
Quy trình sử dụng phân bón đa lượng kết hợp với phân trung vi 
lượng cho cây lúa đạt năng suất cao, phẩm chất tốt. 

 

* Các  giai đoạn  bón:     Bón ra rễ           Bón thúc chồi            Bón thúc đòng                        
(                        (                       (                              

           (7-10 nss)                   (22-25 nss)                 (42-45 nss)                    
*Công thức bón: (kg/ha) 
Vụ  ĐX:        120 N – 50 P2O5 – 40-50 K2O 
Vụ HT/TĐ:  100 N – 60 P2O5 – 40-50 K2O 

Đất phèn và mặn: Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân Lân từ 100-150 kg P2O5 / ha 

Giai đoạn đẻ nhánh: Sử dụng CHELAX Combi; CHELAX Zinc hoặc CHELAX Lay-O làm tăng khả 
năng đẻ nhánh hữu hiệu, ra lá, đâm chồi, xanh cây. 

Liều lượng: pha 5ml/2 bình phun. Chai 100ml pha cho 3-4 phuy 200L nước. Phun 3 lần mỗi lần cách 
nhau từ 7-10 ngày.  

Có thể phun kết hợp với Feticombi-5 hay Deltamicro nhằm ngăn ngừa các hiện tượng xoăn lá, vàng lá, 
cháy lá, bạc lá, rụng hoa, còi cọc, ngộ độc, chết  nhánh, lem lép hạt, bạc bụng và các hiện tượng khác. 

Liều lượng: pha 2-2,5g/bình 20L (0,5-0,7 kg/ha) phun từ khi cây bắt đầu được 5 lá và phun lặp lại 15-20 
ngày 1 lần cho tới khi thu hoạch. 

Giai đoạn làm đòng: Sử dụng CHELAX Calcium Boron hay NapGibb  giúp cây phân hóa mầm hoa, 
tăng thụ phấn, chống rụng hoa và giảm tỉ lệ lép. 

Liều lượng: pha 5ml/2 bình phun. Chai 100ml pha cho 3-4 phuy 200L nước. Phun trước khi làm đòng 7-
10 ngày và cách nhau 15 ngày cho tới khi trỗ. 

Giai đoạn trỗ bông: Sử dụng Deltaforlia-K;  Delta-K hoặc Combi-M kết hợp với CHELAX Rice 
giúp cây cứng cáp hơn chống đổ ngã kể cả khi lúa bị khô vằn hay đạo ôn, chống được các nấm bệnh. 
Đặc biệt giúp cây lúa trỗ bông đồng loạt, tập trung và chín đều hơn, hạt lúa to và nặng hơn, màu sắc 
sáng hơn, thời gian thu hoạch sớm hơn và kéo dài thời gian bảo quản. 

Liều lượng: phun định kỳ 20 ngày 1 lần 15-20g/bình 16L (1 kg/ha) trong thời kỳ cây con. Phun trước 
khi làm đòng 7-10 ngày và cách nhau 15 ngày cho tới khi thu hoạch với 15-20g/bình 16L (1,5-2 kg/ha). 

Giai đoạn chắc xanh-thu hoạch: phun CHELAX Sugar Express kết hợp với Canximax giúp nuôi hạt, 
làm cho hạt nặng và chắc. 

Trên nền đất canh tác lúa 2-3 vụ/năm cần kết hợp bón thêm Utah/CHELAX Rice Mix: nhằm cải tạo cơ 
cấu đất tránh ngộ độc hữu cơ, ngăn ngừa các hiện tượng xoăn lá, vàng lá, cháy lá, bạc lá, rụng hoa, còi 
cọc, chết  nhánh, lem lép hạt, bạc bụng và các hiện tượng khác, đồng thời làm tăng hiệu lực phân bón đa 
lượng. Liều lượng: Bón 3-4 kg/1000 m2, bón 2-3 lần/vụ. 

Chú ý: Tất cả các loại phân trên đều có thể pha trộn chung được với thuốc trừ sâu, bệnh. 

Greendelta       chấ t  lượng tộ t  đỉnh     


