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TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 1: Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch

+ Phòng trừ nấm bệnh từ mùa vụ trước  bổ sung dinh 
dưỡng cho chu kỳ nuôi trái mới cần sử dụng sản 
phẩm CUPRIK BLUE SL với liều lượng 500mL/200 lít 
nước.
Chia làm 2-3 lần phun cách nhau 10-15 ngày.

 Phòng và trị được hầu hết các loại nấm bệnh và vi 
khuẩn, có thể thay thế các loại thuốc bệnh phổ 
biến như Mancozeb, Antracol,…
 Rửa vườn hạn chế các loại rong rêu, tảo, nấm
 Bổ sung vi lượng đồng cho cây đẩy nhanh quá 
trình phục hồi

+ Sử dụng bón gốc NPK ROSIER 30-9-9 
với liều lượng 500-800g/gốc

+ Sử dụng Agasol 31-11-11 với liều lượng 
500g/200 lít nước, để cây hập thụ dinh 
dưỡng nhanh chóng và hiệu quả.



TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 2: Giai đoạn trước khi ra hoa 

+ Sử dụng NPK GERMAN 16-16-8+6S với liều lượng 500-800 g/gốc bổ sung 
dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng giúp đẩy nhanh quá trình ra hoa.

+ Kết hợp phun bón lá AGASOL 10–55–10 với liều lượng 
500g/200 lít nước thúc đẩy nhanh quá trình ra hoa.

+ Với MKP liều lượng 1kg/200 lít nước giúp ra hoa đồng 
loạt, tỷ lệ ra hoa cao.

16-16-8+6S



Giai đoạn cây bắt đầu mang hoa

+ GELFOL 27-27-27 sử dụng với lượng 
500g/200 lít nước phun khi thấy cây có 
dấu hiệu thiếu dinh dưỡng như vàng lá ở 
gốc và rụng (chạy lá chân)

+ Bổ sung DG19 HIGH CANXI BO với liều 
lượng 500mL/200 lít nước để hạn chế 
tình trạng rụng hoa, nuôi hoa hiệu quả

+ AGROVIT COMBI với liều lượng 25g/200 
lít nước để bổ sung đầy đủ vi lượng cho 
cây trồng

=> Cây giai đoạn mang hoa sẽ rất nhạy cảm đối với những thay 
đổi về thời tiết cũng như dinh dưỡng. Nếu cây phát triển tốt 
không nên dùng phân bón gốc vô cơ. Nên sử dụng phân bón lá 
để bổ sung dinh dưỡng cho cây.
Chú ý: ngừng phun khi hoa nở vì giai đoạn này hoa rất mẫn cảm
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GIAI ĐOẠN 3:



16-16-8+6S

TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 4: Giai đoạn nuôi trái 
Lần 1: Sau khi đậu trái được 30 ngày  

+ Bón NPK GERMAN 16-16-8+6S với 
lượng 500g – 800g/gốc. Bổ sung dinh 
dưỡng đồng đều giúp trái tăng nhanh về 
kích thước, khối lượng. Rải theo hình 
chiếu tán cây, không rải phân sát gốc. 

+ Vi lượng AGROVIT COMBI phun với lượng 
25g/200 lít nước

+ DG19 HIGH CANXI BO phun với 
lượng 500mL/200 lít nước chống 
rụng trái non, nứt trái.

+ R600 bắt đầu từ giai đoạn này đến khi gần thu hoạch 
với liều lượng 500mL/200 lít nước giúp trái lên màu sắc 
đẹp, tăng độ bóng của trái và chất lượng trái tối ưu hơn. 
Sản phẩm phun trực tiếp lên trái để đạt hiệu quả tối đa.



N (TOTAL): 16%, N-NO3: 6,2%, N-NH4: 9,8%, P2O5 (TOTAL): 16%
SOLUBLE P2O5 IN WATER: 12%

K2O: 16%, MOISTURE: 1,5% MAX
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GIAI ĐOẠN 4: Giai đoạn nuôi trái 
Lần 2: Sau khi đậu trái được 60-75 ngày  

+ Bón NPK WOPROFERT 16-16-16 với 
lượng 500g – 800g/gốc.  

+ Vi lượng AGROVIT COMBI phun với lượng 
25g/200 lít nước

+ DG19 HIGH CANXI BO phun với 
lượng 500mL/200 lít nước chống 
rụng trái non, nứt trái.

+ R600  với liều lượng 500mL/200 lít nước.

+ Bổ sung phân bón lá GELFOL 
27-27-27 với liều lượng 
500g/200 lít nước để cung 
cấp đầy đủ dinh dưỡng nuôi 
trái toàn diện.

=> Nên bổ sung thêm phân hữu cơ AGROGOLD hoặc hữu cơ 
BALANCE với liều lượng 20-30 kg/cây/năm giúp cải tạo đất 
trồng, cải thiện bộ rễ cho cây và tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón.
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GIAI ĐOẠN 4: Giai đoạn nuôi trái 
Lần 3: Sau khi đậu trái được 90-105 ngày

+ Bón NPK WOPROFERT 20-20-15 liều 
lượng 500 – 800 g/gốc.

+ Vi lượng AGROVIT COMBI phun với lượng 
25g/200 lít nước

+ DG19 HIGH CANXI BO phun với 
lượng 500mL/200 lít nước chống 
rụng trái non, nứt trái.

+ R600 với liều lượng 500mL/200 lít nước 

+ Bổ sung phân bón lá KNO3 
(Multi K Gold) với lượng 
500g/200 lít nước (1kg dùng 
cho 2 phuy), có thể phun trực 
tiếp lên trái.



=>  Ngoài việc áp dụng đúng quy trình bón phân bà con cần trồng cây 
đảm bảo mật độ từ 250- 270 cây/ha, quan tâm chăm sóc vườn cây như 
tỉa cành, tạo tán, nuôi thả kiến vàng, đê bao ngăn mặn và nhất là tăng 
cường bổ sung phân hữu cơ hàng năm có tác dụng tốt cải tạo đất phát 
huy hiệu quả của phân vô cơ, điều này đã tạo thuận lợi cho vườn cây 
sinh trưởng phát triển ổn định bền vững sản phẩm đạt chất lượng, an 
toàn góp phần nâng cao thu nhập cho nhà vườn.
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GIAI ĐOẠN 4: Giai đoạn nuôi trái 
Lần 4: Cách thu hoạch 30-45 ngày

+ Bón NPK WOPROFERT 20-20-15 liều 
lượng 500 – 800 g/gốc.

+ R600 với liều lượng 500mL/200 lít nước 

+ Bổ sung phân bón lá 
KNO3 (Multi K Gold) với 
lượng 500g/200 lít nước 


