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Cây thanh long (Hylocerus undulatus) thuộc họ xương rồng (Cactaceae), có 
nguồn gốc ở Trung Mỹ, là một trong những cây ăn quả quan trọng của nước 
ta; được trồng nhiều ở các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và rải rác 
ở một số tỉnh khác. Thanh long đóng góp đáng kể cho kim ngạch xuất khẩu 
quả tươi của Việt Nam trong những năm gần đây. Với ưu thế thị trường tiêu 
thụ ổn định và hiệu quả kinh tế cao, nông dân đang ngày càng chú trọng 
đầu tư vào sản xuất cây thanh long.

Cuốn sách “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long” được xuất 
bản nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về trồng và 
chăm sóc cây thanh long. Nội dung cuốn sách giúp cho cán bộ kỹ thuật 
và bà con nông dân nắm được các kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý 
sâu bệnh hại một cách hiệu quả và an toàn cho con người cũng như môi 
trường xung quanh. 

Xin trân trọng cảm ơn GS.TS. Vũ Mạnh Hải - Nguyên Phó Giám đốc Viện 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có những đóng góp quý báu cho cuốn 
sách này.

Mặc dù nhóm tác giả đã rất cố gắng trong quá trình tổng hợp và biên soạn 
tài liệu nhưng không thể tránh những sai sót. Rất mong được tiếp nhận các 
góp ý của độc giả để cuốn sách này ngày càng hoàn thiện và trở thành tài 
liệu hữu ích cho sản xuất cây thanh long. 

Nhóm tác giả

LỜI NÓI ĐẦU
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1.1. LÀM ĐẤT

a) Chuẩn bị đất trồng

Vùng đất cao (như Bình Thuận, 
Vũng Tàu, Đồng Nai): Phần lớn ở 
các tỉnh này là đất xám bạc màu, 
đất cát pha hoặc đất núi, đất dốc 
dễ xói mòn, rửa trôi nên cần phải 
bón nhiều phân hữu cơ (phân 
chuồng hoai mục) để cải tạo đất. 
Chuẩn bị đất bao gồm cắm cọc, 
đào lỗ, xuống trụ. Sau khi chôn trụ 
xong, đào quanh trụ sâu 20 cm, rộng 1,5 cm; bón lót phân chuồng, phủ đất 
và đặt hom. 

Vùng đất thấp, nhiễm phèn (như Tiền Giang, Long An…): Đất thấp cần phải 
lên liếp (mô) trước khi trồng; liếp trồng phải cách mặt ruộng khoảng 40 cm 
để đề phòng ngập nước trong mùa mưa. 

Đất phải được cày bừa kỹ trong mùa nắng, phơi đất, trừ cỏ dại. Cày bừa, làm 
cỏ không kỹ sau này chi phí trừ cỏ sẽ rất cao, cỏ nguy hiểm trên đất phèn 
là cỏ tranh, cỏ ống, cỏ sâu róm,...

b) Trụ trồng 

Có thể dùng trụ gỗ, trụ gạch hoặc trụ xi măng cốt sắt để trồng thanh long. 
Hiện nay, trụ xi măng cốt sắt đang được khuyến cáo và sử dụng phổ biến 
trong sản xuất với kích thước cạnh vuông từ 12 - 15 cm, cao 1,6 - 2,0 m, 
chôn sâu 0,4 - 0,5 m (tuỳ thuộc vào vùng đất), chiều cao từ mặt đất đến 
đỉnh trụ từ 1,2 - 1,5 m), phía trên có 2 - 4 thanh sắt đua ra ngoài 20 - 25 cm 
được bẻ cong theo 4 hướng dùng làm giá đỡ cho cành thanh long sau này. 

1.2. THỜI VỤ 
Thường trồng vào khoảng tháng 10 - 11 dương lịch. Những nơi thiếu 
nguồn nước tưới như Bình Thuận, Vũng Tàu, An Giang nên trồng vào đầu 
mùa mưa (tháng 5 - 6 dương lịch) nhưng phải chú ý đến việc chuẩn bị hom 

Hình 1. Trụ trồng
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giống từ trước do lúc này cây đang ra hoa và mang quả, không thể lấy 
hom trực tiếp được.

1.3. CHUẨN BỊ HOM GIỐNG
Cần chọn những cành có tiêu chuẩn 
sau: Tuổi cành trung bình từ l - 2 năm 
tuổi trở lên, chiều dài hom tốt nhất là 
từ 50 - 70 cm; hom mập, có màu xanh 
đậm, không có khuyết tật, sạch sâu 
bệnh; các mắt mang chùm gai phải tốt, 
mẩy, khả năng nẩy chồi (mụt) tốt.

Sau khi chọn hom xong, hom được dựng 
nơi thoáng mát, trên nền đất khô ráo, 
trong vòng 10 - 15 ngày hom bắt đầu 
nhú rễ thì đem trồng.

1.4. MẬT ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH 
Thanh long là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng, cần trồng ở mật độ thưa, từ 
900 - 1.100 trụ/ha (cây cách cây 3,0 - 3,5 m; hàng cách hàng 3,0 - 3,5 m) 
đảm bảo cho việc đi lại, chăm sóc thuận tiện.

1.5. CÁCH TRỒNG 
Đặt 4 hom quanh 4 phía của trụ, cao hơn mặt đất 
0,5 cm để tránh thối gốc. Áp phần phẳng của hom 
vào mặt phẳng của trụ để sau này
hom ra rễ bám nhanh vào trụ. 
Dùng dây nilông hoặc dây 
vải buộc nhẹ hom vào trụ 
để tránh gió làm lung lay, 
sau đó tưới nhẹ và tủ rơm
 hoặc cỏ khô để giữ ẩm. 

Hình 2. Cách đặt hom
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1.6. BÓN PHÂN

a) Bón phân giai đoạn kiến thiết cơ bản

Giai đoạn kiến thiết cơ bản là giai đoạn từ khi trồng đến khi cây 2 năm tuổi.

