
 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN 

CHI PHÍ & DOANH THU TRỒNG SẨU RIÊNG 

 
I. Đặc tính thực vật cây sầu riêng 

1.1 Rễ: Rễ cây sầu riêng là dạng rễ cọc, bộ rễ có thể ăn sâu 5 - 6m. Sự phân bố của 

bộ rễ phụ thuộc vào tính chất đất, mực nước ngầm nơi trồng, hình thức nhân giống 

như gieo hạt, ghép và kỹ thuật chăm sóc. 

1.2 Thân: Sầu riêng là cây thân gỗ cao lớn, trong tự nhiên cây sầu riêng có thể đạt 

độ cao từ 25 - 40m; thân mọc thẳng, vỏ thô ráp với đường kính lên đến 1,2m. Tuy 

nhiên, trong thực tế sản xuất chiều cao cây thấp hơn (trung bình từ 10 - 15m). Tán 

to phía dưới và nhỏ dần lên phần ngọn. Nhánh mọc hơi ngang nhất là lúc cây mang 

trái. Ngọn non có màu đồng với các vảy nhỏ bao phủ khi còn non. 

1.3 Lá: Lá đơn, mọc so le, phiến lá dày hình trứng thuôn dài, phần phía cuống lá 

có dạng hơi nhọn đến gần tròn nhưng nhọn ở phần phía chót lá, mặt trên lá có màu 

xanh đậm, phẳng và bóng láng; mặt dưới màu nâu nhạt óng ánh. 

 

1.4 Hoa: có mùi hương; cuống hoa đính thành từng chùm treo trên cành. Thời gian 

hoa phát triển từ khi mới nhú đến nở hoa khoảng 1 tháng. Khi trưởng thành hoa nở 

để lộ 5 đài hoa liên kết với nhau và 5 cánh hoa có màu gần giống với màu thịt quả. 

Hoa thuộc loại lưỡng tính, nhị đực và nhụy cái trong cùng một hoa. Tuy nhiên quá 

trình tự thụ phấn hiếm khi xảy ra vì khi hoa nở (thường từ 15 giờ đến nửa đêm) 

nhụy cái và nhị đực không nở cùng một lúc. Thông thường phải được thụ phấn 

chéo để đậu quả. Tuy nhiên có một vài giống có khả năng tự tương hợp cao. 



 

Khi hoa sầu riêng nở, hấp dẫn nhiều loài côn trùng như: ong, bướm, muỗi, kiến… 

Tuy nhiên, cấu trúc hoa sầu riêng là dạng đặc trưng cho kiểu thụ phấn nhờ dơi và 

bướm đêm (chủ yếu Eoncyteris spelea). 

 

1.5. Trái: Cây sầu riêng có thể bắt đầu cho trái từ 3 - 5 năm sau khi trồng. Trái 

chín sau khoảng 3 - 4 tháng từ khi hoa được thu phấn. Màu của trái có thể từ xanh 

sang nâu, hình dạng thuôn đến tròn. Bên ngoài có lớp vỏ cứng bao với gai nhọn, 

mùi thơm đặc trưng. 

Phần ăn được là phần 

thịt (cơm) bao quanh 

hạt cứng, thịt trái bắt 

đầu hình thành từ 4 

tuần sau khi hoa 

được thụ phấn. Lúc 

đầu là một lớp mỏng 

màu trắng sau đó mở 

rộng bao phủ toàn bộ 

hạt. Độ dày và chất 

lượng thịt trái thay 

đổi rất lớn giữa các 

giống. 

1.6. Yêu cầu sinh thái 

a. Nhiệt độ 



 

Sầu riêng là cây ưa khí hậu nóng, ẩm, nhiệt độ ổn định không quá cao hoặc quá 

thấp. Cây có thể sinh trưởng và phát triển trong vùng có nhiệt độ từ 20 - 40oC, 

nhưng tốt nhất từ 24 - 30oC. Nhiệt độ quá thấp sẽ khiến cây sầu riêng bị rụng hoa 

và ngừng sinh trưởng. 

b. Lượng mưa 

Lượng mưa phân bố đều từ 1.500 - 3.000mm/năm là thích hợp. Cây sầu riêng cần 

nhiều nước nên lượng mưa phải cao và đặc biệt phải phân bố đều trong năm, mùa 

khô không quá 3 tháng. Khi trái già thì không nên có mưa nhiều, nhất là trong thời 

kỳ quả chín mà xuất hiện mưa nhiều sẽ khiến cơm bị nhão. Độ ẩm không khí tối ưu 

đạt 75- 80%. 

c. Đất trồng 

Cây sầu riêng thích hợp trồng ở những vùng đất màu mỡ (đất thịt, phù sa, đất đỏ 

badan,…) và thoát nước tốt. Bộ rễ chịu phèn và chịu mặn kém nên chỉ thích hợp ở 

những vùng đất có pH từ 5 - 6. Đất có nhiều chất hữu cơ sẽ giúp cây đạt năng suất 

cao hơn. Trong quá trình trồng cần chú ý cải tạo đất và tạo hệ thống cấp, thoát 

nước tốt để phòng ngừa nấm phytophthora gây bệnh xì mủ thân, cháy lá và thối 

trái. Cây thích hợp trồng trên nền đất bằng phẳng, không quá dốc. 

1.7. Quy trình kỹ thuật canh tác (theo khuyến cáo chung) 

a. Giống 

Trước đây đa số nhà vườn thường trồng sầu riêng bằng hạt, do sự hiểu biết về cây 

sầu riêng chưa nhiều. Đến nay, việc trồng sầu riêng bằng hạt không còn nữa bởi 

sầu riêng là cây thụ phấn chéo bắt buộc, do đó sự phân ly ở thế hệ sau là rất lớn. Ở 

những vườn trồng sầu riêng bằng hạt thường có chất lượng trái không đồng nhất và 

kém hơn so với cây mẹ. 

Hiện nay, ở Miền Nam nước ta có nhiều giống sầu riêng được trồng với nhiều dạng 

trái, trọng lượng và phẩm chất khác nhau. Các giống sầu riêng được trồng phổ biến 

như: 

Giống sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép 

Giống này có tán cây khá tròn đều, năng 

suất đạt hơn 100 trái/cây/năm. 

Trái phân bố đều, ít nhiễm sâu bệnh 

nguy hiểm, trọng lượng trái trung bình 

từ 3 - 3,5kg, dạng trái cân đối, cơm 

vàng đều, tỷ lệ cơm 29,6%, tỷ lệ hạt lép 

60%, vị béo, ngọt, thơm. 



 

Giống này có nguồn gốc ở Cái Mơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

Giống sầu riêng RI-6 

Giống có tán cây tròn đều, năng suất đạt cao khoảng 150 trái/cây/năm và ổn định 

liên tục trong nhiều năm. 

Trái phân bố đều trên cây, ít nhiễm sâu bệnh nguy hiểm, trọng lượng trái trung 

bình từ 3 - 3,5kg, dạng trái cân đối, thon dài hơi nhọn đầu. Cơm có màu vàng, ráo, 

tỷ lệ cơm trên trái khoảng trên 30%. 

Giống này có nguồn gốc ở ngoài nước. Sau khi về Việt nam được chọn tạo và 

trồng nhiều ở tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Đông Nam Bộ và Miền Trung. 

Giống sầu riêng Monthong 

Giống sinh trưởng phát triển khá mạnh, tán thoáng, cành thưa và vuông gốc với 

thân. Tuy nhiên, giống này hơi ít trái. 

Trái phân bố đều trên cây, ít nhiễm sâu bệnh nguy hiểm, trọng lượng trái trung 

bình từ 3 - 4,5kg, trái có hình bầu dục dài, phía đuôi thon phía đầu hơi nhọn, cơm 

rất dày và có màu vàng, tỷ lệ phần ăn được khoảng 30%, thời gian bảo quản được 

lâu. Tuy nhiên, khi áp dụng quy trình chăm sóc không phù hợp (không đúng) thì 

thịt trái dễ bị sượng. 

