 
= 1 mS/cm tương đương TDS = 640 ppm.
 - pH của dung dịch: dung dịch thủy canh thích hợp cho cây rau sinh 
trưởng tốt với pH từ 5,5-7,5, và đây cũng là ngưỡng hầu hết các chất 
dinh dưỡng hòa tan tốt. Nếu pH vượt quá 7,5 thì một số nguyên tố dinh 
dưỡng như sắt, phosphat, canxi sẽ bị kết tủa. Có thể điều chỉnh pH 
bằng axit phosphoric (H3PO4), nitric (HNO3) hoặc sulfuric (H2SO4) với 
cách nhỏ chậm vào dung dịch thủy canh trồng, vừa khuấy đều để 
giảm dần pH về ngưỡng thích hợp cho cây trồng.
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 - Cách pha dung dịch thủy canh
 Pha dung dịch thủy canh, trước tiên phải pha dung dịch mẹ (còn 
gọi là dung dịch gốc); dung dịch mẹ gồm 02 loại thường được gọi 
phân “A” và phân “B”. Lý do phải pha riêng 02 loại A và B là tránh pha 
chung các muối có gốc phosphat (PO4 

3-) và gốc Canxi (Ca2+), gốc sắt 
(Fe) sẽ gây kết tủa. Trồng rau thủy canh với quy mô 1.000 m2, lượng 
dung dịch mẹ cần thiết khoảng 7,5 lít trong một ngày.
 + Cách pha dung dịch mẹ (theo công thức của Howard Resh): với 
lượng cơ bản 01 lít dung dịch A, 01 lít dung dịch B ta sử dụng các hóa 
chất với lượng theo bảng sau:

 Cách pha: Lần lượt hòa tan từng muối bằng nước cất (40-50oC) 
trong cốc thủy tinh và cho vào bình định mức. Dùng nước cất định 
mức đến vạch, sau đó rót vào bình nhựa chứa dung dịch gốc.
 + Cách pha dung dịch con: dung dịch con được pha từ dung dịch 
mẹ. Để có 10 lít dung dịch thủy canh bơm lên hệ thống máng thủy 
canh, lần lượt cho vào thùng chứa 9,8 lít nước sau đó thêm vào 100 ml 
dung dịch A và 100 ml dung dịch B.
 Ngoài ra, nếu người trồng chưa có kinh nghiệm về pha dung dịch 
thủy canh từ hóa chất nêu trên, thì có thể lựa chọn và sử dụng các loại 
dung dịch thủy canh chuyên dùng cho cây rau có nguồn gốc, thương 
hiệu và được phép sản xuất, kinh doanh trên thị trường như: Lisado, 
Bức Tường Xanh, MEKONGFARM, Hợp Trí…
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Dung dịch A Dung dịch B
Loại hóa chất Loại hóa chấtTrọng lượng (g) Trọng lượng (g)
Chelated iron - 

