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QUY TRÌNH TẠM THỜI 

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ VỐI ỨNG DỤNG NÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT, V/v Ban hành tạm thời quy trình kỹ thuật canh tác cây cà phê vối 

ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) 

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CÀ 

PHÊ VỐI 

1. Đặc điểm thực vật học 

- Rễ cà phê: Cà phê có 3 loại rễ: rễ cọc, rễ trụ và rễ con. Sự phát triển của 

bộ rễ cà phê phụ thuộc vào độ dày, độ xốp tầng đất canh tác, giống cà phê, chế 

độ bón phân, tưới nước và chế độ canh tác.  

- Cành và lá cà phê: Các cành mọc từ thân chính gọi là cành cơ bản (cành 

cấp 1), cành mọc từ cành cấp 1 gọi là cành thứ cấp (cành cấp 2). Lá cà phê có 

phiến lá to, hình bầu hoặc hình mũi mác, có màu xanh sáng hoặc đậm, đuôi lá 

nhọn, mép lá thường gợn sóng, chiều rộng từ 10 – 15 cm, dài từ 20 – 30 cm. 

- Hoa và quả cà phê: Hoa cà phê vối mọc trên nách lá ở các cành ngang 

thành từng cụm từ 1 – 5 cụm, mỗi cụm từ 1 – 5 hoa. Tràng hoa màu trắng lúc nở có 

mùi thơm như hoa nhài. Quả cà phê hình bầu dục, lúc non màu xanh, trong thời 

gian chín, màu sắc của quả thay đổi từ xanh sang vàng rồi cuối cùng là đỏ. Quả có 

màu đen khi đã chín nẫu.  

2. Yêu cầu sinh thái  

- Đất đai: Đất có độ dốc nhỏ hơn 15
0
, tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước 

tốt, mực nước ngầm sâu hơn 100 cm, hàm lượng mùn tầng đất mặt từ 0 - 20 cm lớn 

hơn 2,0 %, pH KCl: 4,5 - 6,0. 

- Nhiệt độ và độ cao: cà phê vối cần khoảng nhiệt độ thích hợp 24 – 30
0
C, 

thích hợp nhất 24 – 26
0
C. Cà phê vối thích hợp trồng ở các vùng có độ cao dưới 

1000 m so với mực nước biển. 

- Lượng mưa: Lượng mưa thích hợp cho cà phê vối sinh trưởng và phát 

triển tốt 1.200 – 1.500 mm và phải có sự phân bố lượng mưa theo mùa, có một mùa 

khô ngắn 2 – 3 tháng, đồng thời sự chênh lệch về lượng mưa giữa các tháng mùa 

khô và mùa mưa càng rõ thì sự ra hoa của cà phê tập trung và nhiều. 

- Ẩm độ: ẩm độ không khí trên 80% thuận lợi cho sinh trưởng và phát 

triển. Khi cà phê nở hoa cần ẩm độ cao, nếu không mưa cần tưới nước thời kỳ 

này.  

- Ánh sáng: cà phê ưa ánh sáng tán xạ, những nơi có ánh sáng cường độ 

mạnh cần trồng cây che bóng.  



2 

 

- Gió: Gió lạnh, nóng, khô đều có hại đến sinh trưởng của cây cà phê. Gió 

mạnh làm lá bị rách, rụng, các lá non bị khô. Gió nóng làm tăng quá trình thoát 

hơi nước của cây vì vậy cần có cây che bóng, đai rừng chắn gió.  

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

1. Chủng loại giống và tiêu chuẩn cây giống 

1.1. Chủng loại giống 

- Sử dụng giống cà phê được cấp có thẩm quyền công nhận, được 

phép sản xuất kinh doanh như TR4, TR9, TR11, TRS1, TS1, TS5, Thiện 

Trường, Hữu Thiên.   

- Cây giống phải sử dụng nguồn giống là hạt giống, chồi ghép từ cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm 

Đồng công nhận. 

- Trong trường hợp tái canh ngay, khuyến khích sử dụng cây giống nhân từ 

hạt lai đa dòng 18 – 20 tháng tuổi, bầu to với kích thước bầu đất (25 – 30) x (35 – 

40 cm) để trồng. 

- Sử dụng cây giống từ vườn ươm đã công bố tiêu chuẩn chất lượng. 

Đặc điểm một số giống cà phê trồng phổ biến tại Lâm Đồng 

Giống TR4 

+ Giống cà phê vối TR4 sinh trưởng khỏe, phân cành nhiều, cành hơi rũ, 

cây cao trung bình, tán rộng. 

+ Kích thước lá trung bình, dạng mũi mác, lá thuần thục có màu xanh 

nhạt. 

+ Quả chín màu đỏ cam, hình trứng ngược. 

+ Năng suất: 5 – 7 tấn nhân/ha; tỷ lệ tươi/nhân 4,2; khối lượng 100 nhân 

trên 17,0g;. hạt loại R1 trên 70%. 

+ Có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao 

+ Giống TR4 được nhân giống bằng phương pháp vô tính (ghép, In 

vitro…) 

 

 

 
Hình 1. Giống cà phê TR4 
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Giống TR9 

+ Giống cà phê vối TR9 sinh trưởng khỏe, cành cơ bản nhiều, tán rộng, 

lóng đốt ngắn, cây cao trung bình. 

+ Kích thước lá trung bình, dạng mũi mác, lá thuần thục có màu xanh 

đậm, cuống lá xanh đậm. 

+ Quả chín màu huyết dụ, dạng quả to, thuôn dài, thời điểm chín tập trung 

vào tháng 12. 

+ Năng suất: 5 – 6 tấn nhân/ha; hạt loại R1 trên 95%; khối lượng 100 

nhân 24 – 25 g, tỷ lệ tươi/nhân 4,2 – 4,3. 

+ Giống TR9 có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao 

+ Giống TR9 được nhân giống bằng phương pháp vô tính (ghép, 

Invitro…) 

  

 

 

Giống TR11 

+ Giống cà phê vối TR11 sinh trưởng khỏe, cành to khỏe và dài, tán khá 

rộng, lóng đốt hơi thưa. 

+ Kích thước lá trung bình, dạng mũi mác, lá thuần thục có màu xanh 

nhạt. 

+ Quả chín màu huyết dụ, dạng quả thuôn dài, thời điểm chín tập trung 

trong tháng 12. 

+ Năng suất: 5 – 6 tấn nhân/ha; hạt loại R1 trên 95%; khối lượng 100 

nhân trên 18,0g; tỷ lệ tươi/nhân 4,2kg. 

+ Giống TR11 có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao 

+ Giống TR11 được nhân giống bằng phương pháp vô tính (ghép, In vitro…) 

Hình 2. Giống cà phê TR9 
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Giống TRS1 

+ Giống cà phê vối lai TRS1 sinh trưởng khỏe, cây cao trung bình, tán rộng, 

phân cành nhiều và cân đối, lóng thân và lóng đốt nhặt, góc phân cành ngang. 

+ Lá to trung bình, dạng lá thuôn dài, lá thuần thục có màu xanh đậm 

hoặc xanh nhạt. 

+ Quả chín màu đỏ tươi hoặc huyết dụ, dạng quả hình oval. 

+ Năng suất nhân/ha: 4,5 – 6,0 tấn;  tỉ lệ tươi/nhân: 4,6; khối lượng 100 

nhân: 19,1g; hạt loại 1 trên 85,3%. 

+ Kháng bệnh: kháng bệnh gỉ sắt cao. 

+ Giống TRS1 được nhân giống bằng hạt. 

+ Khả năng thích nghi: Thích nghi cao với điều kiện khí hậu thời tiết của 

các tỉnh Tây Nguyên. 

 

 

Giống Thiện Trường 

+ Cây sinh trưởng khỏe, cành to, cứng tuy nhiên khả năng phân cành thứ 

cấp yếu. Nếu đầu tư chăm sóc kém dễ bị chết cành, khuyết tán. Lá non hơi đỏ, lá 

trưởng thành màu xanh đậm, bóng như có dầu 

Hình 3. Giống cà phê TR11 

Hình 4. Giống cà phê TRS1 
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+ Năng suất bình quân từ 5 - 7 tấn/ha. Tỉ lệ tươi/nhân dao động 4,0 - 

4,3kg. Quả to, vỏ hơi dày, một chùm khoảng 50 - 60 quả. 

+ Kháng bệnh gỉ sắt tốt 

 

 

 

Giống TS1 

+ Cây phát triển mạnh, lá xanh đậm, thon dài, gân lá nổi rõ, lá dày, đuôi lá 

nhọn. Cành phát triển khỏe dài luôn có khuynh hướng rũ xuống. Cành thứ cấp 

phát triển mạnh, sóng đều theo cành cơ bản, phân bố theo cành rẻ quạt. Trái chín 

trễ và ít bị rụng. 

+ Năng suất bình quân 5 - 6 tấn/1 ha. Tỷ lệ tươi/nhân: 3,8 đến 4,2 kg 

+ Kháng bệnh rỉ sắt cao. 

 

 

 

Giống Xanh lùn (TS5) 

+ Cây sinh trưởng khỏe, khả năng phát đọt, vươn cành mạnh, cành hơi rủ, 

cành thứ cấp và chồi thân phát sinh mạnh. Chiều cao cây: 02m, đường kính tán: 

2,5 – 3m, tán hình trụ. Lá dài 24,5cm, rộng 10,45cm, lá thành thục có màu xanh 

đậm, lá non màu xanh nhạt, mép lá gợn song, phiến lá phẳng. 

+ Quả chín màu đỏ cam, dạng quả thuôn dài dễ hái, thời gian thu hoạch từ 

25/12 đến 15/01. 

Hình 5. Giống cà phê Thiện Trường 

Hình 6. Giống cà phê TS1 
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+ Số quả/kg: 637 quả/kg; tỷ lệ tươi/nhân: 4,18; khối lượng 100 nhân: 

18,43g (ẩm độ 12,5%); tỷ lệ hạt R1: 83,51%. Năng suất bình quân: 4 – 4,5 tấn 

nhân/ha/năm. 

+ Khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao, ít nhiễm các loại dịch hại khác như 

bệnh thán thư, nấm hồng và có khả năng chịu hạn tương đối tốt.  

 

 

 

1.2. Ươm cây giống 

* 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 với tỷ lệ 3m
3
 đất + 1m

3
 phân chuồng + 15 kg phân lân nung chảy. 

- Cách xử lý đất đóng bầu: 

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

+ Bổ sung chế phẩm sinh học như Trichoderma sp., Paecilomyces sp., ... với 

liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì để xử lý đất làm bầu. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Hình 8. Chuẩn bị bầu đất để ươm cây 

Hình 7. Giống cà phê Xanh lùn (TS5) 
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* Ươm hạt 

- Hạt giống cà phê được ủ cho đến khi trương mầm, sau đó gieo trên 

luống đất đã xử lý có độ dày từ 25 – 25 cm, rộng 1,0 – 1,2 m; đất được sàng 

mịn, bằng phẳng, hạt gieo không chồng lên nhau. Sau khi gieo, tiến hành lấp đất 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi cắm cây vào bầu cần chú ý lỗ đủ sâu tương ứng với chiều dài của rễ, 

cắm cây con xuống, sau đó nhấc nhẹ lên và nén chặt đất lại để tránh bị cong rễ. 

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

hại. 

- Chăm sóc, làm cỏ, tưới nước, xáo váng, đảo bầu, tưới bổ sung các loại 

phân bón đa, trung, vi lượng cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Không tưới 

lượng nước quá nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lới cho các loại nấm gây hại phát 

triển. 

- Trong trường hợp kiểm tra vẫn còn tuyến trùng và nấm bệnh trong bầu 

cây giống cần tiến hành tưới bổ sung chế phẩm sinh học chức năng 1 – 2 lần tùy 

thuộc vào mật độ tuyến trùng và nấm, thời gian giữa hai lần xử lý cách nhau 

khoảng 10 – 15 ngày. 

1.3. Tiêu chuẩn cây giống  

- Tiêu chuẩn chung: 

+ Hạt ươm cây giống, chồi ghép được lấy từ những vườn đầu dòng, vườn 

cây mẹ chọn lọc được Phòng Nông nghiệp, Phòng kinh tế các huyện kiểm tra. 

+ Cây giống tái canh là cây sạch bệnh. 

- Tiêu chuẩn cây thực sinh 6 – 8 tháng:  

+ Tuổi cây: 6 – 8 tháng 

+ Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 – 30 cm 

+ Số cặp lá thật: 5 – 6 cặp lá 

Hình 9. Ươm hạt giống cà phê trên luống và trong bầu đất 
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+ Đường kính gốc: lớn hơn 4 mm, có một rễ mọc thẳng 

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

- Tình trạng cây: Cây khỏe mạnh, không bị dập, không dị hình, ngọn phát 

triển tốt, không nhiễm tuyến trùng, nấm và các sâu bệnh hại khác, được huấn 

luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 – 15 ngày trước khi trồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiêu chuẩn cây thực sinh 18 – 20 tháng  

+ Kích thước bầu đất: 25 – 30 cm x 35 – 40 cm. 

+ Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 35 – 50 cm. 

+ Số cặp cành: 3 – 4 cặp cành. 

+ Đường kính gốc: lớn hơn 8 mm, có một rễ mọc thẳng 

+ Cây giống không bị sâu bệnh hại, đặc biệt là không bị vàng lá, cong rễ, 

hai rễ hoặc thối rễ 

-  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 giống phải được để ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 – 15 ngày trước 

khi trồng và không bị sâu bệnh hại. Cây được xử lý bằng thuốc trừ tuyến trùng 

và nấm bệnh trước khi đưa ra trồng sản xuất. 

+ Kiểm tra hệ thống rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng; loại bỏ 

hoàn toàn những lô cây giống bị bệnh thối rễ, vàng lá hoặc rễ bị biến dạng. 

Hình 10. Tiêu chuẩn cây 

thực sinh 6 – 8 tháng 

 

Hình 11. Tiêu chuẩn cây ghép 
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1.4. Tiêu chuẩn cây ghép cải tạo 

a. Tiêu chuẩn chồi gốc ghép:  

* Đối với cưa trắng: sau khi cưa 2,0 – 2,5 tháng, chồi tái sinh mọc nhiều 

quanh gốc, chọn 2 – 3 chồi khoẻ, phân bố đều quanh gốc đạt các tiêu chuẩn sau 

để ghép: 

- Có 3 – 6 cặp lá, cao 30 – 35 cm, đường kính trên 3 mm, thân còn mềm 

chưa hoá gỗ, uốn dẻo; 

- Lưu ý: Không sử dụng chồi mọc sát mặt đất hoặc mọc ngang vết cưa. 

* Đối với ghép cải tạo: Chọn những chồi vượt trên thân chính cách gốc < 

50 cm đạt tiêu chuẩn để ghép: Có 3 – 4 cặp lá, cao 30– 35 cm, đường kính trên 3 

mm, thân còn mềm chưa hoá gỗ, uốn dẻo. 

b. Tiêu chuẩn chồi ghép: Sử dụng chồi đã thuần thục mọc ở đỉnh tán hoặc 

ở phần thân cây, được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, lấy từ cây đầu dòng hoặc 

vườn cây đầu dòng (vườn nhân chồi) đã được Sở Nông nghiệp & PTNT công 

nhận. Trước khi thu chồi ghép từ 15 – 20 ngày, không bón phân hoá học cho 

vườn nhân chồi. Chồi ghép đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Chồi ghép gồm 1 lóng mang một cặp lá bánh tẻ (thân còn mềm chưa hoá 

gỗ) và đỉnh sinh trưởng có 1 cặp lá non chưa xoè; không bị nhiễm sâu bệnh hại; 

- Không sử dụng chồi quá non hoặc quá già để ghép; chọn chồi ghép có 

đường kính tương thích với chồi gốc ghép. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kỹ thuật trồng 

2.1. Chuẩn bị đất trồng 

a. Chọn đất:  

- Đất có độ dốc < 15
0
, điều kiện nước tưới thuận lợi; 

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

- Mực nước ngầm sâu hơn 100 cm;  

Hình 12. Tiêu chuẩn chồi ghép 
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- Hàm lượng mùn tầng 0 - 30 cm (đất mặt) lớn hơn 2,0%; 

- pHKCl: 4,5 - 6,0; 

- Không tái canh trên những diện tích cà phê bị nhiễm bệnh thối rễ, vàng 

lá do tuyến trùng hoặc nấm trong đất gây hại nặng dẫn đến phải thanh lý, cần 

chuyển đổi sang cây trồng khác. 

