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Trong sản xuất cây có múi nói chung và cây bưởi nói riêng, bệnh vàng lá 

Greening được xem là một trong những dịch hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Qua 

nghiên cứu của các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu cây ăn quả miền nam, trồng cây có 

múi xen ổi có khả năng ngăn ngừa được rầy chổng cánh đến, mà rầy chổng cánh là tác 

nhân lây truyền của bệnh vàng lá Greening, do đó khi trồng bưởi xen ổi sẽ ngăn ngừa 

được bệnh này, giúp cho vườn cây phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế. Mặt 

khác ổi trồng xen cũng góp phần lấy ngắn nuôi dài, làm tăng thêm hiệu quả kinh tế. 

 

PHẦN 1. KỸ THUẬT TRỒNG 
 

I. THIẾT KẾ MƢƠNG LÍP: 

1. Đối với những hộ đã có líp sẵn: 

- Nên đốn bỏ những cây tạp, làm sạch cỏ dại trước khi trồng cây. 

- Tiến hành đào lớp đất mặt trên líp đắp thành từng mô trước khi trồng: 

+ Mô cao 40 - 60 cm và đường kính mô 80 -100 cm. 
+ Đất làm mô là đất mặt hoặc đất bãi bồi ven sông phơi khô. 
+ Làm mô  để nâng cao tầng canh tác. 

- Dựa vào mật độ trồng của từng loại cây, bà con đắp khoảng cách mô cho phù hợp. 

Sau mỗi năm, nên vét bùn đắp vào phần đất đã đắp mô cho líp được bằng phẳng . 

 

2. Đối với những hộ chưa lên líp: 

Phải đào mương  lên líp trước khi trồng nhằm nâng cao bề mặt canh tác của đất, tạo hệ 

thống thuỷ lợi cấp và thoát nước cho cây. Nếu có điều kiện nên lên líp từ 03 – 06 tháng 

trước khi trồng.  

a. Các kiểu lên líp: 

- Lên líp theo lối kê đất: 

 

 

 

 

 

 

 

- Lên líp theo băng: 

 

 

 

 

 

 

- Lên líp theo lối đắp mô: 
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=> Các kiểu lên líp trên là nhằm mục đích đưa lớp đất mặt lên trên để cho cây con 

sau khi trồng được tiếp xúc lớp đất tốt, giúp rễ cây phát triển mạnh sau khi trồng. 

b. Kích thước mương líp: 

Tuỳ theo điều kiện đất đai mà kích thước mương líp có khác nhau, sau đây là kích 

thước mương líp khuyến cáo: 

+ Mương: chiều rộng từ 1-2 m, chiều sâu 1- 2 m. 

+ Líp: chiều ngang từ 2,5- 5 m (líp đơn) và 7-8 m (líp đôi) 

 

c. Hướng líp: 

Trong điều kiện ở tỉnh Hậu giang, khi thành lập vườn cần chú ý thiết kế líp trồng 

theo hướng Đông - Tây để các cây trên vườn sẽ nhận được đầy đủ ánh sáng hơn, tránh ánh 

sáng tán xạ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Líp bố trí theo hướng Bắc – Nam                       Trồng cây chắn gió 

 

d.  Xây dựng bờ  bao: 

Đa số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có địa hình đất thấp nên rất dễ ngập ún vào mùa 

lũ. Bà con cần xây dựng hệ thống bờ bao chống lũ giúp cho cây phát triển lâu bền và mang 

lại hiệu quả kinh tế. 

 
II. KỸ THUẬT TRỒNG: 

1. Mật độ trồng: 

+ Cây bưởi (cây trồng chính): tuỳ theo vùng khoảng cách trồng có thể thay đổi cho 

phù hợp có: 4 x 5 m; 5 x 6 m; 6 x 6m hoặc 6 x 7m. Mật độ trồng từ 24 – 50 cây/ 1000m
2
. 

+ Cây ổi (cây trồng xen): 20 cây/1000m
2
, có thể trồng dày hơn sau đó đốn bớt dần 

khi cây bưởi ngày càng lớn. 

=> Chú ý: Nếu có điều kiện nên trồng ổi trước 4 – 6 tháng sau đó mới trồng bưởi để 

tăng hiệu quả xua đuổi rầy chổng cánh.  

