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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy trình kỹ thuật
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BNN ngày 10/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-BNN ngày 11/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
Lâm nghiệp Tây Nguyên thành tổ chức Khoa học công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình tái canh theo hướng cơ giới hóa,
BAP nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả sản xuất cà phê vối”
(Quy trình kỹ thuật chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. rưởng hòng ế hoạch hoa học và ợp tác Quốc tế, Chánh ăn phòng
iện; rưởng Bộ môn ệ thống ông nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- hư Điều 3;
- Lưu:

,

Q. VIỆN TRƯỞNG
&

Q .

Trần Vinh

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT
NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH
TÁI CANH THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA, BAP NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG VÀ TĂNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÀ PHÊ VỐI
(Ban hành kèm theo quyết định số 81/QĐ-VNLT (SPQG) ngày 30 tháng 12 năm 2020 của
Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên)

PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tái canh vườn cà phê vối có đủ các điều kiện sau:
- ằm trong vùng quy hoạch, kế hoạch trồng tái canh cà phê được cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
- ườn cà phê trên 20 năm tuổi; sinh trưởng kém, năng suất bình quân 3 năm liên tục
dưới 2,0 tấn nhân/ha; không thể áp dụng biện pháp cưa đốn phục hồi hoặc ghép cải tạo;
- ườn cà phê dưới 20 năm tuổi; sinh trưởng kém, bị bệnh vàng lá thối rễ nhẹ đến
trung bình (tỷ lệ cây bệnh dưới 20%);
- ườn cà phê trồng tái canh có độ dốc < 150.
2. Căn cứ xây dựng quy trình
- iêu chuẩn ngành 10TCN 478 - 2001: Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu
hoạch cà phê vối;
- 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 ông nghiệp và
;
- ết quả nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2020 của đề tài cấp hà nước “ ghiên cứu xây
dựng gói kỹ thuật đồng bộ cho cây cà phê nhằm nâng cao giá trị gia tăng cà phê, phục vụ nội
tiêu và xuất khẩu”.
3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật
- ái canh theo hướng cơ giới hóa, áp dụng máy và tiến bộ kỹ thuật mới trong chăm
sóc, thu hoạch;
- ăng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh: rên đất bazan: ≥ 5 tấn nhân/ha;
- Chu kỳ kinh doanh 20 năm.
PHẦN II
KỸ THUẬT TÁI CANH CÀ PHÊ VỐI
1. Điều kiện đất tái canh
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- Đất có độ dốc < 15o, điều kiện nước tưới thuận lợi;
- ầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt;
-

ực nước ngầm sâu hơn 100 cm;

- àm lượng hữu cơ tầng 0 - 30 cm (đất mặt) > 2,0%;
- pHKCl: 3,7 - 6,0.
2. Điều kiện vườn cà phê trước khi nhổ để tái canh ngay
* rước khi tái canh, cần phân loại các 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 lựa chọn các biện pháp kỹ thuật áp dụng khi tái canh cho từng loại vườn với 3 gói
kỹ thuật chính là: Cây giống khỏe và sạch bệnh; Biện pháp canh tác; Quản lý tổng hợp sâu bệnh.
* ái canh ngay không cần luân canh
- ườn cà phê 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 đến trung bình (tỷ lệ bệnh
nhỏ hơn 20%).
- Biểu hiện vườn cây bị bệnh vàng lá thối rễ nhẹ:
+ Bộ lá cây hầu hết có màu xanh;
+ hân, 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;
+ ườn cây sinh trưởng và phát triển bình thường, một số cây bị bệnh phát triển kém.
- Biểu hiện vườn cây bị bệnh vàng lá thối rễ nhẹ:
+ ườn cà phê có ít hơn 20% số cây bị bệnh, cây bị bệnh có từ 25 - 50% lá vàng;
+ hân, cành cây bệnh sinh trưởng kém; Đầu ngọn cây, cành bị chùn ngọn, không
phát triển đọt non;
+

ột số rễ tơ của cây bệnh bị u sưng/ thối đen 25 - 50%;

+ ườn cây sinh trưởng kém.
3. Chuẩn bị đất trồng
- hổ bỏ cây cà phê và rà rễ bằng máy ngay sau khi thu hoạch (tháng 12, tháng 1).
hu gom và đưa toàn bộ thân, cành, rễ ra khỏi lô.
- hời gian làm đất: ngay sau khi kết thúc mùa mưa. Cày đất (bằng máy), sử dụng cày
1 lưỡi, cày 2 lần ở độ sâu 40 cm theo chiều ngang và chiều dọc của lô. hơi đất với thời gian
ít nhất 2 tháng sau đó tiến hành bừa ở độ sâu 20 - 30 cm theo chiều ngang và chiều dọc lô.
rong quá trình cày bừa tiếp tục gom nhặt rễ còn sót lại và đốt để tiêu hủy nguồn bệnh..
- rước khi bừa lần 1, bón rải đều trên bề mặt đất 1.000 kg vôi bột/ha.
- rước khi tái canh cà phê có thể phân tích mật độ tuyến trùng gây hại cà phê ở độ
sâu từ 0 - 30 cm để xác định phương thức tái canh ngay nếu mật độ tổng số các loại tuyến
trùng trong đất < 100 con/100 g đất và < 150 con/5 g rễ).
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4. Bón lót, đào hố
4.1. Bón lót
- hân chuồng hoai mục, vôi, phân lân với lượng như sau: (20 tấn phân chuồng +
1.000 kg vôi + 650 kg lân nung chảy)/ha được rải đều theo các hàng trồng, sử dụng máy cày
đảo đều cùng lớp đất mặt trước khi múc hố.
+ ích thước hố múc: 30 x 30 x 30 cm (dài x rộng x sâu);
+ hoảng cách hố: hố cách hố 1,5 m, hàng cách hàng 3,2 m (mật độ 2.080 hố/ha);
- hững nơi không có đủ phân chuồng: bón 10 tấn phân chuồng + 3 tấn phân hữu cơ
vi sinh hoặc hữu cơ sinh học + 1.000 kg vôi + 600 kg lân nung chảy/ha.
- Công việc bón lót phải hoàn thành ít nhất 01 tháng trước khi múc hố trồng.
5. Giống và tiêu chuẩn cây giống
5.1. iống
- Sử dụng giống cà phê được cấp có thẩm quyền công nhận, được phép sản xuất kinh doanh.
- guồn vật liệu nhân giống để sản xuất cây giống, chồi ghép phải được lấy từ cây
đầu dòng, vườn cây đầu dòng cà phê đã cấp thẩm quyền công nhận.
5.2. iêu chuẩn cây giống
Sử dụng cây thực sinh, cây giống phải đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia C
(chi tiết tại phụ lục 1).

