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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:  2039/SNN-TTBVTV                                  Lâm Đồng, ngày 18  tháng 11 năm 2019 
     V/v Tăng cường công tác hướng dẫn,  

        quản lý  trồng xen cây ăn quả 

                      trong vườn cà phê 

 

 

        Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc  

  

 

Theo số liệu thống kê từ các huyện, thành phố năm 2019, tổng diện tích cà 

phê trên địa bàn tỉnh là 174.390ha; diện tích vườn cà phê có trồng cây trồng xen 

khoảng 21.098ha (chiếm 12,1% tổng diện tích). Các loại cây trồng xen trong 

vườn cà phê chủ yếu là sầu riêng (8.037ha), bơ (6.074ha), mắc ca (3.219ha), tiêu 

(2.070ha), hồng (1.283ha); các loại cây trồng khác (416ha). Những năm qua, 

người trồng cà phê ở các địa phương đã thực hiện trồng xen cây công nghiệp và 

cây ăn quả để vừa làm cây che bóng, chắn gió vừa tăng thu nhập trên đơn vị diện 

tích. Do giá cà phê xuống thấp, giá sản phẩm cây ăn quả duy trì ở mức cao nên 

diện tích cà phê có trồng xen các loại cây ăn quả ở nhiều địa phương tăng nhanh, 

nhiều nơi có mật độ trồng xen vượt quá quy trình kỹ thuật, chưa phù hợp, ảnh 

hưởng đến sự phát triển của cây trồng chính là cà phê (như giảm mật độ cây trồng 

chính, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm, bị sâu bệnh,..).  

Để từng bước phát triển cây trồng xen trong vườn cà phê có hiệu quả và 

bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng 

dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật, cụ thể như sau: 

1. Về mật độ trồng và kỹ thuật chăm sóc: Hướng dẫn, khuyến cáo nông 

dân thực hiện việc trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê đảm bảo mật độ theo 

quy trình kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT ban 

hành, trong đó:  

- Đối với những vườn cà phê trồng xen cây sầu riêng, cây bơ: Trồng xen đảm 

bảo mật độ theo quy trình kỹ thuật ban hành tại Quyết định số 3702/QĐ-BNN-TT 

ngày 24/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình trồng 

xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà phê vối. 

- Đối với những vườn cà phê trồng xen cây hồng ăn trái, mắc ca, măng cụt:  

Trồng xen đảm bảo mật độ theo quy trình kỹ thuật ban hành tại Quyết định số 

625/QĐ-SNN ngày 23/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng về việc 

Ban hành tạm thời quy trình canh tác một số loại cây trồng ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Về giống cây ăn quả thực hiện trồng xen: Chỉ sử dụng các giống cây 

ăn quả có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, mua của các cơ sở sản xuất giống đã thực 



2 

 

hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng và được Sở Nông nghiệp và PTNT sở tại tiếp 

nhận công bố và đạt tiêu chuẩn chuất lượng cây giống khi xuất vườn. 

3. Giải quyết đầu ra cho sản phẩm: Xây dựng các tổ hợp tác, Hợp tác xã, 

tăng cường xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm để thực hiện giải quyết tốt đầu ra sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND các huyện, thành phố quan 

tâm phối hợp triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                          

- UBND tỉnh (B/c); 
- Phòng NN&PTNT, Phòng KT các huyện/tp; 

- Trung tâm nông nghiệp các huyện/tp. 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTBVTV.  

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Châu 
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