Giống này có nguồn gốc ở ngoài nước. Sau khi về Việt nam được chọn tạo và 

trồng nhiều ở tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và 

Đông Nam Bộ. 

1.8. Kỹ thuật trồng 

a Mùa vụ 

Ở tỉnh Gia Lai, cây sầu riêng có thể trồng 

được quanh năm nếu đảm bảo được nguồn 

nước tưới. Nhưng tốt nhất là nên trồng vào 

đầu mùa mưa. 

b Khoảng cách trồng 

Sầu riêng là cây lâu năm, ưa sáng do đó cần trồng thưa để vườn được thông 

thoáng, cây khoẻ mạnh, nên trồng với khoảng cách 6 - 8m/cây, mật độ 120-200 

cây/ha. 

c. Chuẩn bị đất trồng 

Chọn những vùng đất màu mỡ (đất thịt, phù sa, đất đỏ badan,…) chủ động nước, 

có đê bao khép kính, có pH từ 5 - 6. 



 

d. Trồng cây chắn gió 

Sầu riêng là cây cao to nhưng gỗ dòn dễ gãy, do đó nên chọn cây có độ cao hợp lý, 

khó đổ ngã và chắc gỗ để trồng xung quang vườn làm cây chắn gió cho sầu riêng. 

e. Kỹ thuật canh tác và chăm sóc sầu riêng 

Đặt cây con 

Sau khi chuẩn bị hố trồng 7-10 ngày tiến hành đặt cây con vào hố trồng. Nếu trồng 

bằng cây ghép mắt nên xoay mắt ghép về hướng gió chính trong năm. Sau trồng 

nên lấp đất ngang mặt bầu cây con, cắm cây giữ chặt không để gió làm lung lay, 

sau đó che bóng cho cây và tưới nước. 

Sau khi trồng cần che bớt ánh sáng mặt trời trực tiếp cho cây. Tuy nhiên, không 

nên che quá 50% ánh sáng mặt trời. 

Trồng xen che phủ đất 

Do sầu riêng là cây lâu năm nên được trồng với khoảng cách rất thưa, do đó trong 

những năm đầu mặt đất chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa nắng, nên cần phải trồng 

cây ngắn ngày để che phủ đất và lấy ngắn nuôi dài, có thể trồng các loại cây họ 

đậu, cây rau màu để vừa che phủ mặt đất vừa tạo vùng tiểu khí hậu cho cây sầu 

riêng và cung cấp thêm dinh dưỡng cho đất. 

Nhưng không nên trồng các cây như: đu đủ, ca cao trên vườn sầu riêng vì các cây 

này cùng là ký chủ của nấm phytophthora palmivora, đây là loại nấm gây bệnh 

thối gốc chảy nhựa, cháy lá, thối bông, thối trái sầu riêng,…. 

Tỉa cành tạo tán 

Phải tiến hành tỉa cành và tạo tán cho cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản nhằm giúp 

cây có bộ tán tròn đều, thông thoáng và hạn chế sâu bệnh. Đồng thời, sau mỗi vụ 

thu hoạch xong cần phải tỉa cành cho cây sầu riêng. 

- Các cành cần tỉa bỏ: 

          + Cành mọc đứng, cành bên trong tán. 

          + Cành ốm yếu. 

          + Cành bị sâu bệnh. 

          + Cành mọc quá gần mặt đất. 

- Giữ lại các cành: 

          + Cành mọc ngang. 

          + Cành khoẻ mạnh. 



 

          + Cành ở độ cao hợp lý (cao từ 1m so với mặt đất). 

Tóm lại: cần tiến hành cắt tỉa cành sớm để khỏi lãng phí dinh dưỡng, cây có tán 

cân đối và khi cây lớn cành mang trái cách mặt đất ít nhất 1m. Khi cây lớn phải tỉa 

bỏ tất cả các cành bên trong tán, đảm bảo tán cây thông thoáng, hạn chế sự gây hại 

của sâu bệnh. Ngoài ra chúng ta còn có thể tỉa ngắn lại cành bên ngoài tán cây giúp 

vườn thông thoáng và cây nhận nhiều ánh sáng giúp cây khoẻ mạnh, trái có chất 

lượng cao. Bên cạnh đó, để giảm chiều cao cây có thể tiến hành cắt ngọn sầu riêng 

nhằm giúp dễ dàng trong việc chăm sóc và hạn chế thiệt hại do gió, bão…. 

Tỉa hoa, tỉa bớt trái trên cây 

Sầu riêng là loại cây cho nhiều hoa, số lượng hoa cao gấp nhiều lần số lượng trái 

cần có trên cây, do đó phải tỉa bớt hoa, chỉ giữ 

lại từng khóm hoa xa nhau trên cành. Khi đậu 

trái cần tỉa bỏ những trái: mọc dày đặc, trái 

méo mó, trái bị hại do sâu bệnh….. Số trái giữ 

lại trên cây tuỳ thuộc vào sức khoẻ của cây, đối 

với cây có đường kính tán từ 8-10m và mạnh 

khoẻ chỉ giữ lại khoảng 100-150 trái/cây, có 

như vậy cây mới đầy đủ dinh dưỡng nuôi trái 

phát triển tốt và đạt chất lượng cao. 

Tưới nước và tủ gốc 

Tưới nước cho cây sầu riêng là điều rất cần 

thiết, bởi vì nước là môi trường bắt buộc phải có để các phản ứng sinh hoá xảy ra. 

- Giai đoạn cây con: tưới nước để giảm tỷ lệ cây chết, giúp cây mạnh khoẻ nhanh 

cho trái. 

- Giai đoạn chuẩn bị ra hoa: ở thời điểm 1 tuần trước khi ra hoa cần giảm 2/3 lượng 

nước ở mỗi lần tưới. 

- Giai đoạn ra hoa: cần tưới nước cách ngày để cho hạt phấn khỏe mạnh tăng khả 

năng đậu trái. 

- Giai đoạn đậu trái: tiến hành tưới tăng dần lượng nước đến mức bình thường trở 

lại giúp trái phát triển khỏe, đạt chất lượng tốt. 

- Giai đoạn trái chín: nhu cầu độ ẩm của cây giảm, nên cần giảm lượng nước tưới. 

Trong thời kì này không nên tưới quá nhiều nước vì trái sẽ chín muộn. 

Ngoài việc chủ động nguồn nước tưới cho vườn sầu riêng thì việc tủ gốc giữ ẩm 

cũng rất quan trọng. Có thể sử dụng rơm, cỏ khô, bèo khô, lục bình khô để tủ 

quanh gốc. Tủ gốc giữ ẩm vừa là biện pháp hữu hiệu để trừ cỏ gốc, sau một thời 



 

gian vật liệu tủ gốc sẽ bị phân huỷ tạo ra lớp thảm mục giúp cải tạo đất. Cũng có 

thể kết hợp tiến hành tủ gốc cho sầu riêng ngay sau khi bón phân hữu cơ để tránh 

được sự phân huỷ nhanh hàm lượng mùn trong phân hữu cơ dưới ánh nắng trực 

tiếp của mặt trời. 

Phân bón 

 - Giai đoạn cây con và những năm đầu cho trái: 

Bón từ 10 - 20kg phân hữu cơ/gốc kết hợp với phân vô cơ N:P:K = 18-11-5-3 hoặc 

N:P:K = 15-15-6-4  với liều lượng và số lần bón như sau: 

II.  

Giai đoạn cây cho trái ổn định: 

Lần 1: Ngay sau thu hoạch xong cần cắt tỉa cành và bón phân hữu cơ từ 20 - 

30kg/cây và kết hợp với phân vô cơ nhằm giúp cây phục hồi và tạo sinh khối 

nhanh, khoẻ mạnh trong thời gian ngắn nhất. 

Lần 2: Ngay sau khi lá cơi đọt 1 thành thục tiến hành bón phân lần 2 nhằm bổ 

sung thêm dinh dưỡng cho cây để nuôi bộ lá cơi đọt tiếp theo được tốt hơn. 