Năm thứ 1: 

- Phân hữu cơ: Bón lót một ngày trước khi trồng và khoảng 6 tháng sau 
khi trồng, với liều lượng 10 -15 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg 
supe lân hoặc lân Văn Điển/trụ. Có thể sử dụng các loại phân hữu cơ 
vi sinh thay thế cho phân chuồng, với liều lượng 1 - 2 kg/trụ. 

- Phân hoá học: Bón định kỳ 1 tháng/lần, với liều lượng 50 - 80 gam 
urea + 100 - 150 gam NPK 20-20-15/trụ. Rải phân xung quanh gốc 
(cách gốc 20 - 40 cm), dùng rơm hay mụn dừa tủ lên và tưới nước ướt 
đẫm cho phân tan. 

Năm thứ 2: 

- Phân hữu cơ: Bón 2 lần (đầu và cuối) mùa mưa, với liều lượng 15 - 20 
kg phân chuồng hoai + 0,5 kg supe lân hoặc lân Văn Điển/trụ. Có thể 
sử dụng các loại phân hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng, với 
liều lượng 3 - 4 kg/trụ.

- Phân hoá học: Bón định kỳ 1 tháng/lần, với liều lượng 80 - 100 gam 
urea + 150 - 200 gam NPK 20 - 20 - 15/trụ. 

b) Bón phân giai đoạn kinh doanh 

Phân hữu cơ: Bón 2 lần (đầu và cuối) mùa mưa, với liều lượng 20 - 30 kg 
phân chuồng hoai + 0,5 kg supe lân hoặc lân Văn Điển/trụ. Có thể sử dụng 
các loại phân hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng, với liều lượng 3 - 5 
kg/trụ. 

Phân hoá học: 

- Giai đoạn trước khi ra hoa: Tỷ lệ NPK thích hợp cho giai đoạn này là 
(1:2:2) hoặc (1:3:2). 

- Giai đoạn nuôi nụ và nuôi trái: Sử dung phân bón có tỷ lệ N và K cao 
hơn P với tỷ lệ (3:1:2), (2:1:2), (2:1:3), (1:1:1); thêm chất điều hoà sinh 
trưởng GA3, NAA lúc nhú nụ và khi kết thúc thụ phấn.
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Kỹ thuật bón phân:

Mùa thuận (chính vụ), chia làm 4 lần bón:

- Lần 1: Sau khi kết thúc vụ nghịch (đợt thắp đèn cuối cùng), tùy tình 
trạng sức khoẻ của cây, có thể áp dụng một trong các tỷ lệ NPK 
(1:1:0,75) như NPK 20 - 20 - 15 + TE; tỷ lệ (2:2:1) như NPK 16 - 16 
- 8 + TE, với lượng dùng từ 400 - 500 g/trụ. Kết hợp phun phân bón 
lá có hàm lượng N cao như NPK 30 - 10 - 10 từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách 
nhau 7 ngày. 

- Lần 2: Trước khi cây ra hoa, bón 400 - 500 gam/trụ phân NPK 20 - 
20 - 15 + TE hoặc 500 - 700 gam phân NPK 16 - 16 - 8 + TE, có thể 
sử dụng thêm phân bón lá có hàm lượng P cao như NPK 10 - 60 - 10. 

- Lần 3: Khi cây đã có nụ hoa, bón 300 - 400 gam/trụ phân NPK 24 - 
10 - 22 + TE hoặc 400 - 500 gam/trụ NPK 18 - 6 - 12 + TE hay NPK 
15 - 15 - 15 + TE. 

- Lần 4: Bón cách lần thứ 3 khoảng 40 - 45 ngày, với lượng 300 - 400 
gam/trụ NPK 24 - 10 - 22 + TE hoặc 400 - 500 gam/trụ NPK 18 - 6 
- 12 + TE, kết hợp phun phân bón qua lá, Canxi, Bo.

Mùa trái vụ (thắp đèn):

- Lần 1: Trước khi thắp đèn 15 ngày, bón 400 - 500 gam phân NPK 8 - 
16 - 16 + TE, có thể bổ sung phân bón qua lá như NPK 10 - 60 - 10 + 
TE hay NPK 6 - 30 - 30 + TE theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. 

- Lần 2: Khi cây đã bung nụ hoa, khoảng 3 - 5 ngày sau khi ngưng đèn, 
bón 400 - 500 gam/trụ phân NPK 18 - 6 - 12 + TE hoặc 300 - 500 
gam phân NPK 22 - 10 - 24 + TE, bổ sung thêm phân bón qua lá NPK 
30 - 10 - 10, phun định kỳ 7 - 10 ngày/lần. 

- Lần 3: Bón cách lần 2 khoảng 40 - 45 ngày với lượng 300 - 400 gam/
trụ NPK 24 - 10 - 20 + TE hoặc 400 - 500 gam/trụ NPK 18 - 6 - 12 + 
TE, kết hợp phun phân bón qua lá, Canxi, Bo. 
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1.7. CHĂM SÓC 

a) Thiết kế hệ thống tưới nước 

Việc chủ động tưới tiêu sẽ giúp cây thanh long sinh trưởng, phát triển tốt 
và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuỳ theo điều kiện vườn, khả năng đầu 
tư mà có thể thiết kế một trong số các hệ thống tưới sau: Hệ thống tưới 
bằng máy bơm/mô-tơ; hệ thống tưới nhỏ giọt; hệ thống tưới phun sương. 

b) Tưới nước 

Mặc dù là cây chịu hạn nhưng trong điều kiện nắng hạn kéo dài mà không 
tưới nước, cây thanh long sẽ mất sức, sinh trưởng kém, giảm khả năng ra 
hoa, đậu quả và năng suất. 

Trên các chân đất phèn như ở Long An và Tiền Giang, do mực nước ngầm 
cao, mùa mưa hầu như không cần tưới và mùa khô chỉ tưới với cường độ 
thấp, tùy theo ẩm độ và kết cấu của đất, 3 - 7 ngày tưới một lần. Hiện nay, 
vụ quả nghịch tạo ra từ việc thắp đèn thường rơi vào giai đoạn cuối mùa 
mưa, đầu mùa khô, cần phải chủ động nước tưới cho vườn để nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm. 

