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QUY TRÌNH TRỒNG CÂY THANH LONG 

1. THỜI VỤ VÀ ĐẤT TRỒNG 

- Thời vụ trồng: Tùy theo từng địa phương, có thể trồng vào đầu vụ xuân hoặc cuối vụ mưa. Tuy 

nhiên, cây thanh long có nguồn gốc nhiệt đới nên chịu hạn giỏi, nhưng không chịu được giá lạnh, 

vì thế cần ủ ấm cho cây vào mùa đông. 

- Đất trồng: Thanh Long dễ sống, dễ trồng, mọc được trên nhiều loại đất khác nhau như đất xấu, 

khô cằn, đất cát mặn, đồi, ruộng không ngập nước, nơi có nguồn nước tưới… tiêu biểu như vùng 

đất xám bạc màu (Bình Thuận), đất phèn và phù sa (ĐBSCL), đất đỏ (Long Khánh, Đồng Nai)… 

Tuy nhiên, Bình Thuận là địa phương tỏ ra là vùng trồng thích hợp nhất.  

2. CHỌN GIỐNG 

Đối với cây thanh long, cây giống cũng là yếu tố quan trọng cần đảm bảo:  

- Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.  

- Giống tự sản xuất phải có hồ sơ ghi chép đầy đủ quá trình xử lý: tên người xử lý, mục đích xử 

lý, hom giống, thời gian và thuốc BVTV sử dụng…  

- Giống không tự sản xuất phải có hồ sơ ghi rõ: tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân, thời gian cung cấp, 

số lượng, chủng loại…  

- Cành được chọn giâm phải là cánh tốt, khỏe mạnh, có màu xanh đậm, không nhiễm bệnh, các 

mắt trên cành có gai phải tốt.  

- Cần chọn các cành có gốc cành đã bắt đầu hóa gỗ để hạn chế sâu bệnh.  

- Tuổi cành 12-24 tháng  

- Chiều dài cành tốt nhất từ 40-50cm  

- Khi giâm cành phải chọn nơi thoáng mát có thời gian trước đó 20-30 ngày trước khi trồng. 
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(A) (B) (C) 

Hình 1: (A) Vườn thanh long có thể được dùng làm giống; (B) Hom thanh long chuẩn bị 

trồng; (C) Hom thanh long được trồng vào bầu. 

3. CÁC GIỐNG THANH LONG Ở VIỆT NAM 

Thanh long ở Việt Nam có ba giống: dạng quả tròn, quả dài, quả chôm chôm (quả nhỏ). Dạng 

quả tùy thuộc vào điều kiện sinh thái, nhất là chế độ ánh sáng và chế độ chăm sóc. Thanh long 

Việt Nam là loại thanh long ruột trắng, giống thuần do nhân vô tính bằng hom. Có hai giống ruột 

đỏ và ruột vàng, hiện đang trồng và theo dõi, sức sinh trưởng của hai giống mới nhập yếu hơn. 

Giống ruột đỏ và ruột vàng có quả nhỏ hơn và vỏ dày hơn. 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Hình 2: (A) Thanh long vỏ đỏ, ruột trắng (Hylocereus andatus); (B) Thanh long vỏ đỏ, 

ruột đỏ (Hylocereus sp.); (C) Thanh long vỏ tím, ruột tím (Hylocereus sp.); (D) Thanh 

long vỏ vàng, ruột trắng (Hylocereus megalanthus). 
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4. KỸ THUẬT TRỒNG 

* Đào hố trồng:  

- Đánh dấu đúng vị trí đào hố theo mật độ đã bố trí, điểm đánh dấu dễ nhận biết 

- Hố được đào đúng vị trí, đúng kích thước;  

+ Nơi đất bằng cần lên luống để tránh ngập úng, làm thối rễ;  

+ Nơi đất dốc cần đào hố sâu 50 x 50 x 50cm. Cự ly giữa các hố khoảng 2,5-3m;  