10684-2:2018

6. Trồng mới
- hời vụ trồng
Bắt đầu vào đầu mùa mưa và kết thúc trước khi bắt đầu mùa khô 1,5 - 2 tháng. hời
vụ trồng ở khu vực ây guyên từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 8 hàng năm.
- ỹ thuật trồng
+ gay trước khi trồng, tiến hành đào hố trồng cây cà phê với độ sâu 25 - 30 cm và
rộng hơn bầu cây giống để có thể điều chỉnh cây được trồng thẳng hàng, dùng 5 - 7 g thuốc
chống mối rắc xuống đáy và xung quanh thành hố.
+ Dùng dao cắt một lát đất cách đáy túi bầu 1 - 2 cm để loại bỏ phần rễ cọc bị cong ở đáy
bầu, xé bầu cẩn thận, tránh làm vỡ bầu đất, đặt bầu vào hố, để cho mặt bầu ngang bằng với mặt
đất, lấp đất và nén chặt đất xung quanh bầu.
+ rồng dặm kịp thời những cây bị chết, khi đất đủ ẩm.
trước khi kết thúc mùa mưa từ 1,5 - 2,0 tháng.

iệc trồng dặm phải xong

7. Lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm
- Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo đúng yêu cầu kỹ thuật của “quy trình tạm thời
tưới nhỏ giọt cho cây cà phê vối” ban hành theo quyết định số 5100/QĐ-BNN-TCTL ngày
07 tháng 12 năm 2016 của Bộ ông nghiệp và
(chi tiết theo phụ lục 2)
- hời gian lắp đặt hệ thống tưới: ngay sau khi trồng xong cà phê.
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- gay sau khi lắp đặt xong hệ thống tưới, kiểm tra vận hành thử. iến hành phủ bạt
nilon (phủ bạt nilon đen hai bên hàng cà phê, khổ nilon 90 cm) nhằm phòng trử cỏ dại bảo vệ
dây tưới nhỏ giọt và giữ ẩm cho vườn cây.
8. Trồng cây đai rừng
* Đai rừng chính
ồm 2 hàng muồng đen (Cassia siamea Lamark) cách nhau 2 m, cây cách cây 2 m,
trồng nanh sấu. ùy theo địa hình và tốc độ gió của từng vùng, khoảng cách giữa 2 đai rừng
chính từ 200 - 300 m. Đai rừng chính được bố trí thẳng góc với hướng gió chính (có thể xiên
một góc 60o).
9. Cây che bóng, chắn gió, giữ ẩm
9.1. Cây che bóng, chắn gió tạm thời
Sử dụng cây muồng hoa vàng (Crotalaria. spp.) gieo giữa hàng cà phê để che bóng
tạm thời, giữ ẩm và tăng cường chất hữu cơ cho vườn cà phê. ỗn hợp hai loại muồng hoa
vàng hạt lớn và hạt nhỏ để gieo. ạt cây che bóng được gieo từ đầu mùa mưa vào giữa 2
hàng cà phê (cách 2 - 3 hàng cà phê có 1 hàng cây che bóng) cho cà phê kiến thiết cơ bản.
9.2. Cây chắn gió lâu dài
Chỉ trồng cây che bóng chắn gió lâu dài xung quanh vườn cà phê vối canh tác theo
hướng C , có thể dùng muồng đen hoặc các cây ăn quả lâu năm (sầu riêng, chôm chôm,
bơ, mít...) với khoảng cách tối thiểu 9,6 m (cách 3 hàng cà phê), và được trồng thẳng theo
hàng cà phê. ặt dưới tán cây che bóng khi ổn định phải cách mặt đất tối thiểu 4 m.
9.3. Cây giữ ẩm
rồng xen các loại cây đậu đỗ, lạc, đậu lông… vào giữa 2 hàng cà phê
CB (cách hàng
cà phê tối thiểu 0,9 m) để che phủ, giữ ẩm, chống xói mòn và cải tạo đất cho vườn cà phê.
10. Làm cỏ
- Đối với vườn cà phê kiến thiết cơ bản được phủ nilon đen hai bên hàng cà phê (khổ
nilon 90 cm). Chỉ phát cỏ phía ngoài phần phủ nilon, không làm cỏ trắng đặc biệt vào mùa
khô, mỗi năm làm cỏ 4 - 5 lần.
- Đối với cà phê kinh doanh, làm cỏ 3 - 4 lần trong năm trên toàn bộ diện tích.
+ Sử dụng máy cắt cỏ cầm tay hoặc máy cày gắn máy cắt cỏ chuyên dụng (chiều rộng
< 1,5 m) để thao tác trên vườn.
+ Để diệt trừ 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 lufosinate ammonium (min 95%) (nồng độ và liều
lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).
+ àng năm vào đầu mùa khô phải tiến hành làm cỏ xung quanh vườn cà phê để
chống cháy.
11. Bón phân
11.1. hân hữu cơ
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- Định kỳ 1 - 2 năm bón một lần với lượng 10 kg/cây phân chuồng hoai mục. ếu
không có phân chuồng, bón phân hữu cơ sinh học hoặc hữu cơ vi sinh 2 kg/cây/năm, goài
nguồn phân chuồng có thể bổ sung thêm phân xanh và tàn dư thực vật có sẵn tại vườn hoặc
tại địa phương. Có thể bón kết hợp với một số chế phẩm sinh học có tác dụng hạn chế phát
triển của tuyến trùng và đối kháng với một số nấm bệnh gây hại trong đất. Sau khi vườn cây
ổn định, giao tán bón phân chuồng với chu kỳ 2 - 3 năm một lần.
- hân hữu cơ được bón theo rãnh vào đầu hay giữa mùa mưa, rãnh được đào dọc theo
một bên hàng (theo hình chiếu tán cây, cách gốc 90 cm) rộng 20 cm, sâu 25 - 30 cm. Dồn tất
cả cỏ rác, tàn dư thực vật khác trên vườn vào rãnh, sau đó rải đều phân hữu cơ vi sinh lên
trên và lấp đất lại.
11.2. hân hóa học
11.2.1. Chọn phân
- Chọn loại phân có khả năng hòa tan hoàn toàn hay dễ tan trong nước. Bao gồm các
loại phân đơn, phân hỗn hợp, phức hợp (chi tiết tại phụ lục 3).
+ Đạm: Urê, Sunphat mon (S )…
+ Lân: Mono Amonium Phosphate (MAP), Mono Potassium Phosphate (MKP)...
+ Kali: Kali Nitrat (KNO3), Kali Sunphat (K2SO4)…
+ rung lượng:

agie Sunphat ( gSO4.7H2O), Canxi Nitrat (Ca(NO3)2 )...

