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hính phủ vừa ban hành
Nghị định số 83/2018/
NĐ-CP về khuyến nông. Nghị
định nêu rõ chính sách chuyển
giao công nghệ trong nông
nghiệp thông qua hoạt động
khuyến nông như: Chính sách
bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo;
chính sách thông tin tuyên
truyền; chính sách xây dựng
và nhân rộng mô hình; chính
sách khuyến khích hoạt động
tư vấn, dịch vụ khuyến nông…
Nghị định có hiệu lực thi hành
từ ngày 10/7/2018.
Chính sách bồi dưỡng,
tập huấn, đào tạo
Theo Nghị định, đối tượng
nhận chuyển giao công nghệ
được hỗ trợ tối đa 100% chi
phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi
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ở trong thời gian tham dự đào
tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo
sát học tập khuyến nông theo
quy định hiện hành. Đối tượng
chuyển giao công nghệ được
hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài
liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong
thời gian tham dự đào tạo, tập
huấn, bồi dưỡng, khảo sát học
tập khuyến nông theo quy định
hiện hành; người tham gia
giảng dạy, trợ giảng, hướng
dẫn tham quan, tổ chức lớp
học được hưởng 100% các
chế độ theo quy định hiện
hành. Ưu tiên đào tạo cán bộ
khuyến nông là nữ, người dân
tộc thiểu số.
Chính sách thông tin
tuyên truyền
Theo Nghị định, ngân sách
nhà nước hỗ trợ tối đa 100%
kinh phí xây dựng nội dung
tuyên truyền khuyến nông trên
các phương tiện thông tin đại
chúng, xuất bản tạp chí, tài
liệu, ấn phẩm khuyến nông,
tổ chức sự kiện khuyến nông
(hội nghị, hội thảo, hội thi, hội
chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa
1

đàm), xây dựng và quản lý cơ
sở dữ liệu thông tin khuyến
nông và các hình thức thông
tin tuyên truyền khuyến nông
khác. Đối tượng chuyển giao,
đối tượng nhận chuyển giao
công nghệ khi tham dự các sự
kiện khuyến nông được hỗ trợ
chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn,
nơi ở theo quy định hiện hành.
Chính sách xây dựng và
nhân rộng mô hình
Chính sách hỗ trợ xây
dựng mô hình trình diễn được
nêu rõ như sau: Mô hình trình
diễn ở địa bàn khó khăn, đặc
biệt khó khăn, biên giới, hải
đảo, địa bàn bị ảnh hưởng của
thiên tai, dịch hại, biến đổi khí
hậu theo công bố của cấp có
thẩm quyền được hỗ trợ tối đa
100% chi phí về giống, thiết bị,
vật tư thiết yếu để xây dựng
mô hình.
Mô hình trình diễn ở địa
bàn trung du, miền núi, bãi
ngang được hỗ trợ tối đa 70%
chi phí về giống, thiết bị, vật
tư thiết yếu để xây dựng mô
hình. Mô hình trình diễn ở địa
bàn đồng bằng được hỗ trợ tối
đa 50% chi phí về giống, thiết
bị, vật tư thiết yếu để xây dựng
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mô hình. Mô hình ứng dụng
công nghệ cao được hỗ trợ
tối đa 40% tổng kinh phí thực
hiện mô hình (đối với tất cả
các địa bàn). Mô hình tổ chức
quản lý sản xuất kinh doanh
nông nghiệp được hỗ trợ tối
đa 100% kinh phí thực hiện
mô hình nhưng không quá 100
triệu đồng/mô hình (đối với tất
cả các địa bàn).
Chính sách khuyến khích
hoạt động tư vấn, dịch vụ
khuyến nông
Nghị định nêu rõ, tổ chức,
cá nhân hoạt động khuyến
nông được tham gia tư vấn và
dịch vụ khuyến nông quy định
Nghị định này và theo quy định
của pháp luật hiện hành. Tổ
chức, cá nhân hoạt động tư
vấn và dịch vụ khuyến nông
được ưu tiên thuê đất, vay vốn
ưu đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí
theo quy định của pháp luật
hiện hành. Chi phí dịch vụ, tư
vấn khuyến nông do các bên
thỏa thuận. Việc quản lý, sử
dụng các khoản thu từ dịch vụ,
tư vấn khuyến nông theo quy
định của pháp luật hiện hành.
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Xã hội hóa khuyến nông,
chuyển giao công nghệ
trong nông nghiệp
Cũng theo Nghị định, các tổ
chức, cá nhân tham gia xã hội
hóa hoạt động khuyến nông,
chuyển giao công nghệ trong
nông nghiệp được hưởng các
chính sách sau: Được vinh
danh, quảng bá, giới thiệu sản
phẩm thuộc quyền sở hữu
của tổ chức, cá nhân khi thực
hiện hoạt động khuyến nông,
chuyển giao công nghệ có hiệu

quả, có tác động tốt đến sản
xuất kinh doanh nông nghiệp;
được cơ quan quản lý nhà
nước về khuyến nông hướng
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi
tham gia hoạt động khuyến
nông, chuyển giao công nghệ
trong nông nghiệp; được
hưởng các chính sách ưu đãi
về thuế, lệ phí, vay vốn, thuê
đất và các chính sách khác
theo quy định của pháp luật
hiện hành…
Nguồn: vpcp.chinhphu.vn

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
KỸ THUẬT CANH TÁC DƯA
LƯỚI TRONG NHÀ MÀNG
THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ CAO
1. Chọn giống
Tùy theo điều kiện và nhu
cầu của thị trường có thể chọn
giống có hình thức, chất lượng
phù hợp.
Cây giống khi trồng phải
đạt các tiêu chuẩn tối thiểu:
Số ngày gieo ươm:
10 – 15 ngày.
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Chiều cao cây: 12 – 15cm.
Đường kính thân: 2 – 5mm.
Số lá thật: 2 – 3 lá.
Tình trạng cây xuất vườn:
Cây khoẻ mạnh, không dị
hình, không bị dập nát, ngọn
phát triển tốt, không có các
biểu hiện nhiễm sâu bệnh.
2. Chuẩn bị cây con
Sử dụng các khay ươm cây
để gieo hạt. Khay ươm thường
làm bằng vật liệu xốp, có kích
thước dài 50cm, rộng 35cm,
cao 5cm (có 50 lỗ/khay).
3

Sử dụng mụn xơ dừa hoặc
trộn với tro trấu và phân hữu
cơ để làm giá thể gieo hạt.
Mụn xơ dừa: phải xử lý chất
chát (tanin) trước khi trồng. Xử
lý bằng cách ngâm và xả, thời
gian xử lý là 7 - 10 ngày (lúc
này nước xã đã trong) thì đem
trồng được.
Phân hữu cơ: sử dụng
phân trùn quế hoặc phân
chuồng đã hoai mục. Phân
này đã được xử lý nguồn bệnh
bằng Tricoderma (Dùng 500gr
Tricoderma pha với 150 – 200
lít nước cho 5 - 6 khối phân
chuồng rồi tưới hoặc phun xịt
đều dịch pha lên đống ủ. Ủ bạt
để giữ ẩm và giữ nhiệt từ 10 15 ngày. Định kỳ đảo trộn để
đảm bảo bào tử phân tán đều
và cung cấp oxy).
Giá thể dùng gieo hạt gồm
phân hữu cơ, mụn xơ dừa và
tro trấu đã qua xử lý và được
phối trộn theo tỷ lệ 70% mụn
xơ dừa + 20% phân hữu cơ
+ 10% tro trấu, giá thể được
cho vào đầy lỗ mặt khay, sau
đó tiến hành gieo 1 hạt/lỗ. Khi
gieo xong tưới nước giữ ẩm
và hằng ngày tưới nước giữ
ẩm đảm bảo cho hạt nảy mầm
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đồng đều, khay ươm được đặt
trong nhà ươm có che mưa
và lưới chắn côn trùng. Sau
khi thấy hạt nảy mầm, bắt đầu
xuất hiện lá thật thứ nhất thì
phun phân bón lá Growmore
30-10-10 để phun qua lá, nồng
độ là 1g/lít nước.
Trong vườn ươm cần chú
ý: Phòng trừ bọ phấn trắng, bọ
trĩ là môi giới truyền bệnh virus
cho dưa lưới (triệu chứng được
miêu tả giống phần phòng trừ
sâu bệnh). Ngoài ra cần phòng
trừ bệnh héo rũ cây con. Tốt
nhất cây nên gieo trong nhà
màng có lưới ngăn côn trùng.
3. Chuẩn bị giá thể trồng
- Trồng đất
+ Luống rộng 1,2m, cao
40 cm, khoảng cách giữa các
luống 40 - 60cm.
+ Bón vôi: khử trùng đất,
cung cấp nguồn Canxi, điều
chỉnh độ pH của đất trồng.
+ Sử dụng một số chế phẩm
sinh học để phòng trừ nấm
bệnh và cải tạo đất: Chế phẩm
nấm Trichoderma, chế phẩm
diệt tuyến trùng, chế phẩm
nấm xanh Metarzhium diệt
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sùng cắn rễ, chế phẩm EM
cung cấp hệ vi sinh vật phân
giải, tăng độ màu mỡ của đất
giúp cây hấp thu dinh dưỡng
nhanh và phòng trừ được nấm
bệnh trong đất (chế phẩm nấm
xanh Metarzhium và chế phẩm
EM có tại Trung tâm).
+ Làm cỏ: Quản lý cỏ dại tốt
sẽ hạn chế được sâu hại. Sử
dụng màng phủ nông nghiệp là
biện pháp phổ biến.
+ Sau mỗi vụ trồng nên lật
đất, lấy hết rễ cũ, phơi nắng để
diệt trừ nguồn bệnh.
- Trồng trong giá thể
+ Giá thể được sử dụng là
mụn xơ dừa, trước khi trồng
cần phải xử lý tanin. Sử dụng
hồ chứa để xử lý mụn xơ dừa
bằng cách ngâm và xả, sáng
bơm nước vào hồ đến đầy,
chiều xả sạch nước, thời gian
xử lý từ 7 - 10 ngày (lúc này
nước xả đã trong) thì đem
trồng được.
4. Trồng và chăm sóc
- Trồng cây
+ Nên trồng vào buổi chiều
mát, khi trồng đặt cây nhẹ
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nhàng để tránh tổn thương
cây con, không nén quá chặt.
Sau khi trồng phải tưới nước
ngay để cây không bị héo. Cần
trồng dự phòng 5 - 10% cây
con đúng tuổi để dặm.
+ Đối với trồng túi nilon:
trồng 1 cây/túi.
+ Đối với luống trồng: Trồng
2 hàng/luống và cây x cây:
40cm.
- Mật độ, khoảng cách trồng
+ Mùa khô: Trồng hàng kép:
hàng x hàng 1,4m, cây x cây
40cm theo kiểu nanh sấu, mật
độ: 2.500 – 2.700 cây/1000m2.