- Đất ở những vùng được quy hoạch trồng cà phê và chủ động nguồn 

nước tưới. 

- Trồng trên đất bazan tốt, tầng đất dày, tơi xốp, dễ thoát nước, giàu dinh 

dưỡng.  

b. Chuẩn bị đất trồng 

- Đối với cà phê tái canh:  

+ Nhổ bỏ cây cà phê ngay sau khi thu hoạch (tháng 12, tháng 1). Thu gom 

và đưa toàn bộ thân, cành, rễ ra khỏi lô. 

+ 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 25 – 30 cm theo chiều ngang và chiều dọc 

của lô. Sau 1,5 - 2,0 tháng phơi đất, tiến hành bừa ở độ sâu 20 - 30 cm theo 

chiều ngang và chiều dọc lô. Trong quá trình cày bừa tiếp tục gom nhặt rễ còn 

sót lại và đốt để tiêu hủy nguồn bệnh.  

+ Rãi 1.000 kg vôi bột/ha để cày phơi ải lần cuối trước khi đào hố trồng. 

+ Trước khi tái canh cà phê có thể phân tích mật độ tuyến trùng gây hại cà 

phê ở độ sâu 0 – 30 cm để xác định phương thức tái canh. Có thể tái canh ngay 

nếu mật độ tổng số các loại tuyến trùng ký sinh trong đất ít hơn 100 con/100 g 

đất hoặc ít hơn 150 con/5 g rễ. 

 

 

- Đối với cà phê ghép cải tạo: trong trường hợp cưa trắng, tiến hành cày 

bừa để cải tạo đất và điều chỉnh sự phát triển của bộ rễ cho cân đối với phần tán 

bên trên. Một phần bộ rễ bị cắt đứt khi cày bừa sẽ được tái sinh và phát triển 

tương ứng với bộ tán bên trên của cây ghép. 

                                                                                                                Hình 13. Nhổ cây và tiến hành cày bừa 
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c. Luân canh, cải tạo đất đối với tái canh cà phê 

Phân loại vườn cà phê trước khi nhổ bỏ dựa theo tiêu chí về độ tuổi, năng 

suất và tình trạng nhiễm bệnh vàng lá chết cây của vườn theo tỷ lệ và cấp bệnh 

để xác định thời gian luân canh. 

* Tái canh ngay không cần luân canh 

- Vườn cà phê trên 20 năm tuổi, sinh trưởng kém và năng suất bình quân 

3 năm liên tục dưới 2,0 tấn nhân/ha, không bị hoặc bị bệnh vàng lá thối rễ nhẹ 

(tỷ lệ bệnh nhỏ hơn 10%, cấp bệnh của cây bệnh 0 – 1) 

- Biểu hiện vườn cây: 

+ Bộ lá cây hầu hết có màu xanh; 

+ Thân, cành sinh trưởng bình thường, không có biểu hiện khô cành; 

+ Rễ tơ và rễ cọc của cây phát triển bình thường, đầu rễ tơ màu trắng;  

+ Vườn cây sinh trưởng và phát triển bình thường, một số cây bị bệnh 

phát triển chậm lại. 

* Trường hợp phải luân canh 1 năm trước khi tái canh 

- Vườn cà phê trên 20 năm tuổi, già cỗi, sinh trưởng kém, năng suất bình 

quân 03 năm trước dưới 2,0 tấn nhân/ha, không bị hoặc bị bệnh vàng lá thối rễ ở 

mức trung bình (tỷ lệ bệnh nhỏ hơn 20% với cấp bệnh của cây bệnh là 2) 

- Biểu hiện vườn cây: 

+ Vườn cà phê có ít hơn 20% số cây bị bệnh, cây bị bệnh có từ 25 – 50% 

lá vàng; 

+ Thân, cành cây bệnh sinh trưởng kém; Đầu ngọn cây, cành bị chùn 

ngọn, không phát triển đọt non; 

+ Một số rễ tơ của cây bị u sưng, thối đen trên 25 – 50%; 

+ Vườn cây sinh trưởng kém. 

* Trường hợp luân canh 2 năm trước khi tái canh 

- Vườn cà phê già cỗi, sinh trưởng kém, năng suất bình quân 03 năm 

trước dưới 2,0 tấn nhân/ha, không bị hoặc bị bệnh vàng lá thối rễ nặng (tỷ lệ 

bệnh trên 20% với cấp bệnh của cây bệnh là 3 - 4) 

- Biểu hiện vườn cây: 

+ Vườn cà phê có trên 20% số cây bị bệnh, cây bị bệnh có tỷ lệ vàng lá 

trên 50%; 

+ Thân, cành cây bệnh sinh trưởng kém, già cỗi, có biểu hiện khô cành; 

+ Một số rễ tơ của cây bị u sưng, thối đen trên 50%; 

+ Vườn cây sinh trưởng rất kém, còi cọc, vàng lá. 

* Cây luân canh: đậu đỗ, ngô, bông vải, … hoặc cây phân xanh họ đậu 

(toàn bộ thân lá, chất xanh sau thu hoạch cày vùi vào đất). 
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* Trong thời gian luân canh, sau mỗi vụ thu hoạch cây luân canh, đất cần 

được cày phơi vào mùa nắng hàng năm, tiếp tục gom nhặt rễ cà phê còn sót lại 

và đốt. 

2.2. Thiết kế vườn cây trồng 

Diện tích lớn, địa hình ít phân cắt, thiết kế thành từng khoảnh 10 - 15 ha, 

chiều dài theo đường đồng mức. Trong khoảnh chia ra từng lô khoảng 1ha (50 x 

200 m). Diện tích đất hẹp, địa hình phân cắt, chia lô theo đường phân cách của 

địa hình, giữa các lô theo địa hình xây dựng các đường phân lô rộng 2 - 3 m theo 

đường đồng mức. 

Thiết kế hàng cà phê theo đường đồng mức nếu trồng trên đất dốc. Mật độ 

trồng phụ thuộc vào giống và độ dốc. 

2.3. Đào hố, bón lót 

a. Đào hố:  

- Có thể đào bằng máy hay đào thủ công; 

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

- Đất tốt, độ dốc < 8
0
 khoảng cách 3 x 3 m (mật độ 1.111 hố/ha) hoặc 3 x 

2,5 m (mật độ 1.333 hố/ha); Đối với đất dốc, độ phì thấp trồng mật độ 3,5 x 2,5 

m tương ứng 1.142 cây/ha. 

- Kích thước hố (dài x rộng x sâu): 60 x 60 x 60 cm (80 x 80 x 80 cm đối 

với trồng tái canh), hố trồng tái canh cà phê không đào trùng với hố trồng cà phê 

đã thanh lý. Khi đào hố cần để riêng lớp đất mặt sang một bên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bón lót:  

- Phân chuồng hoai mục, vôi, phân lân trộn đều với lớp đất mặt cho xuống 

hố, theo lượng bón như sau: 18 kg phân chuồng  + 0,5 kg vôi + 0,5 kg lân nung 

chảy/hố.  

- Những nơi không có đủ phân chuồng: bón 10 kg phân chuồng + 3 kg 

phân hữu cơ vi sinh hoặc hữu cơ sinh học + 0,5 kg vôi + 0,5 kg lân nung 

chảy/hố.  

Hình 15. Kích thước hố trồng 

 (80 x 80 x 80cm) 

Hình 14. Đào hố bằng máy 
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- Trộn đều lớp đất mặt với phân bón lót đưa vào hố. 

- Xia thành lấp hố: dùng lớp đất mặt lấp đầy hố bằng mặt đất ban đầu ở 

vùng đất bằng, với đất dốc để âm hơn so với mặt đất từ 5 – 10 cm. 

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

2.4. Xử lý tuyến trùng: Trước khi trồng 7-10 ngày xử lý hố trồng bằng một 

trong các loại thuốc có hoạt chất sau: Tinh dầu quế (Tiêu tuyến trùng 18EC); 

Paecilomyces (Palila 500WP); Abamectin (Tervigo 020SC); Fipronil (Anrogen 

10.8GR, Suphu 10GR); Ethoprophos (Vimoca 10GR); Chitosan (Tramy 2SL, 

Kaido 50SL); Carbosulfan ( Vifu - super 5GR, Marshal 5G); Rotenone + 

Saponin (Ritenon 150BR, Sitto-nin 15BR), ... liều lượng sử dụng theo hướng 

dẫn trên bao bì. 

2.5. Trồng cà phê  

a. Thời vụ trồng:  

Trồng vào đầu mùa mưa, kết thúc trồng trước khi vào mùa khô 1,5 - 2 

tháng. Trồng tốt nhất từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 8 hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Xử lý thuốc tuyến trùng 

và bón lót trước khi trồng 

Hình 17. Trộn phân lấp hố trước 

khi trồng 1 tháng  

 

Hình 18. Thời vụ trồng cà phê 
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* Đối với cà phê ghép cải tạo:  

- Thời vụ cưa thích hợp ở Lâm Đồng từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. 

- Thời vụ và thời điểm ghép: 

+ Thời vụ ghép cải tạo cà phê ở Lâm Đồng từ tháng 3 đến tháng 7 

+ Thời điểm ghép sau cưa cây từ 2 tháng trở lên, khi gốc ghép có 2 – 3 

chồi đạt tiêu chuẩn và chọn được chồi ghép đạt tiêu chuẩn để ghép. 

b. Kỹ thuật trồng: Đảo trộn đều đất trong hố, dùng cuốc móc 1 lỗ nhỏ giữa 

hố. Dùng dao rạch và bóc bầu nhựa, cắt xén đáy bầu, nhẹ nhàng đặt cây vào 

giữa hố, điều chỉnh cây đứng thẳng để cho mặt bầu thấp hơn mặt đất 10 - 15cm 

(trồng âm), lấp đất, nén chặt đất xung quanh bầu. 

 

 

 

c. Tạo bồn: Thời gian tạo bồn tiến hành trước khi mùa mưa chấm dứt từ 1 

– 2 tháng. Năm đầu bồn được đào theo hình vuông với kích thước rộng 1m, sâu 

15 – 20 cm, các năm sau bồn được mở rộng theo tán cây cho đến khi bồn đạt 

được kích thước ổn định: rộng 2,0 - 2,5 m và sâu 15 – 20 cm. Khi vét đất tạo 

bồn hạn chế tối đa gây thương tổn cho rễ cây cà phê. Đối với đất dốc việc làm 

bồn có thể tiến hành hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 20. Tạo bồn cà phê 

Hình 19. Kỹ thuật trồng cà phê 
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d. Tủ gốc, ép xanh: Vào cuối mùa mưa, tiến hành tủ gốc ép xanh 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trồng cây đai rừng và cây che bóng 

3.1. Cây đai rừng 

a. 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 60
0
). 

b. Đai rừng phụ: Gồm 1 hàng muồng đen hoặc cây ăn quả như mít, sầu 

riêng, trồng cách nhau 6 - 9 m và được thiết kế thẳng góc với đai rừng chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cây che bóng 

a. Cây che bóng lâu dài:  

- Cây trồng xen để đa dạng sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 

kết hợp che bóng.  

- Cây che bóng được sản xuất trong vườn ươm, chăm sóc đạt độ cao từ  

25 - 35 cm mới đem trồng. 

Hình 22. Cây đai rừng chính Hình 23. Cây đai rừng phụ 

Hình 21. Tủ gốc, ép xanh cà phê 
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- Cây che bóng thích hợp trồng trong vườn cà phê vối có thể dùng muồng 

đen (khoảng cách trồng 24 x 24 m) hoặc cây sầu riêng, chôm chôm, bơ (khoảng 

cách trồng 15 x 15 m), cây mắc ca (6 x 9 m). Trong mùa mưa cần tỉa bớt cành 

ngang. Mặt dưới tán cây che bóng khi ổn định phải cách mặt trên tán cà phê tối 

thiểu 4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cây che bóng tạm thời: 

- Sử dụng cây muồng hoa vàng (Crotalaria spp.) gieo giữa hàng cà phê để 

che bóng tạm thời và tăng cường chất hữu cơ cho vườn cà phê. Hỗn hợp hai loại 

muồng hoa vàng hạt lớn và hạt nhỏ để gieo. 

- Hạt cây che bóng được gieo từ đầu mùa mưa vào giữa 2 hàng cà phê 

(hoặc cách 1 hàng cà phê có 1 muồng) cho cà phê kiến thiết cơ bản. Thường 

xuyên cắt tỉa để đảm bảo ánh sáng, chắn gió cho cà phê phát triển. 

 

 

 

 

 

Hình 25. Cây muồng hoa vàng che bóng trong vườn cà 

phê 

 

Mô hình xen cây keo dậu  

 

Mô hình cà phê xen tiêu 

 

Mô hình cà phê xen sầu riêng 

 

Hình 24. Đa dạng hóa cây trồng trong vườn cà phê 

 

Mô hình cà phê xen mắc ca 
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c. Cây trồng xen:  

Trồng xen các loại cây đậu đỗ, lạc vào giữa 2 hàng cà phê thời kỳ kiến thiết cơ 

bản, cách hàng cà phê tối thiểu 0,7 m. Tùy từng vùng để bố trí loại cây và mật 

độ trồng xen phù hợp. Trên đất dốc > 8
0
 trồng cây lạc dại (Arachis pintoi) để 

hạn chế xói mòn, che phủ, giữ ẩm và cải tạo đất.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Thiết lập băng chống xói mòn: Trên các địa hình đất quá dốc thì 

nhất thiết phải trồng theo băng hạn chế xói mòn, băng này cách băng kia khoảng 

15 – 20 m. Có thể dùng cỏ Vetiver hoặc trồng cây lạc dại (Arachis pintoi) trồng 

theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn, che phủ và cải tạo đất. 

4. Làm cỏ 

- Làm sạch cỏ theo bang, dọc theo hàng cà phê với chiều rộng lớn hơn tán 

cây cà phê mỗi bên 0,5 m. Mỗi năm làm cỏ 5 – 6 lần. 

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

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

- Để diệt trừ các các loại cỏ lâu năm có khả năng sinh sản vô tính như cỏ 

tranh, cỏ gấu, … có thể dùng hóa chất diệt cỏ có hoạt chất Glyphosate (nồng độ 

hoặc liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất). 

- Hàng năm vào đầu mùa khô phải tiến hành làm cỏ dại xung quanh vườn 

cà phê để chống cháy. 

5. Bón phân 

a. Phân hữu cơ:  

- Phân chuồng ủ hoai mục định kỳ 1 - 2 năm bón một lần với lượng 10 – 15 

kg/cây. Nếu không có phân chuồng, bón phân hữu cơ sinh học hoặc hữu cơ vi 

sinh 2 – 3 kg/cây/năm. Có thể bón kết hợp với một số chế phẩm sinh học 

Trichoderma spp. (Tricho-ĐHCT, Biobus 1.00WP) có tác dụng đối kháng với 

một số nấm bệnh gây hại trong đất cà phê.  