+ i lượng: ẽm Sunphat (ZnSO4.7H2O)
Bảng 1. Định lượng phân bón cho 1 ha cà phê vối trên đất đỏ bazan
Lượng phân nguyên chất được sử dụng (kg/ha/năm)

Năm

N

P2O5

K2O

Kiến thiết cơ bản
ăm 1 ( ăm trồng mới)
ăm 2

100
170

100
170

50
170

Kinh doanh (≥ 5 tấn nhân/ha)

340

170

340

Ghi chú: Số lần bón, tỷ lệ bón chi tiết tại phụ lục 1; cứ 01 tấn nhân tăng thêm bón bổ
sung 50 - 70 kg N + 10 - 15 kg P2O5 + 60 - 80 kg K2O.
- Định kỳ hàng năm bón bổ sung các loại phân trung vi lượng cho cà phê. Chia đều lượng
phân trung vi lượng bón kết hợp với các đợt bón phân đa lượng cho cây.
Bảng 2. Lượng Ca,

g, S va vi lượng Zn, B cho 01 ha cà phê vối trên đất bazan

Chất dinh dưỡng
CaO
MgO
S
Zn
11.2.2. ỷ lệ bón, số lần bón

Lượng bón (kg/ha/năm)
110 - 130
80 - 90
30 - 40
5 - 10
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ỷ lệ bón, số lần bón cụ thể qua các năm; ham khảo tại phụ lục 4
11.2.3. Cách bón
Cho phân vào bể hòa phân, điều chỉnh van cấp nước vào bể để hòa tan phân bón. òa
phân với nước theo tỷ lệ 1:3. Sau khi hòa tan phân hoàn toàn tiến hành điều chỉnh hệ thống
van khóa để tốc độ hút phân thích hợp (200 lít dung dịch phân/30 phút)
12. Tưới nước
Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. ỹ thuật lắp đặt và vận hành tham khảo phụ lục 5.
Bảng 3. Lượng nước và chu kỳ tưới
Thời điểm
Năm trồng mới
(KTCB)

Năm 2
(KTCB)

Tháng 6 - 10
(mùa mưa)
Tháng 11 - 12
(mùa khô)
Tháng 1 - 4
(mùa khô)
Tháng 5 - 11
(mùa mưa)
Tháng 12
ửa đầu tháng 1

Năm 3 trở đi
(Kinh doanh)

Tưới nở hoa
ửa sau tháng 1 - giữa
tháng 2
iữa tháng 2 - 4
Tháng 5 - 11

Lượng tưới
(lít/gốc/lần)

Số lần

Chu kỳ
(ngày)

20

20

7

50

8

7

50

16

7

20

28

7

1
1
1
10
28

1
1
1
7
7

Siết nước
100
70
70
50
20

Ghi chú: Căn cứ vào điều kiện thời tiết cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng
nước tưới cho phù hợp. Một lượng mưa ≥ 15 mm có thể thay cho một lần tưới.
13. Trồng dặm hàng năm
ườn 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 chế phẩm sinh học như bamectin; Chitosan; Cytokinin;
aecilomyces lilacinus sau đó mới trồng dặm.
14. Tạo hình
14.1. ạo hình cơ bản
Được thực hiện trong thời gian kiến thiết cơ bản để tạo bộ khung tán cho cây, gồm
các công việc:
14.1.1. Uốn thân
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- ùy theo tình hình sinh trưởng của cây, khi phần thân cây hóa “gỗ” (có màu nâu)
được khoảng 4 - 5 cặp lá thì tiến hành uốn cây (thông thường khoảng 4 tháng sau khi trồng là
có thể uốn được).
- Sử dụng móc (được uốn từ sắt, một đầu thẳng đầu còn lại uốn cong) để cố định thân cây.
14.1.2. Nuôi thân
- Sau khi uốn khoảng 1 tháng tiến hành chọn 3 chồi khỏe mạnh để nuôi và loại bỏ
những chồi không cần thiết.
- Lưu ý khi chọn chồi không nên chọn những chồi phát sinh trên cùng một điểm (cùng
đốt). Các chồi giữ lại là các chồi nằm rải đều trên thân chính cách nhau từ 4 - 6 cm.
14.2. ạo hình hằng năm
Các chồi vượt phải được cắt bỏ thường xuyên trong năm kết hợp loại bỏ các cành thứ
cấp, cành yếu…
14.3. uôi chồi luân phiên
Cà phê canh tác theo hướng cơ giới hóa áp dụng phương pháp tạo hình đa thân không
hãm ngọn. Chu kỳ nuôi chồi luân phiên sau 3 năm kinh doanh.
Bảng 4. Chu kỳ kinh doanh và giai đoạn tạo hình trẻ hóa vườn cây
Thời gian
ăm 1

Giai đoạn
rồng mới

Công việc chính cần thực hiện
- Uốn thân (sau 4 tháng trồng), chọn và nuôi 3 chồi
khỏe mạnh nhất
- Cắt bỏ chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Cắt bỏ chồi vượt, cành thứ cấp (3 - 4 lần/năm)

ăm 2

KTCB

ăm 3

KD1

- Cắt bỏ các cành vô hiệu, chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Cắt cành mang quả khi thu hoạch (tháng 11 - 12)

ăm 4

KD 2

- Cắt bỏ các cành vô hiệu, chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Cắt cành mang quả khi thu hoạch (tháng 11 - 12)

ăm 5

KD 3

- Cắt bỏ các cành vô hiệu, chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Uốn cả 3 thân (thân mang quả), ngay sau khi thu
hoạch (tháng 01)
- ại mỗi thân được uốn chọn 1 chồi sinh trưởng
khỏe, không sâu bệnh, cách mặt đất từ 20 - 30 cm,
loại bỏ các chồi còn lại (tháng 2 - 3).
- Cắt bỏ thân đã uốn (mang quả) sau khi thu hoạch
(tháng 11 - 12), cách mặt đất từ 30 - 40 cm, cách
điểm nuôi chồi mới từ 10 cm.

ăm 6

KD 4

ăm 7, 8...