+ Mùa mưa: Trồng hàng
kép, cây x cây 50cm, hàng x
hàng 1,4m, mật độ 2.200 2.500 cây/1000m2.
+ Từ 7-10 ngày sau trồng,
tiến hành kiểm tra, trồng dặm
lại các cây bị chết.
- Tưới nước và bón phân
+ Tưới tưới: Sử dụng nước
giếng khoang hay nước song
suối, pH từ 6-7, nước không
mặn, không phèn. Chế độ tưới
cho dưa lưới được thực hiện
như sau: (xem bảng)
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Giai đoạn

Lượng nước (lít/cây/ngày)

Trồng – 14 ngày

0.5 - 0.8

Trồng 15 ngày – ra hoa

1 - 1.8

Đậu quả - thu hoạch

2 - 2.5

+ Bón phân: Lượng phân
bón có thể khác nhau, tùy vào
độ màu mỡ của đất. (xem bảng)

Loại phân
Vôi

Bón
lót

Tưới thúc
5 - 10 ngày
sau trồng

Bón thúc

Tổng
lượng
phân
45 - 55 ngày
2
(kg/1000m
)
sau trồng

50

-

-

50

1,000

-

-

1,000

NPK 15:15:15:4

70

-

10

80

Lân

20

DAP

-

5

-

5

KNO3

-

-

5

5

Phân chuồng

20

- Chăm sóc

+ Khi trồng được 7-10
ngày, bắt đầu treo dây cố định
cây, đến giai đoạn ra hoa tiến
hành thụ phấn bằng ong hoặc
thụ phấn thủ công cho dưa
lưới.
+ Thụ phấn thủ công: Thụ
phấn bằng thủ công là lấy bông
đực để chụp vào bông cái, thụ
phấn từ lúc sáng sớm và thụ
trước 9h sáng để đảm bảo hạt
phấn còn sống.
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+ Sử dụng Ong mật
để thụ phấn, thả 1 thùng
Ong/1000m2 (thùng Ong có 3 cầu).
+ Tỉa bỏ các cành nách
để tạo thông thoáng, hạn chế
sâu bệnh và sự tiêu hao dinh
dưỡng.
Mỗi cây để lại từ 1 - 4 quả,
để quả ở lá thứ 10 – 15. Sau
đó tỉa hết các cành nách tạo
thông thoáng và hạn chế sự
tiêu hao dinh dưỡng. Sau khi
quả có đường kính từ 2 – 4cm
6

thì tiến hành hãm ngọn (lúc
này cây đã có lá thứ 23 - 25,
tương đương khoảng 40 ngày
sau trồng) để cây tập trung
dinh dưỡng nuôi quả.
- Thu hoạch
+ Cây sau nở bông 30 –
40 ngày (dưa vỏ trơn), 45 – 55
ngày (dưa lưới, hamiqua)  là có
thể thu hoạch. Khi cây tuyển
trái có thể lấy chỉ màu làm dấu
phân biệt ngày nở bông để
phán đoán ngày thu hoạch (nếu
là giống dưa khi chín vỏ không
chuyển màu) hoặc nhìn vào
màu sắc vỏ trái (giống dưa chín
chuyển màu). Thu hoạch lúc tản
sáng, khi nhiệt độ còn thấp.
-  Bảo quản sau thu hoạch
+ Xử lý dưa lưới bằng
dung dịch H2O2 (10-50ppm)
hay chlorine (100ppm) có thể
giảm thiểu hầu hết những vi
sinh vật gây hại trong đó có
Salmonella spp. và tăng thời
gian bảo quản thêm 4 đến 5
ngày so với quả không xử lý.
+ Có nhiều phương pháp
bảo quản dưa lưới: Kiểm soát
nhiệt độ, nồng độ CO2, O2, xử
lý 1 – MCP, sử dụng màng bao
sinh học,…
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5. Phòng trừ sâu bệnh hại
-  Bọ trĩ (Thrips palmi Karny)
+ Bọ trĩ có phổ ký chủ rộng,
gây hại trên 36 họ cây trồng
bao gồm: họ cà, họ hành tỏi,
họ bầu bí, họ cúc, họ đậu, cây
lúa, cây bông… Đặc biệt gây
hại nặng trên các cây thuộc họ
bầu bí và họ cà.
+ Bọ trĩ phát triển mạnh
trong điều kiện thời tiết nóng
và khô. Vòng đời trung bình
15 - 18 ngày. Chúng gây hại
nặng từ giai đoạn cây con đến
ra hoa, đậu trái.
-  Biện pháp phòng trừ Bọ trĩ
+ Dùng bẫy dính dẫn dụ bọ trĩ.
+ Sử dụng thiên địch: Nhện
nhỏ Amblyseius cucumber và
các loại bọ xít bắt mồi Orius
sauteri và Orius strigicolly.
+ Chăm sóc cho cây sinh
trưởng tốt. Trong mùa khô
nóng, tưới đều đặn bằng cách
phun mưa để cho vườn dưa
ẩm và mát, hạn chế bọ trĩ phát
triển.
+ Ngắt bỏ những lá, hoa có
mật độ bọ trĩ cao.
+ Bọ trĩ có sức kháng thuốc
cao và nhanh quen thuốc, vì
7

vậy cần dùng các thuốc có tác
dụng tiếp xúc mạnh và thay đổi
loại thuốc giữa các lần phun.
Sử dụng các thuốc có hoạt chất
Thiamethoxam: Actara 25WG;
Imidacloprid: Confidor 100SL,
Admire
50EC...;
Matrine:
Sokupi 0.36AS, Dinotefuran:
Oshin 20WP, Chat 20WP.
- Bọ phấn (Bemisia tabaci)
+ Bọ trưởng thành hoạt
động vào sáng sớm và chiều
mát. Sâu non bò chậm chạp
trên lá, cuối tuổi 1 chúng ở mặt
dưới lá, tại đó lột xác và sống
cố định cho đến lúc hoá trưởng
thành. Bọ phấn hút nhựa cây
làm cho cây có thể bị héo, ngã
vàng và chết. Bọ phấn tiết ra
dịch ngọt là môi trường cho
nấm muội đen phát triển.
+ Bọ phấn còn truyền các
bệnh virus gây bệnh cho cây.
- Biện pháp phòng trừ Bọ phấn

