
       

 

 

  Trang 1 

QUI TRÌNH CHĂM SÓC SẦU RIÊNG KINH DOANH 
(Dựa theo kinh nghiệm thực tế và có tham khảo một số ý kiến của đồng nghiệp và người trồng tại Tây Nguyên - Trần Thạch 

Lam) 

Stt 
Danh 

mục 
Phân bón lá Phân gốc Khác (thuốc BVTV) 

1 
Sau thu 

hoạch 

-Phun phân bón lá để kích 

thích phát triển bộ lá mới  

 

-Dạng dinh dưỡng Amino 

acid hoặc các phân bón NPK 

có hàm lượng Đạm cao. 

 

-Phân bón lá Nghiệp Nông: 

+ Epnon TE + Phóng đọt + 

Nhú đọt + CFA + Epnon Trùn 

+ Rong Biển 

      
 

       

Ngay sau khi thu hoạch xong cần tiến hành tỉa cành. 

Bón phân như sau: 

- Phân hữu cơ hoai mục 20 - 30kg/cây  

- Phân vô cơ có hàm lượng đạm, lân cao với liều lượng 

4-6kg/cây. 

- Phân trung vi lượng với liều lượng 0.5-1kg/cây 

Chia đều bón để thúc cho 2 cơi đọt, mỗi cơi đọt chia 

làm 2 lần bón cách nhau từ 10-15 ngày/lần. 

 

* Các loại phân bón gốc Nghiệp Nông có thể sử dụng 

như: 

+ Epnon Saitama JP Bacteria: Bón từ 5-10kg/gốc 

+ Epnon KHumate: Bón 50-100g/gốc 

 

           

- Sử dụng thuốc trị sâu rầy, kết hợp 

thuốc trừ bệnh để rửa vườn.  

Giai đoạn này có các yếu tố gây hại 

như:  

+Sâu hại: Nhện đỏ, Rầy các loại… 

sẽ phun khi cây nhú mũi giáo cho 

đến khi lá mở thành thục. 

+Bệnh hại: Thán thư, Rêu tảo,... 

phun khi bệnh chớm xuất hiện. 
 

-Các loại thuốc trừ sâu, bệnh như: 

Mancozeb, Metalaxyl, Cymoxanil, 

Đồng... 

               

                   

2 
Trước 

ra hoa 

- Sử dụng phân bón lá để cây 

phân hóa mầm hoa  

Trước ra hoa 30 - 40 ngày bón phân vô cơ có hàm lượng 

Lân cao (Lân Văn Điển, Lân Lâm Thao...)cộng với 

phân bón trung vi lượng với liều lượng 2 - 3kg/cây  

(Chia làm 2 lần bón) để giúp quá trình ra hoa dễ dàng. 

Sử dụng thuốc trị sâu rầy (Nếu có) 

 



       

 

 

  Trang 2 

- Phân bón lá Nghiệp Nông có 

Lân cao cộng với phân bón 

trung vi lượng:  

+ Epnon P54: Phun vào thời 

điểm sau khi ép bón phân gốc, 

tiến hành ép  nước được 7-10 

ngày, liều phun: 500g/phuy 

200 lít nước, phun khoảng 2 

đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 

7-10 ngày. 

+ Vọt Bông: Phun sau khi mắt 

cua nhú đều, phun 2 lần, mỗi 

lần cách nhau 10 ngày. Mục 

đích làm cho mắt cua phát 

triển đồng đều, mập và sáng 

mắt cua. 

+ ZinBo (400g), hoặc Gel Bo: 

Phun vào thời điểm trước xổ 

nhụy khoảng 10 đến 15 ngày. 

+ Phos 600: Phun vào thời 

điểm mắt cua đang lớn, mục 

đích phòng thối cuống hoa 

- Kết hợp dùng thuốc đổ gốc để phòng bệnh xì mủ, bong 

vỏ, thối rễ (Gốc thuốc phosphonate, kết hợp với các gốc 

thuốc như Mancozeb, Metalaxyl, Cymoxanil, 

Dimethomorph, Propamocarb...) 

- Trong quá trình từ khi cây nhú đều mắt cua cho đến 

cánh nở khoảng 10-15 ngày tiến hành bón phân cho cây 

cứ 15 ngày bón 1 lần, lượng phân từ 1kg - 2kg tùy từng 

tuổi cây, bộ tán cây. Công thức phân khuyến cáo như 

15-15-15; 16-16-16; 20-20-15; 16-16-8; 30-9-9... việc lựa 

chọn loại phân nào còn tùy thuộc vào tình hình thực tế 

vườn cây. 

 

Các loại phân bón Nghiệp Nông có thể sử dụng như: 

+  Smart Canxi: Liều dùng 700g đến 1Kg cho 1 gốc. 

+ ZinBo (20kg): Liều dùng 1kg/cây giúp bổ sung Bo cho 

cây, tăng đậu trái, hạn chế rụng trái. 

