
QUY TRÌNH TẠM THỜI  

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MẮC CA 

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. KỸ THUẬT TRỒNG 

1. Thời vụ gieo trồng 

Tiến hành trồng 2 vụ/năm: Trồng vào đầu mùa mưa: Vụ Xuân (tháng 1,2) 

và Vụ Hè (tháng 6). Đối với những vườn chủ động nguồn nước có thể trồng 

quanh năm. 

2. Chuẩn bị giống 

- Cơ cấu giống: Mỗi vườn khi trồng phải có từ 2-3 loại giống trở lên 

nhưng trồng theo lô hoặc 5-7 hàng để dễ chăm sóc và thu hoạch. 

- Tiêu chuẩn cây giống: Tất cả các cây đem trồng đều phải là cây đã ghép, 

tuyệt đối không trồng cây thực sinh; Chỗ ghép cần phải khỏe và hợp quy cách; 

Cây giống ghép cần phải có thời gian nuôi dưỡng trong vườn ươm trên 3 tháng 

(tính từ khi ghép), chiều cây từ mắt ghép đến đỉnh cây cao trên 30cm; Lá cây 

phải rộng, bóng, xanh thẫm và không có triệu chứng bệnh; Các giống cây đều 

phải treo biển tên giống cây và tên vườn ươm, địa chỉ, có nguồn gốc rõ ràng. 

3. Kỹ thuật trồng Mác ca 

a) Làm đất 

- Phát dọn sạch thực bì: Phát dọn thực bì, đánh các gôc cây to chuyển ra 

khỏi vườn trồng. Đối với đất có nhiều cỏ tranh và dây mủ cần chú trọng diệt tận 

gốc các loại cỏ này. 

- Đào hố: Đào hố theo hàng, đối với đất bằng bố trí hàng theo hướng 

Đông - Tây để tăng hiệu suất quang hợp cho cây trồng. Đối với đất dốc bố trí 

hàng theo đường đồng mức, các hố được đào so le nhau. 

Kích thước hố (dài x rộng x sâu): 60x60x60 cm. Tùy theo kích thước bầu 

đem trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương để điều chỉnh kích 

thước hố cho phù hợp nhưng không được nhỏ hơn kích thước 60x60x60 cm. 

b) Mật độ trồng 

Tùy theo độ dốc và độ màu mỡ của đất trồng theo nguyên tắc: Đất tốt 

trồng thưa, đất xấu trồng dày; Giống có tán rộng, rậm trồng thưa. Giống có tán 

thẳng đứng, thưa trồng dày. 

Mật độ trồng thuần bình quân: Từ 200 cây/ha (cây x cây: 7m; hàng x 

hàng: 7m) đến  416 cây/ha (cây x cây: 4m; hàng x hàng: 6m). 
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c) Kỹ thuật trồng cây 

- Cắt bỏ vỏ túi bầu: Nếu bộ rễ bị rối quanh rễ cái thì dùng kéo cắt bỏ bớt 

rễ rối. Nếu không bị rối nhiều thì lấy tay gỡ rối nhẹ nhàng. Duỗi thẳng những rễ 

ở dưới đáy và cắt bỏ những rễ bị xoắn. 

- Đặt túi bầu vào hố, đảm bảo rằng các rễ ở phía dưới được trải ra. Lấp hố 

bằng đất tơi xốp, tạo hình mai rùa, lấy tay ấn nhẹ xung quanh và tưới một lượt 

nước. Phủ cỏ khô một lớp quanh gốc cây, cắm cọc giữ cây. Cắt bỏ những cành, 

lá phía dưới mắt ghép. Tưới nước 2 -3lần/tuần, trong những tuần đầu khi thời 

tiết bị khô hạn. 

II. KỸ THUẬT CHĂM SÓC 

1. Chăm sóc cây 

a) Trồng dặm: Sau trồng 3 tuần cần kiểm tra loại bỏ cây chết và trồng 

dặm kịp thời.  

b) Phân bón:   

- Nguyên tắc bón phân: Bón vừa đủ, bón nhiều lần trong năm 

Bón đầu tháng 1: Bón trước khi ra hoa, để tăng khả năng ra hoa đậu quả. 

Bón giữa tháng 3: Cây ra nhiều hoa cần bổ sung dinh dưỡng cho cây 

trồng, tuy nhiên bổ sung từng ít một tránh tình trạng sốc phân gây rụng trái non. 

Bón cuối tháng 4: Giúp cành khỏe và cho quả non trưởng thành. 

Bón giữa tháng 6: Bón để giảm lượng quả rụng. 

