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Hình 1: Giống cà chua ‘Makis’ được ghép vào gốc cà tím của Trung Tâm Rau Quả Thế Giới.  Cà tím 190 (bên trái) và cây đối 
chứng không ghép (bên phải) trong cùng một ruộng ngập nước, tỉnh Battambang, Campuchia (Hình ảnh bởi Channaty Ngang 
của Tiều Bang Ohio mở rộng). 

 

 



Thuật Ngữ & Định Nghĩa 

Tầng Phát Sinh Gỗ (Tầng Cambium) 

Vùng của thân nơi hình thành hệ thống mạch. Trong quá trình ghép, lớp 
này phải được lót giữa chồi ghép và gốc ghép sao cho hệ thống mạch có 
thể gắn lại với nhau. 

Điểm Ghép 

Điểm nối cành ghép và gốc ghép, nhờ đó tạo ra mạch nối. 

Gốc Ghép 

Phần dưới hoặc phần ngầm của mối ghép. Thường được chọn vì khả 
năng thích nghi với đất và điều kiện trồng trọt ở địa phương (ví dụ đất 
ngập nước). 

Chồi Ghép 

Phần trên của cây chứa gien mong muốn, hoặc các đặc điểm để sản xuất 
(ví dụ kích thước, hình dạng, mùi vị, khả năng kháng bệnh, v.v…) 

Hệ Thống Mạch 

Tập hợp các mô thực vật cần thiết để vận chuyển nước và dinh dưỡng 
giữa rễ và lá. 

 

Những Thách Thức Của Việc Sản Xuất Cà Chua vào Mùa Mưa 
Cà chua rất khó trồng trong mùa mưa nóng ẩm của Đông Nam Á. Sự kết hợp của đất ngập nước, áp lực mầm 
bệnh tăng cao và nhiệt độ cao thường làm chết cà chua non mới cấy hoặc làm giảm năng suất đáng kể. Là một 
loại cây trồng du nhập, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cà chua không thích nghi tốt với tất cả các loại đất và khí hậu 
Đông Nam Á, và có thể khó ra trái trong điều kiện ẩm ướt hơn của khu vực này. 

Nhiều cà chua được tìm thấy trên thị trường và sử dụng bởi các nhà hàng và khách sạn trong mùa mưa được 
nhập khẩu hoặc được trồng trong nhà kính, được giá cao. Điều này mang đến một cơ hội độc nhất cho bất kỳ 
nông dân địa phương nào có khả năng sản xuất thành công để bán ra thị trường trong thời điểm ‘trái vụ’ này. Mặc 
dù cà chua được trồng trên luống cao hoặc trong mái che mưa đang trở nên phổ biến, ghép là một công cụ bổ 
sung mà người nông dân có thể sử dụng để sản xuất cà chua với tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.  

 



 

Hình 2: Quy trình ghép và điều kiện môi trường trong thời gian khái quát 5 tuần (Dựa trên: CL Rivard, Đại Học Bang Kansas). 

 

Ghép Cà Chua Vào Gốc Cà Tím Thích Nghi Với Địa Phương 
Bằng cách ghép các chồi cà chua theo nhu cầu thị trường vào các gốc ghép cà tím đã được chọn (Hình 1), một 
loại cây trồng bản địa ở Châu Á, chúng ta có thể tận dụng khả năng chống ngập úng, bệnh héo lá do vi khuẩn, 
nấm và tuyến tùng nút rễ của cà tím. Cuối cùng, các cây đã ghép sẽ kết hợp các đặc điểm có lợi từ cả cây chồi và 
cây gốc. Quy trình này có giá cả phải chăng và yêu cầu kiến thức để làm là tối thiểu, khiến nó trở thành một lựa 
chọn có lợi cho các trang trại ở bất kỳ quy mô nào. 

