
 

QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA LEO (DƯA 

CHUỘT) THEO EMI NHẬT BẢN 

Cây dưa leo (dưa chuột) là một loại cây trồng dễ chăm sóc và cho năng suất 

cao. Tuy nhiên trong quá trình trồng dưa leo rất dễ bị sâu bệnh hại tấn công như 

bệnh vàng lá, xoắn đọt, thối gốc, nhện đỏ, rầy rệp,… 

Bài viết này EMI Nhật Bản chia sẻ tới bà con cách nhận biết một số loại 

sâu bệnh hại và cách chúng tác động lên cây dưa leo của chúng ta. Bên cạnh đó, 

sẽ hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh theo tiêu chuẩn nhà nông không 

dùng hoá chất của chúng tôi.  

I. Bệnh hại trên cây dưa leo.  

1. Bệnh lở cổ rễ trên dưa leo 

Nguyên nhân:  

- Do nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây ra. 

Biểu hiện:  

- Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt 

hại nặng cho cây con, thường xảy ra trong khu đất cũ đã phát bệnh và ẩm 

độ cao. Nhiệt độ thích hợp để nấm phát triển là 25-30oC. 

- Cây con: cổ thân bị úng và teo tóp lại, cây bị ngã ngang nhưng lá vẫn còn 

xanh tươi, sau đó mới héo lại. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5-10 ngày 

sau khi gieo. 

- Cây lớn: bệnh xâm nhiễm ở thân, nhất 

là ở phần gốc thân, làm cho mô vỏ bị 

thối nâu hoặc nâu đen, viền vùng thối 

không đều đặn và có màu nâu đỏ, phần 

bệnh hơi lõm vào, sau đó thân bị nứt ra, 

lá héo khô rồi rụng dần. Cây bị nhiễm 

bệnh lá rũ có thể bị gảy, cây chậm phát 

triển và thường bị chết. 

- Bệnh được nhận diện dễ dàng nhờ vào 

dấu hiệu của bệnh, đó là các sợi nấm, hạch nấm của nấm gây bệnh, chúng 

phát triển ngay trên vết bệnh ở gốc thân, phát triển lan lên thân và vùng đất 

quanh gốc cây. Rễ bị thối và thường có màu nâu đỏ. 

Biện pháp quản lý:  

- Kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời.  

- Phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu canh tác bằng chế phẩm sinh học Emina 

đổ gốc và EMINA-P phun trừ bệnh.  

 



 

2. Bệnh phấn trắng trên dưa chuột 

Nguyên nhân: 

- Bệnh do nấm Erysiphe cichoarcearum gây ra. 

Biểu hiện:  

- Bệnh xuất hiện ban đầu với những đốm nhỏ màu trắng như bột phấn trên lá 

sau đó lá chuyển sang màu vàng, khô đi và dễ rụng và dần dần lan sang các 

lá và các bộ phận khác. 

-  Bệnh nặng nhất khi lớp phấn trắng lan xuống cả thân, cành, hoa làm cho 

hoa khô, rụng không đậu được thành quả làm cây dưa leo yếu dần rồi chết 

đi hoặc không thì cũng ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của 

dưa leo. 

Biện pháp quản lý:  

- Tỉa bỏ các lá nhiễm bệnh quá già ở dưới gốc  

- Sử dụng Banking soda với liều lượng 1g/ lít, phun ướt đều mặt trên và dưới 

lá.  

- Phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu canh tác bằng chế phẩm sinh học Emina 

đổ gốc và EMINA-P phun trừ bệnh.  

 

Bệnh phấn trắng trên dưa chuột 

3. Bệnh thán thư trên dưa chuột  

Nguyên nhân:  

- Đây là một loại bệnh rất phổ biến ở cây dưa leo do nấm Colletotrichum 

orbiculare gây nên. 

Biểu hiện bệnh:  

- Đây là loại bệnh hại tất cả các bộ phận của dưa leo từ quả, thân đến lá hay 

hóa. Chúng xuất hiện với những đốm ngậm nước màu vàng sau đó lan ra 

và chuyển sang màu nâu đậm. Bệnh nặng nhất khi lá khô từng phần, rất 

giòn, và dễ rụng. Bệnh lan ra rất nhanh nhất là trong tình trạng thời tiết thất 

thường. Cây sẽ bị xâm nhập tất cả các bộ phận rồi suy yếu dần dần và chết 

đi. 