+  Vệ sinh vườn trồng, ngắt
bỏ lá già, các bộ phận bị hại
đặc biệt là các loại cỏ dại là ký
chủ của bọ phấn xung quanh
vườn nhằm hạn chế lây lan.
+  Dùng bẫy dính màu vàng
để thu hút và tiêu diệt bọ phấn
trưởng thành (áp dụng để dự
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báo thời điểm xuất hiện của
trưởng thành).
+ Khi ruộng bị nhiễm
bọ phấn có thể dùng luân
phiên các loại thuốc có hoạt
chất sau: Thiamethoxam:
(Actara 25WG), Dinotefuran:
(Oshin 20WP, Chat 20WP);
Oxymatrine: (Vimatrine 0.6 L);
Citrus oil: (MAP Green 10AS),
Garlic juice (BioRepel 10 SL,
Bralic – Dầu Tỏi 1.25SL).
Pyrethrins 2.5% + Rotenone
0.5% (Biosun 3EW); Bacillus
thuringiensis var. kurstaki
1.6% + Spinosad 0.4% (Ximen 2SC).
-  Bệnh phấn trắng
+   Bệnh do nấm Erysiphe
cichoracearum De Candolle
gây ra. Giai đoạn sinh sản
vô tính Oidium ambrosiae
Thiimen.
+ Trong thời kỳ sinh
trưởng, bệnh lây lan nhanh
bằng bào tử nhờ không khí và
gió. Bào tử phân sinh nảy mầm
thuận lợi ở nhiệt độ 20 - 240C
và độ ẩm không khí cao. Tuy
vậy, bệnh vẫn có thể phát triển
được trong điều kiện khô hạn.
Sợi nấm và quả thể bảo tồn
trên tàn dư cây bệnh.
8

- Biện pháp phòng trừ bệnh
phấn trắng
+ Đặc biệt chú ý thu dọn
sạch tàn dư thân lá bị bệnh,
tiêu diệt cỏ dại.
+ Ngắt bỏ lá bệnh.
+ Mật độ trồng thưa hợp lý.
+ Phun thuốc phòng trừ
kịp thời ngay sau khi phát
hiện bệnh. Dùng Score
250EC
(Difenoconazole),
Topsin M 70WP (Thiophanatemethyl).
- Bệnh sương mai giả
(bệnh phấn vàng)
+ Bệnh phấn vàng do
nấm
Pseudoperonospora
cubensis gây ra.
+ Bệnh thường gây hại từ
lá gốc phát sinh dần lên phía
trên. Bệnh phát sinh sớm từ
khi cây có 3 lá thật và càng
cuối vụ càng nặng. Bệnh gây
hại làm lá rụng, dưa tàn sớm
giảm năng suất cây trồng.
+  Bệnh lây lan qua tàn dư
cây bệnh, cỏ dại. Trong điều
kiện thuận lợi nấm bệnh lây lan
bằng bào tử phân sinh.
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+ Sự phát triển của bệnh
rất thuận tiện khi có điều kiện
ẩm độ cao và nhiệt độ tương
đối thấp thích hợp.
- Biện pháp phòng trừ
bệnh sương mai giả
+ Đặc biệt chú ý thu dọn
sạch tàn dư thân lá bị bệnh,
tiêu diệt cỏ dại.
+ Ngắt bỏ lá bệnh.
+ Mật độ trồng thưa hợp lý.
+ Phun thuốc phòng trừ
kịp thời ngay sau khi phát
hiện bệnh. Dùng Score
250EC
(Difenoconazole),
Topsin M 70WP (Thiophanatemethyl).
-  Bệnh nứt thân chảy nhựa:

+   Bênh gây hại chủ yếu
trên thân, đôi khi trên lá và
cuống quả. Trên thân vết bệnh
lúc đầu là đốm hình bầu dục,
màu xám trắng, kích thước
1 - 2cm, vết bệnh hơi lõm,
làm khuyết một bên thân hay
nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa
màu nâu đỏ ứa ra thành giọt,
sau đổi thành màu nâu sẫm và
khô cứng lại. Bệnh nặng làm
thân cây bị nứt thành vệt dài
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và chảy nhựa nhiều hơn, trên
đó có những hạt nhỏ màu đen
(các ổ bào tử nấm), cả cây có
thể bị khô chết.
+ Trên lá, đốm bệnh không
đều đặn và lan rộng dần, có
màu nâu xám nhạt. Bệnh
thường xuất hiện từ bìa lá lan
vào theo những mảng hình
vòng cung, trên đó có các ổ
bào tử màu đen, lá bị cháy, khô
rụng.
+ Trên cuống quả, triệu
chứng bệnh giống như trên
thân, có thể nứt và chảy nhựa,
quả nhỏ hoặc bị rụng sớm.
+  Do nấm Mycosphaerella
melonis gây ra. Nấm tồn tại
trong tàn dư cây bệnh, lây lan
bằng bào tử. Thời tiết nóng và
mưa nhiều thích hợp cho bệnh
phát triển.
- Biện pháp phòng trừ
bệnh nứt thân chảy nhựa
+ Thu dọn tàn dư cây trồng.
+  Bón phân đạm vừa đủ.
+ Phun ướt đẫm cây
dưa và gốc: Bavistin 50FL
(Carbendazim);
Carbenda
50SC Carbendazim); Dithane
M45
80WP
(Mancozeb);
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Manozeb 80WP (Mancozeb),
Top
70WP
(Thiophanate
methyl),…
Nguồn: http://skhcn.binhthuan.gov.vn

QUY TRÌNH TRỒNG CÂY
THANH LONG RUỘT ĐỎ
1. Giới thiệu
Cây thanh long (tên tiếng
Anh là Pitahaya, hay còn
gọi là Dragon fruit, thuộc họ
Xương rồng, có nguồn gốc ở
các vùng sa mạc thuộc Mehico
và Colombia. Thanh long được
người Pháp đem vào trồng ở
Việt Nam trên 100 năm nay,
nhưng mới được đưa lên
thành hàng hóa từ thập niên
1980.
2. Đặc điểm sinh học
2.1. Sinh thái
Là cây có nguồn gốc nhiệt
đới, chịu hạn giỏi, nên được
trồng ở những vùng nóng. Một
số loài chịu được nhiệt độ từ
500C - 550C . Nhưng nó không
chịu được giá lạnh. Chúng
thích hợp khi trồng ở các nơi
có cường độ ánh sáng mạnh,
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vì thế hễ bị che nắng thân cây
sẽ ốm yếu và lâu cho quả.
Cây mọc được trên nhiều loại
đất khác nhau như đất xám
bạc màu (Bình Thuận), đất
phèn (TP.HCM), đất đỏ Bazan
(Hướng Hóa), đất cát (Triệu
Trạch- Quảng Trị)…; nó có khả
năng thích ứng với các độ chua
(pH) của đất rất khác nhau. Khi
trồng thanh long nên chọn các
chân đất có tầng canh tác dày
tối thiểu 30 - 50cm và để có
năng suất cao nên tưới và giữ
ẩm cho cây vào mùa nắng.
2.2. Thực vật học
2.2.1. Rễ cây
Khác hẳn với chồi cành, rễ
thanh long không mọng nước
nên nó không phái là nơi tích
trữ nước giúp cây chịu hạn.
Cây thang long có hai loại rễ:
Địa sinh và khí sinh.
Rễ địa sinh phát triển từ
phần lõi ở gốc hom. Sau khi
đặt hom từ 10 - 20 ngày thì từ
gốc hom xuất hiện các rễ tơ
màu trắng, số lượng rễ tăng
dần và kích thước của chúng
cũng tăng dần theo tuổi cây,
những rễ lớn đạt đường kính
từ 1 - 2cm. Rễ địa sinh có
nhiệm vụ bám vào đất và hút
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các chất dinh dưỡng nuôi cây.
Rễ phân bố chủ yếu ở tầng đất
mặt (0 - 15cm).
Rễ khí sinh mọc dọc theo
thân cây phần trên không, bám
vào cây chống (choái) để giúp
cây leo lên giá đỡ. Những rễ
khí sinh nằm gần đất sẽ đi dần
xuống đất.
2.2.2. Thân, cành
Thanh long trồng ở nước
ta có thân, cành trườn bò
trên trụ đỡ. Thân chứa nhiều
nước nên nó có thể chịu hạn
một thời gian dài. Thân, cành
thường có ba cánh dẹp, xanh.
Tiết diện ngang cho thấy có
hai phần: Bên ngoài là nhu
mô chứa diệp lục, bên trong
là lõi cứng hình trụ. Mỗi cánh
chia ra làm nhiều thùy có chiều
dài 3 - 4cm. Đáy mỗi thùy có
từ 3 - 5 gai ngắn. Chúng sử
dụng CO2 trong quang hợp
theohệ CAM (Crassulacean
Acid Metabolism) là một hệ
thích hợp cho các cây mọc ở
vùng sa mạc.
2.2.3. Hoa
Thanh long là cây ngày
dài. Trung bình có từ 4 - 6 đợt
ra hoa rộ mỗi năm.
11

Hoa lưỡng tính, rất to, có
chiều dài trung bình 25 - 35cm,
nhiêu lá đài và cánh hoa dính
nhau thành ống, nhiều tiểu nhị
và 1 nhụy cái dài 18 - 24cm,
đường kính 5 - 8mm, nuốm
nhụy cái chia làm nhiều nhánh.
Hoa thường nở tập trung từ 20
- 23 giờ đêm và đồng loạt trong
vườn. Từ nở đến tàn kéo dài độ
2 - 3 ngày. Thời gian từ khi xuất
hiện nụ tới hoa tàn độ 20 ngày.