2. Cách trồng: 

a. Thời vụ trồng: 

Nhìn chung, cây bưởi và ổi có thể trồng được quanh năm ở Hậu Giang. Tuy nhiên, 

bà con nên trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 - 6 DL)  để hạn chế công tưới nước, tạo điều 

kiện tốt cho cây phát triển nhanh sau khi trồng. 

b. Chuẩn bị hố trước khi trồng: 

 Sau khi đã chuẩn bị mô trước đó 15 - 20 ngày, đào hố nhỏ sâu 20 - 25cm, trộn đều 

lớp đất này với 1 thúng phân hữu cơ hoai, 100g DAP và 200 - 300g phân lân/cây.  

Đối với vùng đất nhiễm phèn, bà con có thể cho vào hố 10-20 kg phân hữu cơ hoai, 

1 kg phân super lân, 0,5 kg vôi và 200g phân NPK(16-16-8) trộn đều với đất mặt cho toàn 

bộ hỗn hợp vào hố. 
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c. Cách đặt bầu cây: 

Đặt bầu cây thẳng đứng, cắt bỏ vỏ bầu và để mặt bầu ngang với mặt mô trồng, sau 

đó lắp đầy hố. Cây sau khi trồng cần cắm cọc cố định cây và che nắng. 

Nếu trồng cây gốc ghép, khi đặt cây phải xoay mắt ghép hướng về chiều gió để  

tránh gãy nhánh. Sau trồng cần  cắm cọc giữ chặt cây con, nhớ đừng  lấp đất đến vị trí mắt 

ghép.   

d. Các kiểu trồng: 

- Trồng hàng đơn: bố trí cây trồng theo một đường thẳng ở giữa liếp. 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng hàng đôi: 

 

 

 

 

                                        

Trồng theo hình chữ nhật 

 

 

 

 

                                          

 

Trồng theo kiểu nanh sấu 

 

 

PHẦN 2. KỸ THUẬT CHĂM SÓC 
 

A. CÂY BƢỞI : 

I. THỜI KỲ CÂY CHƢA CHO TRÁI (1 – 3 năm tuổi): 

1. Tƣới nƣớc, tủ gốc giữ ẩm: 

Vào mùa nắng, cần tưới nước thường xuyên, đủ ẩm để cho cây phát triển. Có thể tủ 

gốc để giữ ẩm bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này tránh được cỏ dại 

phát triển đồng thời khi rơm rạ bị phân hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng 

kể. 

 Khi cây bắt đầu vào thời kỳ cho trái, nên giữ cỏ trong vườn nhằm giữ ẩm cho đất 

trong mùa nắng và chống xói mòn đất trong mùa mưa. Tuy nhiên, khi cỏ phát triển mạnh sẽ 

cạnh tranh dinh dưỡng, vì vậy cần phải cắt bớt còn lại khoảng 10 – 20 cm.  

2. Bón phân: 

a/ Lƣợng phân bón/gốc/cây/ năm: 

Bưởi Ổi 



 

4 

Tuổi cây N Urea  
tương đương 

P2O5 Supper lân 
tương đương 

K2O KCl 
 tương đương 

Phân Hữu 

cơ 

1 – 3 năm 50 - 150 109 - 326 50 - 100 303 - 606 60 100 5-20Kg 

b/ Cách bón: 

Có thể chia lượng phân trên ra làm 3 – 6 đợt bón/gốc/năm. Bón bằng cách pha với 

nước tưới hoặc rải trước khi cây ra đọt non. Khi cây có tán, nên cuốc rảnh rồi mới bón phân,  

lấp đất lại và tưới nước. 

Trong 6 tháng đầu sau khi trồng, có thể dùng 40 g Urea pha với 8 lít nước, tưới vào 

gốc mỗi tháng một lần. Riêng phân hữu cơ có thể bón 1 lần/ năm. 

c/ Tạo tán: 

Sau khi trồng, cần cắt tỉa cành tạo tán cho cây. Tốt nhất nên để 3 cành khung từ thân 

chính hướng đều về 3 phía. Việc tạo tán phải được thực hiện thường xuyên bắt đầu từ  khi 

cây còn nhỏ. 

Sau đây là Quy trình tạo tán hình phễu được thể hiện các các hình 1, 2, 3, 4 và 5: 

 

Hình 1. Năm thứ nhất sau khi trồng, khi cây mọc cao 70-80 cm, 

cắt cây ở độ cao 30-40 cm trên mặt đất và tỉa bỏ các chồi bên 

 

Hình 2. Giữ các cành 1, 2 và 3 để chúng sẽ phát triển thành các cành khung. 

