
 

QUY TRÌNH CANH TÁC CHANH DÂY THEO VI SINH EMI NHẬT BẢN 

I. Đặc tính thực vật của cây chanh dây  

- Cây chanh dây có tên khoa học là Passiflora incarnata 

- Tên thường gọi: Cây chanh dây, chanh leo, mắc mát, mát mát, lạc tiên hoa 

tím… 

- Họ thực vật: Rutaceae (Họ cam chanh). 

- Nguồn gốc 2 giống chanh dây được trồng phổ biến ở Việt Nam: 

 Giống chanh dây vỏ vàng có nguồn gốc từ Sirilanca, Urganda và Hawaii có 

mặt ở Việt Nam với tên gọi là chanh dây. 

 Giống chanh dây vỏ tím có nguồn gốc từ Australia và Đài Loan, thích ứng 

với các vùng có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ bình quân 18 - 20oC, cao độ trung 

bình từ 800 - 1.000m, có khả năng ra hoa và đậu quả quanh năm, cho năng 

suất rất cao. 

a) Thân chanh dây 

Chanh dây (chanh leo) là một loài thực vật bán thân 

gỗ, sống lâu năm, thân bò leo và phát triển rất nhanh. Vỏ 

thân và màu xanh lá cây, có lông tơ hoặc trơn, có thể phát 

triển dài tới 15m, với nhiều tua. 

b) Lá chanh dây 

Lá của chanh dây hình chân vịt với thùy mọc so le, 

kích thước 6-15cm. Cuống lá dài 2-5 cm, Viền lá có răng 

cưa nhỏ, tròn đầu. 

c) Hoa chanh dây 

Hoa chanh dây là hoa đơn, mọc từ nách lá, hoa đẹp và thơm, có đường kính 7.5-

10 cm với cuống dài 2-5cm. Hoa của cây chanh dây (chanh leo) có năm cánh màu 

trắng ánh tím tía, tạo ra một bông hoa màu trắng xen tím. Mỗi hoa mang 5 nhị đực 

với 5 chỉ dính nhau thành ống ở đáy và tách 

rời ở phần mang bao phấn. Hoa được thụ 

phấn nhờ một số loài côn trùng như ong nghệ 

sẽ đậu trái, nhưng nếu cây tự thụ phấn thì 

không có quả. 

d) Quả chanh dây 

Cây chanh dây có nhiều quả và mọng. Quả có 

kích thước như một quả trứng gà (hoặc to 

hơn), hình cầu đến hình bầu dục, màu xanh lục khi quả xanh, khi chín chuyển màu 

vàng hoặc tím đậm. Trong ruột quả chanh dây (chanh leo) có màu vàng xung quanh 

hạt có hương vị ngọt ngào rất ngon.  

e) Điều kiện sinh thái của cây chanh dây 



 

Cây chanh dây phát triển mạnh, tốc độ phân nhánh (cành) nhanh, cây không kén 

đất, nhưng tốt nhất nên chọn loại đất thoát nước tốt, không ngập úng. Đất có thành 

phần cơ giới nhẹ, pH 5,5-6. Đất tại vùng bằng phẳng, thời tiết ấm áp, độ ẩm hợp lý 

cây chanh leo phát triển rất tốt. 

Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ 16-30oC, cây chanh dây phát triển tốt ở 

những khu vực có nắng, đặc biệt là cây chanh dây không chịu được sương muối. 

Chanh dây (chanh leo) là loại cây cần độ ẩm cao, liên tục phải cung cấp đủ nước 

cho cây bằng cách tưới bình quân 2 ngày một lần, nhất là trong mùa khô. Chanh leo 

được cung cấp đầy đủ với nước sẽ đâm nhiều chồi, nở nhiều hoa và cho trái liên 

tục. Ngược lại, nếu thiếu nước, cây sẽ bị rụng hoa, trái cây teo tóp, ít nước. Cắt tỉa 

tán thường xuyên cho cây để cây hoa hoa và đậu quả tốt hơn. 

f) Các giống chanh dây trên thế giới 

 Chanh dây vàng (Passiflora edulis var. 

flavicarpa) 

- Nguồn gốc: vùng Amazon của Brazil. 

- Đặc điểm: khi chín vỏ có màu vàng sáng, hình 

dạng tương tự chanh dây tím nhưng hơi dài 

hơn so với chanh dây tím. 

- Kích thước: to hơn chanh dây tím, kích thước 

gần bằng trái bưởi nhỏ.  

 

 Chanh dây tím (Passiflora edulis) 

- Nguồn gốc: miền nam Brazil, Paraguay và miền 

bắc Argentina 

- Đặc điểm: khi chín vỏ có màu tím đậm, quả tròn 

hoặc hình quả trứng 

 

 

 Chanh dây chuối (Passiflora tripartita var. mollissima) 

- Nguồn gốc: Nam Mỹ 

- Đăc điểm: Thân hình thon dài bầu dục, nhìn giống như một trái chuối. Khi 

non vỏ có màu xanh và dần chuyển sang vàng, vàng nâu khi chín. 

- Kích thước: Chiều dài trái có thể lên tới hơn 12cm 



 

 

Hình ảnh giống chanh dây chuối Nam Mỹ 

 Chanh dây khổng lồ (Giant passionfruit) 

- Nguồn gốc: Nam Mỹ 

- Đặc điểm: quả thuôn dài, hình trứng, vỏ mỏng màu xanh, ruột có màu trắng 

hoặc hơi vàng. 

- Kích thước: đường kính 12-15 cm, dài 10-30 cm. 

 

Hình ảnh giống chanh khổng lồ 

 Granadilla (Passiflora ligularis) 

- Nguồn gốc: ở vùng núi Andes, chủ yếu là Peru, bao gồm Bolivia, Ecuador, 

Colombia và Venezuela. 