Lần 3: Trước khi ra hoa 30-40 ngày bón phân vô cơ có hàm lượng lân cao để giúp 

cây phân hóa mầm hoa tốt và quá trình ra hoa dễ dàng. 

Lần 4: Khi trái sầu riêng to bằng trái chôm chôm cần bón phân có hàm lượng kali 

cao để giúp trái phát triển nhanh và đạt chất lượng cao. 

Lần 5: Vào khoảng một tháng trước khi thu hoạch cần bón kali trắng nhằm nâng 

cao chất lượng trái. Nhìn chung đối với cây có đường kính tán 8-10m đang phát 

triển bình thường có thể bón 0,5-1,0kg/cây. 



 

Ngoài ra còn có thể sử dụng phân bón lá có hàm lượng kali cao để góp phần nâng 

cao phẩm chất trái. Có thể phun phân bón lá khoảng 5 lần mỗi lần cách nhau một 

tuần bắt đầu từ tuần thứ 5 sau đậu trái, vào thời gian này tránh phun phân bón lá có 

hàm lượng đạm cao kích thích cây ra lá mới cạnh tránh dinh dưỡng với trái đang 

phát triển, làm giảm phẩm chất trái: cơm trái bị sượng, bị nhão…. 

Lưu ý: 

Tuyệt đối không dùng phân có sử dụng nguyên liệu Clo để bón cho sầu riêng, vì 

chính Clo sẽ làm giảm phẩm chất trái khi lượng Clo trong đất trong cây đạt đến 

ngưỡng gây hại. 

Phân bón lá là phụ thêm với phân bón gốc để tăng kích thước và phẩm chất trái, 

không nên chỉ sử dụng phân bón lá như trên để thay thế phân bón gốc. 

Xử lý ra hoa 

Mùa ra hoa tự nhiên của sầu riêng thay đổi tùy theo giống và điều kiện khí hậu của 

từng nơi.  

Khi cây sầu riêng được chăm sóc theo quy trình hướng hữu cơ, các chất điều hòa 

sinh trưởng của cây không bị ảnh hưởng chúng sẽ tự phân hóa mầm hoa và ra hoa 

tự nhiên mà không cần sự can thiệp của con người bằng các loại hóa chất. 

Trường hợp xử lý ra hoa thường chỉ áp dụng với những vườn mong muốn ra hoa 

trái vụ. Tuy nhiên phương pháp ép buộc này thường khiến cây bị suy kiệt, dễ mắc 

nhiều bệnh, chất lượng trái bị giảm và nguy cơ giảm nghiêm trọng sản lượng sau 8 

năm trồng.  

Thụ phấn nhân tạo 

- Sầu riêng là loài hoa thụ phấn vào ban đêm, các trái bị méo mó là do quá trình thụ 

phấn không hoàn toàn. Do đó để làm tăng quá trình thụ phấn cho Sầu Riêng và 

khắc phục hiện tượng trái bị méo mó ta nên tiến hành thụ phấn bằng tay cho cây 

vào lúc 21-22 giờ. Tuy nhiên ở các tỉnh tây nguyên hoa sầu riêng thường nở sớm 

hơn nên bà con cần tiến hành thụ phấn sớm hơn so với đồng bằng sông Cửu Long.  

- Thụ phấn bằng tay có thể tiến hành như sau: thu nhị của giống cần lấy hạt phấn 

cho vào lọ đến lúc nhị tung phấn dùng cọ mịn phết nhẹ vào bao phấn để hạt phấn 

dính vào cọ và dùng cọ này phết thật nhẹ trên nuốm nhụy của giống cần thụ phấn 

bổ sung để truyền hạt phấn đến nuốm nhụy giúp quá trình thụ phấn diễn ra dễ 

dàng. 

f. Thu hoạch 

Thời gian thu hoạch trái sầu riêng tùy theo từng giống, nhưng trung bình khoảng 

105-120 ngày từ khi hoa được thu phấn. 



 

Khi trái Sầu Riêng chín có mùi thơm rất đặc trưng và tự rụng, nhưng nên thu hoạch 

trái già từ trên cây là tốt nhất. 

Riêng đối với một số giống sầu riêng khi chín cơm nhão như giống cơm vàng sữa 

hạt lép thì nên thu hoạch vào lúc trái già hoàn toàn, như vậy khi trái vừa chín ăn sẽ 

không nhão như để chín tự nhiên. 

Để giúp bảo quản trái sầu riêng được lâu hơn, trước khi thu hoạch bà con nên phun 

chế phẩm sinh học EMINA-P lên trái trước khi cắt khoảng 2 – 3 ngày để giúp trái 

tươi lâu, không bị thối và có mùi vị thơm ngon hơn.  

II. Một số rủi ro khi trồng sầu riêng do bệnh hại gây ra 

2.1. Bệnh thối gốc chảy nhựa 

          Đây là một trong những bệnh gây hại quan trọng trên cây sầu riêng. Bệnh do 

nấm Phytophthora palmivora gây ra. Bệnh tấn công trên các bộ phận của cây như: 

thân, cành, lá, quả,... Trong đó, triệu chứng thối thân chảy nhựa là quan trọng nhất. 

          Trên thân, cành: bệnh thường khó phát hiện sớm, đến khi thấy hiện tượng 

chảy nhựa (xì mủ) từ vết bệnh do nấm gây ra. Nếu phát hiện sớm vết bệnh nhỏ, 

việc phòng trừ nhanh và đạt hiệu quả cao. Nếu phát hiện muộn, vết bệnh lan rộng, 

nhiều vết bệnh liên kết với nhau thành từng mảng lớn dẫn đến làm cho cây suy yếu 

và có thể chết cây. 

 

          Trên lá: vết 

bệnh ban đầu là 

những chấm nhỏ 

màu nâu, thường có 

dạng gần tròn, sũng 

nước với rìa màu 

vàng nhạt. Vết bệnh 

lan rộng nhanh trong 



 

điều kiện ẩm độ không khí cao. Vết bệnh thường bắt đầu xuất hiện từ phía cuống 

lá, cành non làm phần phía trên héo nhanh, rũ và chết dần. 

          Trên trái: vết 

bệnh đầu tiên là một 

đốm đen nhỏ sũng nước 

lan rộng nhanh. Vết 

thối có thể lan sâu làm 

hỏng phần cơm bên 

trong của trái. Trên vết 

bệnh có thể thấy nấm 

tạo thành một lớp trên 

bề mặt màu trắng xám 

với rất nhiều bào tử và 

có khả năng lây lan qua 

gió, mưa. 

 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Cần chăm sóc cây tốt, khoẻ mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cây như 

cung cấp đủ nước, bón nhiều phân hữu cơ, hạn chế phân hóa học, che phủ đất trong 

mùa khô và giữ cỏ trong vườn càng nhiều càng tốt. 

          - Mật độ trồng thích hợp, tránh trồng xen quá dày. 

          - Sau khi thu hoạch xong tiến hành cắt tỉa cành, tạo tán để vườn cây thông 

thoáng và vét vôi thân cây từ mặt đất lên khoảng 1m để hạn chế nấm bệnh gây hại. 

          - Trong quá trình chăm sóc, vận chuyển cần hạn chế gây thương tích cho 

cây. Phòng trừ các côn trùng gây vết thương cho cây.  

- Khống chế bệnh từ đất bằng tưới chế phẩm EMINA mỗi tháng 1 lần. 

- Phun chế phẩm EMINA-P định kỳ 15 – 

20 ngày 1 lần, khi phun cần phun ướt 

thân cây và 2 mặt lá.  

2.2 Bệnh thán thư 

          Bệnh thường xuất hiện và gây hại quanh 

năm. Bệnh do tác nhân nấm Colletotrichum 

gloeosporioides gây ra. Bệnh gây hại nặng trên 

những vườn chăm sóc kém, thiếu phân, tưới 

nước không đầy đủ, ít chất hữu cơ, gió mạnh và 



 

không được che mát giữ ẩm thích hợp,… 

          Bệnh thường gây hại trên lá, vết bệnh có thể thấy khi lá trưởng thành trở đi. 

Vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá, chót lá lan vào bên trong. Đồng thời, vết bệnh 

cũng có thể bắt đầu từ vết thương trên lá do côn trùng, rách do gió hay do chăm 

sóc. Vết bệnh lan rộng thành những sọc song song có màu nâu đậm trên nền mô 

chết có màu nâu xám. Bệnh nặng làm lá khô cháy dần và rụng sớm, trơ cành. Bệnh 

làm cho cây suy yếu dần. Triệu chứng bệnh thán thư thường đi kèm với triệu 

chứng thiếu dinh dưỡng nhất là thiếu Kali. 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Cần chăm sóc cây tốt, khoẻ mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cây như 

cung cấp đủ nước, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ,.... 

          - Giữ ẩm cho đất trong mùa khô bằng cách trồng cây che phủ hoặc phủ gốc 

với phân hữu cơ, rơm rạ, cỏ khô và duy trì cỏ trong vườn. 

          - Sau khi thu hoạch tiến hành vệ sinh vườn, cắt tỉa cành để vườn cây thông 

thoáng. 

- - Phun chế phẩm EMINA-P định kỳ 15 – 20 ngày 1 lần, khi phun cần phun 

ướt thân cây và 2 mặt lá.  

2.3 Bệnh cháy lá (do nấm Rhizoctonia solani) 

          Bệnh thường gây hại giai đoạn cây con trong vườm ươm và cây mới trồng 

những năm đầu. Hiện nay, bệnh còn gây hại trên cả vườn cây trưởng thành nơi có 

bộ tán lá rậm rạp hay mọc gần mặt đất ẩm. Bệnh thuờng xuất hiện một nơi sau đó 

lan rộng dần ra xung quanh. 

Vết bệnh thường có màu xanh xám hay xám nâu. Lá non bị nhiễm bệnh giống như 

bị luộc trong nước sôi, màu xanh nhợt nhạt sũng nước. Các lá được kết dính với 

nhau do sự mọc lan của các sợi nấm. Do đó khi khô chúng dính với nhau nhưng 

không rụng. Hiện tượng này nông dân gọi là “tổ kiến”. Bệnh có thể tấn công lên 

các thân non làm khô chết phần ngọn phía trên và sau đó sẽ chuyển màu trắng 

xám. 

          - Tác nhân gây bệnh là do nấm Rhizoctonia solani. Nấm thường phát triển 

trong điều kiện ẩm độ cao, thiếu ánh nắng. Sự lây lan có thể trực tiếp do sợi nấm 

mọc lan hoặc do hạch nấm di chuyển nhờ dòng nước. Ngoài cây sầu riêng nấm này 

cũng còn tấn công các loại cây non khác. 

          - Mầm bệnh này thường phổ biến trong lục bình, rơm rạ, cây cỏ…do vậy sử 

dụng các rơm rạ, cây cỏ khô phủ đất cần lưu ý sự lây lan nguồn bệnh. 



 

 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Ngăn chặn nguồn bệnh lây lan từ bên ngoài vào trong vườn bằng cách xử 

lý vi sinh trước khi đưa rơm rạ, cỏ khô vào vườn. 

          - Trồng cây với mật độ hợp lý để tạo độ thông thoáng và hạn chế lây lan. 

          - Thường xuyên thăm vườn nhất là giai đoạn cây ra đọt non để phát hiện 

bệnh sớm và phun chế phẩm EMINA-P định kỳ như nêu ở trên. 

2.4 Bệnh đốm rong 

          Bệnh thường xuất hiện ở phiến lá, đôi khi cũng xuất hiện trên cành non. 

Đốm bệnh có màu đỏ rỉ sắt bề mặt như lớp nhung mịn, hơi nhô lên mặt lá. Bệnh 

làm giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng kém. 

          Bệnh thường xuất hiện trên lá đã trưởng thành và trên cây già cỗi, sinh 

trưởng kém, vườn trồng trên đất xấu. Đối với cây con không được che mát, chăm 

sóc kém, bệnh có thể gây hại trên thân và cành non. 

 

Biện pháp phòng trừ: 



 

          - Bón phân tưới nước đầy đủ cho cây, phòng trừ các loại sâu bệnh khác giúp 

cây sinh trưởng tốt nhằm hạn chế được bệnh. 

          - Che mát cho cây con trong mùa khô. 

          - Bón nhiều phân hữu cơ giúp giữ ẩm tốt trong mùa khô. 

          - Phun chế phẩm EMINA-P định kỳ như nêu ở trên. 

         - Trường hợp bệnh nặng pha 3 lít chế phẩm EMINA-P kèm theo 2 hộp sữa 

chua cho 1 phuy 200 lít nước, phun đẫm mặt lá và thân cây.  

2.5 Bệnh nấm hồng 

          Bệnh thường xuất hiện trên các cành nhỏ mọc ngang ở nơi phân cành. Thời 

tiết mưa ẩm kéo dài là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh phát triển và lây 

lan. Bệnh do nấm Erythricium salmonicolor gây ra. 

Đầu tiên những sợi nấm màu trắng phát triển bên trên vỏ cây. Sau đó hình thành 

lớp nấm dạng phấn hồng bao phủ bên ngoài vỏ cây. Bên dưới lớp phấn phủ ta thấy 

mô vỏ cây bị thâm và thối làm cho phần trên vết bệnh không được cung cấp nước 

và chất dinh dưỡng, sau đó lá vàng khô dần và chết. Vỏ cây có thể bị nứt ở vị trí 

vết bệnh. Bệnh thường làm chết cành 

nếu không phòng trừ kịp thời. 

          Nấm bệnh lây lan qua bào tử bay 

trong không khí do gió, mưa, gặp điều 

kiện thích hợp sẽ phát triển thành vết 

bệnh ở nơi mới. 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Không trồng cây với mật độ quá 

dày, tránh trồng xen rậm rạp. 

          - Tỉa cành, tạo tán nhằm tăng độ 

thông thoáng trong tán cây và trong vườn 

cây. 

          - Những cành bệnh nặng, cành chết do bệnh cần được cắt và tiêu huỹ ngăn 

ngừa lây lan. 

          - Phun định kỳ chế phẩm EMINA-P như nêu ở trên. 

- Thăm vườn thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, khi bệnh mới xuất hiện 

tiến hành phun chế phẩm EMINA-P pha với tỷ lệ 5% và phun ướt đẫm 2 mặt 

lá và toàn bộ thân, cành cây, phun 2 lần liên tiếp cách nhau 5 ngày.  

3.1. Cơ sở khoa học của giải pháp sử dụng chế phẩm EMINA-P  



 

Các loại vi khuẩn và nấm gây hại cho cây sầu riêng được gọi chung là vi sinh vật 

và chúng hoạt động theo các quy luật của tự nhiên. Các vi sinh vật là những đơn vị 

sống rất nhỏ bé đến mức chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng tồn 

tại ở khắp mọi nơi trên trái đất. Vi sinh vật có vai trò vô cùng quan trọng để duy trì 

cân bằng của hệ sinh thái. Chúng thực hiện các quá trình sinh hóa giúp cho tất cả 

các loài sinh vật khác kể cả con người tồn tại và phát triển. Trong tự nhiên có 

khoảng 10% loài vi sinh vật có lợi cho con người và được gọi là vi sinh vật hữu 

hiệu. Bên cạnh đó có khoảng 10% các loài sinh vật không có lợi cho con người, 

gọi là vi sinh vật có hại, chúng có thể gây ra bệnh tật, và ô nhiễm. 80% các loài vi 

sinh vật còn lại là chung tính, chúng có xu hướng phát triển và thể hỗ trợ các loài 

vi sinh vật có lợi hoặc có hại tùy theo sự mất cân bằng đó thuộc về bên nào.   