Fe(EDTA) 
Calcium nitrate - 
Ca(NO3)2.4H2O 

Potassium nitrate -  
KNO3 

3,077

107,347

35,288

45,639

0,154

0,286

0,039

0,030

24,198

0,010

7,086



II. QUY TRÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ THỦY CANH
1. Yêu cầu ngoại cảnh
 1.1. Ánh sáng
 Ánh sáng có ảnh hưởng đến kết quả trồng rau thủy canh. Cường độ 
ánh sáng thích hợp cho cây rau là trên 10.000 lux. Để xác định cường 
độ ánh sáng ta có thể dùng các thiết bị chuyên dụng hay có thể sử 
dụng các phần mềm trên điện thoại thông minh để kiểm tra cường độ 
ánh sáng. Nhìn chung, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có điều 
kiện ánh sáng đảm bảo để trồng rau thủy canh.  
 1.2. Nhiệt độ
 Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cây trồng. Nhìn 
chung khi nhiệt độ tăng, quá trình sinh trưởng diễn ra nhanh hơn. Nhiệt 
độ tối ưu cho sinh trưởng của cây rau từ 25-28oC. Với điều kiện khí hậu 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ không khí trong nhà màng trồng 
rau rất cao, khoảng 35-38oC, với nhiệt độ này cây vẫn sinh trưởng 
nhưng năng suất kém. Vì thế, trong nhà màng cần lắp đặt các hệ 
thống lưới cắt nắng, phun sương và quạt đối lưu để làm giảm nhiệt độ 
đảm bảo cho cây rau phát triển tốt. 
 Đối với trồng rau thủy canh, nhiệt độ dung dịch thủy canh ảnh 
hưởng trực tiếp đến bộ rễ cây rau, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây 
nhanh hơn so với ảnh hưởng của nhiệt độ không khí. Mỗi loại cây sẽ 
thích ứng với ngưỡng nhiệt độ dung dịch khác nhau. Tuy nhiên, đa số 
cây rau trồng thủy canh chịu đựng tốt nhất ở ngưỡng 18-25oC. Để 
tránh tác hại của nhiệt độ đến vùng rễ cây rau, cần phải theo dõi 
thường xuyên nhiệt độ dung dịch thủy canh để có giải pháp điều 
chỉnh cho phù hợp nhu cầu của cây rau. Có thể sử dụng Chiller để làm 
mát dung dịch thủy canh khi nhiệt độ quá cao. 
 1.3. Ẩm độ
 Ẩm độ không khí, ảnh hưởng đến tốc độ thoát hơi nước của cây. 
Ẩm độ cao làm giảm thoát hơi nước từ bề mặt lá dẫn đến giảm sự vận 
chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên lá và tăng nhiệt độ bề mặt lá. Ẩm độ 
không khí cao là điều kiện thuận lợi cho một số nấm bệnh xuất hiện và 
phát triển gây bệnh hại cho cây rau.
 1.4. Nước pha dung dịch thủy canh
 Nước sử dụng pha dung dịch thủy canh lưu ý sử dụng nước sạch, 
không nhiễm mặn, phèn. Do đó, có thể sử dụng nguồn nước mưa, 
nước ngầm, nước sông Tuy nhiên, khuyến khích sử dụng nước máy để 
pha dung dịch. Đây là nguồn nước sinh hoạt phổ biến tại các quận, 
huyện của Thành phố, đã được kiểm nghiệm về chất lượng đạt tiêu 
chuẩn sinh hoạt do đó rất an toàn trong pha dung dịch thủy canh 
trồng rau.
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Hình 25. Thao tác tạo lỗ, gieo hạt và chuyển vào khu vực ươm hạt giống

Hình 26. Chuyển cây giống 
sang khu vườn ươm

Hình 27. Hạt giống cải ngọt 
3 ngày sau gieo
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2. Quy trình kỹ thuật trồng
 Thời vụ trồng: trồng rau thủy canh trong nhà màng có thể trồng 
được quanh năm. Đối với rau ăn lá như: cải xanh, cải thìa, rau 
muống… có thể trồng 14-16 vụ trong 01 năm. 
 2.1. Gieo ươm hạt giống
 - Gieo hạt (Hình 25): gieo hạt vào rọ có chứa giá thể bằng mụn dừa 
ẩm hoặc mút xốp từ 01 đến 03 hạt/rọ tùy giống rau. Hạt được gieo sâu 
khoảng 01 cm, sau đó phủ 01 lớp mỏng mụn dừa lên phía trên. Đặt 
trong khu vực gieo ươm cây con, khu vực không có nắng. Phun sương 
tạo ẩm ngày 02 lần giúp hạt nhanh nảy mầm. Khi cây con cao khoảng 
1-2 cm thì chuyển cây con ra giàn ươm có chứa dung dịch dinh 
dưỡng, dưới lưới che nắng khoảng 60% để nhận ánh nắng mặt trời 
giúp cây quang hợp. 
 - Chăm sóc cây con trên giàn ươm: Cây rau đặt trên giàn ươm từ 1-2 
ngày, tùy theo loại rau. Sau đó, tiến hành điều chỉnh cho nắng chiếu 
trực tiếp vào cây trong thời gian từ 7-10 ngày và tiến hành chuyển cây 
vào hệ thống máng thủy canh. 



