
SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



2 SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ: 
Cục Trồng trọt và Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi -

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Viện Nghiên cứu Rau quả

TẬP THỂ BIÊN SOẠN:
TS. Hoàng Mạnh Cường - Viện KHKTNLN Tây Nguyên 

TS. Nguyễn Văn Dũng - Viện Nghiên cứu Rau quả

ThS. Bùi Công Kiên - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TS. Đào Quang Nghị - Viện Nghiên cứu Rau quả 

CVC. Đoàn Thị Phi Yến - Viện Nghiên cứu Rau quả



3SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

LỜI NÓI ĐẦUViệt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia sẽ bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu làm thay đổi cơ 
cấu mùa vụ, quy hoạch vùng, kỹ thuật tưới tiêu, sâu bệnh, năng suất, sản 
lượng; làm suy thoái tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học; suy giảm về số 
lượng và chất lượng nông sản do bão, lũ lụt, khô hạn, xâm nhập mặn,… làm 
tăng thêm nguy cơ tuyệt chủng của thực vật, làm biến mất các nguồn gen 
quý hiếm. Biến đổi khí hậu sẽ là một trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến mất an ninh lương thực.

Trong những năm qua, Ngành Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được các 
thành tựu to lớn trong sản xuất nông sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 
Nhiều tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, kỹ thuật 
tưới tiêu,… đã được nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn sản xuất, góp 
phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững, hiệu quả, hạn chế thiệt hại 
do biến đổi khí hậu gây ra trong những năm gần đây. Sản xuất nông nghiệp 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (gọi tắt là CSA) - là một trong 
những giải pháp để giảm nhẹ sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Tuy 
nhiên, hiện tại chưa có một tài liệu tổng hợp hướng dẫn thực hành CSA nào 
đối với từng cây trồng, bao gồm áp dụng tổng hợp các quy trình kỹ thuật 
canh tác như ICM, IPM, một phải năm giảm, ba giảm ba tăng, tưới khô ướt 
xen kẽ, tưới tiết kiệm,.... 

Từ năm 2014 - 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển 
khai Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP). Mục tiêu là nâng cao tính 
bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp có tưới, trong đó Hợp phần 3 
của Dự án đã hỗ trợ các tỉnh vùng Dự án thiết kế và thực hành nông nghiệp 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu gồm: Áp dụng các gói kỹ thuật 
về sản xuất giống cây trồng, gói kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, đánh 
giá nhu cầu và áp dụng các phương pháp tưới tiên tiến nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng cây trồng; sử dụng nước tiết kiệm và tăng hiệu ích sử dụng 
nước; tăng thu nhập cho nông dân; giảm tính dễ tổn thương với biến đổi khí 
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hậu, giảm phát thải khí nhà kính; tổ chức và liên kết sản xuất nông sản theo 
chuỗi giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho người dân.

Cục Trồng trọt được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm 
vụ phối hợp với Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi và các tỉnh tham 
gia Dự án triển khai các nội dung liên quan đến nông nghiệp thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA). Trên cơ sở tổng kết các kết quả, tài liệu 
liên quan, Cục Trồng trọt xin giới thiệu Bộ tài liệu “Sổ tay Hướng dẫn gói kỹ 
thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ 
lực như lúa, màu, rau, cây ăn quả có múi (cam, bưởi), chè, hồ tiêu, điều, 
cà phê, nhãn, vải, xoài, chuối, thanh long và sầu riêng”. Bộ tài liệu này 
được xây dựng trên cơ sở thu thập, phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa các kỹ 
thuật canh tác, kỹ thuật tưới, tiêu nước, để hoàn thiện Quy trình thực hành 
nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng 
nhằm phổ biến đến các tổ chức, cá nhân và các địa phương tham khảo áp 
dụng rộng rãi trong sản xuất. 

Đây là một trong những tài liệu đầu tiên được chuẩn hóa về nông nghiệp 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực trồng trọt, do vậy 
không tránh khỏi những thiếu sót, đơn vị chủ trì xin được lắng nghe các góp 
ý của quý vị để tiếp tục hoàn thiện.

Cục Trồng Trọt và Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi - Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thế 
giới (WB) đã tài trợ Dự án VIAIP, tập thể đội dự án, tập thể biên soạn và các 
chuyên gia đã đồng hành trong việc xuất bản Bộ tài liệu này.

CỤC TRỒNG TRỌT
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á
BĐKH Biến đổi khí hậu

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVTV Bảo vệ thực vật

CCA Thích ứng với BĐKH

CSA Thực hành Nông nghiệp thông minh thích ứng với  
biến đổi khí hậu

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long

FAO Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc

HTX Hợp tác xã

IPCC Ủy ban liên Chính phủ về BĐKH

IPSARD Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp 
Nông thôn

KH&CN Khoa học và Công nghệ

KNK Khí nhà kính

NGO Tổ chức phi chính phủ

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

UNDP Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc

VIAIP Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam

WB Ngân hàng Thế giới



Nguồn ảnh: Internet
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1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN GIẢI SỰ CẦN THIẾT 
PHẢI SOẠN THẢO SỔ TAY HƯỚNG DẪN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về kỹ thuật canh tác thích ứng với 
biến đổi khí hậu trên cây cà phê

1.1.1. Biến đổi khí hậu

Hiện nay, biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những vấn đề cấp thiết 
được nhân loại quan tâm, trong bối cảnh hành tinh của chúng ta đang ngày 
càng bị ảnh hưởng rõ rệt bởi sự nóng lên của Trái Đất và các hiện tượng thời 
tiết cực đoan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu nói 
chung và Việt Nam nói riêng. Đối với giai đoạn trước đây, hầu hết các dấu hiệu 
biến đổi khí hậu được ghi nhận gián tiếp từ các thay đổi của nồng độ ôxy, các 
nhân tố phản ánh khí hậu như thảm thực vật, lõi băng, khí hậu thực vật, thay 
đổi mực nước biển và địa chất sông băng. Nguyên nhân ban đầu cho là do sự 
thay đổi của bức xạ mặt trời, do chuyển động của các mảng thạch quyển, hay 
do hiện tượng động đất và núi lửa phun trào. Tuy nhiên, những nghiên cứu 
và báo cáo gần đây của IPCC (1990, 1995, 2001, 2007, 2013) đã đưa ra bằng 
chứng của sự thay đổi khí hậu và nóng lên của Trái Đất trong thời kỳ hiện nay 
là do hoạt động của con người (95%). Do đó, nghiên cứu về ứng phó với biến 
đổi khí hậu cần phải tập trung vào yếu tố con người và hoạt động phát triển 
kinh tế xã hội trong thời kỳ hiện đại.

Nguyên nhân BĐKH là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra chất thải KNK, 
khai thác quá mức các bể carbon như sinh khối, rừng, nguồn lợi thủy hải sản, hệ 
sinh thái... Theo Nghị định thư Kyoto về BĐKH có 6 loại KNK cần phải kiểm soát: 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC và SF6. Trong đó hoạt động nông nghiệp tạo ra: CO2 do 
quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất; CH4 từ quá trình 
lên men các chất thải nông nghiệp, lên men dạ cỏ ở động vật nhai lại và N2O từ 
phân bón (các loại phân có chứa đạm) dùng trong trồng trọt.

Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn 
nước và đặc biệt các hiện tượng thời tiết cực đoan (khô hạn, rét đậm, rét 
hại…) ngày càng nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp, gây rủi ro 



9SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai. Vấn đề 
biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát 
triển và an ninh toàn cầu như năng lượng, nước, lương thực, xã hội, việc làm, 
ngoại giao, văn hóa, kinh tế, thương mại. Theo báo cáo của Ủy ban liên Chính 
phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), trong thế kỷ 20 (1906 - 2005) nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng 0,74°C ± 0,18°C, tốc độ ấm lên trong vòng 50 năm gần đây như 
tăng gấp đôi. Sự tan chảy của các lớp băng do sự nóng lên của khí hậu các đại 
dương toàn cầu đã góp phần làm cho mực nước biển dâng cao, trong vòng 100 
năm qua mực nước biển đã tăng 0,31 m.

Trong nửa cuối của thế kỷ 20 (1951 - 2000), nhiệt độ trung bình năm ở 
Việt Nam đã tăng lên 0,5oC. Nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1961 - 2000 cao 
hơn trung bình năm của thời kỳ 1931 - 1960. Nhiệt độ trung bình năm của 
thập kỷ 1991 - 2000 ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ chí Minh đều cao hơn 
trung bình của thập kỷ 1931 - 1940 lần lượt là 0,8; 0,4; 0,6oC. Năm 2007, nhiệt 
độ trung bình năm ở cả 3 nơi đều cao hơn trung bình của thập kỷ 1931 - 1940 
khoảng từ 0,7 - 1,3oC và cao hơn thập kỷ 1991 - 2000 khoảng 0,4 - 0,5oC. So với 
thời kỳ 1961 - 1990, nhiệt độ trung bình năm cũng như nhiệt độ trung bình 
tháng 1 và tháng 7 đều tăng lên khá rõ rệt trên tất cả các vùng khí hậu. Dấu 
của chuẩn sai nhiệt độ phổ biến là dương trong giai đoạn 1991 - 2007. Độ lớn 
và biên độ dao động của chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng 1 lớn hơn nhiều 
so với tháng 7. Biến động của chuẩn sai nhiệt độ ở các vùng khí hậu phía Bắc 
lớn hơn so với phía Nam. Trong năm, tính trung bình trên cả nước, tốc độ 
tăng nhiệt độ của mùa đông lớn hơn mùa hè. Nhiệt độ tăng nhiều nhất trong 
tháng 1 và tháng 2 với mức tăng khoảng 0,3oC/thập kỷ. Về mùa hè, nhiệt độ 
tăng nhiều nhất vào tháng 6 và ít nhất vào tháng 5. Mức tăng của nhiệt độ 
tháng 6 tương đương với các tháng 10, 11 khoảng trên 0,12oC/thập kỷ.

Tại Việt Nam, biến đổi của lượng mưa nói chung phức tạp hơn nhiều so 
với biến đổi của nhiệt độ. Các chuỗi số liệu đều bộc lộ tính biến động mạnh 
của lượng mưa giữa các năm và đạt cực đại hoặc cực tiểu sau từng khoảng 
thời gian nào đó không ổn định và không nhất quán giữa các trạm. Xu thế 
biến đổi của lượng mưa năm cũng không giống nhau giữa các trạm. Mặc dù 
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vậy, có thể nhận thấy dấu hiệu khá rõ của sự giảm lượng mưa trên các vùng 
khí hậu phía Bắc, trừ cực Nam của Bắc Trung Bộ và tăng lượng mưa ở các 
vùng khí hậu phía Nam, nhất là ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (trung bình 
khoảng 1,5 mm/năm). Lượng mưa mùa đông (các tháng 12, 1, 2) có dấu hiệu 
giảm hoặc không biến đổi trên hầu hết các vùng khí hậu, nhưng lại thể hiện 
xu thế tăng rõ ở Nam Trung Bộ và một số trạm phía Nam vùng Bắc Trung 
Bộ. Xu thế biến đổi của lượng mưa các tháng mùa hè (6, 7, 8) khá phức tạp, 
không nhất quán và có sự biến động mạnh trên các vùng cũng như trong 
từng vùng.

Nước biển dâng là sự dâng mực nước của đại dương trên toàn cầu, trong 
đó không bao gồm triều, nước dâng do bão... Nước biển dâng tại một vị trí 
nào đó có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình toàn cầu vì có sự khác nhau 
về nhiệt độ của đại dương và các yếu tố khác. Quan trắc mực nước biển cho 
thấy mực nước biển trung bình tăng 20 cm trong vòng 100 năm qua. Trong 
thập kỷ qua, mực nước biển dâng nhanh nhất ở vùng phía Tây Thái Bình 
Dương và phía Đông Ấn Độ Dương. Mực nước biển tăng phù hợp với xu thế 
nóng lên do sự đóng góp của các thành phần chứa nước trên toàn cầu được 
ước tính gồm: giãn nở nhiệt độ của đại dương, các sông băng trên núi, băng 
Greenland, băng Nam cực và các nguồn chứa nước trên đất liền. Tại Việt Nam, 
số liệu quan trắc tại các trạm hải văn dọc ven biển cho thấy tốc độ dâng lên 
của mực nước biêỉn trung bình ở Việt Nam hiện nay khoảng 3 mm/năm (giai 
đoạn 1993 - 2008), tương đương với tốc độ tăng trung bình trên thế giới. 
Trong khoảng 50 năm qua, mực nước biển tại trạm hải văn Hòn Dấu đã dâng 
lên khoảng 20 cm.

1.1.2. Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp

Biến đổi khí hậu tác động tới tất cả các vùng miền, các lĩnh vực về tài 
nguyên, môi trường và kinh tế xã hội, nhưng trong đó tài nguyên nước, 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chịu tác động mạnh nhất. 
BĐKH là mối đe dọa lớn nhất đối với nông nghiệp, các thiệt hại do biến đổi 
khí hậu gây ra cho nông nghiệp gần như không thể tính toán chi tiết được và 
hậu quả là chúng ta đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực. Trên khắp 
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thế giới, người nông dân đang nỗ lực thích nghi với những thay đổi ngày 
càng khó lường của thời tiết và các nguồn cung cấp nước.

Nhiệt độ trung bình tăng; lượng mưa thay đổi; biến động cả về nhiệt 
độ và lượng mưa; thay đổi về lượng nước; tần suất và cường độ của “những 
hiện tượng thời tiết cực đoan”; nước biển dâng và nhiễm mặn; biến đổi trong 
các hệ sinh thái, tất cả những hiện tượng trên có tác động sâu sắc đến nông 
nghiệp. Mức độ tác động của thời tiết cực đoan/BĐKH không chỉ phụ thuộc 
vào cường độ, thời gian và tần suất xuất hiện mà còn do sự kết hợp của 
chúng, các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra một cách bất ngờ, hơn 
nữa các tác động còn phụ thuộc vào điều kiện ở từng địa phương (vị trí, năng 
lực thích ứng và tính chủ động chuẩn bị trong phòng ngừa). Mức độ tác động 
cũng phụ thuộc vào các đối tượng và khu vực sản xuất khác nhau. Ví dụ trên 
phạm vi thế giới diện tích những vùng có rủi ro cao về khí hậu với 7 loại cây 
trồng chính (bông, lúa gạo, cà phê, đậu, hoa hướng dương, kê, đậu nành) 
gia tăng và thu hẹp đối với 2 loại cây trồng là sắn và mía. Kết quả là diện tích 
trồng cà phê ít bị ảnh hưởng của rủi ro về khí hậu sẽ giảm từ 90,5% (tổng diện 
tích) vào năm 2020, xuống 83% năm 2050 và 67% vào năm 2070 (FAO, 2013).

BĐKH sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển do các nước đang phát triển dễ bị tổn thương hơn và có ít 
năng lực kỹ thuật và tiềm lực kinh tế trong việc ứng phó với các mối đe dọa 
mới (Padgham, 2009). Số lượng trẻ em suy dinh dưỡng ở tất cả các quốc gia 
đang phát triển sẽ tăng từ 8,5% đến 10,3% so với các kịch bản không có tác 
động của BĐKH (Nelson và cs., 2010).

Hậu quả của BĐKH có thể tác động trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất 
nông nghiệp, có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp ở Việt Nam khoảng 
2 - 15% (Zhai và Zhuang, 2009). Ở Việt Nam, các cực đoan khí hậu như lũ lụt, 
hạn, nhiễm mặn.... có thể làm giảm khoảng 2,7 triệu tấn lúa/năm vào năm 
2050 (Yu và cs., 2010). Nông nghiệp vùng ĐBSCL và Bắc Trung Bộ, duyên hải 
miền Trung sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của nước biển dâng (Nguyễn Hữu Ninh 
và cs., 2007). Mức độ phơi nhiễm với nước biển dâng sẽ cao nhất đối với sản 
xuất lúa, nuôi trồng thủy sản và trung bình - cao đối với cây công nghiệp và 
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chăn nuôi ở Việt Nam. Trong bối cảnh BĐKH, sự mở rộng quy mô sản xuất và 
xuất khẩu lương thực có thể chịu rủi ro ngày càng cao do tác động của sự 
biến đổi bất thường của điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là những hiện 
tượng khí hậu cực đoan.

1.1.3. Các nghiên cứu về biện pháp canh tác thích ứng BĐKH trên cây cà phê

Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với 
diện tích cả nước có 614.545 ha, trong đó Tây Nguyên chiếm tỷ lệ khoảng 
92% diện tích cả nước (Cục Trồng trọt, 2012). Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu 
và phê của nước ta đạt xấp xỉ 3,7 tỷ USD. Năng suất, chất lượng hạt cà phê 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật, trong đó giống là yếu tố đứng hàng 
đầu, tiếp đến là các yếu tố như tạo hình, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu 
bệnh hại cũng quyểt định đến năng suất, do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả sản 
xuất của nông dân trồng cà phê.

Trong những năm qua, nhiều biện pháp kỹ thuật canh tác thích ứng với 
BĐKH trên cây cà phê đã được một số đơn vị trong và ngoài nước quan tâm 
nghiên cứu:

1.1.3.1. Về giống

Trong những năm 2000 - 2010, công tác chọn dòng vô tính trên cà phê 
vối ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã đạt được 
những thành công đáng kể, trong đó đáng chú ý nhất là 4 dòng vô tính cà 
phê vối (TR9, TR11, TR12, TR13) đã được công nhận chính thức là giống quốc 
gia vào năm 2011.

