
       

 

 

  Trang 1 

Sản phẩm phòng trị cây trồng nhiễm Phytophthora: 

1-Epnon P520- Epnon P540: Phun, tưới 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày/ đợt.  

-Ngừa bệnh phun trên lá, thân cành và tưới gốc cây:  

Phun ngừa 3 đợt trước, trong và sau mùa mưa: Pha 1 lít Epnon P520 + 1kg Epnon 

Manco + 400 lít nước. Khi phun phải đảm bảo ướt cành, lá, thân cây, khi tưới xuống 

đất trồng phải thấm ướt tới rễ, được rễ cây hấp thu thì hiệu quả diệt mầm bệnh mới cao  

-Trị bệnh phun trên lá, thân cành, tưới gốc cây và quét trực tiếp lên vết 

bệnh tỉ lệ:  

Pha phun ướt lá, thân cành, tưới gốc: 1 lít Epnon P520 + 1kg Epnon Manco + 400 lít 

nước.  

Kết hợp pha: Epnon P520(1 lít) + Epnon Manco(1 kg) + 2-3 lít nước quét lên vết bệnh 

trên thân.  

Epnon P520 tạo tính kích kháng cho cây và sẽ diệt mầm bệnh Phytophthora 

2-Epnon Saitama JP Becteria: Khoảng 2 tuần sau khi xử lý Epnon P520 & Epnon 

Manco mới được bón Epnon Saitama JP Becteria để bổ sung vi sinh vật có lợi đăc biệt 

là vi sinh đối kháng. Tùy cây mà bón cho phù hợp: 

Bón khoảng2-10kg Epnon Saitama JP Becteria / gốc. 

Kết hợp tưới Epnon Khumate pha 1kg/800 lít nước tưới 10-15 lít/ cây 

 Epnon Saitama JP Becteria có tác dụng:  

- Phòng trừ bệnh vùng rễ. Tăng vi sinh vật có lơi và vi sinh đối kháng. 

- Tạo chất hữu cơ, chất đạm, chất lân, hoóc môn sinh trưởng. 

- Làm sạch đất, giải độc đất nhiễm Paclobutrazol và các chất hoá học khác. 

- Tăng pH đất, ổn định pH đất. 

Chú ý:  

-Cần phun ngừa Epnon P520 – Epnon P540 khi vào mùa mưa hiệu quả sẽ cao 

hơn.  

-Cây bệnh yếu, èo uột có thể bị ảnh hưởng sinh trưởng phát triển. 

-Không bón Đạm khi cây nhiễm bệnh xì mủ thối thân. 

-Khi bón Phân HCVS Saitama: phải giữ ẩm đất, ủ rơm rạ để ánh nắng không 

chiếu trực tiếp vào phân làm ảnh hưởng vi sinh; Không bón nhiều phân hóa học; Không 

phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh trực tiếp vào phân vi sinh. 

 

 

 


