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Mùa khô, mát mẻ cho khoảng thời gian tốt nhất để sản xuất rau ở vùng nhiệt đới, nếu có một
nguồn cung cấp nước đầy đủ. Áp lực về sâu, bệnh tương đối thấp và nhiệt độ là vừa phải.
Ngược lại, mùa mưa đưa đến một sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm tạo điều kiện cho
sự trở lại của ốc phàm ăn và các loại sâu bệnh khác. Điều này nghĩa là nhiều loại rau quả
hấp dẫn, chẳng hạn như rau diếp và cà chua, rất khó được sản xuất dưới điều kiện mùa mưa
mà không có những yếu tố đầu vào quan trọng như màng nhựa che luống và thuốc trừ sâu.
Chuẩn bị cho mùa mưa đến, nhân viên Ngân hàng ECHO châu Á đã soạn ra một danh sách
gồm 32 loại rau có năng suất cao trong suốt những tháng mưa nhiều nhất. Những cây trồng
này, gồm cả rau thường niên và lưu niên, có thể chịu được sâu bệnh tấn công (như ốc và
nấm) và cung cấp dinh dưỡng căn bản cho bữa ăn hàng ngày. Tiến hành canh tác đồng thời
cả cây thường niên và lưu niên cho chế độ sản xuất và dinh dưỡng tốt hơn và đảm bảo có dự
trữ khi canh tác một loài hay giống nào đó thất bại. Trong danh sách này, chúng tôi nhấn
mạnh chủ yếu đến cây ăn lá và cọng non.
Ở Đông Nam Á, lá và cọng non vốn được thu hoạch với số lượng nhỏ, thay đổi đều đặn giữa
các loài và giống, một việc giống như là việc cắt cỏ hay chăn thả ở cừu bò. Nhiều loại cây
trồng thu hoạch theo cách này có thể tiếp tục cung cấp thực phẩm trong khoảng thời gian
dài hay kéo dài. Ngoài ra, nhiều loại cọng non và hoa thông thường được chế biển như món
phụ hoặc món rau "nhúng" (ví dụ dùng để nhúng nước sốt và món cà ri), chứ không phải là
món ăn là chính. Vì vậy, những loại này không cần số lượng lớn.
Danh sách các loại rau khuyến khích trồng vào mùa mưa này được sắp xếp theo thứ tự bảng
chữ cái theo tên thường gọi. Nó gồm các loại cây trồng thường thấy trong vườn hộ gia đình
và trên bàn của nhân viên ngân hàng hạt giống chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Để có
những hạt giống hay giống giâm cành được đề xuất, xin vui lòng xem ECHO Asia Seed
Bank Catalog (danh mục Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á) của chúng tôi. Tuy nhiên,
không phải mọi giống đều sẵn có tại Ngân Hàng Hạt Giống ECHO. Nếu chúng tôi không
thể cung cấp hạt giống, bạn đọc có thể xem tại ECHO International Seed Bank (Ngân Hàng
Quốc Tế Hạt Giống ECHO) khi có ghi chú. Có vài giới thiệu tới các loài trong tự nhiên hoặc
trong rừng, và tới các loài có thể dễ dàng tìm thấy trong chợ ở địa phương bạn. Như thường
lệ, Ngân hàng hạt giống ECHO châu Á rất khuyến khích việc xem xét tất cả các loài và
giống sẵn có cho bạn ở địa phương.
Các loại rau vào mùa mưa:
Măng tre – giống tre luồng (Dendrocalamus), tre đen
(Gigantochloa) và tầm vông (Thyrsostachys) và những
giống khác
Đặc điểm: Cây tre có nguồn gốc ở nhiều nước Đông Nam Á;
sinh sản nhiều thân cây ("cây luồng") thành các bụi.
Phần ăn được: Măng tre có giá trị dinh dưỡng cao. So với
nhiều loại rau thường ăn, măng tre có hàm lượng axit amin tự
do, protein và chất xơ cao hơn. Ngoại trừ các loại rau cải bắp,
chúng cũng có một hàm lượng vitamin C cao hơn. Những chồi măng mới ăn được phát triển
đặc biệt vào nửa cuối mùa mưa. Măng được luộc, chiên, làm món cà ri và ngâm dấm để ăn.

