
CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN SỰ RA HOA  

CỦA CÂY THANH LONG 
 

1. Mô tả công nghệ: 

Trong vài năm gần đây nhiều người trồng thanh long đã thắp đèn để thúc 

thanh long ra hoa trái vụ. Sự thắp đèn dựa trên cơ sở thanh long là cây ngày dài, 

dùng ánh sáng đèn để cắt đêm dài. 

Thắp đèn từ 8 đến 10 giờ/đêm và liên tục từ 15 đến 20 đêm tùy theo mùa, 

lúc ngày ngắn thì phải thắp nhiều đêm hơn lúc ngày tương đối dài hơn. Các 

vườn này đã đạt được bình quân 13,3 kg quả/trụ/lứa thắp đèn. Vào tháng hai 

một số vườn đã chỉ thắp có 7 giờ/đêm và kéo dài chỉ từ 10 tới 12 đêm. Nhưng 

nếu xử lý đèn liên tục, mỗi tháng xử lý một lần thì năng suất sẽ thấp và bất ổn, 5 

lần xử lý liên tục trong các tháng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 1 sẽ thu được 

tổng số 56 quả/trụ hay 26,3 kg/trụ/5 lần xử lý, bình quân chỉ đạt được 5,3 kg/trụ. 

Sau 4 - 7 ngày sau ngưng thắp đèn, nụ hoa sẽ xuất hiện. Nó cần khoảng 20 - 21 

ngày cho hoa phát triển, 3 ngày để nở và thụ quả trong vườn, sau đó cần từ 25 

đến 28 ngày/ để quả phát triển. Như vậy từ khi ra nụ tới khi thu hoạch mất độ 50 

- 52 ngày. Khoảng thời gian này dài ngắn chút ít tùy vào điều kiện khí hậu nơi 

trồng. 

2. Tính ƣu việt: 

 Qua thử nghiệm cho thấy, đèn compact tiết kiệm 75% điện năng so với 

đèn sợi đốt, trong khi đó tỉ lệ cây thanh long ra hoa đạt từ 70-90%. Thắp đèn 

compact kích thích thanh long ra hoa trái vụ có nhiều cái lợi. Thứ nhất là tiết 

kiệm tiền điện gấp 2 lần so với dùng bóng tròn và chong được số lượng bóng 

nhiều hơn. Thay vì lưới điện chỉ chong được 100 bóng tròn, thì chong bóng 

compact được 300 bóng. Thứ hai dùng bóng đèn tiết kiệm thì tỷ lệ ra hoa vừa 

phải, ít tốn công lặt bỏ, làm cho cây thanh long phục hồi nhanh hơn sau mỗi đợt 

thu hoạch. Thứ ba là cùng ngành điện giải quyết khó khăn về sự thiếu hụt nguồn 

cung như hiện nay 

  



3. Hình thức chuyển giao: 

  Chìa khóa trao tay (Turkey Plant) 

  Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

4. Liên hệ chuyển giao: 

-  Tên (cá nhân/tổ chức) (*):  Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

-  Địa chỉ (*):  Thanh Trì, Hà Nội 

-  Điện thoại (*):   04.38615487 