Mặc dù, sử dụng giống cà phê ghép trong sản xuất đã khẳng định ưu 
điểm vượt trội hơn so với giống thực sinh, nhưng giá thành cây giống tương 
đối cao và số lượng nhân giống hạn chế, đầu tư ban đầu cao và cần đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn mới trồng nên đã gây khó khăn cho 
người nông dân. Hơn nữa, người nông dân thường có thói quen trồng cà phê 
từ hạt, vì vậy phương pháp chọn giống lai đa dòng cũng đã được áp dụng 
nhằm cung cấp các hạt giống lai có chất lượng tốt cho sản xuất, kết quả bước 
đầu cho thấy đã đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu đặt ra.
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Từ năm 2009, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã 
tiến hành nghiên cứu nhằm xác định các tổ hợp lai cà phê vối từ các dòng 
vô tính được chọn lọc (TR4, TR9, TR11 và TR12) nhằm xác định các tổ hợp lai 
tốt nhất để xây dựng vườn sản xuất hạt giống lai đa dòng cà phê vối, kết quả 
khảo sát cũng đã chọn được một số tổ hợp lai cho kết quả tốt, tuy nhiên tỷ lệ 
biến động giữa các con lai vẫn còn lớn (Chế Thị Đa và cộng sự, 2010).

Hiện nay, do điều kiện biến đổi khí hậu, tình hình sản xuất cà phê đã trở 
nên khó khăn hơn vì ảnh hưởng bất lợi của môi trường. Vì vậy, mục tiêu chọn 
giống trong giai đoạn hiện nay không chỉ đáp ứng các chỉ tiêu về năng suất 
và chất lượng hạt mà còn phải có khả năng chống chịu được với các điều kiện 
bất lợi như khả năng kháng bệnh, chống chịu khô hạn nhằm phát triển và ổn 
định theo hướng sản xuất cà phê bền vững. Việc chọn tạo các dòng cà phê 
vối mang những đặc điểm nông học chống chịu được với các điều kiện bất 
lợi của môi trường, trong đó đáng chú ý là một số dòng vô tính chín muộn 
có khả năng tiết kiệm được một số lần tưới hạn chế khai thác nguồn nước 
tưới cho cà phê. Bên cạnh đó, chương trình chọn giống cà phê vối chống 
chịu với các bất lợi khác như tuyến trùng, nấm bệnh cũng đã được thực hiện 
và bước đầu đã có dòng Hồng 34/2 có khả năng chống chịu với tuyến trùng 
Pratylenchus coffea (Lê Ngọc Báu, Đinh Thị Tiếu Oanh, 2013).

1.1.3.2. Về tưới nước

* Ảnh hưởng điều kiện môi trường đến sinh lý ra hoa đậu quả cà phê:

Nước là nhân tố rất cần thiết cho thực vật nói chung và cây cà phê nói 
riêng để sinh trưởng và phát triển. Nước trong đất tạo điều kiện thuận lợi 
cho cây hấp thụ các chất khoáng, trong khi đó nước trong cây giúp cho các 
tế bào của cây giữ được trạng thái trương làm cho cây đứng vững trong quá 
trình sống. Người ta thấy rằng nhiệt độ tối ưu cây hút nước từ 20 - 28oC. Ở 
cây cà phê, nhiệt độ tối ưu cho cây hút nước là từ 20 - 30oC, trong điều kiện 
cây không được tủ gốc hoặc không có cây che bóng thì nhiệt độ này có thể 
cao hơn.
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Đối với cà phê vối sau khi hoa nở sẽ xảy ra quá trình thụ phấn, thụ tinh để 
hình thành quả, nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển quả 
và hình thành hạt cà phê (Jean Nicolas Wintgens, 2004).

Bên cạnh khô hạn, nhiệt độ thấp ở giai đoạn ngủ nghỉ sau thu hoạch 
cũng có tác động kích thích sự phân hóa mầm hoa. Ngoài ra sự thay đổi tỷ lệ 
C/N trong cây bằng cách bón phân, tạo hình, tỉa cành, xén tỉa, cắt đứt bớt rễ 
tơ… cũng ít nhiều ảnh hưởng tới sự phân hoá mầm hoa của cây cà phê.

Cây cà phê có thể chịu được sự mất nước hay khô hạn kéo dài, tuy nhiên 
sự sinh trưởng của cây cà phê bị đình trệ (ngừng) trong giai đoạn khô hạn, 
ảnh hưởng trước tiên của stress khô hạn là làm mất sức trương, khả năng 
co giãn của tế bào dẫn đến giảm khả năng tăng trưởng của cây như kéo dài 
lóng, phát triển lá.

Theo Alvim (1960), cây cà phê có thể chịu được một thời gian khô hạn 
đáng kể và đòi hỏi một thời gian thiếu nước nhất định để phá vỡ tính miên 
trạng của nụ hoa. Vì vậy việc thiếu hụt nước trong một thời gian nhất định là 
yêu cầu cần thiết để thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa một cách đồng 
bộ. Theo nghiên cứu của Alvim, thời gian khô hạn kéo dài từ 3 - 4 tháng là rất 
quan trọng về mặt sinh lý để phá vỡ tính miên trạng và gây ra quá trình sinh 
trưởng sinh sản của cây và làm cho hoa nở tập trung khi có mưa lớn hoặc 
được tưới nước (Alvim, P. de T, 1960). Người ta nhận thấy rằng khi có một 
lượng mưa khoảng 26 mm cũng có thể kích thích ra hoa, nhưng ẩm độ của 
đất lại là một nhân tố rất quan trọng để phát triển hoa và quả. Ngoài ra, ẩm 
độ không khí trong mùa khô cũng rất quan trọng, ẩm độ không khí thích hợp 
cho hoa phát triển từ 40 - 50%.

* Tình hình sử dụng nước cho cây cà phê:

Khả năng giữ nước của đất tùy theo loại đất, đất có tầng mặt dày, tơi xốp, 
nhiều mùn, thành phần cơ giới có tỷ lệ đất thịt cao, có khả năng giữ nước và 
cung cấp nước cho cây tốt hơn các loại đất tầng mỏng và thành phần cơ giới 
chủ yếu là sét hay cát (Edward C.Martin, 2009).

Việc đánh giá nhu cầu phải tưới nước không phải lúc nào cũng thuận lợi, 
đặc biệt cần phải xem xét ở hai vùng sinh thái chính: vùng xích đạo, có hai 
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mùa mưa ngắn và những vùng xa xích đạo với thời tiết có nhiều mùa và một 
mùa mưa duy nhất, ngoài ra còn có các vùng khí hậu biển như Hawaii. Hơn 
nữa độ cao cũng có tác động đến nhiệt độ không khí và tỷ lệ bốc hơi nước 
(M. K. V. Carr, 2001).

Ở Tây Nguyên tưới nước là yếu tố quyết định đến sinh trưởng và năng 
suất cà phê. Vào lúc trồng mới và các năm kiến thiết cơ bản, nếu cây cà phê 
con không được tưới nước trong mùa khô sẽ bị chết. Vào thời kỳ kinh doanh, 
nước đặc biệt cần thiết trong giai đoạn ra hoa đậu quả vào mùa khô, cây cà 
phê kinh doanh không được tưới nước hầu như không cho thu hoạch, cành 
khô và chết. Một chế độ tưới nước hợp lý cần dựa vào những căn cứ khoa học 
liên quan đến yêu cầu sinh lý của cây, điều kiện thời tiết khí hậu, đặc điểm đất 
đai... (Hoàng Thanh Tiệm và cs., 2000).

* Kỹ thuật tưới phun mưa:

Kỹ thuật tưới này được sử dụng phổ biến nhất ở các nước, phù hợp với 
yêu cầu sinh lý của cây cà phê, nước tưới được phân bố đều khắp tán cây, tạo 
tiểu khí hậu mát mẻ cho vườn cà phê trong mùa khô. Hệ thống tưới phun 
mưa có thể hoạt động bình thường ở những nơi có địa hình phức tạp nhiều 
đồi dốc, vận hành dễ dàng, tiết kiệm công lao động. Trở ngại chính của kỹ 
thuật tưới này là trang thiết bị đắt tiền (một hệ thống hoàn chỉnh để tưới cho 
20 - 30 ha có giá trị khoảng 30.000 USD), tổn thất nước khá cao đặc biệt là khi 
có gió lớn, tiêu tốn nhiều nhiên liệu do đòi hỏi áp lực tại vòi phun khá cao (3 
amt) (Edward C.Martin, 2009).

Hệ thống tưới gồm một máy bơm có công suất trên 50 mã lực và hệ 
thống ống dẫn bằng kim loại nhẹ thường được làm bằng hợp kim nhôm 
để dễ di chuyển bằng thủ công và cuối cùng là những vòi phun. Dưới tác 
động của áp suất cao trong hệ thống ống dẫn các hạt nước thoát ra khỏi vòi 
phun dưới dạng những hạt mưa nhỏ. Tổng kết của Ấn Độ cho thấy áp dụng 
kỹ thuật tưới phun mưa đã có tác dụng cải thiện được điều kiện dinh dưỡng 
trong cây, giúp quả chín tập trung, chiều dài cành tăng gấp đôi và năng suất 
tăng từ 85 - 95% so với vườn không được tưới.
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Ngày nay, nông dân trồng cà phê vùng Tây Nguyên đã có những cải tiến 
kỹ thuật nhất định để có thể áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa cho diện tích 
nhỏ của nông hộ mà chi phí đầu tư không quá cao. Mỗi nông hộ với diện tích 
từ 1 - 2 ha chỉ cần trang bị 4 béc phun, hệ thống ống ngầm chính được lắp 
đặt dưới mặt đất, các cây mưa được luân phiên gắn vào các vị trí khác nhau 
để lần lượt tưới cho cả vườn, bơm tưới có công suất 18 - 20 mã lực. Theo Tiêu 
chuẩn ngành 10TCN về “Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê vối” ban 
hành tháng 2/2001, lượng nước tưới cho cà phê kinh doanh có cây che bóng 
tầng cao là 500 - 600 lít/gốc một lần, với chu kỳ tưới từ 20 - 25 ngày và lượng 
nước tưới lần đầu cao hơn định mức trên 10 - 15%.

* Tưới nhỏ giọt:

Trong những năm gần đây kỹ thuật tưới nhỏ giọt được đánh giá cao về 
mặt tiết kiệm nước. Hệ thống tưới gồm có máy bơm, có hoặc không có bể 
chứa phân bón, máy lọc, đường ống dẫn, vòi nhỏ giọt (dripper) và các van 
phân phối nước. Trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt, nước được cung cấp cho từng 
khoảnh đất trên cánh đồng và tập trung ở phần hoạt động chủ yếu của bộ 
rễ. Kỹ thuật tưới nhỏ giọt lần đầu tiên được sử dụng trong nhà kính ở Anh vào 
cuối thập niên 1940 và trên đồng ruộng ở Israel vào những năm 1950. Sau 
nhiều năm ứng dụng, người ta đã đi đến kết luận rằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt 
có thể thay thế cho các kỹ thuật tưới bề mặt và tưới phun mưa. Một số vùng 
trồng cà phê ở Brazil, Bờ Biển Ngà và Ấn Độ đã sử dụng kỹ thuật tưới này.

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt có những thuận lợi sau:

- Tiết kiệm nước.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, chất dinh dưỡng được cung cấp 
dễ dàng và đều đặn đến vùng hoạt động của bộ rễ thông qua nước tưới.

- Chi phí vận hành thấp.

- Hạn chế cỏ dại và sâu bệnh.

Tuy nhiên kỹ thuật tưới nhỏ giọt vẫn còn những hạn chế sau:

- Trang thiết bị đắt tiền, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao (hệ thống phải được 
thiết kế và vận hành với độ chính xác cao) đây là trở ngại chính khiến kỹ thuật 
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này không được phổ biến rộng rãi mà chỉ giới hạn trong các vùng có nguồn 
nước khan hiếm.

- Đòi hỏi chất lượng nước cao do các đường ống dẫn rất hẹp nên dễ bị tắc 
bởi các vật cản như bùn, cát, chất hữu cơ…

- Đường ống và thiết bị hay bị hư hỏng, mất mát.

Kết quả bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cà phê 
vối ở Tây Nguyên của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 
cho thấy kỹ thuật tưới này không giúp cho cây ra hoa tập trung và năng suất 
thấp hơn 16% so với kỹ thuật tưới gốc.

* Tưới tiết kiệm:

- Tưới tiết kiệm được cải tiến từ công nghệ tưới nhỏ giọt của nước ngoài, 
đồng thời kế thừa công nghệ tưới tiết kiệm cho cây ăn trái vùng Đông Nam 
Bộ, Ninh Thuận.

- Ưu điểm của hệ thống tưới tiết kiệm (phun mưa tại gốc):

+ Tiết kiệm công lao động kéo ống, cầm ống, cào lá và bón phân.

+ Lắp đặt đơn giản, vật liệu sản xuất trong nước với giá rẻ và có nhiều lựa 
chọn (trung bình 1 hệ thống khoảng 20 - 50 triệu đồng/ha tùy vật liệu).

+ Lưu lượng nước tại mỗi vòi phun cao, 60 - 80 lít/giờ/gốc, thời gian tưới 
lần đầu chỉ cần khoảng 4 - 5 giờ.

+ Kết hợp bón phân qua nước cho phép cung cấp dinh dưỡng đều và chủ 
động. Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm suy thoái và ô nhiễm môi trường.

- Hạn chế của hệ thống:

+ Không có bộ phận điều áp giữa các vòi phun trên cùng 1 đường ống 
nhánh (chiều dài mỗi đường ống nhánh không quá 20 m).

+ Hệ thống đường ống được lắp đặt cố định trên vườn cây nên khó khăn 
trong công tác bảo vệ.

+ Chu kỳ tưới ngắn, khoảng 10 ngày, nên chỉ thuận tiện đối với hệ thống 
bơm vận hành bằng điện.
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Kết quả bước đầu cho thấy khi áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới 

phun mưa tại gốc) cho cây cà phê giúp tiết kiệm được 20% lượng nước tưới.

Lượng nước khoảng 350 - 380 lít/gốc chu kỳ 20 ngày/lần, kết hợp với bón 

phân qua nước cho cây cà phê bằng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới phun mưa 

tại gốc) sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế từ 11,7 - 17,9%.

* Tưới tràn:

Phương pháp tưới này có chi phí vận hành thấp, nhưng đòi hỏi phải có 

nguồn nước dồi dào vì tổn thất trong quá trình tưới rất lớn. Địa hình phù hợp 

cho áp dụng kỹ thuật tưới tràn phải dốc nhẹ. Kỹ thuật tưới tràn dễ gây ra hiện 

tượng xói mòn, rửa trôi. Ngoài ra ở các vùng cà phê bị bệnh rễ hay bị rệp sáp, 

tưới tràn tạo điều kiện cho sâu bệnh lây lan nhanh chóng. Do vậy kỹ thuật 

tưới tràn hiện nay không được khuyến cáo áp dụng.

* Tác động của biện pháp tưới nước đến năng suất cà phê:

Do nhu cầu sinh lý, cây cà phê cần một thời gian khô hạn từ 2 - 3 tháng để 

cây ngừng sinh trưởng và phân hóa mầm hoa, nếu không có thời kỳ khô hạn 

tương đối dài, cây sẽ không phân hóa mầm hoa tập trung nên thường không 

cho năng suất cao. Tuy vậy nếu thời kỳ khô hạn kéo dài quá lâu, đặc biệt trong 

thời kỳ ra hoa sẽ làm cây thiếu nước, hoa quả bị thui, cành khô héo và chết. 

Do vậy một chế độ tưới nước hợp lý vào thời kỳ khô hạn sau khi thu hoạch 

là kỹ thuật giúp điều chỉnh ra hoa tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho đậu 

quả nhằm đạt năng suất cao.

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 

Nguyên hệ thống rễ của cây cà phê chỉ tập trung ở tầng đất từ 30 cm đến 

50 cm và lan ra đến mép tán lá của cây. Vì vậy nếu tưới quá nhiều nước 

thì lớp đất ở khu vùng rễ sẽ bão hòa và trở nên dư thừa và di chuyển kéo 

theo lượng dinh dưỡng ở vùng rễ đến nơi khác gây mất lượng dinh dưỡng 

cần thiết cho cây.
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Một số các nghiên cứu cơ bản đã được Viện Nghiên cứu Cà phê phối hợp 
với đoàn ĐH2 Trường Đại học Thủy lợi trong các năm 1981 - 1983 để xác định 
các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến chế độ tưới. Từ kết quả nghiên cứu tác giả 
đã đề nghị các phân cấp vùng ẩm đối với cà phê vối như sau:

-  Vùng ẩm cây héo: < 25%.

-  Vùng bán khô hạn:  25 - 34%.

-  Vùng ẩm thích hợp: 34 - 46%.

-  Vùng ẩm thừa nước: > 46%.

Khi nghiên cứu các biện pháp tổng hợp để cung cấp nước và giữ ẩm 
cho cà phê trong mùa khô, Lê Ngọc Báu (1995) đã có các kết luận: Trong 
thời gian 2 năm đầu sau trồng mới, tủ gốc kết hợp với tưới gốc với 1 lượng 
40 lít/gốc/lần tưới chu kỳ 20 ngày có thể đảm bảo sinh trưởng vườn cây so 
với biện pháp tưới phun mưa, do vậy tiết kiệm được nước, nguyên vật liệu 
và máy móc.

- Trong những năm kinh doanh, nếu giữ được điều kiện tưới bổ sung thấp 
như vậy kết hợp với tủ gốc, thì biện pháp này có hiệu lực rất kém so với tưới 
phun mưa 360 m3/ha/lần (tương ứng với 40 lít/gốc ở phạm vi bề rộng bộ rễ).

- Tưới phun mưa với mức 300 m3/ha/lần chu kỳ tưới 15 ngày cho thấy có 
tình trạng thiếu nước vào cuối chu kỳ ở tầng đất 0 - 30 cm.

- Tác giả đã đề nghị tưới phun mưa mức tưới 400 - 500 m3/ha/lần, chu kỳ 
tưới 15 - 17 ngày cho cà phê kinh doanh.

Các nghiên cứu mới đây của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 
Tây Nguyên hợp tác với Đại học Leuven của Bỉ cho thấy tưới 390 lít/gốc, chu 
kỳ 22 - 24 ngày/lần đem lại hiệu quả kinh tế nhất.