- Đặc điểm: trái có hình tròn bầu dục, khi chính vỏ chuyển sang màu cam. 

- Kích thước: đường kính 5.1 - 7cm, dài 6.5 - 8 cm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh giống chanh Granadilla 

II. Kỹ thuật trồng chanh dây  

1. Điều kiện phù hợp để trồng chanh dây 

- Đất trồng: Cây chanh dây không kén đất trồng và dễ dàng phù hợp với mọi 

loại đất ở mọi địa hình khác nhau. Đất trồng cần phải được làm sạch cỏ, cào 

bằng, xới tơi xốp. Đặc biệt, mặc dù cây cần đủ nước nhưng nếu bị ngập úng 

sẽ khiến thối rễ và ảnh hưởng dinh dưỡng cây. Chính vì vậy, cần làm các rãnh 

thoát nước để hạn chế tình trạng đất bị rửa trôi, xói mòn. 

Mỗi hố cây cần có kích thước 60 – 60 – 60cm hoặc 50 – 50 – 50cm. Lưu ý 

nhỏ là nếu đất trồng không phải đất đầu tiên mà đất sử dụng sau các cây công 

nghiệp khác như cà phê hồ tiêu… thì nên tạm canh tác hoa màu khác tầm 2-

3 vụ trước khi trồng chanh dây để khử tuyến trùng đất. 

- Độ ẩm: Chanh dây ưa ẩm nên nhất thiết phải có độ ẩm phù hợp. Đặc biệt, 

cây chanh dây phát triển tốt ở những nơi có độ ẩm cao, chính vì thế cần phải 

đặc biệt đảm bảo độ ẩm trong giai đoạn làm trái và phát triển trái. Nếu thiếu 

nước, cây sẽ bị khô dẫn đến teo quả, mất thu hoạch. 

- Phát triển trên giàn leo: Bà con có thể làm giàn co chanh dây theo nhiều 

kiểu khác nhau tương tự như trồng mướp, bí giàn… theo các kiểu: giàn truyền 

thống, giàn chữ T, A, giàn thẳng đứng… Thông thường, bà con có thể làm 

giàn cao khoảng 2m bằng việc sử dụng trụ tre, gỗ hoặc bê tông… sau đó kết 

hợp dùng dây kẽm để làm giàn leo cho cây. Loại giàn leo nên thích hợp với 

tùy từng loại địa hình hoặc quy mô trồng để tạo độ thông thoáng giúp cây 

phát triển tốt. 

- Chọn giống tốt: Hiện nay có rất nhiều giống chanh dây khác nhau, nhưng 

phổ biến và được nhiều nhà vườn sử dụng nhất là giống chanh dây vỏ vàng 

và chanh dây vỏ tím. Có nhiều cách trồng chanh dây, có thể trồng chanh giây 

bằng hạt giống hoặc bằng bầu ươm đã tách. Nếu bà con trồng bằng hạt giống 

thì cần chọn quả giống là những quả già, vỏ nhăn nheo, trái giống không bị 

bệnh, hạt mẩy, đen bóng đẹp. Còn nếu trồng bằng bầu ươm thì nên chọn 



 

những giống có chiều cao trung bình từ 10 – 12cm có tình trạng khỏe, sạch 

sâu bệnh, lá xanh tươi. 

2. Kỹ thuật trồng chanh dây  

Cây chanh dây thích hợp trồng quanh năm ở các tỉnh. Tuy nhiên vì ưa độ ẩm cao 

và để cây lớn lên có lượng mưa phù hợp thì nên chọn trồng cây chanh dây vào 

khoảng tháng 4 tới tháng 6 dương lịch. Thời điểm này mùa mưa đã bắt đầu, lượng 

sinh khoáng trong nước mưa cũng giúp cây phát triển xanh và tự nhiên hơn. Bên 

cạnh đó, bà con nông dân cũng giảm được đáng kể công tưới tiêu cho cây. 

2.1. Trồng cây từ bầu tách sẵn 

 Ươm bầu chanh dây  

a) Đất ra bầu  

Đất ra bầu phải lựa chọn đất ở khu vực sạch bệnh và là đất mặt. Trộn đất 

với phân chuồng ủ hoai hoặc phân vi sinh theo tỷ lệ 2 đất: 1 phân. Xử lý 

kỹ mầm nấm bệnh (Ưu tiên sử dụng cặp đôi Emina + Lục diệp trừ bệnh, 

trừ sâu).  

b) Ra bầu  

- Pha 1 lít Emina (loại phun) với khoảng 20l nước và để bên cạnh. Khi ra bầu 

bạn nên nhúng nguyên cả bầu chanh và cây chanh vào chậu nước đã pha 

Emina để xử lý nấm bệnh và giúp cây phát triển tốt giai đoạn đầu. 

- Đổ đất vào bì sao cho ngập khoảng 2/3 bì, sau đó đặt nhẹ nhàng bầu chanh 

vào, tiếp tục đổ đất vào cho vừa với mặt của bầu chanh.  

- Dộng nhẹ bầu cho đất hơi nén lại là được.  

- Nên nhúng bầu chanh vào chậu nước để hút nước qua lỗ thông khí (không 

nên tưới trực tiếp vào bầu vì dễ làm nén đất).  

- Bầu chanh phải để ở nơi thoáng mát, có ánh nắng mặt trời nhưng không được 

nắng gắt. Nên để trong khu vực có quây lưới đen để tránh côn trùng chích 

hút.  

- Cứ 2 ngày tưới nhẹ 1 lần (khi không có mưa). Giữ ẩm cho bầu nhưng không 

quá ướt. 3 ngày 1 lần phun Emina + lục diệp trừ bệnh + lục diệp trừ sâu để 

phòng nấm và sâu.  