Hình 26. Cây trồng xen trong vườn cà phê 

 

Trồng xen cây lạc dại trên đất dốc 

 

Trồng xen cây họ đậu 
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Sau khi vườn cây ổn định, giao tán có thể bón phân chuồng với chu kỳ 2 - 

3 năm một lần. 

Hàm lượng hữu cơ 

trong đất (%) 

Lượng phân chuồng 

( tấn/ha) 
Chu kỳ bón (năm) 

< 2,5 15 – 20 1 – 2 

2,5 – 3,5 15 – 20 2 – 3 

>3,5 15 – 20 3 – 4 

- 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 theo hướng khác. 

b. Phân hóa học 

Bón phân cho cà phê trên cơ sở phân tích đất để chẩn đoán lượng dinh 

dưỡng (các nguyên tố đa, trung và vi lượng ) cần cung cấp cho cây trong từng 

năm. 

Bảng phân cấp độ phì trong đất 

TT 

 
Chỉ tiêu 

Nghèo 

(Low) 

Trung bình 

(Normal) 

Giàu 

(High) 

Ngưỡng phù hợp 

với cà phê 

(guideline) 

01 HC (%) <2,50 2,50-3,50 >3,50 >2,5 

02 N ts (%) <0,12 0,12-0,20 >0,20 >0,12 

03 N dt (mg/100g) <5 5-10 >10 >5 

04 P2O5 ts (%) <0,05 0,05-0,10 >0,10 - 

05 K2O ts (%) <0,05 0,05-0,10 >0,10 - 

06 P2O5 dt (mg/100g) <3,00 3,00-6,00 >6,00 >3 

07 K2O dt (mg/100g) <12,00 12,00 - 25,00 >25,00 >12 

08 Ca
2+

 (lđl/100gđ) <2,0 2-4 >4 >2 

09  Mg
2+

 (lđl/100gđ) <0,8 0,8-1,6 >1,6 >0,8 

10 S (ppm) <15 15-25 >25 >15 

11 Zn (ppm) <10 10-20 >20 >10-50 
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12 B (ppm) <5 5-15 >15 >5-30 

13 Fe (ppm) <10 10-20 >20 - 

14 Al (ppm) < 30 >30  < 30 

15 EC (mS/cm) >0,2 0,2-1,2 1,2 0,2-1,2 

- Liều lượng khuyến cáo chung: Lượng phân khoáng nguyên chất cần bón 

cho 01 ha để đạt năng suất 3 tấn nhân khô/ha 

 

Lượng phân khoáng nguyên chất bón cho 1 ha cà phê (kg/ha/năm)  

 

Tuổi cây 

Kg nguyên chất/ha 

N P2O5 K2O 

Năm 1 (trồng mới) 60 60 30 

Năm 2 (cưa đốn phục hồi 

1) 
120 75 100 

Năm 3 (cưa đốn phục hồi 

2) 
150 90 130 

Năm 4 (trở đi) 280 100 300 

Ghi chú: Cứ mỗi tấn cà phê nhân khô tăng thêm cần bón tăng 60 kg N + 

20 kg P2O5 + 60 kg K2O 

* Đối với cà phê ghép cải tạo: Sau ghép cải tạo, tiến hành chăm sóc bón 

phân cho vườn cà phê theo liều lượng như cưa đốn phục hồi năm 1,2. Tuy nhiên, 

dựa vào điều kiện thực tế sinh trưởng, phát triển của vườn cà phê có thể bón 

lượng phân khoáng cao hơn cây cà phê trồng mới, tái canh trồng cùng năm. 

Chọn phân bón sử dụng cho hệ thống tưới tiết kiệm: Đảm bảo đầy đủ 

các thành phần đa lượng theo tỷ lệ cân đối phù hợp với nhu cầu sinh lý của cây 

cà phê. Tốt nhất là dùng loại phân bón hoà tan chuyên dùng cho hệ thuống tưới 

tiết kiệm bao gồm đầy đủ các nguyên tố đa, trung và vi lượng. Bao gồm các loại 

phân đơn, phân hỗn hợp, phức hợp. Phân có độ hoà tan tốt, không lẫn các chất 

cặn, kết tủa. 

+ Đạm: Urê, Sunphat amon (SA), … 

+ Lân: Mono Amonium Phosphate (MAP), Mono Potassium Phosphate 

(MKP), ... Có thể sử dụng phân lân nung chảy bón bằng phương pháp thủ công 1 

lần vào thời điểm giữa tháng 5 khi mưa đều. 

+ Kali: Kali Nitrat (KNO3), Kali clorua (MOP), … 
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Thời điểm bón và số lần bón cho 1 ha cà phê qua hệ thống tưới tiết kiệm 

Cà phê giai đoạn KTCB 

- Riêng năm thứ nhất (trồng mới): toàn bộ phân lân bón lót. Phân urê và 

kali được chia đều và bón 2 lần trong mùa mưa. 

- Lượng phân bón sau năm trồng mới được chia làm 4 lần/năm như sau: 

+ Lần 1 (giữa mùa khô kết hợp tưới nước lần 2): Bón 100 % phân SA 

(Sunphat amon) 

+ Lần 2 (đầu mùa mưa): 30% phân urê, 30% Kali clorua và bón 100 % 

lân nung chảy riêng không qua hệ thống. 

+ Lần 3 (giữa mùa mưa): 40% phân urê, 30% Kali clorua 

+ Lần 4 (kết thúc mùa mưa): 30% phân urê, 40% Kali clorua 

Cà phê kinh doanh: có thể chia làm nhiều đợt bón khác nhau theo từng 

giai đoạn trong mùa mưa (1 tháng bón phân 1 lần kết hợp với tưới nước sẽ tăng 

hiệu quả sử dụng phân bón cao). Trong các đợt bón phân cho cây rơi vào mùa 

khô (tháng 11 đến tháng 4 năm sau) nên chia nhỏ lượng phân bón theo nhiều đợt 

(10 – 15 ngày/đợt). Căn cứ vào lượng phân bón cho mỗi giai đoạn mà tính toán 

cho phù hợp. 

Thời gian cần bón phân qua hệ thống tưới tốt nhất là không vượt quá 60% 

so với thời gian tưới của một đợt hoặc thời gian vận hành hệ thống tưới (nếu bón 

phân trong mùa mưa). 

Cách bón phân qua hệ thống tưới tiết kiệm 

Bước 1: Chia lượng phân bón tương ứng với số giàn tưới. 

Bước 2: Hòa phân vào bể chứa với mức nước theo tỷ lệ 1 : 3 

Bước 3: Vận hành hệ thống đảm bảo không có béc nào bị tắc 

Bước 4: Sử dụng bộ châm phân để hút phân đã hòa tan vào hệ thống và 

đưa tới từng gốc cây. 

c. Sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng (ĐHST) RIC 10WP 

- Cây cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản: Sử dụng thuốc ĐHST RIC 10WP 

liều lượng từ 10 - 15 gam bón cho mỗi gốc nhằm phát triển bộ rễ và tăng cường 

sức đề kháng nấm bệnh cho cây. Mỗi năm nên sử dụng 2 – 3 lần thuốc ĐHST 

RIC 10WP  vào đầu và giữa hoặc cuối mùa mưa. 

- Cây cà phê giai đoạn kinh doanh: Sau khi thu hoạch xong, sử dụng thuốc 

ĐHST RIC 10WP mùa khô với liều lượng 25 - 30g bón cho mỗi gốc, nhằm giúp 

cây cà phê bị suy yếu vì nuôi quả mau hồi phục và phân hóa mầm hoa tốt để cây 

cà phê ra hoa, đậu quả đồng loạt. Ngoài ra, vào đầu và giữa mùa mưa sử dụng 

thuốc ĐHST RIC 10WP mùa mưa để chống rụng trái, chắc hạt, chống vàng lá, 

giúp cây phát triển tốt với liều lượng từ 25 - 30g cho mỗi gốc cà phê. 

d. Phân bón khác: Ngoài các loại phân bón trên có thể bổ sung một số 

phân bón qua lá, phân bón trung, vi lượng để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho 

cây như chelate Fe, MgSO4, Bo, ZnSO4, MnSO4. 
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Nguyên tố vi lượng Hợp chất hóa học Nồng độ (%) 

Zn ZnSO4 0.4 - 0.6 

B H3BO4 0.3 - 0.4 

B+Zn+ KCL H3BO4  + ZnSO4 + KCL 0.3 + 0.6 + 0.25 

Mg MgSO4 0.4 - 0.6 

Mn MnSO4 0.4 - 0.6 

Sử dụng phân bón qua lá phun đều mặt trên và mặt dưới lá vào lúc trời 

mát và không có mưa, khi đất đủ ẩm, phun 2 - 3 lần/năm. 

e. Bón vôi 

Theo kết quả nghiên cứu năm 2012 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

Lâm nghiệp Tây Nguyên, việc bón vôi được khuyến cáo trong quy trình quản lý 

cây trồng tổng hợp cho cà phê vối giai đoạn kinh doanh phải tùy thuộc vào pH 

đất: 

+ pH < 4,0: 1.200 kg/ha, 2 năm bón 1 lần 

+ pH 4,0: 1.000 kg/ha, 2 năm bón 1 lần 

+ pH từ 4,1 - 4,4: 800 kg/ha, 2 năm bón 1 lần 

+ pH từ 4,5 - 4,9: 600 kg/ha, 2 năm bón 1 lần 

+ pH từ 5,0 - 5,4: 400 kg/ha, 2 năm bón 1 lần 

- Các loại vôi phổ biến: Vôi nung (CaO), Bột đá vôi (CaCO3), Vôi 

Dolomite (CaMg(CO3)2). 

- Nên bón bón vôi vào đầu mùa mưa, sau khi có những cơn mưa đầu mùa. 

Tốt nhất không trộn chung với các loại phân bón khác 

- Cách bón: Rải đều vôi trên mặt đất, tưới nước nhiều lần cho vôi hòa tan 

trong đất  

6. Tưới nước 

- Áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm: tưới phun tại gốc hoặc tưới nhỏ 

giọt. 

6.1. Tưới phun tại gốc 

a. Xác định thời điểm tưới nước 

* Xác định thời điểm tưới nước lần đầu (tưới bung hoa) 

- Thời gian: từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.  
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- Biểu hiện của cây: Hoa cà phê đã phân hóa đầy đủ, nụ hoa có màu 

trắng ngà, dài khoảng 1 - 1,5 cm; cây đã có triệu chứng héo tạm thời, lá rũ 

xuống vào ban ngày là thời điểm tưới nước thích hợp nhất.  

- Độ ẩm của đất:  

+ Độ ẩm cần tưới: tầng 0 - 30 cm ở đất đỏ Bazan là 27% so với dung 

trọng đất khô. 

+ Phương pháp xác định độ ẩm đất: Sử dụng thiết bị đo độ ẩm đất 

chuyên dụng như máy đo độ ẩm đất của WASI, máy tensiometer,  ... 

* Xác định thời điểm tưới nước các lần tiếp theo  

- Tưới nuôi quả đầu mùa mưa: từ giữa tháng 2 đến hết tháng 4, thời 

gian giữa các lần tưới cách nhau 15 ngày (4 lần tưới). 

- Tưới nuôi quả trong mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10, chỉ tưới khi 

bón phân qua hệ thống tưới hoặc bón phân theo cách truyền thống mà qua 

7 ngày không có mưa. 

- Từ tháng 11 đến đầu tháng 1, thời kỳ hạn sinh phân hoá mầm hoa, 

siết nước không tưới. 

b. Xác định lượng nước tưới 

* Cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản 

- Năm trồng mới: Tưới khi không mưa kéo dài (từ tháng 6 – 10) tưới 

20 lít/gốc. Từ tháng 11 - 12, tưới 80 - 120 lít/gốc, tương đương 90 - 132 

m
3
/ha. Chu kỳ tưới 20 ngày. 

- Năm thứ 2: Các tháng mùa khô (tháng 11 - 4 năm sau), tưới 120 - 

150 lít/gốc, tương đương với 132 - 165 m
3
/ha, chu kỳ 20 ngày. Các tháng 

mùa mưa, tưới bón phân (tháng 4 - 10), tưới 20 lít/gốc, 2 tháng/lần. 

- Năm thứ 3: Các tháng mùa khô (tháng 11 - 4 năm sau), tưới 150 - 

200 lít/gốc, tương đương 176 - 220 m
3
/ha, chu kỳ 20 - 25 ngày. Các tháng 

mùa mưa, tưới bón phân (tháng 4 - 10), 20 lít/gốc, 2 tháng/lần. 

* Cà phê giai đoạn kinh doanh 

- Tưới bung hoa (hoa đã phân hoá): 390 lít/gốc, tương đương 418 m
3
/ha; 

- Tưới nuôi quả (vào đầu mùa mưa): 190 lít/gốc, tương đương 210 m
3
/ha; 

- Tưới bón phân (trong mùa mưa): 30 lít/gốc, tương đương 33 m
3
/ha; 

Lưu ý: Lượng mưa từ 30 mm trở lên có thể thay thế cho một lần tưới. 
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Hình 27. Hệ thống tưới phun tại gốc 

6.2. Tưới nhỏ giọt 

* Xác định thời điểm tưới nước lần đầu (tưới bung hoa lần 1) 

- Thời gian: từ tháng 2 đến đầu tháng 3; 

- Thời điểm: căn cứ 1 trong 2 yểu tố sau: 

+ Biểu hiện của cây cà phê: khi hoa đã phân hóa đầy đủ, nụ hoa có màu 

trắng ngà, dài khoảng 1 - 1,5 cm; cây có triệu chứng héo tạm thời, lá rũ xuống 

vào ban ngày là thời điểm tưới nước thích hợp nhất; 

+ Độ ẩm đất ở tầng 0 - 30 cm: từ 27% đến 28% dung trọng đất khô. 

Lưu ý: Độ ẩm đất được xác định bằng phương pháp sử dụng thiết bị đo 

độ ầm đất chuyên dụng như máy temiometer (đo độ ẩm cầm tay), máy cân sấy,... 

* Xác định thời điểm tưới nước các lần tiếp theo 

- Tưới bung hoa lần 2 (vào đầu tháng 3): cách lần tưới đầu từ 15 đến 20 

ngày. 

- Tưới nuôi quả: 

+ Trong mùa khô (từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4): thời gian giữa các 

lần tưới là 10 ngày; 

+ Trong mùa mưa (từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10): chỉ tưới khi cần bón 

phân qua hệ thống tưới hoặc bón phân theo cách truyền thống mà không có mưa. 
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- Tưới thời kỳ quả chín và thu hoạch (từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11): thời 

gian giữa các lần tưới là 10 ngày. 

 

  

 

  

Hình 28. Hệ thống tưới nhỏ giọt 

Lượng nước tưới: 

Tồng mức tưới toàn vụ từ 900 m
3
/ha đến 1.200 m

3
/ha, tưới từ 15 đến 18 

lần với mức tưới mỗi lần như sau: 

- Tưới bung hoa lần 1: 250 lít/gốc, tương đương với 275 m
3
/ha; 

- Tưới bung hoa lần 2: 150 lít/gốc, tương đương với 165 m
3
/ha; 

- Tưới nuôi quả: 
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+ Trong mùa khô: 50 - 80 lít/gốc, tương đương 55 - 88 m
3
/ha; 

+ Trong mùa mưa: 20 lít/gốc, tương đương 22 m
3
/ha; 

- Tưới thời kỳ quả chín và thu hoạch: 50 lít/gốc, tương đương 55 m
3
/ha. 

Lưu ý: Trong thời kỳ cần tưới nếu có mưa với lượng >30 mm, có thể thay 

thế cho một lần tưới. 