Ngắt các ngọn của các cành 4, 5 và 6 để có thể cắt chúng vào 2 năm sau.  

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Năm thứ 3, Tỉa bỏ cành 5 và 6 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                         Hình4. Năm thứ 4, đốn bỏ cành 4 

Nếu nhìn từ trên xuống cây, sẽ thấy giữa các cành khung xòe đều về ba hướng, 

khoảng cánh thẳng đứng giữa các cành khung nên là 20- 30 cm. 
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Hình 5. Sự sắp xếp các bộ phận của cây theo hệ thống 

 tạo tán hình phễu (hình trung tâm mở) 

II. THỜI KỲ CÂY CHO TRÁI (từ 4 năm tuổi trở lên): 

* GIAI ĐOẠN SAU THU HOẠCH TRÁI: 

1. Tỉa cành: 
Công việc này cần được thực hiện thường xuyên, trong đó quan trọng nhất là phải 

được thực hiện vào giai đoạn sau khi thu hoạch trái. Cần phải loại bỏ những đoạn cành đã 

mang trái (khoảng 10-15 cm), cành bị sâu bệnh, cành già yếu, cành nằm bên trong tán 

không có khả năng mang trái, các cành đan chéo nhau; đồng thời cũng cần loại bỏ những 

cành vượt trong thời gian cây đang mang trái.  

Chú ý: phải khử trùng dụng cụ bằng nước Javel hoặc cồn 90
o
 trước khi tỉa cành từ cây 

này sang cây kia hay sau khi cắt tỉa cành có triệu chứng bệnh vàng lá gân xanh (vàng bạc). 
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2. Bón phân: Tỉ lệ N:P:K = 2:1:0  hoặc 2:1:1 

a. Liều lượng phân bón (gr/gốc): 

Tuổi cây N Urea tương 

đương 
P2O5 Supper lân 

tương đương 
Phân 

Hữu cơ 

4 – 6 năm 50-63 109-136 38-50 227 - 303 5-20kg 

7 - >10 năm 75-200 163-435 63-113 379 - 682 5-20kg 

b. Cách bón: 

Ðào rãnh xung quanh gốc theo chiều rộng của tán cây, rãnh sâu 10-15 cm, rộng 10- 20 

cm cho phân vào, lấp đất và tưới nước. 

Khi cây giao tán không cần đào rãnh mà có thể dùng cuốc răng sới nhẹ lớp đất chung 

quanh tán cây, bón phân và lấp đất, tưới nước đủ ẩm. 

3. Tƣới nƣớc: 

Nếu sau thu hoạch là mùa nắng thì nên tưới nước thường xuyên để đất đủ ẩm cho cây 

phát triển cành lá mới. Vào mùa mưa, nên xẽ rảnh trên liếp để thoát nước tốt, tránh đọng 

nước, ngập úng kéo dài gây chết cây. 

4. Vét bùn bồi liếp: 

Có thể vét bùn vào tháng 2- 3 dương lịch hoặc sau mùa mưa, lớp bùn dày khoảng 2 – 

3 cm là tốt, thường vét 2 năm/lần. 

5. Chú ý phòng trừ rầy chổng cánh, rầy mềm và nhện gây hại... 

Giai đoạn sau thu hoạch, cây thường ra đọt non do đó rầy chổng cánh, rầy mềm và 

nhện gây hại có thể xuất hiện tấn công gây hại. 

 

* GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI RA BÔNG: 

1. Bón phân: Tỉ lệ N:P:K = 1:2:1  

a. Liều lượng phân bón (gr/gốc): 

Tuổi cây N Urea tương 

đương 
P2O5 Supper lân 

tương đương 
K2O KCl tương 

đương 

4 – 6 năm 50-63 109-136 75-100 455 - 606 36 60 

7 - >10 năm 75-200 163-435 125-225 758 - 1364 54-72 90 - 120 

b. Cách bón: Bón giống như giai đoạn sau thu hoạch. 

2. Xử lý ra hoa: 

Bưởi cần thời gian khô hạn để phân hoá mầm hoa. Thời gian tạo khô hạn kéo dài 20- 

30 ngày. Nếu vào mùa nắng có thể rút cạn nước trong mương ra và ngưng tưới nước. Trong 

mùa mưa, dùng vải nylon phủ chung quanh gốc cũng có thể tạo sự khô hạn để xử lý ra hoa.  

Sau khi tạo sự khô hạn, cho nước vào mương và tiến hành tưới đẩm nước liên tục 2 – 

3 ngày sau đó tưới nước lại bình thường (đủ ẩm). 

