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QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EMINA VÀO CẢI TẠO ĐẤT 

VÀ TRỪ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY HỒ TIÊU 

1. Quy trình pha chế EMINA thứ cấp từ chế phẩm sinh học EMINA gốc ứng dụng 

để cải tạo đất và chữa bệnh chết nhanh cho cây hồ tiêu ở huyện Xuyên Mộc 

 EMINA thứ cấp là chế phẩm lên men sinh khối từ EMINA gốc (các vi sinh vật ở 

dạng ngủ, không sinh trưởng), các VSV được đánh thức, phát triển, nhờ cung cấp thức ăn 

là rỉ đường và môi trường thích hợp là nước sạch. Số lượng VSV tăng nhiều. Dung dịch 

EMINA thứ cấp là chế phẩm để dùng trưc tiêṕ .  

- Dung dịch EMINA thứ cấp có mầu nâu, mùi thơm, vị chua ngọt, độ pH ≤ 3.5  

- Quy trình pha chế EMINA thứ cấp: 1lít EMINA gốc (EMINA1) + 1lít rỉ đường (1 kg 

đường đỏ) + 18 lít nước ủ trong điều kiện tối và yếm khí từ 5-7 ngày (tùy vào nhiệt độ 

môi trường) cho ra 20 lít EMINA thứ cấp. 

Chú ý:  

- Không nên tiếp tục nhân EMINA thứ cấp từ EMINA thứ cấp, vì như vậy sẽ dễ bị tạp 

nhiễm. Nồng độ vi sinh vật và hoạt tính sẽ bị thay đổi, giảm hiệu quả khi sử dụng.  

- Trong suốt quá trình pha chế và bảo quản chế phẩm EMINA thứ cấp tránh tuyệt đối sự 

xâm nhập của ruồi, nhặng,… để tránh thối hỏng chế phẩm. Bảo quản nơi nhiệt độ ổn 

định, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào. Nên sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi 

pha chế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình sử dụng chế 
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phẩm sinh học EMINA thứ cấp để cải tạo đất và chữa bệnh chết nhanh cho cây hồ 

tiêu ở huyện Xuyên Mộc 

- Tiến hành tỉa cành, tạo tán, làm sạch gốc để có nắng quang hợp cho phần gốc cây. 

Xử lý chế phẩm EMINAcho vườn hồ tiêu như sau: 

Thời gian xử lý Nội dung xử lý 

 

Xử lý lần 1: 

- Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA thứ 

cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA k ếthợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 

lit nước phun ướt đều 2 mặt lá 

- Tưới nước thích hợp theo kỳ phát triển 

của cây qua hệ thống tưới. 

 

 

Sau 07 ngày xử lý lần 01 

Xử lý lần 2: 

- Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA thứ 

cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA kết hợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 lit 

nước phun ướt đều 2 mặt lá 

- Bổ sung hêm phân NPK tổng hợp với 

lượng 0,1kg/trụ, 2kg/trụ phân hữu cơ vi 

sinh 

Sau 10 ngày xử lý lần 02 

Xử lý lần 3: 

- Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA thứ 

cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA kết hợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 lit 

nước phun ướt đều 2 mặt lá 

 

Sau 14 ngày xử lý lần 03 tiếp tục xử lý Xử lý lần 04; 05; 06: 
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EMINA cho vườn tiêu các lần 4; 5; 6, mỗi 

lần xử lý cách nhau 14 ngày 

-  Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA 

thứ cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA kết hợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 lit 

nước phun ướt đều 2 mặt lá 

 

Sau 21 ngày xử lý lần 06 

Xử lý lần 07: 

-  Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA 

thứ cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA kết hợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 lit 

nước phun ướt đều 2 mặt lá 

- Bổ sung thêm phân bón NPK tổng hợp 

với lượng 0,1kg/trụ, 2kg/trụ phân hữu cơ vi 

sinh 

Tiếp tục xử lý EMINA lần 8; 9; 10, mỗi lần 

xử lý cách nhau sau 21 ngày 

Xử lý lần 08; 09; 10: 

-  Bón gốc với liều lượng 60ml EMINA 

thứ cấp cho một trụ tiêu 

- Phun EMINA kết hợp với phân bón lá 

Amino axit cho cyâ với liều lượng 1 lit 

Amino axit + 3 lit EMINA thứ cấp + 100 lit 

nước phun ướt đều 2 mặt lá 

 

Trong quá trình thực hiện quy trình chăm sóc phục hồi cây và cải tạo đất tiến hành ghi 

chép nhật ký theo dõi, ghi nhận số liệu chi tiết ngày tháng phun chế phẩm. 
 

 