Trong m a mưa, việc vận h nh hệ thống tưới chủ yếu phục vụ cho b n 

phân, v  vậy thời gian vận h nh chỉ bằng 1/3 đến 1/2 so với thời gian tưới nước 

cho cây trong m a kh . 

7. Tỉa cành, tạo tán 

a. Tạo hình cơ bản: thực hiện trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để tạo bộ 

khung tán cho cây, bao gồm: 

- Nuôi thân: 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 thân phụ, trừ trường hợp cây bị khuyết tán. 

Đối với cà phê ghép cải tạo:  

- Trường hợp cưa trắng: Sau ghép 1,5 - 2 tháng tiến hành tỉa định chồi, chỉ 

nuôi 2 chồi ghép phân bố đều quanh gốc vì các chồi ghép từ các dòng vô tính 

chọn lọc có tiềm năng năng suất rất cao nếu được nuôi nhiều thân dễ dẫn đến 

hiện tượng khô cành. 

- Trường hợp ghép cải tạo: sau khi thu hoạch, tiến hành cắt bỏ thân chính 

khi đã ghép thành công. 

- Hãm ngọn: 

+ Lần thứ nhất: Đối với cà phê thực sinh, hãm ngọn ở độ cao 1,2 - 1,3m. 

Đối với cà phê ghép, hãm ngọn lần đầu khi thân ghép ở độ cao 1,0 - 1,1m. 

Lần thứ hai: Khi có 50 - 70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2, 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 - 1,8 m.  

b. Cắt tỉa cành: Cà phê kinh doanh được cắt tỉa cành ít nhất 2 lần/năm. 

- Lần thứ nhất ngay sau khi thu hoạch: 

+ Cắt bỏ các cành vô hiệu (cành khô, cành bị sâu bệnh, nhỏ yếu…), chú ý 

tỉa kỹ cành vô hiệu ở phần trên đỉnh tán. Cắt bỏ cành mọc chạm mặt đất. 

+ 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. 

- Lần thứ hai: 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. 

c. Cắt chồi vượt: Các chồi vượt phải cắt bỏ thường xuyên trong năm. 
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d. Trồng dặm 

- Vườn cà phê tái canh bị bệnh thối rễ, vàng lá với tỷ lệ bệnh thấp dưới 

10%, cấp 0 - 1 có thể xử lý bằng các thuốc trừ tuyến trùng và nấm để phục hồi 

bộ rễ cây bị bệnh. 

- Vườn cà phê tái canh có cây bị bệnh nặng cấp 3,4, cây khó phục hồi cần 

nhổ bỏ, để đất nghỉ kết hợp xử lý bằng các thuốc trừ tuyến trùng và nấm sau đó 

mới trồng lại. 

- Thay thế cây kém hiệu quả: cây sinh trưởng kém do hiện tượng 2 rễ cần 

phải đào bỏ trồng lại bằng cây mới. Cây sinh trưởng tốt nhưng quả nhỏ, bị bệnh 

gỉ sắt tiến hành cưa và ghép thay thế bằng những giống chọn lọc. 

  III. SÂU BỆNH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

A. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 

1. Biện pháp canh tác 

+ Luôn vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ rác, tàn dư thực vật khác và xử lý cách 

xa vườn trồng. 

+ Cây giống: Chọn cây giống sạch bệnh, cây giống đạt tiêu chuẩn, độ 

đồng đều cao, phát huy ưu điểm của giống, sức sống khỏe, năng suất cao.  

+ Mật độ trồng hợp lý, trồng xen cây che bóng và kỹ thuật chăm sóc kịp 

thời: Trồng với mật độ thích hợp đúng theo quy định, tránh trồng dày sẽ tạo ẩm 

độ cao tạo điều kiện nấm bệnh phát triển. Trồng xen cây che bóng để cải thiện 

hệ sinh thái, tăng và ổn định năng suất, hạn chế được sâu đục thân, mọt đục cành 

và sương muối.  

+ Sử dụng phân bón đầy đủ, cân đối, hợp lý và đúng giai đoạn (cung cấp 

đầy đủ chất hữu cơ, các nguyên tố đa, trung, vi lượng cho cây) tránh tình trạng 

bón thừa chất này hoặc thiếu chất kia để giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng 

sức đề kháng với dịch hại. 

+ Áp dụng các biện pháp canh tác khác như làm bồn, tỉa cành, tạo tán hợp 

lý cho vườn cây, tưới nước đầy đủ và đúng thời điểm trong mùa khô, chống 

ngập úng trong mùa mưa, thu hái kịp thời những trái chín sớm, ... để giúp cây 

khỏe tăng sức đề kháng với dịch hại.  

+ Phát hiện kịp thời dịch hại trên đồng ruộng: kiểm tra thường xuyên 

vườn cây, phân tích và xác định mức độ nhiễm dịch hại vào các giai đoạn thời 

tiết có nguy cơ ảnh hưởng đến sâu bệnh hại phát triển. 

2. Biện pháp cơ giới vật lý: Loại trừ các đối tượng dịch hại bằng các biện 

pháp như: cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu 

diệt bằng tay các loại sâu hại với mật độ thấp. Sử dụng đèn để bẫy các loại côn 

trùng gây hại. 

3. Biện pháp sinh học: Bảo vệ và sử dụng thiên địch, vi sinh vật có ích 

như bọ rùa đỏ (Rodolia sp.), bọ mắt vàng, nhện, nấm Trichoderma, 
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Peacilomyces, …; duy trì môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật 

có ích; sử dụng các loại thuốc sinh học trong phòng trừ dịch hại. 

4. Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc BVTV là biện pháp cuối cùng trong 

hệ thống kỹ thuật BVTV, khi các biện pháp kể trên không có hiệu quả hoặc hiệu 

quả quá thấp, sâu hại phát triển mạnh (mức độ phá hại của sâu bệnh vượt 

ngưỡng kinh tế) có nguy cơ làm giảm năng suất, chất lượng thì cần sử dụng 

thuốc BVTV để dập tắt sâu bệnh hại, không để phát triển thành dịch. 

Không sử dụng thuốc hóa học tùy tiện, chỉ nên sử dụng các loại thuốc có 

phổ tác động hẹp, thuốc thế hệ mới phân giải nhanh, thuốc ít độc đối với thiên 

địch nhưng hiệu quả đối với các loài sâu bệnh hại. Ưu tiên sử dụng các loại 

thuốc thảo mộc và thuốc có nguồn gốc sinh học. Sử dụng thuốc BVTV phải theo 

nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách, đúng lúc). Phun 

thuốc BVTV phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc. Chỉ sử dụng thuốc trong 

danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam cho cây cà phê; Thuốc phải có nhãn 

mác, có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng thuốc theo chỉ dẫn trên bao bì thuốc. 

B. SÂU HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Mọt đục cành (Xyleborus morstatti) 

Mọt đục cành bắt đầu phát sinh phát triển gây thiệt hại mạnh về năng suất 

và sản lượng cà phê ở Lâm Đồng từ đầu năm 1999. Chủ yếu gây hại trên giống 

cà phê vối ở địa bàn Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Hà. 

a. Đặc điểm hình thái 

- Trứng: Màu trắng, kích thước rộng 0,3mm, dài 0,5mm 

- Ấu trùng: Sâu non đẫy sức dài khoảng 2 mm màu trắng kem, đầu màu 

nâu nhạt, không có chân. 

- Nhộng: Màu trắng kem, dài gần như con trưởng thành. 

- Trưởng thành: Là bọ cánh cứng, rất nhỏ gần bằng đầu kim, hình bầu 

dục, con cái đen bóng, con đực nâu xám. Cơ thể có chiều dài gấp đôi chiều rộng. 

Con cái dài 1-1,9mm. Con đực nhỏ không có cánh dài 0,8 -1,1mm. 

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

- Con cái đục vào cành bằng một lỗ nhỏ (1mm) ở mặt dưới của cành, xâm 

nhập vào giữa cành, đào một hầm ngầm và đẻ trứng ở đó. Mỗi ổ khoảng 30-50 

trứng. Sâu non phát triển ở thành vách của hầm ngầm.  

- Mọt phát triển mạnh vào các tháng 3-6 hàng năm, chủ yếu phá hại trên 

cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản (2-3 năm) trước khi bước vào thời kỳ kinh 

doanh.  

- Vòng đời của mọt đục cành: 40-48 ngày.  

- Cành bị hại khá rõ rệt, lá có màu nâu sẫm và bị héo rũ nhanh chóng, rồi 

chết khô trên cây. Bẻ cành xuống, chẻ đôi thấy một đoạn cành đã bị mọt đục 

rỗng ở giữa. 
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Hình 29. Mọt đục cành hại cà phê 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác: Trồng cây che bóng. Nên cắt bỏ phần bị mọt hại và 

phải đốt tiêu hủy (chú ý phải cắt bỏ đồng loạt). 

* Biện pháp hóa học: Sử dụng một số hoạt chất thuốc sau để phòng trừ mọt 

đục cành Diazinon (Diaphos 50EC); Abamectin (Tungatin 3.6EC); Chlorpyrifos 

Ethyl (Anboom 48EC, Pyritox 200EC, Hoban 500EC); Buprofezin 10% + 

Chlorpyrifos Ethyl 40% (Penalty gold 50EC); Chlorpyrifos Ethyl 50% + 

Cypermethrin 5% (Tungcydan 55EC); Alpha-cypermethrin  + Chlorpyrifos 

Ethyl +Imidacloprid (Spaceloft 595EC); Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl 

+ Indoxacarb (Vitashield gold 600EC). 

2. Mọt đục quả (Stephanoderes hampei Ferr, tên khác Hypotheremus 

hampei) 

a. Đặc điểm hình thái 

Mọt trưởng thành là bọ cánh cứng nhỏ, nâu hoặc đen, dài từ 2.5mm đến 

4mm. Con cái to hơn con đực và có cánh màng. Vòng đời của mọt đục quả biến 

thiên từ 45-54 ngày 
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b. Tập quán sinh sống và gây hại 

 

 

Hình 30. Mọt đục quả hại cà phê 

- Mọt thường đục 1 lỗ  tròn nhỏ cạnh núm hay giữa núm quả để chui vào 

trong nhân, đục phôi nhũ tạo thành các rãnh nhỏ để đẻ trứng. Sâu non ăn phôi nhũ 

hạt. Thường mọt chỉ phá hoại một nhân nhưng khi số lượng mọt tăng thì phá hại 

luôn nhân còn lại, thường thấy ở những quả cuối vụ thu hoạch và giữa 2 vụ thu 

hoạch. 

- Mọt tập trung phá hại trong các quả chín, nhất là các quả khô trên cây và 

rụng dưới đất. Số lượng con trưởng thành trung bình trong một quả trong các tháng  

đầu vụ là 0.9 - 2.1 con.  Số lượng con trưởng thành trung bình trong quả chín là 

10.0 - 92.0 con. Số lượng mọt trưởng thành trên quả khô tăng từ tháng hai đến 

tháng tư sau đó giảm khi có quả chín.                        

- Sau khi thu hoạch mọt sẽ sống trong các quả khô trên cây và dưới đất, 

sau đó chuyển sang các quả xanh già, quả chín đầu vụ.  

- Đối với quả non thì hầu hết mọt đục vào rồi bỏ đi, càng về sau nhân 

càng cứng thì tỷ lệ quả có mọt càng cao đến tháng 10 (khoảng 8 tháng tuổi ) là 

lúc hoàn toàn thích hợp cho mọt. Mọt xuất hiện trên cả ba giống cà phê: chè, 

vối, mít 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác  

+ Vệ sinh đồng ruộng, thu sạch quả rụng và quả khô. 
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+ Bảo quản hạt: Kho chứa cà phê hạt cần phải cao ráo, thông thoáng, 

phơi, sấy khô hạt cà phê đạt độ ẩm 13% trước khi đưa vào kho bảo quản. 

* Biện pháp hóa học 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam hiện hành có 03 

hoạt chất đơn (03 thuốc thương phẩm) và 01 hỗn hợp hoạt chất (01 thuốc thương 

phẩm) đăng ký phòng trừ mọt đục quả/cà phê bán phổ biến tại Lâm Đồng gồm:  

Chlorpyrifos Ethyl (Mapy 48 EC); Diazinon (Danasu 50EC); Deltamethrin 

(Decis 2.5EC).  

3. Sâu đục thân mình trắng (Xylotrechus quadripes) 

a. Đặc điểm hình thái 

- Trứng hình bầu dục, mới đẻ có màu trắng sữa, sau đó vàng xám, gần nở có 

màu nâu nhạt. 

- Sâu non mới nở có màu hồng nhạt, sau đó chuyển màu trắng đục, gần 

hóa nhộng có màu nâu nhạt, đẫy sức dài 14-18mm. Các đốt ngực lớn, các đốt 

bụng về sau càng nhỏ, chân ngực nhỏ dạng u thịt, miệng rất cứng. Trên đốt bụng 

thức 4 và thứ 8 có 2 u thịt lớn. 

- Trưởng thành thuộc họ xén tóc dài 17-18 mm, ngang 5-7 mm. Râu đầu 

thẳng và có nhiều đốt. Cánh cứng màu đen có các khoang đen hình chữ nhân 

xen kẽ các vạch vàng xám cũng hình chữ nhân. Lưng ngực màu vàng xám. 

- Nhộng trần màu vàng nâu, mặt lưng nhộng có 7 đốt, mặt bụng có 6 đốt. 

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

Sâu đục thân mình trắng gây hại chủ yếu trên cà phê chè.  

- Lá non bị hại biến dạng, mép lá hơi xoăn, phiến lá không phẳng phiu, 

chuyển từ xanh bóng sang xanh đậm màu. 

- Trên thân, có các vết lằn vòng quanh dưới vỏ cây. Trên cây đã bị sâu 

xâm nhập và đã vũ hóa bay đi, phát hiện các lỗ nhỏ tròn. 

- Trên các vết lằn, do nhựa bị tắc nghẽn không nuôi cây, toàn bộ cành lá 

phía trên đều bị vàng úa, cằn cỗi, trong khi các cành phía dưới vẫn xanh tốt. Cây 

dễ bị gãy gục ở đoạn sâu đục. 

- Khi chẻ thân cây bị đục, trong thân có thể có một hoặc nhiều sâu non. 

- Trưởng thành đẻ trứng vào vết nứt của vỏ thân rải rác hoặc thành từng 

cụm. Sau khi nở, sâu non đục vào gỗ, rồi đục ngoằn nghèo quanh vòng cây 

hướng trên xuống, tiện ngang các mạch gỗ. Sâu đục tới đâu, đùn phân và mạt 

cưa bịt kín đến đó. Khi sắp chuyển thành nhộng, sâu đục ra phía gần vỏ, cho tới 

khi vỏ sắp thủng thì dừng lại. Sâu hóa nhộng gần vỏ. 

- Sâu đục thân phát triển quanh năm nhưng có 2 đợt chính vào tháng 4, 5 

và 10, 11. Trưởng thành ưa đẻ trứng vào những cây ít cành, khuyết tán, thưa lá. 

Chúng hoạt động mạnh khi nhiệt độ cao, ánh sáng nhiều. 

- Vòng đời của sâu đục thân: Biến động từ 135 – 215 ngày  
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Hình 31. Sâu đục thân mình trắng gây hại cà phê 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác 

+ Tăng cường trồng cây che bóng (muồng đen, cây hồng, mắc ca…) trên 

các diện tích cà phê chè nhằm điều hòa tiểu khí hậu trong vườn, làm giảm cường 

độ ánh sáng.  

+ Tỉa cành, tạo tán cho cây có một hình thù cân đối hạn chế sự tấn công 

và gây hại của sâu đục thân. 

+ Chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây phát triển tốt, tăng sức đề 

kháng với các loại sâu bệnh hại. 