- Hố được cuốc trước khi trồng 15 ngày 

* Bón lót phân vào hố trồng  

- Bón lót bằng 10kg phân chuồng hoai + 0,2kg phân lân hoặc 0,3kg (NPK 20-20-15)/hố;  

- Trộn đều theo tỷ lệ và lấp đầy hố trồng;  

- Khơi hỗn hợp đất và phân dưới hố lên;  

- Tạo hố trồng sâu hơn bầu 2 – 4cm;  

- Đáy hố phẳng;  

- Rãi thuốc trừ sâu, bệnh;  

- Lắp 1 lớp đất lên trên lớp phân thuốc dày 5cm.  

* Trồng cây  

- Dùng dao lam bóc vỏ bầu cây trước khi trồng sao cho không bị vỡ bầu;  

- Đặt cây vào giữa hố, cạnh bằng của cây thanh long áp vào cột;  

- Sử dụng đất mặt tơi xốp lấp hố;  

- Ấn đất đảm bảo có độ chặt vừa phải, không làm vỡ bầu cây khi lấp đất;  

- Dùng dây cột cố định chồi vào trụ trồng tránh làm xê dịch cây ảnh hường đến ra rễ;  

- Tủ gốc bằng rơm, rạ, cỏ khô, bột xơ dừa;  

- Tưới nước vừa đủ ẩm gốc. 
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* Mật đồ trồng 

- Khoảng cách trồng: (3 x 3 - 3.5)m. Cây làm trụ 2.8 m, đường kính 15 cm, cọc có thể bằng xi 

măng hoặc bằng gỗ, trên đầu cọc cần phải làm giàn chữ thập cho cây bò. Sau khi trồng, cần ủ 

rơm rạ, rác mục và tưới nước xung quanh gốc.  

- Thanh long có khả năng thích ứng với các đất có độ chua (pH) rất khác nhau, nhưng do xuất xứ 

từ vùng khô hạn nên pH gần trung tính (trên dưới 6) sẽ thích hợp hơn cho cây phát triển.  

   
(A) (B) (C) 

 

Hình 3: (A) Trồng trụ trồng thanh Long; (B) Làm hố và trồng thanh Long; (C) Lên liếp trồng 

thanh Long. 

* Chăm sóc: 

- Trồng bổ sung cây chết hoặc sinh trưởng kém;  

- Cuốc xới nhẹ xung quanh khóm cây để đất thông thoáng;  

- Làm sạch cỏ dại và diệt cỏ những cây chèn ép;  

- Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sâu bệnh hại và phòng trị kịp thời.  

- Đặt từ 3 - 4 hom quanh cây chống (trụ), cần chú ý: Đặt áp phần phẳng của hom vào mé trụ để 

sau này hom ra rễ và bám nhanh vào trụ. Cột hom vào trụ để gió khỏi làm lung lay lúc đầu vì rễ 

trên không chưa phát triển để bám vào cây trụ  
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Hình 4: Trộn phân hữu cơ vào hố trước khi trồng 

Sau khi đặt hom, ở các vùng đất cao hễ đất khô và hết mưa thì cần tủ gốc để giữ ẩm…  

5. CHĂM SÓC SAU KHI TRỒNG 

* Che tủ giữ ẩm: Sau khi trồng xong, nên che tủ cho mô trồng: vừa trừ cỏ, vừa giữ ẩm, nhất là ở 

các vùng có mùa khô kéo dài và thiếu nước tưới. Dùng rơm, cỏ khô, xơ dừa... để tủ. Có thể tủ 

quanh gốc hay tủ toàn bộ liếp. Trong dài hạn ở những vùng có cỏ nhiều, giá nhân công đắt nên 

áp dụng phủ bạt như ngành trồng dưa hấu và trồng thơm đã làm. Một loại cây trồng che phủ đất 

họ đậu (hoàng lạc, cỏ đậu, cây đậu dại...) dùng cây này che phủ đất tại vườn thanh long.  