2.2.4. Quả và hạt
Sau khi hoa thụ tinh, bầu
noãn sẽ phát triển thành quả
mọng (cactus pears), trong
10 ngày đầu tốc độ phát triển
tương đối chậm, sau đó tăng
rất nhanh về cả kích thước lẫn
trọng lượng. Thời gian từ khi
hoa thụ tới thu hoạch chỉ từ 22
- 25 ngày. Quả thanh long hình
bầu dục có nhiều tai lá xanh
(do phiến hoa còn lại), đầu quả
lõm sâu tạo thành “hốc mũi”.
Khi còn non vỏ quả màu xanh,
lúc chín chuyển qua đỏ tím rồi
đỏ đậm.
3. Giống trồng
Một số người cho rằng
thanh long ở Việt Nam có ba
giống: dạng quả tròn, quả dài,
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quả chôm chôm (quả nhỏ).
Qua điều tra nhận thấy có cả 3
dạng quả trên cùng một cành,
trên cùng một cây. Dạng quả
tùy thuộc vào điều kiện sinh
thái, nhất là chế độ ánh sáng
và chế độ chăm sóc.
4. Kỹ thuật trồng trọt
4.1. Chuẩn bị đất
4.1.1. Đất cao
Khi có điều kiện hầu hết
các chân đất đều được bà
con khai thác trồng thanh long
như đất rừng, đất thổ cư, các
khu vườn tạp. Phần lớn là đất
xám bạc màu, nhiều cát. Có
nơi khai thác tới sát chân núi.
Công việc chuẩn bị đất tương
đối đơn giản: cắm cọc, đào lỗ
xuống trụ. Sau khi chôn xong
trụ thì đào âm quanh trụ sâu
độ 10 - 20 cm, đường kính
1,5 m, bón lót phân chuồng rồi
phủ lớp đất mặt lên sau đó đặt
hom.
4.1.2. Đất thấp
Trên các chân đất thấp cần
lên líp hoặc ụ để tránh ngập
nước vào mùa mưa. Hễ bị
ngập nước một vài tuần nhánh
thanh long sẽ vàng, khi nước
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rút phải bón phân để cây phục
hồi lại nhưng như vậy năng
suất sẽ không cao.
Đất cần phải được cày bừa
kỹ trong mùa nắng, phơi đất,
trừ cỏ dại. Hễ cày bừa, làm cỏ
không kỹ sau này chi phí trừ cỏ
sẽ rất cao.
4.2. Mật độ - khoảng cách
và bố trí cây trồng
Nên trồng thanh long ở
mật độ từ 1.100 trụ/ha ứng với
khoảng cách khoảng 3m x 3m.
Thanh long là cây cần nhiều
ánh nắng nên hễ trồng dày
thì quả nhỏ, khó chăm sóc thu
hoạch.
4.3. Chuẩn bị cây trụ

trụ vững chắc, hạn chế cây đổ
khi có gió bão.
Hiện nay, xu hướng của
nông dân là hạ thấp trụ xuống,
nghĩa là sau khi chôn trụ xong
còn cao trung bình từ 1,6m
đến 1,8m, còn đường kính sử
dụng chỉ còn khoảng 15cm.
Sau khi lấp đất cây trụ phải
thẳng đứng, không lệch ngọn.
4.4. Chuẩn bị hom giống
Hiện nay, chủ yếu các
nhà vườn trồng bằng hom, để
hom phát triển tốt thì cần chọn
những cành có tiêu chuẩn sau:
- Tuổi cành trung bình từ
1 - 2 năm tuổi trở lên, cành non
không tốt.

Cây thanh long cần bám
vào cây trụ nên việc chọn lựa
trụ và chuẩn bị là công việc
người lập vườn thanh long cần
quan tâm trước tiên, chi phí
về cây trụ chiếm tỉ lệ cao nhất
trong số tiền đầu tư ban đầu.

- Chiều dài hom tốt nhất là
từ 35cm - 40cm.

Cây trụ thường được chọn
có cạnh từ 12 - 15cm, dài 2m,
sau khi chôn 50cm còn cao
khoảng 1,5m. Ở đất cát thì
có thể chôn sâu hơn (độ sâu
khoảng 0,7m) nhằm ổn định

- Các mắt mang chùm gai
phải tốt, mẩy, khả năng nẩy
chồi (mụt) tốt.
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- Hom mập, có màu xanh
đậm.
- Hom không có khuyết tật,
sạch sâu bệnh.

Sau khi chọn hom xong,
hom được dựng nơi thoáng
mát, trên nền đất khô ráo,
13

trong vòng 25 - 30 ngày hom
ra rễ thì đem trồng.
4.5. Thời vụ trồng
Thường trồng vào tháng
10 - 11 dương lịch, ưu điểm
của vụ này là:
- Nguồn hom giống dồi dào
do trùng vào lúc tỉa cành.
- Lợi dụng được ẩm độ vào
cuối mùa mưa.
4.6. Bón lót và đặt hom
Trên đất cao trước khi đặt
hom người ta làm âm xuống
một khoảng quanh trụ có cạnh
độ 1,0 - 1,5m, sâu 20 - 30cm,
rồi bón lót độ 10 kg phân
chuồng + 0,5 kg Super lân có
điệu kiện bón them 1kg phân
hữu cơ vi sinh.
Trên đất thấp phải lên mô
trước khi trồng, xới đất và rải
phân quanh mô.
- Đặt từ 3 - 4 hom quanh
cây chống (trụ), cần chú ý:

làm lung lay lúc đầu vì rễ trên
không chưa phát triển để bám
vào cây trụ. Sau khi đặt hom,
ở các vùng đất cao hễ đất khô
và hết mưa thì cần tủ gốc để
giữ ẩm…
4.7. Bón phân thúc hàng năm
Hiện chưa có thí nghiệm
về bón phân cho thanh long
trên các loại đất khác nhau.
Lượng phân bón thay đổi theo
tính chất đất, theo tuổi của cây
và theo sản lượng mà cây đã
cho.
• Giai đoạn kiến thiết cơ bản:
Năm 1: Tổng lượng phân
bón thúc thường được áp
dụng là:
Phân chuồng 15kg + 0,5kg
Urê + 0,5kg kali + 0,5kg lân + 02kg
NPK (16-16-8)/ trụ x 2 lần/năm.
- Lần 1: Vào tháng 4 dương
lịch để cung cấp dinh dưỡng
cho cây ra hoa đậu quả.

- Đặt hom cạn 3 - 5cm để
tránh thối gốc do đất ẩm.

- Lần 2: Vào tháng 11 dương
lịch để cung cấp chất dinh
dưỡng cho cây phát triển chồi.

- Đặt áp phần phẳng của
hom vào mé trụ để sau này
hom ra rễ và bám nhanh vào
trụ. Cột hom vào trụ để gió khỏi