Khuyến nghị cách trồng: tre đen trồng thường được nhân giống vô tính, ví dụ thông qua việc
tách khóm và giâm gióng tre (thân) hoặc nhánh tre; kỹ thuật phụ thuộc vào từng loại tre. Khi
có cơ hội, những nhánh tre nảy mầm từ hạt cũng có thể dùng được. Trồng tre phải trồng
rông rãi, cách nhau không dưới 3-5 mét (10-16 ft.)
Sâu/bệnh hại có thể gặp: sâu đục thân, bọ đốm, đóng vảy và bọ mạt; thường không nghiêm
trọng.
Cây trà – Tên khoa học là Cnidoscolus chayamansa
Đặc điểm: Một loài xuất hiện khá gần đây ở châu Á, loại trà
này là cây lâu năm với những lá thùy lớn có cọng non dày,
mọng nước và hướng thẳng đứng. Ngân hàng hạt giống ECHO
Á và Ngân hàng hạt giống quốc tế ECHO cung cấp cành giâm
từ giống của 'ECHO’.
Phần ăn được: lá trà non và chồi là nguồn cung cấp protein,
canxi, phốt pho, sắt, vitamin B3, vitamin B2, vitamin B1,
vitamin A và C. Ghi chú quan trọng: lá và cọng trà non sống
chứa chất xyanua và rất độc. Cần đun sôi hoặc hấp trong nồi
hở / mở vung trong 10 phút và đổ bỏ nước đi trước khi dùng.
Khuyến nghị cách trồng: trồng cây như giâm cành, cách nhau
50 cm (1,6 feet) hoặc trồng hơi sát hơn với một hàng cây ăn
được. Cây trà phát triển dưới ánh nắng mặt trời hoặc có một
phần bóng râm; tăng cường tưới nước thường xuyên ở giai đoạn đầu nhưng không chịu
được nước đọng.
Sâu/bệnh hại có thể gặp: không có sâu bệnh hại chính.
Su su – tên khoa học là Sechium edule
Những phần ăn được: quả, rễ, thân, hạt và lá có thể ăn được.
Quả có thể ăn sống hoặc nấu. Những chồi non sẵn có vào mùa
mưa được thu hoạch và chế biến một cách tương tự như bí ngô
và bầu nậm, lớp ngoài cứng hơn và có ít lông tơ trên cọng su
su được tước bỏ để lấy phần mềm hơn có thể ăn được.
Khuyến nghị cách trồng: trồng bằng cách đặt cả trái su su trên
cạnh nghiên của nó vào một hố trên đất. Khuyến khích làm
giàn leo cho su su; không gian cách 2-3 mét (khoảng 7-10
feet). Ở vùng nhiệt đới, su su phát triển mạnh nhất ở những
khu vực cao hơn (800 m hoặc cao hơn) và yêu cầu độ ẩm của
đất phải phù hợp với sản xuất tương xứng.
Sâu/bệnh có thể gặp: rệp, ruồi giấm và một số loài dế.
Cây keo leo – tên khoa học Acacia pennata
Đặc điểm: Với lá có hình lông chim kép ăn được, cây keo leo
được trồng thành bụi, là loại rau lâu năm ở My-an-ma, Thái
Lan, Lào và Cam-pu-chia.
Phần ăn được: Cây keo leo cho ra cọng lá non ăn được quanh
năm, đặc biệt trong suốt mùa mưa. Cọng non có mùi vị và
hương thơm nồng, thường dùng để chiên, thêm vào món trứng
ốp lết hoặc trần qua để ăn như một loại rau nhúng.
Khuyến nghị cách trồng: Cây có thể được trồng từ cành giâm
thân cây hoặc từ hạt. Giống cây nên trồng cách nhau ít nhất là 1 mét (3,3 feet).
Sâu bệnh có thể gặp: Không có sâu bệnh hại chính.