  + Cưa và đào bỏ gốc những cây cà phê đã bị sâu đục thân gây hại các 

năm trước không có khả năng phát triển cành nhánh đồng thời thường xuyên 

thăm vườn, nếu phát hiện thân, cành cây cà phê bị sâu đục thân gây hại cần cưa 

bỏ kịp thời và đem đốt tiêu hủy để diệt nguồn sâu hại trong cây. 

+ Tuyệt đối không để thân, cành cà phê đã cưa đốn ngay trên vườn hoặc 

sử dụng vào các mục đích khác như cắm choái ruộng rau tạo điều kiện cho sâu 

đục thân lây lan ở lứa sau  

  * Biện pháp vật lý: Khi sâu đục thân vũ hóa rộ có thể sử dụng bẫy đèn để 

thu hút trưởng thành vào ban đêm. 

* Biện pháp h a học: Theo dõi đồng ruộng chặt chẽ để phát hiện sớm sự 

xuất hiện của trưởng thành. Khi trưởng thành vũ hóa rộ, bắt đầu xuất hiện sâu 

non tuổi 1,2 sử dụng luân phiên một trong các loại thuốc có hoạt chất Alpha-

cypermethrin (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl(460g/l) (Supertac 500EC, liều lượng 

2,5 lít/ha), Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 55EC); 

Diazinon (Diazol 10G, liều lượng 15g/gốc; Diazan 50EC, liều lượng 2,5 lít/ha), 
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lượng nước phun 600 - 800 lít/ha, phun lên thân cây 2-3 lần để diệt sâu non ngay 

từ khi mới nở. 

4. Sâu đục thân mình hồng (Zeuzera coffeara) 

a. Đặc điểm hình thái 

- Trưởng thành là loài bướm trắng với nhiều chấm xanh biếc, thân dài 20-

30mm, màu đỏ và được phủ bằng lớp lông trắng.  

- Sâu non đẫy sức dài 30-50mm màu hồng. Nhộng dài 15-34mm. 

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

- Bướm cái đẻ trứng vào vỏ cây, sâu non đục vào giữa thân cây và đùn 

mạt gỗ ra ngoài. Cây bị hại dễ bị gãy ngang. 

- Sâu thường phá hại thân, có khi hại cành cấp 1, cấp 2. Sâu có thể phá hại 

từ cành này sang cành khác, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

cây thậm chí gây  

chết cây. 

Suốt vòng đời của sâu đục vào thân và sống bên trong đó, đến khi trưởng 

thành bay ra ngoài tìm những nơi cành lá xanh tốt xum xuê để đẻ trứng, trứng 

được đẻ thành từng ổ ở vỏ cây. 

Sâu thích hợp ở nhiệt độ 20-28
0
C, dưới 18

0
C sâu phát triển chậm, sâu ưa 

ẩm độ tương đối cao (hơn 85%), trong vườn nơi nào rậm rạp, có độ che bóng 

dày, kín, tỉ lệ cắt tỉa ít không thường xuyên sẽ bị hại nặng hơn. 

 

 

 

Hình 32. Sâu đục thân mình hồng gây hại cà phê 
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c. Biện pháp phòng trừ: Tương tự sâu đục thân mình trắng 

5. Rệp sáp (Pseudococus spp.) 

a. Đặc điểm hình thái 

- Rệp trưởng thành có hình bầu dục, trên mình có nhiều sợi sáp dài trắng 

xốp. Trưởng thành đực mình thon dài, có cánh không có sáp, mắt to đen, râu và 

chân có nhiều lông ngắn.  

- Trứng bầu dục dính với nhau thành ổ tròn, bên ngoài có lông tơ bao phủ.  

- Rệp non mới nở màu hồng. Chưa có sáp bên mình, chân khá phát triển. 

- Vòng đời của rệp sáp từ 29 – 42 ngày  

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

- Cà phê thường bị 2 loại rệp sáp gây hại: hại chùm quả, lá và hại rễ.  

+ Loài rệp sáp hại lá và chùm quả: rệp bắt đầu đẻ trứng vào mùa mưa ở 

các kẽ lá, nụ hoặc chùm quả non. Rệp non sau khi nở, nhanh chóng tìm nơi sinh 

sống cố định. Mùa mưa sinh sản rất nhiều làm quả rụng. Rệp hút chất dinh 

dưỡng làm cho quả bị vàng, rụng, làm giảm năng suất và chất lượng quả. 

 

Hình 33. Rệp sáp hại chùm hoa, chùm quả 

+ Rệp sáp hại rễ thì sinh sống ở quanh rễ, dưới đất, tạo ra một lớp bọc 

không thấm nước ở quanh trục rễ. Những cây bị  hại lá vàng, héo và chết. 
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Hình 34. Rệp sáp hại rễ 

c. Biện pháp phòng trừ 

- Sau khi thu hoạch cắt tỉa cành, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn 

chế sự lây lan do kiến. 

- Thường xuyên kiểm tra vườn cây nhất là vào mùa, năm khô hạn; tưới 

nước, bón phân đầy đủ hạn chế sự phát triển của rệp sáp. 

- Khi thấy khoảng 10% số chùm quả trên cây bị rệp gây hại có thể sử 

dụng thuốc có các hoạt chất sau để phun trừ rệp sáp cà phê, bao gồm: 

Cypermethrin (SecSaigon 50EC); Chlorpyrifos Ethyl (Acetox 40EC; Anboom 

40EC; Mapy 48EC; Tipho-sieu 400EC); Spirotetramat (Movento 150OD); 

Cypermethrin + Profenofos (Polytrin  P 440EC), .... Phun 2 - 3 lần cách nhau 7 - 

10 ngày. Chú ý chỉ phun trên những cây có rệp gây hại.  

- Đối với rệp sáp hại rễ: Thường xuyên kiểm tra phần cổ rễ cà phê, nếu 

thấy mật độ cao (trên 100 con/gốc ở vùng cổ 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. Tưới nước thuốc kết hợp dầu khoáng, chất trải. 

6. Rệp vảy nâu, rệp vảy xanh  

6.1. Rệp vảy nâu (Coccus hesperidum Linnaeus)  

a. Đặc điểm hình thái  

- Rệp cái có hình ovan lồi, đôi khi không cân đối và hơi vồng lên. Trường 

thành có màu  vàng nâu hoặc xanh xám, có nhiều đốm nâu đậm trên giữa lưng, 

dài 3-4 mm. 

- Rệp cái có hình thức sinh sản đơn tính đẻ ra trứng( trong quần thể không 

tìm thấy cá thể đực). Trứng được đẻ ra nằm dưới bụng rệp mẹ. Trứng có màu 

vàng nâu. Thời gian đẻ trứng của rệp cái khá dài khoảng 1 tháng. Một rệp cái đẻ 

trung bình 15-19 trứng. Rệp cái có thể sống lâu 90-124 ngày. 
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Hình 35. Rệp vảy nâu hại cà phê 

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

Rệp chích hút dinh dưỡng làm giảm phát triển cà phê. Chất thải do rệp tiết 

ra trên cây ký chủ là môi trường thích hợp cho bệnh bồ hóng phát triển, làm 

giảm khả năng quan hợp, trái bị nhỏ. Mặt khác chất thải ngọt của rệp còn dẫn dụ 

nhiều loài kiến đến sống cộng sinh. 

6.2. Rệp vảy xanh (Coccus viridis Green) 

a. Đặc điểm hình thái  

- Rệp cái hình ovan, dẹt, khoảng 2-3 mm, màu xanh nhạt, không di 

chuyển, định vị mặt dưới lá, gần gân chính và chóp lá. Trên lưng có các đốm 

nâu đen xếp hình chữa “U” hay chữ “V” không đều.  

- Sâu non có kích thước nhỏ dẹt hơn. Màu xanh vàng và có 3 cặp chân 

ngắn. 

- Sâu non trải qua 3 lần lột xác để hóa trưởng thành, sau mỗi lần lột xác 

kích thước tăng dần và lồi thêm. 

- Rệp vảy xanh cũng sinh sản vô tính, đẻ trứng. Trứng đẻ không liên tục 

và nở  chỉ sau vài giờ. Mỗi rệp cái có thể đẻ đến 500 trứng. Sâu non mới nở ra di 

chuyển nhanh và phát tán trên cây ký chủ. Sau vài ngày chúng định vị mặt dưới 

lá hay đọt non để hút chất dinh dưỡng. 

 

 

Hình 36. Rệp vảy xanh 
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b. Tập quán sinh sống và gây hại 

Rệp thường gây hại trên lá, dọc gân chính trên đọt, trên trái non. Chất thải 

của rệp tạo điều kiện bệnh bồ hóng phát triển, làm giảm khả năng quang hợp lá. 

Từ đó là cây biến vàng, còi cọc.  

c. Biện pháp phòng trừ 

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn chế sự phát 

triển của kiến. 

- Biện pháp hóa học: Có thể tham khảo sử dụng các hoạt chất thuốc để 

phòng trừ rệp muội, rệp vảy cà phê như sau: Acephate (Lancer 50 SP, 75SP); 

Benfuracarb (Oncol 20EC); Chlorpyrifos Ethyl (Pyritox  480EC); Alpha-

Cypermethrin (Fastac 5EC); Alpha - cypermethrin + Profenofos (Profast 210EC). 

7. Ve sầu 

 a. Đặc điểm hình thái 

- Tính đến cuối năm 2017, tại Lâm Đồng có 7 loài ve sầu gây hại trên cà 

phê: 

- Ve sầu nhỏ Purana guttularis Walker; ve sầu phấn trắng (Dundubia 

nagarasagna Distant); ve sầu nâu đỏ (Purana pigmentata Distant); ve sầu cánh 

vân (Pomponia daklakensis); ve sầu lưng vằn (Haphsa bindusa Distant); ve sầu 

4 chấm chưa định danh được tên khoa học và loài ve sầu mới (Cryptotympana 

mandarina Distant) đẻ trứng hại cành cà phê mới xuất hiện cục bộ  tại Lâm Hà. 

 

Hình 37. Loài ve sầu lớn hại cà phê 
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Hình 38. Loài ve sầu nhỏ hại cà phê 

- Về hình thái và tập tính sinh học các loài ve sầu hại cà phê có những 

đặc điểm chung sau: 

* Trứng: con cái dùng máng đẻ trứng cứa vào cành nhỏ (đường kính từ 

0,5 -1cm) của cây để đẻ trứng, ngoài ra trứng được đẻ dưới lớp vỏ cây, trứng 

được đẻ theo từng ổ khoảng 10-20 trứng/ổ. Mỗi con cái có thể đẻ từ 400-600 

trứng tương đương khoảng 40-50 ổ trứng. Thời gian phát dục của trứng từ  4-14 

tuần tuỳ thuộc loài và điều kiện ngoại cảnh. 

* Ấu trùng: Trứng sau khi nở ra ấu trùng tuổi 1 sẽ rơi xuống đất, ấu trùng 

đào hang sâu dưới đất từ 15-40cm để bắt đầu pha ấu trùng kéo dài 2-17 năm 

dưới đất. Ấu trùng chích hút hệ thống rễ của cây để sống. Ấu trùng năm cuối 

cùng (phần lớn loài 13-17 năm) thường tạo ra các mu đất cao từ  6-10cm trên 

mặt đất để sống tránh đất quá ẩm hay úng nước. 

* Trưởng thành: Ấu trùng đến kỳ vũ hoá bò lên khỏi mặt đất vào ban 

đêm. Chúng leo lên cành, lá cây để chuẩn bị lột xác lần cuối thành con trưởng 

thành. Loài 13-17 năm thường vũ hoá đồng loạt, trùng hợp trong vài ngày 

(thường vào giữa tháng 5 đầu tháng 6). Loài 2-7 năm vũ hoá từ tháng 4 đến 

tháng 9 hàng năm. Ve sầu trưởng thành chỉ sống từ 2-4 tuần. Chúng hút nhựa 

thân cây để sống. Ve sầu đực kêu thành các bài hát để quyến rũ bạn tình. Ve sầu 

cái không kêu. Sau khi bắt cặp và đẻ trứng chúng hoàn tất vòng đời.  
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Hình 39. Vòng đời ve sầu 

* Đặc điểm hình thái loài ve sầu mới (Cryptotympana mandarina 

Distant): Trưởng thành, lưng có màu đen, dưới bụng có màu vàng cam; sau đuôi 

có gai nhọn. Kích thước con trưởng thành dài 55 – 60 mm, chiều rộng thân 20 – 

22 mm, chiều dài sải cánh 100 – 115 mm. Trứng màu trắng, có kích thước dài 

khoảng 2 mm, đường kính trứng khoảng 0,5 mm; trứng được đẻ chủ yếu ở các 

cành cấp 2 của cây cà phê.    

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

- Ấu trùng gây hại ở bộ phận rễ tơ của cây cà phê làm cây chậm phát 

triển, còi cọc, giảm năng suất. Một số loài nấm, tuyến trùng ký sinh rễ cây cà 

phê sau khi ấu trùng ve sầu gây hại bộ rễ, chúng tấn công vào vị trí bị hại của rễ. 

- Vườn cà phê bị ve sầu gây hại biểu hiện: Cây cằn cọc lá úa vàng, các cành 

dinh dưỡng phát triển kém, chồi ngọn và lá ra ít. Nếu bị hại nhẹ thì cây còn xanh 

và lá cà phê mo lại lên phía trên, nếu bị nặng thì rụng lá và rụng trái xanh bất 

thường. Quả non phát triển chậm, một số bị rụng, trái bất thường ngay cả sau khi 

bón phân chăm sóc đầy đủ đầu mùa mưa. 

- Các rễ tơ ở độ sâu 0-15cm phát triển chậm, một số rễ bị đen, thối khô từ 

đầu rễ vào. Cây không ra rễ non, số lượng rễ tơ giảm rõ rệt.  

- Trên thân, cành và lá cà phê phát hiện rất nhiều xác ấu trùng và xác trưởng 

thành.   
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Hình 40. Tập quán sinh sống và gây hại của ve sầu 

* Đặc điểm gây hại của loài ve sầu mới Cryptotympana mandarina 

Distant 

Ve sầu mới đẻ trứng và gây hại chủ yếu trên cành cấp 2 (không hại cành cấp 

1). Ve sầu mới dùng vòi chích vào cành xanh cấp 2 để đẻ trứng làm các cành dinh 

dưỡng phát triển kém; chồi ngọn, lá ra ít. Bị nặng cả đoạn cành bị chết héo khi còn 

xanh 

Ngoài gây hại trên cây cà phê, loài ve sầu mới xuất hiện cục bộ tại Lâm 

Hà còn gây hại trên cây bơ, cây cà ri và cây bưởi. 

 

Hình 41. Loài ve sầu Cryptotympana mandarina Distant gây hại cà phê 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác   

- Tạo tán, tỉa cành thông thoáng để nhằm hạn chế trưởng thành đẻ trứng. 

- Hàng năm sau khi thu hoạch xong cần cào bồn tạo môi trường sống bất 

lợi cho ấu trùng ve sầu tuổi nhỏ (tuổi 1-2). 

- Tỉa bỏ và thu gom tiêu huỷ các cành nhỏ mà ve sầu đã đẻ trứng. 

* Biện pháp sinh học 
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- Dùng bẫy đèn thu hút trưởng thành ở giai đoạn vũ hoá rộ (tháng 5 - 9) vào 

bẫy để tiêu diệt. 

- Bảo vệ các loài thiên địch có khả năng hạn chế sự gây hại của một số loại 

côn trùng hại cà phê như kiến, ong, nhện…bằng cách sử dụng các loại thuốc có 

tính xua đuổi kiến vào thời kỳ rệp phát triển mạnh, không nên sử dụng các loại 

thuốc có độ độc cao để tiêu diệt kiến. 

