
SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 23.2: Cây nhãn chín muộn

1. Mô tả chung: Cây giống nhãn chín muộn được tạo thành bằng phương pháp ghép (mắt,cành). Giống cây này phù
hợp với các điều kiện đất đai và khí hậu ở hầu hết các tỉnh phía Bắc. Cây thường phân cành sớm, có chiều cao 3-4m;
đường kính tán rộng 4-5m. Cây bắt đầu ra hoa từ tháng 3 đến tháng 4 và thu hoạch quả từ tháng 8 tới tháng 9. Cây
thường ra hoa ngay sau khi được ghép mắt nhưng để cho cây phát triển người ta thường ngắt bỏ hoa trong 2-3 năm đầu.

2. Đất đai và thời vụ trồng thích hợp:
- Cây đặc biệt thích nghi với đất phù sa, đất cát pha. Bà con nông dân thường hay
trồng xung quanh vườn nhà, bờ ao, ruộng hoặc các vùng thung lũng hay đồi thấp.

- Ưu điểm của cây nhãn muộn là sinh trưởng rất tốt, không ra hoa cách năm. Sau 3
năm đã cho thu hoạch. Giống này có quả to, mẫu mã đẹp, cùi dày, thơm ngon,
được thị trường ưa chuộng. Giá bán của nhãn muộn thường cao gấp 2-3 lần giống
chính vụ. Sau 7 năm trồng bà con có thể thu hoạch khoảng 200-250kg quả/cây.
- Quả nhãn có thể ăn tươi, dùng làm long nhãn hoặc nhãn sấy khô.

trồng xung quanh vườn nhà, bờ ao, ruộng hoặc các vùng thung lũng hay đồi thấp.
- Có thể trồng cây vào bất cứ thời điểm nào trong năm nhưng thời vụ trồng tốt nhất
vẫn là vào mùa xuân.

3. Trồng và chăm sóc:
3.1 Trồng và chăm sóc cây con:

- Để trồng cây chúng ta cần đào hố kích thước 60x60x60cm hoặc
80x80x80cm trước từ 1-2 tháng; mỗi hố bỏ 15-20kg phân chuồng hoai mục,
1kg supe lân, 100g Urê, 100g Kali, 2kg NPK sau đó cho đất vào bằng
miệng hố và đảo đều.
- Khoảng cách trồng 5x5m ở nơi đất bằng hoặc 7x7m ở nơi đất dốc.
- Sau khi trồng xong phải tưới nước ngay với liều lượng 4-5lít/hố. Trong
điều kiện nắng nóng và khô phải tiến tưới thường xuyên để giữ ẩm cho cây.
Làm hàng rào xung quanh để bảo vệ tránh cho các vật nuôi khỏi phá hoại.
- Thường xuyên theo dõi để loại bỏ các mầm, nhánh mới mọc ra phía dưới
vị trí ghép.



3.2 Chăm sóc cây trưởng thành:
- Tỉa cành, tạo tán: Để tạo cho cây nhãn ra quả tốt, thuận tiện cho thu hái quả sau này thì cần cắt bỏ ngọn chính khi cây
đạt chiều cao 80-100cm để cây phát sinh cành bên.
Tỉa cành lần 1: Tiến hành sau khi trồng được 1 năm, vào tháng 9-10 dương lịch, chọn và giữ lại 4-5 cành chính theo các
hướng khác nhau, cắt bỏ các cành khác.
Tỉa cành lần 2: Tiến hành sau 2 năm trồng: Ở lần này cắt bỏ những cành vươn ra ngoài tán chính của cây nhằm làm giảm
chiều cao và diện tích tán cây. Phía bên trong tán cây, cắt bỏ những cành thấp bị che bóng, cành bị sâu bệnh.
Tỉa cành hàng năm khi cây đã trưởng thành: Sau khi thu hoạch quả xong cần tiến hành tỉa bỏ các cành già cỗi, sâu bệnh.

4. Phòng trừ sâu bệnh hại:
- Nhãn thường chỉ bị 1 loài côn trùng gây hại, đó là bọ xít. Để tiêu diệt bọ xít chỉ cần rung cây cho chúng rơi xuống để
bắt và giết.

- Ngoài ra có thể gặp bệnh chổi rồng. Để khắc

- Bón phân: Tiến hành trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch quả. Cách bón: cách gốc 80-100cm, đào rãnh sâu rộng
30cm, sâu 50cm, dùng 50-100kg phân chuồng hoai rải đều trong rãnh. Sau đó lấp đất và tưới nước.
- Có thể dùng nước thải từ hầm biogas pha với 70% nước rồi tưới thường xuyên 2-3 lần/tuần kể từ khi cây có nụ đến hết
giai đoạn thu hoạch quả.
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- Ngoài ra có thể gặp bệnh chổi rồng. Để khắc
phục bệnh này cần cắt bỏ lá, cành và ngọn bị
bệnh rồi đem thiêu huỷ.

- Để phòng bệnh sâu đục thân: dùng nước vôi
đặc quét lên thân cây giúp phòng chống sâu
đẻ trứng trong thân cây. Bệnh chổi rồng