 

- Đặc biệt khi vi khuẩn thán thư xâm nhập vào 

trái dưa leo ban đầu chỉ là các đốm hình tròn, 

hơi lõm vào, giữa vết bệnh nứt ra nhưng lâu 

dần các vết bệnh trên liên kết lại thành mảng 

lớn gây thối nhũn trái. Các trái nhiễm bệnh 

có vị đắng, bé nhỏ còi cọc khiến quả dưa leo 

gần như mất hoàn toàn giá trị.  

Biện pháp quản lý:  

- Khi phát hiện bệnh, cần tiêu huỷ những lá dưa leo bị bệnh nặng để tránh 

lây lan sang những lá khác.  

- Phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu canh tác bằng chế phẩm sinh học Emina 

đổ gốc và EMINA-P phun trừ bệnh.  

 

4. Bệnh sương mai trên dưa leo   

Nguyên nhân:  

- Bệnh sương mai do nấm Pseudoperonospora cubensis gây ra. Chúng không 

chỉ tấn công lá mà tất cả các bộ phận khác đều có thể bị tấn công tuy nhiên 

lá cây chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ loại bệnh này. 

Biểu hiện:  

- Bệnh sương mai xuất hiện với các 

chấm nhỏ với đủ hình thái có thể 

không màu hoặc xanh rồi chuyển 

dần sang màu vàng hoặc nâu nhạt 

rải rác khắp các vị trí trên lá cây dưa 

leo.  

- Trong đó mặt dưới lá chỗ vị trí có 

vết bệnh sẽ xuất hiện một lớp nấm 

mốc màu xám trắng khi chúng xuất hiện quá nhiều khiến lá cây bị biến 

dạng, lá rách, cây không thể thực hiện chứng năng quang hợp lâu dần khiến 

cây chết do tình trạng thiếu chất dinh dưỡng. 

Biện pháp quản lý:  

- Tiêu huỷ tàn dư thực vật từ vụ trước và nên trồng xen canh vì nấm không 

thể kí sinh trên nhiều vật chủ khác nhau.  

- Tiêu huỷ các lá bị bệnh 

- Phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu canh tác bằng chế phẩm sinh học Emina 

đổ gốc và EMINA-P phun trừ bệnh.  



 

 

5. Bệnh thối trái non trên dưa leo  

Nguyên nhân:  

- Bệnh thối trái non do nấm Choanephora cucurbitarum hay nấm 

Phytophthora sp gây ra. 

Biểu hiện:  

- Bệnh thối trái non có dấu hiệu là quả non bị úng nước chuyển sang màu 

đen và thối nhũn.  

- Ngoài ra chúng còn tấn công trên cả lá, thân hay hoa tuy nhiên quả là đối 

tượng chính là chứa lượng nước lớn.  

- Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn cây cho ra hoa và thụ phấn, bệnh tấn 

công ở lá, hoa và trái non, trong thời điểm 5 – 7 ngày hoa cho ra trái, bệnh 

gây hại khiến trái bị thối đen, trái non bị rụng hoặc bị teo lại khiến cây yếu 

dần và chết. 

- Loại bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng đặc biệt trong thời 

kỳ ra quả, chúng thường phát triển mạnh nhất trong điều kiện thời tiết thất 

thường. 

 
Bệnh thối trái non trên cây dưa leo 

Biện pháp phòng trừ  

- Bệnh thối trái non được đánh giá phát triển mạnh khi trời mưa chính vì thế 

bạn nên đào các rãnh khá cao để tránh tình trạng ngập úng tạo điều kiện 

cho nấm phát triển. 

- Luân canh cây trồng để hạn chế bệnh hại trên cùng một diện tích đất 

- Sử dụng các loại giống chất lượng có khả năng chống chịu sâu bệnh giúp 

cây trồng phát triển khỏe mạnh 

- Thường xuyên cắt tỉa các lá bị sâu bệnh giúp cây thông thoáng và tránh sự 

lây lan của sâu bệnh trên diện rộng 

- Tưới nước đầy đủ và tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học hỗ trợ quá 

trình phát triển và phòng ngừa sâu bệnh. Hạn chế tối đa tình trạng cây bị 

bệnh mới tìm biện pháp xử lý. 