- Dùng nấm Metarhizium anisopliae để phòng trừ ấu trùng ve sầu: sử 

dụng chế phẩm Metament 90DP (Chi cục đã khảo nghiệm đối với ve sầu) với 

liều lượng 10gr thuốc + 5 -10 lít nước/gốc  tuỳ theo tuổi cây cà phê. 

 

Hình 42. Ve sầu bị nấm ký sinh gây hại 

- Hạn chế tối đa việc dùng thuốc hoá học tiêu huỷ trắng thảm thực vật (cỏ 

dại) nhằm duy trì hệ sinh vật đất và giữ phong phú hệ rễ thực vật, tạo nhiều nguồn 

thức ăn cho ấu trùng. 

* Biện pháp hoá học  

- Thường xuyên kiểm tra rễ cà phê, khi phát hiện có nhiều ấu trùng gây 

hại thì phải tiến hành xử lý bằng các loại thuốc đặc trị. 

- Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 

04 hoạt chất đơn (04 tên thương phẩm) và 02 hỗn hợp hoạt chất (02 thuốc 

thương phẩm) đăng ký phòng trừ ve sầu cà phê. Một số sản phẩm bán phổ biến 

tại Lâm Đồng: Diazinon (Cazinon 10H); Fipronil (Regent 0.3GR); Chlorpyrifos 

Methyl (Sago – Super 3G);  Chlorpyrifos Ethyl + Permethrin (Tasodant 6G).    

8. Mối 

a. Đặc điểm gây hại 

Mối sống quần thể trong tổ ngầm sâu dưới mặt đất có khi sâu tới 2 - 3m.  

Mối gặm rễ và biểu bì thân cây, mối chui vào các vết nứt rồi đục vào 

trong thân cây làm cho thân hoặc cành bị gãy. Cây bị mối hại nặng, lá chuyển 



41 

 

màu vàng úa, sau đó rụng, cây dần dần bị chết khô. Khi nhổ cây lên thấy rễ bị 

mối gặm trụi chỉ còn trơ lại một đoạn rễ trụ. 

 

Hình 43. Mối hại thân, gốc, rễ cà phê 

b. Biện pháp phòng trừ 

Sử dụng thuốc có chứa các hoạt chất được đăng ký trong Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành để phòng trừ mối hại cà phê bao 

gồm Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 41EC), Chlorpyrifos Ethyl 

+ Permethrin (Tasodant 6GR, 12GR). 

9. Bọ cánh cứng 

a. Đặc điểm gây hại 

- Bọ ăn lá non làm lá thủng lỗ chỗ, lá già, lá bánh tẻ (lá chuyển sang màu 

xanh) bị cắn mất phần thịt lá, để  lại các lổ thủng khắp mặt lá, gân lá (chính và 

phụ) vẫn còn.  

- Bọ cánh cứng có thể cắn phá các đợt  lá trên cây, giảm khả năng quang 

hợp làm cây con chậm phát  triển.         

- Trưởng thành sống ẩn nấp dưới các đống lá cây cỏ mục và ẩm trong 

vườn, khi phát hiện chúng giả chết. 

- Thời gian hoạt động: Gây hại chủ yếu vào lúc chiều tối đến đêm, ban 

ngày trú ngụ nơi tối hay dưới đất. 

- Cách di chuyển: Bay ngang, bám vào vật cản trên đường chúng di 

chuyển. 

 

Hình 44. Bọ cánh cứng ăn lá cà phê 
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b. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp vật lý: Dùng vợt lưới để bắt bọ cánh cứng vào lúc 

trời tối hoặc làm bẫy đèn dẫn dụ để diệt tập trung.  

* Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

ở Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bọ cánh 

cứng/cà phê. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc đăng ký phòng 

trừ bọ cánh cứng/dừa như: Metazhirium anisopliae (Ometar 1.2 x 10
9 

bào tử/g); Thiamethoxam ( Actara 25 WG); Acetamiprid  (Mospilan 3 

EC). 

10. Sâu ăn lá cà phê  (Cephonodes hylas Linnaeus) 

a. Đặc điểm hình thái 

- Trứng thường được đẻ từng quả ở mặt dưới lá non gần đỉnh 

sinh trưởng hoặc đẻ trên chồi ngọn của cây cà phê, mỗi con cái có thể 

đẻ khoảng 90 trứng, trứng nở sau 3 ngày. Trứng có hình oval (0.75 x 

0.85mm) trơn và rất bóng. Mới đẻ có màu xanh da trời hoặc xanh đậm, 

dần dần sẽ chuyển sang màu vàng khi sắp nở. 

- Sâu non có màu xanh nhạt, với lỗ thở màu đỏ rất dễ thấy. Giai 

đoạn sâu non kéo dài từ 20 – 22 ngày. Sâu non đẫy sức dài khoảng 5 -

6cm. Sâu non có 5 tuổi. 

- Nhộng hình thành ở trong đất. Trước khi hóa nhộng sâu non 

thường cuốn lá hoặc đất thành một cái kén và hóa nhộng phổ biến ở 

trên bề mặt đất và giữa các tán lá của cây ký chủ, hiếm khi hóa nhộng 

ở dưới mặt đất. Trong điều kiện ở Malaysia, giai đoạn nhộng kéo dài 

từ 12 -14 ngày. Ở Trung Quốc và Nhật Bản nhộng có thể kéo dài suốt 

mùa đông. Ở các nước nhiệt đới, một năm thường có vài lứa sâu. 

- Nhộng dài từ 27 -35mm, rộng 10mm; có màu nâu đen, góc vát 

của sườn bụng có màu nâu đỏ, lỗ thở có màu nâu đen, móc hậu môn 

(gai bụng) màu đen. Phần bao quanh đầu hình chóp nón. Vòng bụng 

nhộng tăng dần về đường kính từ đầu đến giữa cơ thể sau đó giảm dần 

cho đến cuối cơ thể. Lưng nổi lên những đường lằn hơi cong, ở bụng 

những đường lằn gần như là thẳng. Bao cánh nhẵn, bề mặt bóng, gần 

mắt có một u nhỏ như mũi kim nhô ra phía trước mặt. 

- Trưởng thành: Khá nhỏ trong nhóm bướm đêm với sải cánh 5 -

6cm, cánh trong suốt được che bởi một lớp vảy màu hơi xám. Đây là 

loài ít hoạt động ban ngày. Bụng con trưởng thành có một dải màu đỏ 

ở giữa, phía trên và phía dưới dải này có 2 dải màu hơi vàng. Loài này 

tương đối dễ nhận dạng. Chúng không bị hấp dẫn bởi ánh sáng và di 

chuyển rất nhanh từ hoa này sang hoa khác. Cánh hoạt động rất chậm 

chạp nhưng khi bay lại rất nhanh, chúng tạo thành những tiếng kêu 

lớn. 
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Hình 45. Sâu ăn lá cà phê 

b. Tập quán sinh sống và gây hại 

Loài sâu này gây hại bằng cách cắn phá đọt non sau đó ăn dần đến lá bánh 

tẻ và lá già, những cây mật độ sâu cao sâu ăn trụi lá chỉ còn trơ lại cành gốc với 

lưa thưa một ít quả non khiến cây cà phê mất dần sức, sinh trưởng phát triển 

kém. Sâu non có sức ăn lá cà phê rất lớn, 1 con sâu tuổi 3 đến tuổi 4 có thể ăn 3-

4 lá cà phê trưởng thành/ngày. Chúng cắn phá cà phê vào lúc chiều tối hoặc sáng 

sớm, ban ngày chúng thường ẩn nấp nên rất khó phát hiện. 

 

Hình 46. Triệu chứng gây hại của sâu ăn lá cà phê 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp sinh học:  

Bảo vệ các loài thiên địch để hạn chế sự gây hại của sâu ăn lá. Hiện có 4 

loài thiên địch ký sinh trên loài sâu Cephonodes hylas gây hại cà phê vối trong 

đó 2 loài ký sinh trứng là Telenomus sp (Hymenoptera: Sceliondae) và 

Ooencyrtus sp.nr.epilachne (Hymenoptera: Encyrtidae) và 2 loài kí sinh sâu non 

là Euplectrus sp (Hymenoptera: Eulophidae) và Ceromya femorata Mesnil 

(Diptera: Tachidae). 

* Biện pháp canh tác, thủ công: 

Những nơi mật độ sâu thấp có thể áp dụng biện pháp thủ công bắt diệt sâu 

non, thu bắt nhộng nằm trên mặt đất, hoặc ngắt bỏ lá mà trưởng thành đẻ trứng 

để tiêu diệt. 
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Vệ sinh tốt vườn cây để thu gom nhộng tiêu diệt, bón phân trên các diện 

tích bị hại giúp cây cà phê nhanh chóng phục hồi. 

* Biện pháp hóa học:          

Nếu mật độ sâu cao (khoảng 30 con/cây trở lên), sử dụng các thuốc trừ 

sâu phổ rộng như các loại thuốc FM - Tox 50EC (hoạt chất Alpha – 

cypermethrin), Sherpa 25EC, Cymkill 10EC (hoạt chất Cypermethrin) ,... để 

phun trừ, hoặc các loại thuốc hoạt chất Carbaryl (Sevin 43FW; Carbavin 85WP) 

hoặc Nurelle D 25/2.5EC (hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Cypermethrin 

25g/l),  Nitox 30EC (hoạt chất Cypermethrin 3.0% + Dimethoate 27.0%). Liều 

lượng sử dụng theo khuyến cáo. 

11. Dế 

a. Đặc điểm gây hại 

Dế hại rễ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây (chủ yếu giai đoạn kiến 

thiết cơ bản), bị hại nặng cây cà phê có thể bị chết. 

b. Biện pháp phòng trừ 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa 

có thuốc đăng ký phòng trừ dế trên cà phê. Có thể tham khảo sử dụng thuốc có 

chứa các hoạt chất Dimethoate + Fenobucarb; Fipronil để phòng trừ dế. 

C. BỆNH HẠI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Bệnh rỉ sắt (Hemileia vastatrix) 

Tại Việt Nam, bệnh xuất hiện và gây hại từ năm 1888. Ở Lâm Đồng, hầu 

hết các huyện canh tác cà phê đều bị nhiễm bệnh rỉ sắt. 

a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh gây hại trên lá, lúc đầu vết bệnh là những đốm tròn nhỏ màu vàng, 

sau vết bệnh lớn dần và có lớp phấn màu vàng da cam rất sáng ở dưới mặt lá. 

Bệnh nặng làm lá vàng và rụng, cây sinh trưởng kém.  

 

Hình 47. Triệu chứng của bệnh rỉ sắt cà phê 

b. Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh 

- Bệnh do nấm Hemileia vastatrix gây hại. 

- Bào tử phát tán và lây lan mạnh nhờ gió, côn trùng và khi chăm sóc. Bào tử 

có thể tồn tại nhiều tháng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Bào tử nảy mầm nhanh ở 
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nhiệt độ 24
0
C sau 2 - 4 giờ và phát triển nhanh ở độ ẩm 80 - 90%. Thời 

gian ủ bệnh là 6 - 12 giờ. 

- Các giống cà phê ở Việt Nam đều nhiễm bệnh rỉ sắt. Giống cà phê 

chè cũ nhiễm nặng nhất, tiếp đến cà phê mít và cà phê vối. 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác:  

+ Bón phân đầy đủ và cân đối, tạo hình thông thoáng, tỉa cành hợp lý 

giúp cây sinh trưởng tốt. 

+ Sử dụng giống kháng: sử dụng các giống TR4, TR9, TR11, Thiện 

Trường, ... có khả năng kháng bệnh rỉ sắt để trồng mới hoặc thay thế các 

cây bị nhiễm bệnh rỉ sắt trên vườn. 

* Biện pháp h a học: Sử dụng một số hoạt chất thuốc sau để phòng 

trừ Diniconazole (Nicozol 25SC); Hexaconazole (Vivil 5SC, Anvil 5SC, 

Thonvil 5SC); Propiconazole (Tilt 250EC, Bumper 250EC); Triadimefon 

(Bayleton 250EC, Encoleton 25WP); Trichoderma viride (Biobus 

1.00WP); Difenoconazole + Propiconazole (Tilt Super 300EC, Tilindia 

super 400EC); Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg  (Nativo 

750WG) 

- Vào tháng 6, 7 khi bệnh xuất hiện có thể phun thuốc 2 - 3 lần cách 

nhau 7-10 ngày. Nên phun khi vết bệnh chưa xuất hiện lớp nấm màu hồng.  

2. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum 

cofeanum) 

a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh gây hại trên lá, quả, cành và thân cà phê. 

- Trên lá: Bệnh xâm nhập vào đầu lá hay phiến lá, triệu chứng ban 

đầu là những vết loang lổ màu nâu có nhiều vòng đồng tâm, sau đó lan 

rộng ra chuyển sang màu nâu sẫm hay nâu đen. Các vết bệnh xuất hiện 

nhiều liên kết với nhau thành từng mảng lớn làm cho lá bị khô rụng.  

- Trên cành và thân: Bệnh tấn công lên cành ở các giai đọan cành 

đang hóa gỗ và xâm nhập vào đầu cành mang quả qua vết nứt của lá. Trên 

cành có những vết nâu lõm xuống làm vỏ biến màu nâu đen và khô dần. 

Khi bệnh nặng, nấm xâm nhập và gây hại cả cành lớn và lan đến thân làm 

rụng lá và cành trơ trụi khô đen.  

- Trên quả: Nấm tấn công vào giai đọan quả thành thục 6  - 7 tháng. 

Vết bệnh là những đốm nâu lõm vào phần vỏ quả có kích thước và hình thù 

khác nhau. Bệnh xuất hiện bắt đầu từ cuống quả hay tại điểm tiếp xúc giữa 

hai quả, những nơi mà nước có thể đọng lại. 

- Bệnh nặng làm lá, cành, quả khô đen và rụng làm cành trơ trụi. 
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b. Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh            

- Bệnh do các loài nấm Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum 

cofeanum gây nên trong điều kiện cây bị suy yếu do thiếu dinh dưỡng. 

- Bệnh gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, nhưng bệnh 

phát triển mạnh lúc cà phê ra hoa, kết quả và trong thời kỳ cây nuôi trái. Mưa 

nhiều vào buổi chiều tối làm phát tán bào tử và làm bào tử xâm nhiễm vào quả. 

 

 

Hình 48. Triệu chứng bệnh nấm hồng hại cà phê 

  

 

Hình 49. Triệu chứng bệnh khô cành, khô quả cà phê 
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c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác 

+ Bón phân đầy đủ và cân đối.  

+ Trồng cây che bóng.  

+ Cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. 

* Biện pháp hóa học: Sử dụng các hoạt chất thuốc dược đăng ký trong danh 

mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm: Propineb (Antracol 

70WP); Copper Hydrocide (DuPont Kocide 53.8DF); Mancozeb (Dithane M-45  

80WP, Manozeb 80WP); Hexaconazole (Tungvil 5SC, Thonvil 5SC, Topvil 

111SC, ); Prochloraz (Talent 50WP); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar 

top 325SC, Trobin top 325SC); Hexaconazole + Tricyclazole  (Forvilnew 

250SC); 

3. Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor) 

a. Triệu chứng gây hại 

- Bệnh phát sinh ở trên cành, gần nơi phân cành tạo ra vết bệnh màu phớt 

hồng, lúc đầu nhẵn sau dầy lên và màu hồng càng rõ, trên mặt có lớp bột màu 

hồng nhạt mịn, đó là các bào tử của nấm.  

- Vết bệnh phát triển chạy dài dọc theo cành và dần dần bọc hết chu vi 

cành, làm lá bị vàng, quả bị rụng non và cành chết khô. 

b. Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh 

- Bệnh do nấm Corticium salmonicolor gây nên. 