+ Epnon Phos 600; Epnon P520; P540; Epnon Phos 

450: Đổ gốc giúp cây tăng sức kháng, hỗ trợ phòng trừ 

các bệnh như thâm mạch dẫn, thối thân, xì mủ, thối rễ. 

Lượng nước dùng 30-50 lít/cây. 

        
 

            
 

   

3 Ra hoa 

*Lưu ý: Phối hợp thêm phân 

bón trung vi lượng để tăng 

hiệu quả và chất lượng cơm 

(Các loại phân bón Nghiệp 

Nông có thể sử dụng như: 

Epnon TE + Max Mg + Zin 

Bo 20kg 
 

Sau khi cây xổ nhụy được khoảng từ 10 đến 15 ngày sẽ 

tiến hành bón phân gốc: 

- Các loại phân NPK có thể sử dụng như: 15-15-15; 16-

16-16 liều dùng từ 1 đến 2 kg/gốc, thời gian từ 15 ngày 

bón 1 lần. 

- Khi cây đã cho ra hoa và số lượng hoa khỏe mạnh thì  

nên giữ lại từng khóm hoa ở xa nhau và phân bố đều 

trên các cành. Lý do: để nguồn dinh dưỡng được phân 

bố đều trên cây, giúp dễ chăm sóc, đậu trái khỏe. 

- Nên chọn những chùm hoa có cuống to trên những 

cành lớn đủ cứng để giữ quả. 

Khi cây đã nhú đều mắt cua, tiến 

hành phun thuốc phòng bệnh, kết 

hợp với thuốc trừ chích hút để 

tránh tình trạng thối cuống hoa, 

rụng hoa. 

* Các gốc thuốc khuyến cáo như: 

Phosphonate, Cymoxanil, 

Mancozeb… 

 



       

 

 

  Trang 3 

        
 

- Công tác tỉa hoa phải kết thúc trước 1 tháng sau khi 

hoa nở.  

Với cây có đường kính tán: 7 – 8m thì nên giữ lại 70 – 

100 quả/cây. 

      Nên phân bố quả đều trên các tán cây để tránh tình 

trạng gẫy cành, để quả càng sát thân thì càng chậm 

phát triển. 

- Tỉa trái sẽ tiển khai làm 3 lần: 

+ Lần 1: Tỉa trái vào tuần thứ  3  hoặc thứ  4 sau khi 

hoa nở, tỉa các loại trái đậu dầy đặc trên chùm (mỗi 

chùm không nên để nhiều hơn 2 trái), trái bị méo mó, 

sâu bệnh. 

+ Lần 2: Tỉa trái vào tuần thứ  8 sau khi hoa nở, tỉa 

những trái có dấu hiệu phát triển không bình thường. 

+ Lần 3: Tỉa trái vào tuần thứ 10 sau khi hoa nở, tiếp 

tục cắt tỉa những trái có hình dạng bất thường 

 

4 

Giai 

đoạn 

đậu trái 

- Sử dụng phân bón lá để hỗ 

trợ nuôi trái  

-Dạng cân đối NPK hoặc các 

loại phân bón lá chứa Bo, 

Amino...) 

- Ức chế sự phát triển của đọt 

để ngăn ngừa rụng trái trong 

trường hợp đọt phát triển 

mạnh ngoài ý muốn. 

Dùng phân bón Nghiệp Nông: 

Gel Bo; CFA; Epnon TE; Bo 

Canxi 

         

Sử dụng thuốc trị sâu rầy  (Nếu có) 

- Sử dụng thuốc trừ bệnh để phòng 

hoặc trị bệnh (Nếu có) 

 



       

 

 

  Trang 4 

5 Giai 

đoạn 

nuôi trái 

nhỏ 

- Sử dụng phân bón lá để hỗ 

trợ nuôi trái 

 Phân bón lá Nghiệp Nông: 

Epnon Nutri; Bo Canxi; 

Epnon 60; CFA; Vika Chặn 

Đọt 
         

- Sử dụng thuốc trị sâu rầy  (Nếu 

có) 

- Sử dụng thuốc trừ bệnh để phòng 

hoặc trị bệnh (Nếu có) 

 

6 Giai đọa 

nuôi trái 

lớn 

- Sử dụng phân bón lá để hỗ 

trợ nuôi trái 

 Phân bón lá Nghiệp Nông:  

+ Bo Canxi  + Vô Cơm + 

Epnon K36 + Gel 600 

    

Sử dụng phân bón có hàm lượng Kali cao  

- Sử dụng phân hữu cơ vi sinh để duy trì ổn định của 

bộ rễ cây, phòng bệnh cho cây. 

Phân bón Nghiệp Nông có thể sử dụng như: 

+ Epnon Saitama JP Becteria + Epnon Khumate 

* Lưu ý: - Không sử dụng phân bón có chứa K gốc CL. 