 

- Phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu canh tác bằng chế phẩm sinh học Emina 

đổ gốc và EMINA-P phun trừ bệnh.  

 

6. Bệnh héo rũ, vàng lá trên dưa leo  

Nguyên nhân:  

- Do thời tiết nóng ẩm, cây bị thiếu nước, đất bị ẩm tạo điều kiện thuận lợi 

cho nấm Fusarium sp và Phytopthora sp gây hại từ thời kì ra hoa đến có 

trái.  

Biểu hiện: 

- Triệu chứng ban đầu xuất hiện những vết thâm 

nhỏ trên dọc thân cây làm cho cây bị héo nhẹ vào thời 

điểm trời nắng nóng.  

- Đặc điểm là buổi sáng và ban đêm cây vẫn tươi 

tốt nhưng vào lúc trưa chiều cây bị héo rũ, đây là giai 

đoạn cây dưa leo phát bệnh, chỉ vài ngày sau sẽ khiến lá 

bị héo vàng, cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó thân cây 

héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây.  

- Bệnh thường  gây hại nhiều từ khi cây dưa leo kín 

mặt giàn. 

Biện pháp phòng trừ:  

- Chú ý đến khâu làm đất thông thoáng, lên luống cao để cây không bị ngập 

úng, tạo mặt đất khô ráo nhưng vẫn đủ độ ẩm cho rễ hút nước nuôi dưỡng 

cây. 

- Mật độ cây trồng vừa phải, không trồng cây quá sát nhau, cắt tỉa bỏ lá già 

dưới gốc và những nhánh phụ để vườn dưa được thông thoáng, khô ráo.  

- Bón nhiều phân hữu cơ như phân chuồng, tro trấu, rơm rạ. Cân đối tỷ lệ 

bón đạm, lân và kali, không nên tưới đạm quá nhiều. 

- Trước khi trồng cây con thì nên sử dụng chế phẩm sinh học Emina đổ gốc 

và EMINA-P để tiêu diệt nấm tròng đất. 

- Khi phát hiện bệnh thì có thể phun EMINA-P để tiêu diệt mầm bệnh.  

- Tiêu huỷ những lá bị bệnh.  

  



 

7. Bệnh xoắn đọt, lá nhỏ quăn queo trên dưa leo (hay còn gọi là bệnh 

khảm) 

Nguyên nhân 

- Do các loại côn trùng chích hút như bọ trĩ, bù lạch và rệp dưa. Chúng sống 

tập trung trong đọt non hay mặt dưới la snon, chích hút nhựa cây làm cho 

lá cây bị xoăn lại.  

- Ở điều kiện nắng nóng thì bù lạch ẩn nấp trong rơm rạ hoặc các lá cuốn lại. 

Biểu hiện bệnh:  

- Lá dưa leo bị mất màu, lốm đốm vàng. 

- Bệnh xoắn đọt còn làm cho quả bị nhỏ và 

ăn rất đắng. 

- Đọt cây sẽ bị sượng đi 

- Cây thì bị chùn lại, ngưng phát triển 

- Quả thì dị dạng và đắng, không bán được 

hoặc bán được thì mất giá trên thị trường 

Biện pháp phòng trừ: 

- Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị là một điều 

vô cùng cần thiết. 

- Do bệnh xoắn đọt trên cây dưa leo xảy ra là do các loại côn trùng gây gại 

nên bà con nên đẩy mạnh việc nuôi thiên địch để chúng giúp bà con tiêu 

diệt được trứng và ấu trùng gây hại. 

- Luôn giữ ruộng dưa leo thông thoáng,  cắt bỏ những phần lá và hoa không 

có khả năng phát triển để giúp cây phát triển tốt hơn. 

- Trồng cây với mật độ hợp lý, tránh trồng quá dày tạo điều kiện cho các loài 

sâu bệnh ẩn nấp. 

- Cắt và tiêu hủy những phần lá và đọt non bị côn trùng tất công, gây ra bệnh 

xoăn lá, bà con thể tiêu hủy nguyên cây để đảm bảo chất lượng trái. 