D 5 (lặp lại từ chu
kỳ kinh doanh 1)

- Cắt bỏ các cành vô hiệu, chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Cắt cành mang quả khi thu hoạch (tháng 11 - 12)
- Cắt bỏ các cành vô hiệu, chồi vượt (3 - 4 lần/năm)
- Cắt cành mang quả khi thu hoạch (tháng 11 - 12)
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14.4. hay thế cây kém hiệu quả
- Cây sinh trưởng kém cần đào bỏ để 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.
15. Phòng trừ sâu bệnh hại
iệc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cà phê theo nguyên lý phòng trừ tổng hợp.
15.1. Biện pháp chung
- Sử dụng giống kháng/chống chịu sâu bệnh
- Bón phân đầy đủ, cân đối và hợp lý
- ạo hình đúng kỹ thuật, đảm bảo bộ tán cây cà phê cân đối
- hực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng.
- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hại có nguồn gốc sinh học có cùng tác dụng.
15.2. Biện pháp sinh học
- Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên có sẵn trên vườn cà phê
bằng cách áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý cho cây cà phê sinh trưởng phát triển, tăng
khả năng chống chịu sâu bệnh của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch đến cư trú và
phát triển.
- Sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh như: sử dụng chế phẩm
Trichoderma spp. 106 Cfu để phun vào đầu và giữa mùa mưa.
- Sử dụng thuốc B
nguồn gốc sinh học.

có mức độ độc hại thấp nhất, thuốc thảo mộc hoặc thuốc có

15.3. Biện pháp hóa học
- Chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết. hường xuyên điều tra theo dõi tình hình dịch hại
trên vườn và chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh ở ngưỡng gây hại. hông nên phun thuốc định
kỳ nhiều lần hay phun đại trà toàn vườn.
- Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và
nồng độ, đúng cách.
- Dùng hỗn hợp thuốc: pha chung 2 hoặc nhiều loại thuốc để tăng hiệu lực phòng trừ,
mở rộng phổ tác động, giảm số lần phun thuốc. Chú ý sử dụng những loại cho phép pha
chung.
- Sử dụng luân phiên thuốc: thay đổi loại thuốc giữa các lần phun khi phòng trừ cùng
một đối tượng dịch hại. hông thường là thay đổi các loại thuốc có gốc hóa học hoặc cơ chế
tác động khác nhau.
15.4. hòng trừ sâu bệnh hại (Chi tiết phụ lục 5)
16. Thu hoạch
hu hoạch 01 lần bằng máy
16.1. ỹ thuật thu hoạch
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Các cành cấp 1 mang quả chín khoảng 80 - 90% thì tiến hành cắt và đưa vào máy tuốt.
16.2. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm thu hoạch
Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín đạt từ 80 % trở lên đối với chế biến khô và 90%
trở lên đối với chế biến ướt (bao gồm cả quả chín vàng và chín đỏ) và tỷ lệ tạp chất không
quá 0,5%.
16.3. Bảo quản cà phê tươi
- Cà phê quả sau khi thu hoạch phải được chuyên chở kịp thời về cơ sở chế biến.
ếu chế biến ướt không để quá 24 giờ. ếu chế biến khô phơi trên sân bê tông hoặc vải
bạt, độ dày không quá 5 cm và thường xuyên cào đảo, phải có phương tiện che mưa.
- hương tiện vận chuyển và bao bì đựng cà phê quả phải sạch, không nhiễm phân
bón, hóa chất... rường hợp không vận chuyển hay chế biến kịp thời cà phê phải được đổ
trên nền khô ráo, thoáng mát và không được đổ đống dày quá 30 cm và phải cào đảo
thường xuyên.
PHẦN III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UB D các tỉnh trồng cà phê chỉ đạo Sở ông nghiệp và hát triển ông thôn phối
hợp với iện hoa học ỹ thuật ông Lâm nghiệp ây guyên hướng dẫn các doanh nghiệp
và nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh thực hiện áp dụng quy trình.
2. iện hoa học ỹ thuật ông Lâm nghiệp ây guyên phối hợp Sở ông nghiệp
và hát triển ông thôn các tỉnh và các doanh nghiệp trồng cà phê nghiên cứu tổng kết, đánh
giá các mô hình áp dụng quy trình này, bổ sung kịp thời quy trình cho phù hợp với thực tế
sản xuất.
3. rong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản
ánh kịp thời về iện hoa học ỹ thuật ông Lâm nghiệp ây guyên để xem xét, sửa đổi,
bổ sung./.
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PHỤ LỤC 1
TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG
1. Cây con khi đem trồng phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- úi bầu làm bằng vật liệu thích hợp (ví dụ như nhựa dẻo E có độ dày từ 0,15 - 0,20 mm).
- ích thước bầu đất: chiều rộng 13 - 14 cm, chiều dài 23 - 24 cm.
-

ỗi túi bầu được đục 8 lỗ thoát nước, cách đáy bầu 2 cm, đường kính lỗ từ 0,4 - 0,5 cm.

- uổi cây: 6 - 8 tháng;
- Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, cứng cáp, bầu nguyên vẹn;
- Chiều cao cây kể từ mặt bầu: ≥ 30 cm;
- Số cặp lá thật: 5 - 6 cặp lá;
- Đường kính gốc: 3 - 4 mm, có một rễ mọc thẳng, nhiều rễ tơ;
- Cây giống không bị sâu bệnh hại nguy hiểm như tuyến trùng, nấm thối rễ, rệp sáp;
- 100% cây đúng giống.
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PHỤ LỤC 2
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CHO VƯỜN CÀ PHÊ VỐI
TÁI CANH THEO HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA
1. Lựa chọn thiết bị
1.1. Lựa chọn máy bơm
- Căn cứ lựa chọn máy bơm là cột nước ( bơm) và lưu lượng (Qbơm). Cột áp của bơm
tỷ lệ nghịch với lưu lượng, cột áp càng thấp thì lưu lượng nước bơm lên càng nhiều và nhanh
- Cột nước của máy bơm (Hbơm): là thông số đại diện cho chiều cao đẩy nước lên. ới
điều kiện tại ây guyên có thể tham khảo công thức tính sau:
Hbơm (mét)= (Hc + L x 0,1+ C x 0,3+ Htt) x 1,2 + Ht
rong đó:
+ Hc (m): Chênh cao từ nguồn nước đến vòi ra;
+ Htt: ổn thất qua hệ thống điều khiển trung tâm (khuyến cáo nhà sản xuất);
+ L (m): ổng chiều dài đường ống;
+ C: Số cút, van cần lắp trên hệ thống ống.
+ Ht: Cột nước yêu cầu của thiết bị tưới đầu ra (tưới nhỏ giọt Ht ≥ 18m).
Lưu ý: Cột nước máy bơm có một giới hạn nhất định, được thể hiện qua biểu đồ thiết kế
đặc tính của từng loại bơm, nếu vượt quá giới hạn này thì nước sẽ không có nước chảy ra.
- Lưu lượng máy bơm (Qbơm): là lượng nước mà máy bơm nước bơm được trong một
khoảng thời gian nhất định. Công thức tính như sau:
Q = kxn x q /T (m3/giờ)
rong đó:
+ Q: Lưu lượng nước cần tưới lớn nhất (m3/giờ) ;
+ n: Số cây cà phê cần tưới;
+ q: Lượng nước lớn nhất cần tưới cho 1 cây cà phê (m3);
+ : hời gian tưới (giờ);
+ k: ệ số an toàn phụ thuộc độ chính xác của thiết bị (k=1,2 -1,5).
í dụ: 01 ha cà phê có 1.100 cây, lượng nước cần tưới lớn nhất cho 1 cây thời điểm
bung hoa là 0,25m3 (250 lít/gốc) với thời gian tưới 10 giờ thì Qbơm = 1,2 x 1100 x 0,25 /10 =
33,0m3/giờ.
Lưu ý: Đối với những gia đình có sẵn máy bơm nước, tiến hành đo lưu lượng nước ra
của máy bơm. Áp dụng công thức trên trên sẽ tính số cây mà máy bơm có thể tưới để có thể
bố trí sô giàn tưới phù hợp.
1.2. Lựa chọn đường ống và van điều tiết
- Loại ống: sử dụng ống