Đậu đũa – tên khoa học là Vigna unguiculata
Đặc điểm: thân bụi hoặc thân leo thường niên. Ngân Hàng Hạt
Giống ECHO Châu Á cung cấp giống ‘Samoeng’ (đậu đũa
thân leo, thấp, hoa màu trắng) và giống ‘Lahu/Mae Ai’ (giống
đậu đũa thân bụi).
Phần ăn được: cọng non và quả; hạt trưởng thành.
Khuyến nghị cách trồng: trực tiếp bằng hạt; không gian cách
30 cm (11.8 in); trồng nơi tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt
trời.
Sâu/bệnh có thể gặp: rệp (phun giấm gỗ hoặc dung dịch tẩy
rửa nhẹ lên cây).
Dưa leo – tên khoa học Cucumis sativus
Đặc điểm: cây thân leo, lá có lông; cây thường niên. Ngân
Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á cung cấp giống "Khmer" cho
ra trái to.
Phần ăn được: Trái non hoặc trái trưởng thành.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt cách 30cm (11.8 inch) và
làm giàn leo hỗ trợ cho cây.
Sâu/bệnh có thể gặp: bướm dưa leo (kiểm soát bằng những
thói quen trồng trọt như vệ sinh môi trường và phủ luống) và
các bệnh về nấm.

Cà tím– tên khoa học là Solanum melongena
Đặc điểm: lá rộng, có lông; quả tròn hoặc thuôn dài; các giống
địa phương sẵn có—thường những quả kích cỡ quả mận hoặc
quả to. Mặc dù loài cây này thường phát triển mạnh nhất vào
mùa mát, một vài loại cà mọc tự nhiên (ví dụ cà dại hoa trắng)
cũng cho năng suất vào mùa mưa. Ngân Hàng Hạt Giống
ECHO Châu Á cung cấp giống cà vàng, giống thường niên
sống lâu cho ra quả dạng bầu bí.
Phần ăn được: Quả. Giống cà vàng của ECHO Châu Á có thể
ăn được khi quả cà màu xanh, rắn, hoặc khi nó chín vàng, lúc
này quả cà mềm nhưng hơi đắng.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt cách nhau 30 cm(11.8 inch)
trên đất thoát nước tốt, ở vùng tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng
mặt trời hoặc hơi râm.
Sâu/bệnh có thể gặp: Các bệnh nấm ở rễ/thân (loại bỏ cây bị nhiễm bệnh ngay lập tức và
luân phiên khu vực sản xuất; phơi đất với màng phủ nhựa trong suốt trong những tháng
nóng nhất cũng được đề xuất).
Rau dớn: tên khoa học là Diplazium esculentum
Đặc điểm: thân thảo lưu niên mọc hoang dọc ven suối ở rừng
hoặc trong vùng đất ngập nước. Cây cho ra những cọng non
hình lông chim ăn được (lá lược). Rau dớn thường được thu
lượm trong tự nhiên và thi thoảng sẵn có ở các khu chợ địa
phương. Canh tác bị hạn chế.
Phần ăn được: những lá lược mới cuộn và những cọng lá non,
mềm.
Đề xuất cách trồng: trồng cây bằng cách tách cây con; phát
triển tốt nhất trong điều kiện ẩm ướt và dưới bóng râm.
Sâu/bệnh có thể gặp: Thỉnh thoảng bị ốc sên.

Cọ đuôi cá – tên khoa học Caryota mitis
Đặc điểm: cọ phát triển thành nhiều thân có lõi bên trong ăn
được, có thể được thu hoạch khi cao xấp xỉ 2-3 mét (7-10
feet); có lá hình "đuôi cá" khác biệt. Được tìm thấy trong tự
nhiên nhưng thường được trồng làm cảnh. Phần ăn được: lấy
cành non ở trong (lõi) bằng cách loại bỏ lớp gỗ ở thân cây; có
vị ngọt/hơi đắng.
Khuyến nghị cách trồng: cọ đuôi cá là loài phân cụm mọc nơi
tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời hoặc bóng râm một
phần. Trồng cây con cách nhau ít nhất 3 mét (khoảng 10 feet);
Chúng sẽ mất ít nhất ba năm để bắt đầu cho ra những cọng
non ăn được.