- Dùng vợt sinh học để bắt những loài côn trùng gây hại và tiêu diệt chúng. 

- Trước khi trồng cây con thì nên sử dụng chế phẩm sinh học Emina đổ gốc 

và EMINA-BT để tiêu diệt ấu trùng gây hại.  

  



 

 

8. Bệnh chết héo cây con trên dưa leo  

Nguyên nhân 

- Do nấm Rhizoctonia solani gây ra. 

Biểu hiện bệnh: 

- Khi cây còn non, cây bị héo tóp thân, rễ cây thì bị thối. 

- Điểm khác biệt của bệnh chết héo cây con là khi bị xâm hại, lá cây vẫn 

xanh tươi, khi cây con chết thì lúc đó lá 

cây mới héo dần. 

- Bệnh chết héo cây con phát triển và lây 

lan nhanh là do độ ẩm cao, khiến nấm 

sinh sôi trong lòng đất và gây hại đến 

cây. 

- Bệnh hết héo cây con xâm hại đến 

những cây còn non, lúc cây rất yếu và 

dễ bị nhiễm bệnh khiến cho cây dưa leo khó sinh trưởng và thậm chí là 

không sống được. 

- Bệnh có khả năng lây lan rất nhanh, do đó đòi hỏi bà con cần phải có biện 

pháp phòng ngừa thích hợp để tránh sự lây lan của bệnh chết héo cây con. 

Biện pháp phòng ngừa 

- Đầu tiên trước khi gieo trồng bà con cần kiểm tra đất và cây để có thể loại 

bỏ những cây yếu đi, tránh đi sự lây lan của bệnh chết héo cây con. 

- Trồng dưa leo với mật độ hợp lý, tránh trường hợp trồng quá dày. 

- Tạo sự thông thoáng cho cây bằng cách đắp mô, làm cỏ xung quanh gốc 

cây để tránh nấm phát sinh. 

- Tránh đi sự ẩm ướt và ngập úng dưới gốc cây, nhằm ngăn chặn nấm phát 

sinh, tạo đường đi cho dòng nướt rút khi mùa mưa đến. 

- Khi bà con phát hiện vườn dưa leo bị bệnh chết lá cây con bị xâm hại, thì 

bà con không nên sử dụng thuốc để điều trị ngay, vì như thế sẽ làm cho cây 

bị yếu và chết đi. 

- Nhổ bỏ và tiêu diệt đi những cây bị bệnh chét héo cây con để tránh sự lây 

lan của bệnh. 

- Tạo sự khô thoáng cho cây để tiêu diệt nấm gây hại 

- Trước khi trồng cây con thì nên sử dụng chế phẩm sinh học Emina đổ gốc 

và EMINA-P để tiêu diệt nấm tròng đất. 

- Khi phát hiện bệnh thì có thể phun EMINA-P để tiêu diệt mầm bệnh.  

  



 

II. Sâu hại trên cây dưa leo 

1. Bọ trĩ (hay bù lạch) hại dưa leo 

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Thành trùng và ấu trung rất nhỏ có 

màu trắng hơi vàng, sống tập trung 

trong đọt non hay mặt dưới lá, chích 

hút nhựa cây làm cho đọt non bị 

xoăn lại. Thiệt hại này kết hợp cùng 

với triệu chứng do rệp dưa gây ra 

làm cho đọt non bị sượng, chùn lại, 

nông dân gọi là gù đọt.  

- Khi nắng lên, bọ trĩ ẩn nấp trong 

rơm rạ hoặc nằm sát gân lá, cuống lá. Thiệt hại này gây nên bệnh khảm trên 

dưa leo. 

- Bọ trĩ phát triển mạnh vào mùa khô hạn. 

- Bọ trĩ còn là môi giới truyền bệnh virus gây hại trên dưa leo.  

 

Biện pháp phòng trừ:  

- Chăm sóc cây tốt để hạn chế tác hại của bọ trĩ 

- Bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều đạm  

- Giai đoạn cây mang trái cần tăng cường bón kali giúp cây sinh trưởng tốt 

và hạn chế sâu bệnh.  