     

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_l%E1%BB%8Bch


 

 

 Làm hố và bón lót  

a) Làm hố  

- Hố chanh dây không cần đào sâu vì rễ chanh dây ăn không sâu mà lan trên 

mặt đất. Bạn nên làm hố có độ sâu khoảng 40 cm, độ rộng khoảng 60 cm. 

b) Phân bón lót  

- Phân bón lót là thức ăn dự trữ cho cây khi phát triển. Bao gồm: 10 – 15kg 

phân chuồng hoai mục, vỏ cà phê, rơm rác, cành que trong vườn đổ xuống 

hố.  

Lưu ý: không nên để lượng phân quá nhiều mà không có đất. Bạn nên đổ phân bón 

lót và đất theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2. Mỗi hố cho thêm khoảng 1 kg Lân.  

- Rắc vôi bột xuống hố để xử lý mầm bệnh và tạo pH ban đầu tốt cho cây phát 

triển. Sau 3 ngày bạn tưới hỗn hợp Emina + Lục diệp trừ sâu + Lục diệp trừ 

bệnh để xử lý nấm khuẩn, sâu, sùng, rệp..... (lưu ý cần phải giữ ẩm). 

 Trồng cây và chăm sóc cơ bản 

Cây chanh sau khi đã ra bầu khoảng 10 – 15 ngày thì có thể mang ra trồng. 

Khi trồng bạn nên xới đều đất sau đó moi 1 hốc nhỏ để trồng. Lưu ý chanh 

nên trồng nổi.  

Bạn nên trồng sau cho mặt bầu cách mặt đất khoảng 0,5 – 1cm. Sau khi 

trồng thì tưới đậm 1 lần để giúp tạo kết cấu đất. Không bón gì hết trong 3-5 

ngày đầu tiên mà chỉ tưới nước. Sau 3-5 ngày bạn pha Humic với tỷ lệ 1:200 

(1kg humic với 200l nước) tưới gốc.  

Lưu ý tưới cách gốc cây chanh khoảng 10 – 15cm để nhử rễ. 2 ngày sau 

khi tưới humic thì bắt đầu bón phân 

2.2. Trồng cây bằng hạt 

Khi trồng bằng hạt, công đoạn này không quá phức tạp. Hạt tươi của chanh 

dây nảy mầm nhanh và chắc hơn so với hạt khô. 

Bước 1: Tách hạt ngay từ quả tươi, dùng vải xô chà nhẹ cho mất lớp áo vỏ bên 

ngoài. 

Bước 2: Phơi khô 3-4 ngày sau đó mang ngâm rửa lại lần nữa và đem hong khô 

trong bóng râm. 

Bước 3: Nếu mang gieo ngay, hạt sẽ nảy mầm khoảng từ 10-20 ngày sau đó. 

Nếu muốn bảo quản thì cất trong hộp kín bỏ ngăn mát tủ lạnh có thể bảo quản 

hạt nửa năm. Sau khi hạt nảy mầm và cây con phát triển cao tầm 10cm, có thể thực 

hiện tách trồng như trồng bằng bầu cây. 

Chú ý: Trong quá trình trồng, cần lưu ý những điều sau: 

- Tăng hiệu quả phân bón. 

- Khi cây cao được 0,8 – 1m, tiến hành bấm ngọn để cây sinh cành thứ cấp. 



 

- Giữ lại từ 3 đến 5 cành có tình trạng khỏe mạnh và tỏa đều các hướng trên 

giàn. 

- Vào giai đoạn cây bắt đầu phủ giàn, cần thường xuyên cắt tỉa các cành yếu, 

có dấu hiệu bị sâu bệnh. 

- Trong giai đoạn mùa mưa cần phải vặt bỏ các lá già, lá sát gốc nhằm tăng khả 

năng quang hợp và gây ức chế giúp cây ra nhiều hoa hơn, hạn chế được sâu 

bệnh ẩn nấp. 

3. Kỹ thuật bón phân cho cây chanh dây (khuyến cáo) 

Các giai đoạn bón phân cho chanh dây: 

Cứ 20 ngày thì đổ humic 1 lần để ổn định pH và kích rễ Chanh. Quy trình bón 

phân cho Chanh leo như sau:  

10 ngày bón 1 lần, mỗi lần từ 0,5 – 2 lạng phân tùy theo giai đoạn cây. 

Giai đoạn 1: Chăm sóc cơ bản (từ lúc mới trồng đến khoảng 3 tháng): Bón mỗi 

gốc khoảng 0,5 – 1 lạng NPK (hoặc đạm cá, đạm đậu nành, DAP...). Lựa chọn loại 

phân có hàm lượng đạm (N) và lân (P) cao, Kali thấp.  

Giai đoạn 2: Sinh sản (Từ tháng thứ 3 – tháng thứ 4): Đây là giai đoạn cây sinh 

sản mạnh, bắt đầu tạo hoa và quả. Nếu vào mùa nóng (tháng 4 – 10) thì không cần 

phải kích hoa, vì cây tự ra hoa. Tuy nhiên để giữ hoa thì cần phải có chế độ bón 

phân hợp lý và tưới nước đầy đủ. Giai đoạn này bạn không nên tăng đạm mà nên 

bổ sung thêm Lân và Kali để cây phân hóa mầm hoa và tạo hoa tốt hơn. Bổ sung 

thêm Canxi Bo và Kali Bo phun qua lá để tăng tỷ lệ đậu hoa đậu quả.  

Giai đoạn 3: Nuôi trái. Khi cây nuôi trái sẽ cần nhu cầu nước và dinh dưỡng rất 

cao. Các bạn nên bổ sung NPK cân bằng và bổ sung thêm Lân và Kali cho cây.  

