
Cách trồng giá trông xô
(3 – 5 đêm)



Mục tiêu truyền
thông:
Người nghe nắm được:
- Lợi ích của giá đỗ
- Phương pháp trồng giá
đỗ trong xô



Tại sao trồng giá?
1. Nhanh (chỉ cần 3 – 5 đêm là thu hoạch được)
2. Thu nhập nhanh và thường xuyên
3. Đầu tư thấp
4. Công cụ và thiết bị đơn giản
5. Dễ học và dễ làm
6. Tỉ lệ thất bại thấp
7. Nhu cầu lớn
8. Lợi nhuận tốt
9. Nguồn thực phẩm dinh dưỡng tốt



Dụng cụ cần thiết?

Hạt đậu
xanh

Miếng nhựa
đục lỗ lớn

Miếng bao
tải dày

Nước

Bình tưới nước
Xô nhựa hoặc
chậu bê tông

Giá đỡ

Miếng nhựa
đục lỗ nhỏ

Túi đựng nước
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Cách ngâm đậu?

1 phần nước nóng 2 phần nước bình thường

Ngâm trong 6 tiếng sau đó
tráng lại bằng nước sạch
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Đục lỗ thoát nước 
cho xô

Lật xô nhựa
lên

Đục 9 – 12 lỗ
rải đều quanh

đáy xô

Nung nóng 1 
thanh sắt và tạo

lỗ ở đáy xô
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Các miếng nhựa
và bao tải

Miếng nhựa mềm

4 miếng nhựa
mềm tròn

Bao tải

5 miếng bao
tải tròn

Cắt tròn 1 miếng
nhựa cứng

Miếng nhựa cứng
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Lớp Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1

2

3

4

Cần trải bao nhiêu lớp phủ?

Ngâm miếng bao tải ít nhất 1 tiếng trước khi dùng
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Cần bao nhiêu nước?
Đậy xô lại sau
mỗi lần tưới
nước để giữ
môi trường
râm mát

Đặt xô lên giá đỡ
và tưới nước sạch

thường xuyên

Nhiệt độ Tưới nước
Lạnh 4 lần 1 ngày

Thường 5 lần 1 ngày
Nóng 6 lần 1 ngày

Lịch tưới nước
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Để trong bao lâu?
Sẵn sàng cho thu hoạch chỉ sau 3 đêm

Sau 5 
đêm
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Cách làm sạch các miếng
Sau 4 lần sử dụng, các miếng bao tải cần được
làm sạch bằng cách đun cách thủy ít nhất 30 
phút trước khi sử dụng tiếp

8 bao tải



Sử dụng cho người truyền thông
Gợi ý câu hỏi ôn bài:
Sử dụng phương pháp thẻ Đ/S
Câu hỏi: Ngâm đậu khoảng 6 tiếng với nước theo tỷ lệ 1 nước lạnh + 2-3 nước ấm Đ hay S (Đáp án: S – 1 
ấm + 2-3 nước lạnh)
Sử dụng phương pháp tìm ý sai
Câu hỏi: Tìm các ý sai trong câu sau và sửa lại thành ý đúng.
- Đục lỗ thoát nước cho xô
- Ngâm bao tải 10 tiếng trước khi dùng
- Xếp các lớp như sau:
Lớp 1: Giá đỡ (để thoát nước) -> Miếng nhựa cứng -> Bao tải đay -> Miếng nhựa mềm -> rải đậu đã ngâm
Lớp 2 + lớp 3: Nhựa mềm –> đỗ đã ngâm - >Bao tải đay
Lớp 4: Bao tải đay -> nhựa mềm -> đỗ đã ngâm -> Túi nước để chèn đỗ
- Tưới nước trung bình 4 lần/ngày
Đáp án: 

Ý sai Sửa lại
Ngâm bao tải 10 tiếng trước… Ngâm bao tải 1 tiếng trước khi dùng
Lớp 2 + lớp 3: Nhựa mềm –> đỗ đã
ngâm - >Bao tải đay

Lớp 2 + lớp 3: Bao tải đay -> nhựa mềm -> đỗ
đã ngâm

Tưới nước trung bình 4 lần/ngày Nếu trời lạnh: 4 lần/ngày
Nếu trời thường: 5 lần/ngày
Nếu trời nóng: 6 lần/ngày
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