Lưu ý rằng cà chua (Solanum lycopersicum) và cà tím (Solanum melongena) đều là thành viên của cùng họ cà, 
Solanaceae, làm cho chúng tương thích với nhau. Cà chua tương thích để ghép với các loài cà chua khác, cũng 
như các loài khác trong họ này, cung cấp tiềm năng ghép đa dạng. 

[Ghi chú biên tập:  Tất cả hình ảnh trong trang này được lấy từ Đại Học Mở Bang Ohio.] 

 

 

Hình 3: Chon những cây con khỏe manh, đồng đều có 2-4 lá thật. 



 

Hình 4: Sử dụng gốc ghép và chồi ghép có đường kính gốc giống nhau sẽ giúp sắp xếp các đường dẫn (mạch 
dẫn) tại liên kết ghép. 

 

 

Hình 5: Loại bỏ phần trên của gốc ghéo 

 

 

Hình 6: Phần ngọn của gốc ghép đã bị cắt bỏ và chỉ còn lại phần thân.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Kẹp được sử dụng để cố định các phần ghép. 

 

Hình 8: Tạo một vết cắt dọc ở giữa gốc ghép. 

 

Hình 9: Loại bỏ phần dưới của chồi ghép bằng hai vết cắt. 
 



 

Hình 10: Tỉa một vài lá ghép để giúp hạn chế thoát nước. 
 

 

Hình 11: Tỉa phần dưới của chồi ghép theo hình nêm cùn,  cắt một nhát mỗi bên của chồi ghép. 
 

 

Hình 12: Chèn đầu nêm của chồi ghép. 
 
 



 

Hình 13: Trượt kẹp nhựa lên. 
 

 

Hình 14: Cây ghép mới bắt đầu lành (hình bởi Ry Saren). 
 

Việc Ghép Thành Công Cây Cà Chua Bao Gồm 3 Bước Chính: 

Trước khi ghép: Vị trí ghép, dụng cụ và vật tư, và chồi ghép và gốc ghép khỏe mạnh được chuẩn bị và gom lại.   

Ghép chồi ghép và gốc ghép 

Sau khi ghép: các cây ghép đã được để cho lành lại trước khi đem ra trồng ngoài đồng. Toàn bộ quá trình, từ gieo 
hạt đến khi đem trồng trên đồng thường mất khoảng 5 tuần (Hình 2, Trang 5). 

Bài viết này giới thiệu các kỹ thuật ghép cơ bản, lấy từ kinh nghiệm của các hộ nông dân nhỏ lẻ ở Campuchia. 

Chuẩn Bị Chồi và Gốc Ghép 
Để hình thành một tổ hợp ghép thành công, tầng phát sinh gỗ của gốc ghép và chồi phải thẳng hàng và tiếp xúc 
với nhau. Do đó, chồi ghép và gốc ghép của cây phải có đường kính thân tương tự nhau tại thời điểm ghép (Hình 
4). Tuy nhiên, chồi ghép và gốc ghép có thể không nảy mầm hoặc không có phát triển tốc độ như nhau.  Tiến hành 
thử nghiệm sơ bộ để xác định tốc độ phát triển của cây gốc ghép và chồi ghép trong môi trường trồng của bạn. 
Dựa trên kết quả, trồng cả chồi ghép và gốc ghép để chúng sẵn sàng cho việc ghép trong 14-21 ngày. Theo kinh 
nghiệm ghép chồi cà chua vào gốc ghép cà tím của chúng tôi, gieo hạt cà tím 2-4 ngày trước hạt cà chua sẽ thu 
được đường kính thân tương tự. Hãy gieo nhiều cây hơn mức cần thiết để bạn có nhiều lựa chọn hơn cho tìm 
đường kính gốc phù hợp. Rất hiếm khi được 100% cây ghép sống sót, vì vậy luôn khuyến cáo ghép thêm các cây 
bổ sung để dự phòng vài cây ghép bị hỏng. 

