Chiết cành cây ăn trái - Phương pháp Vĩnh Chánh

C

hiết cành là một phương pháp làm cho
một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó
tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới.
Cách chiết cành này thường được áp dụng
cho cây ăn trái. Cành chiết ra là một cây nhỏ
nhưng có độ “già dặn” như cây mẹ nên mau
cho trái, khoảng 1-2 năm. Bài viết này xin
giới thiệu đến quý bạn phương pháp Vĩnh
Chánh. Là một trang chủ YKHHN ở vùng
Nam Cali, người có khuôn mặt tươi cười,
phúc hậu và hai bàn tay xanh lè.

Các bước thực hiện như sau:
Vật liệu: Dao, bột kích thích mọc rễ
(root powder), dây cột, rêu khô (giữ nước,
tạo môi trường cho rễ mọc), kéo, bao
plastic. Thau nước 1-2 lít. Xem hình.
Chọn cành chiết:
Chọn cành tươi khỏe giữa tán
cây, cành có góc từ 2-3 nhánh.
Đường kính cành chiết từ 1,5-2cm
Thủ thuật chiết cành:
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1. Dùng dao cắt khoanh khoảng
2-3cm, tách bỏ hết vỏ
Sau khi bóc bỏ lớp vỏ xong dùng
dao cạo sạch lớp nhớt, nếu có.

Sau đó dùng thuốc kích thích ra rễ bôi trực tiếp
vào vết cắt. Ngoài ra, trong phương pháp này
còn dùng thêm một dải giấy Kleenex, khoảng từ
3cm X 12cm nhúng nước và rảy bột mọc rễ lên
rồi cuốn quanh chỗ cắt (xem hình). Mục đích
tạo môi trường có đầy đủ chất kích thích rễ mọc.
2. Tiếp theo là bó bầu. Viên ngoại Chánh
dùng một lượng lớn rêu (moss) đã
ngâm nước bọc quanh chỗ cắt. Có
phương pháp dùng một hỗn hợp đất
và rêu. Đắp rêu/đất quanh bầu chủ
yếu nhằm giữ ẩm để cành có thể ra
rễ ở trên mép vết cắt, rất cần thoáng
nhiều oxy nên cần chọn đất xốp.
Dùng nilon bọc bầu lại bao quanh cành
chiết, sau đó dùng giây buộc 2 đầu bầu.
Dây buộc có thể dùng mọi loại dây, dây
plastic có bán sẵn dễ buộc hơn trong lúc
một tay phải giữ cho bầu khỏi rớt. Nên buộc
chặt cả 2 đầu, tránh thất thoát nước. Trong
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cách chiết cành này ngoài bao nylon, bầu
còn được bọc thêm foil nhôm, mục đích làm
ánh sáng dội lại và bầu không bị nóng lên.
3. Sau khi xong theo dõi bầu/cành mỗi
2 tuần, từ 3-6 tháng. Nếu thấy bầu đất
có vẻ thiếu nước, bóp thấy mềm thì
châm thêm nước dùng ống nhựa, hoặc
ống chích và kim cũ. Tùy bầu lớn nhỏ,
mỗi 2 tuần châm từ 40 đến 50cc nước.
Sau từ 3 tháng kiểm tra thấy ngọn cành chuyển
màu vàng và hé nhìn vào bầu đất thấy có rễ
mọc ra nhiều thì cắt cành đem đi trồng vào chậu
Vài nhận xét:

cũng cần sạch sẽ vì cây cũng có
thể bị nhiễm trùng, mang bệnh.
o Hình trên, 2 bàn tay xanh đang
thao tác chiết cành với sự trợ giúp
của anh Lê V Danh. Hai bầu cành
cây nhãn vừa làm xong. Hình cây
ổi chiết từ cây ổi Vĩnh Gia Trang
nổi tiếng ngon vùng Mission Viejo.
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o Nên chiết cành vào vụ Xuân để vào
Thu trồng, hoặc là chiết vào đầu mùa
Thu để vào đầu mùa Xuân trồng sẽ đạt
hiệu quả tốt nhất vì thời tiết thuận lợi
cho các cây trồng đâm chồi nảy lộc.
o Có người khuyên dùng plastic trong
bọc bầu dễ thấy rễ mọc hơn.
o Hỗn hợp rêu /đất không thấy
có tỉ lệ nhất định, có lẽ không
quan trọng lắm. Dùng rêu (moss)
100% vẫn có kết quả tốt.
o Tuy không phải là một cuộc giải
phẫu cần tuyệt đối vô trùng, nhưng
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