4. Làm giàn  

Chanh dây có nhiều cách làm dàn, nhưng phổ biến ở mấy phương pháp sau:  

 Dàn truyền thống (dàn mướp)  

- Đây là kiểu dàn tối ưu nhất khi trồng Chanh, khuyến cáo làm dàn truyền 

thống khi trồng Chanh không xen với các loại cây trồng khác.  

- Khi làm dàn nên chạy dây để khoảng cách ô trống là 2m x 1 – 1,5m. Mỗi dây 

cho chạy từ 3-4 dây chính, nhánh đẻ ra từ nách lá cho thòng xuống để nuôi 

trái.  

 Dàn chữ T  

- Là làm dàn chanh theo hình chữ T. Khuyến cáo làm khi trồng xen với các 

loại cây trồng khác có khoảng cách trống giữa các cây khá lớn.  

- Dàn kiểu này khá hiệu quả, tuy nhiên các cành tay sẽ dễ bị móc vào nhau 

nhiều.  

 Dàn chữ I  



 

- Là kiểu dàn thẳng đứng, chạy 2 dây 1 dây trên và 1 dây ở giữa. Dàn này chỉ 

phù hợp khi trồng xen trong Hồ tiêu, Cà phê và các loại cây trồng dầy khác. 

- Năng suất và phòng bệnh kiểu dàn này không tốt.  

5. Một số phương pháp chăm sóc khi có trái. 

Một số biện pháp giúp to trái, bóng trái, cứng trái và dễ lên màu. 

Khi Chanh đậu trái, là lúc cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều. Lúc này nên 

bón NPK cân bằng. Đạm giúp làm to trái, Lân giúp làm tăng khả năng cứng vỏ 

và Kali giúp nặng trái và tăng chất lượng dịch quả.  

Tuy nhiên, phân bón gốc sẽ rất dễ bị thiếu trong giai đoạn này do cây phải 

nuôi quá nhiều trái, đồng thời nuôi hoa và nuôi cành. Từ đó sẽ dẫn tới rụng trái, 

tóp trái hoặc trái bị nhỏ (trái bi).  

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ  

- Giai đoạn trái nhú, nên bổ sung thêm Emina + Amino Acid để tăng độ to của 

trái. Tuy nhiên nhiều đạm dễ dẫn tới rụng hoa, rụng quả non. Vì vậy trước 

khi phun Emina + Amino Acid bà con nên bổ sung thêm Canxi Bo để tăng 

khả năng đậu hoa đậu quả.  

- Sau khi đậu trái được khoảng 1 tháng – 1,5 tháng là lúc quả Chanh đã định 

hình. Lúc này bà con nên giảm lượng đạm bón gốc, tăng Lân và Kali lên để 

dầy vỏ và nặng trái. Trên lá tiếp tục phun Emina + Amino Acid. Đồng thời 

phun thêm 1 lượt Sillic để cứng trái và tăng khả năng tạo màu. 

 Kích hoa mùa lạnh  

Chanh dây là cây không chịu được lạnh. Vì vậy khi vào giai đoạn cuối năm, nhiệt 

độ giảm xuống sẽ dẫn tới hiện tượng cây Chanh bỏ không chịu tạo hoa mà chỉ chạy 

cành. Lúc này cần phải xử lý dinh dưỡng để ép cây ra hoa. 

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ  

- Đầu tiên bà con cắt toàn bộ Đạm, không bón đạm cho cây nữa. 

- Bón mỗi gốc khoảng 1 lạng Lân và 1 lạng Kali (liên tục 2 lần cách nhau 7 

ngày). Đồng thời đổ gốc Emina để tăng khả năng hấp thụ phân  Trên lá phun 

phân bón lá có hàm lượng: 10 – 60 – 10 – TE.  

- Sau khoảng 5 – 7 ngày thì tiếp tục phun phân bón lá có hàm lượng 0 – 52 – 

34 (MPK)  

- Sau khi xử lý như thế, cây Chanh sẽ phân hóa và tạo hoa. Tỷ lệ đạt khoảng 

70 – 80% so với ra hoa trong điều kiện bình thường 

III. Các loại sâu bệnh thường gặp trên cây chanh dây  

1. Bệnh hại chanh dây  

a) Bệnh đốm dầu (Bệnh bã trầu) Pseudomonas passiflorae  

Nguyên nhân và triệu chứng: 



 

- Gây ra bởi vi khuẩn Pseudomonas passiflorae. Nó gây hại trên lá, thân và 

quả dẫn đến mất mùa và làm chết cây non. 

- Trên lá gây ra những vết màu nâu, 

thường bao quanh bởi quầng sáng 

màu vàng nhạt. 

- Trên thân còn non dấu hiệu đầu tiên 

là những vết trũng màu xanh đen, 

mọng nước. Những vết đó phát triển 

thành màu nâu sáng, có viền xung 

quanh. 

- Trên quả vết bệnh màu xanh tối, đốm 

dầu, sau phát triển thành những vòng tròn, thô nhám, mảng lốm đốm mọng 

nước. Làm quả rụng sớm. Bệnh này  thường thường xảy ra mùa thu và mùa 

khô.  

Biện pháp phòng trừ: 

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom lá già, tàn dư cây trồng tiêu hủy. Bón phân cân đối 

để cây phát triển tốt kháng được bệnh, chọn giống chống chịu với sâu bệnh. Nhổ bỏ 

những cây đã bị bệnh. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh cho 

cây.  

b) Bệnh héo rũ Pseudomonas syringae 

Nguyên nhân và triệu chứng: 

Bệnh héo rũ gây ra bởi vi khuẩn Pseudomonas syringae, vi khuẩn này có mối liên 

hệ đến mầm bệnh của đốm dầu. Triệu chứng của 2 bệnh này tương tự nhau, và cách 

thức phòng trị cũng giống nhau. 