Nếu xử lý vào tháng 12 và tháng 01 năm sau, sẽ thu hoạch trái vào Tết Trung Thu (vụ 

thuận khoảng tháng 7-8 dương lịch) 

 Nếu xử lý tháng 4-6 dương lịch sẽ thu hoạch trái vào tết Nguyên Ðán (vụ nghịch 

khoảng tháng 12 và tháng 01 năm sau).  

 

* GIAI ĐOẠN SAU KHI ĐẬU TRÁI VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI: 

1. Bón phân: Tỉ lệ N:P:K = 2:1:1 –> 2:2:3 

a. Liều lượng phân bón (gr/gốc): 
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Tuổi cây N Urea 
tương 

đương 

P2O5 Supper 

lân tương 

đương 

K2O KCl 
tương 

đương 

4 – 6 năm 100-

125 

218 -272 38 -50 227 - 303 60 100 

7 - >10 năm 150-

400 

326 - 870 63-113 379 - 682 90-120 150 - 

200 

b. Cách bón: Bón giống như giai đoạn sau thu hoạch. 

 

2. Tỉa trái: Khi trái có đường kính 4 – 5 cm tiến hành tỉa trái. Một chùm chỉ nên để từ 1 – 2 

trái (loại bỏ những trái sâu bệnh, trái đeo, trái èo uộc). 

3. Phun phân bón lá: Phân bón lá có thể phun 4 -5 lần/vụ, ở giai đoạn sau khi đậu trái và 

giai đoạn trái bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần phun cách nhau 15 ngày. 

4. Tƣới nƣớc: Đây là giai đoạn cây mang trái do đó cần tưới nước thường xuyên để đủ 

nước cho trái phát triển. 

5. Chú ý phòng trừ sâu đục vỏ trái và nhện gây hại: 

 Khi cánh hoa vừa rụng và đậu trái thì sâu đục vỏ trái và nhện gây hại có thể đến tấn 

công gây hại. 

 

* GIAI ĐOẠN MỘT THÁNG TRƯỚC KHI THU HOẠCH: 

Giai đoạn này cần bổ sung thêm Kali để tăng thêm độ ngọt cũng như chất lượng trái. 

a. Liều lượng phân bón (gr/gốc): 

Tuổi cây K2O KCl tương đương 

4 – 6 năm 24 40 

7 - >10 năm 36-48 60 - 80 

b. Cách bón: Rãi phân đều trên mặt liếp xung quanh tán cây sau đó tưới nước. 

 

 

* GIAI ĐOẠN THU HOẠCH: 

Sau khi bưởi nở hoa, đậu trái 6,5 – 7 tháng thì bắt đầu cho thu hoạch. Bà con nên 

ngưng tưới nước trong giai đoạn này để tăng độ ngọt của trái. 

Nếu đến thời điểm thu hoạch, bà con chưa muốn thu hoạch vẫn có thể neo trái được 

trên cây từ 15-30 ngày, bằng cách dùng các loại phân bón lá trong thành phần có các kích 

thích tố thuộc nhóm Auxin, Gibberellin phun thẳng lên trái trước khi trái ngã sang màu 

vàng. Có thể sử dụng: Retain, ProGibbe… 

 

B. CÂY ỔI: 

1. Phân bón:  

Do cây ổi cho nhiều trái nhiều tháng trong năm và bấm đọt của cành đều đều nên cần 

chú trọng bón phân đạm và kali cho cân đối. 

- Năm 1: Nên bón 4 lần, mỗi lần 200g 16 – 16 – 8 và 50g KCL. Lúc nhỏ hòa phân tưới, 

khi cây lớn phải rải phân rồi tưới. 

- Năm 2: Bón 4 lần, mỗi lần rải khoảng 400g (16-16-8) bổ sung thêm 100g urea và 

100g KCL/ cây. 

- Năm thứ 3 trở đi: 

Sau thu hoạch, tỉa sửa nhánh, xới đất bón thúc cho cây nhảy tược non 300g 16-16-8 + 

100g urea + 100g KCL + 20 kg phân chuồng. Vùng bị phèn nên bón thêm vôi và tro. 
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Thúc bông và nuôi trái cứ 2 tuần lễ bón 1 lần, mỗi lần: 100g (16-16-8) + 50g urea + 60g 

KCL. Bón 10 lần.  