- Bọ trĩ là loài có tính kháng thuốc cao nên khuyên dùng chế phẩm sinh học 

BT-EMI can thiệp ngay từ giai đoạn cây con để phòng bệnh và phun khi 

cây có xuất hiện bọ trĩ để tiêu diệt. 

  

2. Bọ phấn hại dưa leo  

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Bọ phấn là loại côn trùng có kích thước nhỏ, màu trắng, thành trùng có cánh 

thường di chuyển bằng cách bay từ cây này sang cây khác. Trứng có màu 

trắng trong thường được đẻ dưới 

tán lá. 

- Bọ phấn thường sống dưới tán lá 

cây, chích hút và gây hại. 

- Bọ phấn là loại côn trùng chích 

hút, thường hút nhựa cây để 

sống và là môi giới truyền bệnh 

virus. 



 

Biện pháp quản lý  

- Dùng bẫy màu vàng để theo dõi mật số côn trùng, nếu mật số quá cao có 

thể dùng thuốc hóa học để quản lý với liều lượng thích hợp và đảm bảo thời 

gian cách ly. 

- Dùng chế phẩm sinh học BT-EMI can thiệp ngay từ giai đoạn cây con để 

phòng bệnh và phun khi cây có xuất hiện bọ phấn để tiêu diệt. 

 

3. Bọ rầy (bọ dưa) hại dưa leo  

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Bọ trưởng thành có màu vàng cam, con cái đẻ trứng trong đất. Thời gian 

hoạt động chủ yếu vào sáng sớm và 

chiều tối, ban ngày chúng ẩn dưới tán lá 

hoặc trong đất. Đặc biệt loài này phát 

triển mạnh vào mùa khô 

- Bọ non sống trong đất, chúng ăn hết rễ 

và cắn gốc cây kể cả khi cây đã lớn, làm 

cho cây héo và chết. Con trưởng thành 

ăn lá và đọt non, tấn công lên trái làm 

trái có những vết sẹo và vết rỗ khiến trái 

xấu xí và kém hấp dẫn.  

- Khi mật độ bọ dưa cao thì có thể làm cây trụi hết lá và đọt non, cây dưa 

kém phát triển.  

Biện pháp quản lý 

- Thu gom tiêu huỷ cây dưa sau thu hoạch, chất thành đống tạo bẫy để rầy 

dưa tập trung. 

- Bắt con trưởng thành bằng tay hoặc vợt.  

- Sử dụng BT-EMI để tiêu diệt.  

 

4. Sâu vẽ bùa hại dưa leo 

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Thành trùng là một loài ruồi rất nhỏ, màu đen bóng, có vệt vàng trên ngực, 

khi đậu cặp cánh màng xếp lại trên lưng bụng. Trứng dạng tròn, màu trắng 

hồng, được đẻ trong mô mặt trên lá. Ấu trùng là dòi màu vàng nhạt, nhộng 

màu nâu vàng, dính trên lá hay rơi xuống đất. Vòng đời trung bình 25-30 

ngày.  

- Sâu vẽ bùa đục thành từng đường hầm ngoằn ngoèo dưới lớp biểu bì của 

lá. Dưới ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, những đường này làm cho lá bị 



 

cháy khô, cây rất mau tàn lụi, Ruồi tấn công rất sớm khi cây bắt đầu có lá 

thật, gây thiệt hại cả trong mùa nắng lẫn mùa mưa.  

 

Biện pháp quản lý: 

- Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt từ giai đoạn đầu. 

- Tỉa bỏ, thu gom lá bị hại mang đi tiêu huỷ, trải màng phủ nilong lên mặt 

luống sẽ giảm được mật độ ruồi đáng kể và cho hiệu quả kinh tế cao.  

- Sử dụng BT-EMI để tiêu diệt.  

 

5. Sâu ăn lá hại dưa leo  

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Bướm trưởng thành có thân dài khoảng 10mm, khi đậu cánh xếp hình tam 

giác có vệt màu trắng ở giữa, mép cánh màu nâu đen. Trứng nhỏ màu trắng 

nhạt, đẻ rời rạc từng trứng ở mặt dưới lá trên đọt và lá non. Mỗi con cái có 

thể đẻ 340 – 510 trứng.  