Sâu/bệnh có thể gặp: không có sâu bệnh hại chính.
Đậu kiếm – tên khoa học Canavalia ensiformis
Đặc điểm: giống thân bụi hoặc thân leo thường niên có hoa
màu tím và ra trái lớn. Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á
cung cấp giống đậu ‘Thai’, một loại thân bụi.
Phần ăn được: quả và cọng còn rất non, hoa. Lưu ý quan
trọng: Hạt đậu kiếm trưởng thành có độc tính nhẹ và không
nên ăn nhiều mà không qua quá trình sơ chế đặc biệt.
Đề xuất cách trồng: trực tiếp bằng hạt, cách nhau 30 cm (11.8
inch) tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời hoặc dưới bóng
râm một phần.
Sâu/bệnh có thể gặp: sâu đục quả ở quả trưởng thành, đặc biệt
trong suốt cuối mùa mưa.

Bồ ngót/rau ngót – tên khoa học Sauropus androgynus
Đặc điểm: cây lâu năm với thân mọc thẳng đứng cho ra cọng
non và những chiếc lá nhỏ thuôn dài. Ngân Hàng Hạt Giống
Echo Châu Á cung cấp cành giâm giống ‘Thái địa phương’ sẵn
có.
Phần ăn được: lá và cọng non mềm.
Khuyến nghị cách trồng: trồng cành giâm đã ra rễ cách nhau
khoảng 30 cm (11.8 inch). hoặc trồng sát hơn làm hàng rào rau
để ăn; phát triển nơi tiếp xúc ánh nắng mặt trời nhưng tốt hơn
trong điều kiện bóng râm một phần.
Sâu/bệnh có thể gặp: vảy bắc và côn trùng hút nhựa cây (áp dụng biện pháp giấm gỗ hoặc
phun "Cornell" được làm từ 5T (muỗng canh) dầu thực vật, 1T bột nở, và 4T xà bông Safer
hoặc 2 muỗng cà phê nước rửa chén nhẹ trong một ga-lông nước (3.79 lít).
Cây Gymnema Quảng Đông (họ thiên lý) – tên khoa học
Gymnema indorum
Đặc điểm: dạng cây leo thân gỗ lâu năm phân bổ rộng rãi
khắp Nam Á, vùng đất Đông Nam Á, Nam Trung Quốc, Đảo
Borneo, Indonesia và Phi-líp-pin. Được tìm thấy trong các
khu vườn và ở các khu chợ địa phương. Dây leo có thể đạt
đến độ dài vài mét hoặc dài hơn.
Phần ăn được: lá mềm và cọng lá non ra quanh năm; thơm
ngon nhất vào mùa khô (đắng nhưng ăn được vào mùa mưa);
chế biến theo nhiều cách khác nhau gồm món trứng ốp lết,

Sâu/bệnh có thể gặp: không có sâu bệnh hại chính.
Cây quý màu (Bụp Giấm) – tên khoa học Hibiscus
sabdariffa
Đặc điểm: Giống thân bụi thường niên có đài hoa, thân và
cọng non màu việt quất đặc trưng.
Phần ăn được: lá và cọng lá non mềm (hơi nhầy và chua) và
đài hoa (cũng chua; dùng làm trà và mứt). Được trồng khi
bắt đầu mùa mưa, lá và cọng non mềm phát triển hầu như
trong suốt mùa mưa. Đài hoa dễ dàng cho thu hoạch vào
mùa khô mát mẻ.
Khuyến nghị cách trồng: trực tiếp bằng hạt cách nhau 50 cm
(1.6 feet) hoặc rộng hơn; ưa điều kiện tiếp xúc hoàn toàn
với ánh nắng mặt trời hơn. Ngân Hàng Hạt Giống ECHO
Châu Á cung cấp giống ‘Miến điện’ cho ra cọng non tốt.
Sâu/bệnh có thể gặp: khả năng có ốc sên phá hoại
Dây bình bát – tên khoa học Coccinia grandis
Đặc điểm: cây thân leo có lá dạng lá thường xuân, hoa màu
trắng và trái nhỏ màu đỏ.