Tổng cộng lượng phân bón từ năm 3 trở đi mỗi gốc nhận được 484g N, 208g P2O5, 524g 

K2O / năm chưa kể phân chuồng, vôi và tro. 

 

2. Tạo hình, đốn tỉa: 

- Năm 1: Khoảng 4 – 6 tháng tuổi người ta cắt bỏ những cành mọc xà và những cành 

mọc vượt cao, giữ cho tán hình vòm. 

- Năm 2: Sau khi thu hoạch vụ đầu vào khoảng tháng 2,3 dương lịch cưa nhánh, cắt 

ngọn ở độ cao 1 m, xới đất quanh gốc, xới sâu 5 cm, bề kính theo tán cây sau đó bón thúc 

phân, độ một tháng sau tược ra nhiều tiến hành lựa các tược tốt, bỏ các tược xấu. 

Hàng tuần theo dõi bấm tược, mỗi tược giữ lại 3 – 4  cặp lá, tỉa bỏ nhánh mọc rậm. 

Việc bấm ngọn được làm hàng tuần và kéo dài đến tháng 9 – 10 dương lịch. Các tược sau 

khi bấm sẽ ra 2 tược 2 bên ở cặp lá trên cùng, ở cặp lá dưới thường cho bông.  

Khoảng 5 – 6 tháng ra bông, thu hoạch từ tháng 9,10 trở đi, tới tháng 2 –3 năm sau lại 

cưa đốn tạo hình, lần này vị trí cao hơn lần trước 50 cm. 

3. Sâu bệnh hại chính: 

- Rầy mềm, rệp dính, rệp sáp, ruồi trái cây. Kiểm soát bằng Trebon, Applaud, Mip…. 

theo hướng dẫn của bao bì. 

- Ruồi đục trái: cần vệ sinh đồng ruộng, đặt bẩy, bao quả lại bằng bao nylon… khi trái 

1,5 có đường kính từ 2,5 đến 3,8 cm người ta dùng bao nylon bọc quả lại, bao phải cắt góc 

dưới để tránh úng nước và bí hơi, bao màu trắng đục để tránh cháy nắng. Bao quả còn tránh 

được ruồi đục quả và làm quả đẹp mã hơn. 

- Bệnh tháng thư: biểu hiện các đốm tròn đen lõm sâu, sau đó các đốm liên kết với 

nhau tạo thành các đốm lớn trên cành làm chết khô, lá vặn vẹo, ngọn cành bị cháy. Kiểm 

soát bằng Bordeaux 1%, Copper Zinc, Benomyl, Mancozeb …theo hướng dẫn của bao bì. 

4. Thu hoạch: 

Khoảng 3 tháng sau khi trổ bông thì có thể thu hoạch được, 3-4 ngày thu hoạch 1 lần. 

Ổi cho trái thường tập trung vào tháng 10 tới tháng 2, có thể cho trái quanh năm bằng cách 

tưới nước và cắt tỉa.  

 

 

 

PHẦN 3 

MỘT SỐ SÂU BỆNH THƢỜNG GẶP TRÊN BƢỞI  

VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ 

I. CÔN TRÙNG GÂY HẠI: 

1. Sâu vẽ bùa: - SVB (Phyllocnistis Citrella). 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

Thành trùng: là loài bướm rất nhỏ có màu vàng nhạt, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Ấu 

trùng (Sâu): màu xanh nhạt, trong suốt dài khoảng 0,4 mm.Vòng đời SVB khoảng 2 tuần. 

Sâu đục thành những đường ngoằn ngoèo trên lá non, làm cho lá không phát triển và co 

rúm lại, giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng và phát triển kém nhất là cây con mới 

trồng, hoa trái dễ bị rụng. Ngoài ra, khi SVB tấn công còn tạo điều kiện cho vi khẩn xâm 

nhiễm gây bệnh loét. 
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- Phòng trị: 

Chú ý các đợt cây ra lá non vào đầu mùa mưa hay sau đợt tỉa cành cây ra đọt tập trung.  

Khi SVB có mật số cao thì phun thuốc ngay khi có triệu chứng gây hại đầu tiên.  

Thuốc đặc trị như: Confidor, Regent, Trigar, Vectimec, dầu khoáng DC-Tron Plus,… 

2. Rầy chổng cánh: - RCC (Diaphorina Citri). 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

RCC có kích thước nhỏ, dài từ 2-3 mm, cánh có vệt trắng. Khi đậu, RCC cắm đầu xuống 

và cánh nhô cao, ít bay nhảy. 