Riêng ở Bình Thuận, giai đoạn tưới nước kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 
dương lịch, nằm trong mùa khô nên việc lựa chọn địa điểm thiết lập vườn 
cần phải chú ý đến nguồn nước tưới. 

c) Tủ gốc

Tủ gốc giúp cho 
cây giữ ẩm, hạn 
chế cỏ dại, bổ 
sung chất hữu cơ 
cho đất và góp 
phần khắc phục 
được hiện tượng 
thiếu nước tưới 
cho vùng trồng 
thanh long, nhất là ở những vùng có mùa khô hạn kéo dài. Sử dụng rơm, 
mụn dừa, cỏ khô, bèo lục bình để tủ quanh gốc hoặc phủ trên toàn mặt liếp. 

Hình 3. Cách tủ gốc 
(a: bằng rơm; b: bằng mụn dừa)

ba
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Cũng có thể kết hợp tiến hành tủ gốc cho thanh long ngay sau khi bón phân 
hữu cơ để tránh được sự phân huỷ nhanh lượng mùn trong phân dưới ánh 
nắng trực tiếp. 

d) Tỉa cành, tạo tán 

Sau trồng 2 - 3 tuần, khi cây đã ra nhiều chồi, tiến hành tỉa bỏ những chồi 
yếu, nhỏ, nhánh nảy ngang (nhánh tai chuột), chỉ để lại 2 - 3 chồi có bẹ to, 
khoẻ, cho leo lên giàn trụ để tạo tán sau này. 

Uốn cành: Khi cành dài vượt khỏi đỉnh trụ khoảng 30 - 40 cm tiến hành 
uốn cành nằm xuống đỉnh trụ. Nên thực hiện vào lúc trưa nắng, khi đó cành 
mềm dễ uốn cong xuống, có thể dùng dây ni lông hoặc dây vải để buộc lại 
để tạo tán cây hình dù. Biện pháp này còn giúp cây mau ra chồi mới. 

Tỉa cành: Từ năm thứ 2 trở đi, tiến hành tỉa nhẹ đồng thời tạo tán và định 
hình cho cây, loại bỏ các cành đã cho quả, nằm khuất bên trong, đến cuối 
năm thứ 3 mỗi trụ để lại khoảng 100 cành.

Có 3 cách tỉa cành cho thanh long giai đoạn kinh doanh là tỉa đau, tỉa lựa và 
tỉa sửa cành. 

- Tỉa đau: Thực hiện sau đợt thu hoạch quả (trái) hoặc ngay trước 
đợt thu cuối cùng (khoảng tháng 8 hoặc đầu tháng 9). Tỉa bỏ 2/3 
số cành già, cành ốm yếu và sâu bệnh nằm khuất bên trong tán, 
chỉ giữ lại những cành tốt (khoảng 60% tổng số cành trước khi tỉa). 
Dùng liềm hoặc dao chặt ¾ chiều dài cành cần tỉa bỏ (cách gốc cành 
30 cm). Tiếp đó, khi các tượt non đã nảy ra từ phần gốc cành giữ lại, 
chọn để lại 1 - 2 chồi mới, khỏe, mọc cách xa nhau, các chồi còn lại 
tỉa bỏ. Ưu điểm: dễ thực hiện, nhanh, ít tốn kém thời gian và công 
lao động. Nhược điểm: sau nhiều năm các gốc cành chừa lại sau, tỉa 
sẽ chồng lên nhau và làm cho bụi thanh long bị đôn cao lên. 

- Tỉa lựa: Thường xuyên kiểm tra vườn, tỉa bỏ các cành yếu, cành bị sâu 
bệnh bằng dao hoặc liềm để tập trung dinh dưỡng nuôi cành tơ và 
quả. Ưu điểm: tạo được khung tán cân đối, thông thoáng trụ, không bị 
đôn cao. Nhược điểm: tốn nhiều công lao động. 

- Tỉa sửa cành: Tỉa bỏ những cành mới ra, cành mọc lòa xòa chiếm lối đi 
trên các cành mẹ (cành sừng trâu) đã ra quả, chỉ để lại 1 - 2 cành con 
cách xa nhau và phân bố đều trên 1 cành mẹ để tập trung dinh dưỡng 
nuôi quả. 
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Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cành nhánh có thể mọc lệch, tập 
trung về một bên, vì vậy thường xuyên sắp xếp lại cho đều về các hướng, 
đảm bảo thu nhận ánh sáng tốt trên toàn cây. 

Thường xuyên kiểm tra sau các đợt thu quả, cắt ngắn các cành phát triển 
quá dài để không cho các trái ở đầu mút tiếp xúc với mặt đất (vết cắt cách 
mặt đất khoảng 40 cm).

e) Tỉa nụ, quả

Sau khi nhú 5 - 7 ngày, tiến hành tỉa bỏ các hoa dị dạng, bị sâu bệnh và tỉa 
bớt trên những cành có quá nhiều hoa, để lại những hoa phát triển tốt, mọc 
cách xa nhau. 

5 - 7 ngày sau khi nở, tiến hành tỉa quả, mỗi cành chỉ để lại 1 - 2 quả phát 
triển tốt, không sâu bệnh. Nếu để quá nhiều quả trên cành, kích thước quả 
nhỏ, không đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

f) Làm cỏ 

Trên đất phèn, đất thường xuyên ẩm có rất nhiều loại cỏ và rất khó trị như 
cỏ tranh, cỏ ống, cỏ chỉ v.v.. Vì vậy muốn bớt cỏ và giảm bớt công chăm sóc 
về sau, trước khi lên vườn nên áp dụng biện pháp phòng trừ cỏ tổng hợp, 
vào mùa nắng phải cày bừa và phơi đất kỹ trước khi lên liếp trồng. 

