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Cách trồng ngô của người Hmong 

thôn Tả Cán Hồ

Nhóm nghiên cứu: Cán bộ thực địa 
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Chọn giống

• Chọn bắp ngô to, đều hạt,

không bị mốc hỏng.

• Khi tách bỏ những hạt bé ở

phần ngọn và 1 số hạt ở

phần cuống bắp ngô. Lấy

hạt ở giữa bắp.

• Chọn hạt có tim vàng, trắng,

không chọn những hạt có

tim đen
Chọn hạt ngô giống
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Chọn đất

• Đất trồng ngô tốt là đất có

mầu đen, mềm.

• Nơi thường có đất tốt là

những nơi gần rừng hoặc

nơi có những hòn đá mầu

đen nhỏ bằng bàn tay.

Hình ảnh đất trồng ngô
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Làm đất

• Tháng 1, tháng 2 âm bắt đầu
làm đất trồng ngô.

• Đầu tiên phải phát sạch cỏ,
cây bụi sau đó phơi khô có
thể đốt nếu quá nhiều cây.

• Sau khi đất làm sạch cỏ
dùng trâu để cày, cày xong
thì bừa.

• Nơi trâu không cày được thì
dùng cuốc.

• Đất trồng ngô không cần
làm quá nhỏ, mịn.

Hình ảnh đất trồng ngô
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Xứ lý giống trước khi trồng

• Đối với mùa khô thì ngô phải
ngâm khoảng nửa ngày.

• Với 1 số hộ gia đình đất trồng
ngô thường có sâu, kiến ăn hạt
ngô.

• Để xử lý bà con thường dùng
loại thuốc trừ sâu có tên là:
Sùa mú đề

• Thuốc này có giá 7.000 có
nguồn gốc từ Trung Quốc

• Thuốc này bị cấm sử dụng.

• Thuốc có dạng bột, trộn với
ngô đã ngâm nước, sau đó trộn
thêm phân chuồng.

• Trộn xong thì đưa đi trỉa ngô.

Hạt giống ngô đã sử lý
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Trỉa ngô

• Mùa trỉa ngô là tháng 2 âm

lịch.

• Trước khi trỉa dùng trâu cày

thành luống (nếu không cày

được thì cuốc). Luống cách

luống khoảng 30cm

• Tiến hành trỉa: có 1 người

trỉa ngô riêng, người lấp đất

riêng.
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Trỉa ngô (tiếp)

• Người trỉa ngô dùng 2 dụng

cụ: 1 đựng hạt ngô giống và

1 hót đựng phân (phân này

là lân trộn với phân chuồng)

• Khi trỉa 1 tay bỏ ngô, 1 tay

bỏ 1 lắm phân ( bỏ cùng 1

lúc)

• Mỗi hốc khoảng 3 đến 4 hạt

ngô. Mỗi hốc cách nhau

khoảng 50cm

Hình ảnh trỉa ngô
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Chăm sóc

• Ngô trỉa xong khoảng 2 tuần thì đi kiểm tra 

những hốc nào không mọc thì trỉa bổ xung.

• Khoảng 45 ngày thì làm cỏ.

• Sau 45 ngày tiếp làm cỏ lần 2.

• Mỗi lần làm cỏ lại tiếp tục bón thêm phân đạm 

cho ngô.
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Thu hoạch

• Làm cỏ lần 2 đợi ngô chín 
vàng thì đi thu hoạch

• Thu hoạch ngô vào tháng 8 
âm.

• Bẻ ngô về không phơi mà để 
rộng trên gác

• Để khoảng 1 tháng thì xếp 
thành hàng.

• Ngô được dùng để chăn 
nuôi và nấu rượu.

• Thân ngô để khô sau đó lấy 
về nhà đun

Nơi để ngô của người dân
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Bảo quản

• Ngô không cần bảo quản cầu kỳ

• Chỉ cần để trên gác nhà khi nào dùng thì lấy
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