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QUY TRÌNH  

KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP XIẾT NƯỚC  

TRÊN CÂY BƯỞI DA XANH 

Tuổi cây: 7 năm 

Địa điểm: Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Thời gian thực hiện: năm 2020 

STT Biện pháp kỹ thuật 
Thời gian 

thực hiện 

1 Kích thích tạo đọt 

Tiến hành tỉa cành, cành sâu bệnh, làm cỏ, 

quét vôi gốc. Giai đoạn này thực hiện sau 

khi thu hoạch trái vụ trước. 

Tháng 2 - 3 

2 Bón phân đón ra hoa 

- Khi bộ lá đã chuyển sang xanh đậm (từ 

3,5 tháng trở lên), lượng bón: 500g DAP 

+ 70g KCl. 

- Pha 15g Food-MX2 (5-50-5+ 0,5B) 

hoặc HVP 10- 50-10, F.Bo/8 lít, phun 2 

lần, cách nhau 5 ngày. 

Tháng 4 

3 

Thúc cây cảm ứng tạo 

mầm hoa  

(Giai đoạn tạo khô hạn) 

Sau khi bón phân đón ra hoa khoảng 2 

tuần sau bắt đầu xiết nước. Thời gian tạo 

khô hạn từ 3-4 tuần, tuỳ thuộc vào độ ẩm 

của đất và tình trạng thiếu nước của bộ lá 

cây bưởi mà quyết định tưới trở lại khi 

thấy triệu chứng lá xào thì bắt đầu tưới 

nước trở lại, mỗi ngày tưới 2-3 lần và tưới 

liên tục 3 ngày 

Tháng 4 - 6 

4 
Phun thuốc thúc tạo lá 

thành thục 

Khi cây ra tượt non, dùng các loại phân 

như: 150g MKP (0-52-34) + 1g Progibb 

10%/bình 8lít, hoặc 200-350g KNO3/bình 

8 lít phun lên cây để giúp lá non mau 

thành thục 

Tháng 6 - 7 
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5 
Phun thuốc thúc ra hoa 

đồng loạt 

- Sau tưới nước 2 - 3 ngày, lá tươi lại, tiến 

hành phun thuốc C.A.T kết hợp cùng 

Food-MX2 theo nồng độ 35ml ra hoa 

C.A.T + 15g Food-MX2 cho bình 8 lít, 

phun sương đều mặt lá 2 lần, cách nhau 5 

ngày để thúc ra hoa đồng loạt. 

- Khoảng 10 ngày sau lần tưới đầu cây sẽ 

ra đọt non và nhú hoa, lúc này khoảng 2-3 

ngày tưới 1 lần. 

Tháng 6 - 7 

6 Tỉa trái và dưỡng trái Tỉa trái: Trên mỗi chùm trái chỉ nên giữ 

lại tối đa là 02 trái, tốt nhất là 01 trái. 
Tháng 8-12 

7 Thu hoạch 

Thời điểm thu hoạch: Cây bưởi từ khi ra 

hoa đến thu hoạch khoảng 7-8 tháng khi 

trái chín, túi tinh dầu nở to, vỏ căng và 

chuyển màu, đáy trái hơi bằng và khi ấn 

thì mềm, trái nặng.  

Tháng 2-3 

năm sau 

Chú thích: Quy trình được áp dụng tham khảo theo quy trình xử lý ra hoa rải vụ 

trên cây có múi của Trần Văn Hâu (2005). 

 


