QUI TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN VI SINH DASVILA
Phân vi sinh DASVILA chứa 2 chủng vi khuẩn

Azospirillum sp,

Pseudomonas sp có tác dụng cố định đạm trong không khí thành đạm hữu dụng và
phân giải lân khó tiêu (CaHPO4, Ca3HPO4, Ca5OHPO4, AlPO4, FePO4) trong đất
thành lân dễ tiêu (H3PO4) cung cấp cho cây lúa. Vi khuẩn cộng sinh với cây lúa tạo
ra kích thích tố tăng trưởng IAA (Indole-3-acetic acid), Cytokinins, Auxin,
Gibberelin giúp cho bộ rễ lúa phát triển dài và nhiều, cây lúa hấp thu nhiều chất
dinh dưỡng hơn. Sử dụng phân vi sinh DASVILA thời gian dài có tác dụng cải tạo
đất, tăng độ phì nhiêu cho đất, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi
trường sống.
Sử dụng phân vi sinh DASVILA tiết kiệm hơn 50% chi phí bón phân, giảm
chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận. Cách sử dụng như sau:
I. Đối với lúa sạ:
1. Chuẩn bị phân vi sinh DASVILA: Lắc đều trước khi sử dụng.
2. Liều lượng và cách sử dụng: 1 lít phân vi sinh DASVILA trộn đều với 12 15 kg hạt giống đã ra rể (ra càng) 1 – 2 mm sau đó ủ lại từ 3 giờ trở lên rồi đem sạ
cho 1.000m2. Nếu sạ nhiều hơn 15 kg hạt giống cho 1.000 m2 thì tăng lượng phân
vi sinh Dasvila tương ứng. Ví dụ nếu sạ 20 kg hạt giống/1.000 m2 thì tăng lương
phân tương ứng.
3. Cách bón phân: Tùy theo từng vùng đất, mùa vụ mà áp dụng cách bón phân
cho hợp lý.
Đối với vụ Đông Xuân (Vùng được ngập nước có thời gian xả lũ):
Thời kỳ bón
1. Lần 1: 7-10 NSS
2. Lần 2: 17-25 NSS
3. Lần 3: 35-45 NSS
Tổng cộng:

Loại phân và lượng phân bón kg/ha
Urea
DAP
KCl
50
30
00
60
00
00
40
00
30-50
150
40
30-50

1

Đối với vụ Hè Thu và Thu Đông:
Thời kỳ bón

Loại phân và lượng phân bón kg/ha
Urea
DAP
KCl
50
50
00
70
00
00
50
00
30-50
170
50
30-50

1. Lần 1: 7-10 NSS
2. Lần 2: 17-25 NSS
3. Lần 3: 35-45 NSS
Tổng cộng:
Ghi chú:
- Đối với ruộng bị nhiễm phèn nặng nên bón lót 20 kg phân lân nung chảy
(Văn Điển, Ninh Bình…)/1.000 m2 để hạn chế tác hại của phèn ở giai đoạn đầu.
- Vụ Hè Thu và Thu Đông nếu không có thời gian cài ải, phơi đất thì bón vôi
30kg/1.000 m2 lúc làm đất để hạn chế lúa bị ngộ độc hữu cơ. Trường hợp lúa bị
ngộ độc hữu cơ thì tiến hành thay nước 2-3 lần trước khi bón phân. Nếu cần thiết
thì phun thêm phân bón lá giàu lân.
II. Đối với mạ cấy: liều lượng 1lít/1.000m2
Mạ sau khi nhổ lên, rửa sạch, bó thành từng bó nhỏ. Pha 1 lít DASVILA với 3 lít
nước, sau đó nhúng gốc mạ vào cho phân ướt đều gốc mạ, để ít nhất 3 giờ, sau đó
đem mạ cấy (có thể nhúng mạ tối hôm trước tới sáng hôm sau rồi đem cấy).
Công thức phân bón có chủng phân vi sinh Dasvila cho lúa cấy:

Thời kỳ bón

1. Bón lót: 0 ngày sau cấy
2. Lần 1: 7-10 ngày sau cấy
3. Lần 2: 17-25 ngày sau cấy
4. Lần 3: 30 ngày sau cấy
Tổng cộng:

Loại phân và lượng phân bón kg/ha
Urea
DAP hoặc
KCl
NPK 20-2015
20
30
00
50
00
00
40
00
30
20
00
0
130
30
30

III. Đối với mạ sân (DAPOT):
Liều lượng: 1lít sử dụng cho 4-5 kg hạt giống cấy cho 1.000m2, chia làm hai
giai đoạn:
Giai đoạn 1: Sử dụng 1/3 lít DASVILA trộn vào hạt giống đã nẩy mầm để ít
nhất 3 giờ sau đó gieo mạ.
2

Giai đoạn 2: Trước khi cuốn mạ đem ra ruộng cấy thì pha 2/3 lít DASVILA
còn lại + 20 lít nước, đem dung dịch tưới vào rễ mạ, để ít nhất 3 giờ sau đó đem mạ
ra ruộng cấy.
Ghi chú: Nên tưới phân vi sinh DASVILA ở giai đoạn 2 vào lúc trời mát
(thích hợp nhất nên tưới vào buổi tối ủ đến sáng hôm sau đem cấy). Cách bón phân
giống như mạ cấy.
Chú ý qua n tr ọng
- Nên sử dụng giống xác nhận tỷ lệ nảy mầm 80% trở lên để gieo sạ.
- Không trộn Phân vi sinh DASVILA vào hạt giống sớm khi vừa mới nứt
nanh, tốt nhất nên để hạt giống ra càng (ra rễ) từ 1-2 mm.
- Có thể trộn phân vi sinh DASVILA trước hoặc sau khi trộn với các lọai
thuốc BVTV khác cách nhau từ 3-6 giờ.
- Không trộn DASVILA với các loại phân vô cơ và hóa chất khác.
- Trộn đều phân vi sinh DASVILA trong mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Trên ruộng có xử lý phân vi sinh DASVILA nếu có sâu, bệnh, rầy nâu, cỏ dại
thì phun xịt thuốc bình thường.
- Quản lý ốc bươu vàng, cỏ dại trước và sau khi gieo sạ thật tốt để đạt hiệu
quả cao.
- Trước khi xuống giống phải trang bằng mặt ruộng và quản lý nước phù
hợp.
- Liều lượng phân bón sẽ thay đổi tùy theo đất, giống lúa và thời vụ… Căn cứ
vào điều kiện cụ thể, bà con nông dân gia giảmliều lượng phân bón ở mỗi giai
đoạn sinh trưởng của cây lúa cho phù hợp để đạt kết quả cao nhất.

Đường dây nóng tư vấn kỹ thụât
0673. 878.939- 0673. 878.866
0913. 96.79.83
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