
 
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC TRỒNG TRỌT 
                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                  /TT-CCN  
V/v: khắc phục thiệt hại cà phê 

 bị sương muối 

         Hà Nội, ngày        tháng      năm 2019 
 

         Kính gửi: ..................................................................... 

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông 

nghiệp tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó một số diện tích cà phê đã xuất hiện hiện 

tượng cháy lá, chết cành ảnh hưởng đến sản lượng cà phê niên vụ tiếp theo. Cục 

Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Tây Bắc có 

diện tích cà phê chỉ đạo triển khai một số biện pháp sau:  

1. Đối với cây cà phê kinh doanh bị hại nhẹ đến trung bình 

Tiến hành sớm nhất việc cắt bỏ phần cây bị cháy (lá, hoa, quả, cành), cắt 

sâu 5 - 10 cm từ phần bị hại vào phần chưa bị hại của cây, hoặc cưa đốn 1/3 - 

1/2 thân (phần cắt không còn thấy mạch dẫn bị hóa nâu là được), thu gom cành, 

lá và cỏ dại theo băng hạn chế xói mòn. Bón phân sớm khi đất đủ độ ẩm để cây 

cà phê tạo cành mới và nuôi trái kịp thời, kết hợp trồng xen cây đậu, đỗ, lạc và 

muồng hoa vàng. 

2. Cà phê đang kinh doanh bị hại nặng 

Cần tiến hành cưa đốn phục hồi sớm nhất có thể, cưa thân cây cà phê bị hại 

cách gốc 20 - 25 cm theo chiều từ trên xuống, nghiêng 45
o
, vết cắt phẳng mịn,  

phần vát nghiêng theo hướng Đông để ánh nắng buổi chiều không chiếu vào vết 

cắt làm khô cây.  

Khi cắt cây xong, dùng vôi bột hòa nước quét lên vết cắt, thu gom cành, lá 

và cỏ dại tủ gốc. Tiến hành tưới nước, bón phân kịp thời, trong đó phân hữu cơ (10 

- 20 kg/gốc) hoặc phân vi sinh tương ứng để cây ra chồi mới. Sau khi cây mọc 

chồi mới, chọn nuôi mỗi gốc từ 3 - 4 chồi to khỏe, phân bố đều quanh thân. Khi 

chồi cao 20 - 30 cm, tiến hành tỉa định chồi giữ lại 1 - 2 chồi tạo thân mới, kết hợp 

trồng xen cây đậu, đỗ, lạc và cây muồng hoa vàng. 

3. Cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Đối với vườn cây cà phê kiến thiết cơ bản (hoặc vườn cây cà phê kinh 

doanh bị hại nặng) khả năng hồi phục kém cần tiến hành trồng lại trong thời gian 

từ tháng 5 đến tháng 6 hoặc trong vụ Xuân nếu có điều kiện tưới nước. 

Cục Trồng trọt đề nghị Quý đơn vị chỉ đạo thực hiện và báo cáo về để Cục 

Trồng trọt tổng hợp báo cáo Bộ/. 

Nơi nhận:                                                                                         KT.CỤC TRƯỞNG           

- Như trên;        PHÓ CỤC TRƯỞNG 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- TT Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c);                                                                                                                                                                                                                                                             

- Lưu VT, CCN.                                                    
                          Lê Văn Đức 
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