Thời gian đầu sau khi trồng thanh long có thể trồng xen cây ngắn ngày vừa 
tăng thu nhập vừa trừ được cỏ dại. Ngoài ra, cũng có thể kết hợp thuốc trừ 
cỏ với làm cỏ thủ công... 

1.8. XỬ LÝ RA HOA NGHỊCH VỤ 
Thanh long là cây ngày dài, chỉ ra hoa trong điều kiện số giờ chiếu sáng trên 
12 giờ/ngày, tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch (vụ thuận hay 
chính vụ). Từ tháng 9 đến tháng 3 dương lịch năm sau, số giờ chiếu sáng 
trong ngày ngắn, muốn thanh long ra hoa kết quả (nghịch vụ hoặc trái vụ), 
phải sử dụng ánh sáng đèn để thắp sáng vào ban đêm, điều khiển thời gian 
có quả theo ý muốn. 

Chỉ thực hiện việc thắp đèn ở vườn cây trên 2 năm tuổi và chỉ nên áp dụng tối 
đa 2 lần chong đèn/trụ/năm với số giờ thắp đèn/đêm là 8 - 10 giờ. 
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Thời gian thắp đèn: Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 3 năm 
sau, có thể tiến hành thắp đèn vào 1 trong 3 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn 1: Sau khi kết thúc vụ chính. Việc thắp đèn ở giai đoạn này 
khá thuận lợi do nhiệt độ ban đêm vẫn còn ở mức khá cao (25 - 260C), 
số đêm thắp/đợt khoảng 12 - 15 đêm, khoảng cách mắc giữa hai bóng 
là 3 m. 

- Giai đoạn 2: Khoảng tháng 11 đến tháng 1 dương lịch. Đây là giai đoạn 
nhiệt độ ban đêm thường thấp nên số đèn cần nhiều hơn, khoảng 
cách mắc giữa hai bóng ngắn hơn (1,5 - 1,8 m) 

- Giai đoạn 3: Khoảng tháng 2 dương lịch đến giáp với chính vụ, số đèn 
và khoảng cách giữa các bóng tương tự ở giai đoạn 1. 

 

Lựa chọn đèn: Sử dụng các loại đèn compact 20 - 23 W có ánh sáng vàng 
hay ánh sáng đỏ, có khả năng chống ẩm, vừa tiết kiệm được điện năng vừa 
nâng cao hiệu quả xử lý ra hoa. 

Cách treo bóng đèn và thời gian chiếu sáng: Chỉ xử lý tối đa 2 lần thắp đèn/
trụ/năm.

- Chong ngã tư: Bóng được mắc ở khoảng giữa 2 hàng, khoảng cách 
giữa 2 bóng là 3 m, vị trí mắc bóng giữa 4 trụ, với chiều cao bóng so 
với mặt đất khoảng 1,1 - 1,2 m. 

- Chong ngã hai: Bóng được mắc ở khoảng giữa 2 hàng, khoảng cách 
mắc giữa 2 bóng là 3 m, vị trí mắc bóng giữa 2 trụ, với chiều cao bóng 
so với mặt đất khoảng 1,1 - 1,2 m. 

Hình 4. Chong đèn kiểu ngã tư ở giai đoạn 1, 3 (a) 
và giai đoạn 2 (b)

ba
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- Chong mé: Bóng được mắc ở khoảng giữa 2 hàng, bỏ 1 hàng và nhắc 
lại ở hàng kế tiếp. Vị trí mắc bóng và khoảng cách bóng đến mặt đất 
tương tự như 2 cách trên.

Chăm sóc sau khi rút đèn: 

- Tưới nước: Nên tưới nước sau khi rút đèn khoảng 2 ngày, khoảng cách 
giữa 2 lần tưới gần hay xa tuỳ vào điều kiện khí hậu của từng vùng, 
trung bình khoảng 3- 4 ngày tưới 1 lần. 

- Vuốt tai: Thường được thực hiện trước khi thu hoạch 5 ngày bằng hợp 
chất GA3 20T (1 viên) + thiên nông (20 g) + miracle gro (20 g) + 200 
ml nước. 

1.9. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và khuyến khích áp dụng các biện pháp 
quản lý cây trồng tổng hợp (sử dụng giống kháng bệnh, thuốc bảo vệ thực 
vật có nguồn gốc sinh học, kỹ thuật làm đất, bón phân, luân xen canh cây 
trồng hợp lý, vệ sinh đồng ruộng …)

a) Sâu chính hại thanh long 

Ruồi đục quả 

- Ấu trùng đục và ăn phần mềm của quả làm cho quả bị hư, rụng, giảm 
năng suất và chất lượng quả.

Hình 5. Triệu chứng của ruồi đục quả 
và các giai đoạn phát triển ruồi đục quả
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- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy quả bị nhiễm ruồi 
(chôn quả bị nhiễm xuống đất ở độ sâu 30 cm), loại bỏ những cây 
hoang dại, dọn các quả rơi rụng trên vườn. Sử dụng sinh vật ký sinh 
và sinh vật ăn mồi như Hymenopterous trong họ Braconidae, ký sinh 
thuộc các họ Coleoptera, Dermaptera và kiến. Thu hoạch quả đúng 
thời điểm, phun bả mồi protein thủy phân kết hợp với thuốc hóa học 
phun lên 1/10 diện tích tán cây; sử dụng các loại bao chuyên dụng, 
thời điểm bao sau khi rút cánh hoa khô. 

Nhóm rệp sáp

- Rệp sáp sống và hút nhựa trên chồi non và trái, làm chồi non và 
trái chậm phát triển, thường cộng sinh với kiến, lan rộng trong vườn 
thanh long. 

