
kháng không bị nhiễm Phytophthora trở lại. Thật bất ngờ, sau khi sử dụng xong các sản phẩm của 

Nghiệp Nông vườn chanh đã xanh tốt trở lại và không còn bị bệnh nữa nên người dân rất vui mừng.  

 

Về huyện Đơn Dương, Lâm Đồng khi hỏi về sự hiệu quả của các sản phẩm mà Cty Nghiệm Nông 

sản xuất bà con trồng rau màu hết sức phấn khởi, tin tưởng. Anh Lê Văn Qui ngụ xã Đạ Ròn cho 

biết: Nhà tôi trồng rau màu từ nhiều năm nay và cây dễ bị bệnh là cà rốt (do thân mềm, dòn, ngọt…). 

Vườn cà rốt nhà tôi thường bị tuyến trùng làm thối rễ củ, cây còi cọc dù tốn kém rất nhiều loại phân 

bón khác nhau. Nhờ người tư vấn, giới thiệu anh Quy Anh đã phun Epnon P 520 trừ bệnh thối rễ, 

và bón bổ sung phân hữu cơ vi sinh Saitama JP Bacteria. Chỉ hơn 1 tuần sau khi xử lý, đến nay 

ruộng cà rốt hết thối rễ củ, phân Saitama giúp làm giảm tuyến trùng phá hoại. Cà rốt phát triển rất 

tốt cho củ to, bóng đẹp. Anh Quy cũng cho biết, không chỉ cà chua mà phun Epnon P520 cho vườn 

cà chua ghép giúp cây mau lành vết ghép, ngăn ngừa được bệnh héo xanh, cà cho trái to, tròn đều 

và rất đẹp. 

 

Khi dùng sản phẩm Epnon P520 hoặc P540. Bà con cần chú ý:  

1-Cây Sầu riêng và Mít khi còn nhỏ bệnh xì mủ nặng rất khó chữa nên cần phun phòng ngừa 

để có hiệu quả cao hơn. 

2-Đất trồng cần phải tiêu thoát nước tốt, tránh ngập úng. Cần bón thêm phân hữu cơ vi sinh 

Saitama JP Bacteria cung cấp hệ vi sinh có lợi cho đất và cây trồng như: Vi sinh cố định đạm, 

vi sinh phân giải lân, nhiều loại nấm Trichoderma giúp kiểm soát bệnh cây, phân giải xác bã 

thực vật ... 

 

 

  

 

Bài đăng báo Nông Nghiệp Việt Nam Thứ 2 ngày 16-09-2019. 
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