C, U

C và E để chôn chìm dưới đất
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- Đường kính ống:
+ Ống trục chính: với quy mô 1ha có thể chọn ống có đường kính Ø 60 mm; sử dụng
ống có khả năng chịu áp lực 6 - 8 kg/cm2; chiều dài 250 - 300m.
+ Dây tưới nhỏ giọt: tổng chiều dài khoảng 6.250 m; đường kính Ø 16 mm; khoảng
cách hai đầu nhỏ giọt 0,4m; lưu lượng đầu nhỏ giọt 1,0 lít/giờ.
+ Bộ khởi thủy: lấy nước từ ống trục chính đến ống nhỏ giọt, khoảng 70 cái/hệ thống
+ an điều tiết: lựa chọn van cơ phù hợp với hệ thống đường ống trục chính, khoảng
3 cái/hệ thống
+ Bộ hút phân: gồm enturi hút phân và khóa điều tiết lưu lượng hút. enturi có
đường kính tối thiểu từ Ø 60 mm.
+ Bộ lọc: sử dụng loại 1 bầu lọc hoặc 2 bầu lọc, đảm bảo lưu lượng lọc tối thiểu lớn
hơn lưu lượng ra của máy bơm.
2. Lắp đặt hệ thống
2.1. Sơ đồ lắp đặt hệ thống được trình bày tại hình 1
ình 1. Sơ đồ lắp đặt hệ thống tưới cho vườn cà phê vối tái canh theo hướng cơ giới hóa

2.2. Lắp đặt đường ống và dây tưới
- ệ thống tưới được lắp đặt ngay sau khi trồng mới (đầu mùa mưa)
- ệ thống ống chính được chôn sâu 30 - 50 cm, kết nối từ nguồn nước đến máy bơm
qua bộ lọc, bộ hút phân (khi sử dụng) và đi đến đầu dây tưới thông qua bộ khởi thủy.
- Dây tưới nhỏ giọt: được chôn sâu 20 - 30 cm, kết nối với hệ thống đường ống chính
thông qua bộ khởi thủy và chạy dọc theo hàng cà phê. ỗi hàng cà phê được lắp 2 dây tưới.
3. Kỹ thuật tưới
3.1.

iai đoạn kiến thiết cơ bản
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Bảng 5. Các thông số tưới nhỏ giọt cho cây cà phê thời kỳ kiến thiết
Chế độ tưới

Thời
gian tưới

Tháng 6 - tháng 10
(mùa mưa)

+ ưới khi thời tiết không mưa, tưới bón phân
+ ức tưới mỗi lần 20 lít/gốc

2h

Tháng 11 - tháng 12
(mùa khô)

+ hoảng cách giữa hai lần tưới: 7 ngày
+ ức tưới: 40 lít/gốc, tương đương với 83
m3/ha

4h

Tháng 1 - tháng 4
(mùa khô)

+ hoảng cách giữa hai lần tưới: 7 ngày
+ ức tưới: 50 lít/gốc, tương đương với 104
m3/ha

5h

Tháng 5 - tháng 11
(mùa mưa)

+ Chỉ tưới bón phân với mức tưới 20 lít/gốc
tương đương 40 m3/ha
(7 ngày tưới 1 lần)
+ gừng tưới từ tháng 11 trở đi.

2h

Thời điểm

ăm
trồng
mới

ăm 2

3.2.

iai đoạn kinh doanh
Bảng 6. Các thông số tưới nhỏ giọt cho cây cà phê thời kỳ kinh doanh

Thời điểm

iữa tháng 1 đầu tháng 2

Giai đoạn sinh
trưởng

Chế độ tưới

Tưới nở hoa
(khi mầm hoa
phân hóa đầy
đủ ở các đốt
ngoài cùng)

ưới liên tiếp 3 đợt trong 3 ngày:
+ Đợt đầu (1): ức tưới 100
lít/gốc, tương đương với 208 m3/ha;
+ Đợt 2 (2): ức tưới 70 lít/gốc,
tương đương với 146 m3/ha;
+ Đợt 3 (3): ức tưới 70 lít/gốc,
tương đương với 146 m3/ha;

iữa tháng 2
- tháng 4

uôi quả
trong mùa khô

ưới nuôi quả kết hợp với bón
phân
+ hoảng cách giữa các lần tưới 7
ngày
+ ức tưới: 50 lít/gốc, tương
đương 104 m3/ha

Tháng 5 - 11

uôi quả
trong mùa mưa

+ Chỉ tưới bón phân với mức tưới
20 lít/gốc
(7 ngày tưới phân một lần)

ăm 3

Thời
gian tưới

10 h
7h
7h

5h

2h
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Thời điểm
ừ tháng 11 giữa tháng 01
iữa tháng 1 đầu tháng 02
iữa tháng
ăm 4 02 - tháng 4
Tháng 5 - 11

Giai đoạn sinh
trưởng

Thời
gian tưới

Chế độ tưới
hông tưới để cây phân hóa mầm
hoa

Siết nước
Tưới nở hoa
uôi quả
trong mùa khô

ưới tương tự như các thời điểm
của năm 3

uôi quả
trong mùa mưa

4. Kỹ thuật tưới kết hợp bón phân
4.1. Chọn phân
- hải sử dụng loại phân có khả năng hòa tan hoàn toàn hay dễ tan trong nước. Bao
gồm các loại phân đơn, phân hỗn hợp, phức hợp.
+ Cung cấp Đạm: Urê, Sunphat Amon (S )…
+ Cung cấp Lân:
(MKP)...