Trên cơ sở đó GS.TS. Teruo Higa ở Trường Đại học Tổng hợp Ryu Kyus - 

Okinawa - Nhật Bản đã cho ra đời chủ thuyết vi sinh vật hữu hiệu từ năm 1980. 

Ông đã phân lập các nhóm VSV hữu hiệu ở nhiều điều kiện sinh thái khác nhau, 

chọn lọc và tổng hợp chúng lại thành chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu đã được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới và kết quả thử nghiệm thăm dò ở nước ta, Bộ Khoa học 

Công nghệ và Môi trường đã quyết định cho tiến hành đề tài độc lập cấp Nhà nước 

"Nghiên cứu thử nghiệm và tiếp thu công nghệ vi sinh hữu hiệu trong các lĩnh vực 

nông nghiệp và vệ sinh môi trường" nhằm đánh giá chính xác toàn diện những tác 

dụng của chế phẩm này và đề xuất phương án sử dụng. Đề tài được giao cho 

PGS.TS. Nguyễn Quang Thạch - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I 

làm Chủ nhiệm  đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã khẳng định chế phẩm vi 

sinh an toàn, hoàn toàn không độc đối với động vật và gia súc, không có vi sinh vật 

gây bệnh.  

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài các nhà khoa học đề nghị cho sử dụng rộng  

rãi công nghệ này vào vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, ứng dụng trong 

trồng trọt, chăn nuôi thú y, thuỷ sản, cải tạo đất và rất nhiều ứng dụng khác.  

Chế phẩm vi sinh vật EMINA-P của Viện Sinh học Nông nghiệp, trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội được sản xuất dựa trên nguyên lý và công nghệ vi sinh vật 

của Nhật Bản. Chế phẩm đã được cải tiến và nâng cấp với những chủng vi sinh vật 

phù hợp cho từng mục đích sử dụng khác nhau.   

Thành phần các nhóm vi sinh vật chủ yếu có trong chế phẩm EMINA-P gồm: Vi 

khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, vi khuẩn Bacillus và nấm men Saccharomyces. 



 

Vi khuẩn Lactic: Là nhóm vi khuẩn chủ yếu có mặt trong chế phẩm EMINA-P. Vi 

khuẩn lacto lên men kị khí tới vi hiếu khí. Trong quá trình lên men, vi khuẩn lactic 

sẽ phân giải đường, các hydrat cacbon khác và tích lũy axit lactic.  

Axit Lactic có pH thấp <3, có tính khử trùng mạnh là môi trường không thích hợp 

cho hầu hết các loài vi sinh khác. Nên khi chế phẩm EMINA-P được phun lên cây 

hoặc tưới vào đất, vi khuẩn này sẽ được kích hoạt tạo ra hàm lượng lớn axit lactic 

và định hướng sự hoạt động của cả hệ vi sinh vật trong môi trường đó theo hướng 

có lợi cho cây trồng và con người.  

Do vậy có thể dùng vi khuẩn này để điều trị hầu hết các loại bệnh hại cây Sầu 

Riêng do nấm và vi khuẩn có hại gây ra.  

Khi cây trồng bị bệnh chúng ta pha chế phẩm EMINA-P với nồng độ cao hơn 

(khoảng 3%) nếu bổ sung thêm sữa chua và 1% rỉ mật sẽ có hiệu quả cao hơn. Nếu 

phun phòng định kỳ, nồng độ pha là 1%. 

Không nên phu chế phẩm EMINA-P với các chế phẩm trừ bệnh khác vì trong các 

chế phẩm khác thường dung vi sinh tiết ra kháng sinh, chất có thể làm hại tới vi 

sinh vật trong chế phẩm EMINA-P. 

Vi khuẩn Bacilllus: nhóm vi khuẩn này có các vai trò sau: 

Khi được kích hoạt vi khuẩn Bacillus sẽ sinh các enzym amylase, protease…thúc 

đẩy sự phân hủy các chất hữu cơ tàn dư như tinh bột, protein…có trong môi trường 

kết quả làm sạch môi trường. Sự phân giải nhanh của vi khuẩn này làm cạn kiệt 

nguồn thức ăn của các loại có hại khiến chúng không có cơ hội để tăng được mật 

độ. Hơn nữa các enzym của vi khuẩn này cũng có khả năng kìm hãm được nhiều 

loài vi sinh có hại khác đặc biệt là bệnh do nấm Fusarium,  Erythricium… gây ra.    

Do vậy, sự hợp tác giữa vi khuẩn Lacto và vi khuẩn Bacillus vừa tiêu diệt và vừa 

hạn chế vi sinh có hại, làm chúng không có cơ hội phát triển thành bệnh hại cây 

Sầu Riêng 

Sự có mặt của 2 loài vi sinh này sẽ giúp nhà nông thay thế được các loại thuốc trừ 

bệnh hóa học để bảo vệ cây Sầu Riêng đạt năng suất mà không có dư lượng hóa 

chất là cơ hội tốt để có những quả Sầu Riêng hữu cơ. 

Nấm men: Trong chế phẩm EMINA-P có bổ sung một lượng nấm men thuộc 

nhóm vi nấm, có cấu trúc đơn bào. Nấm men tham gia vào các quá trình chuyển 

hóa vật chất, phân hủy các chất hữu cơ trong đất. Nấm  men còn tham gia tạo các 



 

chất có hoạt tính sinh học như: hormon, enzym, các chất này sẽ kích thích sự sinh 

trưởng và phát triển của hệ rễ giúp cây sinh trưởng và hình thành năng suất tốt. 

Nấm men còn là nguồn dinh dưỡng tốt cho vi sinh vật, vật nuôi và cây trồng vì bản 

thân chúng có chứa nhiều vitamin và axit amin trong đó có nhiều axit amin không 

thể thay thế rất cần thiết để tăng chất lượng và hàm lượng dược liệu trong cây Sầu 

Riêng  

Các vi chất này không có trong các phân bón hóa học thông thường, nhưng nếu 

vườn được bổ sung hữu cơ và phun chế phẩm EMINA-P cây Sầu Riêng sẽ tự tổng 

hợp được nhờ sự hỗ trợ của nấm men.  

Vi khuẩn tía quang hợp: Là nhóm vi khuẩn quang tự dưỡng, có khả năng sử dụng 

năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển thành năng lượng hóa học sử dụng được cho 

cây trồng. Chúng có khả năng quang hợp như cây xanh tạo nên các sản phẩm hữu 

cơ và tổng hợp đạm từ không khí giúp cây tăng năng suất và giảm lượng phân đạm 

bón gốc.  

Vi khuẩn quang hợp thúc đẩy quá trình tạo sản phẩm quang hợp là nguồn dinh 

dưỡng cho các vi sinh vật khác, tổng hợp nên nhiều hợp chất quan trọng như axit 

amin, hormon sinh trưởng gồm cả auxin, xitokinin…, đường và các chất có hoạt 

tính sinh học khác. 

Nó cũng thúc đẩy quá trình cố định nitơ từ không khí như các vi khuẩn cố định 

đạm, thúc đẩy sự sản sinh các enzym phân giải lân khó tiêu thành dễ tiêu.  

Điều đặc biệt là nhóm vi khuẩn quang hợp có thể sử dụng nguồn  Ammoniac 

(NH3) và Hydrogen Sulfide (H2S) như nguyên liệu trong quá trình trao đổi chất của 

mình. Vì vậy nếu chế phẩm được phun lên những vườn cây có bón phân hữu cơ 

càng có mùi hôi thối thì vi sinh vật này hoạt động càng mạnh.  

Lợi ích của vi sinh này trong chế phẩm giúp cho cây Sầu Riêng phát triển nhanh, ra 

rễ mạnh, lá to, bóng, chồi vươn nhanh, năng suất cao. Do vậy năng suất của Sầu 

Riêng sẽ được tăng cao mà chất lượng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ. 

3.2. Quy trình sử dụng vi sinh vật khống chế bệnh hại Sầu Riêng 

3.2.1. Tưới gốc, khống chế bệnh vàng lá thối rễ, nứt thân chảy 

mủ và cải tạo đất 

- Pha 2 lít chế phẩm EMINA với 200 lít nước tưới cho 10 gốc. 