Ngoài ra cần bổ sung các
loại phân bón qua lá, hòa lân+
ure phun vào thân và trụ cứ 30
ngày phun 1- 2 lần.
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Năm 2: Tổng lượng phân
bón thúc thường được áp
dụng là:
Phân chuồng 20kg + 1 kg
Urê + 1kg kali + 2 kg lân + 3
kg NPK (16-16-8)/ trụ x 2 lần/
năm.
- Lần 1: Vào tháng 4 dương
lịch để cung cấp dinh dưỡng
cho cây ra hoa đậu quả.
- Lần 2: Vào tháng 11 dương
lịch để cung cấp chất dinh
dưỡng cho cây phát triển chồi.
Ngoài ra cần bổ sung các
loại phân bón qua lá, hòa lân+
ure phun vào thân và trụ cứ 30
ngày phun 1- 2 lần.
• Giai đoạn kinh doanh
(Năm thứ 3 trở lên)
Phân chuồng: 20 kg; Phân
lân (Super lân): 2kg; Urê:  1 kg;
NPK (16-16-8): 3 kg; KCl: 1 kg/
trụ x2 lần/năm.
- Lần 1: Vào tháng 4 dương
lịch để cung cấp dinh dưỡng
cho cây ra hoa đậu quả.
- Lần 2: Vào tháng 11 dương
lịch để cung cấp chất dinh
dưỡng cho cây phát triển chồi.
Ngoài ra cần bổ sung các
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loại phân bón qua lá, hòa lân+
ure phun vào thân và trụ cứ 30
ngày phun 1 - 2 lần.
4.8. Tưới nước
Mặc dù thanh long chịu
hạn giỏi, nhưng nắng hạn kéo
dài sẽ làm cây mất sức và làm
giảm năng suất nhiều. Biểu
hiện của sự thiếu nước là:
- Cành mới hình thành ít và
phát triển rất chậm.
- Cành bị teo lại và chuyển
sang màu vàng.
- Tỉ lệ rụng hoa ở các đợt
hoa đầu tiên cao >80%.
- Quả bé.
Yêu cầu tưới đủ nước chủ
yếu trong mùa khô còn mùa
mưa thì chỉ cần tưới nước
trong những ngày có nắng
nóng kéo dài. Thông thường
vào giai đoạn mới trồng nếu
gặp lúc trời nắng nên tưới mỗi
ngày 2 lần kết hợp với tủ gốc
để giữ ẩm trong mùa khô hạn.
Khi cây lớn, việc tưới nước
còn căn cứ vào việc kiểm tra độ
ẩm của đất để điều chỉnh sao
cho không để quá khô hoặc
quá nhiều nước đều không
thuận lợi cho cây Thanh Long.
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Do điều kiện đất cát khô
nóng, khí hậu khắc nghiệt nên
tại vườn cây rất tốn công tưới
thủ công, vào mùa hè cần 04
người tưới 02 buổi mỗi ngày.
Bởi vậy cần chú trọng việc tủ
gốc bằng bèo lục bình, rơm
mục, cỏ khô...
Trong năm đầu do chưa
lắp được hệ thống tưới tự
động nên thực hiện tưới dí.
Sau khi lắp đặt hệ thống tưới
tự động bằng hệ pét phun cỡ
lớn, đã giảm thiểu đáng kể đến
công tưới.
4.9. Tỉa cành, tạo tán
Sau khi trồng trên mỗi hom
hom giống xuất hiện rất nhiều
chồi, dùng kéo cắt tỉa chỉ để lại
một chồi khỏe nhất trên hom.
Trong quá trình sinh trưởng cây
tiếp tục ra nhiều chồi tược ta
tiếp tục cắt tỉa cho đến khi cây
vượt trụ hoặc cách trụ 20cm ta
có thể để 2-3 chồi trên hom.

Năm thứ 2 tỉa nhẹ khi cần
để tạo tán hình cây dù. Trên
mỗi cành cấp 1 chỉ để 2 - 3
cành cấp 2 bánh tẻ. Từ cuối
năm thứ 3 trở đi mỗi trụ có độ
100 cành, với lượng cành này
phân bố trên đầu trụ dày đặc.
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Một số cành già đã cho trái
trong những năm trước nếu
giữ lại sẽ không cho trái hoặc
cho trái nhỏ. Sự tỉa cành làm
thông thoáng tán cây và giúp
cây tập trung dinh dưỡng nuôi
cành mới. Sau tỉa, cành non
đâm ra mạnh hơn. Có ba loại
cắt tỉa:
* Tỉa đau: Thực hiện sau
thu hoạch hoặc trước đợt thu
quả cuối cùng. Cắt cùng một
lúc tất cả các cành già, các
cành ốm yếu, khuyết tật, nằm
khuất bên trong tán.
* Tỉa sửa cành: Để kiểm
soát số cành con trên cành mẹ
(cành sừng trâu). Yêu cầu:
- Chỉ giữ lại 1 - 3 cành con/
cành mẹ.
- Các cành con trên cành
mẹ xa nhau, phân bố đều để
tránh tán lệch.
- Giữ lại các cành mập, khỏe.

- Tỉa bỏ những cành mọc
lòa xòa ra lối đi.
4.10. Làm cỏ
Trước mỗi đợt bón phân.
Muốn bớt cỏ cần áp dụng biện
pháp phòng trừ tổng hợp, như
cày bừa kỹ vào mùa nắng
16

trước khi trồng, xen canh,
dùng thuốc trừ cỏ kết hợp với
làm cỏ thủ công sớm...
4.11. Tủ gốc
Vừa trừ cỏ vừa giữ ẩm,
nhất là ở các vùng có mùa khô
kéo dài và thiếu nước tưới.
Dùng rơm, bèo Nhật Bản cỏ
khô, xơ dừa... để tủ. Có thể tủ
quanh gốc hay tủ toàn bộ liếp.
Trong dài hạn ở những vùng
có cỏ nhiều, giá nhân công đắt
nên áp dụng phủ bạt.
4.12. Xử lý ra hoa
Vào đúng vụ, cây sẽ ra hoa
và cho trái tự nhiên khi chăm
sóc đầy đủ. Để cho ra hoa
đậu quả trái vụ cần có các giải
pháp kích thích:
- Loại bóng đèn và công
suất: dùng bóng đèn tròn, từ
75 tới 100w, hiện nay đa số
các vườn dùng bóng 75w.
- Cách treo bóng: Bóng
được treo giữa 4 trụ. Nên câu
điện để có thể thắp sáng luân
phiên cho các phía của cây
được hưởng ánh sáng đồng
đều.
* Thời gian thắp sáng: thời
gian thắp đèn tốt nhất 4 giờ
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liên tục 13 - 15 đêm mới gây
được cảm ứng ra hoa.
Sau 7 - 10 ngày ngưng
thắp đèn, nụ hoa sẽ xuất hiện.
5. Bảo vệ thực vật
5.1. Côn trùng
5.1.1. Kiến
Cắn, đục khoét làm hư hom
giống và các cành thanh long
non, cắn mất tai lá trên trái, gây
tổn thương vỏ trái, đây là loại
côn trùng dễ phòng trừ.
Để phòng trị dùng Basudin
(Diazinon) 10H, Padan 4G,
10G trộn đều với cát 2/1000
rải đều quanh gốc hoặc những
nơi làm tổ, có thể dùng bả bằng
cách dùng 10mg thuốc Regent
hòa vào 1 lít nước đường trộn
thêm bột bánh quy và mỡ động
vật bôi vào trụ khi kiến ăn và
tha về tổ sẽ bị tiêu diệt. Khi tấn
công vào các ổ kiến thì dùng Bi
58, Diazinon.
5.1.2. Bọ xít
Hại thanh long từ khi
có nụ hoa đến khi trái hình
thành, chúng hại bằng cách
chích hút nhựa, để lại những
vết chích rất nhỏ nhưng đến
khi quả chín nơi các vết
17

chích sẽ xuất hiện một chấm
đen, mất giá trị xuất khẩu.
Việc phòng trừ dùng Trebon,
Applaud Mipc, Bassa... nồng
độ 0,2%. Phun lên khu vườn
có bọ xít xuất hiện.
5.1.3. Ruồi vàng hay ruồi
trái cây (Dacus dorsalis)
Là đối tượng nguy hiểm
đang được báo động hiện
nay. Trưởng thành chích và đẻ
trứng vào quả gây thoái hóa
phần thịt quả và phần nhựa
chảy ra ngoài vỏ làm quả thanh
long bị hư, không xuất vườn
được. Hiện nay các thuốc như
Ruvacon 90L và Vizubon D đã
có chứa sẵn chất dẫn dụ là
Metyl eugenol 75% nên tiện
cho nhà vườn hơn.
5.2. Bệnh
5.2.1. Bệnh thối đầu cành
- Triệu chứng: Ngọn cành
thanh long chuyển màu vàng,
rồi mềm, sau đó thối. Cây tăng
trưởng chậm, số cành giảm
hẳn. Bệnh hay xảy ra vào cuối
mùa nắng. Bệnh xảy ra không
những trên đất phèn (đất thấp)
mà còn cả trên đất cao nữa.
- Nguyên nhân: Do nấm
Alternaria sp. gây ra.
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- Phòng trị: Phun Rovral 2
lần liên tiếp cách nhau 1 tuần.
5.2.2. Bệnh đốm nâu trên cành
- Triệu chứng: Thân cành
thanh long có những đốm
tròn như mắt của màu nâu.
Vết bệnh nằm rải rác hoặc tập
trung, thường kéo dài thành
từng vệt dọc theo thân cành.
Có nhiều vết acervulus tròn
đen năm rải rác.
- Nguyên nhân: Do
nấm Gloeosporium agaves.
Thuộc họ Nectrioidaceae,
Bộ
Melanconialea,
Lớp
Deuteromycetes.
5.2.3. Bệnh nám cành
- Triệu chứng: Trên thân
cành có một lớp màng mỏng
màu xám tro, nhám.
- Nguyên nhân: Do
nấm
Macssonina
agaves
Syd
và
Sphaceloma
sp.
Họ
Nectrioidaceae,
Bộ
Melanconiales,
Lớp
Deuteromycetes.
Phòng trị: Vệ sinh đồng
ruộng, chống úng và chống
hạn cho cây. Khi tới mức độ
phải trị thì dùng thuốc Rovral,
hoặc Anvil 5SC.
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5.3. Các hiện tượng sinh lý
5.3.1. Hiện tượng rụng nụ
Xuất hiện khi số nụ trên
cành nhiều. Sau khi nụ xuất
hiện 5 - 7 ngày thì nụ không
phát triển nữa, vàng rồi rụng.
Tỷ lệ rụng từ 10% đến 20%.
Cây tự quân bình sinh lý để
nuôi quả còn lại trên cây. Để
hạn chế sự rụng quả sinh lý
cần bón phân tưới nước đầy
đủ và quân bình.
5.3.2. Hiện tượng nứt vỏ trái
Do thời tiết, trời hạn ở giai
đoạn vỏ quả phát triển, sau đó
mưa nhiều hoặc tưới nhiều
vào lúc ruột qua phát triển nên
quả nứt.

