
       

 

 

  Trang 1 

Sử dụng chế phẩm Trichoderma hiệu quả 
Chế phẩm Trichoderma đạt yêu cầu, nhưng sử dụng sai thì hiệu quả của Trichoderma 

sẽ bị giảm đi rất nhiều.  

Bà con cần lưu ý như sau: 

-Trong môi trường thiếu độ ẩm và phải tiếp xúc với ánh sáng thường xuyên, khô hạn 

lâu ngày sẽ làm Trichoderma giảm số lượng và kém hiệu quả. Vì vậy phải tưới phun nước 

cho đủ ẩm (khoảng 50-55% ẩm độ), nhiệt độ đống ủ phải từ 60-800C, trách tiếp xúc và chiếu 

ánh sáng trực tiếp lên đống ủ.  

-Vi sinh hoạt động mạnh nhất khi đống ủ được cấp đủ oxy bằng cách đảo trộn sục khí 

thường xuyên. 

-Không trộn chung chế phẩm Trichoderma với vôi bột khi sử dụng, do vôi có tính 

kháng khuẩn nên cũng làm chết nấm Trichoderma. Khi xử lý đất bằng vôi bột nên có thời 

gian cách ly ít nhất 2 tuần mới sử dụng Trichoderma. 

-Tuyệt đối không pha trộn Trichoderma với các loại thuốc BVTV hoặc các hoạt chất 

hóa học có tính diệt nấm khuẩn.  

-Không dùng chung với phân vô cơ có nồng độ đậm đặc.  

Bà con nên sử dụng chế phẩm Trichoderma : 

-Trichoderma trộn chung với các loại phân chuồng, phân hữu cơ, phân vi sinh.  

-Trichoderma trộn với các chế phẩm sinh học. 

-Trichoderma chỉ phân hủy những thân, cành, lá khô hoặc vàng úa mất đi diệp lục. Do 

đó an toàn với cây trồng, có thể dùng để phun xịt lên rễ, lá, hoa, trái tươi sống. 

-Nên sử dụng trộn ủ một lần cho hết chế phẩm khi khui bao. Vì khi ra môi trường tự 

nhiên không có thức ăn Trichoderma sẽ giảm số lượng nhanh chóng trong 3-4 tháng, sau 6 

tháng thì hoàn toàn mất tác dụng.  

    

 

 


