
 
 

QUY TRÌNH TẠM THỜI 

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DẺ    

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       QĐ-SNN ngày      tháng     năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

I. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC 

1. Phân bố 

Cây Dẻ vừa là cây lâm nghiệp vừa là cây ăn quả đặc sản của tỉnh Cao 

Bằng. Hạt Dẻ có thể chế biến thành: Mật ong hạt Dẻ, Rượu hạt Dẻ, nước ép hạt 

Dẻ, bánh quy hạt Dẻ... Ở Việt Nam cây Dẻ được trồng tại các tỉnh miền núi phía 

bắc, diện tịch và quy mô canh tác còn nhỏ lẻ, manh mún. Tại Cao Bằng cây Dẻ 

được trồng tại một số huyện như: Trùng Khánh, Hòa An, Thành phố. 

2. Đặc điểm sinh vật học 

Cây Dẻ là cây thân gỗ nhỡ, tán tròn, xòe rộng, chiều cao của cây mọc tự 

nhiên khoảng 10 m - 15 m. Lá cây Dẻ có hình bầu dục, bản rộng thuôn dài mép 

lá có răng cưa nhọn và xếp thưa. Cuống lá dài bằng ¼ chiều dài của lá, mặt trên 

lá xanh đậm, mặt dưới lá hơi mốc gân lá nổi rõ rệt; Hoa Dẻ là hoa đơn tính cùng 

gốc, có màu vàng hoặc xanh lục nhạt; Quả Dẻ nhiều gai xù xì như quả chôm 

chôm, mỗi quả chứa từ 2 đến 3 hạt. Hạt Dẻ tròn dẹt, có nhiều lông tơ màu trắng 

nhạt, khi chín vỏ hạt có màu nâu tía, rất bóng, vỏ lụa mỏng, dễ bóc, nhân hạt có 

màu vàng tơ. Hạt Dẻ thường chín và thu hoạch vào khoảng tháng 9,10. 

II. KỸ THUẬT TRỒNG 

 1. Chọn giống:  

- Chọn nguồn giống từ cây Dẻ bản địa huyện Trùng khánh. 

- Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có thể trồng cây nhân giống gieo 

ươm từ hạt hoặc trồng cây gốc ghép có bầu hoặc rễ trần.  

Chú ý: Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại. 

2. Mật độ, khoảng cách trồng 

 - Mật độ và khoảng cách:  

 + Nhân giống từ hạt : Mật độ trồng 100 cây/ ha. 

                                         Cây    x    Cây 10 m  

                                         Hàng  x   Hàng 10 m 

+ Nhân giống bằng phương pháp chiết ghép:  Mật độ trồng 150 cây /ha.  

                                         Cây   x   Cây   8 m 

                                        Hàng  x  Hàng  8 m  

3. Thời vụ:  
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Cây Dẻ có thể trồng vào vụ xuân và vụ thu đông nhưng trồng tốt nhất vào đầu 

xuân tháng 2 - 3 và cuối đông tháng 11 - 12 khi cây chưa lên lá mới và lộc non.  

4. Chuẩn bị đất trồng  

 - Cây Dẻ có thể thích nghi trên nhiều loại đất khác nhau: Đất đồi, sườn 

đồi, đất nương, rẫy cũ… Nhưng để phát triển tốt, cho năng suất cao cần đất có 

tầng canh tác dày, tơi xốp, thoát nươc tốt, có độ pH hơi chua đến trung tính 

(pH 5,5 - 7,0). 

- Đối với những vườn đồi, rừng chuyển sang trồng cây Dẻ cần phải phát 

quang, đánh bỏ những rễ cây rừng lớn và san ủi mặt phẳng tương đối trước khi 

thiết kế vườn trồng. 

- Đối với các loại đất chuyển đổi từ cây trồng khác, cần phải dọn sạch và 

cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng. 

* Đào hố: 

- Đối với đất vườn cần đào hố: Rộng 80 x 80 x 80 cm.  

- Đất vùng đồi đào hố sâu 100 x 100 x 100cm. Khi đào để lớp đất mặt riêng 

một bên, đất ở đáy để riêng một bên.  

* Phân bón lót: 

- Liều lượng bón tính cho 1 cây:  Phân chuồng hoai mục 15 - 20 kg + phân 

Supe lân 0,5kg. 

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân với lớp đất mặt đưa xuống 

đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ 

tiến hành trồng cây.   

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, 

xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và 

nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép đối với cây ghép ), 

cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước 

giữ ẩm cho cây.  

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC 

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây để 

vừa giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm. 

2. Tưới nước: Cây Dẻ  có khả năng chịu hạn tốt và chịu ẩm. Nhưng để cây 

sinh trưởng phát triển tốt cần duy trì độ ẩm đất cho cây từ 70 - 80%. Sau trồng 

nếu thời tiết khô hanh, hạn thì ngày tưới 1 lần cho cây cho đến khi cây hồi xanh, 

bén rễ, việc tưới nước có thể kết hợp với mỗi đợt bón phân thúc cho cây để giảm 

công tưới, Thời kỳ mang quả, cây cần được duy trì nước tưới thường xuyên để 

nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Cây 

Hạt Dẻ cũng như cây ăn quả khác là không chịu được úng. 