Phần ăn được: cọng lá và dây leo còn non. Quả chín cũng
có thể ăn được.
Khuyến nghị cách trồng: Dây bình bát thường thấy mọc
trong tự nhiên; cọng non được thu lượm bởi những người
hái lượm. Tuy vậy, hạt giống hoặc cây con hoặc những cây
tự mọc có thể dùng để trồng trong các khu vườn. Tốt nhất
nên trồng dọc theo bờ rào hoặc giàn leo; có thể trồng nơi
tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời hoặc nơi bóng râm một phần. Dây bình bát phát
triển xâm lấn và bị cấm trồng ở một số khu vực ngoài vùng bản địa trải dài từ Châu Phi đến
Châu Á. Ngân hàng hạt giống ECHO Châu Á cung cấp hạt giống nhưng đề xuất chỉ trồng
trong vùng bản địa.
Sâu/bệnh có thể gặp: nấm phấn trắng.
Cây so đũa – Sesbania grandiflora
Đặc điểm: Cây mọc cao tới 5 mét cho ra lá kép hình lông
chim và hoa to màu trắng, hồng, đỏ hoặc vàng.
Phần ăn được: hoa (thường được ăn nhất), lá non và quả
(thỉnh thoảng). Hoa để ăn sống, trong món cà ri hay hấp làm
món phụ.. Quả và lá non thỉnh thoảng được dùng để làm
món cà ri dừa trắng.
Khuyến nghị cách trồng: tốt nhất nên trồng cây giống trong đất ẩm nhưng thoát nước tốt.
Phát triển tốt ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc hơi râm. Trồng cây cách
nhau ít nhất vài mét (6-9 feet).
Sâu/bệnh có thể gặp: mạng lá và các loài ăn lá; sâu đục thân; tuyến trùng nốt sưng; một số
đốm lá màu xám; một số virus khảm.
Cây muồng xiêm – tên khoa học Senna siamea
Đặc điểm: một loại cây họ đậu có lá kép hình lông chim mọc
cao từ 15 đến 20 mét. Được trồng phổ biến và thấy trong tự
nhiên. Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á cung cấp hạt
giống từ một giống địa phương.
Phần ăn được: Lá non và hoa. Vị hơi đắng, nhưng được ăn
trong món súp và cà ri hoặc ăn cùng tương ớt. Bột cà ri trộn
lá muồng xiêm truyền thống được cho biết nó dùng như một
loại thuốc nhuận tràng nhẹ; lá chứa chất glycoside, phần lớn

chất này có thể bị giảm đi do đun nấu.
Khuyến nghị cách trồng: có thể trồng trực tiếp bằng hạt hoặc trồng bằng cây con. Nếu bạn
dự định giữ lại những bãi cây nhỏ, có thể để chúng cách nhau từ 1-2 mét (xấp xỉ 3-7 feet).
Khoảng cách giữa các cây trưởng thành hơn là 3 mét (9.8feet) hoặc xa hơn. Ưa ánh nắng
mặt trời hoặc hơi râm; không phát triển tốt ở độ cao trên 1300 mét.
Sâu/bệnh có thể gặp: Không có sâu bệnh hại chính.
Cây lục lạc – tên khoa học Crotalaria juncea
Đặc điểm: lục lạc là cây thường niên với thân mọc cao 1
mét hoặc cao hơn và cho ra hoa màu vàng tươi, quả đầy đặn
và mượt như nhung. Cây lục lạc phát triển tốt vào bất kì thời
điểm nào của năm nếu có độ ẩm thích hợp, và chủ yếu được
dùng làm phân xanh hoặc cây che phủ. Ngân Hàng Hạt
Giống ECHO Châu Á cung cấp giống ‘Chiang Mai’.
Phần ăn được: Hoa được ăn trong món súp hoặc món trứng
ốp lết.
Khuyến nghị cách trồng: tung hạt giống ra. Cây con cách
nhau 30 cm (11.8 inch). Ưa điều kiện tếp xúc hoàn toàn với
ánh nắng mặt trời, phát triển tốt ở hầu hết mọi loại đất nếu
nó không bị ứ nước.
