
QUY TRÌNH BÓN PHÂN VI LƯỢNG CHO CÂY CÓ MÚI 

Bưởi , Cam, Quýt, Chanh cần được bón nhiều phân, cân đối các nguyên tố dinh dưỡng, đủ vi 
lượng cây mới sinh trưởng khỏe, sung sức, chống chịu tốt với sâu và bệnh hại, bền cây, cho thu 
hoạch cao và nâng cao chất lượng quả. 

* Kết hợp phân đa lượng với trung vi lượng để nâng cao năng suất và chất lượng Bưởi , 
Cam, Quýt, Chanh: 
1. Utah/CHELAX Rice Mix: Có chứa tới 22% CaO và các trung vi lượng khác ở dạng chelate 
hữu cơ, giúp cây trồng phát triển mạnh bộ rễ, thân, lá để chuẩn bị cho năng suất và chất lượng 
nông sản. Ngoài ra còn cải tạo cơ cấu đất tránh ngộ độc, ngăn ngừa các hiện tượng xoăn lá, vàng 
lá, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, rụng lá, còi cọc, chết  nhánh-ngọn-cành, biến dạng trái, thối trái, 
đen trái, dầy vỏ trái và các hiện tượng khác, đồng thời làm tăng hiệu lực phân bón đa lượng. 
Liều lượng: Bón 3-4 kg/1000m2, bón 2-3 lần cùng với những lần bón phân khác. 
2. Greendelta-25 hay Greendelta-21: Giúp lá, rễ, nhánh cây phát triển xanh-đẹp, kéo dài tuổi 
thọ và thời kỳ thu hoạch.  
Liều lượng: 20-25g/bình 20L phun từ sau khi thu hoạch 10-15 ngày và lặp lại 1 lần/tháng. Từ 
khi cây có bông cho tới khi thu hoạch, phun thường xuyên hơn 7-10 ngày/lần 
3. Deltaforlia-K hay Delta-K và Combi-M Giúp cây cứng cáp, ra hoa đồng loạt, tập trung, quả 
to hơn, màu sắc sáng hơn ngọt hơn, nặng hơn và thơm hơn. Thời gian thu hoạch sớm hơn, bảo 
quản và vận chuyển được lâu hơn. 
Phun định kỳ 15-20 ngày/lần: 20g/20L nước (200g/200L nước) thời kỳ cây con và sau thu 
hoạch. 
Phun trước khi ra hoa và sau khi có trái 7-10 ngày/lần: 20g/20L nước cho tới khi thu hoạch. 
4. Deltamicro hay Feticombi-5: nhằm ngăn ngừa các hiện tượng xoăn lá, vàng lá sớm/vi lượng, 
cháy lá, bạc lá, rụng hoa, thối trái, đen trái, biến dạng trái, dầy vỏ  trái , còi cọc, ngộ độc, chết  
nhánh-ngọn-cành và các hiện tượng khác. 
Liều lượng: Pha 2-2,5g/bình 20L (20-25g/200L nước). Đối với những cây đã cho thu hoạch 
phun ngay sau khi thu hoạch 5-10 ngày và lặp lại 1 tháng 1 lần cho tới khi thu hoạch.  
5. Gronta hay CHELAX Calcium Boron: Sử dụng trước-trong và sau khi ra hoa giúp cây phân 
hóa mầm hoa, tăng thụ phấn, chống rụng/đen hoa và trái non, cây cứng và khỏe. 
Liều lượng: Gronta: pha 2-3g/bình 20L phun xịt 3-7 ngày/lần 
                   CHELAX Calcium Boron: Gói 5ml/bình 20L, chai 100ml/ cho 3-4 phuy200L nước. 
6. Canximax kết hợp với CHELAX Sugar Express: áp dụng từ khi ra hoa cho tới khi thu hoạch. 
Phun 15-20 ngày/lần, có thể phun thường xuyên hơn khi đã có trái làm cho trái lớn nhanh hơn, 
chất lượng tốt hơn, kéo dài được thời gian thu hoạch trong 1 vụ.  
Liều lượng: Canximax: pha 15-20ml/bình 20L (1-1,5L/ha) 
                   CHELAX Sugar Express: pha 5ml/bình 20L, chai 100ml/cho 3-4 phuy 200L nước. 
 