Xuất hiện nhiều ở đọt non của cây để chích hút nhựa và truyền vi khuẩn gây bệnh vàng lá 

Greening.  

- Phòng trị: 
Dùng bẩy màu vàng để phát hiện RCC.  

Trồng cây chắn gió để hạn chế rầy từ nơi khác vào vườn, trồng xen cây ổi để xua đuổi. 

Nuôi kiến vàng trong vườn để hạn chế rầy chổng cánh. 

Loại bỏ nguồn bệnh ra khỏi vườn: cây, cành nhánh bị bệnh vàng lá Greening. 

Khi cây ra đọt non, mật số rầy nhiều có thể sử dụng: Dầu khoáng, Confidor, Admire 

50EC, Actara, Trebon, Applaud hay 5 ml Bassa50EC + 20ml SK Enpray99/ bình 8 lít... 

3. Rầy mềm: (Toxoptera Citricidus). 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại: 

Rầy mềm có màu đen hoặc xanh, lớn hơn RCC, dài khoảng 2 mm. 

Sống tập trung trên đọt non, chích hút nhựa, làm các đọt non co rúm lại. Ngoài ra, chúng 

thải phân có chứa nhiều chất đường giúp bồ hóng phát triển trên lá làm giảm khả năng 

quang hợp, mặt khác rầy còn truyền Virus gây bệnh Tristeza. 

- Phòng trị:  

Chú ý các đợt ra đọt non của cây, thuốc đặc trị là: Admire, Trebon, Actara và Confidor… 

4. Nhện gây hại: 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

Gồm nhiều loài gây hại, gây hiện tượng lá non bị biến dạng (nhện trắng), trái non bị tấn 

công có thể bị rụng, nhện là tác nhân gây bệnh da cám và da lu. 

 - Phòng trị: 

Có thể bị khống chế bằng các loài thiên địch trong tự nhiên. 

Phát hiện được sớm lúc vừa đậu trái, sử dụng các loại thuốc: Ortus, Kumulus, Nissurum, 

Pegasus, dầu khoáng DC-Tron Plus,… 

5. Bù lạch: 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

Hiện diện khá phổ biến trên bông và trái các loại cam quít, thường có mật số cao vào 

tháng 2-3 dl khi hoa nở rộ và các tháng 7-8-9. 

 Đây là một đối tượng có thể bộc phát tính kháng rất nhanh đối với các loại thuốc sử 

dụng.  

- Phòng trị: cần phát hiện sớm khi hoa vừa rụng cánh, khi thấy có triệu chứng đầu tiên thì 

tiến hành phun một trong các loại thuốc như: Regent, Confidor, Actara, Vertimec,... 
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6. Nhóm rệp sáp: 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

Đặc điểm chung của nhóm rệp sáp là cơ thể tiết ra lớp sáp trắng để bảo vệ. Chúng thường 

bu trên đọt để chích hút nhựa, ngoài ra còn kích thích nấm bồ hóng phát triển trên lá và trên 

trái nơi chúng thải phân ra. 

Trong điều kiện mùa khô, Rệp sáp có thể tấn công xuống gốc làm cây suy yếu, sinh 

trưởng kém và chết dần đối với những cây còn nhỏ hoặc làm giảm năng suất, cây mau già 

cỗi đối với cây đã lớn. 

- Phòng trị: 

Các loại thuốc đặc trị Rệp sáp: 

Dùng để rải gốc: Nokaph 10 H, Sago Super 3 G … 

Dùng để phun: Supracide 40 ND, Nokaph 20 EC, Sanpyryphos 48 EC, Vitashield 40 

ND,…  

7. Sâu đục võ trái: (Prays Citri Milliire) 

- Đặc điểm sinh học và triệu chứng gây hại:  

Trứng ( 2 – 6 ngày)  => Sâu ( 7,25 ngày)  => Nhộng (3 – 10 ngày) =>Thành trùng 

(bướm, 2 - 18 ngày) => Trứng… 

 Con cái đẻ từ 39 – 334 trứng, trứng được đẻ trên bông và trái non sau đó nở thành sâu, 

sâu đục vào phần vỏ trái làm vỏ trái u nần. 

Sâu làm kén và hoá nhộng trên những lá gần nơi trái bị đục hay trên trái. 

Thường gây hại từ tháng 2 đến tháng 6 khi điều kiện thời tiết nắng nóng 

- Phòng trị: 

Phát hiện triệu chứng sâu mới gây hại trên trái khi vừa tượng trái. 

