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 Sản phẩm
 Giới thiệu
 Tin tức

Sử dụng các vật dụng đơn giản có trong gia đình để tạo nên các chậu trồng cây: Thùng xốp, hạt giống, đất,
 Liên hệ

phân hữu cơ, gạch.

 Chỉ đường

Với chậu xốp, cần khoét lỗ thoát nước, thường thì từ 6 đến 8 lỗ 1 chậu, không nên khoét to quá, sẽ làm trôi
đất, nếu trồng các loại cây cần thoát nước nhanh, có thể dùng lưới thép hoặc lưới nhựa bịt các lỗ vừa khoét

TIN NỔI BẬT

trong hộp, vừa đảm bảo thoát nước vừa không bị trôi đất.
Hàng nông sản muốn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cần phải cải tiến từ khâu giống, thuốc bảo vệ thực vật, các
quy trình phân bón từ lúc gieo trồng cho đến lúc thu hoạch.

Gia tăng năng lực cạnh tranh
cho nông sản xuất khẩu
Ngày đăng: 16/4/2020

Kỹ thuật trồng rau sạch trong
chậu xốp tại nhà đơn giản
Ngày đăng: 16/4/2020

Trải qua 30 năm đổi mới, nền nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển nhanh, tạo được khối lượng nông
sản hàng hóa lớn, tự tin bước vào hội nhập thị trường nông sản quốc tế. Nhiều mặt hàng nông sản có sức
cạnh tranh cao, chiếm được vị thế quan trọng trên thị trường thế giới... Những thành tựu đó đã góp phần quan
trọng vào thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, phát triển nông
Tự chế món thạch sữa chua

thôn, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

thanh long lung linh sắc màu
Ngày đăng: 16/4/2020

Với các loại thau, chậu, rổ cũ, nên chọn loại nhựa để bền và dễ vệ sinh. Cũng cần đục lỗ giống như hộp xốp để
thoát nước,với các loại rổ đã có lỗ, có thể lồng 2 chiếc vào nhau làm 1 chậu để trồng, sẽ bền và tránh mất đất.
Tất cả các loại chậu để trồng cần tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất bằng cách kê cao 4 góc để cân bằng giúp
dễ cây lưu thông thoáng.
Lưu ý: Gạch kê tránh lỗ hổng dưới đáy hộp

Những loại trái cây Nhật đắt

Không gieo quá nhiều hạt giống vào một thùng, tránh tình trạng cây mọc lên sẽ dày năng suất sẽ không cao.

như vàng ròng đổ bộ về Việt

Có thể trồng các loại rau thơm như bạc hà, húng,... cùng một thùng, tuy nhiên những loại cây như ớt, cà chua,

Nam

dưa chuột,... nên trồng riêng ở các thùng khác nhau. Sau khi gieo hạt, dùng vải mỏng phủ lên đễ giữ ấm, kích

Ngày đăng: 16/4/2020

thích hạt nảy mầm nhanh.
Chia sẻ:

Thích

Chia sẻ
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Sử dụng các vật dụng đơn giản
có trong gia đình để tạo nên các
chậu trồng cây: Thùng xốp, hạt
giống...

Tự trồng rau trong thùng xốp tại
nhà là sự lựa chọn của rất nhiều
gia đình trong thành phố bởi
phươ...

Thạch sữa chua thanh long là
món ăn tráng miệng tuyệt vời
cho các mẹ. Đặc biệt là các bạn
trẻ. Bởi ...
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