Biện pháp phòng trừ:  

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom lá già, tàn dư cây trồng tiêu hủy. Bón phân cân đối 

để cây phát triển tốt kháng được bệnh, chọn giống chống chịu với sâu bệnh. Nhổ bỏ 

những cây đã bị bệnh. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh cho 

cây.  



 

 

Hình ảnh bệnh héo rũ  

c) Bệnh đốm nâu Alternaria passiflorae 

Nguyên nhân và triệu chứng: 

Bệnh gây ra bởi nấm Alternaria passiflorae, nó gây hại trên lá, thân và quả. Xuất 

hiện mùa xuân và đầu mùa hè. 

Trên lá, những đốm nâu nhỏ xuất hiện, sau phát triển thành đốm màu sắc sáng ở 

giữa và có hình dạng bất định. 

Trên thân, những vết bệnh có hình thon dài 

màu tối, thường gần nách lá hoặc gân lá (bị 

tổn thương cơ giới, nhựa cây). Khi vết 

bệnh lây lan bao quanh thân làm cho quả 

teo lại và rụng. 

Trên quả, vết châm kim xuất hiện và lan 

rộng thành những vòng tròn lõm có tâm 

màu nâu, dần dần vỏ xung quanh vùng mắc 

bệnh nhăn nheo và quả bị rụng.  

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu bệnh. Tỉa cành tạo cho vườn cây 

thoáng và tiêu hủy cây bị bệnh. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh 

cho cây.  

d) Bệnh đốm xám Septoria passiflorae 

Nguyên nhân và triệu chứng: 



 

Gây ra bởi nấm Septoria passiflorae, bệnh này 

thường tấn công lá, thân và quả, làm rụng lá và 

giảm năng suất cây trồng. Bệnh thường xuất hiện 

trong suốt mùa hè và mùa thu. 

Trên lá, thân, quả xuất hiện những đốm nhỏ màu 

nâu sáng không có hình dạng cố định, làm rụng 

lá, quả. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu 

bệnh. Tỉa cành tạo cho vườn cây thoáng và 

tiêu hủy cây bị bệnh. 

-  Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P 

định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh cho 

cây. 

e) Bệnh thối rễ Glomerella cingulata 

Nguyên nhân và triệu chứng: 

Gây ra bởi nấm Glomerella cingulata, nguồn bệnh này có ở những quả bị vết thương 

do sương mù hoặc mưa đá, nấm gây ra những thương tổn  tại những điểm  có vết 

thương. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Bón phân cân đối, chọn giống 

tốt như giống chanh dây RP8 , chống 

chịu với sâu bệnh, vệ sinh đồng 

ruộng… 

- Sử dụng chế phẩm sinh học 

EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để 

phòng trừ bệnh cho cây. 

 

f) Bệnh thối hạch ở cây chanh dây  

Nguyên nhân: 

- Gây ra bởi Sclerotinia sclerotiorum. 

https://redpineinternational.vn/san-pham/giong-chanh-day-rp8/


 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống tốt, 

chống chịu với sâu bệnh… vệ sinh 

đồng ruộng. Tại Đài Loan, để 

phòng trừ bệnh này người ta chỉ 

trồng và thu hoạch chanh dây 

trong khoảng 16-18 tháng, sau đó 

nhổ bỏ trồng mới. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học 

EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để 

phòng trừ bệnh cho cây.  

 

g) Bệnh héo  

Nguyên nhân và triệu chứng: 

Gây ra bởi 3 loài nấm:  

Fusarium avenaceum, Gibberella baccata, Gibberella 

saubinetii. 

Trong điều kiện thông thường chúng xuất hiện gần mặt đất, 

vết thương gây ra bởi thời tiết lạnh, sương giá, vết thối lan 

nhanh. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu với sâu bệnh và vệ sinh đồng 

ruộng. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh 

cho cây. 

h) Bệnh thối rễ Phytophthora cinnamomi và Phytophthora megasperma 

Nguyên nhân và triệu chứng: 

- Phytophthora cinnamomi thường gây hại vào mùa hè 

và mùa thu, Phytophthora megasperma thường gây 

hại vào mùa xuân. Cây bị bệnh tán lá vàng, sinh 

trưởng kém và làm chết cây.   

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu với sâu 

bệnh và vệ sinh đồng ruộng. Tiêu hủy cây bị bệnh. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 

ngày để phòng trừ bệnh cho cây.  

i) Bệnh phấn trắng -Passion Fruit Woodiness virus ( PWV)  



 

Nguyên nhân và triệu chứng: 

- Do một loài virus Passion fruit woodiness gây ra, được truyền nhiễm từ 2 

loài rệp (Rệp muội) Aphis gossypii, (Rệp đào) Myzus persicae  mang mầm 

bệnh gây ra. Khi 2 loài rệp này chích vào thân, lá, quả thì chúng sẽ để lại loài 

virus này và làm cho cây chanh dây mang bệnh. 

- Trên lá có những đốm vàng, đốm sáng, hoặc đường vằn và tán lá có những 

nếp nhăn hoặc méo mó. Lóng trên thân ngắn, tán lá thành chùm, chậm sinh 

trưởng. Triệu chứng thường thấy rõ vào cuối mùa thu, mùa đông và mùa xuân 

sớm. 

 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu bệnh. Tỉa cành tạo cho vườn cây 

thoáng và tiêu hủy cây bị bệnh. Khi cây bị bệnh virus lập tức nhổ bỏ và tiêu 

hủy ngay. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học EMINA-P định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bệnh 

cho cây. 