 2.2. Chuyển cây vào hệ thống máng thủy canh
 Chuyển lên hệ thống máng thủy canh những cây khỏe mạnh, 
không có dấu hiệu còi cọc kém phát triển hay héo lá, vàng lá, đen 
gốc, đen rễ, thối rễ. Lưu ý, không làm cho cây bị gãy, dập lá, hoặc đứt 
rễ trong quá trình di chuyển.
 2.3. Bổ sung dung dịch thủy canh cho hệ thống 
 Dung dịch thủy canh đối với giai đoạn cây còn nhỏ có hàm lượng 
dinh dưỡng biểu hiện qua chỉ số EC khoảng 1-1,2 mS/cm; giai đoạn 
cây lớn có EC khoảng 1,2-1,5 mS/cm. Cung cấp dinh dưỡng cho cây 
rau ăn lá có thể thực hiện định kỳ 07 ngày/lần hoặc sau mỗi lần kiểm 
tra:
 - Bổ sung dung dịch thủy canh lần đầu tiên cho cây giai đoạn còn 
nhỏ (mới lên giàn): pha dung dịch thủy canh đảm bảo với EC từ 1-1,2 
mS/cm, tương đương TDS từ 640-768 ppm. 
 - Bổ sung dung dịch thủy canh lần thứ 02: được tiến hành sau lần 
đầu tiên khoảng 07 ngày, pha dinh dưỡng đảm bảo EC khoảng 1,1-1,3 
mS/cm, tương đương TDS từ 704-832 ppm. 
 - Bổ sung dung dịch thủy canh lần thứ 03: được tiến hành sau lần thứ 
02 khoảng 07 ngày và dung dịch đảm bảo độ EC khoảng 1,2-1,5 
mS/cm, tương đương TDS từ 768-960 ppm. 
 - Bổ sung dung dịch thủy canh lần thứ 04 (lần cuối trước khi thu 
hoạch): được tiến hành sau lần thứ 03 khoảng 07 ngày và độ EC 
khoảng 1,2-1,5 mS/cm, tương đương TDS từ 768-960 ppm. 
 - Lưu ý: 
 + Định kỳ hàng ngày kiểm tra pH vào thời điểm nhiệt độ giống nhau 
và điều chỉnh pH phù hợp với nhu cầu của cây trồng. Nếu pH xuống 
5,5 thì dùng KOH hay một số chất thích hợp khác thêm vào dung dịch 
để có thể nâng pH lên. Nếu pH quá cao, sử dụng H3PO4 hay HNO3 để 
điều chỉnh hạ. Thông thường, H3PO4 được sử dụng nhiều hơn, do bổ 
sung thêm PO4

3-, tăng lượng khoáng chất cần thiết cho cây rau. 
 + Muốn tăng EC thì ta bổ sung thêm khoáng chất (phân) vào dung 
dịch và ngược lại. Muốn giảm pH thì có thể sử dụng H3PO4 hay HNO3, 
muốn tăng pH thì dùng KOH để thêm vào dung dịch.
 2.4. Bổ sung nước vào hệ thống 
 Trong quá trình trồng, tùy thuộc vào thời tiết và độ phát triển của 
cây rau mà lượng nước trong hệ thống sẽ bị hao hụt. Do vậy, cần 
quan sát và bổ sung thêm nước vào thùng chứa để tránh bị cạn nước. 
Nguồn nước sử dụng để pha dung dịch dinh dưỡng bổ sung cho hệ 
thống là nước sạch, đủ điều kiện trồng rau.
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Hình 28. Bẫy côn trùng

Hình 29. Cây cải ngọt 07 ngày sau gieo Hình 30. Cây cải ngọt 14 ngày sau gieo

Hình 31. Cây cải ngọt 21 ngày sau gieo Hình 32. Cây cải ngọt 30 ngày sau gieo
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 2.5. Chăm sóc cây 
 Trong quá trình trồng cần tiến hành tỉa lá già. Rau trồng trong nhà 
màng nên kiểm soát được các loại côn trùng gây hại. Tuy nhiên, nếu 
kiểm soát không tốt trong quá trình trồng và chăm sóc thì cũng có một 
số đối tượng gây hại như ruồi đục lá, nên dùng bẫy màu để bắt thành 
trùng gây hại (Hình 28).