                  

Thời điểm này trên Tây Nguyên sẽ 

rơi vào mùa mưa, cây dễ bị những 

bệnh trên trái như thối cuống trái, 

thối trái… Vì vậy nên quan sát cây 

thường xuyên và có giải pháp xử lý 

kịp thời  

-Sử dụng thuốc trị sâu rầy  (Nếu 

có) 

-Sử dụng thuốc trừ bệnh để phòng 

hoặc trị bệnh (Nếu có) 

 

Một số lưu ý: 

Khi mầm hoa ra sáng đều (dài 3-4cm) trên các vị trí để trái, thì tưới nước trở lại. Không nên tưới sớm (khi mầm hoa vừa nhú mắt 

cua, nhú chân chim) sẽ có các tác hại sau: 

+ Các bông ở đầu cành phát triển mạnh (nơi không khuyến cáo để trái vì dễ bị gãy cành). Còn các mầm hoa ở vùng mang trái bị 

rơi vào trạng thái ngủ (đui bông) nên sẽ mất sản lượng. 

+ Kích thích phát triển lá trên mỗi chùm bông, dinh dưỡng tập trung nuôi lá làm hoa nhỏ lại, cuống hoa dài, yếu ớt, ảnh hưởng 

đến đậu trái, nuôi trái. 

- Cách tưới: Tưới xòe đều nước chầm chậm từ bên ngoài tán vào bên trong cho đến khi nước vừa chảy tràn trên mặt đất. Ưu tiên 

tưới bên dưới tán cây vì nơi đó tập trung rất nhiều rễ tơ hút nước. Nếu xuất hiện trời mưa trái mùa thì rễ này không thể hút thêm 

nước nên không xảy ra tình trạng xốc nước gây rụng hoa, quả non. 

Lần tưới tiếp theo khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô, khoảng 2-5 ngày sau khi tưới, tùy theo loại đất (Đỏ thịt, đỏ sỏi...), không 

tưới quá nhiều trong 1 lần gây sốc nước. Vào thời điểm 1 tuần trước khi hoa nở, giảm 2/3 lượng nước ở mỗi lần tưới (chu kỳ tưới 

không thay đổi), giúp hạt phấn khỏe có khả năng thụ phấn, đậu trái tốt (vì hạt phấn sẽ chết khi có nhiều nước). Tuy nhiên, khi 

giảm nước cần theo dõi cẩn thận để tránh hiện tượng héo cây, héo hoa ảnh hưởng xấu đến việc đậu trái.  



       

 

 

  Trang 5 

Sau khi đậu trái, tưới tăng dần lượng nước đến mức trở lại bình thường, giúp trái phát triển khỏe, chất lượng cao. Như vậy, thời 

điểm, cách tưới nước cho sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu quả rất quan trọng, quyết định đến năng suất vườn sầu riêng. 

- Thời kỳ sầu riêng ra hoa, đã ra hoa hoặc đang kết trái, nếu thiếu nước hoa, trái sẽ rụng. Nhưng khi trái Sầu riêng to bằng trái 

bưởi, trái sẽ không rụng nữa mà lá sẽ rụng nhiều và thưa đi, lúc này Sầu riêng sẽ chống chịu khô hạn và phải nuôi trái nên nó kéo 

nguồn thức ăn dự trữ từ lá để nuôi trái và cây. Từ đó làm cho cây suy yếu dần và thức ăn (dinh dưỡng) để tạo cơm cho trái cũng 

thiếu, vì thế chất lượng của cơm không tốt. Nếu giai đoạn này mưa nhiều, rễ sầu riêng hút lên thân cây nhiều nước nhưng lá thì 

nhả ra ít nước (Vì lá cây còn lại trên cây ít) làm cho cây sầu riêng thiếu cân bằng nước, từ đó làm cho cơm sầu riêng bị nhão. 

- Việc tưới nước cho Sầu riêng khi ra hoa nên tưới ngày nghỉ ngày và ngừng tưới nước khi hoa Sầu riêng nở được 3-4 ngày. Khi 

trái non mới hình thành thì lượng nước tưới vừa phải, nếu tưới nước nhiều trái non sẽ rụng. Khi trái to bằng trái bưởi mới tưới 

nhiều nước. 

- Nếu Sầu riêng thiếu nước khi đang ra hoa hoặc bắt đầu kết trái thì cây Sầu riêng sẽ thay lá và đâm chồi mới. Cụ thể là thức ăn 

dự trữ của thân cây ít mà phải nuôi lá non nên làm cho cây Sầu riêng ít đậu trái, có khi trái trên cây rụng hết. 

Nếu Sầu riêng thiếu nước trong thời kỳ trái to và thay lá non trong thời kỳ đang bắt đầu già cơm thì cơm cũng bị nhão. Cơm Sầu 

riêng không chỉ bị nhão khi mưa nhiều mà đất quá khô không tưới nước cơm vẫn bị nhão. 

- Khi Sầu riêng kéo thức ăn dự trữ từ lá quá nhiều làm cây gầy yếu và có nguy cơ bị chết. Do đó người Nông dân thường ngắt bỏ 

trái trong năm đầu mới bói chỉ để lại mỗi cây vài trái. Nếu cây không được khỏe mạnh việc để nhiều trái trong năm đầu kinh 

doanh có thể làm cho cây bị chết. 

 