ono

monium

+ Cung cấp kali: ali itrat (

hosphate (

),

ono

otassium

hosphate

O3), Kali sulphate (K2SO4)…

+ Cung cấp trung lượng: Magie Sunphat (MgSO4.7H2O), Canxi Nitrat (Ca(NO3)2)...
+ Cung cấp vi lượng: Kẽm Sunphat (ZnSO4.7H2O)
4.2. Hòa phân
Cho phân vào bể hòa phân bón, điều chỉnh van cấp nước vào bể để hòa tan phân bón.
òa phân với nước theo tỷ lệ 1:3.
4.3. ưới phân
Điều chỉnh van khóa ở bộ hút phân để điều chỉnh tốc độ hút phân thích hợp.
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PHỤ LỤC 3
MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ BÓN QUA HỆ THỐNG
TƯỚI, KHẢ NĂNG PHỐI TRỘN CỦA PHÂN BÓN VÀ LƯỢNG NGUYÊN LIỆU
PHỐI TRỘN ĐỂ BÓN CHO 1 HÉC-TA
1. Một số loại nguyên liệu và thông số kỹ thuật của một số loại phân bón có thể
sử dụng để bón qua hệ thống tưới
TT Phân thương
Thông số kỹ thuật
phẩm
- Dạng hạt, màu trắng hoặc hơi ngà vàng không có tạp chất, hoà tan tốt
1
Urê
trong nước
- hành phần: itơ: 46,3%; Biuret: 1,0%; Độ ẩm: 0,4%
- àu trắng, dạng hạt, tan tốt trong nước
2
MAP
- hành phần: : 12%; 2O5: 60%
- àu trắng, dạng hạt, tan tốt trong nước
3
Multi K
- hành phần: : 13%; 2O: 46%
- àu trắng vàng, dễ tan trong nước, thường ở dạng tơi rời dễ bảo quản
4
SA
và sử dụng
- hành phần: : 21%; S: 24%; ẩm độ ≤ 0,5%
- àu trắng, dạng hạt, tan tốt trong nước
5 Calcium nitrat
- hành phần: ≥ 15%; CaO ≥ 26%
- inh thể màu trắng, có mùi, vị đắng, dễ tan trong nước, tính hút ẩm
6 Magie Sun phát cao
- hành phần: gO: 16% ( g: 9,6%); SO3: 32% (S:12,8 %)
- ZnSO4.7H2O 98%
7
ẽm Sun phát - inh thể màu trắng, tan tốt trong nước, rượu, dễ tan trong glycerin
- hành phần: Zn: 21%
2. Khả năng phối trộn của một số loại phân bón
Tên phân bón

1. SunfatN, P,
DAP
2. Nitrat amon
3. Nitrat kali, natri
4. Xianamit canxi
5. Urea
6. Lân supe
7. Apatid
8. Lân kết tủa
9. Lân nung chảy
10. KCl, sylvinit
11. Vôi, tro
12. Phân chuồng

1.Sunfa
tN, AP,
DAP

2.Nitrat
amon

3.Nitrat
kali,
natri

4.Xianamit
canxi

Đ

Đ

DN

O

Đ
DN
O
Đ
DN
DN
DN
O
Đ
O
O

Đ
Đ
O
DN
DN
DN
DN
O
DN
O
O

Đ
Đ
Đ
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
O

O
Đ
Đ
DN
O
DN
DN
Đ
DN
Đ
O

5.Urea

6.Supe
lân

7.Apatid

9.Lân
nung
chảy

DN

8.
Lân
kết
tủa
DN

Đ

DN

DN
DN
DN
Đ
Đ
DN
DN
DN
DN
DN
DN

DN
DN
O
Đ
Đ
DN
DN
O
DN
O
Đ

DN
DN
DN
DN
DN
Đ
DN
DN
DN
O
Đ

DN
DN
DN
DN
DN
DN
Đ
DN
DN
O
O

O
DN
Đ
DN
O
DN
DN
Đ
DN
Đ
O

O

10.KCL,
sylvinit
Đ
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
Đ
DN
Đ

11.Vôi,
tro

12.
Phân
chuồng

O

O

O
DN
Đ
DN
O
O
O
Đ
DN
Đ
O

O
O
O
DN
Đ
Đ
O
O
Đ
O
Đ

hi chú: Đ: trộn đượ; DN: dùng ngay; O: không trộn được
3. Lượng nguyên liệu phối trộn để bón cho 1 ha cà phê canh tác theo hướng cơ
giới hóa
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Năm trồng

Loại nguyên liệu cần sử dụng

Urea (46% N)
Multi K (13% N - 46% K2O)
Calcium nitrat (15% N - 26% CaO)
Năm 1
MgSO4 (16% MgO - 12,8% S)
ZnSO4 (21% Zn - 18% S)
Tổng
Urea (46% N)
Amonium Sulphate (21% N - 23% S)
MAP (12% N - 61% P2O5)
Multi K (13% N - 46% K2O)
Năm 2
Calcium nitrat (15% N - 26% CaO)
MgSO4 (16% MgO - 12,8% S)
ZnSO4 (21% Zn - 18% S)
Tổng
Urea (46% N)
Amonium Sulphate (21% N - 23% S)
MAP (12% N - 61% P2O5)
Multi K (13% N - 46% K2O)
Kinh doanh
Calcium nitrat (15% N - 26% CaO)
MgSO4 (16% MgO - 12,8% S)
ZnSO4 (21% Zn - 18% S)
Tổng

Khối lượng
(kg/ha/năm)
138
110
20
65
4
337
162
40
280
370
38
100
10
1.000
400
76
280
740
64
120
20
1.700

hi chú: Lượng phân P2O5 trong năm trồng mới đã được bón lót bằng lân ăn Điển
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PHỤ LỤC 4
SỐ LẦN BÓN, TỶ LỆ VÀ LƯỢNG BÓN CỤ THỂ CHO CÀ PHÊ TÁI CANH THEO
HƯỚNG CƠ GIỚI HÓA
1. Năm trồng mới và kiến thiết cơ bản (năm 2)
Loại phân
N
P2O5
K2 O
rung vi lượng

Tỷ lệ bón (%)
Chia lượng phân bón đều trong tất cả các tháng trong năm, mỗi
tháng bón từ 2 - 4 lần