- Biện pháp phòng trừ: Dọn đất thật kỹ, thường xuyên kiểm tra vườn 
kịp thời, nhất là ở giai đoạn cây đang có hoa và trái non đang phát 
triển; dùng các thiên địch như bọ rùa Scymnus bipunctatus, Scymnus 
uncinatus, Cryptolaemus montrouzieri, ong ký sinh Anagyrus ananatis, 
Anagyrus pseudococci, các loài kiến vàng Oecophylla smaragdina 
và kiến đen Dolichoderus thoracicus. Phun các loại thuốc hóa học 
sau khi ấu trùng nở, như: Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl + 
Indoxacarb (Vitashield gold 600EC), Buprofezin + Chlorpyrifos Ethyl 
(Penalty gold 50WP), Clothianidin (Dantotsu 50WDG), Benfuracarb 
(Oncol 3GR)... kết hợp với Surfactant Siloxane Alkoxylate (Thần hổ). 

Bọ trĩ

- Thường gây hại nặng trong mùa nắng ở phần tiếp giáp tai của nụ hoa 
làm mất giá trị thẩm mỹ của quả. 

Hình 6. Trứng, ấu trùng, thành trùng và triệu chứng 
gây hại của bọ trĩ Thrips sp.
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- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn sau khi thu hoạch, trừ cỏ dại 
thường xuyên, cắt tỉa nụ hoa nhiễm bọ trĩ và phần đài hoa còn sót 
lại và thu gom đem đi tiêu hủy. Sử dụng luân phiên các loại thuốc 
BVTV: Imidacloprid (Actara 25WG), Spinetoram (Radiant 60EC) và 
Emamectin Benzoate+Matrine (Rholam super 50SG), Garlicin (Bột tỏi 
Well) vào thời điểm bọ trĩ gây hại. 

Ngâu

- Sâu đục phá cành non, cành già và nụ hoa làm ảnh hưởng đến khả 
năng đậu trái. 

- Biện pháp phòng trừ: Thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm; có 
thể bắt bằng tay; dọn sạch các cây dại; khi ngâu xuất hiện nhiều, phun 
luân phiên các loại thuốc sau: Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl 
+ Indoxacarb (Vitashield gold 600EC), Benfuracarb (Oncol 25WP)… 

Bọ xít xanh

- Côn trùng chích hút nhựa, để lại những vết chích rất nhỏ, khi trái 
chín nơi các vết chích sẽ xuất hiện các đốm đen, làm trái mất giá trị 
thương phẩm. 

- Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành để các đọt non và hoa ra tập trung; kiểm 
tra thường xuyên để ngắt bỏ ổ trứng; tạo điều kiện thuận lợi cho kiến 
vàng, ong kí sinh phát triển; sử dụng các loại thuốc BVTV: Abamectin 
+ Fipronil (Scorpion 36EC), Buprofezin + Isoprocarb (Applaud-Mipc 25 
SP)… Chú ý việc dùng thuốc có hiệu quả cao khi phát hiện các ổ bọ xít 
non và tiêu diệt chúng. 

Hình 7. Thành trùng và triệu chứng gây hại 
của ngâu Protaetia acuminata
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b) Bệnh hại thanh long

Bệnh đốm nâu (còn gọi là đốm trắng, tắc kè, bệnh ma) 

- Khi mới xuất hiện, trên cành có những chấm nhỏ li ti (như vết kim 
châm), lõm vào bề mặt bẹ hoặc trái non và chuyển sang màu trắng 
sau khoảng 3 - 4 ngày, sau đó chuyển sang màu đỏ cam, có vòng tròn 
màu vàng bao quanh và dần dần vết bệnh nổi lên thành đốm tròn 
màu nâu.

- Phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ, quần áo bảo hộ; bón phân 
N-P-K, trung vi lượng cân đối, đầy đủ và hợp lý; kết hợp bón vôi và 
hạn chế số lần xử lý ra hoa trái vụ; tăng cường sử dụng chế phẩm vi 
sinh có lợi (nấm Trichoderma). Phun luân phiên các loại thuốc chứa 
hoạt chất Mancozeb, Iprodione, Difenoconazole, Difenoconazole + 
Azoxystrobin, Propineb 7 - 14 ngày/lần tuỳ vào điều kiện thời tiết.

Bệnh thán thư

- Bệnh gây hại trên các bộ phận của cây rễ, thân, hoa và quả trước và 
sau thu hoạch; trên rễ, vết bệnh có màu nâu đến nâu đen; trên thân, 
cành vết bệnh vàng nhỏ, phồng rộp lên màu nâu, kết lại thành mảng 
lớn màu nâu đen, vết thối từ phần ngọn vào trong; trên hoa vết nhỏ 
có màu nâu đen, lan rộng, làm hoa rụi rất nhanh, nhũn và rụng xuống; 
trên quả vết bệnh là những đốm tròn hoặc gần tròn, có tâm màu nâu 
đỏ, lõm xuống, sau đó phát triển nhanh thành những mảng thối lõm 
vào vỏ.

Hình 8. Triệu chứng bệnh thán thư trên cành, nụ hoa và trái
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- Phòng trừ: Chọn giống sạch bệnh, vệ sinh vườn, thoát nước và tưới 
nước; tăng cường bón phân hữu cơ có ủ với các loài nấm đối kháng 
như: Trichoderma, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, pseudomonas 
flurescens; phun thuốc gốc đồng khi vừa đậu trái như Difenoconazole, 
Difenoconazole + azoxystrobin, propineb 7 - 14 ngày/lần (tuỳ vào 
điều kiện thời tiết). 

Bệnh đốm đen (rỉ sắt, rỉ sét)

- Bệnh gây hại trên nụ hoa, ở giai đoạn mới xuất hiện, vết bệnh xâm 
nhiễm từ rìa tai nụ hoa và lan dần vào bên trong, sau đó phát triển 
thành vệt có dạng elip thuôn dài, lõm ở giữa và có lớp bào tử mọc bám 
trên bề mặt vết bệnh. Trên hoa: bệnh làm cho bông bị nghẽn lại (bông 
bị bó chặt) không nở được. Tai trái bị nhiễm bệnh sẽ để lại vết sẹo và 
quả khi thu hoạch bán sẽ mất giá trị thương phẩm. 

- Phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng (tương tự bệnh đốm nâu); bón nhiều 
phân hữu cơ và cung cấp nấm đối kháng Trichoderma; phun ngừa 
thuốc trừ nấm gốc đồng hoặc thuốc sinh học gốc Chitosan, … Phun 
phủ toàn bộ trụ thanh long sau khi cắt tỉa và trước khi xử lý ra hoa để 
làm giảm áp lực mầm bệnh. Ở giai đoạn ra hoa, sau khi hình thành nụ, 
tiến hành tỉa bớt, chọn nụ hoa. Phun xen kẽ theo định kỳ các loại thuốc 
trừ nấm gốc Validamycin, Iprodione, Difenoconazole, Diniconazole, 
Chitosan. Lần 1: Vào thời điểm tuổi của nụ hoa đạt khoảng 7 ngày tuổi 
(phun thuốc gốc đồng, Validamycin, Chitosan,…). Lần 2: Lúc nụ khoảng 
12 - 14 ngày tuổi (phun Validamycin, Iprodione, Difenoconazole, 
Diniconazole). Lần 3: Lúc nụ khoảng 20 - 21 ngày tuổi (phun Iprodione, 
Difenoconazole, Diniconazole). Lần 4: Rút râu sau khi hoa nở 2 - 4 
ngày tuổi (tuỳ vào điều kiện thời tiết mùa nắng hay mùa mưa phun 
Iprodione, Difenoconazole, Diniconazole, Validamycin). 

Bệnh thối quả

- Bệnh thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn cây ra nụ, sau khi hoa 
nở (2 - 3 ngày sau khi phát hoa héo) và ở giai đoạn quả non. Bệnh 
phát triển và lây lan nhanh chóng trong điều kiện ẩm độ cao và mưa 
thường xuyên. Triệu chứng ban đầu là nụ hoặc quả có vết bị thối 
nhũn, có bọt khí nổi trên bề mặt vết bệnh, bên trên vết bệnh có xuất 
hiện lớp tơ nấm màu đen và lan rộng rất nhanh làm thối cả quả (sau 
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khoảng 12 - 24 giờ), có mùi hôi 
(mùi lên men rượu) và có dịch 
nhựa màu nâu vàng chảy ra. 

- Phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng 
và phòng trừ sinh học tương tự 
như với bệnh đốm nâu; phun 
ngừa bằng chất khử trùng bề 
mặt bằng thuốc trừ nấm gốc 
đồng, Streptomycin sulfate 
hoặc thuốc sinh học gốc 
Chitosan,… Phun phủ toàn bộ trụ thanh long sau khi cắt tỉa và trước 
khi xử lý ra hoa giai đoạn ra hoa, phun xen kẽ theo định kỳ 5 - 7 ngày/
lần bằng thuốc sinh học Chitosan hoặc các loại thuốc trừ nấm gốc 
Kasugamycin, Streptomycin sulfate, Oxolinic acid.

c) Tuyến trùng hại thanh long 

- Tuyến trùng gây hại rễ làm cho cây sinh trưởng kém, cành nhỏ, bị héo 
tóp rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng thiếu phân, thiếu nước hay 
thối rễ. Cây bị bệnh nặng và lâu, các rễ sẽ bị thối rữa, đặc biệt khi có sự 
gây hại của các vi sinh vật gây hại khác (Phytophthora sp., Fusarium 
sp.…) thì thối rễ sẽ xảy ra nhanh chóng và cây nhổ lên dễ dàng. 

- Biện pháp phòng trừ: 

 Sử dụng cây giống sạch bệnh; làm đất kỹ (cày bừa và phơi ải) trước 
khi trồng; tưới chế phẩm nấm Paecilomyces lilacinus với liều lượng 
15 - 20 gam; chế phẩm SOFRI - Paecilomyces (7,4.109 cfu/gam sản 
phẩm)/10 lít nước; trồng xen thêm vào vườn hoặc bên dưới tán cây 
các loại cây có tác dụng xua đuổi tuyến trùng như cây hoa cúc thược 
dược, vạn thọ, lục lạc, cây họ đậu, … 

 Khi cây có dấu hiệu bệnh cần tiến hành kiểm tra và xử lý bằng một 
trong các loại thuốc Nokaph, Vibasu, Map logic, … Xử lý thuốc liên tục 
2 lần, mỗi lần cách nhau 2 tháng; tuy nhiên có thể tăng số lần xử lý 
thuốc tuỳ vào tình trạng nhiễm bệnh của cây. 

 Đối với những vườn nhiễm tuyến trùng nặng thì nên tiến hành luân 
canh 2 - 3 năm với một số cây không phải là cây kí chủ (lúa, đậu…) 

Hình 9. Triệu chứng bệnh 
thối quả trên thanh long 
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d) Dịch hại khác 

Ốc sên (ốc ma)

- Ốc sên thường hoạt động vào ban đêm, ăn phá các bộ phận non của 
cây thanh long bằng hàm răng cứng và sắc bén. 

- Biện pháp phòng trừ: Bắt bằng tay hoặc dùng các loại thuốc BVTV: 
Metaldehyde (Toxbait 120B), Neem Oil+Azadirachtin (Agrimorstop 
66 124EC), Niclosamide (Bay ốc 750WP). 

Hiện tượng vàng bẹ, rám cành

- Trên cành xuất hiện các vết chấm li ti hình dạng không nhất định, có 
màu nâu đỏ, xung quanh vết bệnh có viền màu vàng, vết bệnh sau 
đó lan dần ra, liên kết lại với nhau làm vàng cả bẹ (do nấm Bipolaris 
crustacea). Ngoài ra, ở phía mặt trên bẹ lúc đầu xuất hiện những vết 
bệnh lốm đốm có màu xanh với đường viền màu vàng xung quanh vết 
bệnh. Sau đó, các vết bệnh này nổi gồ lên trên bề mặt bẹ thanh long, 
có màu nâu xám. Các vết bệnh này lan rộng ra, liên kết lại với nhau sẽ 
tạo thành những mảng lớn (Fusarium equiseti) và khi gặp điều kiện 
thuận lợi sẽ gây thối bẹ. 

