
       

 

 

  Trang 1 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cau 

Cây Cau ta (Areca catechu L); Thuộc họ Cau dừa (Arecaceae) 

(Tài liệu sưu tầm tổng hợp.) 

1-Đặc điểm nhận biết cây cau: 

- Cau là cây thân cột, có thể cao hơn 20m, đường kính trung bình từ 10 - 15cm, có 

nhiều đốt do sẹo của bẹ lá tạo thành. 

- Lá đơn dài > 1,5m, phiến lẻ xẻ thùy sâu hình dạng lông chim, lá lúc non được gấp 

nếp với nhau theo chiều dọc. 

- Bẹ lá cau dạng mo, bao bọc xung quanh thân, khi rụng để lại sẹo. 

- Hoa cau ở nách lá, phân thành nhiều nhánh. 

- Quả hạch hình trứng trái xoan, khi chín màu vàng. 

2-Đặc tính sinh học và sinh thái học cây cau 

- Cau trên 5 tuổi mới có khả năng ra hoa. 

- Mùa ra hoa tháng 3 đến tháng 8 và thường chín ở tháng 12 đến tháng 3 năm sau. 

- Cây cau lúc nhỏ chịu bóng, càng lớn cây càng ưa sáng 

- Cây cau thích hợp ở những nơi đất ẩm, đất tốt.  

3-Phân bố địa lý và giá trị sử dụng cây cau: 

- Cau có khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, và có mặt hầu hết trong các làng bản Việt 

Nam. Quả Cau được dùng để thờ cúng, là lễ vật trong cưới xin và các ông bà già thường 

lấy quả ăn trầu nhai cho đỏ môi, thơm miệng, chắc răng. 

- Cây Cau là một loại cây làm cảnh rất đẹp thường được trồng gần nhà, dọc đường 

đi lại … tạo vẻ đẹp cảnh quan, khuôn viên cho ngôi nhà và tạo bóng mát. 

- Thân cây Cau khi già rất cứng, bền, ít mối mọt, thường dùng làm rui lợp nhà, ngoài 

ra có thể làm cột giàn che, làm ống dẫn nước. 

-Bẹ (Mo) Cau ngày xưa dùng làm quạt tay để quạt gió cho mát những lúc trời nóng, 

dùng làm vật để chống nóng tay khi bưng nồi đang nấu trên bếp xuống, dùng làm gáo 

múc nước. 

- Ruột cây Cau làm môi trường sống cho các loài cây Phong lan sống rất tốt. 

4-Cách gieo ươm tạo giống cây cau con 

- Để quả cau trên cây cho chín khô, khi quả chuyển sang màu vàng óng, hơi khô thì 

thu hoạch. 

- Sau khi thu hoạch thì ta vặt bỏ cuống, giữ lại quả. 

- Tiến hành làm luống trồng cau, luống được làm ở những vị trí đất tốt, ẩm, dễ tưới 

nước.  

- Ươm quả Cau: Đặt quả Cau dựng đứng cho đầu cuống lên phía trên, lấy que chọc 

lấy lỗ và cho quả Cau xuống > 2/3 quả, cuống < 1/3 quả nổi lờn trờn mặt đất không 

tấp đất. Khoảng cách giữa các quả với nhau, hàng cách hàng, cây cách cây là 0,5 x 

0,5m.  

-Tiến hành tưới nước cho ướt, đất ẩm thì mới được. 

 Cây cau (lấy quả ăn trầu) có nguồn gốc từ Đông Nam á, thường được trồng để lấy 

quả ăn trầu, vì có dáng đẹp, không chiếm nhiều diện tích nên người ta thường sử dụng 
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làm cây cảnh, trồng ở các lối đi, sát bờ tường, sát hiên nhà hay trong các khuôn viên 

sân vườn ở gia đình, công sở. 

Cây cau lấy quả ăn trầu có 3 dạng: 

+ Dạng cây cau thông thường: cây cao (các đốt dài cách nhau 5 - 10cm); phát triển 

chiều cao rất nhanh (sau 6 -7 năm cao 7 - 8m). 

+ Dạng cây Cau Lùn (các đốt dày sít vào nhau); tốc độ phát triển chiều cao rất chậm 

(sau 10 - 15 năm cao khoảng 2 - 2,5m). 