 



Hình 33. Thu hoạch rau thủy canh

Hình 34. Sơ chế và đóng gói rau thu hoạch

 2.6. Thu hoạch (Hình 33)
 Cây rau sau khi trồng từ 3-4 tuần tuổi, tùy thuộc vào từng loại rau thì 
tiến hành thu hoạch. Thời gian thu hoạch nên vào buổi sáng, trước 9 
giờ hoặc buổi chiều, sau 16 giờ để tránh cây khỏi bị héo khi thu hoạch. 
Thu hoạch: phải thu hoạch nguyên rọ bằng cách lấy rọ rau đến ngày 
thu hoạch ra khỏi hệ thống, để vào một khay riêng mang vào khu vực 
đóng gói. Đối với những loại rau trồng nhiều cây trong cùng 01 rọ thì 
cũng lấy rọ ra khỏi hệ thống. Tuyệt đối không được đặt vào hệ thống 
rọ đã thu hoạch một số cây (còn lại một số cây) vì cây đã bị cắt 
ngang khi thu hoạch, phần gốc và rễ còn lại sẽ bị chết, nếu đặt lại vào 
hệ thống sẽ làm hư dung dịch dinh dưỡng và đồng thời lây bệnh cho 
các cây còn lại trong hệ thống. 
 Tránh gây tổn thương cơ giới khi thu hoạch rau: Nếu bị va chạm 
nhiều trong quá trình thu hoạch, vận chuyển cây rau dễ bị dập nát, hư 
hỏng nhanh chóng.

 2.7. Sơ chế và bảo quản sau thu hoạch
 Phần rau thu hoạch sẽ được sơ chế bằng cách cắt bớt rễ, tỉa bỏ lá 
vàng và đóng gói trong bao bì, vận chuyển đi tiêu thụ hoặc được đặt 
vào ngăn mát tủ lạnh trước khi tiêu thụ.
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Hình 35. Vệ sinh hệ thống máng trồng và rọ sau mỗi đợt thu hoạch
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 2.8. Thị trường tiêu thụ
 Sản phẩm được tiêu thụ ở hệ thống các siêu thị, nhà hàng và dân 
cư các vùng đô thị thuộc khu vực Quận 1, 2, 3, 7…
 2.9. Vệ sinh nhà trồng sau thu hoạch
 - Xử lý rọ sau thu hoạch
 + Rọ trồng sau khi thu hoạch được lấy mụn dừa ra khỏi rọ, loại bỏ 
những rễ bám quanh rọ, rửa sạch rọ bằng nước và sau đó bảo quản 
rọ ở chỗ mát. 
 + Trong trường hợp chưa có rọ rau mới trên hệ thống trồng, thì sử 
dụng rọ đã rửa sạch hoặc nắp đậy đặt vào vị trí đã thu hoạch của hệ 
thống để hạn chế sự bốc hơi nước và đồng thời ngăn chặn ánh sáng 
chiếu vào dung dịch, tạo điều kiện cho rêu phát triển trong hệ thống. 
 - Kiểm soát sự lan truyền bệnh hại cây rau: Cần phải kiểm soát 
nghiêm ngặt giá thể, vệ sinh máng trồng định kỳ và thay tất cả dung 
dịch thủy canh trong bể chứa định kỳ sau mỗi vụ trồng hoặc khoảng 
1,5 tháng thì thay dung dịch 01 lần. Khi phát hiện có bệnh hại phải xử 
lý nhanh việc khử trùng nước bị nhiễm bệnh, dung dịch thủy canh và 
toàn bộ hệ thống.
 - Vệ sinh hệ thống máng trồng
 + Vệ sinh toàn bộ hệ thống máng trồng và phơi nắng khoảng 2-3       
ngày trước khi bắt đầu vụ mới sau mỗi vụ trồng. Thực hiện vệ sinh bên 
trong lẫn ngoài các máng, các ống nối, thùng cấp chứa và máy bơm. 
Đồng thời, thay toàn bộ nước cũng như dung dịch thủy canh. Nếu để 
lâu cây sẽ phát triển chậm, đồng thời mụn dừa từ hệ thống sẽ tập 
trung vào thùng chứa quá nhiều và làm cho máy bơm bị tắc và dễ bị 
hỏng.