- Biện pháp phòng trừ: (1) Vệ sinh vườn; cung cấp đầy đủ nguồn phân 
hữu cơ cho cây; phun luân phiên các loại thuốc ít độc, an toàn và tiết 
kiệm như Mancozeb, Iprodione hoặc một số loại thuốc có gốc đồng. 
(2) Đối với tác nhân do nấm Fusarium equiseti: các loại thuốc khuyến 
cáo có hiệu quả cao trong phòng trị như Fosetyl- alumium, Mancozeb 
+ Metalaxyl, Difenoconazole, Azoxystrobin + Difenoconazole, 
Tebuconazole + Trifloxystrobin. Kết hợp phun nấm đối kháng 
Trichoderma hoặc vi đối kháng Bacillus.

1.10. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 

a) Thu hoạch

Thu hoạch đúng độ chín: Độ chín thu hoạch thanh long ruột trắng ở thời 
điểm 30 - 34 ngày sau hoa nở. Độ chín thu hoạch thanh long ruột đỏ ở thời 
điểm 29 - 32 ngày sau hoa nở. Độ chín thu hoạch thanh long tím hồng ở 
thời điểm 30 - 33 ngày sau hoa nở. 
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Dùng kéo cắt hay liềm, thao tác thu hái phải nhẹ nhàng, tránh làm tổn 
thương quả do sự trầy xước. Quả sau khi thu hái không nên để trực tiếp 
trên bề mặt đất mà nên cho ngay vào giỏ hoặc sọt có lót lớp nệm và để nơi 
thoáng mát, vận chuyển quả về địa điểm xử lý đóng gói, bảo quản ngay sau 
khi thu hoạch.

b) Bảo quản 

Bao quả: Bao quả hay phủ sáp nhằm giảm sự mất nước, giảm sự hô hấp. 
Sử dụng biện pháp bao quả với túi PE có đục lỗ, không hàn kín bao, có tác 
dụng tốt đến chất lượng bảo quản thanh long trong quá trình tồn trữ và 
vận chuyển.

Phân loại và đóng gói: Phân loại và đóng gói trên các bàn inox; phân loại 
được thực hiện bằng cân định lượng. Thanh long sau khi phân loại được xếp 
vào các thùng carton có đục lỗ để dễ thông gió. 

Đai thùng và đóng kiện: Để thuận tiện cho chuyên chở và tồn trữ, việc bốc 
hàng lên container lạnh, các thùng carton thanh long sẽ được đai lại và xếp 
thành kiện vững chắc trên các pallet và đưa ngay vào kho trữ lạnh. 

Cất giữ và phân phối: Thanh long rất dễ hư hỏng và thời gian bảo quản sẽ 
rút ngắn nếu bảo quản vận chuyển trong điều kiện thường. Để bảo quản 
được lâu, thực hiện bảo quản vận chuyển trong dây chuyền lạnh. Ở nhiệt độ 
(5 - 60C) và ẩm độ (85 - 90%) là điều kiện tốt nhất để tồn trữ và vận chuyển 
thanh long. Ứng với điều kiện này, thời gian bảo quản của thanh long dao 
động trong khoảng 4 - 5 tuần. 

c) Sơ chế xuất khẩu

Phân loại: Phân loại quả theo trọng lượng, có thể sử dụng thang phân loại 
do Phân Viện Công nghệ sau thu hoạch dự thảo. Theo đó, quả thanh long 
được phân làm 4 loại: loại l trên 500 g, loại 2 từ 380 g đến 500 g, loại 3 từ 
300 g đến 380 g và loại 4 nhỏ hơn 300 g. Theo cách phân loại này thì các 
loại quả từ hạng 3 trở lên đều có thể xuất khẩu được.

Xử lý trừ nấm: Quả được xếp ra sàn tối đa là 5 lớp, không nên chất đống, 
sau đó được xử lý bằng cách nhúng quả vào thau đựng nước thuốc trừ nấm 
(ví dụ như Topsin M), xếp quả qua một bên, quạt gió cho khô tối thiểu 15 
phút, rồi đóng thùng.
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Phương pháp thu hoạch

Lưu trữ tạm thời Xếp kiện và tồn trữ

Cắt tỉa loại bỏ phần không mong muốn

Xử lý hơi nóng diệt trứng ruồi 46,5oC 
trong 15 - 20 phút

Độ chín thu hoạch

Hình 10. Một số hình ảnh về thu hoạch và sau thu hoạch thanh long

Đóng thùng: Thùng carton đựng thanh long có kích thước 46 x 31 x 13 cm, 
làm bằng giấy carton gồm 3 lớp dày 5 mm, thùng có 10 lỗ thông gió kích 
thước 2,5 x 4 cm, bố trí đối xứng. 

Bên trong thùng có vách ngăn cho từng quả một. Trọng lượng thùng là 750 g. 
Quả được bọc bằng bao PE có 10 lỗ thông gió đường kính là 5 mm hay tết 
hơn nên bọc bằng lưới Polystyren, như vậy sẽ tránh được trầy xước khi 
chuyên chở. Trọng lượng tịnh (quả) là 5 - 5,2 kg.

Tồn trữ, chuyên chở: Do quả thanh long dễ hư hỏng, khi xuất khẩu cần 
chuyên chở nhanh bằng tàu lạnh. Khi chuyên chở xa bằng tàu thì các thùng 
thanh long phải làm lạnh trước ở nhiệt độ 8oC Sau đó cho vào container giữ 
ở nhiệt độ 5oC, ẩm độ không khí từ 85% đến 90%, có ván lót để bảo đảm 
thông gió.
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II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG 
THANH LONG hiện TRỒNG 

PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 
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2.1. CÁC GIỐNG THANH LONG RUỘT TRẮNG 
Thanh long ruột trắng thường được trồng phổ biến ở các tỉnh Nam Trung 
bộ và Nam bộ nhưng thương hiệu nổi tiếng nhất là ở Bình Thuận. Loại thanh 
long này sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có cường độ ánh sáng 
cao và toàn phần. Được trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất xám 
bạc màu, đất phèn… 

Giống thanh long Ruột trắng Bình Thuận

Giống được trồng phổ biến tại tỉnh Bình Thuận. Sinh trưởng mạnh, cành to 
khoẻ, hoa có khả năng thụ phấn tự nhiên. Quả to và đẹp, tai quả xanh cứng, 
thịt quả màu trắng đục và chắc, hạt nhỏ, năng suất cao. Tuy nhiên, giống 
này có khả năng ra hoa tự nhiên trung bình, tập trung và bị ảnh hưởng 
mạnh bởi quang kỳ (thường chỉ ra hoa từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch) 
nên chi phí xử lý ra hoa nghịch vụ cao và năng suất quả có thể thất thường.

Giống thanh long Ruột trắng Chợ Gạo

Giống được trồng phổ biến tại tỉnh Tiền Giang và Long An. Sinh trưởng 
mạnh, cành khá to, quả khá to và đẹp, tai quả xanh cứng, thịt quả màu 
trắng đục và chắc, hạt nhỏ. Năng suất cao và hoa có khả năng thụ phấn 
tự nhiên. Tuy nhiên, giống này có khả năng ra hoa tự nhiên trung bình, tập 
trung và bị ảnh hưởng mạnh bởi quang kỳ. 

2.2. GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ ĐÀI LOAN
Giống thanh long ruột đỏ có nguồn gốc từ Đài Loan, sai quả, ruột đỏ tím, 
ăn ngọt (độ đường 16 - 18%), hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin và 
chất khoáng… 

Quả thanh long ruột đỏ Đài Loan thích nghi với nơi có nhiều ánh sáng, dưới 
ánh sáng cao, độ đường tăng, nhiệt độ thích hợp từ 15 - 35oC, nếu dưới 
nhiệt độ đó cây sẽ phát triển chậm hoặc không sinh trưởng được. Do đó khi 
trồng cây tận dụng hướng nam và đông nam, nơi có đất đai bằng phẳng và 
ánh sáng nhiều. 
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2.3. GIỐNG THANH LONG RUỘT TÍM HỒNG LĐ5
Thanh long Ruột tím hồng LĐ5 là giống lai, được tạo ra từ lai giữa giống 
thanh long Ruột đỏ Long Định 1 (làm mẹ) và giống thanh long Ruột trắng 
Chợ Gạo (làm bố) theo phương pháp lai truyền thống. 

Một số đặc điểm chính:

Thân cành: Cây sinh trưởng khá mạnh, cành khá to, khoẻ, khả năng đâm 
cành trung bình.

Hoa: Cây cho hoa đầu tiên 8 - 9 tháng sau khi trồng, cây có khả năng ra 
hoa mạnh và gần như quanh năm, ít chịu ảnh hưởng bởi quang chu kỳ. Từ 
tháng 9 đến tháng 3 dương lịch (ngày ngắn), cây ra hoa ít (2 - 5 hoa/trụ) 
và từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch cây ra hoa khá nhiều, mỗi tháng/đợt 
hoa (mỗi đợt 10 - 15 hoa/trụ). Hoa nở và tung phấn vào ban đêm từ 20 giờ 
đến gần 6 giờ sáng. Hoa thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Thời gian từ nở hoa 
đến thu hoạch quả (chuyển màu đỏ hoàn toàn) từ 28 - 30 ngày như giống 
thanh long Ruột trắng.

Quả: Trọng lượng trung bình 313,3 - 379,3 g/quả, vào mùa nghịch (tháng 
11 - 1 dương lịch) trọng lượng quả có thể đạt đến 500 g/quả. Dạng quả 
hình trứng đến trứng thuôn, vỏ quả khi chín có màu đỏ khá đậm và bóng, 
vỏ dầy trung bình 2,08 - 2,50 mm và chưa thấy nứt quả khi quá chín; tai 
quả xanh, khá cứng; thịt quả chắc (0,71 - 1,15 kg/cm2) và tỷ lệ ăn được cao 
(70,12 - 80,59%). Thịt quả màu tím hồng (không đậm màu) và khá ổn định 
trong 24 giờ, nước quả trung bình và có màu tím hồng trung bình - khá, cỡ 
hạt to trung bình - khá và vị ngọt chua thanh (TSS: 15,87 - 18,110 brix; pH: 
5,03, hàm lượng vitamin C: 17,61 - 18,67 mg/100 ml dịch quả; acid tổng số: 
15,87 - 18,11 g/100 ml dịch quả).

Năng suất: Khá cao, trong vụ chính (tháng 4 - 9 dương lịch) đạt trung bình 
10,34 kg/trụ/vụ (cây 16 tháng tuổi) tại ba tỉnh Tiền Giang, Long An và Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Trong vụ nghịch (tháng 10 - 01 dương lịch) đạt trung bình 
2,73 kg/trụ/vụ (cây 18 tháng tuổi) tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An.
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2.4. GIỐNG THANH LONG RUỘT ĐỎ TÍM MỸ
Thường được gọi là thanh long Ruột tím. Giống được du nhập từ Mỹ và trồng 
tại Viện Cây ăn quả miền Nam vào năm 2004.

Cây sinh trưởng mạnh ở mức trung bình, cành dạng ba cạnh, mỏng và ít gai 
trên thùy. Quả hình cầu không đẹp, tai quả đỏ xanh và cứng trung bình, vỏ 
đỏ tươi, trọng lượng 120 g/quả. Thịt quả màu tím, mềm và chiếm tỷ lệ 66%, 
vị ngọt chua (độ brix 17,2%, pH: 4,7), hạt to và nhiều.

Hình 11. Hình ảnh một số giống thanh long 
trồng phổ biến hiện nay ở việt Nam

Quả thanh long RTCG

Quả thanh long VN

Quả thanh long RTBT

Quả thanh long B1
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Quả Ruột đỏ Đài Loan

Quả thanh long Red flesh Quả Ruột tím hồng LĐ5

Quả Ruột đỏ tím Mỹ Quả thanh long D
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