Chu kỳ 1 tháng 1 lần trong mùa mưa. Lưu ý, khi bón phân 



 

chuồng hoặc phân hữu cơ, hòa chế phẩm với tỷ lệ trên rồi dùng máy rửa xe phun 

lên bề mặt phân hữu cơ rồi lấp đất. 

3.2.2. Khống chế các loại bệnh thán thư, chảy mủ…  

Phan 2 lít chế phẩm EMINA-P với 200 lít nước rồi dùng máy áp 

lực phun ướt thân cây và 2 mặt lá. Chu kỳ sử dụng 15 ngày 1 lần 

trong 3 tháng đầu tiên, các tháng tiếp theo 20 ngày phun 1 lần.  

Trong thời kỳ cây ra hoa, phun lần 1 khi 30% nụ hoa xuất hiện 

trên cành; phun lần 2 khi hoa đang nở rộ (phun vào buổi chiều); lần 3 khi hoa vừa 

tàn.  

Lượng phun: khoảng 600 lít dung dịch đã pha cho 1ha/1 lần phun. 

III. Một số rủi ro khi trồng Sầu Riêng do côn trùng gây ra 

3.1.Rầy phấn  (Allocaridara maleyensis) 

Đây là côn trùng gây hại rất quan trọng và phổ biến trên vườn sầu riêng. Ở giai 

đoạn ấu trùng và trưởng thành, rầy gây hại bằng cách chích hút lá non và đọt non, 

làm cho lá không phát triển, bị biến dạng, cháy mép lá dần dần khô và rụng. Đọt 

non có thể bị khô và chết, trơ cành mà có thể nhầm với triệu chứng do bệnh. Vết 

chích do rầy gây ra có thể tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập gây hại. 

Con trưởng thành dài khoảng 2,5-3,0 mm, cánh trong suốt, toàn thân màu vàng 

nhạt. Trứng được đẻ thành từng đám trên lá non trong mô lá. Khi mới đẻ trứng có 

màu vàng, dần chuyển sang màu nâu. Ấu trùng bên ngoài phủ lớp sáp mỏng và các 

tua sáp kéo dài ở cuối thân. Trưởng thành và ấu trùng tuổi lớn thường di chuyển 

nhanh khi thấy động và thường tập trung ở mặt dưới lá sầu riêng. 

          Rầy phấn phát triển mạnh trong mùa khô. Lây lan nhanh từ vườn này sang 

vườn khác. Mật độ trong mùa mưa giảm nhanh, tuy nhiên sẽ tăng mật số rất nhanh 

khi mùa khô đến. Cây bị hại nặng có lá thưa thớt, quăn queo, lá non rụng nhiều và 

khô ngọn. Cây không 

phát triển được tán 

dẫn đến ra hoa ít, đậu 

trái kém, trái bị 

sượng, phẩm chất 

kém. Rầy tiết nhiều 

chất mật được tạo 

điều kiện cho nấm bò 

hóng phát triển làm 

đen lá, trái. 



 

 

Biện pháp phòng trừ: 

- Ngoài tự nhiên có nhiều loài thiên địch của rầy phấn như nhện, bọ 

rùa Coccinella, Chrysopa sp., và ong ký sinh, do đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho 

các loài thiên địch phát triển để khống chế rầy bằng cách giữ cỏ trong vườn luôn 

xanh tốt. 

          - Tưới đủ nước và bón phân cân đối giúp cây khỏe mạnh tăng sức đề kháng. 

Tăng cường bón phân hữu cơ. Nên tủ gốc hoặc duy trì một lớp cỏ giữ ẩm trong 

mùa khô. 

          - Phun nước mạnh trên tán lá để hạn chế sự hoạt động của rầy. 

          - Sử dụng bẩy màu vàng để thu hút thành trùng. 

- Phun phòng định kỳ chế phẩm trừ sâu BT để diệt rầy non và trứng rầy, chu 

kỳ phun 15 – 20 ngày 1 lần, có thể pha chung với chế phẩm EMINA-P để 

phun sẽ giảm chi phí nhân công. 

3.2 Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis) 

          Đây là đối tượng gây hại khá phổ biến trên các vườn trồng sầu riêng. Trứng 

được đẻ trên trái non, nở ra sâu non đục vỏ trái vào bên trong trái và tiếp tục đục 

cho đến thịt trái. Chúng hóa nhộng ngay trên đường đục hoặc chui ra bên ngoài trái 

nhả tơ kết kén hóa nhộng trên mặt vỏ trái giữa các gai trái. Giai đoạn này kéo dài 

khoảng 7-8 ngày. 

          Do đặc tính trái sầu riêng thường mọc thành chùm nên thường bị tấn công 

gây hại ở phần tiếp giáp giữa hai trái. Trái non bị hại dễ bị biến dạng và rụng sớm. 

Vết đục còn tạo điều kiện cho vi sinh 

vật xâm nhập gây thối trái. 

Biện pháp phòng trừ: 

          Trong tự nhiên có rất nhiều 

nhóm thiên địch của sâu đục trái như 

bọ xít ăn mồi, nhện ăn thịt, kiến vàng 

và chim sâu, …. Vì vậy, cần phải bảo 

vệ các nhóm thiên địch trong vườn 

và phát huy vai trò của chúng bằng 

giữ cỏ trong vườn thường xuyên 

xanh tốt. 

          Tỉa trái để loại bỏ trái sâu và tiêu huỷ. Tỉa trái còn giúp hạn chế các trái mọc 

thành chùm dễ bị sâu tấn công. 



 

          Phun phòng chế phẩm BT trừ sâu định kỳ để diệt sâu và trứng của chúng 

theo quy trình trên.  

4.1.3 Sâu ăn bông 

          Bướm đẻ trứng trên chùm bông nở ra sâu non tấn công trên chùm bông. Sâu 

non ăn phá các phần non của bông làm hư hại hay rụng sớm. Do mật số sâu cao 

(mỗi bướm cái có thể đẻ từ 50-60 trứng) nên dễ gây thiệt hại đến năng suất. Bướm 

có màu vành nhạt dài 28-

32 mm, sâu non có nhiều 

lông (dạng sâu róm), hoạt 

động mạnh. 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Cần thăm vườn 

thường xuyên từ 2-3 

ngày/lần giai đoạn cây 

đang ra hoa nhằm phát 

hiện bướm, tìm diệt ổ 

trứng và sâu non. Khi sâu 

mới nở mẫn cảm cao với 

thuốc nên rất dễ phòng trừ. 

Thường sâu gây hại trên 

diện rộng nên cần quan sát 

tất cả các chùm hoa trên các cây. 

          - Cần phát huy vai trò của kiến vàng ngăn chặn và hạn chế sâu gây hại. 

- Phun chế phẩm trừ sâu BT định kỳ 15 – 20 ngày 1 lần như phòng trừ sâu đục 

trái. 

3.4 Rệp sáp (Planococus 

sp.) 

          Rệp sáp gây hại trên 

cây sầu riêng có nhiều 

loài, Planococcus sp. thường 

thấy gây hại trên lá 

và Pseudococcus sp. thường 

thấy hại trên trái (rệp sáp gây 

hại trên trái phổ biến hơn 

trên cành lá). 



 

Rệp bám trên bề mặt và chích hút chất dinh dưỡng làm cho bộ phận bị hại phát 

triển kém. Gây hại nghiêm trọng làm cho trái dễ bị sượng. Rệp sáp bài tiết chất mật 

đường tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. 

Rệp sáp thường phát triển mạnh trong mùa khô và đây cũng là mùa sầu riêng ra 

hoa, đậu quả nên trái dễ bị tấn công hơn. 

Biện pháp phòng trừ: 

          - Duy trì ẩm độ không quá thấp trong mùa khô bằng lớp phủ xanh trên mặt 

đất (cỏ phủ đất), tăng cường bón phân hữu cơ và tưới đủ nước cho cây cũng góp 

phần làm giảm rệp sáp trong mùa khô. 