- Bệnh phát triển trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và vườn cây rậm rạp, 

đặc biệt trong mùa mưa. Bệnh lây lan bằng bào tử theo gió mưa hoặc côn trùng. 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác: Cắt tỉa, tạo tán hợp lý để vườn cà phê được thông thoáng. 

* Biện pháp hóa học: Khi bệnh hại nặng cần cắt bỏ những đoạn cành bị bệnh 

đốt tiêu hủy kết hợp phun thuốc BVTV. 

Sử dụng các hoạt chất thuốc được đăng ký như: Validamycin (Vivadamy 5SL, 

Valivithaco 3SC); Copper Hydroxide (Champion 77WP); Eugenol (Genol 0.3SL, 

1.2SL); Azoxystrobin + Difenoconazole (Myfatop 650WP); Azoxystrobin + 

Hexaconazole (Camilo 150SC); Copper Oxychloride + Kasugamycin (New 

Kasuran 16.6WP); 

4. Bệnh đốm mắt cua (Cercospora coffeicola) 

a. Triệu chứng gây hại 

- Bệnh chủ yếu gây hại trên lá và quả 

- Trên lá, vết bệnh xuất hiện là những vết tròn (nhỏ hoặc lớn) màu nâu 

nhạt ở giữa, ngoài rìa nâu sẫm và xung quanh màu vàng.  

http://www.bvtvphutho.vn/ThuocBVTV/PesticideDetails.aspx?PesticideID=1568
http://www.bvtvphutho.vn/ThuocBVTV/PesticideDetails.aspx?PesticideID=1568
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- Trên quả, vết bệnh là những đốm màu xám đậm.  

- Bệnh nặng làm lá vàng dần và khô rụng, vỏ quả bị khô cứng nhăn nhúm 

khó tách vỏ, bị đen và rụng sớm. 

 

Hình 50. Triệu chứng bệnh đốm mắt cua hại cà phê 

b. Điều kiện phát sinh, phát triển  

Bệnh do nấm Cercospora coffeicola gây ra trong điều kiện cây bị suy yếu 

do thiếu dinh dưỡng. 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác: Bón phân đầy đủ và hợp lý để tăng khả năng chống 

chịu bệnh.  

* Biện pháp hóa học:  Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam hiện hành có 01 hoạt chất (01 thuốc thương phẩm) và 01 hỗn hợp hoạt chất 

(01 thuốc thương phẩm) đăng ký phòng trừ bệnh đốm mắt cua/cà phê gồm: 

+ Hexaconazole (Dibazole 10SL); 

+ Difenoconazole + Propiconazole (Cure supe 300EC). 

5. Bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia sp.+ Fusarium sp. + Pythium sp.) 

a. Triệu chứng gây hại  

- Cây sinh trưởng chậm, lá vàng rất dễ nhầm với vàng lá do kém chăm sóc 

và thiếu dinh dưỡng.  

- Một phần cổ rễ (phần thân tiếp giáp với rễ cọc, cách mặt đất khoảng 20-

30cm) bị khuyết dần vào trong, sau đó vết khuyết sâu hơn, cây vàng dần và chết. 

 

Hình 51. Triệu chứng bệnh lở cổ rễ hại cà phê 
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b. Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh 

Bệnh do nấm Rhizoctonia sp.+ Fusarium sp. + Pythium sp. gây ra trong 

điều kiện mùa mưa, chủ yếu trên cà phê 2 năm tuổi. Bệnh gây hại cả trong vườn 

ươm. 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác 

+ Đất trồng cà phê phải có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, mực nước 

ngầm thấp. Cây con phải đủ tiêu chuẩn trồng, sạch sâu bệnh.  

+ Trồng cây chắn gió. Tránh tạo vết thương phần gốc cây qua việc làm cỏ 

và đánh chồi sát gốc. 

* Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam hiện hành có 03 hoạt chất đơn với 03 thuốc thương phẩm đăng ký phòng trừ 

bệnh lở cổ rễ cà phê gồm: Dẫn xuất Salicylic Acid (Sông Lam 333 50EC); 

Trichoderma viride (Biobus 1.00WP); Validamycin (Valijapane 3SL, 5SL, 5SP). 

- Đối với những cây bị hại nặng cần nhổ bỏ và đốt tiêu hủy. Sau đó xử lý 

hố trước khi trồng lại bằng cách bón vôi 1kg/hố trước khi trồng 15 ngày. 

6. Bệnh thối rễ cọc  

a. Triệu chứng gây hại 

- Đầu mùa khô khi dứt mưa cây có biểu hiện vàng lá do rễ cọc bị thối và 

đứt ngang, rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh. Cây bị nặng rễ tơ cũng bị thối. 

- Do không có rễ cọc, các cây bị bệnh dễ bị nghiêng khi có gió to và rất dễ 

nhổ lên bằng tay. 

 

Hình 52. Triệu chứng bệnh thối rễ cọc hại cà phê 

b.  Điều kiện phát sinh, phát triển của bệnh 

Chủ yếu là do tuyến trùng gây hại rễ tạo điều kiện thuận lợi cho một số 

nấm bệnh xâm nhập vào gây hại. 

c. Biện pháp phòng trừ 

- Xử lý hố trước khi trồng bằng cách bón vôi (1kg/hố), phòng trừ tuyến 

trùng bằng hoạt chất Tinh dầu quế (Tiêu tuyến trùng 18EC), Carbosulfan 

(Marshal 5GR, Vifu-Super 5GR) trước khi trồng 15 ngày.  
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- Sử dụng hoạt chất Chaetomium cupreum (Ketomium 1.5 x 10
6
 cfu/g bột) 

để hạn chế bệnh thối rễ. 

- Nhổ bỏ các cây bị thối rễ, đào và phơi hố trong mùa khô sau đó xử lý hố 

như trên trước khi trồng lại.  

7. Thối rễ tơ (Rhizoctonia sp. + Fusarium sp.) 

a. Triệu chứng gây hại 

- Cây bị bệnh phát triển chậm, lá vàng dần, rễ tơ bị thối đen từ chóp rễ 

vào. 

- Cây bị nặng rễ lớn cũng bị thối đen từ lớp vỏ ngoài vào làm cho cây bị 

kiệt sức vì không hấp thu được dinh dưỡng và chết. 

- Bệnh gây hại trên cà phê kinh doanh và cả trên cà phê kiến thiết cơ bản. 

Cây thường có biểu hiện vàng từ tháng 9 trở đi và đến mùa khô thì giảm, nếu nhẹ 

thì sau khi tưới nước xong cây lại xanh nhưng đến năm sau cây lại bị lại. 

 

Hình 53. Triệu chứng bệnh thối rễ tơ hại cà phê 

b. Nguyên nhân gây bệnh 

Bệnh do nấm Rhizoctonia sp. + Fusarium sp. gây hại 

c. Biện pháp phòng trừ 

* Biện pháp canh tác 

+ Bón phân đầy đủ và cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ và các chế 

phẩm sinh học cải tạo đất. 
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+ Hạn chế xới xáo, làm bồn trong những vườn cây đã bị bệnh để tránh 

gây vết thương cho rễ. 

+ Xử lý thuốc kích thích sinh trưởng RIC 10WP để kích thích bộ rễ phát triển. 

+ Không tưới nước tràn từ vườn bị bệnh sang vườn không bị bệnh. Điều 

chỉnh hệ thống thoát nước cho hợp lý. 

+ Đối với cây bị hại nặng cần đào và đốt tiêu hủy những cây bị bệnh, sau 

đó xử lý hố như đối với bệnh thối rễ cọc. 

* Biện pháp hóa học: Đối với cây bị hại nhẹ có thể dùng thuốc Cuprous 

Oxide (Norshield 58WP) + thuốc trừ tuyến trùng tưới quanh gốc cách nhau 10-

15 ngày/ 1 lần. 

8. Thối nứt thân (Fusarium spp.) 

a. Triệu chứng gây hại 

Bệnh xuất hiện trên vườn kiến thiết cơ bản lẫn kinh doanh, thường xuất 

hiện trên đoạn thân đã hóa gỗ. Bệnh làm nứt và thối đen lớp vỏ ngoài của thân 

cây, nếu bị nặng thì lớp gỗ phía trong bị khô dẫn đến hiện tượng tắc mạch, cây 

thiếu nước nên héo và khô từ đầu ngọn xuống. Vết bệnh có thể xuất hiện ở bất 

cứ vị trí nào của thân cây nhưng thường ở đoạn giữa và gần gốc cây. Bệnh phát 

triển và lây lan nhanh.  

 

 

Hình 54. Triệu chứng bệnh thối nứt thân hại cà phê 
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b. Đặc điểm phát sinh, phát triển 

- Bệnh do nấm Fusarium spp. gây ra. Đây là loài nấm gây bệnh tắc mạch 

dẫn và gây chết rất nhanh.  

- Bệnh thường xảy ra ở những vườn cây không thông thoáng, ẩm thấp hay 

những năm mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. 

c. Biện pháp phòng trừ 

- Phát hiện bệnh sớm khi thân cây vừa bị nứt hoặc có vết thối đen nhỏ.  

- Dùng dao cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh. Sau đó sử dụng một trong các 

loại thuốc: Copper Hydroxide (DuPont
TM

 Kocide 53.8DF, pha với nồng độ 

1%,);  Cuprous Oxide (Norshield 86,2WG, pha với nồng độ 1%) quét lên vết 

bệnh, quét 2 - 3 lần, cách nhau 10 - 15 ngày. 

 - Trường hợp cây nhiễm bệnh bị khô ngọn cần cưa ngang và đốt bỏ phần 

bệnh, quét thuốc lên trên mặt thân bị cưa và nuôi chồi mới.  

- Các cây xung quanh cây bệnh dùng một trong các loại thuốc trên nhưng 

với nồng độ thấp hơn Copper Hydroxide (DuPont
TM

 Kocide 53.8DF pha với 

nồng độ  0,1%,); Cuprous Oxide (Norshield 86,2WG  pha với nồng độ 0,1%) 

phun 2 - 3 lần. 

9. Bệnh thối rễ, vàng lá 

a. Nguyên nhân  

- Nguyên nhân do yếu tố vi sinh vật và côn trùng: Tuyến trùng, nấm gây 

hại rễ, côn trùng và vi sinh vật gây hại khác. 

+ Tuyến trùng hại rễ: tuyến trùng gây hiện tượng u sưng hoặc nốt sần 

(Meloidogyne sp.); gây hiện tượng thối rễ (Pratylenchus sp., Rotylenchus sp., 

Radopholus sp., …). 

+ Nấm gây hại rễ: Fusarium sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp. 

+ Các yếu tố vi sinh vật và côn trùng gây hại khác: Nấm Fusarium sp. gây 

bệnh thối nứt thân; Các loại nấm gây bệnh khô cành, khô quả, nấm hồng, rỉ sắt, 

đốm mắt cua; Các loại côn trùng như rệp sáp gây hại trên các bộ phận của cây cà 

phê (quả và rễ), ấu trùng ve sầu gây hại rễ, …. 

- Nguyên nhân do yếu tố phi sinh vật: thiếu dinh dưỡng và hiện tượng 

sinh lý. 

+ Do thiếu dinh dưỡng: thiếu các nguyên tố đa lượng (N, P, K), trung 

lượng (Ca, Mg, S), vi lượng (Zn, Bo, Fe, …). Sử dụng phân bón không theo 

đúng quy trình kỹ thuật (bón phân không đầy đủ, mất cân đối, không có cơ sở 

khoa học, không kịp thời, không đúng thời điểm…) 

+ Do hiện tượng sinh lý: Cây già cỗi, có dấu hiệu sinh trưởng chậm lại, ít 

cành dinh dưỡng và chồi vượt, trái nhỏ dần, rễ tơ kém phát triển, cây cằn cỗi 

mặc dù được bón phân đầy đủ, lá vàng hàng loạt; Cây thiếu nước hoặc mưa 

nhiều gây ngập úng. 
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b. Triệu chứng 

- Tuyến trùng gây hại rễ: Cây bị vàng lá từ trên ngọn xuống, vàng từ chóp 

lá vào, chồi non, đọt non không phát triển, cây thấp, ít cành lá, hoa, quả. Rễ bị u 

sưng hay nốt sần, thối đen ở các vị trí khác nhau, đầu rễ bị tù hoặc hình thành 

nhiều chùm rễ ngắn sát vị trí rễ bị bệnh. Khi bị gây hại nặng cả rễ ngang và rễ 

cọc cũng bị thối hay u sưng. Đối với cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản, cây bị 

bệnh nặng khi nhổ lên chỉ có rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh, rễ tơ ở dưới mặt 

đất bị thối hoặc bị u sưng, rễ cọc bị thối chỉ còn phần gỗ. Đối với cà phê kinh 

doanh, các cây bị nặng thì rễ lớn cũng bị thối hay bị u sưng và rễ dần bị mục, 

cây không hấp thu và vận chuyển được nước và dinh dưỡng (mặc dù đã được 

chăm sóc, bón phân đầy đủ) nên cây dẫn đến hiện tượng vàng lá, chết cây. Triệu 

chứng ban đầu chỉ xuất hiện cục bộ ở một số cây hoặc một vùng rải rác trên 

vườn, thể hiện rõ nhất vào giữa mùa mưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nấm gây hại rễ: Khi bị gây hại toàn bộ lá trên cây bị vàng và lá bị 

rụng dần, có trường hợp chỉ 1 hoặc 2 thân chính bị vàng ở gốc có nhiều thân. Rễ 

tơ bị thối đen, cây bị nặng toàn bộ rễ tơ và rễ lớn cũng bị thối đen từ lớp vỏ 

ngoài vào, khi nhổ cây lên chỉ còn lại rễ cọc. Cây bị bệnh nặng dễ bị nghiêng khi 

Hình 55. Triệu chứng thối rễ, vàng lá cà phê do tuyến trùng 
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gặp gió to và rất dễ nhổ lên bằng tay. Bệnh thường phát sinh và gây hại nặng 

vào các tháng giữa và cuối mùa mưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch hại khác: Triệu chứng chỉ thể hiện khi bị các dịch hại tấn công gây 

hại như lá vàng, thân, cành chết khô, rụng trái, … 

- Thiếu dinh dưỡng thường thể hiện triệu chứng bất thường trên cành, 

chồi non, đọt non, lá, hoa như: cành ngắn, đọt non chùn lại, mọc nhiều chồi, lá 

vàng hoặc biến dạng, hoa nhỏ, rụng trái non, ...  

- Triệu chứng vàng lá sinh lý chỉ xảy ra tạm thời và gây hiện tượng rụng 

quả non. 

c. Đặc điểm phát sinh và gây hại của bệnh  

- Tuyến trùng và nấm gây bệnh chủ yếu sống trong đất và gây hại trên tất 

cả các độ tuổi cây cà phê tái canh (giai đoạn kiến thiết cơ bản), cà phê giai đoạn 

kinh doanh và giai đoạn trong vườn ươm. 

- Ẩm độ đất cao tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trùng và nấm bệnh phát 

triển, tuy nhiên đất quá ẩm hay quá khô cũng làm chết tuyến trùng. Do đó bệnh 

thối rễ, vàng lá thường phát sinh mạnh vào các tháng mùa mưa (trừ các tháng 

mưa dầm) do có điều kiện ẩm độ đất thích hợp và hệ thống rễ cây cà phê phát 

triển mạnh là nguồn thức ăn dồi dào cho tuyến trùng và nấm bệnh phát triển. 

- Tuyến trùng và nấm bệnh có thể di chuyển theo nước nên biện pháp tưới 

tràn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan nhanh. 