Trong điều kiện những biến đổi về thời tiết hiện nay (lượng nước tưới cho 
cà phê đang thiếu hụt trầm trọng vào gần cuối mùa khô) thì chế độ tưới nước 
hợp lý  nhằm tiết kiệm nước tưới cho cà phê là yêu cầu cấp bách và việc chọn 
tạo giống chín muộn để giải quyết vấn đề mùa vụ và chế biến là rất hợp lý.
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1.1.3.3. Về tạo hình

Song song với việc chọn tạo ra các giống mới có năng suất cao, chất 
lượng tốt và thích nghi với môi trường thì việc nghiên cứu các biện pháp 
canh tác thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình sinh trưởng cũng như tăng năng 
suất của các giống mới cũng đã được nghiên cứu. Một trong những biện 
pháp kỹ thuật để đảm bảo cây cà phê vối phát triển bền vững là biện pháp 
tạo hình. Tạo hình là một kỹ thuật rất cần thiết để thúc đẩy cây phát triển 
khỏe mạnh, tăng năng suất và tăng tuổi thọ của cây. Bên cạnh đó tạo hình 
tốt còn tạo điều kiện cho các quá trình canh tác khác như làm cỏ bón phân và 
thu hoạch thuận lợi hơn. Để tạo hình cho cây cà phê đúng thì cần phải hiểu 
được các đặc tính về cấu trúc tán của cây cũng như các điều kiện sinh thái của 
từng vùng để áp dụng từng biện pháp thích hợp.

Đối với cây cà phê vối, người ta thường áp dụng hai hệ thống tạo hình 
chính là hệ thống đơn thân và hệ thống đa thân. Trong tạo hình đơn thân 
thường áp dụng biện pháp tạo hình đơn thân có hãm ngọn, chiều cao thân 
để hãm ngọn thường từ 1,6 - 1,8 m (Wintgen, 2005). Phương pháp tạo hình 
này mặc dù có làm giảm một ít năng suất của cây, nhưng nó cũng làm giảm 
sự nguy hại cho cây do mang quá nhiều quả trên cành  cấp 1 trong khi đó cành 
cấp một chưa đủ lớn để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi trái dẫn đến cành 
thường bị chết sau khi thu hoạch (Wintgen, 2005). Ở Costa Rica người ta còn 
sử dụng biện pháp tạo hình 2 thân có hãm ngọn nhiều tầng (thường từ 2 - 3 
tầng), biện pháp này nhằm mục đích tạo tầng mang quả thấp. Hệ thống tạo 
hình đơn thân ở cây cà phê vối hiện nay đã trở nên phổ biến trên thế giới, đặc 
biệt ở những nơi mà lực lượng lao động dồi dào. Mặc dù hệ thống tạo hình 
đơn thân thì công phu hơn, nhưng nó lại tạo điều kiện cho chăm sóc cũng như 
thu hoạch cà phê thuận lợi hơn.

Do có ít cành thứ cấp và sản phẩm thu hoạch chủ yếu ở cành cấp 1 nên 
cây cà phê vối được tạo hình đa thân ở các nước sản xuất cà phê. Kết quả 
nghiên cứu của Wrigley (1988), Forestier (1969) và Snoeck (1982) đều cho 
rằng phương pháp tạo hình đa thân thích hợp đối với cây cà phê vối và cho 
năng suất cao hơn so với phương pháp tạo hình đơn thân.
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Hệ thống tạo hình đa thân có thể được thực hiện trên cả cà phê chè và 
cà phê vối. Đối với cà phê vối, có nhiều cách để tạo hình đa thân, tuy nhiên 
người ta thường áp dụng hai cách chính là đa thân không hãm ngọn và đa 
thân có hãm ngọn. Đối với phương pháp đa thân không hãm ngọn, người ta 
nuôi 3 - 5 thân trên một gốc và thu hoạch trái chủ yếu trên các cành cấp một 
cho đến khi các thân cho năng suất kém thì tiếp tục nuôi thân.

Tại Việt Nam, phần lớn cây cà phê vối được tạo hình đơn thân trừ một số 
vườn cà phê vối ở Đồng Nai, Lâm Đồng được tạo hình đa thân. Cây cà phê vối 
được tạo hình đơn thân ở Việt Nam đã đạt được năng suất vào loại cao nhất 
thế giới, trên 2 tấn nhân/ha so với bình quân của thế giới là 0,7 tấn nhân/ha. 
Bên cạnh đó tạo hình tốt không những làm cho cây sinh trưởng khỏe, hạn 
chế sâu bệnh hại, làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón và từ đó làm tăng 
năng suất cà phê. Kết quả nghiên cứu cho thấy tạo hình đã làm hiệu quả 
phân đạm tăng từ 30 - 65%; hiệu quả phân kali tăng từ 25 - 75% (Trương 
Hồng, 1999).

Theo Trương Hồng và cộng sự (2012), khi điều tra các biện pháp tạo hình 
ở các tỉnh Tây Nguyên cho thấy có 98,7% số hộ tạo hình đơn thân, đặc biệt là 
ở các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai 100% số hộ thực hiện biện pháp tạo hình này. Tại 
Lâm Đồng có 21,1% số hộ áp dụng biện pháp tạo hình đa thân và biện pháp 
này cũng đã mang lại năng suất khá cao, tuy nhiên khi áp dụng biện pháp 
này cũng còn gặp phải một số hạn chế như năng suất giữa các năm biến 
động mạnh, chỉ thu quả trên cành cấp 1 và phải áp dụng chế độ cưa đốn luân 
phiên mới duy trì được năng suất.

1.1.3.4 Về quản lý dinh dưỡng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã có các công 
trình nghiên cứu về tỷ lệ, liều lượng, số lần bón, thời kỳ bón phân NPK, liều 
lượng các loại phân bón trung lượng như lưu huỳnh, phân vi lượng như kẽm, 
bo, phân hữu cơ (Trương Hồng, Tôn Nữ Tuấn Nam, 1999). Đối với cây cà phê 
vối trồng trên đất bazan, năng suất bình quân đạt 3 tấn nhân/ha thì lượng 
bón từ 220 - 250 N, 80 - 100 P2O5 và 200 - 300 K2O (kg/ha), trên các loại đất 
khác năng suất bình quân từ 2 - 2,5 tấn nhân/ha bón 200 - 230 N, 100 - 130 
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P2O5 và 180 - 200 K2O (kg/ha). Khi năng suất vượt so với mức trên thì cứ 1 tấn 
cà phê nhân bội thu bón thêm 70 kg N, 20 kg P2O5 và 70 kg K2O. Ngoài nhu 
cầu về các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali, canxi, magiê, cây cà phê 
cũng đòi hỏi một số các nguyên tố vi lượng để đảm bảo cho quá trình sinh 
trưởng và phát triển, cho năng suất cao, đặc biệt cho quá trình thụ phấn, thụ 
tinh như bo, kẽm. Từ các nghiên cứu, WASI đã khuyến cáo bón phân vi lượng 
kẽm từ 30 - 50 kg ZnSO4/ha; bo ở dạng Borax với lượng từ 10 - 20 kg/ha. WASI 
cũng khuyến cáo sử dụng phân bón hữu cơ cho cà phê kinh doanh (phân 
chuồng) với lượng bón 20 tấn/ha, 2 - 3 năm bón một lần (tùy thuộc vào độ 
phì của đất) thì sẽ giúp cho cây sử dụng phân N, P, K tốt hơn (hệ số sử dụng 
phân khoáng tăng từ 10 - 15% so với không bón phân chuồng) (Trương Hồng 
và ctv., 1999).

1.1.3.5. Về cây che bóng

Trồng cây che bóng trong vườn cà phê có tác dụng hạn chế khả năng 
phát dục của cây, tránh cho cây ra hoa quả quá nhiều dẫn đến kiệt sức, khô 
cành, khô quả. Cây che bóng cũng làm cho quả chín chậm lại, đủ thời gian để 
hạt tích lũy chất dinh dưỡng, đặc biệt hợp chất thơm làm dinh dưỡng tăng 
lên. Sự thay đổi giữa các mùa trong năm và đặc biệt tình trạng khô hạn thiếu 
hụt nước trong cây đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phân hoá mầm 
hoa. Sau thu hoạch cà phê cần một thời gian khô hạn nhất định để phân hoá 
mầm hoa. Thời gian từ 2 - 3 tháng khô hạn càng dài và càng khốc liệt thì sự 
phân hoá mầm hoa càng tập trung. Ngược lại mùa khô hạn ít thì quá trình 
phân hoá mầm hoa thường ít và không tập trung nên không có điều kiện để 
cho năng suất cao (M. K. V. Carr, 2001).

Kết quả nghiên cứu cho thấy cây che bóng đóng vai trò quan trọng cho 
việc điều tiết quá trình ra hoa với cường độ cao của cà phê, do vậy không 
làm cho cây mang quá nhiều quả, hạn chế được hiện tượng ra quả cách năm. 
Trồng cà phê không có cây che bóng thì năng suất cao hơn so với có cây 
che bóng, song chu kỳ khai thác ngắn lại. Các điều tra cho thấy các vườn cà 
phê có cây che bóng đảm bảo kỹ thuật thì sau 25 năm vẫn cho năng suất từ 
3 - 4 tấn nhân/ha, vườn sinh trưởng tốt, trong khi đó các vườn cà phê không 
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có cây che bóng có dấu hiệu bị vàng lá do suy kiệt sinh lý và bị các bệnh từ 
đất tấn công. Duy trì mật độ cây che bóng thích hợp ( 42 cây muồng đen/
ha, tương đương khoảng cách trồng 12 x 24 m) làm tăng hiệu quả sử dụng 
phân bón tới 33% so với vườn cà phê trồng cây che bóng dày hơn (83 cây/ha) 
(Trương Hồng và cs., 1999).

1.2. Sự cần thiết phải soạn thảo Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác 
thích ứng BĐKH trên cây cà phê

Trong những năm qua, BĐKH đã hiện hữu trên khắp các vùng sản xuất nông 
nghiệp của đất nước ta và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cây trồng chủ lực. 
Trong đó có cây cà phê, là cây trồng chính ở vùng Tây Nguyên, một trong những 
vùng nhạy cảm với biến đổi khí hậu.

Cà phê là cây công nghiệp dài ngày, trồng 1 lần cho chu kỳ thu hoạch từ 
20 - 25 năm; nếu chăm sóc tốt, điều kiện sinh thái phù hợp thì chu kỳ kinh 
doanh có thể lên tới 30 năm. Do vậy, năng suất và chất lượng cà phê thu 
hoạch phụ thuộc lớn vào điều kiện sinh thái vùng trồng, các tác động của 
BĐKH có tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà 
phê. Do đó làm giảm hiệu quả kinh tế. Những yếu tố BĐKH tác động đến cây 
cà phê bao gồm:

- Nhiệt độ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp.

- Lượng mưa tăng quá cao hoặc giảm quá thấp.

- Độ ẩm không khí tăng quá cao hoặc giảm quá thấp.

- Cường độ ánh sáng tăng quá cao hoặc giảm quá thấp.

- Tốc độ gió tăng quá mạnh.

1.2.1. Nhiệt độ

Trong các yếu tố khí hậu, nhiệt độ là yếu tố quan trọng mang tính giới 
hạn đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. Phạm vi nhiệt độ 
thích hợp phụ thuộc vào từng loài, từng giống cà phê.

Cà phê vối rất thích hợp với điều kiện nhiệt đới cận xích đạo điển hình. 
Nhiệt độ thích hợp trung bình từ 22 - 26oC, ít thay đổi, mưa nhiều và phân 
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bố trên 9 tháng trong năm, độ ẩm không khí thường xuyên ở gần độ ẩm 
bão hòa.

Cà phê vối chịu rét kém, các rối loạn sinh lý xuất hiện ngay từ nhiệt độ 
8 - 12oC và cây cà phê chết trước điểm đông giá. Nhiệt độ cao cũng gây tác 
hại đối với cây cà phê vối, nhất là không khí thiếu độ ẩm, làm cho lá rụng, các 
ngọn cành, các chồi héo đi và chết.

1.2.2. Lượng mưa

Sau nhiệt độ, lượng mưa là một trong những yếu tố khí hậu quyết định 
đến khả năng sinh trưởng, năng suất và kích thước hạt cà phê.

Cây cà phê vối thường ưa thích với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở những 
vùng có cao độ thấp. Lượng mưa thích hợp hàng năm từ 1.500 - 1.800 mm và 
phân bố tương đối đều trong 9 tháng. Đối với cây cà phê vối là cây thụ phấn 
chéo bắt buộc nên ngoài yêu cầu phải có thời gian khô hạn ít nhất là 2 - 3 
tháng sau giai đoạn thu hoạch để phân hóa mầm hoa thì vao giai đoạn lúc 
cây nở hoa yêu cầu phải có thời tiết khô ráo, không có mưa, mưa phùn hoặc 
sương mù nhiều để quá trình thụ phấn được thuận lợi.

Ở nước ta nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng, lượng mưa phân bố 
không đều. Lượng mưa tập trung khoảng 70 - 80% vào mùa mưa gây nên 
hiện tượng thừa nước. Mùa khô kéo dài từ 3 - 5 tháng nhưng lượng nước chỉ 
chiếm 20 - 30%, do vậy có hiện tượng cây cà phê bị thiếu nước nghiêm trọng 
ở nhiều nơi. Để khắc phục tình trạng này, tưới nước là biện pháp hàng đầu 
trong việc thâm canh tăng năng suất cà phê.

1.2.3. Độ ẩm không khí

Ẩm độ không khí có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng của cây 
trồng. Ẩm độ không khí trên 70% mới thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển 
của cây cà phê. Ẩm độ không khí cao sẽ làm giảm sự mất hơi nước của cây 
qua quá trình bốc thoát hơi nước. Tuy nhiên, nếu ẩm độ không khí quá cao 
lại là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát triển. Ngược lại, nếu ẩm độ 
không khí quá thấp làm cho quá trình thoát hơi nước diễn ra mạnh, sẽ làm 
cho cây bị thiếu nước và héo, đặc biệt là trong các tháng mùa khô có nhiệt độ 
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cao và tốc độ gió lớn. Ẩm độ quá thấp cùng với điều kiện khô hạn, nhiệt độ 
cao dẫn tới hậu quả làm các mầm, nụ hoa bị thui, quả non bị rụng.

1.2.4. Ánh sáng

Trong điều kiện tự nhiên, tổ tiên của các loài cà phê đều là cây sinh sống 
dưới những tán rừng, vì vậy bản chất của cây cà phê là cây ưa che bóng. Tuy 
nhiên trong quá trình trồng trọt và chọn lọc, nhiều giống cà phê đã thích 
nghi dần với môi trường mới không có cây che bóng.

Cà phê vối thích ánh sáng trực xạ yếu. Những nơi có ánh sáng trực xạ với 
cường độ mạnh cần có lượng cây che bóng vừa phải để điều hòa ánh sáng, 
điều hòa quá trình quang hợp.

1.2.5. Gió

Cây cà phê là cây trồng xuất xứ từ vùng nhiệt đới ưa khí hậu nóng ẩm và 
tương đối lặng gió. Tuy nhiên, gió nhẹ là điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông 
không khí, tăng khả năng bốc thoát hơi nước, trao đổi chất của cây và quá 
trình thụ phấn. Gió mạnh hoặc bão sẽ làm rụng lá, quả, gãy cành và thậm chí 
gây đổ cả cây dẫn đến thiệt hại lớn đến năng suất vườn cây. Nhìn chung, các 
vùng trồng cà phê ở nước ta hiện nay đều bị ảnh hưởng của gió hoặc bão. 
Vì vậy, cần có hệ thống cây đai rừng chắn gió chính và phụ, cây che bóng để 
hạn chế tác hại của gió.

Qua nghiên cứu tổng quan (Mục 1.2) chúng ta thấy các nhà nghiên cứu 
đã công bố nhiều công trình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác 
cà phê nhằm thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các công 
trình đã được công bố là các giải pháp còn nhỏ lẻ, chưa hệ thống, chưa đồng 
bộ. Vì vậy, để giúp người trồng cà phê hạn chế thấp nhất những rủi ro của 
BĐKH chúng ta cần sớm biên soạn Tài liệu hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác 
thích ứng với BĐKH trên cây cà phê.
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2. NHỮNG VẤN ĐỀ KH&CN CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG SẢN XUẤT  
CÀ PHÊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Thực tế sản xuất hiện nay cho thấy: Việc trồng tái canh cà phê tại khu vực 
Tây Nguyên và một số vùng trồng khác đã và đang gặp một số trở ngại nhất 
định. Nhiều diện tích trồng lại trên vườn cà phê già cỗi, sau 2 - 3 năm cây có 
biểu hiện vàng lá, rễ cọc, rễ tơ bị thối, cây sinh trưởng kém và có thể bị chết. 
Do vậy cần phải nghiên cứu BĐKH đã tác động đến các yếu tố, thành tố trong 
quá trình sản xuất cà phê:

- Một là: BĐKH gây xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất trồng cà phê:

+ Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tần suất xuất hiện những cơn gió mạnh 
và mưa to. Mưa to kết hợp gió mạnh gây xói mòn, rửa trôi đất và chất dinh 
dưỡng từ đất, làm giảm khả năng giữ nước của đất, dẫn tới suy thoái độ phì 
nhiêu của đất trồng và tầng đất canh tác sẽ mỏng dần.

+ Điều này đặc biệt quan trọng với các vùng khô hạn và bán khô hạn, 
nhất là khi chúng kết hợp với yếu tố nhiệt độ tăng lên và mưa tập trung.

- Hai là: BĐKH ảnh hưởng đến tính bền vững của nguồn nước:

Biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán vào 
mùa khô, lũ lụt vào mùa mưa từ đó ảnh hưởng đến tính ổn định và bền vững 
của nguồn nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất nông nghiệp 
nói chung và sản xuất cà phê nói riêng.