Loại nguyên tố Nguồn cung cấp Hàm lượng (%)

Phụ lục I
DANH SÁCH CHẤT HÓA HỌC 

DÙNG PHA DUNG DỊCH THỦY CANH
Bảng 1. Hàm lượng các nguyên tố trong một số loại hóa chất 
                 dùng trong thủy canh
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Nitơ (N)

Photpho (P)

Kali (K)

Bo (B)

Đồng (Cu)

Kẽm (Zn)

Ammonium nitrate
Calcium nitrate
Calcium nitrate
Potassium nitrate
Nitric acid

34,5
15,5

7
13

Thay đổi

Potassium chloride
Potassium nitrate
Potassium magnesium sulfate
Monopotassium phosphate
Potassium sulfate

50
36,5
18,3
28
43

Calcium nitrate
Calcium chloride

19
36

Magnesium sulfate 
Potassium magnesium sulfate 

10
11

Magnesium sulfate
Potassium magnesium sulfate
Potassium sulfate

14
22
18

Sodium borate
Boric acid

20
17

Cupric chloride
Copper sulfate

17
25

Zinc sulfate
Zinc nitrate

36
17

Chelated iron (EDTA, DTPA) 5-12

Manganese chloride
Manganese sulfate
Manganese nitrate

44
28
15

Ammonium molybdate
Sodium molybdate

54
39

Potassium chloride
Calcium chloride

52
64

Monopotassium phosphate
Phosphoric acid 

23
Thay đổi

Canxi (Ca)

Magie (Mg)

Lưu huỳnh (S)

Sắt (Fe)

Mangan (Mn)

Molipden (Mo)

Clo (Cl)



Nguyên tố Nồng độ (ppm)STT

Bảng 2. Giới hạn nồng độ các nguyên tố chính trong 
                 dung dịch thủy canh

Một số ấn phẩm dung dịch thủy canh chuyên dùng
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P
K

Ca
S

Mg
Fe
Mn
B
Zn
Cu
Mo
Cl

N (dạng NO3)
N (dạng NH4)

70-200
0-31
30-90

200-400
150-400
60-333
25-75
0,5-5
0,1-1
0,1-1

0,02-0,2
0,02-0,2
0,01-0,1

0-350



Xà lách lô lô - Loose leaf Lettuce
Lá sắp xếp rời rạc, có tàn lá rộng và 
xoăn, vị ngon ngọt, không quá giòn 
nhưng không quá mềm.

Xà lách Romaine
Có lá xanh đậm và dài. Có vị giòn, ngọt, 
ít hăng; là một nguồn chứa nhiều 
vitamin A, C, B1 và B2, và axit folic.

Xà lách Frisse
Giòn, vị đắng khá rõ. Lá có rất nhiều nếp 
gãy, uốn quăn, đường gân lá giòn, nhỏ, 
dài và có vị hơi chát.

Xà lách Oak Leaf - Xà lách lá sồi xanh -  
Xà lách lá đa.

Loại xà lách này có màu xanh tươi và 
màu đỏ tím rất bắt mắt, hình lá dài, 
mềm và gấp khúc như lá sồi (có người 
gọi giống lá đa). Lá có vị ngọt và thơm.
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Phụ lục II
 MỘT SỐ GIỐNG RAU CHUYÊN DÙNG TRONG THỦY CANH
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Xà lách Lollo Rosa
Màu đỏ đậm, độ đồng đều cao, vị ngọt, 
giòn. Khả năng chịu nhiệt tốt.