 

Hình 5: Vệ sinh quanh mô trồng 

Cây cỏ đậu phủ xanh vườn trồng thanh long, góp phần giữ ẩm cho vườn. Cây mới trồng có thể 

tùy điều kiện từng địa phương để chọn vật liệu phủ gốc giữ ẩm, các tỉnh ĐBSCL có thể tận dụng 

bột xơ dừa phủ gốc lúc mới trồng hoặc mùa nắng . Hoặc phủ gốc bằng rơm rạ khô, cỏ khô. Che 

tủ gốc vào mùa nắng có thể sử dụng thêm vật liệu, để vừa giữ ẩm vừa làm phân hữu cơ cho cây 

sau này.  
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Một số địa phương đã kết hợp trồng xen cây đu đủ, vừa che bớt nắng giai đoạn đầu, vừa tăng 

hiệu quả kinh tế của vườn trồng mới thanh long  

 

Hình 6: Trồng xem cây đu đủ trong vườn thanh long trồng mới để hạn chế cỏ dại 

Kết hợp trồng xen cây ớt, vừa che bớt nắng giai đoạn đầu, vừa tăng hiệu quả kinh tế  

 

Hình 7: Trồng xem cây ớt để hạn chế cỏ dại 

Tại Bình Thuận số giờ nắng rất cao, nhất là mùa nắng, vì vậy có thể tận dụng bột xơ dừa, cỏ khô 

tủ gốc giữ ẩm vào mùa này rất tốt, giảm bớt áp lực nước tưới cho cây.  

 

Hình 8: Phủ gốc cây thanh long trưởng thành tại Bình Thuận bằng bột xơ dừa 
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6. BÓN PHÂN 

* Giai đoạn cơ bản: 

Thứ nhất là giai đoạn kiến thiết cơ bản: được tính từ khi trồng mới đến khi cây được 2 năm tuổi. 

Trong giai đoạn này, cây cần nhiều đạm để phát triển thân, cành; cần lượng phân lân cao để phát 

triển bộ rễ, nhiều chồi; lượng phân kali giúp cho cây cứng cáp,chống chịu sâu bệnh và trung vi 

lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. Tùy thuộc vào tính chất đất canh tác mà chọn phân 

bón dạng hỗn hợp có đầy đủ các chất đa trung và vi lượng. Giai đoạn này tỷ lệ N:P:K phù hợp 

cho cây thanh long là: 2:2:1,5; 2:2:1, 2:1:1 (ví dụ các loại phân bón NPK 20-20-15+TE; NPK 16-

16-8+TE…).  

Sơ bộ các thời kỳ bón phân cho các giai đoạn như sau:  

- Giai đoạn bón lót: 10-15kg phân chuồng hoai + 50 – 80gr NPK 20-20-15+TE/gốc.  

- Giai đoạn bón thúc: khoảng 3 tháng sau khi trồng: 250 – 350gr NPK 20- 20-15+TE. Sau đó cứ 

3 tháng/lần sẽ bón lập lại, mỗi lần 350 – 400gr NPK 20- 20-15+TE mỗi trụ thanh long. Vào đầu 

mùa mưa cần bón thêm 10 – 15kg phân chuồng hoai  

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản cây cần một lượng phân trung vi lượng nhất định để phát triển cân 

đối. Phun phân bón lá Plantagreenpower vào cây mỗi 3 tháng một lần. Pha Phân với nước sạch 

50g-64g cho bình 16L; 60g-80g cho bình 20L). Với diện tích lớn trung bình sử dụng 1kg pha với 

250-330 lít nước, phun đều lên lá và cây vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Tránh phun trong 

điều kiện ánh sáng mặt trời trực tiếp. Dùng các dụng cụ phun sương để phun, phun ngay sau khi 

pha nếu để lắng cần khuấy lại trước khi sử dụng tiếp. 

* Giai đoạn kinh doanh: 

Giai đoạn kinh doanh, tính từ năm thứ 3 trở đi: Lúc này cây đã cho trái ổn định và đi vào khai 

thác nên cần Kali cao, đạm khá, lân vừa đủ, trung vi lượng thích hợp nhằm nuôi trái to đẹp, năng 

suất cao, chất lƣợng tốt, chín đồng loạt.  

Các công thức phân bón hỗn hợp có đầy đủ các chất đa trung và vi lượng trong đó có tỷ lệ N:P:K 

phù hợp cho cây thanh long giai đoạn này là 2:1:2, 2:1:3, 2:2:3, 1:1:1 (ví dụ như 2:1:2 bón gồm 

1kg đạm nguyên chất (khoảng 2,17 kg ure) + 1kg P2O5 nguyên chất (6 kg phân super lân) + 2 kg 

K2O (khoảng 3,3 kg phân KCl).  
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Với cây thanh long, tùy vào vùng trồng và số vụ/năm để có kĩ thuật bón phân hợp lý. Có thể 

tham khảo cách bón phân sau: 

Rải phân đều trên bề mặt đất xung quanh gốc, xới nhẹ cho phân lọt xuống đất hoặc phủ lên bằng 

một lớp đất mỏng sau đó ủ rơm hay cỏ khô, sau khi rải phân cần tưới nước. Liều lượng bón trên 

1 trụ:  

- 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 + phân bón lá Plantagreenpower. 

+ 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 + phân bón lá Plantagreenpower.  

+ 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 + phân bón lá Plantagreenpower. 

+ 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 Plantagreenpower. 

- Mùa trái vụ (thắp đèn): 

+ Lần 1: Trước khi thắp đèn 15 ngày, bón 400 - 500 gam phân NPK 8 - 16 - 16 + TE + phân bón 

qua lá Plantagreenpower trước khi lên điện 7 hôm. 

+ 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 + phân bón qua lá 

Plantagreenpower  sau khi búp được 7-10 ngày. Sau khi hoa trổ và rút râu 3 ngày bón thêm một 

lần phân bón lá PlantaGreenPower. 

+ 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 + phân bón qua lá PlantaGreenPower. 
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Hình 9: Phun phân bón lá Planta Green Power 

* Sử dụng phân bón lá khoáng nano Plantagreenpower trên cây thanh long mang lại những hiệu 

quả: 

- Tăng năng suất, chất lượng, mẫu mã quả, tỷ lệ quả cồ cao 

- Tăng độ Brix cho sản phẩm 

- Tăng cường sức chống chịu đối với các điều kiện bất thuận như hạn hán,… 

- Giúp dây to và xanh làm tăng súc khỏe cây thanh long tạo tiền đề tăng năng suất cho những vụ 

tiếp theo 

- Giảm sâu bệnh hại 

Lưu ý: Nên dùng drone hoặc máy phun sẽ đều và hiệu quả, tiết kiệm phân bón lá hơn. 
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7. TƯỚI NƯỚC 

Thanh long là cây chịu hạn tốt, nhưng nếu nắng hạn kéo dài, cành mới hình thành ít và phát triển 

rất chậm, cành bị teo lại và chuyển sang màu vàng, tỉ lệ rụng hoa ở các đợt hoa đầu tiên cao 

(>80%), quả nhỏ…  

Tùy theo ẩm độ đất... mà nhịp độ tưới thay đổi từ 3 - 7 ngày/lần. Chế độ tưới hợp lý cho cây 

Thanh long trong điều kiện đủ nước:  

- Giai đoạn phát triển:  

+ Cây 1 tuổi: mức tưới/lần ~23,3-29,5m3 /ha; tổng mức tưới/năm ~ 725,4-842,6m3 /ha  

+ Cây 2 tuổi: mức tưới/lần ~36,5-44,1m3 /ha; tổng mức tưới/năm ~ 1096,6-1379,7m3/ha  

+ Cây 3 tuổi: mức tưới/lần ~52,5-61,6m3 /ha; tổng mức tưới/năm ~ 1535,9-1803m3/ha  

- Giai đoạn sinh thực:  

+ Cây >3 tuổi: mức tưới/lần ~71,5-82,1m3 /ha; tổng mức tưới/ năm ~1937,5-2662m3/ha. 

  
(A) (B) 

Hình 10: : (A) Trên vùng đất cao, cần tưới 3 – 7 ngày/1 lần; (B) Ở vùng đất thấp, cần tưới 7-

10 ngày/1 lần. 

8. TỈA CÀNH  

Số lượng cành trên cây tăng theo tuổi cây: cây một tuổi trung bình có độ 30 cành, hai tuổi độ 70 

cành, ba tuổi độ 100 cành và bốn tuổi 130 cành, cây 5-6 tuổi chỉ duy trì độ 150-170 cành. 

* Tạo tán cho cây mới trồng  

Sau khi trồng 1 tháng, mỗi cành chọn 1 chồi phát triển tốt nhất, bám chặt vào trụ để lại sao cho 

cành từ mặt đất đi thẳng tới đỉnh trụ.  
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Hình 11: Cây mới trồng 3 tháng 

* Tạo tán cho cây giai đoạn phát triển  

Khi cành dài 30-40 cm: Tiến hành uốn cành nằm xuống đỉnh trụ. Nên uốn vào lúc trưa nắng, lúc 

này cành mếm dễ uốn, mỗi ngày một ít cho đến khi cành nằm được trên đỉnh trụ, dùng dây nilon 

buộc lại. Biện pháp này giúp cành mau ra chồi mới.  

Khi cành đâm chồi: Chọn 1-2 chồi phát triển tốt để lại. Năm thứ 2 tỉa nhẹ khi cần để tạo tán hình 

cây dù. Tới cuối năm thứ 3 mỗi trụ có độ 100 cành, với lượng cành này phân bố trên đầu trụ dày 

đặc. Một số cành già đã cho trái trong những năm trước nếu giữ lại sẽ không cho trái hoặc cho 

trái nhỏ. Sự tỉa cành làm thông thoáng tán cây và giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi cành mới. 

Sau tỉa, cành non đâm ra mạnh hơn.  

 

Tạo tán cây thanh long được tạo tán cơ 

bản, các cành được cột dây định cố định 

phân đều về 4 hướng, từ đó sẽ được tạo 

tán tiếp tục cho cành phân bố đều trên trụ 

bê tông cốt thép. 

 
 Hình 12: Cây thanh long sau trồng 1 

năm tuổi được tạo tán 
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Đầu trụ thanh long có 4 cây thép lúc đổ 

cột chừa lại, sau thời gian trồng khoảng 8 

tháng đến 1 năm thì cành thanh long bò 

đến đỉnh trụ, ngƣời trồng sẽ sửa các cành 

cho phân bố nằm trên vỏ xe hon da (lốp 

xe) đều về 4 hướng.  

 

 
 Hình 13: Một cách tạo tán thanh long, trên 

đầu trụ gắn vỏ (lốp xe) 

 

Trụ thanh long đƣợc đổ bê tông cốt 

thép trên phần đầu trụ, sau đó cho cành 

thanh long bò luồng vào khung vuông và 

phân bố ra chung quanh.  

 

 
 Hình 14: Một cách tạo tán cho cây thanh 

long, trên đầu trụ đã đỗ khung vuông. 

 

Tại vị trí uốn cong của các cành sẽ 

mọc ra nhiều cành mới tạo tán cây mâm 

xôi 

 
 Hình 15: Tạo tán vườn cây 1,5 năm tuổi cho 

trái mùa đầu tiên 

* Tạo tán cho cây giai đoạn sau thu hoạch:  

Sau khi cây cho trái: Hết mùa thu hoạch trái, tỉa bỏ cành cũ bên trong tán, cắt ngang cành và 

cách gốc 30-40 cm nhằm làm giá đỡ cho cây. Cành vừa cho trái vụ trước nên để lại nuôi chồi 

mới (chỉ để lại 1 chồi trên cành mẹ) khi cành dài 1,2-1,5 m thì cắt đọt cành con tạo điều kiện cho 

cành mập và nhanh cho trái  
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Phần cành mới mọc phía dưới sau khi đã 

tạo được bộ khung cơ bản thì cắt bỏ, những 

cành này thường gọi là cành vô hiệu vì nó 

chỉ sử dụng chất dinh dưỡng để phát triển, 

không cho quả và cành này thường ốm yếu.  

 

 
Hình 16: Cắt bỏ cành mọc vô hiệu 

Cành vượt được cắt bỏ khỏi trụ thanh 

long để tập trung dinh dưỡng cho cành 

mang quả phía trên  

 

 
Hình 17: Các cành vượt được cắt bỏ 

- Tỉa đau: Thực hiện sau thu hoạch hoặc trước đợt thu quả cuối cùng. Cắt cùng một lúc tất cả các 

cành già, các cành ốm yếu, khuyết tật, nằm khuất bên trong tán. Số cành giữ lại trên đầu trụ độ 

50 cành. Dùng liềm hoặc dao chặt 3/4 chiều dài của toàn bộ các cành già phía dưới, các tược non 

sẽ nảy ra từ phần gốc cành được giữ lại  

- Tỉa lựa. Lựa các cành cần tỉa rồi dùng liềm cán dài giựt đứt khỏi cây.  

Sau khi thu hoạch trái xong, thì cần tỉa bỏ những cảnh khuất trong tán, cành sâu bệnh, để cây 

thông thoáng.  

Sau 4-5 năm có thể tỉa đau để trẻ hóa số cành trên thân trụ và giúp cho vườn có năng suất tốt. 

Những cành già, sâu bệnh sau tỉa được tập trung ủ làm phân bón, hoặc chôn  

9. KÍCH THÍCH RA HOA 

* Kích thích ra hoa: 

Cây thanh long thuộc nhóm cây ngày dài, sự ra hoa chịu ảnh hưởng của quang kỳ, ở miền Nam 

thanh long bắt đầu ra hoa vào tháng 4-9dl vì số giờ chiếu sáng trong ngày >12 giờ (ngày dài). Vì 

vậy, muốn thanh long ra hoa quả nghịch vụ vào giai đoạn đêm dài ngày ngắn, một trong những 

biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là tạo chiếu sáng nhân tạo trong thời gian ngày ngắn bằng cách 

đốt đèn trong một thời gian nhất định giúp cho cây ra hoa đồng loạt.  

Thắp đèn được xem là biện pháp xử lý ra hoa nghịch vụ hiệu quả nhất. Tuổi cây sau khi trồng 

nếu chăm sóc tốt, khoảng 18-20 tháng có thể xử lý ra hoa. Nhưng cần chú ý giai đoạn đầu không 
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nên để trái trên cây nhiều, sẽ làm cây suy kiệt vì cây còn trẻ tích lũy dinh dưỡng chưa nhiều. 

Thời điểm xử lý tốt nhất là lúc trời nắng tốt, hết mưa để giảm thời gian thắp đèn (tiết kiệm điện), 

mùa lạnh thời gian thắp đèn kéo dài hơn, mùa nóng 

+ Thời gian thắp sáng liên tục từ 15-20 đêm tùy theo mùa và điều kiện thời tiết, thời gian thắp 

đèn từ 7-10 giờ/đêm. Sau khi ngưng thắp đèn 3-5 ngày thì cây ra hoa. Từ khi ra hoa đến thu 

hoạch khoảng 52-54 ngày.  

+ Trước khi thắp đèn 1 tuần cần phải bón phân đón hoa có tỷ lệ Lân và Kali cao, khi bắt đầu thắp 

đèn thì xử lý thêm phân NPK (6-30-30) hay MKP (Mono-potassium phosphate) với liều 100- 

200 g/trụ để đạt tỷ lệ ra hoa cao nhất.  

 

Hình 18: Thắp đèn kích thích ra hoa thanh long 

* Chăm sóc sau xử lý  

- Tỉa hoa, quả: chọn 2-4 hoa phát triển tốt trên mỗi cành, các hoa còn lại tỉa bỏ, nên chọn các hoa 

trên cùng một cành ở 2 mắt xa nhau. Sau khi hoa nở 5-7 ngày tiến hành tỉa quả, mỗi cành chỉ để 

lại 1-2 quả, chọn các quả phát triển tốt, không dấu vết sâu bệnh và không bị che khuất trong bóng 

mát. 

Khi bông nở, người trồng thường sử 

dụng vòi tưới hoa sen ướt cả cây, do vậy 

có thể những hoa mới nở có thể bị đọng 

nước từ đó hoa dễ bị thối, hư. Nông dân 

sử dụng ly nhựa chụp bông trước khi tưới 

nước cho cây.  

 

 
 Hình 19: Che hoa mới nở để tưới nước 
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Khi trái lớn, một số nhà vườn áp dụng 

cách vuốt tai trái thanh long, để tai không 

bị cong vẹo, thẳng tạo cho mẫu mã trái 

đẹp. Vuốt tai của trái còn hạn chế một số 

nấm bệnh gây hại trái. 

 

 
 Hình 20: Vuốt tai của trái thanh long 

* Bao quả:  

Nhằm tạo quả thanh long có màu sắc đẹp ngăn ngừa vết chích hút của côn trùng, có thể dùng bao 

ni lon để bao quả thanh long.  

- Thời gian bao: sau khi hoa thụ phấn vài ngày, lúc cánh hoa vừa héo hoặc rụng. Nếu cánh hoa 

chưa rụng thì cần tỉa bỏ cánh hoa khi bao quả.  

Phương pháp bao: bao ni lon được cắt phần dưới đáy bao ở hai bên góc đáy, cách góc bao 2cm, 

cắt sâu vào trong bao khoảng 2cm, mục đích cho hơi nước thoát ra khi quả hô hấp, dùng dây 

thun cột miệng bao dính vào cành thanh long.  

Khi bông nở, người trồng thường sử dụng túi lưới để bao trái giữ không cho sâu bệnh phá hại 

đến khi trái chín  

 

Hình 21: Bao trái 
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10. THU HOẠCH  

Sau khi trái chuyển qua đỏ độ 3 ngày thì có thể thu trái. Đi dọc theo hàng, lựa cắt quả đúng 

chuẩn xếp vào gùi. Khi đầy gùi thì chuyển ra xếp vào cần xé xếp theo từng lớp có lót giấy hoặc 

rơm, sau đó chuyển đến nơi thu mua.  

Thanh long chín lần 1, nếu không thu, thì 1 tuần sau trái sẽ xanh trở lại. Sau đó, sẽ chín đỏ một 

lần nữa. Với những trái đã chín lần 2, lần 3, độ ngọt sẽ nồng hơn, vỏ mỏng đi rất nhiều so với trái 

chín lần một, thịt trái giảm độ giòn, nhưng các chất dinh dưỡng lại nhiều hơn.  

Tiêu chuẩn trái xuất khẩu: Trái có trọng lượng lớn, chuyển màu đỏ được 2 - 3 ngày, ngoại hình 

đẹp, vỏ không bị trầy sước, các tai lá trên quả còn xanh tươi, không có vết chích của côn trùng, 

không có vết bệnh và không có bất cứ tồn dư thuốc hóa học nào trên ngưỡng cho phép để bảo 

đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. 

Trái tiêu thụ trong nước: Thường được thu hái trễ hơn nên quả nặng, to hơn, và ngọt hơn thích 

hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước. Việc thu hoạch tiến hành giống như khi thu xuất 

khẩu nhưng không cần xử lý đóng thùng, chỉ cho vào cần xé, may miệng lại rồi chở đến nơi tiêu 

thụ. 