- Ba là: BĐKH làm tăng hoạt động của sâu bệnh hại:

Biến đổi khí hậu kéo theo hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, làm thay đổi 
các điều kiện thiết yếu của môi trường sống (nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, thức 
ăn...), một số loại sinh vật có mức độ thích nghi kém sẽ bị loại bỏ (bị chết), 
dẫn đến làm mất cân bằng sinh thái, gây phát sinh nhiều loại dịch bệnh mới 
trên cà phê.

- Bốn là: BĐKH làm gia tăng những cơn mưa trái mùa:

+ Biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến thất thường (không tuân 
theo quy luật cũ), thay đổi về lượng và sự phân phối lượng mưa theo mùa, 
vùng nhiệt độ bình quân tăng, số ngày cực nóng và cực lạnh tăng.
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+ Mưa trái mùa trong thời kỳ cà phê nở hoa làm ảnh hưởng tới quá trình 

đậu quả, nhất là đối với cà phê vối.

+ Mưa trong thời kỳ thu hoạch sẽ làm công việc phơi sấy cà phê gặp khó 

khăn hơn. Cà phê sau khi thu hoạch không kịp làm khô sẽ giảm chất lượng 

cà phê nhân và cà phê tách.

Từ những vấn đề trên, chúng ta thấy rằng, để ứng phó với BĐKH trên cây 

cà phê một cách hiệu quả nhất, nội dung Bộ tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật 

canh tác cà phê cần được đề cập đồng bộ, hệ thống với các nội dung sau đây:

(1) Lựa chọn, sử dụng giống có tính thích ứng của vùng.

(2) Lựa chọn vùng đất trồng cà phê phù hợp.

(3) Xử lý, cải tạo đất trồng cà phê.

(4) Trồng cây trồng xen, cây che bóng và tủ gốc cho cà phê.

(5) Kỹ thuật trồng, thời vụ trồng cà phê hợp lý.

(6) Sử dụng, bón phân hợp lý cho cà phê.

(7) Tưới nước cho cà phê.

(8) Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại (IPM) trên cà phê.

(9) Kỹ thuật tạo hình cho cà phê.

3. CÁCH TIẾP CẬN

3.1. Phương pháp tiếp cận điều tra

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực tế thực hành CSA của dự án WB7 ở các 

tỉnh thuộc dự án và các mô hình thực hành khác về việc canh tác, sản xuất và 

tưới cho cây cà phê nhằm đánh giá, rút ra kinh nghiệm, các mặt ưu, khuyết 

điểm của từng mô hình từ đó làm cơ sở đề xuất hướng dẫn các biện pháp kỹ 

thuật canh tác cây cà phê thích ứng biến đổi khí hậu.
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3.2. Phương pháp tiếp cận kế thừa

Kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến 
kỹ thuật canh tác cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu làm cơ sở khoa học 
đề xuất hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác cà phê thích ứng biến 
đổi khí hậu.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BĐKH TRÊN CÂY CÀ PHÊ
4.1. Tình hình sản xuất cà phê tại các vùng trồng chính

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam, tổng diện tích canh tác cà phê ở Việt Nam hiện nay khoảng 687.245 ha 
cà phê, sản lượng năm 2018 ước tính 1.623.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 
2,92 tỷ USD (Cục Trồng trọt, 2019).

Tại Đắk Lắk, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk, 
sản lượng cà phê niên vụ 2018 - 2019 ước đạt 459.785 tấn, tăng 11.975 tấn 
so với niên vụ 2016 - 2017, diện tích trồng cà phê trên toàn tỉnh năm 2019 
là 204.808 ha, tăng 1.071 ha so với niên vụ trước. Tính đến hết niên vụ, các 
địa phương thực hiện tái canh cà phê được 26.818 ha, đạt 64,48% kế hoạch, 
riêng năm 2018 thực hiện tái canh được 4.862 ha, đạt 71% kế hoạch. Xuất 
khẩu cà phê Đắk Lắk đạt 191.169 tấn, giảm 9.993 tấn so với niên vụ trước. Kim 
ngạch xuất khẩu đạt 365 triệu USD, giảm 80,23 triệu USD so với niên vụ trước, 
nguyên nhân do giá cà phê trong năm 2019 giảm mạnh. Năng suất cà phê 
nhân trung bình trên địa bàn toàn tỉnh ước khoảng 3,5 - 4 tấn/ha.

Tại Bình Phước, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 
Phước, sản lượng cà phê niên vụ 2018 - 2019 đạt 31.825 tấn, tổng diện tích 
cà phê trên địa bàn toàn tỉnh đạt 15.034 ha, trong đó diện tích trồng mới là 
230 ha, tổng diện tích cho sản phẩm 14.180 ha, năng suất cà phê nhân trung 
bình trên địa bàn toàn tỉnh đạt 22,44 tạ/ha. Theo kế hoạch năm 2020, tăng 
diện tích trồng cà phê trên địa bàn toàn tỉnh lên 16.500 ha, trong đó diện tích 
trồng mới thêm 1.466 ha, sản lượng cà phê trên địa bàn toàn tỉnh đạt 37.505 
tấn, năng suất cà phê nhân trung bình đạt 25,90 tạ/ha. Vùng trồng cà phê 



29SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

chính ở Bình Phước là Huyện Bù Đăng (địa phận tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông, 
có điều kiện khí hậu, sinh thái tương đồng với Tây Nguyên) với 11.442 ha.

4.2. Kết quả tổng hợp các biện pháp quản lý tổng hợp trên cây cà phê

4.2.1. Giống cà phê

Theo kết quả điều tra trên các vùng trồng cà phê trọng điểm ở Tây 
Nguyên và Đông Nam Bộ, cơ cấu giống cà phê chủ yếu là các giống do Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu chọn tạo (TR4, 
TR9, TR11, TR14, TR15...) chiếm 60%. Với năng suất chất lượng ổn định, khả 
năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của thời tiết (khô hạn, mưa nhiều...), 
kháng bệnh gỉ sắt, tuyến trùng. Đặc biệt, giống cà phê TR14, TR15 là bộ giống 
chín muộn (thời gian chín vào tháng 11, 12) nên có khả năng thu hoạch rải 
vụ, giảm áp lực nhân công thu hái cà phê. Ngoài ra có 40% số hộ nông dân 
được hỏi sử dụng các bộ giống cà phê địa phương (Xanh Lùn, cà phê Dây, 
Thiện Trường...), với bộ giống địa phương này đa phần đều cho năng suất cà 
phê nhân cao, phù hợp với một số tiểu vùng khí hậu đại diện.

4.2.2. Đất trồng cà phê

Đất trồng cà phê đòi hỏi phải có tầng canh tác dày trên 0,7 m; tơi xốp, có 
khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt, thành phần cơ giới từ trung bình đến hơi 
nặng. Về hóa tính cây cà phê có thể trồng trên đất pHKCl từ 4,5 - 6,5, song thích 
hợp nhất là từ 4,5 - 5,0. Hàm lượng mùn và các chất hữu cơ trong đất là yếu 
tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng vườn cây, hàm lượng mùn thích hợp 
trong đất trồng cà phê phải trên 3%.

Giống TR4 năng suất cao trên 7 tấn/ha Giống TR5 năng suất trên 5 tấn/ha
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4.2.3. Đào hố và xử lý đất

Đa phần tại các vùng trồng chính ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trồng cà 
phê với khoảng các 3 m x 3 m (tương ứng với mật độ 1.100 cây/ha).

Thiết kế hàng theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn ở những nơi có 
độ dốc cao.

Đa phần các hộ trồng cà phê đào hố vào cuối mùa khô với kích thước hố 
80 x 80 x 80 cm (hố trồng tái canh cà phê thì không đào trùng với hố cà phê đã 
thanh lý). Sau khi đào hố tiến hành bón lót với lượng phân phổ biến sau: 18 kg 
phân chuồng:1 kg vôi:0,5 kg lân nung chảy/hố. Thông thường, trước khi trồng 
nông hộ trồng cà phê thường xử lý hố bằng 20 - 30 g thuốc có chứa hoạt chất 
Ethoprophos nhằm hạn chế tuyến trùng, kiến, mối gây hại rễ cà phê.

Yêu cầu các yếu tố lý tính đất trồng cà phê

Thiết kế và đào hố trồng
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4.2.4. Trồng cây chắn gió, cây che bóng và cây trồng xen, tủ gốc cho cây cà phê

4.2.4.1. Cây chắn gió tạm thời

Tại các vùng trồng cà phê hiện nay, số 
hộ có trồng cây chắn gió tạm thời cho cà 
phê chiếm 50% tổng số hộ. Đối tượng trồng 
cây che bóng phổ biến được áp dụng là cây 
muồng hoa vàng (Crotalaria spp.), gieo giữa 
2 hàng cà phê để che bóng, giữ ẩm tạm thời 
và tăng cường chất hữu cơ cho vườn cà phê, 
tăng khả năng cố định đạm cho đất.

4.2.4.2. Trồng cây che bóng

- Cây che bóng có tác dụng sau: Cải thiện tiểu khí hậu trong vườn cây, bảo 
vệ cây trồng chính, hạn chế thiệt hại do mưa đá và gió hại, hạn chế sự mất 
nước do bốc thoát hơi nước, bảo vệ và nâng cao độ phì đất.

- Nhược điểm của cây che bóng: Tốn công cắt tỉa hàng năm, là chỗ trú ẩn 
của một số loại dịch hại, hạn chế năng suất cà phê và không có sản phẩm thu 
hoạch hàng năm.

- Một số loại cây che bóng phổ biến:

+ Cây keo dậu (Leucaena sp.) được trồng với khoảng cách 9 x 12 m  đến 
12 x 12 m.

+ Cây muồng đen (Cassia siamea) với khoảng cách trồng 12 x 24 m đến 
24 x 24 m.

Lô cà phê có cây chắn gió tạm thời

Cây muồng đen che bóng Cây keo dậu che bóng
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4.2.4.3. Cây trồng xen lâu năm

Theo kết quả điều tra, hiện nay có tới 60% số hộ được hỏi có trồng xen 
trong vườn cà phê, trong đó đối tượng cây trồng xen phổ biến trong vườn cà 
phê là cây hồ tiêu chiếm 65%, cây ăn quả (bơ, sầu riêng...) cũng là đối tượng 
trồng xen phổ biến chiếm 35% tổng diện tích trồng xen, mục tiêu trồng cây 
ăn quả vừa là đối tượng trồng xen cho hiệu quả kinh tế cao, vừa là cây che 
bóng cho vườn cà phê. Trồng xen là một trong những biện pháp kỹ thuật 
thích ứng với biến đổi khí hậu được áp dụng hiệu quả nhất trên cây cà phê. 
Mật độ trồng xen cây ăn quả phổ biến khoảng 85 - 90 cây/ha cà phê, mật độ 
trồng xen hồ tiêu phổ biến là 300 - 400 trụ tiêu/ha cà phê.

a) Trồng xen hồ tiêu trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 
15o,điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 
mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl: 3,7 - 6,0.

+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 
trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 
vườn tái canh và đối với vườn cà phê vối đang kinh doanh không quá 10%.

Giống hồ tiêu sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm 
quyền công nhận

- Mật độ - khoảng cách trồng:

Cây hồ tiêu trồng xen kẽ giữa 4 cây cà phê, trồng ngang bằng với mặt 
hố để hạn chế đọng nước. Khoảng cách, mật độ trồng xen cây hồ tiêu trong 
vườn cà phê có thể chọn lựa một trong các trường hợp sau:

+ Khoảng cách: 3 x 6 m (mật độ 555 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách: 3 x 9 m (mật độ 370 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách: 6 x 6 m (mật độ 278 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.
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- Tiêu chuẩn cây giống trồng xen:

+ Cây giống hồ tiêu 4 - 6 tháng tuổi đối với hom lươn, 2 - 3 tháng tuổi đối 
với hom thân, chồi có từ 4 lá đến 6 lá thuần thục. Lá xanh tốt, có kích thước 
và hình dạng đặc trưng của giống.

+ Cây không bị sâu bệnh hại và được huấn luyện với ánh sáng 70 - 80% từ 
15 - 20 ngày trước khi đem trồng.

b) Trồng xen cây bơ trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 
15º, điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 
mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl 3,7 - 6,0.

+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 
trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 
vườn tái canh và không quá 10% đối với vườn cà phê đang kinh doanh.

Giống bơ sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm quyền 
công nhận.

- Mật độ, khoảng cách trồng:

+ Cây bơ trồng xen trong vườn cà phê với mật độ trồng 55 - 69 cây/ha. 
Trồng thay thế vào hố cà phê. Có thể chọn lựa một trong các khoảng cách 
sau để trồng:

+ Khoảng cách 12 x 12 m (mật độ 69 cây/ha), cây bơ trồng trên hố cà phê. 
Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.041 cây/ha;

+ Khoảng cách 12 x 15 m (mật độ 55 cây/ha), cây bơ trồng trên hố cà phê. 
Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.055 cây/ha;

Chú ý: Trồng ngang bằng với mặt hố để tránh ngập úng. Nếu sử dụng 
giống bơ Booth 7 trồng xen nên trồng thêm các giống TA1 và Reed để tăng 
khả năng đậu quả của giống bơ Booth 7.
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- Tiêu chuẩn cây bơ giống trồng xen: Cây sinh trưởng khỏe, thân cây 

thẳng và cao từ 40 - 60 cm; đường kính thân trên 0,6 cm; phần thân ghép có ít 

nhất 6 lá; lá ngọn đã thuần thục, cứng cáp; vỏ cây không bị tổn thương, phạm 

vào phần gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép cách mặt bầu 

từ 15 - 20 cm, đã liền và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch sâu bệnh, mặt bầu 

không có cỏ dại. Tuổi xuất vườn từ 3 - 4 tháng sau khi ghép.

c) Trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 

15º, điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 

mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl 3,7 - 6,0.

+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 

trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 

vườn tái canh và không quá 10% đối với vườn cà phê đang kinh doanh.

Giống sầu riêng sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm 

quyền công nhận.

- Mật độ, khoảng cách trồng:

+ Cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê với mật độ trồng 55 - 69 cây/

ha. Trồng thay thế vào hố cà phê. Có thể chọn lựa một trong các khoảng cách 

sau để trồng:

+ Khoảng cách 12 x 12 m (mật độ 69 cây/ha), cây cà phê có khoảng cách 

trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.041 cây/ha.

+ Khoảng cách 12 x 15 m (mật độ 55 cây/ha), cây cà phê có khoảng cách 

trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.055 cây/ha.

- Tiêu chuẩn cây giống trồng xen: Chiều cao cây sầu riêng giống phải 

đạt 35 - 40 cm; cây thẳng, vững chắc; có trên 3 cành cấp 1; vết ghép liền và 

tiếp hợp tốt; đường kính thân (đo trên vết ghép 2 cm) phải đạt trên 0,8 cm; 
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số lá trên thân chính phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành ghép đến 
đỉnh chồi; lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt; cây được huấn luyện ánh sáng 
hoàn toàn từ 10 - 15 ngày; tuổi cây xuất vườn từ 5 - 7 tháng tuổi sau khi ghép.

4.2.4.4. Tủ gốc, ép xanh cho cà phê

Tác dụng của biện pháp tủ gốc đối với cây cà phê được chỉ ra một số điểm 
như sau: giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại, bổ sung chất hữu cơ cho đất khi ép 
xanh. Hiện nay, vật liệu tủ gốc cho cà phê chủ yếu là rơm rạ; vật liệu ép xanh 
được sử dụng chính là thân cây chắn gió tạm thời (muồng hoa vàng). Quá 
trình tủ gốc, ép xanh được thực hiện vào cuối mùa mưa, vật liệu tủ phải cách 
gốc từ 10 - 15 cm.

4.2.5. Kỹ thuật trồng cà phê

4.2.5.1. Thời vụ trồng

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trồng từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 7 hàng năm.

4.2.5.2. Tiêu chuẩn cây giống

+ Tiêu chuẩn cây giống thực sinh:

Kích thước bầu đất: 13 - 14 cm x 23 - 24 cm.

Tuổi cây: 6 - 8 tháng.

Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 - 30 cm.

Số cặp lá thật: 5 - 6 cặp lá.

Đường kính gốc: 3 - 4 mm, có một rễ mọc thẳng.

Cây giống không bị sâu bệnh hại.

Tủ gốc cho cà phê Tạo bồn cho cà phê
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Lưu ý: Đất ươm cây giống lấy tầng đất mặt 0 - 30 cm, đất tơi xốp, sạch 
nguồn bệnh, hàm lượng mùn cao (> 3%). Không được lấy đất ươm cây giống 
ở những vùng đã trồng cà phê.

+ Tiêu chuẩn cây ghép:

Ngoài các tiêu chuẩn như cây thực sinh, chồi ghép phải có chiều cao  
> 10 cm tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh.

Cây giống phải đuợc huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 - 15 
ngày trước khi trồng và không bị sâu bệnh hại.

Kiểm tra rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng, loại bỏ những lô cây 
giống bị bệnh thối rễ hoặc rễ bị biến dạng.

+ Tiêu chuẩn cây bầu lớn:

Tuổi cây: 16 - 18 tháng.

Kích thuớc bầu: 25 - 30 x 40 cm.

Chiều cao: 50 - 60 cm.

Số cặp cành: 2 - 4.

Cây sạch bệnh, bộ rễ phát triển bình thường.

Cây giống thực sinh Cây giống ghép Cây giống bầu lớn
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4.2.5.3.  Kỹ thuật trồng

Đào giữa hố với độ sâu 25 - 30 cm để tiến hành trồng. Cắt đáy bầu khoảng 
1 cm, xé túi bầu và đặt bầu vào hố, để mặt bầu thấp hơn mặt đất tự nhiên 
khoảng 10 cm, lấp đất và lèn nhẹ chung quanh bầu.

4.2.6. Bón phân cho cây cà phê

4.2.6.1. Nhu cầu về nguyên tố đa lượng

Cây cà phê cần nhiều nguyên tố dinh dưỡng khác nhau trong suốt quá 
trinh sinh trưởng, ra hoa, đậu quả, nhưng yếu tố chủ yếu là đạm, lân và kali.