Thu gom những trái bị nhiễm, chôn sâu  xuống đất để diệt sâu còn hiện diện trong trái. 

Theo dõi sự hiện diện của nhộng trên lá hay trái, khi thấy nhộng xuất hiện rộ thì 5-7 

ngày sau thì có thể xử lý thuốc để ngăn chặn sự bộc phát của thế hệ kế tiếp.  

Có thể dùng biện pháp bao trái sớm để ngăn chặn khả năng gây hại của sâu đục vỏ trái ở 

giai đoạn trái còn non. 

Khi cây vừa tượng trái non, ở những vùng thường xuyên bị nhiễm có thể phun thuốc liên 

tiếp 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 7-10 ngày. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: 

Nhóm lân hữu cơ: Vibasu 40 ND, Sumithion 50 ND, Vitashield 40 ND, Sanpyryphos 

48 EC,… 

Nhóm cúc tổng hợp: Decis 2.5 EC, Peran 50 EC, Cyrin 25 EC, SecSaigon 50 EC, 

Sherbus 25 ND,… 

=> Nên luân phiên sử dụng 2 nhóm thuốc này để tránh lờn thuốc. 

 

II. BỆNH HẠI 

1. Bệnh vàng lá gân xanh: 

- Tác nhân và triệu chứng gây hại:  

Rầy chổng cánh  là tác nhân chính truyền bệnh từ cây nhiễm bệnh sang cây khoẻ. Tuy 

nhiên, mầm bệnh không truyền qua trứng và hạt giống. 

Cây nhiểm bệnh có lá lốm đốm, gân lá bị sưng rồi trở nên cứng và uốn cong ra ngoài, lá 

phía trên ngọn nhỏ và hẹp biểu hiện triệu chứng thiếu kẽm (thịt lá vàng, gân xanh), cây 
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thường cho bông và trái nghịch mùa nhưng dễ rụng, trái nhỏ, méo mó và có nhiều hạt lép 

đen. 

- Phòng ngừa: 

Trồng cây giống sạch bệnh: mua cây giống ở nơi đảm bảo chất lượng, sạch bệnh. 

Tiêu diệt toàn bộ nguồn bệnh trong khu vực: đốn bỏ cây nhiễm bệnh, hoặc có thể cắt 

bỏ (cắt sâu) những cành bị nhiễm bệnh khi bệnh mới chớm xuất hiện. 

Tiêu diệt rầy chổng cánh khi mỗi lần cây ra đọt non, trồng xen ổi để xua đuổi rầy đến. 

Khi tỉa cành cần khử trùng dụng cụ cắt tỉa và phun thuốc trừ RCC vào các đợt cây ra 

lá non. 

2. Bệnh thối rễ chết cây: 

- Tác nhân và triệu chứng gây hại:  

Do nấm Fusarium Solani gây ra. 

 Thường xảy ra cho các vườn trồng từ 7 năm trở lên hoặc vườn mới lập trên đất líp củ, 

đã lên liếp lâu năm. Đất trên liếp lâu năm thường bị suy thoái dần, nên vôi (Ca) và Ma-nhê 

(Mg) bị rửa trôi một cách trầm trọng. Đất trở nên chua, có pH thường dưới 5.  

Trong quá trình phát triển bên trong rễ cây đã bị nấm xâm nhập vào, nấm Fusarium 

Solani tiết ra các chất độc làm cho mạch mộc của rễ và thân cây mất tính trương nước và 

xẹp lại, ngăn cản sự dẫn nước và muối khoáng (nhựa nguyên) lên cung cấp cho lá. Lá thiếu 

nước nên héo rũ và sẽ rụng do tác động của chất độc từ nấm sinh ra 

- Phòng ngừa: 

Cần bón phân chuồng hoặc phân hữu cơ hàng năm (từ 1-3 thúng/cây/năm) kết hợp với 

tưới nấm Trico – ĐHCT. 

Bón vôi cho liếp hàng năm (200-400 kg/ha/năm). 

Cung cấp thêm Mg bằng cách bón MgSO4 hoặc phun lên cây (50-100 g/cây) 

Khi thiết kế vườn chỉ nên thiết kế liếp trồng 2 hàng mà thôi. 

Hạn chế biện pháp xiết nước khi xử lý ra hoa, khi cần nên dùng hoá chất. 