Quy Trình Ghép 
Hai phương pháp phổ biến cho ghép cây cà chua vào gốc cây cà tím là ghép nêm và ghép mối nối. Phương pháp 
ghép có thể được lựa chọn dựa trên đường kính thân của cây con chồi ghép và gốc ghép. Ghép mối nối yêu cầu 
đường kính gốc ghép và chồi ghép phải gần y như nhau. Ghép nêm thường cho phép khác biệt lớn hơn một chút 
về đường kính gốc ghép và cành ghép. Do đó, ghép nêm có thể là lý tưởng đối với những người mới ghép hoặc 



khi khác biệt lớn về kích thước của gốc ghép và chồi ghép. Ngoài ra, vị trí của vết ghép trên thân cành ghép có 
thể được điều chỉnh để có được sự phù hợp gần nhất với đường kính nơi cắt gốc ghép. Với việc ghép cà chua 
của mình ở Campuchia, chúng tôi chỉ sử dụng phương pháp ghép nêm, với kết quả tốt. Hình ảnh ghép nêm của 
một giống cà chua theo nhu cầu của thị trường vào gốc ghép cà chua kháng bệnh được minh họa trên trang 7. 

Hầu hết tất cả cách ghép, kể cả ghép nêm được trình bày ở đây, đều có ba bước cơ bản:  

Chuẩn bị gốc ghép  

Chuẩn bị chồi ghép  

Ghép chồi ghép và gốc ghép lại với nhau. 

Chuẩn Bị Gốc Ghép 
Sau khi hạt cà chua đã nảy mầm và cây con đâm chồi, đảm bảo chọn những cây khỏe mạnh nhất để ghép, mỗi 

cây có 2-4 lá thật (Hình 3, Trang 7).  Sử dụng gốc ghép và cành ghép có đường kính gốc tương tự nhau sẽ giúp 
các đường dẫn (mạch dẫn) thẳng hàng ở liên kết ghép (Hình 3 và 4). 

Cắt bỏ phần trên của cây con gốc ghép bằng một nhát cắt ngang. Phần ngọn của gốc ghép đã bị cắt bỏ và chỉ còn 
lại phần thân (Hình 5 và 6). 

Kẹp được sử dụng để cố định các mảnh ghép. Nếu sử dụng kẹp ống nhựa tự tạo, hãy đặt nó lên phần còn lại của 
thân gốc ghép ngay sau khi cắt và trượt xuống hướng đất (Hình 7). 

Tạo một vết cắt dọc ở chính giữa gốc ghép. Trong hình này, một vết cắt sâu khoảng 4 mm được sử dụng, tương 
ứng với vết khía trên lưỡi dao cạo (Hình 8). 

Chuẩn Bị Chồi Ghép 
Cắt bỏ phần dưới của chồi ghép bằng hai vết cắt. Cắt gốc của chồi ghép bằng vết cắt đầu tiên. Thực hiện vết cắt 

thứ hai tại điểm mà đường kính chồi ghép gần trùng khớp với đường kính gốc ghép (Hình 9). 

Cắt bớt một vài lá của chồi ghép để giúp hạn chế mất nước. Chỉ để lại một hoặc hai ‘lá mầm’ nhỏ (Hình 10). 

Cắt tỉa phần dưới của chồi ghép để tạo thành hình nêm cùn, cắt một nhát ở mỗi bên của chồi ghép. 

Chú ý giữ sạch các bề mặt cắt và không dùng ngón tay chạm vào chúng (Hình 11). 

Ghép Chồi và Gốc Ghép Lại Với Nhau 
Chèn đầu nêm của chồi ghép vào gốc ghép đã cắt đôi (Hình 12). 

Trượt chiếc kẹp nhựa lên khỏi gốc của gốc ghép và đặt chiếc kẹp xung quanh mối ghép. Kẹp ống tự làm được thể 
hiện trong Hình 13. 

Nếu sử dụng một kẹp ghép thương mại, hãy dùng nó lên mối ghép vào lúc này. 