+ Dạng cây cau cao trung bình (cau lai): Là cây được lai từ 2 dạng cây trên. 

Cây cau được nhân giống chủ yếu bằng hạt (quả): Chọn những cây cau khỏe, xanh 

tốt, khi quả còn nhỏ, bỏ bớt một số chùm đầu, chọn những quả mẩy, đều, để cho chín 

vàng mới thu hoạch.  

Kinh nghiệm dân gian cho rằng: Chọn cây cau đã cho thu quả 2 - 3 vụ và quả ở 

buồng cuối thì tỷ lệ nảy mầm và sức sinh trưởng của cây con sẽ cao hơn. Khi thu hoạch 

chỉ để 3 - 5 ngày, sau đó cắt bỏ phía đầu vỏ quả, tạo điều kiện cho mầm phát triển và 

đưa vào ủ trong cát sạch để nảy mầm rồi mới cho vào luống ươm. Trong quá trình ủ 

cần giữ độ ẩm khoảng 70 - 80% và đề phòng kiến, bọ hung cắn phá. Khoảng 3 - 4 

tháng sau, cây cau cao 20 - 30cm có thể mang đi trồng nơi cố định. 

Do cau là cây vừa có khả năng tự thụ phấn, vừa là cây giao phấn nên khả năng phân 

ly lớn. Hạt lấy từ cây cau mẹ dạng lùn chưa chắc sau này cây con đã lùn mà chỉ giữ 

được khoảng 30% đặc tính di truyền của cây cau mẹ. 

3. Đào hố để trồng 
Đào hố lớn, sâu theo dạng hình vuông, các hố phải cách nhau 1 mét vì khi cây cau 

lớn lên, rễ chùm của chúng rất nhiều, nếu trồng quá gần nhau thì chúng sẽ không phát 

triển và sinh trưởng tốt, thân cây “gầy gò” và bị “rợp bóng”. 
Muốn cây dễ sinh trưởng và không bị sâu bệnh nhiều thì bà con phải bón lót phân [ 

gồm phân chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ mục (2 tấn) trộn HCVS Saitama JP Bacteria 

(200kg)+ Khumate (1kg) ]. Sau 2 tuần dùng phân hữu cơ vi sinh đã ủ khoảng 1 tháng bón 

1kg phân đã ủ / hố cây trước khi trồng cây cau con. 

                                           

4. Kỹ thuật chăm sóc 
So với những loài cây khác thì cây cau là câu dễ trồng và ít sâu bọ, nhưng bà con 

cũng không được chủ quan về điều này. 

-Cây phải được trồng ở những nơi có ánh sáng đầy đủ, một phần vì tán lá to và nhiều 

sẽ làm cho cây “bị rợp bóng” 

-Tưới nước và làm cỏ đúng thời vụ để cây cau con phát triển và ra trái đúng thời vụ, 

đặc biệt là vào mùa nắng nóng. 

-Kết hợp bón phân hóa học và phân hữu cơ hoai mục để cây dễ hấp thụ 

http://www.caycongtrinh.com.vn/cay-canh
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-Mặc dù là cây dễ trồng nhưng bà con cũng phải chú ý đến một số bệnh dịch ở cây 

để biết cách khắc phục. 

-Cây cau là cây tự thụ phấn tự nhiên nên không phải quá lo lắng về việc ra quả. 

Chăm sóc cây cau ăn trầu góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao  

5. Thu hoạch quả 
Từ lúc ươm giống đến lúc cây ra quả phải mất ít nhất 5 năm. Khi tiến hành thu hoạch, 

bà con nên hái những buồng nào có quả vừa ăn trước: nên hái những buồng cau trái 

dầy, chúng không quá già và không quá non. 