2. Kinh doanh
Loại phân
Tháng
3
N
P2O5
K2 O
Trung vi
lượng

Tháng
4

Tháng
5

Tỷ lệ bón (%)
Tháng Tháng
6
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Lượng phân chia đều để bón từ tháng 3 đến tháng 10, mỗi tháng bón từ 2 - 4
lần
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PHỤ LỤC 5
PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI
1. Sâu hại chính
1.1. Rệp vảy xanh hay rệp sáp mềm xanh (Coccus viridis Green), rệp vảy nâu hay rệp
sáp mềm bán cầu, rệp sáp mềm nâu (Saissetia hemisphaerica Targioni-Tozzetti, Saissetia
coffeae Walker)
Các loại rệp này thường tập trung trên các bộ phận non của cây như chồi vượt, cành,
lá, quả non... để chích hút nhựa, làm rụng lá, quả khiến cây bị kiệt sức và có thể gây chết
cây. Rệp phát triển quanh năm nhưng phá hại mạnh trong mùa khô và trên cà phê kiến thiết
cơ bản. iến là côn trùng giúp cho rệp phát tán.
* Biện pháp phòng trừ:
- Làm sạch cỏ trong lô, cắt bỏ cành cà phê sát mặt đất để hạn chế sự phát tán của rệp
thông qua kiến.
- Bảo vệ thiên địch, đặc biệt là bảo vệ loài bọ rùa đỏ (Chilocorus politus), bọ mắt
vàng (Chrysopa sp.) và bọ rùa nhỏ (Scymnus sp.).
- hường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu phát hiện có rệp, có thể dùng Abamectin;
Alpha-cypermethrin (min 90%) hay Azadirachtin (pha theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì).
Lưu ý xử lý sớm khi cây mới xuất hiện bệnh để hạn chế sự lây lan, chỉ phun thuốc những cây
bị rệp và phun khi cần thiết (mật độ rệp cao), không phun thuốc định kỳ.
1.2. Rệp sáp hại quả
Rệp sáp gây hại quả trên đồng ruộng có rất nhiều loài, trong đó có hai loại chính là
rệp sáp mềm tua ngắn Planococcus kraunhiae Kwana và rệp sáp hai đuôi Ferrisia virgata
Cockerell.
Rệp chích hút hoa, cuống quả và quả non làm hoa, quả khô và rụng.Rệp gây hại nặng
trong mùa khô, từ sau khi cây ra hoa, đặc biệt là thời gian có các giai đoạn mưa nắng xen kẽ
nhau.
* Biện pháp phòng trừ:
- Sau khi thu hoạch cắt tỉa cành thông thoáng, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn
chế sự lây lan do kiến.
- hường xuyên kiểm tra vườn cây nhất là vào những năm khô hạn.
- hi thấy khoảng 10% số chùm quả trên cây có rệp thì tiến hành phun một trong các
loại thuốc sau: Abamectin; Imidacloprid (min 96%) hay Fipronil (min 95%) hun theo nồng
độ khuyến cáo trên bao bì, phun 2 - 3 lần cách nhau 7 - 10 ngày. Chú ý chỉ phun cây có rệp.
1.3. Rệp sáp hại rễ hay rệp sáp giả ca cao (Planococcus lilacinus Cockerell)
Rệp thường tập trung ở phần cổ rễ, sau đó rệp lan dần qua rễ ngang, rễ tơ và kết hợp
với nấm hình thành các măng - xông bao quanh các rễ ngăn cản thuốc trừ sâu tiếp xúc với
rệp. Các vết thương hình thành do rệp chích hút tạo điều kiện cho nấm xâm nhập gây nên
bệnh thối rễ. iến và nước chảy tràn là 2 tác nhân chính trong việc lây lan của rệp.
* Biện pháp phòng trừ:
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hường xuyên kiểm tra phần cổ rễ cà phê, nếu thấy mật độ lên 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 chung quanh
vùng cổ rễ theo dạng hình phễu cách gốc 10 cm, sâu 20 cm. Có thể sử dụng các loại thuốc sau:
thuốc sinh học
etarhizium (250 g/gốc) hoặc Abamectin; Dimethoate (min 95 %);
Imidacloprid (min 96 %)… ồng độ theo khuyến cáo trên bao bì.
Các thuốc dạng nước nên pha thêm 1% dầu hoả hoặc chất bám dính, tưới cho mỗi gốc
0,5 - 1 lít dung dịch thuốc và lấp đất lại. hi bới gốc để xử lý tránh để lâu kiến sẽ mang rệp phát
tán đi nơi khác, chú ý chỉ xử lý các cây có rệp
1.4.

ọt đục cành (Xyleborus morstatti Hagedorn)

ọt bắt đầu xuất hiện từ đầu mùa khô và phát triển mạnh vào giữa và cuối mùa
khô. ọt phá hại trên các cành tơ, nhất là trên vườn cà phê kiến thiết cơ bản. ọt đục một
lỗ nhỏ bên dưới cành tơ làm cho cành bị héo dần và chết. iện nay chưa có thuốc phòng
trị hiệu quả.
* Biện pháp phòng trừ:
Biện pháp tốt nhất là phát hiện kịp thời và cắt bỏ các cành bị mọt tấn công. ên cắt
phía trong lỗ đục khoảng 5 - 8 cm đem ra khỏi vườn và đốt bỏ cành bị mọt để ngăn chặn sự
lây lan của mọt.
Sử dụng một trong các thuốc sau theo hướng dẫn trên bao bì: Tungatin 3,6 EC;
bamectin 50 g/l + atrine 5 g/l hoặc ermethrin (min 92%)...
1.5.

ọt đục quả (Stephanoderes hampei Ferrari)

