
KỸ THUẬT TRỒNG CÂY MACCA 

 

1. Cây giống: 

Nước ta đang trồng khảo nghiệm và chọn lọc được 23 giống tốt của Úc 

(13 giống), của Trung Quốc (5 giống), của Thái Lan (5 giống). Trung tâm 

nghiên cứu giống cây rừng vùng Tây Nguyên nghiên cứu chọn tạo và đang 

làm thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống tiến bộ kỹ 

thuật là các dòng Mắc ca: dòng 849, dòng 246, dòng OC và dòng 816 là thích 

hợp cho Tây Nguyên. 

Để có năng suất cao, ổn định nên trồng cây ghép các dòng nêu trên. Cây 

giống đem trồng phải là cây ghép, không trồng giống thực sinh. Cây giống 

phải có chiều cao từ 60cm đến 1m. Cây ghép có chồi ghép đã liền vết sẹo, 

chồi ghép mọc cao 25-30cm. 

2 Thời vụ trồng: Trồng cây vào đầu mùa mưa tháng 10-12 hàng năm 

3. Mật độ 

Tùy theo giống cây, vị trí vườn cây mà chọn mật độ trồng phù hợp 

Mật độ trồng thuần từ 200 – 300 cây/ha (278 cây/ha khoảng cách trồng 

là 9m x 4m; 222 cây/ha khoảng cách trồng là 9m x 5m; 200 cây/ha  khoảng 

cách trồng là 10m x 5m). Ta chọn mật độ trồng 278 cây/ha  khoảng cách trồng 

là 9m x 4m (có xen cây chuối mốc). 

4. Đào hố, bón lót 

- Sau khi xác định vùng đất trồng tiến hành phát dọn thực bì, làm cỏ, 

làm đất, nếu đất dốc phải tạo bậc thang theo đường đồng mức. 

- Đào hố: Kích thước hố trồng là: 60 x 60 x 60cm. Lớp đất đáy để một 

bên, lớp đất mặt để một bên rồi phơi ải khoảng 15-20 ngày mới lấp hố. 
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- Bón lót: Phân chuồng hoai mục khoảng 15 kg/hố, 0,25 –0,5kg vôi bột 

trộn đều với phần đất mặt sau đó lấp xuống hố trước. Phần đất đáy còn lại lấp 

phía trên cho đầy hố. Đào đất, lấp hố hoàn thành trước khi trồng khoảng 15- 

20 ngày. 

2.5. Kỹ thuật trồng 

- Để trồng cây Mắc ca đạt năng suất quả cao cần phải trồng phối hợp 

các dòng khác nhau. Có thể bố trí trồng 03 dòng khác nhau liên tiếp rồi tiếp 

tục trồng lặp lại như vậy. 

- Khi mua cây giống về nên để cây nơi râm mát, tưới nước giữ ẩm, khi 

bộ rễ đã ổn định thì đem cây đi trồng. 

- Trồng cây: Vận chuyển cây nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu đất, đào một 

lỗ lớn hơn bầu đất giữa hố, xé bỏ vỏ nilon đặt cây ngay ngắn lấp đất lèn chặt. 

Lấp đất kín mặt bầu theo hình mâm xôi để tránh bị úng nước. Trước và sau khi 

trồng cây bỏ thuốc Basudin… vào trong hố và rải trên mặt đất quanh gốc cây 

để phòng trừ mối hại. Cắm cọc cố định thân cây Mắc ca vào để tránh bị gió 

làm lay gốc. 

Vì cây Mắc ca chịu gió bão kém nên trồng cây chắn gió từ 2 đến 3 hàng 

bao xung quanh hoặc có thể phát dọn trước khi trồng theo kiểu băng chặt, 

băng chừa. 

6. Kỹ thuật chăm sóc 

Sau khi trồng cây 20-30 ngày tiến hành kiểm tra, trồng dặm cây bị chết; 

chỉnh sửa ngay ngắn cây bị nghiêng đổ. 

Khoảng 30 – 40 ngày sau khi trồng tiến hành phát dọn dây leo, làm cỏ 

xới đất quanh gốc đường kính 0,8-1m. Lần 2 cách lần 1 từ 40 – 50 ngày. Hàng 

năm trước khi bón phân, tiến hành làm cỏ, xới đất. 

7. Bón thúc 

- Giai đoạn trước khi cây ra hoa: 

+ Năm thứ nhất: Bón phân vào rãnh quanh gốc (rãnh sâu khoảng 5-

10cm cách gốc 25-30cm). Mỗi lần bón 100gram/gốc NPK 16-16-8-13S sau 

khi bón phân lấp đất lại.  Bón thúc lần 2 cách lần 1 từ 40 – 50 ngày. 