Bón phân đầu tháng 10: Bón sau khi thu hoạch, để cây kịp phục hồi. 

- Cách bón: Đào rãnh xung quanh gốc cây ở vị trí hình chiếu của mép tán 

cây, chiều rộng của rãnh khoảng 20-30cm, chiều sâu của rãnh khoảng 20-30 cm, 

cho phân xuống rãnh, lấp đất kín phân. 

- Lượng phân bón: (Theo phụ lục 01 kèm theo). 

c) Tưới nước 

Trong thời gian 3 năm đầu có thể tưới bất cứ khi nào nếu thấy cây khô hạn. 

Từ năm thứ 4 trở đi, thì nên hạn chế tưới nước trước lúc ra hoa. 

Giai đoạn cây ra hoa, đậu quả và tích lũy dầu phải tưới nước đầy đủ. 

d) Cắt tỉa cành, tạo tán 

- Lần 1: Sau khi trồng, cây có độ cao từ 0,8 - 1m cần bấm ngọn để tạo tán. 

- Lần 2: Khi các chồi lần 1 cao khoảng 0,5m; ở lần 2 mỗi cây chỉ để lại 3 cành. 

- Lần 3: Khi các chồi lần 2 cao khoảng 1m, mỗi cành lần 2 để lại 3 cành. 

Thời gian tạo tán thực hiện ở năm 1 và 2. 
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Sau lần tạo tán lần 3 để cây phát triển bình thường, khi cây vào thời kỳ 

kinh doanh, cắt tỉa những cành sát mặt đất dưới 60cm, cắt những cành bị sâu 

bệnh hại, những cành lệch tán, những cành mọc chồng chéo, đan xen nhau. Nếu 

tán cây không quá dầy, không nên cắt tỉa những cành nhỏ bên trong tán. 

e) Hạn chế quả non rụng sớm 

Nguyên nhân chính gây rụng hoa, rụng quả ở cây Mắc ca chủ yếu là vấn 

đề dinh dưỡng và điều kiện thời tiết: 

- Dinh dưỡng: Chủ yếu ở giai đoạn ra hoa đậu quả (tháng 2-4) và giai 

đoạn vào cuối tháng 6, tháng 7 khi cây bắt đầu ra nhiều lộc, quả bước vào thời 

kỳ tích lũy nhanh về dầu. 

- Điều kiện thời tiết: Khi môi trường nhiệt độ tăng cao trên 35oC. Độ ẩm 

không khí cao và cây thiếu nước trong thời kỳ ra hoa đậu quả. 

Vì vậy, để hạn chế quả non rụng sớm cần phải bón phân tưới nước đầy đủ 

và kịp thời. 

f) Chống đổ do gió lốc 

- Đào hố lớn, bón lót dưới đáy hố để kích thích rễ ăn xuống. 

- Tỉa cành, tạo tán để cây thoáng gió. 

- Hạn chế trồng ở những nơi thường xuyên có gió lốc. 

- Đối với những cây có tán lớn, có nguy cơ gẫy, đổ phải tiến hành chằng, 

chống trong mùa gió lốc. 

2. Phòng trừ sâu bệnh hại 

2.1. Sâu hại hoa và quả 

* Sâu hại hoa: Các loài sâu, bướm hại hoa chủ yếu gồm: Sâu bướm lông 

xanh, sâu đo hoa và các loại côn trùng khác. 

- Tác hại: Con trưởng thành đẻ trứng lên các chùm hoa, ấu trùng khi nở sẽ 

ăn các nụ hoa và kết các nụ hoa lại và làm cho hoa bị khô, phân của ấu trùng và 

trùm hoa kết lại với nhau bằng mạng tơ do chúng tạo ra, làm cho chùm hoa bị hư 

hoàn toàn. 

- Biện pháp phòng trừ:  

+ Biện pháp sinh học: Kiểm soát cỏ dại, giữ khu vườn thoáng gió và sạch. 

Tránh lạm dụng thuốc hóa học làm chết các loài thiên địch có ích. 

+ Biện pháp hóa học: Các loại thuốc hóa học trị sâu hại Mác ca. 

* Sâu hại quả: 

- Bọ xít đốm quả:  

+ Tác hại: Bọ xít gây hại bằng cách chích và hút dịch từ vỏ quả và hạt. 

Thời gian gây hại từ tháng 4 đến tháng 6, làm giảm sản lượng và chất lượng 

nhân nhiều nhất. 
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+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn cây, kiểm tra quả 

xanh rụng hàng tuần để xác định mức độ thiệt hại, mức độ thiệt hại khi 5% quả 

xanh bị rụng ở tuần đầu tiên hoặc 2,5% bị hại trong các tuần tiếp theo thì sử 

dụng thuốc BVTV. 