2. Sâu hại chanh dây  

a) Nhện đỏ BreBrevipalus phoenicis 

Triệu chứng: 

Loài này thường xuất hiện trong điều kiện khô hạn, nó gây hại bằng cách ăn 

biểu bì của lá và vỏ quả làm cho lá chuyển vàng, rụng, quả bị lốm đốm còi cọc giảm 

chất lượng.  



 

 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Vệ sinh đồng ruộng hạn chế nguồn lây hại. Chọn giống tốt, bón phân cân đối 

để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế bón nhiều đạm vô cơ. Phun nước 

với áp lực mạnh mặt dưới của tán lá vào mùa nắng làm giảm mật độ nhện 

gây hại. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ nhện đỏ cho 

cây. 

b) Bọ xít Nezara viridula, Leptoglossus australis. 

Triệu chứng: 

Bọ xít có mùi hôi rất khó chịu, chúng  gây hại 

bằng cách chích hút vào hoa, đọt non và quả 

non làm cho quả bị lốm đốm, nếu gây hại nặng 

quả sẽ bị rụng. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống tốt, chống 

chịu với sâu bệnh… vệ sinh đồng ruộng. 

Không nên bón phân chuồng chưa hoai 

mục. Dùng vợt bắt vào buổi sáng khi bọ 

xít còn ít hoạt động. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 

15-20 ngày để phòng trừ bọ xít cho cây. 

 

c) Bọ trĩ Thysanoptera sp. 



 

Triệu chứng: 

Bọ trĩ là loài chích hút phân bố ở khắp các vùng, gây hại trên 

nhiều loại cây trồng như chanh dây, cà chua, khoai tây, dưa 

chuột, bí xanh…Cả bọ trĩ non và trưởng thành đều chích hút 

dịch ở búp non, hoa, lá, quả non làm cho hoa khó thụ phấn, 

quả còi cọc không phát triển được. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng trừ tổng hợp bao gồm: Luân và 

xen canh với các cây không phải  là ký chủ của bọ trĩ. Bón phân cân đối, chọn 

giống tốt. Vệ sinh đồng ruộng, bảo vệ và duy trì các loài bắt mồi, ký sinh… 

của bọ trĩ trên đồng ruộng. 

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bọ trĩ cho 

cây  

d) Bọ phấn Bemisia tabaci 

Triệu chứng: 

Bọ phấn là loài gây hại dạng chích hút, chúng gây hại trên nhiều loại cây trồng như 

chanh dây, cà chua, khoai tây, cà tím, dưa chuột, bí xanh, lạc…Cả bọ phấn non và 

trưởng thành đều chích hút dịch ở búp non, lá, thân non, quả non. Làm cho cây kém 

phát triển, bị nặng lá vàng úa, hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành. 

 

Biện pháp phòng trừ: 

- Cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng trừ tổng hợp bao gồm: Luân và xen 

canh với các cây không phải  là ký chủ của bọ phấn. Vệ sinh đồng ruộng, thu 

gom lá già, tàn dư cây trồng để hạn chế bọ phấn non. Bón phân cân đối, chọn 

giống tốt, không nên bón phân chuồng chưa hoai mục. Trồng cây chanh dây 

tránh xa khu vực trồng cây họ cà như: cà chua, khoai tây… 

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ bọ cho cây.  

e) Rệp- Planococcus citri, Parasaissetia nigra, Chrysomphalus ficus, Coccus 

hesperidum, (Rệp muội) Aphis gossypii, (Rệp đào) Myzus persicae 

Triệu chứng: 



 

Đây là các loài rệp phổ biến trên cây chanh dây, chúng gây hại bằng cách 

bám vào các bộ phân của cây, đặc biệt là các bộ phận non như : Thân, lá, quả, các 

khe cạnh giữa cuống quả, lá, chúng hút nhựa để sống, làm giảm sự quang hợp của 

lá, làm cho lá,  quả rụng bất thường. Nguy hiểm nhất là hai loài rệp đào (Myzus 

persicae) và rêp muội (Aphis gossypii) là đối tượng mang một loài virus rất nguy 

hiểm đó là Passion fruit woodiness virus (PWV). Để phòng trừ các đối tượng này 

cần phải phòng trừ tổng hợp. 

 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Bón phân cân đối, chọn giống kháng. Vệ sinh đồng ruộng loại bỏ cây ký chủ 

trước khi trồng. Không trồng xen chanh dây với cây ký chủ của chúng. 

Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ rệp cho cây  

f) Bọ phấn 

Triệu chứng 

Bọ phấn là loài gây hại dạng chích hút, chúng gây hại trên nhiều loại cây trồng 

như chanh dây, cà chua, khoai tây, cà tím, dưa chuột, bí xanh, lạc…Cả bọ phấn non 

và trưởng thành đều chích hút dịch ở búp non, lá, thân non, quả non làm cho cây 

kém phát triển, bị nặng lá vàng úa, hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng trừ tổng hợp bao gồm: Luân và 

xen canh với các cây không phải  là ký chủ của bọ phấn. Vệ sinh đồng ruộng, 

thu gom lá già, tàn dư cây trồng để hạn chế bọ phấn non. Bón phân cân đối, 

chọn giống tốt, không nên bón phân chuồng chưa hoai mục.  Trồng cây chanh 

dây tránh xa khu vực trồng cây họ cà như: cà chua, khoai tây… 

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ sâu cho cây.  

g) Tuyến trùng  



 

Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra được trên cây chanh dây có 4 loài tuyến 

trùng gây hại bao gồm:  Pratylenchus sp; Scutellonema truncatum; 

Helicotylenchus sp; Meloidogyne javanica. 

Triệu chứng: 

Loài tuyến trùng không nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước thấy 

được khi được soi qua kính hiển vi điện tử. 