Sâu/bệnh có thể gặp: sâu bướm lục lạc và sâu đục thân.
Khoai lang – tên khoa học Ipomoea batatas
Đặc điểm: dây khoai bò dưới đất, thân thảo lưu niên ra
những chiếc lá lớn hình trái tim và có củ. Nhiều giống khoai
khác nhau (ví dụ củ khoai màu trắng, tím và màu cam) sẵn
có trong những khu chợ địa phương và được trồng rộng rãi.
Phần ăn được: lá và cọng non non, củ khoai cũng ăn được.
Cọng non và lá mềm được chế biến theo nhiều cách khác
nhau, như chần, xào và làm món cà ri.
Khuyến nghị cách trồng: trồng củ hay cành giâm từ nhánh
thân chính của khoai lang; không gian cách 50 cm (1.6 feet);
mọc kín nhanh.
Sâu/bệnh có thể gặp: ốc sên (đặc biệt là những cây con non).
Rau diếp nhiệt đới/rau diếp Ấn Độ - tên khoa học
Lactuca indica
Đặc điểm: cây bán lưu niên tự gieo hạt, mọc nhanh có lá
dài, hình mũi mác. Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á
cung cấp giống ‘ECHO nhiệt đới’.
Phần ăn được: rau diếp là nguồn vitamin A và C tốt. Lá
non có thể ăn sống, lá già hơn có thể ăn sống với giấm, hấp
hoặc luộc.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt cách nhau 50-60 cm
(xấp xỉ 1.6 – 2 feet) cho phù hợp với tính thân bụi tự nhiên
của rau diếp. Phát triển tốt trong điều kiện ẩm ướt. Nếu
trồng trong đất thoát nước tốt, nó có thể chịu được lượng
mưa vượt quá 3500 mm/năm.
Sâu/bệnh có thể gặp : Rệp (phun giấm gỗ hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ lên cây).

Rau khoai môn – tên khoa học Colocasia esculenta
Đặc điểm: thân thảo lưu niên cho ra thân cùi dày với lá hình
tam giác – hình trứng và củ hình bầu dục. Củ và cây con địa
phương được trồng rộng rãi trên toàn khu vực Châu Á/Thái
Bình Dương và có sẵn trong các khu chợ.
Phần ăn được: tùy từng giống, lá non, thân và/hoặc củ có
thể ăn được. Trong số các loại rau, những giống có thân ăn
được xuất hiện phổ biến rộng rãi nhất phần lớn ở các nước
Đông Nam Á. Lưu ý quan trọng: Thông thường, các loài
khoai môn có chứa tinh thể oxalat độc hại đòi hỏi phải đun
sôi và/hoặc chế biến theo những cách khác để làm cho các
phần của cây trở nên an toàn cho xử lý và sử dụng. Một số
giống có tiềm năng hơn những giống khác, vì vậy cũng ảnh
hưởng đến khả năng ăn được. Tham khảo nhiều biện pháp
địa phương cho xử lý và tiêu thụ các loại giống địa phương.
Khuyến nghị cách trồng: trồng củ nơi có ánh nắng mặt trời hoặc bóng râm một phần; không
gian cách khoảng 1 mét (3,3 feet) cho phù hợp với tính lây lan của lá.
Sâu/bệnh có thể gặp: không có sâu bệnh hại chính.
Bí đao (bí phấn trắng) – tên khoa học Benincasa hispida
Đặc điểm: cây thân leo thường niên cho ra quả to, màu sáp,
có năng suất, dài từ 45 đến 60 cm. Ngân Hàng Hạt Giống
ECHO Châu Á cung cấp một giống bí địa phương.
Phần ăn được: cọng lá non được ăn vào suốt mùa mưa khi
dây leo đang phát triển tích cực. Quả và hạt giống thường
sẵn có vào suốt mùa khô.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt cách 50 cm – 1 m (xấp xỉ
1.6 – 3.3 feet), nơi tiếp xúc hoàn toàn với ánh nắng mặt trời
hoặc trong bóng râm một phần.
Sâu/bệnh có thể gặp: bọ cánh cứng ở bí và bọ cánh cứng ăn lá màu vàng.