phân làm 4 loại: loại l trên
500g, loại 2 từ 380g đến 500
g, loại 3 từ 300g đến 380g và
loại 4 nhỏ hơn 300g. Theo
cách phân loại này thì các loại
quả từ hạng 3 trở lên đều có
thể xuất khẩu được.
6.3. Năng suất
- Năng suất: Sau một năm
trồng thì thanh long bắt đầu cho
trái bói, đến năm thứ 2 - 3, 4
tăng dần, đến năm thứ 5 vườn
cây cho năng suất ổn định./.
Nguồn: Trung tâm Ứng dụng tiến
bộ KH&CN
Tổng hợp, biên tập: Trần Phượng

6. Thu hoạch, sơ chế và
năng suất
6.1. Thu hoạch
Sau khi trái chuyển màu từ
xanh qua đỏ được độ 3 ngày
thì thu hoạch.
6.2. Sơ chế xuất khẩu
- Phân loại quả theo trọng
lượng, có thể sử dụng thang
phân loại do Phân Viện Công
Nghệ Sau Thu Hoạch dự thảo
theo đó quả thanh long được
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THÔNG TIN CÔNG NGHỆ - SẢN PHẨM

PHÂN BÓN VI LƯỢNG TRỪ
BỆNH NẤM TRÊN CÂY

T

hông qua việc thực
hiện Dự án sản xuất
thử nghiệm “Hoàn thiện quy
trình công nghệ và triển khai
dây chuyền sản xuất nano
CuCl ứng dụng làm phân bón
vi lượng có tác dụng diệt trừ
nấm bệnh cho một số cây
trồng”, các nhà khoa học thuộc
Viện Khoa học Vật liệu ứng
dụng (Viện Hàn lâm KH&CN
Việt Nam) đã nghiên cứu và
xây dựng thành công quy trình
công nghệ sản suất phân bón
vi lượng đa chức năng chứa
nano CuCl/chitosan công suất
5.000 lít/tháng (dạng lỏng)
và chứa nano CuCl/zeolite
4A công suất 1.000 kg/tháng
(dạng bột).
Loại phân bón này không
chỉ có tác dụng giúp cây trồng
tăng trưởng tốt mà còn có khả
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năng phòng trừ những bệnh
khó trị do nấm gây ra, như
bệnh đạo ôn hại lá lúa, bệnh
đốm nâu trên thanh long và
bệnh chết nhanh trên hồ tiêu.
Do tận dụng được nguồn
nguyên liệu sẵn có trong nước
và tạo ra sản phẩm có giá trị
gia tăng cao nên chi phí sản
xuất và giá sản phẩm được
đánh giá là phù hợp đối với
người nông dân.
Chi tiết xin liên hệ: Viện
Khoa học Vật liệu ứng dụng 01
Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ
Chí Minh; Email: laikimdung@
gmail.com (TS Lại Thị Kim
Dung - Thư ký dự án);
Tel: 028.38243507.
Nguồn: Khoahocvacongnghevietnam.vn

20

CHANH KHÔNG HẠT

C

hanh không hạt -Tên
khoa
học:
Citrus
lemon var là loại cây ăn trái
thích nghi rộng rãi ở nước ta.
Trong chanh có nhiều thành
phần phù hợp với nhu cầu dinh
dưỡng của con người đặc biệt
nhất là hàm lượng vitamin C
rất cao.
Chanh không hạt được
nhập từ bang California (Mỹ)
vào nước ta trong khoảng 10
năm nay. Cây có thể mọc cao
đến 6m, thân cây không có gai,
có tán lá tròn, trái chùm, không
có hạt (hoặc chỉ có vài hạt).
Ưu điểm nổi bật của Chanh
không hạt là cho trái quanh
năm, có thể cho năng suất
quả 150 – 200 kg/năm/cây.
Cây còn có sức kháng bệnh
rất mạnh, nhất là không thấy bị
nhiễm bệnh vàng lá gân xanh
như các loại cây có múi khác.
Chanh không hạt có khả năng
thích nghi rộng với môi trường
sống nên việc chọn đất trồng
cây Chanh cũng không phải là
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yêu cầu quá khó. Chanh không
hạt thích hợp với mọi loại đất
chỉ cần đất không bị ngập úng
và có nước tưới vào mùa khô
là đủ. Nhưng để cây Chanh
phát triển tối ưu nhất thì nền
đất tốt cũng là vấn đề được ưu
tiên hơn. Do đó, đất phù hợp
nhất là đất thịt tơi xốp, có nhiều
mùn. Cần có biện pháp chống
úng và chống hạn cho cây
ngay từ lúc này. Chanh không
hạt có thể trồng quanh năm,
đặc biệt là vụ Đông Xuân trồng
vào tháng 2 - 3, vụ Thu Đông
trồng từ tháng 8 - 10.
Chi tiết xin liên hệ: Trung
tâm phát triển giống cây
trồng Việt Nam; Địa chỉ:
Học viện Nông Nghiệp Việt
Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm,
Hà Nội; Hotline: 0912 850
282 – 0974 120 747; Website:
https://giongcaytrong.com
Email:
info@giongcaytrong.
com
Nguồn: Giongcaytrong.com
Tổng hợp, biên tập: Hải Yến
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MÔ HÌNH HAY - GƯƠNG SẢN XUẤT GIỎI

LẠ MÀ HAY: KIẾM HÀNG từ gốc đến ngọn. Chia sẻ về bí
TRĂM TRIỆU NHỜ LÀM quyết làm lùn cây đu đủ, anh
Bảy cho biết, trước đây bố anh
LÙN CÂY ĐU ĐỦ

Đ

ây không phải giống
đu đủ lùn Thái Lan mà
giống đu đủ truyền thống. Tuy
nhiên, anh Lê Minh Bảy, ở thôn
5, xã Nghĩa Dũng, TP. Quảng
Ngãi (Quảng Ngãi) có bí quyết
làm lùn cây đu đủ truyền thống,
giúp cây “đẻ” trái sát gốc thay
vì cây trưởng thành cao 2 - 3m
mới cho ra trái như trước kia.
Những năm gần đây,
người dân xã Nghĩa Dũng
đưa cây đu đủ vào trồng theo
hướng thương phẩm cho hiệu
quả kinh tế cao. Chỉ với 3 sào
đu đủ, không ít nông dân thu
về cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Đến thăm ruộng đu đủ của
anh Lê Minh Bảy, chúng tôi
ngỡ ngàng vì cây đu đủ chỉ cao
khoảng 80cm, nhưng trái mọc
chi chít sát gốc. Sau 6 tháng
trồng và chăm sóc, ruộng đu
đủ của anh Bảy đã ra chật trái
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cũng gắn bó với cây đu đủ,
nhưng hiệu quả không cao.
Cây chủ yếu phát triển cây và
lá, cho năng suất rất thấp. Mỗi
cây thường chỉ ra được vài trái,
trái nhỏ. Khi hái phải bắc ghế
hoặc bắc thang mới hái được.
Nhà có 3 sào đất trồng rau
cũng là thương lái chuyên thu
mua nông sản, không có nhiều
thời gian chăm sóc khi trồng
các loại rau ăn lá khác. Hiệu
quả từ các loại rau ăn lá không
cao, thường xuyên lâm vào
cảnh được mùa mất giá nên
anh Bảy chọn cây đu đủ vì nó
ít tốn công chăm sóc. Nhưng
làm thế nào để cây đủ đủ cho
hiệu quả kinh tế cao là điều
khiến anh Bảy luôn trăn trở?