- Nhu cầu về đạm: Cây cà phê cần nhiều N nhất vào mùa mưa, thời kỳ 
quả phát triển mạnh và tạo cành lá mới cho năm sau. Hàm lượng N trong cây 
cà phê biến động từ 1,5 - 2,0% trọng lượng khô, trong hạt chứa từ 3,5 - 4,5%. 
Đạm tham gia cấu thành năng suất từ 32,6 - 49,4%. Đạm cần thiết cho cây cả 
trong giai đoạn vườn ươm, KTCB và kinh doanh... Các dạng đạm mà cây hút 
ở dạng NH4

+ và NO3
-, cung cấp đủ đạm với một lượng thích hợp sẽ giúp cây 

hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng khác. Nếu bón đạm quá cao cây cà phê sẽ 
không hút được kali, hoặc bón đạm trong nhiều năm sẽ gây hiện tượng chua 
đất, hàm lượng nhôm di động trong đất tăng, cây hút kali hạn chế, gây thối 
đầu rễ tơ.

- Nhu cầu về lân: Hàm lượng lân trong lá, thân, cành biến động từ 0,07 
- 0,15%, trong hạt chứa 0,35 - 0,50% trọng lượng khô. Lân chỉ tham gia cấu 
thành năng suất từ 7,8 - 8,6%. So với đạm và kali thì nhu cầu lân của cà phê 
kinh doanh chỉ bằng từ 20 - 30%. Lân giữ vai trò quan trọng trong việc phát 
triển hệ thống rễ, giúp cây hoàn thành quá trình thụ phấn thụ tinh và hình 
thành quả tốt, tăng sức đề kháng cho cây. Việc bón lân quá cao, nhất là lân 
nung chảy sẽ làm giảm khả năng hút kẽm và gây đối kháng với kali trong đất, 
trong cây.

- Nhu cầu về kali: Hàm lượng kali trong cây biến động từ 1,1 - 1,6%, 
trong hạt từ 3,0 - 3,7%. Cà phê cần nhiều kali khi cây đã bước vào thời kỳ kinh 
doanh, đặc biệt là ở các vườn cao sản. Trong thời kỳ phát triển quả cho đến 
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khi quả thành thục và chín nhu cầu về kali của cây gia tăng. Đối với cà phê 
kinh doanh, kali là yếu tố quan trọng thứ hai sau đạm.

Bón kali đầy đủ giúp cây hút các chất dinh dưỡng khác tốt hơn; tăng khả 
chịu hạn, chịu mặn, chịu rét; đồng thời tăng cường sinh trưởng làm cho cây 
ít bị nhiễm sâu bệnh. Kali có tác dụng làm giảm tỷ lệ rụng quả, tăng trọng 
lượng nhân cà phê và chiếm 27,4 - 44,7% cấu thành năng suất.

4.2.6.2. Nhu cầu về nguyên tố trung, vi lượng

Một số yếu tố trung và vi lượng cần thiết cho cà phê là lưu huỳnh (S), 
canxi (Ca), magiê (Mg), kẽm (Zn), bo (B).

- Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê vối kinh doanh: Cây cà 
phê sinh trưởng, phát triển cần các chất dinh dưỡng: C, H, O lấy từ không khí; 
N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, B... lấy từ đất.

Trong 1 tấn cà phê nhân có chứa 34,5 - 40 kg N; 6,5 - 7 kg P2O5; 35,5 - 40 kg 
K2O; 0,8 - 1,2 kg S; 1,9 - 2,7 kg Ca; 1 - 1,5 kg Mg; 8 - 12 g Zn; 13 - 18 g B...

Cây cà phê cũng cần dinh dưỡng để tăng trưởng thân, cành lá và tích lũy 
trong vỏ quả cà phê.

- Căn cứ vào năng suất cà phê: Cần phải bón vào đất với lượng phân bón 
cao hơn lượng dinh dưỡng lấy đi từ đất do phải bù hoàn lại lượng dinh dưỡng 
bị mất đi do quá trình canh tác như mất đi do xói mòn, do rửa trôi, do nắng, 
do gió, do bị giữ chặt trong đất mà cây không sử dụng được. Ngoài ra lượng 
phân bón được bón vào đất có thể cao hơn để nhằm mục đích duy trì và cải 
thiện độ phì nhiêu của đất.

- Căn cứ vào đặc điểm đất đai:

+ Đất tốt bón lượng phân ít hơn.

+ Đất xấu bón phân nhiều hơn.

+ Thường thì đất đỏ có độ phì đất tốt hơn so với đất xám.

+ Bảng khuyến cáo lượng phân bón cho cà phê kinh doanh như sau:
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Bảng 1. Lượng phân bón cho cà phê từ năm thứ 4 trở đi,  
năng suất 3,5 - 4,0 tấn/ha

Loại phân
Kg/ha/lần

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

Phân đạm sulphat 200

Phân urê 180 180 160

Lân nung chảy 350 350

Kali clorua 160 170 170

Lần 1: Cùng với đợt tưới nước lần 2 (tháng 1 - tháng 2)

Lần 2: Vào đầu mùa mưa (tháng 5 - tháng 6)

Lần 3: Vào giữa mùa mưa (tháng 7 - tháng 8)

Lần 4: Vào cuối mùa mưa (tháng 9 - tháng 10)

Khi năng suất cao hơn mức năng suất nói trên thì cần bón lượng phân bội 
thu. Cứ 1 tấn cà phê nhân tăng thêm/ha cần được bón thêm 150 kg urê + 100 
kg lân nung chảy + 120 kg kali clorua/ha.

4.2.7. Tưới nước cho cà phê

Trong điều kiện sản xuất cà phê ở Tây Nguyên, nước tưới là biện pháp có 
tính chất quyết định đến năng suất do đáp ứng các yêu cầu sinh trưởng, trổ 
hoa và nuôi hoa của cây cà phê.

- Nhu cầu nước đối với sinh trưởng của cây cà phê: Khí hậu nhiệt đới gió 
mùa tạo nên 2 mùa tương phản nhau rõ rệt ở Tây Nguyên, đó là mùa khô và 
mùa mưa. Mùa khô thường bắt đầu vào tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 4 
năm sau. Gió mùa Đông Bắc đổ bộ vào đất liền khi gặp dãy Trường Sơn gây 
mưa ở các tỉnh ven biển miền Trung, sau đó trở thành khô hanh ở Tây Nguyên 
tạo thành mùa khô với những đặc trưng như ít mây, nhiều nắng, gió mạnh, 
bốc hơi nhiều và tình trạng khô hạn kéo dài. Lượng mưa ở các tháng mùa 
khô chỉ chiếm 10 - 15% tổng lượng mưa của cả năm vì vậy mùa khô là một 
trở ngại trong sản suất nông nghiệp, đặc biệt là cây ngắn ngày và một số cây 
lâu năm có bộ rễ ăn nông như cây cà phê.
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Mặc khác, cây cà phê vối có bộ rễ ăn nông, phân bố tập trung ở tầng 0 
- 30 cm nên khả năng chịu hạn của cây cà phê vối rất thấp so với nhiều loại 
cây lâu năm khác.

- Nhu cầu nước đối với quá trình nở hoa: Cà phê vối là cây thụ phấn chéo bắt 
buộc, hoa của một cây không thể tự thụ phấn để hình thành quả và hạt được mà 
bắt buộc phải nhận phấn từ một cây khác. Vì vậy, vườn cây được nở hoa đồng 
loạt, tập trung là điều kiện cần thiết giúp quá trình thụ phấn thuận lợi.

Các chồi ngủ trên những cành ngang sẽ phân hóa thành các mầm hoa 
khi gặp nhiệt độ thấp hay phải trải qua một thời gian khô hạn kéo dài từ 2 
- 3 tháng. Trong thời gian ra hoa nếu gặp mưa hay sương mù nhiều sẽ ảnh 
hưởng đến quá trình thụ phấn dẫn đến năng suất thấp.

Trong điều kiện khí hậu ở Tây Nguyên, sau khi trải qua một thời gian khô 
hạn từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau các chồi ngủ đã được phân hóa thành 
các mầm hoa. Sau khi được tưới đủ nước các mầm hoa phát triển rất nhanh 
và chỉ sau 6 - 8 ngày là hoa nở. Sau khi được thụ tinh và hình thành quả, quả 
cà phê vối sẽ trải qua một thời kỳ “ngủ nghỉ”, quả hầu như ngừng sinh trưởng 
khoảng 3 - 4 tháng, sau đó quả bắt đầu tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, lúc 
đó thường trùng vào các tháng đầu mùa mưa ở Tây Nguyên.

- Xác định thời điểm tưới: Việc xác định thời điểm tưới lần đầu khi nụ hoa 
đã phân hóa đầy đủ sẽ góp phần giúp cây cà phê nở hoa tập trung. Khi các 
mầm hoa phát triển đầy đủ ở đốt ngoài cùng của các cành là thời điểm cần 
tưới. Thông thường độ ẩm cần tưới được xác định cao hơn độ ẩm cây héo vì 
tại độ ẩm cây héo, cây trồng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng 
và phát triển. Độ ẩm cần tưới ở tầng 0 - 30 cm được xác định cho đất bazan 
là khoảng 27%.

- Tưới nước cho cây cà phê: Qua kết quả điều tra, có 97% số hộ trồng cà 
phê có tưới cho cây cà phê. Trong đó hình thức tưới phổ biến được áp dụng 
nhất là phương pháp tưới phun mưa trên cao chiếm 50%, do hình thức tưới 
này đơn giản, tiết kiệm nhân công tưới. Hình thức tưới tại gốc (tưới dí) chiếm 
40% tổng số hộ điều tra. Còn lại là các hộ sử dụng phương pháp tưới nước tiết 
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kiệm tại gốc chiếm < 10%. Hình thức tưới tiết kiệm tại gốc có ưu điểm là tiết 
kiệm được nhân công tưới, có thể kết hợp bón phân qua nước, nhưng nhược 
điểm là chi phí đầu tư ban đầu cao, thời gian tưới lâu không theo kịp các đợt 
ra hoa của cà phê.

Bảng 2. Lượng nước và chu kỳ tưới cho cây cà phê

Loại vườn

Lượng nước tưới
Chu kỳ tưới

(ngày)Tưới phun
(m3/ha/lần)

Tưới gốc
(lít/gốc/lần)

Tưới tiết kiệm
(lít/gốc/lần)

Cà phê KTCB 300 - 500 150 - 300 100 - 150 20 - 25

Cà phê kinh 
doanh

600 - 700 400 - 500 300 - 350 20 - 25

4.2.8. Phòng trừ sâu bệnh hại cà phê

Để phòng trừ sâu bệnh hại trên vườn cà phê cần áp dụng đồng bộ các 
biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

- Biện pháp sử dụng giống sạch bệnh, giống chống bệnh: Sử dụng cây 
giống cà phê sạch bệnh, sử dụng các loại giống cà phê có khả năng chống 
chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết tại địa phương, có khả 
năng cho năng suất cao và phát triển bền vững, đã được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận.

- Biện pháp canh tác:

+ Mật độ trồng thích hợp, trồng đúng thời vụ.

+ Quản lý cỏ dại hợp lý.

Tưới gốc có kiểm soát Tính toán thời gian tưới hợp lý
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+ Bón phân cân đối và đầy đủ.

+ Tưới tiêu nước hợp lý.

+ Tạo hình, tỉa cành.

+ Trồng cây che bóng, cây chắn gió (muồng đen), cây chắn gió tạm thời 
(muồng hoa vàng), trồng xen (cây ăn quả, cây hồ tiêu…) hợp lý trong vườn 
cà phê.

+ Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh 
trên đồng ruộng, thu gom tập trung và tiêu hủy.

-  Biện pháp cơ học, vật lý, thủ công:

+ Sử dụng các loại bẫy đèn để bắt côn trùng trưởng thành, bẫy dính…

+ Bắt con trưởng thành bằng tay, vợt; loại bỏ các ổ trứng bằng tay…

+ Kỹ thuật làm đất: cày bừa, phơi đất.

-  Biện pháp sinh học:

+ Bảo vệ những sinh vật có ích (thiên địch) trong tự nhiên như: nhện, bọ 
rùa, bọ ngựa, ong…

+ Sử dụng các chế phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên, chế phẩm vi 
sinh trừ sâu bệnh.

+ Nuôi một số côn trùng có ích hoặc đối kháng với côn trùng có hại, 
rồi thả ra môi trường tự nhiên: kiến đen (Dolichoderus thoracicus), kiến vàng 
(Oecophylla smaragdina), nấm Trichoderma spp., nấm ký sinh côn trùng thuộc 
các chi Beauveria, Metarhizium…

- Biện pháp hóa học: Ðây là biện pháp cuối cùng sau khi áp dụng các 
biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng 
gây thiệt hại về kinh tế. Khi sử dụng thuốc phải thực hiện theo nguyên tắc 4 
đúng và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Sử dụng thuốc 
an toàn với thiên địch: Lựa chọn thuốc ít độc hại, chọn thời gian và phương 
thức xử lý ít ảnh hưởng với thiên địch. Thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh 
hại trên vườn cà phê phải nằm trong danh mục được cho phép sử dụng. Khi 
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sử dụng phải tuân theo các quy định an toàn cho người lao động và các quy 
định an toàn thực phẩm.

Đối tượng sâu hại trên cây cà phê ở các vùng trồng chính tại Tây Nguyên 
và Đông Nam Bộ bao gồm: Rệp sáp hại quả (Planococcus kraunhien Kwana 
và Ferrisia virgata Cockerell, mọt đục quả (Stephanoderes hampei Ferrari), ve 
sầu hại cà phê... Đối tượng bệnh hại cà phê chủ yếu là bệnh vàng lá thối rễ 
do tuyến trùng (Paratylenchus coffeae, Meloidogyne spp....) kết hợp với nấm 
hại rễ Fusarium, Rhizoctonia spp. gây hại. Bệnh khô cành khô quả do nấm 
Colletotrichum spp. gây hại. Bệnh gỉ sắt do nấm Hemileia vastatrix Berkeley & 
Broome gây nên. Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa và gây hại mạnh 
vào cuối mùa mưa, tác hại làm rụng lá, làm cho cây suy yếu, năng suất thấp, 
nếu bị nặng thì cây có thể bị chết.

4.2.9. Tạo hình cho cà phê

- Tập tính ra hoa cà phê: Hoa cà phê chỉ phát triển trên những đoạn cành 
được hình thành từ năm trước, rất hiếm khi hoa ra lại trên các đốt đã mang 

Rệp sáp hại quả cà phê Trứng rệp sáp trong các kẽ quả

Rệp sáp hại rễ cà phê
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quả vì vậy trên một cành cà phê thường thấy có 3 đoạn cành khác nhau: đoạn 
cành đã mang quả, đoạn cành đang mang quả và đoạn cành tơ mới hình 
thành (cành dự trữ).

- Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cà phê:

+ Nguyên tắc:

Đảm bảo cây có bộ tán cân đối, cây sinh trưởng khỏe.

Cành phân bố khá đều theo không gian hợp lý, thông thoáng

Thực hiện cắt/tỉa cành thường xuyên.

Bổ sung tán bị khuyết.

+ Hãm ngọn:

Để bảo đảm cho các cành cơ bản mọc khoẻ, cây phải được bấm ngọn 
2 - 3 lần.

Lần 1: Khi thân chính cao 1,2 - 1,4 m với cây thực sinh và 1,0 - 1,1 m với 
cây ghép.

Lần 2: Khi có 50 - 70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2 thì có thể tiến 
hành nuôi chồi vượt trên đỉnh tán cũ. Mỗi thân nuôi một chồi cao 0,3 - 0,4 m 
và duy trì độ cao của cây từ 1,6 - 1,7 m, các chồi vượt khác phải được loại bỏ 
thường xuyên.

4.3. Hiệu quả của mô hình áp dụng thực hành CSA

Trong quá trình điều tra, đoàn công tác có tham quan mô hình sản xuất 
cà phê “Dự án thí điểm công nghệ tiết kiệm nước cho cây cà phê vối áp dụng cảm 

Năm đầu ra quả ở cành cấp 1 Những năm sau ra quả ở cành thứ cấp
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biến và công nghệ tưới thông minh” của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến, 
với quy mô 2 ha. Địa chỉ tại xã Quảng Hiệp - huyện Cư M’ Gar - tỉnh Đắk Lắk.

- Giống sử dụng: Mô hình sử dụng giống cà phê vối TR4 do Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chuyển giao năm 2010, là giống cà phê 
có tiềm năng năng suất cao (5 - 7 tấn cà phê nhân, tùy thuộc vào điều kiện thâm 
canh), có khả năng kháng bệnh gỉ sắt.

- Hình thức trồng: Cà phê được trồng xen cùng với hồ tiêu, mật độ trồng 
cà phê khoảng 730 cây/ha tương ứng với khoảng cách 4,5 m x 3 m, mật độ 
trồng hồ tiêu khoảng 370 trụ/ha tương ứng với mật độ 9 m x 3 m, nông 
hộ sử dụng 100% trụ tiêu dạng trụ sống chủ yếu là cây keo dậu (Leucaena 
leucocephala), nhằm mục đích điều hòa tiểu sinh thái cho vườn cây.

- Các biện pháp canh tác: Mô hình sử dụng hệ thống tưới thông minh 
kết hợp bón phân cho cây cà phê và cây hồ tiêu nên giảm được 10% chi phí 
phân bón và 20% chi phí nhân công (tưới nước, bón phân), ngoài ra sử dụng 
các biện pháp canh tác bền vững như, bổ sung phân hữu cơ hàng năm cho cà 
phê với lượng bón khoảng 10 kg phân chuồng/cây, tăng cường bón vôi cho 
vườn cà phê với lượng bón khoảng 700 kg/ha/năm (tương ứng 1 kg vôi/cây), 
tủ gốc cho cây cà phê cũng được áp dụng cho mô hình này.