Đậu rồng – tên khoa học Psophocarpus tetragonolobus
Đặc điểm: cây thân leo lâu năm cho ra quả dài có những
đường viền (cánh). Ngân hàng hạt giống ECHO châu Á
cung cấp giống 'ngày trung tính’ cho ra quả quanh năm
(giống dài ngày nhạy cảm phổ biến chỉ ra quả vào mùa
lạnh).
Phần ăn được: Lá non và quả.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt giống cách ít nhất 30
cm (11,8 inch) cùng với một giàn leo, dưới ánh nắng mặt
trời hoặc trong bóng râm một phần.
Sâu/bệnh có thể gặp: rệp (phun giấm gỗ hoặc dung dịch
tẩy rửa nhẹ lên cây).

Đề cập danh dự: chúng tôi kèm riêng danh sách sau đây, vì chúng có thể phát triển tốt
trong điều kiện mùa mưa nhưng sau đó dễ gặp áp lực về sâu bệnh sau này. Nhìn chung, cả
ba loại giống này sẽ phát triển tốt nhất nếu chúng được trồng vào cuối mùa mưa hoặc
trong suốt mùa khô.

Khổ qua (mướp đắng) – tên khoa học Momordica
charantia
Đặc điểm: thân leo lưu niên ra lá thùy có lông, quả sần
hoặc ghồ ghề, chuyển sang màu vàng cam khi chín. Được
trồng rộng rãi và sẵn có trong các khu chợ địa phương.
Phần ăn được: đầu lá và quả non. Quả chín cứng và vô
cùng đắng. Nấu quả non với món súp hoặc ăn sống
Đề xuất cách trồng: trồng hạt cách nhau 30 cm (11.8 in.)
với một giàn leo; ưa ánh nắng mặt trời.
Sâu/bệnh có thể gặp: côn trùng hút nhựa (áp dụng giải
pháp giấm gỗ hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ lên cây).

Bầu – tên khoa học Lagenaria siceraria
Đăc điểm: thân leo thường niên cho ra trái bầu năng suất
với những hình dạng và kích thước khác nhau (tùy theo
giống). Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á cung cấp
giống ‘Miến Điện’, ‘Om Koi dài’ và giống ‘bầu hồ lô
ECHO’.
Phần ăn được: lá non, cọng non và quả xanh.
Khuyến nghị cách trồng: trồng hạt cùng với một giàn leo
khỏe, cách từ 50 cm – 1 m (xấp xỉ 1.6 – 3.3 feet). dưới ánh
nắng mặt trời hoặc trong bóng râm một phần.
Sâu/bệnh có thể gặp: bọ cánh cứng ở bí và bọ cánh cứng
ăn lá màu vàng.

Mướp – tên khoa học Luffa cylindrical
Đặc điểm: dây leo thường niên cho ra quả dài và hoa màu
vàng. Ngân Hàng Hạt Giống cung cấp giống ‘ECHO’ và
giống ‘Thái quả dài’.
Phần ăn được: Lá non và quả non.
Khuyến nghị cách trồng: Trồng hạt cách nhau khoảng 1
mét (3.3 feet) với giàn leo, ưa ánh sáng mặt trời.
Sâu/bệnh có thể gặp: Ốc sên và côn trùng hút nhựa cây.
Mướp thường phát triển tốt lúc đầu vào đầu mùa mưa,
nhưng thường đi xuống về lâu dài do áp lực về sâu bệnh và ốc sên.
Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn đọc kinh nghiệm của bạn về các loại rau và/hoặc
bất kỳ giống mùa mưa khác mà bạn đã trồng. Để tham gia diễn đàn trực tuyến, click vào:
Community Forum
Kimberly Duncan, một thực tập sinh ECHO làm việc tại Nông Trại Toàn Cầu ở Ft. Myers
trước đây, hiện tại là thực tập sinh làm việc cho ECHO Châu Á. Niemet Chompoothong giữ
vị trí một trợ lý giám đốc của Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á. Rick Burnette là giám
đốc Trung Tâm Tác Động ECHO Châu Á.
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