Anh Bảy suy nghĩ nếu
“hãm” được chiều cao của cây
đu đủ chắc chắn cây sẽ cho
ra hoa, đơm trái sớm. Bỏ thời
gian mày mò, anh ươm giống
22

cây đu đủ vào khay cho ra cây
con rồi nhổ lên thấy có một
rễ cọc và nhiều rễ chùm. Với
vốn kiến thức của mình, anh
Bảy hiểu rễ cọc cắm rất sâu
vào lòng đất, đóng vai trò chủ
lực hút chất dinh dưỡng giúp
nuôi thân và nuôi lá, thế là anh
mạnh dạn ngắt rễ cọc, để lại
rễ chùm rồi mang ra trồng thử.
Kết quả đúng như mong
đợi, những cây đu đủ trồng thử
nghiệm bằng cách ngắt rễ cọc,
giữ lại rễ chùm đơm hoa và cho
quả từ khi cây chỉ cách mặt đất
vài chục cm, cho năng suất và
sản lượng vượt trội. Tính từ
thời điểm thu hoạch lứa đầu
tiên, chỉ cần 15 ngày sau cho
thu hoạch lứa tiếp theo.
Dễ trồng, cho thu nhập cao
Ba năm qua, anh Bảy luôn
chọn cây đu đủ là cây trồng
chủ lực. Đu đủ vừa dễ trồng, ít
sâu bệnh mà hiệu quả kinh tế
cao. Hằng năm, cứ sau mùa lũ,
thường là tháng 11 âm lịch, bắt
đầu xuống giống, đến tháng 4
âm lịch thu hoạch lứa đầu tiên.
Khoảng 15 ngày lại thu lứa tiếp
theo, cứ thế thu hoạch đến khi
lũ về.
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Anh Bảy cho biết, nếu
chăm sóc tốt, trái có trọng
lượng từ 1,5 - 4kg, nhiều trái có
trọng lượng lên đến 8kg. Trung
bình, 1 sào đu đủ được hơn 10
tấn, với 3 sào đu đủ, anh thu
được hơn 30 tấn, với giá bán từ
4.000 - 6.000 đồng/kg, trừ chi phí
lãi 100 triệu đồng, chưa kể thu
nhập từ các loại rau ăn lá trồng
xen canh khi đu đủ còn nhỏ.
Ngoài số lượng đu đủ của
gia đình, mỗi ngày anh thu
mua khoảng 2 tấn đu đủ của
bà con xuất bán trong tỉnh và
nhiều tỉnh thành khác như TP.
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,
Huế, Bình Định…
Anh Lê Minh Nghiệp, anh
trai anh Bảy cũng là một trong
những người theo đuổi mô
hình trồng cây đu đủ thương
phẩm. Gia đình anh Nghiệp có
nguồn thu nhập khá, ổn định từ
vườn đu đủ. Qua thực tế, cây
đu đủ cho thu nhập cao, ổn
định hơn nhiều loại cây trồng
khác.
Anh Nghiệp trồng 4 sào đu
đủ theo cách làm này. Ít ai ngờ
loài cây tưởng chừng trồng “ăn
chơi” này đã cho thu nhập cao
hơn nhiều loại cây trồng khác.
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Vụ mùa năm nay, 2 lứa đầu
tiên, anh Nghiệp đã hái được

hơn 2 tấn, với giá bán 5.500
đồng/kg, lãi hơn 10 triệu đồng.

Đu đủ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, mang lại hiệu quả
kinh tế cao. Để cây sinh trưởng tốt, vun gốc để dễ thoát nước,
không nên trồng mật độ quá dày, cần tạo lớp đất mặt tơi xốp,
giàu dinh dưỡng để giúp rễ phát triển tốt. Ngoài ra cần chú ý
phòng trừ rầy lưng đỏ gây hại bám vào khiến quả sần sùi, làm
giảm năng suất.
Nguồn: danviet.vn
Tổng hợp, biên tập: Trần Phượng

HỎI ĐÁP KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
1. Cách xóa khoảng trắng
trong bảng trên word?
Trong khi soạn thảo nội
dung Word đôi khi sẽ xuất hiện
những khoảng trắng xuống
dòng mà người dùng không
hề biết. Khoảng trắng này xuất
hiện cả trong văn bản chữ hay
trong bảng biểu trên Word.
Với bảng biểu Word, khoảng
trắng sẽ xuất hiện ngay phần
dưới dữ liệu mà chúng ta vừa
nhập vào bảng. Khoảng trắng
trong bảng sẽ khiến bố cục tài
liệu mất thẩm mỹ và không có
sự chuyên nghiệp. Sau đây là
cách xóa khoảng trắng trong
Word.
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Bước 1:
Bạn bôi đen bảng biểu
trong Word rồi click chuột phải
và chọn Table Properties.
(xem hình)

Bước 2:
Xuất hiện giao diện hộp
thoại tùy chỉnh, nhấn vào mục
Row. Sau đó trong phần
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Size hãy bỏ tích tại mục Specify
height rồi nhấn OK. Như vậy
khoảng trắng trên bảng Word
đã được loại bỏ hoàn toàn.
2. Gà được 3 tháng tuổi.
Có hiện tượng gầy dần, mắt
lim dim, ăn kém, một số con
sốt, chưa dùng thuốc gì. Xin
hỏi nguyên nhân và cách
khắc phục?
Với biểu hiện như mô tả thì
gà bị nhiễm giun sán đường
tiêu hóa và nhiễm khuẩn
kế phát, thiếu khoáng chất,
Vitamin.
Khi gà bị bệnh sẽ có triệu
chứng: Gầy, xù lông, mắt lim
dim, kém ăn, sốt.
Cách khắc phục như sau:
Điều trị nguyên nhân gây
bệnh
- Tẩy giun sán: Dùng 1
trong các thuốc sau:
LAVA- 20 20g/100 kg thể
trọng gà hoặc PHENOTHIAZIN
1-1,5g/1kg thể trọng hoặc
FEBENDAZOL
hoặc
MEBENDAZOL 10% 0,4g/1 kg
thể trọng hoặc CAMBENDAZOL
5-7 g/100 kg, cho uống 1 lần
duy nhất hoặc PRAZIQUANTEL
liều 10mg/1 kg thể trọng
NICLOSAMIDE liều 150mg/1 kg
thể trọng hoặc FENBENDAZOLE
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liều 15mg/1 kg thể trọng đều an
toàn và có hiệu lực tẩy sán dây
khá hiệu quả.

- Sử dụng một trong các
kháng sinh có hoạt chất sau
trộn vào thức ăn hoặc pha nước
cho uống như: FLORFENICOL
4% hoặc ENROFLOXACIN
hoặc
AMPICILLIN
hoặc
AMOXYCILLIN
hoặc
TRIMETHOPRIM
+
S U L FA M E T H O X A Z O L ,
NORFLOXACIN 1 lần/ngày.
Liệu trình điều trị 5 ngày liền.
Liều lượng theo hướng dẫn
của nhà sản xuất.
Trợ sức, nâng cao thể trạng
- Cho uống chất điện giải
GLUCO-C + VITAMIN ADE +
VITAMIN BCOMPLEX 10 ngày
liền.
- Bổ sung men tiêu hóa
sống và VITAMIN ADE +
VITAMIN BCOMPLEX, khoáng
chất PREMIX vào thức ăn cho
ăn 2 tháng liền.