3. Bệnh Tristeza: 

- Tác nhân và triệu chứng gây hại:  

Bệnh do Virus làm hỏng mạch dẫn nhựa từ trong thân cây xuống rễ, làm rụng lá, chết 

đọt, lùn cây và làm cho bộ rễ bị thoái hoá. Bệnh lây qua mắt ghép, do xén tỉa hoặc do các 

loài rầy mềm chích hút nhựa cây và truyền bệnh. 

- Phòng ngừa: 

Phòng bệnh: trồng bằng giống cây sạch bệnh và thường xuyên theo dõi để phòng trừ rầy 

mềm khi các đợt cây ra đọt non. 

4. Bệnh loét do vi khuẩn:  

- Tác nhân và triệu chứng gây hại:  

Do nấm Xanthomonas Campestris pv. Citri gây ra. 

Bệnh thường gây hại trên lá, trái, cành cây. Trên lá và trái, vết bệnh lúc đầu nhỏ, sũng 

nước màu xanh đậm, sau đó biến thành màu nâu nhạt, nhô lên mặt lá hay vỏ trái, xung 

quanh vết bệnh trên lá có quầng vàng nhưng lá không bị biến dạng. 



 

13 

- Phòng trị:  

Chọn cây sạch bệnh để trồng, tỉa bỏ các cành lá bị bệnh mang đi nơi khác và đốt để diệt 

mầm bệnh, nên trồng thưa. 

 Ngoài ra, biện pháp giảm lượng phân đạm bón cho cây và ngưng phân bón qua lá lúc cây 

đang bệnh hay biện pháp cắt bỏ cành lá mắc bệnh và mang ra khỏi vườn để đốt cũng góp 

phần rất lớn để tăng hiệu quả của biện pháp phun thuốc vì giảm áp lực của nguồn bệnh 

xuống.  

Khi sử dụng thuốc, chỉ cần dùng thuốc gốc đồng là có hiệu quả. Có thể dùng thành phần 

vôi, Kocide, COC- 85, Zinc-Copper,… để phòng ngừa. Khi đa số hoa đã đậu thì tiếp tục 

phun thuốc 10-15 ngày/lần đến khi trái lớn. 

5. Bệnh ghẻ nhám:  

- Tác nhân và triệu chứng gây hại:  

Ghẻ lồi: do nấm Elsinoe Fawcetti gây ra. 

Ghẻ lõm: do nấm Phoma sp. hoặc Phomopsis sp.  

Đây là những loại bệnh có thể lây lan rất nhanh, thường xảy ra nặng ở các vườn quá ẩm. 

Bệnh thường xuất hiện trên lá và trên trái, vết bệnh thường có màu nâu nhạt, nhô lên (nếu là 

bệnh ghẻ lồi) và làm cho lá bị biến dạng, xoắn trên cành non, trên trái cũng có vết bệnh 

tương tự và các vết bệnh thường nối thành mảng lớn. 

- Phòng trị:  

Trồng cây không nhiễm bệnh. 

Làm cho vườn thông thoáng và tỉa bỏ các cành bị bệnh mang ra khỏi vườn để tiêu huỷ. 

Có thể phun ngừa bằng các loại thuốc như: Benomyl, Bonaza, Copper-zinc, COC-85 ở các 

thời điểm trước khi ra lá mới hoặc lúc hoa vừa rụng cánh và sau khi đậu trái. 

6. Bệnh chảy mủ thân: 

- Tác nhân và triệu chứng gây hại: 

Do nấm Phytopthora spp. Gây ra 

Thường xuất hiện và tấn công trên các vườn có chiều cao mặt liếp thấp, kém thoát nước.  

Biểu hiện lúc đầu là võ của thân cây bị sũng nước ở xung quanh gốc hay ở những phần gần 

mặt đất, sau đó rễ cây bị thối có màu nâu hợp thành những vùng bất dạng, kèm theo là ứa 

nhựa ra màu nâu đen và có mùi hôi. Ngoài ra, nấm cũng có thể tấn công trên cuống trái làm 

thối trái, nhất là những trái gần mặt đất trên các vườn trồng quá dầy. 

- Phòng trị:  

Nên phòng ngừa bằng cách trồng thưa, xén tỉa vườn cho thông thoáng và tăng cường bón 

thêm phân chuồng với vôi hằng năm.  

Khi cây bị bệnh, dùng dao cạo bỏ phần võ bị nhiễm bệnh rồi bôi một trong các loại thuốc 

gốc đồng trên chỗ cạo hoặc phun thuốc Aliette hay Ridomyl định kỳ khoảng 4 lần/năm. 

 