- Hiệu quả kinh tế mang lại: Với diện tích 2 ha mô hình sản xuất cà phê 
“Dự án thí điểm công nghệ tiết kiệm nước cho cây cà phê vối áp dụng cảm biến 
và công nghệ tưới thông minh” áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật 
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu của hợp tác xã Quyết Tiến. Niên vụ 2019, 
HTX thu về 7 tấn cà phê nhân (tương đương năng suất 3,5 tấn/ha) và 36 tạ 
hồ tiêu khô (tương ứng với năng suất 18 tạ/ha). So với các nông hộ sản xuất 
cà phê đại trà, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu, năng suất cà phê trung bình là 4,5 tấn/ha 
và chi phí trung bình cho 1 ha sản xuất cà phê khoảng 70 triệu đồng/ha. Thì 
hiệu quả kinh tế của mô hình “Dự án thí điểm công nghệ tiết kiệm nước cho cây 
cà phê vối áp dụng cảm biến và công nghệ tưới thông minh” tăng hiệu quả kinh 
tế hơn 62,1% so với các nông hộ sản xuất đại trà.
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Bảng 3. So sánh hiệu quả kinh tế của mô hình hồ tiêu CSA  
và mô hình sản xuất đại trà

Chỉ tiêu Mô hình cà phê CSA Mô hình sản xuất đại trà

Năng suất cà phê (tấn/ha) 3,5 4,5

Năng suất hồ tiêu (tạ/ha) 18 -

Tổng thu nhập (triệu đồng) 202 144

Chi phí sản xuất (triệu đồng) 80 70

Lợi nhuận (triệu đồng) 120 74

Hiệu quả kinh tế (%) 162,1 100

5. MỤC TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
- Giảm thời gian kiến thiết cơ bản (KTCB) là 3 năm (1 năm trồng mới + 2 

năm chăm sóc).

- Góp phần giảm chi phí đầu vào từ 10 - 20%.

- Năng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh:

+ Trên đất bazan: > 3 tấn nhân/ha.

+ Trên các loại đất khác: > 2 tấn nhân/ha.

- Tăng hiệu quả kinh tế so với các biện pháp quản lý mà nông dân đã áp dụng.

- Chu kỳ kinh doanh > 20 năm.
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PHẦN I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng cho các vườn cà phê vối kinh doanh trồng ở Tây 

Nguyên nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo 
vệ môi trường sinh thái.

2. CĂN CỨ XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN
- Báo cáo tổng hợp thực hiện các kỹ thuật CSA trên các loại cây trồng (Báo 

cáo số 2 sản phẩm của gói thầu CS9/TC3/CPO/2019).

- Tiêu chuẩn ngành 10TCN 478 - 2001: Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc 
và thu hoạch cà phê vối.

- Tiêu chuẩn ngành 10TCN 479 - 2001: Quy trình nhân giống cà phê vối 
bằng phương pháp ghép.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9278 - 2012: Cà phê quả tươi - Yêu cầu kỹ thuật.

- Quy trình tái canh cà phê vối (Ban hành kèm theo Quyết định  
số 2085 /QĐ-BNN-TT, ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT).

- Kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tiết kiệm 
chi phí đầu vào đối với cà phê ở Tây Nguyên”.
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PHẦN II. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC  
VÀ THU HOẠCH CÀ PHÊ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

I. YÊU CẦU SINH THÁI
1. NHIỆT ĐỘ

Trong các yếu tố khí hậu, nhiệt độ là yếu tố quan trọng mang tính giới 
hạn đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. Phạm vi nhiệt độ 
thích hợp phụ thuộc vào từng loài, từng giống cà phê.

Cà phê vối rất thích hợp với điều kiện nhiệt đới cận xích đạo điển hình. 
Nhiệt độ thích hợp trung bình từ 22 - 26oC, ít thay đổi, mưa nhiều và phân 
bố trên 9 tháng trong năm, độ ẩm không khí thường xuyên ở gần độ ẩm 
bão hòa.

Cà phê vối chịu rét kém, các rối loạn sinh lý xuất hiện ngay từ nhiệt độ 
8 - 12oC và cây cà phê chết trước điểm đông giá. Nhiệt độ cao cũng gây tác 
hại đối với cây cà phê vối, nhất là không khí thiếu độ ẩm, làm cho lá rụng, các 
ngọn cành, các chồi héo đi và chết.

2. LƯỢNG MƯA
Sau nhiệt độ, lượng mưa là một trong những yếu tố khí hậu quyết định 

đến khả năng sinh trưởng, năng suất và kích thước hạt cà phê.

Cây cà phê vối thường ưa thích với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở những 
vùng có cao độ thấp. Lượng mưa thích hợp hàng năm từ 1.500 - 1.800 mm và 
phân bố tương đối đều trong 9 tháng. Đối với cây cà phê vối là cây thụ phấn 
chéo bắt buộc nên ngoài yêu cầu phải có thời gian khô hạn ít nhất là 2 - 3 
tháng sau giai đoạn thu hoạch để phân hóa mầm hoa thì vao giai đoạn lúc 
cây nở hoa yêu cầu phải có thời tiết khô ráo, không có mưa, mưa phùn hoặc 
sương mù nhiều để quá trình thụ phấn được thuận lợi.
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Ở nước ta nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng, lượng mưa phân bố 
không đều. Lượng mưa tập trung khoảng 70 - 80% vào mùa mưa gây nên 
hiện tượng thừa nước. Mùa khô kéo dài từ 3 - 5 tháng nhưng lượng nước chỉ 
chiếm 20 - 30%, do vậy có hiện tượng cây cà phê bị thiếu nước nghiêm trọng 
ở nhiều nơi. Để khắc phục tình trạng này, tưới nước là biện pháp hàng đầu 
trong việc thâm canh tăng năng suất cà phê.

3. ÁNH SÁNG
Trong điều kiện tự nhiên, tổ tiên của các loài cà phê đều là cây sinh sống 

dưới những tán rừng, vì vậy bản chất của cây cà phê là cây ưa che bóng. Tuy 
nhiên trong quá trình trồng trọt và chọn lọc, nhiều giống cà phê đã thích nghi 
dần với môi trường mới không có cây che bóng.

Cà phê vối thích ánh sáng trực xạ yếu. Những nơi có ánh sáng trực xạ với 
cường độ mạnh cần có lượng cây che bóng vừa phải để điều hòa ánh sáng, 
điều hòa quá trình quang hợp.

4. Điều kiện đất đai

- Đất có độ dốc < 15o, điều kiện tưới nước thuận lợi.

- Tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt.

- Mực nước ngầm sâu hơn 100 cm.

- Hàm lượng hữu cơ tầng 0 - 20 cm (đất mặt) > 2,5%.

- pHKCl: 4,5 - 6,5.

- Không trồng trên những diện tích cà phê bị nhiễm bệnh vàng lá, thối 
rễ do tuyến trùng và nấm trong đất gây hại nặng dẫn đến phải thanh lý, cần 
chuyển đổi sang cây trồng khác.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
1. CHUẨN BỊ ĐẤT TRỒNG

- Đất trồng cà phê đòi hỏi phải có tầng canh tác dày trên 0,7 m; tơi xốp, 
có khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt, thành phần cơ giới từ trung bình đến 
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hơi nặng. Về hóa tính cây cà phê có thể trồng trên đất pHKCl từ 4,5 - 6,5, song 
thích hợp nhất là từ 4,5 - 5,0. Hàm lượng mùn và các chất hữu cơ trong đất là 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng vườn cây, hàm lượng mùn thích 
hợp trong đất trồng cà phê phải trên 3%.

- Để tránh các tác động của BĐKH cần lưu ý chọn vùng đất trồng cà phê 
phù hợp, đối với vùng đất dốc cần tiến hành làm đường đồng mức để tránh 
xói mòn, rửa trôi đất trong quá trình canh tác.

- Thời gian làm đất: Ngay sau khi kết thúc mùa mưa. Cày đất (bằng máy), 
sử dụng cày 1 lưỡi, cày 2 lần ở độ sâu 40 cm theo chiều ngang và chiều dọc 
của lô. Phơi đất với thời gian ít nhất 2 tháng, sau đó tiến hành bừa ở độ sâu 20 
- 30 cm theo chiều ngang và dọc của lô. Trong quá trình bừa tiến hành nhặt 
rễ còn sót lại trong vườn và đốt để tiêu hủy nguồn bệnh.

- Trước khi bừa lần 1 tiến hành rải 1000 kg vôi bột/ha.

- Đối với vườn cà phê tái canh, trước khi tái canh cà phê cần tiến hành 
phân tích mật độ tuyến trùng gây hại cà phê ở độ sâu 0 - 50 cm để xác định 
phương thức tái canh ngay nếu mật độ tổng số các loại tuyến trùng trong đất 
< 100 con/100 g đất và 150 con/5 g rễ.

2. Đào hố, bón lót
2.1.  Đào hố

- Có thể đào hố bằng máy hoặc thủ công.

- Thời gian đào hố: vào cuối mùa khô ( tháng 3 - 4).

Yêu cầu các yếu tố lý tính đất trồng cà phê
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- Khoảng cách hố: 3 x 3 m (mật độ 1.111 hố/ha).

- Kích thước hố: 80 x 80 x 80 cm (dài x rộng x sâu), hố trồng tái canh cà 
phê không đào trùng với hố cà phê đã  trồng trước.

2.2. Bón lót

- Phân chuồng hoai mục, vôi, phân lân trộn đều với lớp đất mặt cho 
xuống hố, với lượng bón như sau: 18 kg phân chuồng + 1 kg vôi bột + 0,5 kg 
lân nung chảy/hố.

- Công việc đào hố và bón lót phải được hoàn thành ít nhất 01 tháng 
trước khi trồng.

2.3. Xử lý hố trồng

Cần xử lý tuyến trùng trong hố trước khi trồng ít nhất 15 ngày bằng một 
trong các loại thuốc sau: Clinoptilolite (Map logic 90WP) hoặc Ethoprophos 
(Vimoca 10GR), liều sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.

3. GIỐNG VÀ TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG
3.1. Giống

- Sử dụng giống cà phê được cấp có thẩm quyền công nhận, được phép 
sản xuất, kinh doanh.

- Cây giống phải được nhân từ vườn nhân giống của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh giống có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây công 
nghiệp cây ăn quả lâu năm theo Thông tư số 44/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 
tháng 4 năm 2012.

- Sử dụng các giống do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 
Nguyên nghiên cứu chọn tạo (TR4, TR9, TR11, TR14, TR15...) đây là các giống 
tốt cho năng suất chất lượng ổn định, khả năng chống chịu với các yếu tố 
bất lợi của thời tiết (khô hạn, mưa nhiều...), kháng bệnh gỉ sắt, tuyến trùng. 
Đặc biệt, giống cà phê TR14, TR15 là bộ giống chín muộn (thời gian chín vào 
tháng 11, 12) nên có khả năng thu hoạch rải vụ, giảm áp lực nhân công thu 
hái cà phê. Ngoài ra có thể sử dụng các giống cà phê địa phương (Xanh Lùn, 
cà phê Dây, Thiện Trường...), với bộ giống địa phương này đa phần đều cho 
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năng suất cà phê nhân cao, phù hợp với một số tiểu vùng khí hậu đại diện.

3.2. Tiêu chuẩn cây giống

3.2.1. Tiêu chuẩn cây thực sinh

- Tuổi cây: 6 - 8 tháng.

- Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 - 30 cm.

- Số cặp lá thật: 5 - 6.

- Đường kính gốc: 3 - 4 mm.

- Kích thước bầu đất: 13 - 14 cm x 23 - 24 cm.

- Cây sinh trưởng khỏe, không bị sâu bệnh, đặc biệt không bị bệnh thối rễ.

3.2.2. Tiêu chuẩn cây ghép

- Ngoài các tiêu chuẩn như cây thực sinh, chồi ghép phải có chiều cao > 
10 cm tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh, chồi được 
ghép tối thiểu 02 tháng trước khi trồng.

- Cây ghép sinh trưởng khỏe, vết ghép tiếp hợp tốt, không bị sâu bệnh.

- Cây giống phải được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 - 15 
ngày trước khi trồng và không bị sâu bệnh hại.

- Kiểm tra hệ thống rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng. Loại bỏ 
những lô cây giống bị bệnh thối rễ.

3.2.3. Tiêu chuẩn cây bầu lớn

- Tuổi cây: 16 - 18 
tháng.

- Kích thuớc bầu: 
25 - 30 x 40 cm.

- Chiều cao: 50  
- 60 cm.

- Số cặp cành: 2 - 4.

- Cây sạch bệnh, bộ rễ phát triển bình thường.

Cây giống thực sinh Cây giống ghép Cây giống bầu lớn
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3.3. Ươm cây giống

3.3.1. Chuẩn bị đất

- Lựa chọn đất không có nguồn bệnh và tuyến trùng để đóng bầu sản 
xuất cây giống. Đất được phơi ải hoặc xử lý nhiệt, trộn với phân chuồng hoai 
làm bầu giống theo tỷ lệ 3 m3 đất:1 m3 phân chuồng hoai:15 kg phân lân 
nung chảy.

- Cách xử lý đất đóng bầu:

+ Xử lý đất đóng bầu lần đầu bằng thuốc hóa học Ethoprophos + Copper 
Hydroxide hoặc xử lý xông hơi bằng Basamid 5 kg trên 100 m2 đất để tiêu diệt 
tuyến trùng và nấm.

+ Có thể tủ PE vào những tháng mùa khô với lớp đất mỏng từ 10 - 15 cm.

3.3.2. Ươm hạt

- Hạt giống cà phê được ủ cho đến khi trương mầm, sau đó gieo trên 
luống đất đã được xử lý có độ dày từ 20 - 25 cm, chiều rộng luống 1,0 - 1,2 
m, đất phải được sàng mịn, bằng phẳng, các hạt gieo không chồng lên nhau. 
Sau khi gieo tiến hành lấp đất lại với độ dày khoảng 1,0 - 1,2 cm. Dùng ô doa 
hoặc vòi hoa sen tưới nước hàng ngày nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh.

- Kích thước bầu để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt tùy 
thuộc vào từng loại cây giống: Đối với cây giống thực sinh 6 - 8 tháng tuổi, 
kích thước bầu là 12 - 13 x 22 - 23 cm; cây ghép 10 - 12 tháng tuổi kích thước 
bầu 15 x 25 cm. Khi cắm cây vào bầu cần chú ý chọc lỗ đủ sâu tương ứng với 
chiều dài của rễ, cắm cây con xuống, sau đó nhấc nhẹ lên và nén đất chặt lại, 
tránh bị cong rễ.

- Không để bầu cây tiếp xúc với nền đất đã bị nhiễm nguồn tuyến trùng 
và bệnh hại.

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước, xáo váng, đảo cây, tưới bổ sung các loại 
phân bón đa, trung lượng, cho cây sinh trưởng tốt. Không tưới lượng nước 
quá nhiều, tạo điều kiện cho các loại nấm gây hại phát triển.
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- Trong trường hợp kiểm tra vẫn còn nguồn tuyến trùng và nấm bệnh 
trong bầu cây giống cần tiến hành tưới bổ sung chế phẩm sinh học hoặc các 
loại thuốc hóa học nêu trên từ 1 - 2 lần tùy thuộc vào mật độ tuyến trùng và 
nấm, thời gian giữa 2 lần cách nhau 15 - 20 ngày.

4. TRỒNG MỚI
4.1. Thời vụ trồng

Bắt đầu vào mùa mưa và kết thúc trước khi vào mùa khô 1,5 - 2 tháng. 
Thời vụ trồng ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ 15 tháng 5 đến 15 
tháng 8 hàng năm.

4.2. Kỹ thuật trồng

- Ngay trước khi trồng, tiến hành đào một hố nhỏ ở giữa hố trồng với độ 
sâu 30 - 35 cm và rộng hơn bầu đất để có thể điều chỉnh cho các cây trồng 
được thẳng hàng. Dùng dao cắt  cách đáy bầu 1 - 2 cm để loại bỏ phần rễ cọc 
bị cong ở đáy bầu, rạch bầu cẩn thận để tránh làm vỡ bầu đất, đặt bầu xuống 
hố sao cho mặt bầu thấp hơn mặt đất 10 - 15 cm (trồng âm), lấp đất và nén 
chặt đất xung quanh bầu.

- Sau trồng mới, tiến hành xăm xới đất sau những trận mưa lớn và trồng 
dặm kịp thời những cây chết, khi đất đủ ẩm. Việc trồng dặm phải xong trước 
khi kết thúc mùa mưa 1,5 - 2 tháng.

4.3. Tạo bồn

Việc tạo bồn được tiến hành trước khi mùa mưa chấm dứt từ 1 - 2 tháng. 
Trong năm đầu, kích thước bồn rộng 1 m và sâu 0,15 - 0,20 m. Các năm sau 
bồn được mở rộng theo tán cây cho đến khi bồn đạt được kích thước ổn định: 
rộng 2 - 2,5 m và sâu 0,15 - 0,20 m. Khi vét đất tạo bồn cần hạn chế tối đa sự 
tổn thương cho rễ cà phê.

4.4. Giữ ẩm

Vào cuối mùa mưa, cần tiến hành tủ gốc, ép xanh để giữ ẩm bằng vật liệu 
hữu cơ như rơm rạ, cây phân xanh, cây đậu đỗ... Vật liệu tủ phải cách gốc cà 
phê 10 - 15 cm. Hố ép xanh đào ở vị trí mép tán cà phê có kích thước sâu từ 
25 - 30 cm; rộng từ 20 - 30 cm.
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5. Trồng cây đai rừng
5.1. Đai rừng chính

Gồm 2 hàng muồng đen (Cassia siamea), cách nhau 2 m, cây cách cây 2 
m, trồng nanh sấu. Tùy theo địa hình và tốc độ gió của từng vùng, khoảng 
cách giữa 2 đai rừng chính từ 200 - 300 m. Đai rừng chính được bố trí thẳng 
góc với hướng gió chính (có thể xiên một góc 60o).

5.2. Đai rừng phụ

Gồm một hàng muồng đen hoặc cây ăn quả, trồng cách nhau 6 - 9 m và 
được thiết kế thẳng góc với đai rừng chính.