 

____________________________________________________________________

___ 

 

 

Kỹ thuật trồng Cau Tứ Quý 
 

1 – Giới thiệu: 

Cây giống Cau tứ thời hay còn gọi là cau tứ quý, cau bốn mùa là giống cau cho ra 

quả quanh năm. Ở nhiều gia đình, ngày tết, ngày giỗ vẫn phải có trầu cau trên mâm 

cúng. Họ muốn gửi lên cho tổ tiên và các bậc tiền bối lòng thành kính của mình. Cau 

tứ thời có những đặc điểm nổi bật như sau: cau sớm cho quả, sau một năm trồng đã bắt 

đầu cho quả. Cây cho quả bốn mùa, đặc biệt chín rộ vào dịp tết âm lịch nên dễ tiêu thụ. 

Quả cau xanh bóng, quả thuôn dài và đều, tỉ lệ đậu quả cao. Một buồng có thể đạt từ 

200-300 quả. Cau tứ thời có tuổi thọ cây lâu năm. 

2 – Tiêu chuẩn chọn giống: 

Chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh. 

3 – Thời vụ và mật độ trồng: 

Cau tứ thời hay còn gọi là cau tứ quý có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên thời 

gian trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa (tháng 7-8). Mật độ trồng: cây x cây: 

2m, hàng x hàng: 2m. 

4 – Làm đất và đào hố trồng: 

Như các loại cây khác kỹ thuật trồng cây cau tứ quý cũng cần chú ý tới đào hố. Hố 

nên đào hình vuông. Và đặc biệt bón lót trước khi trồng cây.  

5 – Phân bón lót: 
Phân bón [gồm phân chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ mục (2 tấn) trộn HCVS Saitama 

JP Bacteria (200kg)+ Khumate (1kg) ]. Sau 2 tuần dùng phân hữu cơ vi sinh đã ủ khoảng 1 

tháng bón 1kg phân đã ủ / hố cây. Giai đoạn đầu trồng cây cần kết hợp tưới nước, bón phân 

và phòng trừ sâu bệnh cho cây. 
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6 – Kỹ thuật chăm sóc cây cau Tứ Quý: 

6.1 – Kỹ thuật chăm sóc định kỳ: 

Tưới nước: cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn 

và lúc quả sắp chín.  

Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới 

phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch 

toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.  

6.2 – Kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình: 

Cắt tỉa bớt cành lá vàng, cành bị sâu bệnh. 

6.3 – Kỹ thuật bón phân cho cây Cau Tứ Quý: 
Trong quá trình nuôi trồng, bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng phân bón [gồm phân 

chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ mục (2 tấn) trộn HCVS Saitama JP Bacteria (200kg)+ 

Khumate (1kg) ]. Sau 2 tuần dùng phân hữu cơ vi sinh đã ủ khoảng 1 tháng bón  1-2 kg phân 

đã ủ / gốc tùy cây lớn hay nhỏ / năm. Thường bón vào đầu mùa mưa 

7 – Phòng trừ sâu bệnh cho cây Cau Tứ Quý: 

Cau tứ quý ít sâu bệnh, tuy nhiên không nên ươm vào nơi rợp, thiếu ánh sáng mặt 

trời dễ phát triển một số nấm bệnh dưới lá của cây, kể cả những cây cau trưởng thành 

mà trồng nơi rợp cũng bị nấm, rầy… Cần dùng thuốc trừ rầy hoặc Cu Chito (trừ nấm) 

để phun. Ngòai ra ở những cây cau trưởng thành, ngọn bị xoắn, có thể bị ấu trùng, côn 

trùng… ăn, làm tổ ở bẹ non của ngọn cau. Dùng thuốc trừ sâu rầy v.v… (có hướng dẫn 

liều lượng ở nhãn, bao bì) phun xịt.  

Cau tứ thời có bộ lá rất sít nhau, bẹ lá và những phần lá gấp là môi trường lý tưởng 

để rệp sáp, rệp phấn và rệp vẩy ốc tấn công. Nên trồng cây nơi thoáng đãng, phun thuốc 

phòng hoặc khi thấy rệp chớm xuất hiện. Cần thay đổi thuốc thường xuyên vì côn trùng 

và sâu bệnh hại nói chung có tính nhờn thuốc. Lưu ý nồng độ khi sủ dụng và thời gian 

phun. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát.  

8 – Thu hoạch và bảo quản: 

Dùng kéo sắc cắt cuống, xếp vào thùng nhựa mang vào để chỗ mát để giữ trái tươi 

màu. 

   

         

 

 