Chăm Sóc Cho Cây Được Ghép 
Đặt cây mới ghép (Hình 14, Trang 8) vào buồng chữa lành càng sớm càng tốt sau khi ghép. Buồng chữa lành là 
một cấu trúc nhỏ có mái che được thiết kế để duy trì độ ẩm cao và giảm cường độ ánh sáng để giảm thiểu sự tích 
nhiệt trong khi cây ghép lành lại (Hình 15). Mục đích chính của buồng chữa lành là giảm thiểu thất thoát nước từ 
chồi ghép. Tấm nhựa trong suốt được dùng để giữ hơi ẩm bay lên từ chảo hoặc bể chứa đầy nước đặt trên sàn 
buồng. Buồng được bọc bằng nhựa đen để giảm độ xuyên sáng. Lưới che nắng phía trên cũng có thể dùng để 
giảm ánh sáng và cho phép không khí lưu thông tốt. Cường độ ánh sáng có thể được kiểm soát khi cần thiết bằng 
cách bổ sung hoặc gỡ bỏ lưới che nắng. Đặt buồng dưới bóng râm tự nhiên cũng có thể làm giảm nhu cầu che 
nắng nhân tạo. Kích thước và kiểu dáng của buồng chữa lành phụ thuộc vào quy mô sản xuất của cây ghép. Một 
trang trại nhỏ hoặc người làm vườn tại nhà có thể tạo ra một buồng chữa bệnh nhỏ từ một mặt phẳng trồng cây 
giống, một mái vòm bằng nhựa, một túi nhựa hoặc thậm chí một cốc nhựa duy nhất. 

Trong tuần đầu tiên sau khi ghép, chồi ghép không thể nhận nước từ gốc ghép. Do đó, điều quan trọng là phải 
duy trì các điều kiện môi trường thích hợp để ngăn ngừa mất nước từ chồi ghép và thúc đẩy sự hình thành nhanh 
chóng của liên kết ghép. Phải mất trung bình 7–10 ngày sau khi ghép để gốc ghép và chồi ghép thiết lập kết nối 
mạch và lên đến 14 ngày để mối ghép lành hoàn toàn, tùy thuộc vào vị trí và khả năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm 
và ánh sáng của bạn (Hình 16). 

Trong tuần đầu chữa lành, duy trì độ ẩm tương đối trên 90% và nhiệt độ khoảng 21-27/29°C, đêm/ngày có vẻ là 
tối ưu. Ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của mức độ ánh sáng phải được xem xét cẩn thận. Cường độ ánh sáng 
cao hơn có thể có lợi cho quá trình chữa lành nếu độ ẩm và nhiệt độ có thể duy trì ở mức trên. Tuy nhiên, ở vùng 



khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ và mức độ ánh sáng thường cao và cần phải che nắng để điều hòa nhiệt độ và độ ẩm 
tương đối. 

Từ tuần thứ hai của quá trình chữa lành, độ ẩm có thể được hạ thấp dần dần, trong khi mức độ ánh sáng nên 
được tăng lên bằng cách định kỳ loại bỏ lớp nhựa đen và/hoặc lưới che nắng. Quá trình này từ từ làm cho cây 
ghép thích nghi với điều kiện nắng đầy đủ trên đồng ruộng. 

 

Hình 15: Nhiều loại vật liệu có nguồn gốc địa phương có thể được sử dụng để tạo ra một buồng chữa lành (Hình ảnh của 
Channaty Ngang thuộc Công ty Mở Rộng Tiểu Bang Ohio). 
 

 

Hình 16: Một tổ hợp ghép lành hoàn toàn. Sự hình thành vết chai (mô sẹo) trên vết ghép liên quan đến cây ghép khỏe mạnh 
thích hợp để sử dụng ngoài đồng ruộng. Các cây thường sẵn sàng để chuyển ra đồng ruộng 2-3 tuần sau khi ghép (Hình ảnh 
của Channaty Ngang thuộc Công ty Mở Rộng Tiểu Bang Ohio). 
 