Cải ngọt Trang Nông
Là giống cải với lá xanh mượt, thân 
mềm, giòn, vị ngọt.
Cải ngọt có chất albumin, chất đường, 
vitamin B1, axít bốc hơi, axít pamic, 
coban, iốt.

Cải bẹ xanh Trang Nông
Sinh trưởng mạnh, phát triển đồng đều. 
Cây lớn, đẹp, lá màu xanh mướt, dày, 
bẹ dẹp, màu xanh vừa.
Cải chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho 
cơ thể. Có hương vị cay the nhẹ, dễ ăn.



STT

I

II

A

1

2

B

1

2

3

4

C

1

2

Chi phí đầu tư ban đầu (HK)

Tổng giá trị sản phẩm
thu được/năm (GO)

III Hiệu quả kinh tế

Hệ thống thủy canh hồi lưu

Chi phí đầu tư cho 1 vụ

Hạt giống rau xà lách

Dung dịch dinh dưỡng

Điện

Nước

Công lao động (CL)

TỔNG CHI (TC) 1.069.511.000 76.653.857

1.000.000.000

69.511.000 69.511.000

7.142.857

1

2

1

2

Tổng chi phí đầu tư ban 
đầu cho cả mô hình

3 Tổng chi phí đầu tư cho 
1 năm (14 vụ)

Như vậy, lợi nhuận trồng rau xà lách thủy canh trên DT 1.000 m2, trồng 14 vụ/năm là: 186.846.000

Tổng chi phí đầu tư 1 vụ

Tổng thu 1 vụ

3 Tổng thu 14 vụ

Lợi nhuận 1 vụ

Lợi nhuận 14 vụ

Tỷ suất lợi nhuận

Sản lượng (kg): 
18.000 cây x 0,2kg/cây

Hạng mục ĐVT Số 
lượng

Đơn giá
(đ)

Tổng tiền
(đ)

Thành tiền
(đ/vụ)

Thời gian
khấu hao

(14 vụ/năm)

Phụ lục III
HIỆU QUẢ KINH TẾ
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Hệ thống nhà màng + làm mát m2 1.000 350.000 350.000.000 2.500.000 10 năm

1.000 650.000 650.000.000 4.642.857

18.000 1.000 18.000.000 18.000.000

150 9.500

1.069.511.000

1.425.000 1.425.000

3.600 25.000 90.000.000 90.000.000

17%

3.346.143

186.846.000

50.400 25.000 1.260.000.000 1.260.000.000

76.653.857

1.073.154.000

30.000.000 30.000.000

90.000.000

123 82.000 10.086.000 10.086.000

10.000.000 10.000.000

10 nămm2

m3

hạt

kg

kg

kg

%



1. Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 98 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. 
Số điện thoại: 028. 39313016 (Phòng Kỹ thuật)

2. Trạm Khuyến nông Củ Chi
Địa chỉ: Khu phố 4, Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM 
Số điện thoại: 0283. 8921877

3. Trạm Khuyến nông Hóc Môn
Địa chỉ: Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM 
Số điện thoại: 0283. 7132589

4. Trạm Khuyến nông Bình Chánh - Bình Tân
Địa chỉ: B3/7A đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM
Số điện thoại: 0283.7602274

5. Trạm Khuyến nông Thủ Đức - Quận 9
Địa chỉ: số 202 – Đại lộ 3, phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM 
Số điện thoại: 028.37313153

6. Trạm Khuyến nông Nhà Bè
Địa chỉ: Ấp 2, Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
Số điện thoại:  028.37800738

7. Trạm Khuyến nông Quận 12
Địa chỉ: Khu phố 3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 
12, TP.HCM
Số điện thoại:  028.62554347

 Phụ lục IV
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN,

HỖ TRỢ TƯ VẤN KỸ THUẬT
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STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại

0983.490.498
68 Bùi Xương Trạch, 
phường Long Trường, 
Quận 9, TP.HCM

Đường XTT 20, ấp 5, 
xã Xuân Thới Thượnng, 
huyện Hóc Môn, TP.HCM

Hợp tác xã Nông nghiệp 
Tuấn Ngọc

VH Farm 0901.788.344

KP4 Huỳnh Thị Hai, phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCMSG12 Farm 0903.728.867