6. Cây che bóng, chắn gió và cây trồng xen
6.1. Trồng cây che bóng, chắn gió tạm thời

- Sử dụng cây muồng hoa vàng (Crotalaria spp.) gieo giữa hàng cà phê 
để che bóng, giữ ẩm tạm thời, đồng thời tăng chất hữu cơ cho vườn cà phê. 
Hỗn hợp 2 loại cây muồng hoa vàng 
hạt lớn và hạt nhỏ với nhau để gieo.

- Hạt cây che bóng được gieo 
vào đầu mùa mưa vào giữa 2 hàng 
cà phê (cách 2 - 3 hàng cà phê có 1 
hàng cây che bóng) cho cà phê kiến 
thiết cơ bản.

Tủ gốc cho cà phê Tạo bồn cho cà phê

Lô cà phê có cây chắn gió tạm thời
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6.2. Cây che bóng, chắn gió lâu dài

- Cây che bóng có tác dụng sau: Cải thiện tiểu khí hậu trong vườn cây, bảo 
vệ cây trồng chính, hạn chế thiệt hại do mưa đá và gió hại, hạn chế sự mất 
nước do bốc thoát hơi nước, bảo vệ và nâng cao độ phì đất.

- Nhược điểm của cây che bóng: Tốn công cắt tỉa hàng năm, là nơi trú ẩn 
của một số loại dịch hại, hạn chế năng suất cà phê và không có sản phẩm thu 
hoạch hàng năm.

- Một số loại cây che bóng phổ biến:

+ Cây keo dậu (Leucaena sp.) được trồng với khoảng cách 9 x 12 m đến 
12 x 12 m.

+ Cây muồng đen (Cassia siamea) với khoảng cách trồng 12 x 24 m đến 
24 x 24 m.

6.3. Trồng xen cây lâu năm, cây ngắn ngày

- Một số loại cây ăn quả lâu năm, cây ăn quả tán thưa có thể trồng xen 
(như sầu riêng khoảng cách trồng thích hợp là 24 x 24 m).

- Trồng xen cây đậu đỗ, lạc vào giữa 2 hàng cà phê KTCB, để băng cây 
ngắn ngày cách hàng cà phê tối thiểu 0,7 m.

6.3.1. Trồng xen hồ tiêu trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 
15°, điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 
mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl: 3,7 - 6,0.

Cây muồng đen che bóng Cây keo dậu che bóng
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+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 
trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 
vườn tái canh và đối với vườn cà phê vối đang kinh doanh không quá 10%.

Giống hồ tiêu sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm 
quyền công nhận

- Mật độ - khoảng cách trồng:

Cây hồ tiêu trồng xen kẽ giữa 4 cây cà phê, trồng ngang bằng với mặt 
hố để hạn chế đọng nước. Khoảng cách, mật độ trồng xen cây hồ tiêu trong 
vườn cà phê có thể chọn lựa một trong các trường hợp sau:

+ Khoảng cách: 3 x 6 m (mật độ 555 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách: 3 x 9 m (mật độ 370 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách: 6 x 6 m (mật độ 278 cây tiêu/ha), cây cà phê có khoảng 
cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

- Tiêu chuẩn cây giống trồng xen:

+ Cây giống hồ tiêu 4 - 6 tháng tuổi đối với hom lươn, 2 - 3 tháng tuổi đối 
với hom thân, chồi có từ 4 lá đến 6 lá thuần thục. Lá xanh tốt, có kích thước 
và hình dạng đặc trưng của giống.

+ Cây không bị sâu bệnh hại và được huấn luyện với ánh sáng 70 - 80% từ 
15 - 20 ngày trước khi đem trồng.

6.3.2. Trồng xen cây bơ trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 
15º, điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 
mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl 3,7 - 6,0.

+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 
trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 
vườn tái canh và không quá 10% đối với vườn cà phê đang kinh doanh.
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Giống bơ sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm quyền 
công nhận.

- Mật độ, khoảng cách trồng:

Cây bơ trồng xen trong vườn cà phê với mật độ trồng 55 - 69 cây/ha. 
Trồng thay thế vào hố cà phê. Có thể chọn lựa một trong các khoảng cách 
sau để trồng:

+ Khoảng cách 12 x 12 m (mật độ 69 cây/ha), cây bơ trồng trên hố cà phê. 
Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách 12 x 15 m (mật độ 55 cây/ha), cây bơ trồng trên hố cà phê. 
Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

Chú ý: Trồng ngang bằng với mặt hố để tránh ngập úng. Nếu sử dụng 
giống bơ Booth 7 trồng xen nên trồng thêm các giống TA1 và Reed để tăng 
khả năng đậu quả của giống bơ Booth 7.

- Tiêu chuẩn cây bơ giống trồng xen: Cây sinh trưởng khỏe, thân cây 
thẳng và cao từ 40 - 60 cm; đường kính thân trên 0,6 cm; phần thân ghép có ít 
nhất 6 lá; lá ngọn đã thuần thục, cứng cáp; vỏ cây không bị tổn thương, phạm 
vào phần gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép cách mặt bầu 
từ 15 - 20 cm, đã liền và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch sâu bệnh, mặt bầu 
không có cỏ dại. Tuổi xuất vườn từ 3 - 4 tháng sau khi ghép.

6.3.3. Trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê vối

- Điều kiện trồng xen:

+ Diện tích trồng cà phê vối đủ các điều kiện sau: Độ dốc vườn nhỏ hơn 
15º, điều kiện nước tưới thuận lợi; tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt; 
mực nước ngầm sâu hơn 100 cm; pHKCl 3,7 - 6,0.

+ Diện tích trồng cà phê vối có tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến 
trùng hoặc nấm trong đất gây hại không quá 5% đối với vườn trồng mới, 
vườn tái canh và không quá 10% đối với vườn cà phê đang kinh doanh.

Giống sầu riêng sử dụng trồng xen là loại giống đã được các cấp có thẩm 
quyền công nhận.
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- Mật độ, khoảng cách trồng:

Cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê với mật độ trồng 55 - 69 cây/
ha. Trồng thay thế vào hố cà phê. Có thể chọn lựa một trong các khoảng cách 
sau để trồng:

+ Khoảng cách 12 x 12 m (mật độ 69 cây/ha), cây sầu riêng trồng trên hố 
cà phê. Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

+ Khoảng cách 12 x 15 m (mật độ 55 cây/ha), cây sầu riêng trồng trên hố 
cà phê. Cây cà phê có khoảng cách trồng 3 x 3 m, mật độ: 1.110 cây/ha.

- Tiêu chuẩn cây giống trồng xen: Chiều cao cây sầu riêng giống phải 
đạt 35 - 40 cm; cây thẳng, vững chắc; có trên 3 cành cấp 1; vết ghép liền và 
tiếp hợp tốt; đường kính thân (đo trên vết ghép 2 cm) phải đạt trên 0,8 cm; 
số lá trên thân chính phải hiện diện đủ từ 1/3 chiều cao của cành ghép đến 
đỉnh chồi; lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt; cây được huấn luyện ánh sáng 
hoàn toàn từ 10 - 15 ngày; tuổi cây xuất vườn từ 5 - 7 tháng tuổi sau khi ghép.

7. LÀM CỎ
- Đối với cà phê trồng dặm hoặc ghép cải tạo thay giống mới: Cần làm 

sạch cỏ trên hàng hoặc trong bồn từ 4 - 5 lần/năm.

- Đối với cà phê kinh doanh: Làm sạch cỏ từ 3 - 4 lần/năm. Lần cuối cùng 
nên kết hợp với việc vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho thu hoạch bằng cách 
đào rãnh (hố) ép toàn bộ tàn dư thực vật và cỏ trên lô.

- Đối với đất dốc: Làm cỏ theo băng, không làm cỏ trắng toàn bộ diện tích.

- Hàng năm vào đầu mùa khô phải tiến hành diệt cỏ dại xung quanh 
vườn cà phê để chống cháy.

8. BÓN PHÂN
8.1.  Phân hữu cơ

- Định kỳ 1 - 2 năm bón một lần với lượng bón 10 - 15 kg/cây phân chuồng 
hoai mục. Nếu không có phân chuồng hoai mục, bón phân hữu cơ sinh học 
hoặc hữu cơ vi sinh với lượng bón 2 - 3 kg/cây/năm. Có thể bón kết hợp với 
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một số chế phẩm sinh học có tác dụng hạn chế tuyến trùng và đối kháng với 
một số nấm bệnh hại trong đất.

- Phân hữu cơ được bón theo rãnh vào đầu hay giữa mùa mưa, rãnh được 
đào dọc theo một bên thành bồn rộng 20 cm, sâu 25 - 30 cm, cần lấp đất lại 
sau khi bón phân. Các năm sau, rãnh được đào ở các hướng khác nhau.

8.2.  Phân hóa học

- Liều lượng bón:

Bảng 4. Định lượng phân bón cho 1 ha cà phê vối (kg/ha/năm)

Năm
Lượng phân bón thương phẩm Phân hỗn hợp

Urê Sunphat 
amon (SA)

Lân nung 
chảy Kali clorua NPK

Kiến thiết cơ bản

Có định lượng 
dinh dưỡng 
tương đương 
với phân đơn

Năm trồng mới 130 - 150 - 550 70

Năm 2 200 100 550 150

Năm 3 250 150 550 200

Kinh doanh

Đất bazan 400 - 450 200 - 250 450 - 550 350 - 400

Đất khác 350 - 400 200 - 250 550 - 750 300 - 350

- Thời kỳ bón:

+ Riêng năm trồng mới: Toàn bộ phân lân được bón lót. Phân urê và kali 
được chia đều và bón 2 lần trong mùa mưa.

+ Lượng phân bón trên (sau năm trồng mới) được chia thành 4 lần bón/
năm như sau:

Lần 1 (giữa mùa khô kết hợp với tưới nước lần 2): Bón 100% phân SA 
(sunphat amon).

Lần 2 (đầu mùa mưa): 30% urê, 30% kali, 100% phân lân.

Lần 3 (giữa mùa mưa): 40% urê, 30% kali.

Lần 4 (trước khi kết thúc mùa mưa 1 tháng): 30% urê, 40% kali.
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+ Trong thời kỳ kinh doanh, nếu năng suất cao hơn mức bình quân nói 
trên, cần bón tăng thêm cho 1 tấn cà phê nhân bội thu là 150 kg urê + 100 kg 
lân nung chảy + 120 kg kali clorua/ha.

- Cách bón: Bón phân khi đất đủ ẩm. Phân lân rải đều trên mặt cách gốc 
30 - 40 cm, không nên trộn phân lân nung chảy với phân đạm, phân kali và 
đạm có thể trộn đều và bón ngay. Vào thời kỳ kiến thiết cơ bản hoặc các vườn 
cà phê trên đất dốc phải đào rãnh để bón phân. Ở vườn cà phê kinh doanh 
khép tán, phân được rải theo tán cà phê, xăm xới đất để lấp trên phân.

8.3. Phân bón lá

- Sử dụng phân bón lá chuyên dùng (NUCAFE).

- Số lần phun: 2 - 4 lần, cách nhau từ 25 - 30 ngày.

- Nồng độ: 0,5 - 0,6%.

- Phun kỹ trên và dưới mặt lá.

- Phun khi trời dâm mát, tránh nắng gắt và mưa.

- Thời điểm phun: Từ tháng 5 đến tháng 9.

- Khi gặp hạn trong mùa mưa, hoặc giai đoạn mưa dầm cần bổ sung phân 
bón lá chuyên dùng kịp thời.

9. QUẢN LÝ TƯỚI NƯỚC
9.1. Thời điểm tưới và chu kỳ tưới

Cây cà phê ưa ẩm, ở trong điều kiện vườn trồng khó khăn về nguồn nước 
cây thường được trồng xen với các loại cây khác. Khi độ ẩm của vườn cà phê  
xuống còn từ 28 - 30% độ ẩm tối đa đồng ruộng; hoặc quan sát vườn cây có 
biểu hiện héo lá vào ban ngày thì tiến hành tưới. Chu kỳ tưới từ 1 lần/ tháng đến 
2 lần/ tháng, theo nhu cầu nước của cây ứng với giai đoạn sinh trưởng và được 
chia ra làm 2 thời kỳ:

- Thời kỳ trước khi ra hoa tưới, lượng nước tưới 125 - 130 lít/gốc cây/ lần.

- Thời kỳ cà phê ra hoa và tạo quả, cần tưới nhiều nước tưới mức tưới mỗi 
lần từ 500 - 520 lít/gốc cây/lần.
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Trong khi tưới cần theo dõi lượng mưa để điều chỉnh lượng nước tưới hay 
chu kỳ tưới cho phù hợp với điều kiện thực tế (lượng mưa 35 - 40 mm có thể 
thay thế cho 1 lần tưới).

9.2. Kỹ thuật tưới

Áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa, bố trí 1cây/vòi tưới phủ bề mặt gốc 
cây, kết hợp với bón phân. Nguồn nước tưới lấy từ sông, hồ chứa, giếng nước 
ngầm... với yêu cầu chất lượng nước xử lý để đảm bảo không bị tắc vòi. Cấu 
tạo hệ thống tưới phun mưa là cố định; ống cấp vào vòi phun được lắp đặt 
trên nó có thể di chuyển xung quanh gốc tưới. Dựa trên nhu cầu sử dụng 
nước và yêu cầu chất lượng nguồn nước, chọn biện pháp xử lý lọc nước phù 
hợp để đạt tiêu chuẩn (chi tiết Phụ lục 1).

10. TẠO HÌNH
10.1. Tạo hình cơ bản

- Nuôi thân: Nếu trồng 1 cây/hố phải tiến hành nuôi thêm 1 thân phụ 
ngay từ năm đầu tiên ở vị trí càng sát mặt đất càng tốt. Trồng 2 cây/hố không 
được nuôi thêm phân phụ trừ trường hợp cây bị khuyết tán. Đối với cây ghép 
cải tạo giống thì nuôi từ 1 - 2 chồi ghép.

- Hãm ngọn:

+ Lần đầu: Đối với cà phê thực sinh, cà phê ghép cải tạo hãm ngọn ở độ 
cao 1,2 - 1,3 m. Đối với cà phê ghép, hãm ngọn ở độ cao 1 - 1,1 m.

+ Lần thứ hai: Khi có 50 - 70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2, bộ khung 
cành đã ổn định tiến hành nuôi chồi vượt trên đỉnh tán. Mỗi thân nuôi 1 chồi 
cao 0,4 m và duy trì độ cao của cây từ 1,6 - 1,7 m.

10.2. Cắt tỉa cành

Khi cây cà phê bước vào kinh doanh cần cắt tỉa cành 2 lần/năm.

- Lần thứ nhất: Ngay sau khi thu hoạch, gồm các công việc:

+ Cắt bỏ các cành vô hiệu (cành khô, cành bị sâu bệnh, cành vòi voi…), 
chú ý tỉa kỹ cành vô hiệu ở phần trên đỉnh tán.
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+ Cắt ngắn các đoạn cành già cỗi ở xa trục thân chính để tập trung dinh 
dưỡng nuôi cành thứ cấp bên trong, tỉa bỏ cành yếu, cành tăm.

+ Cắt bỏ cành mọc chạm mặt đất.

- Lần thứ 2: Vào giữa mùa mưa, tiến hành tỉa thưa cành thứ cấp mọc ở 
những vị trí không thuận lợi (nằm sâu trong tán lá, mọc thẳng đứng, mọc chen 
chúc nhiều cành thứ cấp trên cùng một đốt) để tán cây được thông thoáng.

10.3. Vặt chồi vượt

Các chồi vượt phải được vặt bỏ thường xuyên trong năm, đặc biệt trong 
mùa mưa, 1 tháng 1 lần.

III. SÂU BỆNH HẠI CHÍNH HẠI CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP 
PHÒNG TRỪ

Áp dụng giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM.

1. Các giải pháp quản lý chung
Để phòng trừ sâu bệnh hại trên vườn cà phê cần áp dụng đồng bộ các 

biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

- Biện pháp sử dụng giống sạch bệnh, giống chống bệnh:

Sử dụng cây giống cà phê sạch bệnh, sử dụng các loại giống cà phê có 
khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết tại địa 
phương, có khả năng cho năng suất cao và phát triển bền vững, đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

- Biện pháp canh tác:

+ Mật độ trồng thích hợp, trồng đúng thời vụ.

+ Quản lý cỏ dại hợp lý.

+ Bón phân cân đối và đầy đủ.

+ Tưới tiêu nước hợp lý.

+ Tạo hình, tỉa cành.
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+ Trồng cây che bóng, cây chắn gió (muồng đen), cây chắn gió tạm thời 
(muồng hoa vàng), trồng xen (cây ăn quả, cây hồ tiêu…) hợp lý trong vườn 
cà phê.

+ Vệ sinh đồng ruộng: Loại bỏ các cây (hoặc các phần cây) bị nhiễm bệnh 
trên đồng ruộng, thu gom tập trung và tiêu hủy.

-  Biện pháp cơ học, vật lý, thủ công:

+ Sử dụng các loại bẫy đèn để bắt côn trùng trưởng thành, bẫy dính…

+ Bắt con trưởng thành bằng tay, vợt; loại bỏ các ổ trứng bằng tay…

+ Kỹ thuật làm đất: cày bừa, phơi đất.

-  Biện pháp sinh học:

+ Bảo vệ những sinh vật có ích (thiên địch) trong tự nhiên như: nhện, bọ 
rùa, bọ ngựa, ong…

+ Sử dụng các chế phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên, chế phẩm vi 
sinh trừ sâu bệnh.