          - Tưới phun trên tán tạo ẩm độ cao cũng hạn chế được rệp sáp. 

          - Có nhiều nhóm thiên địch có sẳn trong tự nhiên có thể hạn chế rệp sáp như 

Bọ rùa và Ong ký sinh cần duy trì và phát huy vai trò của chúng. 

          - Phun phòng định kỳ chế phẩm BT trừ sâu như nói ở trên.  

3.5 Sâu đục thân cành  (Cerambycid) 

Sâu đục thân (Plocaederus ruficoruis) thuộc họ xén tóc (Cerambycidae), bộ cánh 

cứng (Coleoptera), Con trưởng thành thường có thân màu nâu, kích thước thân dài 

từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng 

thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại đến cây sầu riêng. 

Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng 

thành thường đẻ trứng vào những kẻ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên 

khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc 

cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén. 

Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm 

trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không 

thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện. 

 

 Biện pháp phòng 

trừ: 

Nên thăm vườn 

thường xuyên để 

phát hiện sớm 

những cành hay thân 

cây bị sâu đục thân 

tấn công. 



 

Tiến hành cưa bỏ những cành bị sâu đục thân gây hại và tiêu hủy ra khỏi vườn. 

Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những 

con trưởng thành vào đầu mùa mưa. 

Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ 

đục, sau đó dùng bông nhúng vào thuốc trừ sâu rồi gắn vào đầu dây kẽm rồi nhét 

vào lỗ đục. Tiếp đến dùng đất sét hoặc vật liệu nhét bịt lỗ đục để giết chết sâu non 

ở trong thân cây. 

IV. Giải pháp sử dụng vi sinh vật khống chế sâu hại Sầu Riêng 

4.1. Cơ sở khoa học của giải pháp 

4.1.1. Sử dụng vi khuẩn Bacillus thuringiensis (BT) là loại thuốc vị độc. Tinh 

thể độc tố tan trong dịch ruột, gây tổn thương màng ruột ấu trùng và gây các tác 

động sinh lý khác làm cho ấu trùng chán ăn và ngừng ăn, cuối cùng tử vong. Do đó 

tuy hiệu lực giết sâu của thuốc biểu hiện chậm nhưng ngay sau khi phun thuốc sâu 

đã ngừng phá hoại. 

Bacillus thuringiensis là loài vi khuẩn đất điển hình được phân lập ở vùng 

Thuringia, Đức. BT có khả năng tổng hợp protein gây tệ liệt ấu trùng của một số 

loài côn trùng gây hại, trong đó có sâu đục quả bông, các loài sâu đục thân ngô 

châu Á và Châu Âu. Chúng đều là sâu hại thực vật phổ biến, có khả năng gây ra 

những sự tàn phá nghiêm trọng. 

Bacillus thuringiensis có độc tính thuộc nhóm III, LD50 đường uống là 

>8.000 mg/kg. Thuốc rất ít độc đối với môi trường và ký sinh có ích, không độc 

đối với cá và ong mật. 

Cơ chế tác động 

-Bước 1: Xâm nhập vào các ấu trùng của côn trùng qua đường tiêu hóa. 

-Bước 2: Protein BT được hoạt hóa dưới tác động của môi trường kiềm trong ruột 

côn trùng. 

-Bước 3: Chọc thủng ruột giữa gây ra sự tổn thương làm chúng ngừng ăn. Sau đó 

một vài ngày chúng chết. 

Với khả năng sản sinh protein độc tố có khả năng diệt côn trùng, BT đã và đang 

được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu và khám phá giá trị nông học của chúng. 

Đến nay, hơn 200 loại protein của BT đã được phát hiện với các nồng độ độc tố 

diệt một số loài côn trùng khác nhau. 

BT có thể được nuôi cấy nhờ quá trình lên men. Vì vậy, BT đã được sử dụng rộng 

rãi làm thuốc diệt côn trùng từ hơn 40 năm nay ở nhiêu nơi trên thế giới. Đặc biệt, 



 

BT đã đem lại những lợi ích to lớn cho các nông trại hữu cơ vì chúng được coi là 

một trong rất ít thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn hữu cơ. 

Kết quả thử nghiệm trên đồng ruộng trồng bắp cải cho thấy các chế phẩm BT diệt 

được gần 90% sâu hại, so với gần 80% của thuốc. 

4.1.2. Nấm Metarhizium (nấm xanh hay nấm lục cương) là loài nấm phân bố và 

có phổ ký chủ rất rộng. Năm 1879, Metchnikoff đã phân lập loài nấm này từ bọ 

cánh cứng Anisopliae austriaca và đề nghị sử dụng loài nấm này để phòng trừ các 

loại côn trùng hại. Hollingsworth, Meleisea và Iosefa (1988) cho biết tại một nông 

trường, M. anisopliae đã gây bệnh cho khoảng 65% ấu trùng và 27% thành trùng. 

Hiện nay, nấm M. anisopliae đang được sử dụng rộng rãi để phòng trừ côn trùng 

hại trên nhiều loại cây trồng [Nguyễn Lân Dũng (1981) trích nguồn: Nguyễn Xuân 

Niệm (2010)]. 

- Cơ chế xâm nhiễm và phát triển của nấm M. anisopliae trong cơ thể ký chủ 

            Bào tử đính của nấm M. anisopliae thường nảy mầm trong điều kiện môi 

trường có nguồn carbon và nitơ phong phú, nhưng thường có khác biệt trong sự 

nảy mầm giữa các loài nấm khác nhau, điều này có thể liên quan tới loài côn trùng 

ký chủ. Chất dinh dưỡng là môi trường quan trọng để nấm có thể nhận ra ký chủ 

thích hợp khi bám vào lớp kitin côn trùng. 

Sau khi bào tử đính hình thành, đĩa bám tạo ra một sợi mầm xâm nhập vào lớp 

kitin ngoài (epicuticle). Khi tiến tới lớp kitin non (procuticle), đỉnh của đĩa bám 

phình ra để hình thành các phiến xâm nhiễm song song với các phiến kitin mà 

không ăn sâu vào trong. Các phiến xâm nhiễm phát triển ra các sợi bên, các sợi bên 

lại tạo ra các thể sợi nấm xâm nhiễm. Các thể sợi nấm xâm nhiễm này tạo ra các 

sợi nấm xâm nhiễm thẳng đứng đâm xuyên qua lớp kitin non để xâm nhập vào bên 

dưới lớp da và xoang cơ thể. Thời gian sợi nấm xâm nhiễm tiến tới xoang máu 

khác nhau tuỳ theo loại côn trùng ký chủ. Sau 72 giờ các thể sợi nấm Metarhizium 

bắt đầu xâm nhập vào các thể mỡ và gây ra triệu chứng chết cho loài côn trùng.  

- Các enzyme phân huỷ kitin của nấm M. anisopliae 

Nấm M. anisopliae xâm nhập vào lớp kitin của côn trùng được là do sự phối hợp 

giữa các enzyme phân huỷ kitin và áp lực vật lý. Lúc đầu, các enzyme phân huỷ 

làm tiêu lớp sáp trên lớp vỏ kitin của côn trùng và tạo ra các lỗ thủng chung quanh 

vòi xâm nhiễm. Nhóm enzyme phân huỷ kitin gồm có subtilisin-like proteinase, 

metalloproteases, trypsin, aminopeptidase, dipeptidyl peptidase và chitinnase. Các 

enzyme này xuất hiện theo trình tự như sau: các enzyme phân huỷ protein và các 

esterase được tạo ra đầu tiên vì các protein bao bọc các sợi kitin phải được phân 

huỷ trước khi men chitinase hoạt động. Enzyme phân giải protein là một 



 

endoprotease và được gọi là Pr1. Pr1 là một protein, chủ yếu được tổng hợp trong 

quá trình hình thành đĩa bám trên bề mặt rắn hay trên lớp kitin của côn trùng. 

Ngoài Pr1, còn có một số endoprotease khác hiện diện trong nước lọc môi trường 

nuôi cấy nấm M. anisopliae bao gồm Pr1b, Pr2, Pr3, Pr4, và metalloproteinase 

[Boucias và Pendland (1998) trích nguồn: Nguyễn Xuân Niệm (2010)]. 

- Các độc tố của nấm M. anisopliae 

Nấm Metarhizium thường tạo ra độc tố: (i)  Destruxin (A-E) Tác động trên kênh 

Ca++ trong màng bắp thịt (A, B); ức chế miễn dịch và gây bệnh tế bào (C, E); (ii) 

Cytochalasins Ức chế sự kéo dài của các sợi actin (protein cấu thành sợi lông); 

Swainsonine là Indolizidine alkaloid. 

Các độc tố của M. anisopliae vào trong ruột giữa và gây ra một số bệnh ở tế bào 

ruột giữa của côn trùng. Các bệnh này thường tạo ra những thay đổi trong ty thể và 

lưới nội chất, làm thoái hóa nhân tế bào và làm tổn thương ống Malpigi, hemocyte 

nhưng không gây ra các tổn thương mô ở vị trí hệ thần kinh. Các triệu chứng của 

sự nhiễm độc trên ấu trùng liên quan tới tổng số bào tử mà ấu trùng ăn phải. 

Destruxin E có tác động như một chất ức chế miễn dịch, ngăn cản phản ứng phòng 

vệ tế bào và thể dịch của một số côn trùng, và chất độc này hiệu quả hơn destruxin 

A và B.  

CÔNG DỤNG của METARHIZIUM: 

– Diệt côn trùng, tuyến trùng trong đất hại cây trồng: Các loại mối, ấu trùng, bọ 

hung, sâu xám, bọ nhảy, bọ hà, ấu trùng đục thân, hại rễ, củ quả, các loại rau, hoa 

màu (ngô, đỗ, đậu, lạc) cây công nghiệp (mía), cây ăn trái như sầu riêng, bơ... 

– Rau Củ an toàn không độc hại, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. 

Cải tiến mới này sẽ giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí cũng như thời 

gian và đem lại hiệu quả cao trên cây trồng. Phương pháp phun xịt sẽ giúp cung 

cấp nhanh các bào tử nấm xanh Metarhizium anisopliae mật độ cao, hoạt lực mạnh. 

Diệt côn trùng, tuyến trùng trong đất hại cây trồng – Rau Củ an toàn không độc 

hại, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. 

Khi chế phẩm được phun lên cây trồng hoặc bón vào đất, các bào tử Metarhizium 

có mặt trong cơ chất hữu cơ sẽ nhanh chóng phát tán tăng trưởng sinh khối mạnh. 

Chế phẩm cho kết quả trong khoảng từ 7 – 10 ngày sau khi dùng… 

4.1.3. Nấm Beauveria Bassiana  

Beauveria bassiana là loài nấm ký sinh trên cơ thể sâu non bộ cánh vảy, được 

dùng làm thuốc trừ sâu sinh học. Loài nấm này được phát hiện và phân lập lần đầu 



 

trên sâu non sâu đục thân ngô Ostrinia nubilalis (bộ cánh vảy, họ Pyralidae) ở 

miền Bắc nước Pháp. Nhiều nòi B. bassiana  dùng làm thuốc trừ sâu. 

B. bassiana là loại thuốc trừ sâu tiếp xúc, lây lan bằng conidi của nấm, nhờ giá thể, 

bám vào cơ thể côn trùng, nhanh chóng xâm nhập qua biểu bì, vào khoang cơ thể 

côn trùng, tạo ra các tiểu thể trong huyết tương. Các tiểu thể trên, tiêu diệt các tế 

bào bạch huyết, gây chết cho côn trùng. Cơ thể côn trùng chứa đầy sợi nấm, hình 

dáng cơ thể không biến dạng, trở nên rắn. Khi đủ độ ẩm, nấm chui khỏi bề mặt cơ 

thể sâu hại, tạo lớp sợi nấm màu trắng trên cơ thể sâu. Lớp sợi nấm này lại tạo 

conidi ñể tiếp tục lây lan sang các sâu non khác. B. bassian lây bệnh cho nhiều loài 

côn trùng thuộc bộ cánh vảy, cánh cứng, cánh màng, cánh thẳng, cánh đều, cánh 

nửa và cả nhện Acarina. Ở Việt Nam, đã phát hiện B. bassiana gây hại cho một số 

loài côn trùng như rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít, sâu cuốn lá lúa, sâu đo đay, sâu 

róm thông. Các chế phẩm Beauveria được khuyến cáo phòng trừ nhiều loài sâu hại 

rau, ngô, đậu, cây ăn quả, cây cảnh. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ 

khoảng 200C), có thể giữ được hiệu lực trong 2 năm nếu vườn cây có sử dụng 

nhiều phân hữu cơ và không sử dụng hóa chất diệt nấm.  

4.2. QUY TRÌNH SỬ DỤNG 

Pha 2 lít chế phẩm vi sinh (đã bao gồm 3 loài vi sinh vật nói trên) với 200 lít nước 

(nếu có điều kiện pha thêm 1 lít đạm tôm) để phun lên cây trồng sẽ tiêu diệt được 

hầu hết các loài sâu hại cả trên lá, trong thân và dưới bộ dễ cây. Việc sử dụng thêm 

đạm tôm nhằm mục tiêu bổ sung thêm nguồn hữu cơ để nuôi dưỡng các nhóm vi 

sinh vật trong chế phẩm làm tăng hoạt lực của việc diệt trừ sâu.  

Liều lượng phun tùy thuộc vào mức độ che phủ của tán lá, tuy nhiên cần đảm bảo 

phun ướt thân cây và 2 mặt lá là được.  

Thời điểm phun tốt nhất là khi cây mới nhú lộc được khoảng 3 – 5 cm, không phun 

lúc trời nắng to. Nên phun lại lần 2 sau lần 1 khoảng 5 – 7 ngày. Phun định kỳ từ 

15 – 20 ngày 1 lần.  

 

5. Các biện pháp hỗ trợ trừ côn trùng khác 

5.1. BẪY DÍNH CÔN TRÙNG 

Tuy đã sử dụng chế phẩm trừ sâu nói trên, vẫn có 

những trường hợp các loài sâu có cánh bay đến từ 

các vườn xung quanh để gây hại. Thời điểm sâu bay 

đến không cố định nên chế phẩm không thể diệt 

được hoàn toàn các loài sâu hại đặc biệt là bọ xít muỗi. Do đó cần bổ sung thêm 



 

các bẫy dính côn trùng trong vườn để khống chế các loài sâu có cánh. Có thể treo 

các bẫy dính côn trùng trong vườn theo khoảng cách 5 m x 5 m mỗi bẫy.  

V. Chi phí sử dụng bộ sản phẩm cho cây sầu riêng  

TT Nội dung Quy trình Số lượng Đơn giá Thành 

tiền 

1 Phân hữu cơ 2 tháng bón 1 lần 60 kg/cây/vụ 7.000 đ/kg 420.000đ 

2 NPK  Giai đoạn nuôi 

trái: 15 – 20 ngày 

bón 1 lần. 

4 kg/cây/năm 20.000đ/kg 80.000đ 

3 EMINA đổ 

gốc (lít) 

Mùa mưa: tưới 

gốc 1 lần/tháng 

Mùa khô: 2 tháng 

1 lần. 

2.5 lít/cây/năm 70.000đ/lít 175.000đ 

4 EMINA-P trừ 

bệnh 

Nuôi trái: phun 

15 ngày 1 lần 

Mùa khô: 1 tháng 

1 lần 

2 lít/cây/năm 80.000đ/lít 160.000đ 

5 BT trừ sâu 1 cơi đọt 3 – 5 lần 

Nuôi trái 15 ngày 

1 lần 

2 lít/cây/năm 80.000đ/lít 160.000đ 

6 Tổng chi cho 1 cây/năm 995.000đ 
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