ọt xuất hiện quanh năm trên đồng ruộng. ọt gây hại trên quả xanh già, quả chín và
cả quả khô còn sót trên cây, dưới đất. ọt còn có thể phá hại quả và nhân khô khi độ ẩm của
hạt cao hơn 13%.
* Biện pháp phòng trừ:
- Bảo quản cà phê quả khô hay cà phê nhân ở độ ẩm dưới 13%.
- hu hoạch kịp thời quả chín vào bất kể thời điểm nào trong năm cũng như nhặt hết
quả khô dưới đất, trên cây sau thu hoạch để cắt đứt sự lan truyền của mọt.
- rên những vùng bị mọt phá hại nhiều có thể dùng Deltamethrin (min 98%) hoặc
Nitenpyram 40% + Pymetrozine 30% nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì; phun vào thời kỳ
quả già.
Chú ý: chỉ phun trên những cây có mọt và tập trung phun vào các chùm quả.
2. Bệnh hại chính
2.1. Bệnh vàng lá, thối rễ
Bệnh vàng lá, thối rễ do tuyến trùng (Pratylenchus coffeae (Zimmermann)
Schuurmanns-Stekhoven, Pratylenchus spp., Meloidogyne spp.) và nấm hại rễ (Fusarium
spp., Rhizoctonia spp.) gây hại.
rên cà phê kiến thiết cơ bản cây có triệu chứng vàng lá, thối rễ cọc, cây thường bị
nghiêng trong mùa mưa và rất dễ nhổ lên bằng tay. rên cà phê đã cho quả, cây sinh trưởng
chậm, có ít cành thứ cấp, lá chuyển sang màu vàng, rễ tơ bị thối.
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* Biện pháp phòng trừ:
- ề làm đất: sau khi nhổ bỏ cà phê phải cày rà rễ, thu gom và tiêu hủy.
- Không sử dụng đất có nguồn tuyến trùng để ươm cây. Đất ươm cây cà phê cần được
xử lý bằng nhiệt (phơi, phủ nilon...) hoặc thuốc sinh học, hóa học.
- Lựa chọn cây giống sinh trưởng khỏe không bị bệnh.
- Sau khi trồng, bón phân đầy đủ, cân đối đồng thời tăng cường bón phân hữu cơ,
phân bón lá nhất là đối với các vườn liên tục cho năng suất cao.
- ạn chế xới xáo trong vườn cây bị bệnh để tránh làm tổn thương bộ rễ.
- hường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện kịp thời các cây bị bệnh để có biện
pháp xử lý sớm và hợp lý.
- rường hợp vườn cây mới bị nhiễm bệnh nhẹ thì sử dụng hoạt chất Abamectin (sử
dụng với nồng độ 0,5%, xử lý 2 lần mỗi lần cách nhau 20 - 25 ngày (tháng 6, 7), qua hệ
thống tưới với liều lượng 2 - 3 lít dung dịch/gốc/lần); oạt chất Abamectin +Thiamethoxam
(xử lý 1 lần trong mùa mưa (tháng 6) với nồng độ 0,2% qua hệ thống tưới với liều lượng 2 3 lít dung dịch/gốc/lần). Bên cạnh đó sử dụng thêm Trichoderma spp. và Paecilomyces spp.
(sử dụng với nồng độ 0,3%, xử lý 1 lần (tháng 7) sau khi dùng thuốc hóa học 25 - 30 ngày
qua hệ thống tưới với liều lượng 2 - 3 lít dung dịch/gốc/lần) để phòng trừ hiệu quả hơn.
- rường hợp vườn cà phê tái canh có cây bị bệnh nặng khó phục hồi nên cần nhổ bỏ,
xử lý hố trồng bằng hóa học như Clinoptilolite ( ap logic 90W ) hoặc Ethoprophos (Vimoca
10GR) lần đầu để tiêu diệt tuyến trùng và nấm bệnh, sau đó xử lý chế phẩm sinh học Tervigo
20 SC 0,2% (2 lít/gốc) + rico0,25% (2 lít/gốc) rồi trồng dặm lại.
2.2. Bệnh khô cành, khô quả và bệnh thối cuống quả
Bệnh khô cành khô quả có nguyên nhân do mất cân đối dinh dưỡng hay do nấm
Colletotrichum spp. gây nên. Bệnh gây hại chủ yếu trên cành, quả, làm khô cành và rụng
quả. Bệnh xuất hiện vào giữa mùa mưa (tháng 7 - 9).
Bệnh thối cuống quả do nấm Colletotrichum spp. gây nên. Bệnh gây hại chủ yếu trên
quả ngay từ giai đoạn còn non, làm quả bị thối từ cuống và rụng. Bệnh xuất hiện từ giữa mùa mưa.
* Biện pháp phòng trừ:
- rồng cây che bóng hợp lý và bón phân đầy đủ để hạn chế tình trạng cây bị kiệt sức
do ra quả quá nhiều. Cắt bỏ cành bị bệnh.
- Sử dụng một trong các loại thuốc hóa học theo nồng độ và hướng dẫn trên nhãn
thuốc để phòng trừ bệnh như: zoxystrobin + Difenoconazole Carbendazim; Copper
Hydroxide; Difenoconazole + Propiconazole;Propineb...
hun vào đầu mùa mưa (sau khi có mưa 1 - 2 tháng), phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau
15 - 20 ngày.
2.3. Bệnh nấm hồng
Bệnh do nấm Corticum salmonicolor Berkeley & Broome gây nên. Bệnh gây hại chủ
yếu ở trên các cành nằm ở phần trên của tán, gần nơi phân cành và phần ngọn của cây. Bệnh
thường phát sinh trong các tháng cuối mùa mưa. hi cành bị bệnh hầu hết đều bị chết. Biện
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pháp phòng trừ chủ yếu là phát hiện kịp thời để cắt bỏ các cành bệnh. Sử dụng một trong các
loại thuốc có nguồn gốc sinh học như: Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP), Trichoderma
spp. + K-Humate + Fulvate + Chitosan + Vitamin B1 (Fulhumaxin 6.15 SC). ếu bệnh xuất
hiện phổ biến có thể dùng thuốc hóa học theo nồng độ hướng dẫn trên bao bì: Copper
Hydroxide hoặc Carbendazim; exaconazole; alidamycin… hun 2 - 3 lần, mỗi lần cách
nhau 15 ngày.
2.4. Bệnh lở cổ rễ
Bệnh thường gây hại trên cây con trong vườn ươm, cây trong thời kỳ
CB. Bệnh do
nấm Rhizoctonia solani Kuhn và Fusarium spp. gây nên. hần cổ rễ bị khô hay bị thối một
phần khiến cây sinh trưởng chậm, vàng lá và có thể dẫn tới chết cây.
* Biện pháp phòng trừ:
- rong vườn ươm không để bầu đất quá ẩm hay bị đóng váng trên mặt bầu, điều chỉnh ánh
sáng thích hợp. hổ bỏ và đốt cây bị bệnh, cây xung quanh phải được phun phòng bệnh bằng
một trong các loại thuốc sinh học Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP),Chaetomium cupreum
(Ketomium 1,5 x 106 cfu/g bột); Trichoderma spp.; Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP)...
ồng độ theo khuyến cáo trên bao bì.
- rên vườn cây giai đoạn
CB không để đọng nước. hi làm cỏ, chăm sóc tránh
gây vết thương ở vùng cổ rễ. hổ bỏ và đốt cây bị bệnh nặng, cây bệnh nhẹ và các cây xung
quanh cây bị bệnh cần được xử lý thuốc. Sử dụng một trong các loại thuốc sau: các thuốc
Copper ydroxide; Cuprous Oxide… ồng độ hướng dẫn trên nhãn thuốc, tưới vào mỗi gốc
1 - 2 lít dung dịch tưới 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày./.