- Thành trùng của sâu ăn lá: 

Sâu non màu xanh lá cây nhạt, 

trên lưng có 2 sọc trắng chạy dọc 

cơ thể. Sâu non tuổi nhỏ ăn biểu 

bì, lớn lên cắn thủng lá và cạp vỏ 

trái. Nhộng màu nâu đen thường 

nằm trong lá cuốn lại. 

- Sâu non thường sống ở đọt và 

mặt dưới lá non, sâu non thường cuốn lá hoặc kết những lá lại với nhau và 

nằm bên trong ăn phá. Ở mật độ cao sâu chúng ăn phá sơ xác lá chỉ còn lại 

gân lá. Sâu phát sinh gây hại từ khi cây còn nhỏ đến khi có trái, nhiều nhất 

là khi cây bắt đầu ra hoa và có trái non, sâu cạp vỏ trái làm trái xấu xí, mất 

giá trị thương phẩm.  

Biện pháp quản lý: 

- Thu dọn tàn dư cây sau khi thu hoach. 

- Bắt giết sâu non và nhộng. 

- Sử dụng BT-EMI để tiêu diệt.  

  



 

6. Nhện đỏ hại dưa leo 

Cách nhận biết và biểu hiện:  

- Cơ thể rất nhỏ (khoảng dưới 1 mm), hình bầu dục và có 8 chân. Con non 

có màu xanh hoặc vàng nhạt, khi lớn chuyển sang màu cam và đỏ đậm. Tập 

trung ở mặt dưới lá. 

- Con non và con trưởng thành sống ở mặt 

dưới lá, cắn biểu bì và chích hút mô dịch lá 

cây làm lá mất màu xanh, mặt trên vàng 

loang lỗ, mặt dưới có những vết trắng như 

bụi. Khi gây hại nặng, lá bị phồng rộp, thô 

cứng sau đó khô lại. Khi mật số nhện cao, sẽ 

tấn công làm cành non khô và chết. 

Biện pháp quản lý: 

- Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện kịp thời để có biện pháp xử lý hiệu 

quả.  

- Sử dụng BT-EMI để tiêu diệt 

 

III. Quy trình canh tác dưa leo nhằm hạn chế sâu bệnh hại theo EMI 

Nhật Bản (tham khảo)  

 

 

 

Thời 

kỳ 
 

   

Làm đất Trồng cây con Chăm sóc cây Thu hoạch 

 

Hoạt 

động 

- Lên luống 

rộng 1,0-1,2 m, cao 

25-30 cm. Mặt 

luống rộng khoảng 

0,8m, rãnh luống 

rộng khoảng 25-

30cm.  

- Bón lót 150 

kg phân gà/ha lên bề 

mặt luống và đảo 

đều với đất. 

- Pha 0,1 lít 

EMINA-P với 10 lít 

nước phun đều lên cây 

con trước khi trồng 1 

ngày. 

- Trên mặt luống 

chia thành 2 hàng, 

cách nhau 60cm. Cây 

cách cây 35cm. 

- Sau trồng 1 

ngày pha 0,1 lít 

EMINA-P với 10 lít 

- Pha 0,1 lít 

EMINA-P với 0,1 lít 

chế phẩm trừ sâu cho 

10 lít nước phun ướt 

thân và lá. 

- Định kỳ 5-7 

ngày phun 1 lần, với 

giai đoạn cây nhỏ thì 

1 bình/ 100m2, với 

giai đoạn cây lớn thì 

2 bình/ 100m2 

- Thu hoạch 

đúng lúc, đúng lứa 

quả.  



 

- Pha 0,1 lít chế 

phẩm Emina và 0,1 

lít chế phẩm trừ sâu 

BT với 10 lít nước 

phun bề mặt luống 

trong quá trình làm 

đất cho diện tích 100 

m2. 

 

nước phun ướt thân 

cây và lá. 

 

- Hệ thống tưới 

tiêu phù hợp cho cây, 

tránh cây bị ngập 

nước hoặc khô hạn 

quá. 

 

Chú 

ý 

Cần tưới đều 

EMINA cho toàn 

bộ mặt luống để 

ngăn bệnh hại rễ 

cây.  

Không dùng thuốc 

trừ cỏ và thuốc trừ 

bệnh hóa học 

Thường xuyên 

phun EMINA-P để 

phòng bệnh 

 

 