0944.888.960

Đường kênh 4, xã Bình Lợi, 
huyện Bình Chánh, TP.HCMMekong Farm 090. 818. 0036

Số 3 đường 516, xã Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi, TP.HCMHappy Farm 0932.080.212

Trụ sở đặt tại Trung tâm 
Công nghệ Sinh học TP. HCM 
Địa chỉ: 2374 QL1A, Trung Mỹ Tây, 
Quận 12,  TP.HCM

Ngô Thị Lam Giang 
0918.030.955

Vườn rau thủy canh Viện Sinh 
Học Nông nghiệp Tất Thành 
– liên kết với Trung tâm Công 
nghệ Sinh học TP.HCM

1

2

3

4

5

6
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Phụ lục V
ĐỊA CHỈ MỘT SỐ MÔ HÌNH TẠI TP.HCM 
CÓ THỂ HỖ TRỢ THAM QUAN, HỌC TẬP



I. Các đơn vị tư vấn, thiết kế chuyển giao nhà màng
Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Á (Kuji)
Địa chỉ: An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 0965.188.825
Công ty Quang Thành (Nhakinh.net)
Địa chỉ: 107A Tây Sơn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0909.794.898
Công ty TNHH DVTM Khang Thịnh
Địa chỉ: 85 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38.445.850   
Công ty CPTVPT Nông nghiệp CNC Nông Việt
Địa chỉ: 763 Phạm Văn Bạch, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38.445.850   

II. Các đơn vị cung cấp hệ thống và vật tư thủy canh
Công ty TNHH MTV Quang Phúc Lộc (Mekong Farm)
Địa chỉ: 61/42, Mã Lò, quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: 0908.180.036 (Anh Hậu) – 0938.502.079
Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc
Địa chỉ: 17 Bùi Xương Trạch, phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 0983.490.498 (Anh Ngọc)
Trang trại Thủy canh SG12
Địa chỉ: 265 Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
TP.HCM
Điện thoại 0903.728.867- 0944.888.960
Công Ty TNHH SX Thương Mại VHF (VH Farm)
Địa chỉ: 299 Lê Văn Thọ, Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0989.275.411 (Anh Trí)
Công ty Cổ phần Công nghệ Greenbot
Địa chỉ: 152 Đường số 6, phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: 0976.860.688
Công ty TNHH Bức Tường Xanh
Địa chỉ: 127/97 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 02839747047 - 028 39747052 
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Phụ lục VI
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP, LẮP ĐẶT NHÀ MÀNG,

HỆ THỐNG THỦY CANH TẠI TP. HCM



  Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc thành lập ngày 20 tháng 3 năm 
2019, tiền thân là Công ty TNHH Nông nghiệp Tuấn Ngọc. Hợp tác xã 
chuyên tư vấn trồng rau bằng phương pháp thủy canh, sản xuất và 
tiêu thụ rau củ quả các loại. 
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Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc
Địa chỉ: 17 Bùi Xương Trạch, phường Long Trường, 

Quận 9, TP.HCM



1. Đặng Thị Xuân, 2015. Khảo sát môi trường dinh dưỡng thích hợp 
với cây xà lách (Lactuca Sativa L.) và cây cải thìa (Brassica rapa 
chinensis L.) trồng theo phương pháp thủy canh. Khóa luận tốt 
nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Quang Thạch. Bài giảng Kỹ Thuật trồng cây trong dung 
dịch (Tài liệu lưu hành nội bộ HVNNVN 2014).

3. Phạm Thị Thúy, 2013. Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng 
rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh. Khóa luận tốt nghiệp. 
Trường Đại học Sư phạm, thành phố Hồ Chí Minh.

4. TS Nguyễn Duy Năng, 2017. Bài giảng Trồng rau thủy canh (Tài 
liệu lưu hành nội bộ).

5. Quy trình kỹ thuật sản xuất rau thủy canh tuần hoàn của Viện 
nghiên cứu Rau quả.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO






