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CÔNG THỨC BÓN PHÂN CHO RAU ĂN LÁ
(Rau cải, mồng tơi, rau đay, rau dền, xà lách,..) –

Dùng pb01

1. Ươm giống: Trộn giá thể với tỷ lệ 3:7 (3 trùn quế pb01:7 giá thể).
2. Dùng phân trùn quế Pb01 bón lót:
Sau khi xử lý đất xong, phối trộn với hỗn hợp đất với 400kg – 450kg/1.000m2
3. Dịch trùn quế D01 phun trên lá.
-

Sau khi cây có 2 – 3 lá thật ta phun D01 tỷ lệ 1:500 phun trên lá, 7 – 10
ngày phun 1 lần.

-

Hoặc ngâm phân trùn quế Pb01 theo tỷ lệ 1kg phân trùn quế cho 3 lít nước
sau đó lọc lấy nước và đem tưới phân giun lên cây.

4. Thu hoạch: Nhổ cả cây hoặc dùng dao cắt cách gốc 7 – 10cm để cây tiếp tục ra
nhánh mới, bón thêm phân trùn quế pb01 sau mỗi lần thu hoạch.
-

Sau khi thu hoạch rau xong, cày xới đất tơi và phơi 2 – 3 nắng, bổ sung 200
– 250kg phân trùn quế pb01/1.000m2 để tiếp tục trồng vụ sau, nên xen canh
trồng nhiều loại rau trên 1 mảnh đất.

5. Chú ý:
-

Không phun phân bón lá D01 vào lúc trời mưa, phun lúc sáng sớm hay
chiều mát để cây hấp thu dinh dưỡng tối đa.

-

Phân pb01 dùng để thay thế hoàn toàn phân hữu cơ vi sinh.

KÍNH CHÚC BÀ CON MÙA MÀNG BỘI THU!
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