+ Nuôi một số côn trùng có ích hoặc đối kháng với côn trùng có hại, 
rồi thả ra môi trường tự nhiên: kiến đen (Dolichoderus thoracicus), kiến vàng 
(Oecophyllasmaragdina), nấm Trichoderma spp., nấm ký sinh côn trùng thuộc 

các chi Beauveria, Metarhizium…

- Biện pháp hóa học: Ðây là biện pháp cuối cùng sau khi áp dụng các 

biện pháp trên không có hiệu quả, khi mật độ dịch hại phát triển đến ngưỡng 

gây thiệt hại về kinh tế. Khi sử dụng thuốc phải thực hiện theo nguyên tắc 4 

đúng và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Sử dụng thuốc 

an toàn với thiên địch: Lựa chọn thuốc ít độc hại, chọn thời gian và phương 

thức xử lý ít ảnh hưởng với thiên địch. Thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh 

hại trên vườn cà phê phải nằm trong danh mục được cho phép sử dụng. Khi 

sử dụng phải tuân theo các quy định an toàn cho người lao độngvà các quy 

định an toàn thực phẩm.
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2. PHÒNG TRỪ CÁC LOẠI SÂU BỆNH HẠI CHỦ YẾU
2.1. Sâu hại

2.1.1. Rệp vảy xanh (Coccus viridis), rệp vảy nâu (Saissetia hemisphaerica)

- Biện pháp phòng trừ:

+ Làm sạch cỏ trong lô, cắt bỏ các cành sát mặt đất để hạn chế sự phát 
tán của rệp thông qua kiến.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu phát hiện có rệp có thể dùng 
một trong các loại thuốc sau: Fenitrothion + Trichlorfon (Ofatox 400EC); 
Fenitrothion + Fenoburcarb (Subatox 75EC) nồng độ 0,3% để phun trừ rệp. 
Đối với cây bị rệp mức độ nặng nên phun 2 lần cách nhau 7 - 10 ngày. Chú 
ý chỉ phun thuốc những cây bị rệp và phun khi cần thiết (mật độ rệp cao), 
không phun thuốc định kỳ, không phun toàn bộ diện tích.

2.1.2. Rệp sáp hại quả (Planococcus kraunhiea)

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sau khi thu hoạch, cắt tỉa cành thông thoáng, vệ sinh đồng ruộng, làm 
sạch cỏ để hạn chế sự lây lan do kiến.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn cây nhất là vào những năm khô hạn. Khi 
thấy khoảng 10% số chùm quả trên cây có rệp thì tiến hành phun một trong 
các loại thuốc sau: Profenofos (Selecron 500EC), Cypemethrin + Profenofos 
(Polytrin 440EC), Beta-cyfluthrin + Chlorpyrifos Ethyl (Bull Star 265.2EC) ở 
nồng độ 0,3%, Imidacloprid (Admire 200OD) ở nồng độ 0,1%, phun 2 - 3 lần 
cách nhau 7 - 10 ngày. Chú ý chỉ phun cây có rệp.

2.1.3. Rệp sáp hại rễ (Planococcus lilacinus)

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên kiểm tra phần cổ rễ cà phê, nếu thấy mật độ lên cao 
(trên 100 con/gốc ở vùng cỗ rễ sâu 0 - 20 cm) thì tiến hành xử lý thuốc theo 
phương pháp sau: Bới đất xung quanh vùng cổ rễ theo dạng hình phễu cách 
gốc 10 cm, sâu 20 cm. Có thể sử dụng các loại thuốc sau: thuốc sinh học 
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Metarhizium (250 g/gốc) hoặc dùng một trong các loại thuốc Dimethoat (Bi 

58 40EC, Bian 40EC) Subatox 75EC nồng độ 0,3%, cộng thêm 1% dầu hỏa tưới 

cho mỗi gốc 0,5 - 1,0 lít dung dịch và lấp đất lại. Khi bới gốc để xử lý tránh để 

lâu kiến sẽ mang rệp phát tán đi nơi khác, chú ý chỉ xử lý các cây có rệp.

+ Đối với cây bị nặng, rễ đã bị măng sông thì nên đào bỏ và đốt.

2.1.4. Mọt đục cành (Xyleborus morstatti)

- Biện pháp phòng trừ: Hiện nay chưa có thuốc phòng trừ hiệu quả vì vậy 

biện pháp tốt nhất là thường xuyên kiểm tra đồng ruộng vào đầu mùa khô để 

phát hiện kịp thời, cắt bỏ các cành bị mọt tấn công. Nên cắt phía trong lỗ đục 

khoảng 2 cm và đốt các cành bị hại để ngăn chặn sự lây lan của mọt.

2.1.5. Mọt đục quả (Stephanoderes hampei)

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch bằng cách tận thu tất cả các quả 

khô chín còn sót lại trên cây và dưới đất.

+ Thu hoạch kịp thời quả chín vào bất kể thời điểm nào trong năm cũng 

như nhặt hết quả khô dưới đất, trên cây sau thu hoạch để cắt đứt sự lan 

truyền của mọt cho vụ sau.

+ Bảo quản cà phê quả khô hay cà phê nhân ở độ ẩm dưới 13%.

+ Trên những vùng bị mọt phá hại nhiều có thể dùng Benfuracarb (Oncol 

20EC) ở nồng độ 0,2 - 0,3% phun vào thời kỳ quả già.

Chú ý: Chỉ phun trên những cây có mọt và tập trung phun vào các 

chùm quả.

2.2. Bệnh hại

2.2.1. Bệnh vàng lá, thối rễ

- Bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến trùng (Pratylenchus coffeae) và nấm hại rễ 

(Furasium sp.) gây hại.
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- Biện pháp phòng trừ:

+ Tuân thủ yêu cầu về xử lý đất đai, lựa chọn cây giống sinh trưởng khỏe 
không bị bệnh.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ luân canh cây trồng.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện kịp thời cây bị bệnh. 
Đào, đốt cây bị bệnh. Cây quanh vùng bệnh có thể dùng thuốc phòng tuyến 
trùng như Ethoprophos (Mocap 10G 50g/gốc, Vimoca 20ND nồng độ 0,3 %, 
2 lít dung dịch/gốc), Carbosulfan (Marshal 5G 50 g/gốc); Benfuracarb (Oncol 
20EC nồng độ 0,3%, 2 lít dung dịch/gốc).

+ Bón phân đầy đủ, cân đối đồng thời tăng cường bón phân hữu cơ, phân 
bón lá nhất là đối với các vườn liên tục cho năng suất cao.

+ Sử dụng các chế phẩm sinh học như Trichoderma ức chế sự phát triển 
của tuyến trùng.

+ Hạn chế xới xáo trong vườn cây bị bệnh để tránh làm tổn thương bộ rễ.

2.2.2. Bệnh gỉ sắt (Hemileia vastatrix).

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng các giống cà phê kháng bệnh đã được công nhận.

+ Ghép thay thế các cây bị nặng bằng các giống kháng.

+ Phun một trong các loại thuốc như: Hexaconazole (Anvil 5SC) hay 
Difenoconazon + Propiconazon (Tilt 300EC) ở nồng độ 0,2% để phòng trừ 
bệnh. Khi phun thuốc phải bảo đảm các yêu cầu sau: Phải phun kỹ, ướt đều 
trên và dưới mặt lá của cây; Thời điểm phun lần đầu khi cây có 10% lá bị bệnh 
(thường xảy ra sau khi bắt đầu mùa mưa 2 - 3 tháng), phun 2 - 3 lần, mỗi lần 
cách nhau 1 tháng; Chỉ phun cho những cây bị bệnh nặng.

2.2.3. Bệnh khô cành, khô quả và bệnh thối cuống quả (Colletotrichum spp). 

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng cây che bóng hợp lý và bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng 
cây bị kiệt sức do ra quả quá nhiều. Cắt bỏ cành bị bệnh.
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+ Dùng một trong các loại thuốc sau đây: Propineb (Antracol 70WP) ở 
nồng độ 0,2% hay Tebuconazone + Trifloxystrobin (Nativo 750WG) ở nồng 
độ 0,05%, phun vào đầu mùa (sau khi có mưa 1 - 2 tháng), phun 2 - 3 lần, mỗi 
lần cách nhau 15 - 20 ngày.

2.2.4. Bệnh nấm hồng (Corticum salmonicolor)

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chủ yếu là phát hiện kịp thời để cắt bỏ các cành bệnh, nếu bệnh xuất 
hiện phổ biến có thể dùng thuốc Validamycin (Validacin 5L, Validan 5DD) 
nồng độ 2 % hay Hexaconazole (Anvil 5SC) nồng độ 0,2 %, phun 2 - 3 lần, mỗi 
lần cách nhau 15 ngày.

IV. THU HOẠCH, SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN

1. KỸ THUẬT THU HOẠCH
Quả cà phê được thu hoạch bằng tay và được thực hiện làm nhiều đợt (ít 

nhất 2 đợt) trong một vụ để thu hái kịp thời những quả chín trên cây. Không 
thu hái quả xanh non, không được tuốt cả cành, không làm gãy cành. Phải 
ngừng thu hái trước và sau khi nở hoa 3 ngày.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM THU HOẠCH
Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ tạp chất 

không quá 2% đối với chế biến khô và 1% đối với chế biến ướt.

3. BẢO QUẢN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI
- Cà phê quả sau khi thu hoạch phải được chuyên chở kịp thời về các cơ 

sở để chế biến, không được để quả 36 giờ. Nếu chế biến ướt không để quá 
24 giờ. Trường hợp chế biến không kịp thì phải bảo quản cà phê nguyên liệu 
bằng cách đổ cà phê trên nền khô ráo, thoáng mát, không đổ đống dày quá 
40 cm.

- Phương tiện vận chuyển và bao bì đựng cà phê quả phải sạch, không 
nhiễm phân bón, hóa chất, mùi phân súc vật…
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PHỤ LỤC: HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY  
CÀ PHÊ

1. CẤU TẠO HỆ THỐNG TƯỚI VÀ THIẾT BỊ TƯỚI
- Sơ đồ bố trí hệ thống tưới:

Chú thích:
(1) Máy bơm
(2) Bộ châm phân bón
(3) Bầu lọc nước
(4) Đồng hồ đo áp lực
(5) Van xả cặn

(6)  Van tổng điều tiết khu tưới
(7)  Đường ống chính
(8a) Ống nhánh cấp1
(8b) Ống nhánh cấp1
(9)   Van điều tiết lô tưới
(10) Vòi tưới phun mưa

(11) Cây cà phê
(12) Điện cấp cho máy bơm
(a) Khoảng cách cây (2,5 - 3 m)
(b) Khoảng cách hàng (3 m)
(R) Bán kính phun của vòi phun mưa

- Hệ thống tưới bao gồm: Nguồn nước, máy bơm, đường ống và van điều 
tiết, cụm điều khiển trung tâm và dây tưới, vòi tưới và các thiết bị điều tiết, 
điều khiển tưới.

- Nguồn nước: Nguồn nước có thể là nước mặt, nước ngầm nhưng phải đảm 
bảo các tiêu chuẩn chung về nước tưới theo quy định tại quy chuẩn Quốc gia 
về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu quy chuẩn QCVN 08-MT: 2015/BTNMT.

- Máy bơm: Được bố trí gần nguồn nước, đảm bảo các điều kiện về an 
toàn. Vị trí đặt máy bơm phải đủ không gian để bố trí bộ điều khiển trung 
tâm (diện tích trên 4 m2).

Hình 1. Sơ đồ bố trí hệ thống tưới
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- Bộ điều khiển trung tâm: Gồm có các bộ phận chính lọc nước, bộ châm 

phân bón, đồng hồ đo áp lực, van xả khí và các phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh 

bộ điều khiển trung tâm.

- Hệ thống ống chính và ống nhánh:

+ Đường ống chính cấp 1: Là đường ống nối tiếp sau máy bơm và bộ điều 

khiển trung tâm, dẫn nước cấp cho toàn bộ khu tưới.

+ Đường ống nhánh cấp 2: Là đường ống nối tiếp sau đường ống chính 

cấp nước tới các lô tưới.

+ Đường ống nhánh cấp 3: Là đường ống lấy nước từ đường ống nhánh 

cấp 2, cấp nước tới vòi tưới nhỏ giọt hoặc đường ống cấp nước cho vòi tưới 

phun mưa trên mặt ruộng.

- Các thiết bị điều tiết, điều khiển hệ thống tưới: Van điều tiết, van xả cặn, 

xả khí, đồng hồ đo nước… và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị vào hệ 

thống tưới.

- Vòi tưới phun mưa tại gốc:  Sử dụng vòi tưới phun mưa áp lực thấp tại 

gốc. Các vòi tưới được bố trí nổi trên mặt đất cách gốc cây từ 10 cm đến 20 

cm, lựa chọn bán kính vòi phun mưa sao cho tưới đều quanh gốc cây cà phê.

2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI
* Tài liệu tính toán:

Mức tưới: Chọn tính toán thiết kế là mức tưới ổn định: m = 300 l/trụ.

Biện pháp tưới: Phun mưa tại gốc.

Lựa vòi tưới tại gốc có Q = 90 l/h, bán kính phun mưa 0,5 - 1,0 m. Áp lực 

tại các đầu vòi khoảng từ 7,5 - 15 m.

* Tính toán thiết kế hệ thống tưới:

Để giảm kinh phí đầu tư chia 1 ha thành 4 lô tưới luân phiên, mỗi lô 0,25 

ha, mỗi lô khoảng 280 cây.
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Bán kính 
vòi phun 
hiệu quả 

(m)

K/c vòi 
phun 
mưa 
(m)

Số 
lượng 

vòi 
(vòi)

Q vòi 
phun 
(l/h)

Q 
phun 
mưa 
m3/h

Diện 
tích tưới 

(ha)

Qyc 
phun 
(m3)

Thời gian  
tưới phun 

mưa (phút)

0,5 - 1,0 3,0 280 90 25,2 0,25 84 200

Tính toán kích thước đường ống nhánh và đường ống chính (1 lô):

Đường ống nhánh cấp 3 cung cấp nước cho vòi tưới: D = 40 mm, chiều 
dài: L = 850 m.

Đường ống cấp 2 cấp nước cho ống nhánh cấp 3: D = 75 mm, L = 50 m.

Đường ống chính cấp nước cho đường ống cấp 2: D = 75 mm, chiều dài 
phụ thuộc vào khoảng cách từ máy bơm đến mặt ruộng.

Chọn máy bơm: Qbơm = 30 - 35(m3/h); Hbơm = 25 - 30 (m).

Thiết bị lọc và điều khiển trung tâm: 1 bộ bao gồm 2 lọc đĩa lưu lượng 15 
m3/h, các van xả khí, van điều tiết, đồng hồ đo áp lực nước và đồng hồ đo lưu 
lượng…

3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG TƯỚI
3.1. Máy bơm

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện về điện áp và nhiệt độ máy bơm, theo 
dõi khả năng làm việc của máy bơm thông qua đồng hồ đo áp lực nước.

- Máy bơm khi đã vận hành khoảng 100 giờ cần phải làm sạch ổ đỡ và 
thay dầu mỡ; vận hành khoảng 200 giờ cần tháo kiểm tra tất cả các bộ phận, 
làm sạch, đánh gỉ, sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện bị hỏng.

- Tuân thủ quy trình vận hành sửa chữa máy bơm của nhà sản xuất.

3.2. Thiết bị lọc nước

Trước khi tưới cần kiểm tra và xúc rửa bầu lọc nước.
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3.3.  Hệ thống đường ống

- Sau một vụ tưới phải mở các van cuối của đường ống chính, ống 
nhánh và mở tất cả đầu cuối của đường ống cấp cuối cùng để thau rửa 
sạch đường ống.

- Cách thau rửa:

+ Đóng van các ống nhánh, mở nắp cuối ống chính tiến hành tháo nước 
thau ống chính.

+ Sau khi mở thau rửa xong, khóa nắp cuối ống chính và mở các van 
nhánh để thao rửa ống nhánh và dây tưới.

+ Việc thau rửa được tiến hành cho từng cấp ống; thời gian thau rửa 
khoảng 15 phút.

+ Nếu cần thiết có thể sử dụng hoá chất hỗ trợ như clo, axit phosphoric 
32%  để thau rửa đường ống theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.4. Các loại đồng hồ áp lực, đo lưu lượng:

Kết thúc mùa tưới tiến hành bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống đồng hồ đo.

3.5. Vòi tưới phun mưa

- Định kỳ 01 tháng một lần xả ống tưới để đẩy các chất cặn bẩn, kết tủa 
trong ống và vòi tưới ra ngoài, mỗi lần mở không quá 05 đầu bịt cuối ống 
phun mưa, nhỏ giọt và mở trong thời gian từ 3 - 5 phút, sau đó đóng lại và 
tiếp tục mở 05 hàng ống kế tiếp.

- Thường xuyên kiểm tra dây tưới và đo lưu lượng đầu vòi tưới; nếu lưu 
lượng giảm hoặc không đều, có thể đầu vòi tưới bị tắc, cần có biện pháp xử lý.

- Nếu dây tưới bị đứt do quá trình canh tác, cần tiến hành nối hoặc thay 
thế dây tưới khác.
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4. Một số thiết bị hệ thống tưới

Chủng loại Đặc tính kỹ thuật

 

Vòi tưới phun mưa SPN02
• Áp suất hoạt động: 0,5 - 3,0 bar.
• Lưu lượng: ~50 lít/giờ.
• Bán kính tưới: 1,0 - 2,0 m.

Vòi tưới phun mưa có bù áp Rivulis S2000.
Lưu lượng: 24 - 95 l/giờ.
Áp suất hoạt động: 1,5 - 3,5 bar.
Đường kính tưới: 5,0 - 7,5 m.

Vòi tưới phun mưa Gyronet LR&LRD
Lưu lượng: 27 - 300 l/giờ.
Áp suất hoạt động: 1.5 - 3.5 bar.
Đường kính tưới: 4.0 - 5.5 m.

Dây tưới nhỏ giọt
Dây có đường kính 12 mm/35 mil bằng 
nhựa, các dripper bằng nhựa được gắn bên 
trong ống, khoảng cách giữa các dripper 
trên ống 0,57 m có chức năng cố định lưu 
lượng. Lưu lượng mỗi dripper là 1,0 l/giờ. 
Dây mềm khi không tưới có thể cuộn lại. 
Áp lực hoạt động của vòi là 1,4 bar.
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