25

3. Đàn gà 1 tháng tuổi,
có hiện tượng khô chân bỏ
ăn, một số con hen khẹc xù
lông, đi ngoài phân lỏng màu
trắng, phân lẫn máu đỏ tươi
và ngoài ra bình thường (đã
bị 3 ngày). Xin hỏi nguyên
nhân và cách khắc phục?
Với biểu hiện như mô tả,
thì gà bị bệnh cầu trùng và
ghép nhiễm vi khuẩn E.coli,
Salmonella, thiếu khoáng chất,
Vitamin.
Khi gà bị bệnh sẽ có triệu
chứng đặc trưng: tiêu chảy
phân vàng trắng, phân lẫn
máu. Sốt, mắt lim dim, hen
khẹc. Ruột bị xuất huyết từ nhẹ
đến nặng. Trường hợp quá
cấp tính, biểu hiện lâm sàng
không rõ, phân có máu.
Cách khắc phục như sau:
- Cần giữ ấm ở nhiệt độ 30
- 32oC cho gà trong thời gian
điều trị.
Điều trị nguyên nhân gây
bệnh như sau:
- Dùng 1 trong các thuốc
kháng sinh đặc hiệu có hoạt
chất sau điều trị tích cực như
trộn vào thức ăn hoặc pha
nước uống FLORFENICOL
4%
hoặc
FLUMEQUIN
hoặc
TRIMETHOPRIM
+
SULFAMETHOXAZOL hoặc
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NORFLOXACIN cho uống 1
lần/ngày/liên tục 7 ngày. Liều
lượng theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
- Cho uống kháng thể E.coli
2 lần/ngày/3 ngày liền.
- Dùng thuốc cầu trùng cho
uống 1 lần/ngày/5 ngày liền
theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
Nâng cao thể trạng cơ thể
của gà:
- Dùng thuốc bổ gan + thuốc
chống hen khẹc BROMHEXIN
cho uống 1 lần/ngày/5 ngày
liền.
- Cho uống chất điện giải
GLUCO-KC + men tiêu hóa
+ VITAMIN ADE + VITAMIN
BCOMPLEX 15 ngày liền.
- Bổ sung VITAMIN ADE +
VITAMIN BCOMPLEX và men
tiêu hóa, khoáng chất PREMIX
vào thức ăn cho ăn 2 tháng
liền.
- Vệ sinh tiêu độc chuồng
nuôi bằng dung dịch thuốc sát
trùng để diệt mầm bệnh ngoài
môi trường.
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4. Đàn gà nuôi được
3 - 4 tháng. Có hiện tượng
khô chân, chướng diều, bỏ
ăn, ngoài ra bình thường,
đã dùng thuốc thú y nhưng
không khỏi. Xin hỏi nguyên
nhân và cách khắc phục?
Với biểu hiện như mô tả,
thì gà bị bệnh Newcastle và
nhiễm khuẩn kế phát.
Đây là bệnh do virus gây ra.
Bệnh lây truyền trực tiếp qua
tiếp xúc như: qua người mang
dụng cụ chăn nuôi chưa được
sát trùng, qua chuột, chim trời
mang virus. Qua không khí,
qua thức ăn, nước uống, từ gà
bệnh sang gà khỏe.
Khi gà bị bệnh sẽ có triệu
chứng điển hình: sốt, ủ rũ, sã
cánh, chướng diều, bỏ ăn.
Bệnh tiến triển sẽ tiêu chảy
phân xanh, phân trắng, tím
mào, hen khẹc. Trường hợp bị
bệnh thể cấp tính chết nhanh.
Cách khắc phục như sau:
- Cần giữ ấm cho gà trong
thời gian điều trị.
Điều trị nguyên nhân gây
bệnh như sau:
- Dùng kháng thể kháng vi rút
NEWCASTLE tiêm bắp thịt hoặc
dưới da với liều từ 4 ml/con. Sau
48 giờ tiêm nhắc lại với liều
như trên lần 2.
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- Cho uống kháng thể E.coli
2 lần/ngày/3 ngày liền.
- Sử dụng một trong các
kháng sinh có hoạt chất sau
trộn vào thức ăn hoặc pha nước
cho uống như : FLORFENICOL
4% hoặc NORFLOXACIN
hoặc
KANAMYCIN
hoặc
CEFTIOFUR
hoặc
TRIMETHOPRIM
+
SULFAMETHOXAZOL 1 lần/
ngày Liệu trình điều trị 7 ngày
liền. Liều lượng theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.
Điều trị triệu chứng và trợ
sức, nâng cao thể trạng như
sau:
- Cho uống chất điện giải
GLUCO-C + men tiêu hóa
+ VITAMIN ADE + VITAMIN
BCOMPLEX 10 ngày liền.
- Cho uống nước Tỏi liên
tục 5 ngày liền.
- Bổ sung VITAMIN ADE
+ VITAMIN BCOMPLEX và
men tiêu hóa, khoáng chất
PREMIX vào thức ăn cho ăn 1
tháng liền.
- Vệ sinh tiêu độc chuồng
nuôi bằng dung dịch thuốc sát
trùng để diệt mầm bệnh ngoài
môi trường.
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5. Nuôi 400 con gà, được
hơn 1 tháng tuổi. Xin hỏi
bây giờ có tiêm được vắc
xin chủng đậu cho gà hay
không?
Theo quy trình phòng bệnh
thì Vacxin Đậu gà thì tiêm
chủng vào màng cánh khi gà
được từ 1 - 7 ngày tuổi. Tuy
nhiên, do chưa sử dụng vacxin
đậu để phòng bệnh. Thời điểm
gà 1 tháng tuổi vẫn có thể sử
dụng vacxin đậu phòng bệnh
cho gà được để đảm bảo an
toàn cho đàn gà.
6. Có 300 con gà nuôi
được 1 tháng tuổi, có hiện
tượng đi ngoài phân sáp
đen và vàng, có con đi
ngoài có bọt (đã bị 7 ngày).
Xin hỏi nguyên nhân và
cách khắc phục?
Với biểu hiện như mô tả,
thì gà bị bệnh cầu trùng và
nhiễm khuẩn kế phát. Những
gà bị bệnh sẽ bài thải trứng
cầu trùng theo phân ra nền
chuồng. Trứng cầu trùng trên
nền chuồng sẽ nhiễm vào thức
ăn nước uống. Khi gà nhặt
thức ăn có trứng cầu trùng,
chúng sẽ đi vào ruột và gây
bệnh. Cầu trùng xâm nhập vào
các tế bào ruột, phá vỡ mạch
máu gây tình trạng xuất huyết
nặng, làm gà đi ngoài phân có
máu.
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Để trị bệnh này cho gà cần
làm như sau:
- Dùng thuốc trị bệnh Cầu
trùng cho uống 1 lần/ngày/5
ngày liền. Liều lượng theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Cho uống kháng thể E.coli
2 lần/ngày/3 ngày liền.
- Sử dụng một trong các
kháng sinh sau trộn vào
thức ăn hoặc pha nước cho
uống như: NORFLOXACIN,
OXYTETRACYCLIN,
FLORFENICOL
4%,
GENTAMYCIN + COLISTIN,
TRIMETHOPRIM
+
SULFAMETHOXAZOL 1 lần/
ngày. Liệu trình điều trị 7 ngày
liền. Liều lượng theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.
- Cho uống chất điện giải
GLUCO-KC + VITAMIN ADE +
VITAMIN BCOMPLEX + Men
tiêu hóa 10 ngày liền.
- Bổ sung VITAMIN ADE
+ VITAMIN BCOMPLEX và
Men tiêu hóa, khoáng chất
PREMIX vào thức ăn cho ăn 1
tháng liền.
- Vệ sinh tiêu độc chuồng
nuôi bằng dung dịch thuốc sát
trùng để diệt mầm bệnh ngoài
môi trường.
Nguồn: m-nongnghiep.vn
Tổng hợp, biên tập: Trần Phượng
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN
Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị

1. Tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN, Trang thông tin,
Cổng thông tin điện tử về KH&CN; xây dựng thư viện điện tử,
thư viện số; số hóa tài liệu;
2. Xây dựng, phát triển, chuyển giao phần mềm đóng gói; Phần
mềm chuyên ngành; Giải pháp mạng và truyền thông;
3. Tư vấn và triển khai xây dựng dự án, kế hoạch tổng thể ứng
dụng và phát triển CNTT;
4. Tư vấn, hỗ trợ về đánh giá công nghệ, chuyển giao công
nghệ;
5. Tư vấn và đại diện pháp lý trong việc đăng ký xác lập quyền
sở hữu trí tuệ;
6. Cung cấp thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ;
7. Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu, mã số, mã
vạch cho các sản phẩm.
8. Đào tạo, bồi dưỡng và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT “Chuẩn
kỹ năng CNTT” theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Quảng Trị; Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng
Trị; Điện thoại: 0233. 3850392; 0233. 3898779 hoặc DĐ:
0914133178; 0944202567.

ĐIỂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
Đặt tại UBND các xã, phường: Vĩnh Sơn, Trung Hải, Triệu Phước,
Hải Lệ, Hải Ba, Cam Thủy, Tân Liên, Đông Giang, Ba Lòng, Cam
Nghĩa, Cam Tuyền, Hải Thái, Hải Vĩnh, Hướng Nghiệp, Triệu
Độ, Triệu Sơn, Triệu Thượng, Trung Sơn, Vĩnh Thủy và xã Xi.

Cung cấp miễn phí các thông tin về:
- Thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp nông thôn: Giống cây
trồng vật nuôi, kỹ thuật nuôi trồng, kỹ thuật bảo quản - chế biến nông sản,
phòng chống dịch bệnh...
- Thông tin chính trị, xã hội bao gồm các thông tin về chủ trương chính sách
của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn: Nghề nghiệp và
việc làm, bảo vệ môi trường, y tế chăm sóc sức khẻo cộng đồng...
- Thông tin về các chuyên gia, tổ chức tư vấn về chuyển giao tiến bộ khoa
học kỹ thuật: CSDL các tổ chức KHCN, CSDL các chuyên gia, CSDL các
tiến bộ KHCN.
Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

Giấy phép xuất bản số: 03/GP-XBBT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. In 200 cuốn, khổ 13cm x 19cm tại Quảng
Trị. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2018
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ Quảng Trị
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị.
Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