Bốn loài tuyến trùng đều tấn công vào bộ phận rễ của cây chanh dây. Chúng 

xâm nhập vào rễ theo vết thương cơ giới, hệ thống mạch dẫn của rễ. Khi chúng xâm 

nhập vào bộ phận rễ, chúng hút dinh dưỡng để sống và làm cho bộ rễ phình to lên. 

Khi bộ rễ phình to sẽ làm tắc hệ thống mạch dẫn, dẫn đến làm cho cây héo một cách 

bất thường, lá vàng, quả non rụng giống như triệu chứng thiếu nước. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom lá già, tàn dư cây trồng tiêu hủy. Bón phân cân 

đối, chọn giống  tốt, chống chịu với sâu bệnh… 

Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ sâu cho cây.  

h) Mối  

Mối sống ở phần gốc cây chanh dây, làm hư rễ cây. Khi bị mối tấn công lá vàng và 

rụng dần sau đó cây bị chết. Mối gây hại từ khi cây còn non cho đến khi cây đã 

trưởng thành. Có thể phòng trừ thủ công bằng cách đào bỏ các ổ mối trong vườn 

hay sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ mối cho cây.  

c) Ruồi đục quả  

- Ruồi chích vào quả gây thoái hóa phần thịt quả làm cho quả bị thối. Biện 

pháp phòng trừ ruồi đục quả nên dùng bẫy dẫn dụ Methyl Eugennol 

(Vizubon) nhưng phải làm đồng loạt, không làm nhỏ lẻ theo từng hộ.  

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ ruồi đục 

quả cho cây.  



 

 

i) Sâu đục thân 

Triệu chứng: 

Sâu non nở ra đục vào các đốt thân hoặc cành rồi đục vào bên trong thân, 

cành thành đường hầm. Phần thân cành nằm phía trên vị trí bị đục trở nên héo, hóa 

nâu rồi chết. Bọ trưởng thành có thể cắn những lỗ nhỏ ở cuống hoa hoặc phá những 

quả non. Những vườn cây thiếu chăm sóc tốt thường bị sâu đục thân phá hại. Để 

phòng trừ cần đảm bảo bón phân đầy đủ, cân đối, kiểm tra vườn thường xuyên, 

tỉa  bỏ cành nhánh khô héo. 

Biện pháp phòng trừ: 

-  Vệ sinh đồng ruộng, thu gom lá già, tàn dư cây trồng tiêu hủy. Bón phân cân 

đối, chọn giống tốt, chống chịu với sâu bệnh…   

- Sử dụng chế phẩm sinh học BT định kỳ 15-20 ngày để phòng trừ sâu cho cây. 

 

IV. Sử dụng chế phẩm vi sinh EMI trong việc phòng và trị bệnh trên cây 

chanh dây  

1. Bản chất vi sinh EMI  

Công ty EMI Nhật Bản thừa kế kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học hàng 

đầu trên thế giới và Việt Nam từ thập kỷ 70, dựa trên các quy luật sinh thái và khả 

năng đối kháng của các loài vi sinh vật trong tự nhiên để đưa ra quy trình sử dụng 



 

đơn giản và hiệu quả trong việc kiểm soát dịch hại trên các loại cây trồng trong đó 

có cây chanh dây.  

Cơ chế của giải pháp này dựa trên nguyên tắc cân bằng hệ vi sinh vật trong môi 

trường bằng cách bổ sung nhiều hơn các loài vi sinh vật có lợi và tạo môi trường 

thuận lợi cho chúng phát triển, chiếm lĩnh và định hướng hệ vi sinh vật trong môi 

trường đó lên men theo hướng có lợi cho con người, giúp các nông trang đạt được 

năng suất cao, chất lượng tốt mà không cần đến sự can thiệp của các hóa chất độc 

hại. 

Các lợi khuẩn được sử dụng bao gồm tập hợp đa dạng của hơn 80 loài lợi khuẩn 

khác nhau như vi khuẩn Lacto, vi khuẩn Bacillus, nấm men, vi khuẩn quang hợp, 

nấm mycorrhiza và nhiều loài lợi khuẩn khác. Cơ chế tác động của chúng có thể sơ 

bộ như sau: 

Sự lên men của vi khuẩn Lacto sẽ sinh ra axit lactic – có tính khử khuẩn mạnh, 

có thể tiêu diệt hoặc làm ức chế sự hoạt động của hầu hết các loài vi sinh vật khác 

có trong môi trường, vì vậy khi đưa vi khuẩn này vào môi trường với liều lượng 

hợp lý chúng có thể thay thế được hầu hết các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học để 

phòng trừ bệnh hại cây trồng.  

Thứ hai, vi khuẩn Bacillus subtilis khi lên men sẽ sinh ra các loại enzym như 

protease và amylase có khả tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại kể cả vi khuẩn E coli, 

Coliform và nhiều loài vi khuẩn gây hại khác. Không những thế vi khuẩn Bacillus 

còn có khả năng phân giải protein thành các dạng axitamin dễ tiêu cung cấp cho cây 

trồng nên chúng có tác dụng làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón để nâng cao năng 

suất cây trồng. 

Nấm men trong chế phẩm vi sinh của EMI Nhật Bản có khả năng sinh ra nhiều 

loại vitamin và axitamin không thay thế, cung cho cây trồng làm tăng chất lượng 

nông sản một cách tự nhiên. 

Tóm lại, khi sử dụng chế phẩm sinh học của EMI Nhật Bản, người trồng chanh 

dây sẽ có cơ hội tạo ra những quả chanh dây với năng suất, chất lượng tốt, mẫu mã 

đẹp, đủ tiêu chuẩn hữu cơ và hàng loạt các lợi ích khác về sức khỏe và môi trường 

mà không cần đến sự can thiệp của các hóa chất độc hại. 