- Mọt đục quả: 

+ Tác hại: Bộ phận gây hại cành, trái, hạt. Quả Mắc ca bị mọt gây hại 

thường có một hoặc nhiều lỗ tròn nhỏ 0,5mm. 

+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, sử dụng thuốc 

BVTV. 

2.2. Các loại bệnh thường gặp 

- Bệnh thối hoa: Nguyên nhân do nấm gây ra. 

+ Triệu chứng đầu tiên xuất hiện một số đốm màu vàng tối trên đài hoa, 

sau đó cả hoa bị khô héo rồi rụng. Trong điều kiện mưa ẩm, những hoa bị nhiễm 

bệnh biến sang màu nâu xám đến đen. 

+ Biện pháp phòng trừ: Sử dụng các loại thuốc trị nấm. Khi thời tiết khô 

hoặc lượng mưa giảm sẽ hạn chế được bệnh này. Nên cắt tỉa cành, dọn dẹp vườn 

để tạo độ thông thoáng cho vườn cây. 

- Bệnh đốm quả: Nguyên nhân do nấm gây ra. 

+ Triệu chứng: Bệnh xuất hiện từ lúc đậu quả cho đến lúc quả chín. Triệu 

chứng bệnh biểu hiện quả có các đốm tròn  màu vàng đến nâu vàng với đường 

kính 5-10mm trên vỏ quả xanh. Chỗ bị bệnh đốm quả thì quả khó cắt ngang 

bằng dao sắc hơn chỗ không bị nhiễm. Bệnh tiến triển trong 15-18 tuần. 

+ Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc diệt nấm khi bắt đầu xâm nhiễm. 

- Bệnh loét vỏ cây: Nguyên nhân do nấm gây ra 

+ Triệu chứng ở cây trưởng thành phần vỏ ở gốc bị bạc màu và bị chảy 

nhựa, ở cây non bị bệnh thường cằn cọc, tán lá thưa và lá bị vàng. Bệnh xâm 

nhập qua vết thương trên vỏ, truyền xuống phần dưới thân cây và rễ hút. 

+ Biện pháp phòng trừ: Cắt những cành bị loét vỏ và bôi vết loét bằng 

thuốc diệt nấm có đồng và phối hợp với quét vôi trắng. 

III. Thu hoạch và bảo quản Mắc ca 

a) Thu hoạch: 

- Cần thu hoạch khi quả đã già (khoảng tháng 8-9 dương lịch). Quả Mắc 

ca khi già vỏ quả trong biến đổi từ màu trắng hoặc nâu nhạt sang màu nâu thẫm, 

tuyệt đối không hái quả khi quả chưa già. 

- Trước khi quả rụng 1-2 tuần phải làm vệ sinh vườn cây, trước khi quả 

già 1 tháng cho đến khi thu hoạch xong không bón phân. 

- Quả sau khi thu hoạch thì bóc vỏ màu xanh ngay trong vòng 24h. 
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b) Bảo quản hạt 

Sau khi đã làm khô hạt xuống 10-15% thì chuyển sang công đoạn chế 

biến hoặc đưa đi tiêu thụ; trường hợp chưa chế biến hoặc tiêu thụ được ngay thì 

có thể bảo quản trong các dụng cụ như bao bì... nhưng phải đảm bảo nơi khô 

ráo, thoáng mát, tránh sự xâm nhập của côn trùng. Thời gian bảo quản có thể từ 

6-9 tháng. 

IV. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình tạm thời kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mắc ca áp dụng đối với 

các vùng trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 
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Phụ lục 01:  

LOẠI PHÂN VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN CHO CÂY MẮC CA 

 

                                                                                   Đơn vị tính: kg/cây/năm 

 
 Năm trồng 

Bón lót 

Thời kỳ kiến thiết cơ bản Thời kỳ kinh doanh 

 

  Năm 

thứ 1 

Năm 

thứ 2 

Năm 

thứ 3 

Năm 

thứ 4 

Năm thứ 5 - Năm 

thứ 9 

Năm thứ 10 trở 

đi Loại phân 

Phân hữu cơ 20-30   20 30 40 50-70 80 

NPK (tổng hợp) 0,5-1,0 0,6 0,9 1,5 1,2 1,5-2,7 3,0 

Vôi 1,0-1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5-2,0 >2,0 

Kali   0,2 0,3 0,5 0,8 1,0-2,5 >2,5 

Lân   0,2 0,3 0,5 0,8 1,0-2,5 >2,5 
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