
QUY TRÌNH CHĂM SÓC CÂY CHANH LEO 

                          THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP SẠCH 

Giai 

đoạn 

phát 

triển 
     

Làm đất Trồng Cây con Trái phát triển 
Thu hoạch và tiếp 

tục chăm sóc 

Tháng  0 Tháng thứ nhất 1 Tháng thứ 2-3 Tháng thứ 4-5 Sau tháng thứ 6 

Bón 

gốc 

0,5 kg vôi + 0,5 kg 

Lân + 10 – 15kg 

phân chuồng (hoặc 

5kg phân hữu cơ) 

Bón 0,2kg NPK 

(16:16:8)/gốc  

 

Bón 0,1 kg NPK (13:13:13)/gốc theo chu kỳ từ 10 – 15 

ngày/một lần (bón cách gốc khoảng 50 – 70cm). 

Bổ sung phân hữu cơ thường xuyên sau mỗi 2 tháng. 

Tưới 0,1 lít 

EMINA và 2lit 

nước/hố 

Sau trồng 1 – 2 ngày 

pha 1 lít EMINA/100 lít 

nước tưới cho 50 gốc 

- Tưới định kỳ 30 ngày một lần, pha 1 lít EMINA với 100 lít 

nước tưới cho 50 gốc – để xử lý nấm rễ và kích thích rễ phát triển.   

Phun Không phun 

Phun 2 lít vi sinh trừ bệnh + 2 lít 

vi sinh trừ sâu/200lít nước, chu 

kỳ 7  ngày 1 lần. 

Phun 2 lít vi sinh trừ bệnh + 2 lít vi sinh trừ sâu + 200 

gram kích thích ra hoa + 300ml phân bón lá dưỡng 

trái với 200 lít nước, chu kỳ 7 – 10 ngày 1 lần. 

Lưu ý:  

- Không dùng thuốc trừ cỏ, chỉ sử dụng thuốc trừ bệnh hóa học trong trường hợp đặc biệt;  

- Chế phẩm trừ sâu phun chung với chế phẩm vi sinh trừ bệnh và phân bón lá. 

- Nên phun chế phẩm vi sinh lên dàn chanh với lượng 4lít/200l ngay sau khi đánh cỏ bằng máy sẽ tránh được nguy cơ 

bùng phát bệnh bã trầu gây ra bởi các vết thương cơ giới. 

ĐT: 0243 640 8795 