2. Quy trình phòng và trị bệnh trên cây chanh dây theo vi sinh EMI Nhật 

Bản. (khuyến nghị) 

 Phòng bệnh: 

Nhện, bọ trĩ, côn trùng: có ở mọi giai đoạn của cây. Bà con nên định kỳ phòng 

bệnh cho cây từ lúc xuống giống cho đến lúc phá dàn, định kỳ 15 ngày phòng 

bệnh trên lá 1 lần, 30 ngày phòng bệnh dưới gốc 1 lần.  



 

QUY TRÌNH:  

- 30 ngày đầu dùng Emina + Lục diệp trừ bệnh + Lục diệp trừ sâu đổ gốc và 

phun lá 1 lần. Đổ gốc từ 2 – 5 lít cho từng giai đoạn của cây. (Pha theo tỷ lệ: 

2 lít Emina + 1 gói Lục diệp bệnh + 1 gói Lục diệp sâu cho 200l nước).  

- 10 – 15 ngày 1 lần phun phòng bệnh và sâu cho Chanh, dùng Lục diệp trừ 

bệnh + Lục diệp trừ sâu pha theo tỷ lệ 1 Lục diệp bệnh + 1 lục diệp sâu cho 

200l nước. Mỗi lần phun có thể bổ sung thêm Amino Acid để thay thế phân 

bón lá, giảm chi phí.  

 Chữa bệnh:  

Mặc dù vẫn phòng bệnh đều, tuy nhiên mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi cây có 

vấn đề, việc đầu tiên cần kiểm tra là bộ rễ, sau đó kiểm tra tới thân, lá và quả.  

Chanh có các bệnh chính:  

1) Phấn trắng: không nên giữ, nên chặt tiêu hủy tránh lây lan.  

2) Bã trầu: Bệnh này do Vi khuẩn gây ra, thường xuất hiện trong mùa mưa. 

Xử lý bằng thuốc Vi sinh có tên: Pseudomonas. Liều lượng: pha 2 gói cho 

1 phuy 200l nước, phun liên tục 3 lần cách nhau 2-3 ngày.  

3) Đốm nâu: Bệnh do nấm gây ra, thường khi đã phòng định kỳ bằng Emina 

và Lục diệp thì rất khó xuất hiện. Tuy nhiên nếu mưa dài ngày vẫn có thể 

bị. Xử lý bằng cách pha Emina + Lục diệp trừ bệnh theo tỷ lệ: 3l Emina + 

2 gói Lục diệp bệnh cho 1 phuy 200l phun 3 lần cách nhau 2-3 ngày.  

4) Nhện, bọ trĩ, côn trùng: Thường không xuất hiện khi phòng đều đặn với 

Emina và Lục diệp. Tuy nhiên trong mùa phát triển thì vẫn có thể bị. Khi 

bị bạn nên sử dụng thuốc vi sinh: Bacillus Thuringiensis phun theo tỷ lệ 2 

gói + 200l nước. Phun liên tục 3 lần cách nhau 2-3 ngày. 

3. Quy trình canh tác chanh dây  theo EMI Nhật Bản (khuyến nghị)  

 

 

Thời kỳ 

    

Làm đất Trồng cây con Chăm sóc cây Thu hoạch 

 

Hoạt 

động 

- Làm hố có 

độ sâu khoảng 40 

cm, độ rộng 

khoảng 60 cm, 

hàng cách hàng 

3m, cây cách cây 

3m. 

- Pha 0.5 lit 

EMINA-P với 18 lít 

nước phun đều lên 

cây con trước khi 

trồng 1 ngày. 

- Đặt bầu 

giống vào hố sao 

- Pha 2 lít 

EMINA-P với 2 lít 

chế phẩm trừ sâu 

BT, 1 lít đạm tôm 

cho 200 lít nước 

phun ướt thân và 

lá. Định kỳ 20 

ngày/ lần. 

- Tháng thứ 6 

bắt đầu cho thu 

hoạch. 

- Thu hoạch cả 

cành rồi tiến hành xả 

cành để ra mầm mới 

đến hết tháng thứ 18 

 



 

- Trộn 0,5kg 

vôi, 0,5kg lân với 

10 – 15kg phân 

chuồng hoai mục, 

vỏ cà phê ( hoặc 

5kg phân hữu cơ) 

cho 1 hố 

- Sau 3 ngày 

pha 0,1 lít Emina 

và 0,1 lít vi sinh trừ 

sâu BT với 2 lít 

nước tưới cho 1 hố 

cho miệng bầu cách 

mặt 0.5-1cm 

- Sau khi trồng 

tưới đậm 1 lần để 

giúp tạo kết cấu đất. 

- Sau trồng 1-2 

ngày pha 0.1 lít 

EMINA với 1 lít/ 

gốc 

 

- Pha 0.1 lít 

chế phẩm Emina 

với 2 lít nước đổ 

cho 1 gốc, định kỳ 

30-35 ngày/ lần  

- 2 tháng đầu: 

Bón mỗi gốc 

khoảng 100 – 200g 

NPK (hoặc đạm 

cá, đạm đậu nành, 

DAP...) 

- Từ tháng 

thứ 3 trở đi bón 

0,2-0,3 kg NPK/ 

gốc, định kỳ 20-25 

ngày/ lần, bổ sung 

Canxi và KaliBo 

- Làm giàn 

tưới tiêu theo nhu 

cầu sinh lý của cây 

Chú ý 
Cần tưới đều 

EMINA cho mỗi 

gốc ngăn bệnh 

hại rễ cây.  

Không dùng thuốc 

trừ cỏ và thuốc 

trừ bệnh hóa học 

Thường xuyên 

phun EMINA-P 

để phòng bệnh 

 

 

Chúc quý bà con thành công!



 

 