+ Năm thứ hai, thứ ba: Bón phân 2 lần vào đầu và gần cuối mùa mưa. 

Bón phân vào rãnh quanh gốc (rãnh sâu khoảng 5-10cm cách gốc 30-40cm). 

Mỗi lần bón 120gram/gốc NPK 16-16-8-13S sau khi bón phân lấp đất lại. 

- Giai đoạn khi cây ra hoa, đậu quả: Bón phân 3 lần vào giai đoạn trước 

khi cây ra hoa, cây đang ra trái và sau khi thu hoạch. Lượng phân tăng dần 

theo năm, bón phân theo đường hình chiếu tán lá. Xới đất thành rãnh sâu 10-

15cm, rộng 20cm, sau khi bón phân thì lấp đất lại. Bón khoảng 20-30 kg phân 

chuồng hoai 1 lần/năm vào giai đoạn trước khi cây ra hoa. 

8. Tỉa cành, tạo tán: 
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Hàng năm, sau khi thu hoạch quả cần tỉa cành tạo tán, tỉa bỏ cành yếu 

sâu bệnh để cây được thông thoáng, giảm sâu bệnh hại. 

9. Trồng xen cây ngắn ngày 

Trong những năm đầu, khi cây Mắc ca chưa khép tán nên trồng xen cây 

hoa màu, đậu, bắp, chuối… để hạn chế cỏ dại, giữ ẩm, tăng thu nhập trước mắt 

trước khi cây Mắc ca cho thu hoạch quả. Hàng cây trồng xen cách gốc cây 

Mắc ca khoảng 1m, không để cây trồng xen che bóng cây Mắc ca. 

10. Phòng trừ sâu bệnh hại 

10.1 Bệnh hoa: 

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

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

hoa bị nhiễm bệnh biến sang mầu nâu xám đến màu đen. 

- Cách phòng trị: Không nên trồng cây quá dày. Cây chớm bị bệnh phun 

thuốc có hoạt chất Benomyl, Carbendazim, Thiophanate-methyl,… nếu phun 

chậm  thì không có tác dụng. 

10.2 Bệnh vỏ quả có nốt: 

- Triệu chứng: Đầu tiên xuất hiện nốt màu vàng nhạt trên vỏ quả, dần 

biến thành màu vàng đậm rồi màu nâu lan rộng từ 5-15mm. Khi khuẩn xâm 

nhập vào phía trong của vỏ nó chuyển sang màu nâu đen. 

- Cách phòng trị: Phun Cupric Hydroxide Cu(OH)2 77% pha loãng 300 

– 800 lần phun lên toàn bộ quả hoặc cục bộ lô bị bệnh, mỗ tháng 1 lần, trong 

ba tháng liền. 

10.3 Bệnh hại thân cây: 

- Triệu chứng: Bệnh hại chủ yếu thân cây và cành cây, do hai loại nấm 

dịch mao khuẩn và hai bào khuẩn mao sắc. Bệnh thường lây lan do tác động 

cơ giới lan truyền vào vết thương thân cây. Khi đã nhiễm bệnh thì lá, cành bị 

chết khô và dần cây cũng bị chết. 

- Cách phòng trị: Dùng sơn trắng trộn với Cupric Hydroxide Cu(OH)2 

(30% hydroxit đồng 100gr/lít) sơn vào chỗ vị trí từ độ cao 35cm trở xuống gốc 

cây, nếu cây đã bị nhiễm bệnh dùng hỗn hợp Metalaxyl nồng độ 0,4% và 

Thiophanate-methyl nồng độ 0,2% với sơn trắng phết vào chỗ bị bệnh mỗi 

tuần một lần, liên tục ba lần. 

10.4 Côn trùng: 

Cần phun phòng định kỳ, không nên phun thuốc lúc cây ra hoa. Giai 

đoạn cây ra trái non, côn trùng thường chích hút quả non làm quả bị những nốt 

thâm và nứt vỏ quả. 

10. Thu hoạch hạt Mắc ca 
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Cây ghép sau 3-4 năm trồng bắt đầu cho quả bói. Cây trồng sau 10 năm 

bắt đầu cho năng suất ổn định. Mùa thu hoạch quả từ tháng 7-9. Quả hình trái 

đào hoặc tròn như hòn bi, khi chín vỏ quả chuyển từ xanh sang nâu, vỏ quả 

khô tự nứt, bên trong chứa một hạt. Có thể thu hoạch hạt khi hạt rụng xuống 

đất hoặc hái quả từ trên cây. Quả sau khi thu hoạch cần bóc vỏ ngay trong 24 

giờ. Sau đó vận chuyển ngay đến nhà máy chế biến để sấy khô hoặc sấy tại 

nhà. Việc sấy khô cần làm trong hai tuần sau khi thu hoạch. 
 