3. Bón phân   
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Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng cho năng 

suất của cây có thể bón lượng phân cho mỗi cây như sau: 

 

 

 

 

Tuổi cây 

Lượng phân bón ( kg/cây/năm) 

Phân 

chuồng 

hoai mục 

Đạm Lân Kali 

 

Vôi bột 

 

Cây 1 năm 15 - 20 0,2 1,0 - 1,4   

Cây 2 - 4 năm 40 - 50 0,3 - 0,5 1 - 1,4   

Cây từ 5 năm trở lên 40 - 50 0,8 - 1,0 1,2 - 2,0 0,4 - 0,44  

- Thời gian bón: Bón làm 2 - 4 lần trong năm, tuỳ theo tình hình sinh 

trường và phát triển của cây, thời kỳ của cây. 

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm 50% + Kali 30%. 

+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm 

50% + Kali 40%. 

+ Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ 

phân hữu cơ + phân lân + vôi + Kali 30%. 

- Cách bón:  

+ Đối với phân hữu cơ, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, 

bón phân, lấp đất.  

+ Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất 

theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và 

tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón 

4. Chăm sóc cắt tỉa cây: 

 * Đốn tỉa tạo hình: Sau trồng cây cao 70 - 80 cm tiến hành bấm ngọn, khi 

cây bật mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3 - 4 mầm khoẻ và phân bố đều về các 

hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30 - 35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo 

cành cấp 2, chỉ để lại 2 - 3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới hết 

năm thứ hai hoặc thứ ba.  

* Cắt tỉa tạo tán hàng năm: Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những 

cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho 

cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quả trình sinh trưởng cần phải thường 

xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây. 

- Cắt tỉa vụ xuân: được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 cắt bỏ 

những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh và những cành mọc lộn 

xộn trong tán. 
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- Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 cắt bỏ những 

cành hè mọc nhỏ, yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1 - 2 cành khoẻ trên cành mẹ. 

- Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tỉa bỏ mầm 

yếu, cành mọc không hợp lý, cành sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn 

để 1 - 2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau. 

* Vin cành: 

Đây là một kỹ thuật cơ bản và rất quan trọng đối với cây Hạt Dẻ trong thời 

gian 3 - 4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây hạt Dẻ phát triển bộ khung cành và đều 

về các phía.  

Vin uốn cành bằng cách dùng dây ni-lông buộc cố định một đầu vào cành, 

uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim 

xuống đất; chọn 3 - 4 cành cấp 1 để tạo bộ khung tán đã được định hình phía mà 

ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có tán phát triển đều về mọi phía, vin 

cành vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vin cành bằng 

cách vặn hơi xoay nhẹ không để bị gãy hoặc dập cành.  

* Tỉa hoa, tỉa quả:  

- Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào giữa tháng 3 đến cuối tháng 3 tỉa bỏ 

những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây khoẻ mạnh chăm sóc 

tốt có thể tỉa 20 - 30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn. 

- Khi quả còn nhỏ tỉa bớt những quả bị sâu bệnh, những quả dị hình, tuỳ 

thuộc vào khả năng mang quả của cành mà có thể tỉa bớt số quả, chỉ giữ lại số 

lượng quả hợp lý trên cành. 

- Vào những năm sai quả, cần tỉa bớt đi một số quả trên cây giúp cho cây 

tập chung dinh dưỡng tạo cho quả to đều, tạo nhiều cành hè và cành thu là cành 

mẹ cho năm sau. 

III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI 

Cây Dẻ vừa là cây ăn quả vừa là cây lâm nghiệp cần áp dụng các biện pháp 

phòng trừ như sau: 

- Thường xuyên thăm vườn  

- Vệ sinh vườn cây và phát quang cỏ dại, cắt bỏ lá, cành bị bệnh, thu gom 

đem đốt và cắt tỉa tạo tán hàng năm luôn để vườn thông thoáng. 

- Nếu phát hiện sâu bệnh thì áp dụng biện pháp hóa học 

* Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp 

dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc 

được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo 

hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng” 

IV. THU HÁI VÀ BẢO QUẢN 
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1. Thu hoạch: Giống Dẻ chín thường chín vào cuối tháng 10 hoặc thượng 

tuần tháng 11, nhưng phần lớn chín vào tháng 9,10. Việc thu hoạch, thu hái hạt 

Dẻ hiện tại phổ biến bằng thủ công có 2 cách thu hoạch hạt Dẻ phổ biến là nhặt 

hạt và đập quả. 

2. Bảo quan hạt Dẻ: Hạt Dẻ được bảo quản bằng phương pháp: Bảo quản 

lạnh, bảo quản bằng cót ẩm hoặc tro trấu, mùn cưa được từ 1- 5 tháng, đựng 

chum vại. 

3. Chế biến kinh doanh hạt Dẻ: Hạt Dẻ Trùng Khánh có thể chế biến được: 

Mật ong hạt Dẻ, Rượu hạt Dẻ,  nước ép hạt Dẻ, bánh quy hạt Dẻ 

V. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình tạm thời Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hạt Dẻ Trùng Khánh 

áp dụng đối với các vùng trồng cây hạt Dẻ Trùng Khánh trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng./. 
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