- Việc xới xáo, vét bồn trong các vườn cà phê đã bị bệnh cũng tạo điều 

kiện cho bệnh lây lan và phát triển vì tạo vết thương cho bộ rễ. 

- Đối với cà phê kinh doanh, bệnh thường xuất hiện ở những vườn cà phê 

già cho năng suất cao trong một thời gian dài nhưng không được bổ sung phân 

hữu cơ đầy đủ cũng như bón phân hóa học không cân đối 

Hình 56. Triệu chứng thối rễ, vàng lá cà phê do nấm 
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- Cà phê trồng lại trên các vườn cà phê già cỗi hay đang kinh doanh bị 

bệnh thối rễ, vàng lá nặng thì mức độ thành công rất thấp nếu không tuân thủ 

việc khai hoang, rà, thu gom rễ cẩn thận sau khi thanh lý và có thời gian luân 

canh thích hợp. 

d. Phòng trừ tuyến trùng, nấm bệnh gây hại 

Biện pháp canh tác 

Áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác như đã khuyến cáo từ khâu 

giống, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước,… 

Biện pháp sinh học  

+ Trồng cây xua đuổi tuyến trùng: cây Cúc vạn thọ, Cúc Ấn Độ (mật độ 

10 cây/gốc cà phê),... 

+ Thuốc sinh học trừ tuyến trùng: Sử dụng một trong các thuốc có nguồn 

gốc sinh học như Tiêu Tuyến Trùng 18EC (Landsaver 18EC) với thành phần chính 

là tinh đầu quế, nấm Paecilomyces lilacinus đối kháng tuyến trùng (Palila 500WP); 

Clinoptilolite (Map logic 90WP);  Chitosan (Kaido 50SL, 50WP; Tramy 2 SL);  

Cytokinin (Zeatin) (Geno 2005 2SL). Các loại thuốc được sử dụng theo nồng độ 

và liều lượng hướng dẫn trên bao bì. Bổ sung 1 - 2 lần trong năm: Lần 1: Vào 

đầu mùa mưa (≥ 5 kg chế phẩm/ha); Lần 2: Xử lý cách lần lần thứ nhất 30 ngày 

(≥ 5 kg chế phẩm/ha).  

+ Thuốc sinh học trừ nấm bệnh hại rễ: Sử dụng một trong các thuốc 

Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP); Trichoderma spp. (TRICO - ĐHCT 10
8
 

bào tử/g); Chaetomium cupreum (Ketomium 1.5 x 10
6
 cfu/g bột). 

- Các loại thuốc được sử dụng theo nồng độ và liều lượng hướng dẫn trên 

bao bì. Sử dụng 2 lần trong năm: 

 Lần 1: Vào đầu mùa mưa (tháng 5 - 6) 

 Lần 2: Xử lý cách lần lần thứ nhất 30 ngày  

Biện pháp hóa học 

+ Thuốc hóa học trừ tuyến trùng: Abamectin (Tervigo 020 SC, nồng độ 

0,1%, 5 lít dung dịch nước thuốc/gốc cà phê); Carbosulfan (Marshal 5GR, liều 

lượng 30 g/gốc); … 

+ Thuốc hóa học trừ nấm bệnh hại rễ: Copper Hydroxide (DuPont
TM

 

Kocide 53,8DF, nồng độ 0,1%, 4 - 5 lít dung dịch thuốc/gốc cà phê); Cuprous 

Oxide (Norshield 86,2WG, nồng độ 0,3%, 4 - 5 lít dung dịch thuốc/gốc cà phê)  

+ Thuốc điều hòa sinh trưởng: Sử dụng Ric 10WP với liều lượng 25 - 30 

kg/ha để bón cho cây cà phê. 

e. Phòng trừ hiện tượng vàng lá do thiếu dưỡng chất 

* Thiếu đạm (N) 
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- Lá màu vàng nhạt đều và phiến lá rất mỏng. Các lá ở tầng dưới vàng 

trước kế đến là các lá tầng trên. Bệnh xuất hiện trên những đất có tầng canh tác 

cạn, thiếu lượng mùn và nghèo đạm. Cây con thiếu đạm mọc cành ít. 

 

 

Hình 57. Triệu chứng cây cà phê thiếu Đạm 

- Cành, lá ra chậm, rụng lá, rụng trái, cành trơ trụi thậm chí bị chết. Thiếu 

đạm thường xảy ra ở giai đoạn cuối mùa khô và đầu mùa mưa 

- Bổ sung các loại phân bón có hàm lượng đạm cao như Ure, SA hoặc 

phun đạm ở dạng Urea với nồng độ 1,0%. Trồng cây che bóng để giảm thiếu đạm 

và tủ gốc cung cấp đạm. 

* Thiếu Lân (P) 

- Lá chuyển sang màu vàng sáng, phần chóp lá chuyển sang màu đỏ sẫm 

và lan ra cả lá, đôi khi có đốm màu nâu đồng ở phần phiến lá già. Chồi non kém 

phát triển, số hoa và trái ít. Thiếu lân thường xảy ra vào giữa và cuối mùa mưa 

đặc biệt là lúc cây ra hoa. 

 

 

Hình 58. Triệu chứng cây cà phê thiếu Lân 
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- Bón phân lân đầy đủ cho cây, nên sử dụng lân dễ tiêu (MAP, MKP) để 

phun qua lá với nồng độ 0,5 - 1,0% 

* Thiếu Kali (K) 

- Rìa và chóp của những lá đã thành thục có những vệt màu vàng sau đó 

chuyển thành màu nâu sẫm, mép lá cong queo. Quả bị rụng nhiều, cành yếu và 

dễ bị khô. Trái nhỏ, năng suất kém, tỷ lệ nhân trên quả thấp. Thiếu Kali chủ yếu  

xảy ra vào giữa và cuối mùa mưa (trong thời gian mang quả hiện tượng thiếu 

kali xảy ra nghiêm trọng nhất). 

 

Hình 59. Triệu chứng cây cà phê thiếu Kali 

- Bón đầy đủ phân Kali cho cây hoặc phun các loại phân qua lá có hàm 

lượng Kali cao (KNO3) với nồng độ 1,0%  

* Thiếu Canxi (Ca) 

- Lá bị vàng từ mép vào giữa phiến lá và chỉ còn lại một mảng lá có màu 

xanh tối dọc theo gân chính, hình dạng lá bị biến dạng, chóp lá cong không đều 

vào phía trong. Thiếu canxi thường xảy ra vào giữa và cuối mùa mưa. 

 

 

Hình 60. Triệu chứng cây cà phê thiếu Canxi 
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- Bón vôi (1,0 - 1,5 tấn/ha), bón các loại phân có hàm lượng Canxi cao 

như Calcium Nitrate hoặc phun dung dịch Canxi với nồng độ 0,125% (Caltrac 

40%ww liều lượng 1,0 - 1,25 lít/ha)  

* Thiếu Magiê (Mg) 

- Ban đầu phiến lá có màu xanh đen sau phát triển thành vệt xanh ôliu rồi 

chuyển sang vàng nhạt, hiện tượng vàng bắt đầu từ gân chính của lá rồi lan rộng 

gần ra phía rìa lá ở vùng giữa các gân phụ của lá, gân lá vẫn có màu xanh bình 

thường, những lá già nhất bị rụng sớm. Thiếu Mg thường xảy ra vào giữa và 

cuối mùa mưa. 

 

 

Hình 61. Triệu chứng cây cà phê thiếu Magiê 

- Bón bổ sung MgSO4 cho cây (40 - 60kg/ha) hoặc phun các loại phân 

bón lá có hàm lượng Mg cao (Magnisal) với nồng độ 0,4 - 0,6%. 

*Thiếu Lưu huỳnh (S) 

- Các lá non và đoạn thân gần ngọn có màu vàng nhạt, bạc trắng, lá rất 

mỏng, toàn bộ gân và phiến lá có cùng màu. Nếu thiếu lưu huỳnh trầm trọng 

nhìn toàn cây sẽ có một màu vàng bạc trắng. Thiếu lưu huỳnh thường xảy ra vào 

giữa và cuối mùa mưa. 

 

Hình 62. Triệu chứng cây cà phê thiếu Lưu huỳnh 
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- Bón các loại phân NPK hoặc SA có hàm lượng lưu huỳnh cao ≥8%. 

* Thiếu Boron (Bo) 

- Triệu chứng thiếu Bo là các chồi ngọn bị chết, phần mới mọc lên hình 

thành như cái quạt. Lá biến dạng mạnh, dài ra và hẹp bề ngang lại, dày lên. 

Chóp lá chuyển sang màu xanh nhạt. Thiếu Bo thường xảy ra vào giữa và cuối 

mùa mưa. 

 

Hình 63. Triệu chứng cây cà phê thiếu Bo 

- Phun dung dịch Bo với nồng độ 0,1% (Bortrac 10,9% ww liều lượng 0,8 - 

1,0 lít/ha) hoặc bón Borax (20 - 25kg/ha) vào đất quanh tán cây 

* Thiếu Mangan (Mn) 

- Cây thiếu Mangan có biểu hiện cặp lá trưởng thành cuối cùng từ màu 

vàng hơi nhạt hoặc xanh ô lưu chuyển sang màu vàng chanh sáng có những đốm 

trắng. Bệnh nặng thì các cặp lá tiếp theo cũng vàng đi ở mức độ nhẹ hơn. 

- Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa khi sinh trưởng của cây rất 

mạnh và thường xảy ra trên đất có độ pH cao. 

 

Hình 64. Triệu chứng cây cà phê thiếu Mangan 

- Khắc phục bằng cách phun dung dịch MnSO4 0,4 %. 

* Thiếu Kẽm (Zn) 

- Phiến lá có màu vàng nhạt, gân lá xanh sẫm. Lá nhỏ hơn bình thường 

hình mũi mác, rìa lá cong vào trong, đốt ngắn, lá mọc thành dạng chùm. Thiếu 

Zn thường xảy ra vào giữa và cuối mùa mưa. 
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Hình 65. Triệu chứng cây cà phê thiếu Kẽm 

- Bón kẽm sulfat vào gốc (25 - 30kg/ha) hoặc phun dung dịch kẽm với 

nồng độ 0,125% cho hiệu quả nhanh (Zintrac 40%ww liều lượng 1,0 - 1,25 

lít/ha) 

* Thiếu Sắt (Fe) 

- Xuất hiện ở lá non, lá có màu vàng nhưng gân lá còn xanh gần giống với 

triệu chứng thiếu kẽm nhưng khác ở chỗ lá không nhỏ hơn lá bình thường. Thiếu 

sắt thường xảy ra vào giữa và cuối mùa mưa. 

 

Hình 66. Triệu chứng cây cà phê thiếu Sắt 

- Thiếu sắt thường rất ít xảy ra, hoặc có thể phát sinh do cùng một lúc 

thiếu các nguyên tố khác như Đạm, Kẽm, Magiê. Bón Chelate sắt cho cây với 

liều lượng 20 - 30kg/ha. 

D. CỎ DẠI 

Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và tác hại lớn nhất ở giai đọan mới trồng cà 

phê đến 4 năm. Cỏ phát triển nhanh có thể chụp lên cà phê con. Các lọai cỏ quan 

trọng là:  

- Cỏ Tranh  : Imperata cylindrica 

- Cỏ Gấu  : Cyperus rotundus 

- Cỏ Mỹ  : Sorghum halepense 

- Cỏ Lá gừng : Panicum repens 

Cỏ tranh tác hại quan trọng lúc mới trồng trên đất mới khai phá. Cỏ tranh 

có thân ngầm cũng như cỏ lá gừng. Rễ tranh thường phân bố trên lớp đất mặt 

sâu khoảng 10-15cm. Các thân ngầm bị cắt đọan nảy mầm nhanh sau khi khai 

phá đất. 
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- Biện pháp hiệu quả là phòng trừ cỏ dại tổng hợp. Lúc khai hoang, rà rễ 

và phơi nắng cỏ, cày sâu, gom sạch thân ngầm cỏ.  

- Trồng cây che bóng tạm thời hoặc vĩnh viễn để hạn chế sự phát triển của 

cỏ, sau đó khi cây cà phê lớn sẽ tỉa bỏ cây che bóng dần.  

- Tủ gốc cũng giảm tác hại của cỏ dại rất nhiều.  

- Sử dụng thuốc diệt cỏ như: Indaziflam (Becano 500SC), Glufosinate 

ammonium (Fasfix 150SL), ... với liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên bao 

bì. Khi cây cà phê đã giao tán làm cỏ sạch quanh gốc và cả vườn. 

IV. THU HOẠCH 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm thu hoạch 

Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín đạt từ 95% trở lên (bao gồm cả quả 

chín vàng và chín đỏ) và tỷ lệ tạp chất không quá 0,5%. Đợt tận thu cuối vụ, tỷ 

lệ quả chín đạt trên 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 67. Hái tỉa những quả cà phê chín 

Hình 68. Sản phẩm cà phê thu 

hoạch  
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3. Bảo quản  

a. Quả cà phê tươi 

- Quả cà phê sau khi thu hoạch phải được chuyên chở kịp thời đến nơi 

chế biến. Nếu chế biến ướt không để quá 24 giờ. Nếu chế biến khô, phơi trên 

sân bê tông hoặc sân đất nện, vải bạt, độ dày không quá 30 cm và thường 

xuyên cào đảo, phải có bạt che khi trời mưa.  

 

 

 

- Phương tiện vận chuyển và bao bì đựng quả cà phê phải sạch, không 

nhiễm mùi phân bón, thuốc BVTV, mùi lạ... Trường hợp không vận chuyển 

hay chế biến kịp thời, quả cà phê phải được đổ trên nền khô ráo, thoáng mát, 

không được đổ đống dày quá 30 cm và phải cào đảo thường xuyên. 

b. Bảo quản cà phê khô 

Cà phê thành phẩm khi đưa vào bảo quản trong kho phải được phơi, sấy 

khô đạt ẩm độ tiêu chuẩn (đối với cà phê quả khô và cà phê thóc từ 9 - 12
0
; cà 

phê nhân < 12,5
0
) và không để cà phê bị ướt trở lại. Giảm tỷ lệ tạp chất trong 

cà phê thành phẩm xuống mức thấp nhất, tối đa không quá 0,5%. Trong quá 

trình bảo quản phải thường xuyên kiểm tra độ ẩm của cà phê trong kho. 

Nhà kho phải có kết cấu vững chắc, mái không dột, chống được chim, 

chuột xâm nhập. Nền kho phải cao so với xung quanh, được tráng xi măng hoặc 

bằng gạch men. Nhà kho phải sạch, thông thoáng, không bị ẩm hơi nước (tường, 

trần kho…), ẩm độ < 60% 

 

Hình 69. Vận chuyển cà phê 

sau khi thu hoạch 

Hình 70. Phơi cà phê trên vải bạt 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/02/2018 của Bộ NN&PTNT Ban 

hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt 

Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử 

dụng ở Việt Nam; 

- 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; 

- 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 Nông nghiệp và PTNT; 

- Quy trình tạm thời cưa ghép cải tạo cà phê vối, ban hành kèm theo Quyết 

định số 39/QĐ-TT-CCN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Cục Trồng trọt; 

- Quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng; 

- Hướng dẫn áp dụng quy trình tái canh cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng theo văn bản số 2313/SNN-TT ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT Lâm Đồng; 

- Kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp 

bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng” do Chi cục TT&BVTV thực hiện từ 

năm 2014 – 2017;  

- Quy trình tưới tiết kiệm cho cà phê vối bằng công nghệ tưới phun tại gốc, 

ban hành kèm theo Quyết định số 5075/DANN-KHKT, ngày 06 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cà phê vối giai đoạn kinh doanh, ban 

hành kèm theo Quyết định số 5100/QĐ-BNN-TCTL, ngày 07 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 

 