 

Hình 17: Cà chua được cấy trên ruộng với cụm ghép phía trên mặt đất, và phủ lớp mùn hữu cơ để ngăn không cho đất văng lên 
mô ghép (ảnh của Rick Bates). 
 

 

Hình 18: Nông dân sản xuất nhỏ gặt hái thành quả từ cà chua ghép, được thị trường yêu cầu (hình ảnh của Ry Saren). 
 

Cấy vào Đồng Ruộng 
Mặc dù chồi ghép và gốc ghép thiết lập kết nối mạch sau khoảng 7 ngày, nhưng có thể mất đến 14 ngày kể từ 
ngày ghép để mối ghép lành hoàn toàn (Hình 16). 

Sau khi lấy cây ra khỏi buồng chữa lành, để cây thích nghi ở nơi râm mát, bảo vệ khỏi gió từ 5-7 ngày trước khi 
cấy ra ruộng. Cũng hữu ích để cho chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời vài giờ trước khi cấy. Điều chỉnh 
lịch trình này nếu cần để không gây căng thẳng cho cây trồng khi đưa chúng vào môi trường đồng ruộng. 

Khi cấy, đảm bảo rằng mối ghép vẫn ở trên đường đất (Hình 17). Nếu mối ghép bị chôn dưới đất, chồi ghép sẽ 
bám rễ vào đất và mọi ưu điểm mà gốc ghép mang lại, chẳng hạn như khả năng chống lại các bệnh truyền qua 
đất, sẽ bị vô hiệu. 



Khi cây ghép đã bén rễ trên ruộng và bắt đầu phát triển, hãy kiểm tra và loại bỏ bất kỳ chồi cây nào phát triển từ 
gốc ghép. Đồng thời loại bỏ bất kỳ rễ phụ nào phát triển trên chồi ghép. Để tránh lây nhiễm các bệnh truyền qua 
đất, mô ghép không được tiếp xúc với đất. Phủ nhiều lớp mùn sau khi cấy để giảm bớt đất văng vào cây khi mưa 
hoặc tưới nước. Cây ghép nên được cắm cọc từ hai đến ba tuần sau khi cấy ghép. Điều rất quan trọng là cây phải 
được buộc chặt vào cọc. Điều này sẽ giúp dây leo không bị trượt xuống và cành ghép không tiếp xúc với đất. 

Kết Luận 
Đa dạng hóa trang trại quy mô nhỏ là rất quan trọng để tạo ra các hệ thống lương thực vững chắc, đặc biệt là ở 
các nước như Campuchia, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các điều xấu liên quan đến biến đổi khí hậu. Công nghệ ghép 
rau có thể là một công cụ hữu ích để cải thiện an ninh lương thực vào một trong những thời điểm khó khăn nhất 
trong năm. Ngoài ra, sản xuất và bán rau tại nhà vẫn là một việc kinh doanh cho phụ nữ ở Campuchia. Việc phát 
triển một "bộ công cụ sản xuất rau mùa mưa", bao gồm cả việc ghép cà chua, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ 
thông qua việc tăng cường tiếp cận và tham gia thị trường (Hình 18). Sản xuất cà chua ghép cung cấp một cơ hội 
thâm nhập vào thị trường sản xuất nông sản địa phương hấp dẫn cho phụ nữ sản xuất nhỏ trong mùa mưa, và có 
tiềm năng cải thiện cả dinh dưỡng và kinh tế. Thu nhập hộ gia đình tăng thêm từ việc tăng cường tham gia thị 
trường cũng có tiềm năng mang lại lợi ích trực tiếp cho trẻ em bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận với giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe và thực phẩm bổ dưỡng. 

Các câu hỏi thêm về chủ đề này có thể được đặt trực tuyến trong diễn đàn 'Ghép Cây Cà Chua' trên 
ECHOcommunity Conversations. Chúng tôi cũng mời bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình (thành công hay thất bại) 
và các lời khuyên vì lợi ích của mọi người trong Mạng lưới ECHO ở Châu Á và hơn nữa. 

Tài Liệu Tham Khảo 
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