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Kỹ thuật trồng cây keo 

(Tài liệu tham khảo trường Trung cấp nghề Lào Cai) 

(Keo lá tràm: Acacia auriculiformis, keo tai tượng: Acacia mangium thuộc họ trinh nữ: 

Mimosaceae R.Br) 

1. Thông tin tổng hợp. 

1.1. Giá trị kinh tế: 

- Keo là loại cây họ trinh nữ được trồng để cải tạo đất. 

Gỗ làm nguyên liệu bột giấy, làm các đồ gia dụng, mộc nhĩ. 

Chủ nuôi cánh kiến đỏ, làm củi than chạy máy, làm thức ăn 

cho động vật nhai lại, hạt keo lá tràm có thể dùng làm thuốc...  

1.2.     Điều kiện sinh thái: 

* Khí hậu: Thích hợp trong vùng nhiệt đới ẩm nhiệt 

độ bình quân năm 26-30
0
C, lượng mưa trung bình năm 1500 

đến 1800 mm. 

* Đất: Keo sinh trưởng được trên nhiều loại đất có 

khả năng sống được trên đất thoái hoá nghèo kiệt, thích hợp với đất có độ nặng và cả đất cát 

pH 4,5 đến 6. 

2. Sản xuất cây con. 

2.1. Thu hái chế biến và bảo quản: 

- Thu hái: Hạt keo mẹ được thu hái từ 5 tuổi trở lên được hái vào cuối tháng 3 khi vỏ quả 

màu xanh chuyển sang màu nâu. 

- Chế biến: Quả thu hái về được ủ 1 đến 2 ngày sau đó phơi trong nắng nhẹ, quả khô tự 

nứt, làm sạch hạt rồi phôi lại cho đến khi đảm bảo lượng nước tiêu chuẩn. 

- Bảo quản: Bảo quản khô thông thường hoặc bảo quản khô bịt kín, nếu có điều kiện bảo 

quản trong kho lạnh từ 1 đến 5
0
C

 
là tốt nhất. 

2.2. Gieo ươm: 

- Thời vụ gieo: gieo hạt trước thời vụ trồng 3 đến 4 tháng. 

- Xử lý hạt: Cho hạt vào nước sôi 100
0
C khuấy đều vòng 30 giây rồi đổ hạt ra khỏi nước 

nóng, sau đó ngâm hạt trong nước lã 12h, vớt hạt ra để ráo nước rồi đem ủ từ 2 đến 3 
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ngày mỗi ngày rửa chua hạt từ 1 đến 2 lần; chọn hạt đã nẩy mầm gieo vào bầu hoặc 

gieo trên luống đất. 

- Đóng bầu: Vỏ bầu PE, thường sử dụng vỏ bầu PE kích thước 6x10cm hoặc 8x12cm. 

- Hỗn hợp ruột bầu gồm 80% đất tầng AB + 20% phân chuồng hoai mục. 

- Gieo hạt và cấy cây:  

Gieo hạt: gieo hạt trực tiếp vào bầu mỗi bầu 1 đến 2 hạt đã nứt nanh và lấp dài bằng 

chiều dài của hạt. 

Gieo vãi tạo cây mầm để cấy (1kg hạt/10 m
2
) . 

Cấy cây mầm vào bầu, cây mầm có 2 đến 3 đôi lá non thì cấy vào bầu. 

- Chăm sóc luống gieo và cây cấy: 

Sau khi gieo hạt hàng ngày tưới nước 2 lần liều lượng 1 đến 2 lít/1m
2
.  

Che nắng cho cây mới cấy 7 đến 10 ngày sau đó dỡ bỏ. 

+ Sau khi cấy định kỳ 15 ngày làm cỏ phá váng tưới nước pha thêm 0,1% đạm Urê, liều 

lượng 4 lít trên 1m
2
. Khả năng chịu lạnh của keo rất kém cần phải chống rét cho cây. 

- Đảo bầu rễ trước khi cây xuất vườn 15 đến 20 ngày. 

* Tiêu chuẩn cây con xuất vườn cho cả keo hạt và keo hom: 

Tuổi cây: 3 đến 3,5 tháng chiều cao là 25 đến 30 cm. đường kính cổ rễ lớn hơn 0,5 cm, 

cây sinh trưởng tốt không sâu bệnh. 

3. Kỹ thuật trồng: (Keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai) 

- Thời vụ: Trồng cây vào đầu mùa mưa thời tiếp râm mát, đất đủ ẩm. 

- Chuẩn đất trồng: 

+ Trồng rừng sản xuất gỗ, phát thực bì toàn diện, kích thức hố 40x40x40 cm. Mật độ 

1100 cây/ha, 1650 cây/ha đến 2000 cây/ha. 

+ Trồng rừng phủ xanh cải tạo đất phát dọn thực bì theo băng chạy theo đường đồng 

mức băng phát rộng 1m, cự li băng 1m, mật độ 2200 cây/ha cự li là 2x2,5m, kích thước hố 

40x40x40 cm.  

+ Trồng phân tán,trồng hàng rào xanh, nông lâm kết hợp cự li 4x5 m. 

- Trồng cây: Trồng cây con có bầu. 
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4. Chăm sóc bảo vệ: 

4.1. Chăm sóc rừng trồng: 

- Sau khi trồng 1 đến 3 tháng thì trồng dặm. 

- Chăm sóc trong những năm đầu khi rừng chưa khép tán. 

Nội dung chăm sóc:  

+ Năm thứ nhất: từ 2 đến 3 lần phát dây leo bụi rậm, xới vun gốc bón phân. Đường 

kính vun gốc và xới 0,8 đến 1m. 

+ Năm thứ 2: làm 2 lần phát thực bì, xới vun gốc. 

+ Năm thứ 3: tỉa thưa 50% làm cỏ xới đất bón phân.  

4.2. Bảo vệ: 

- Cấm chăn thả trâu, bò, phòng chống cháy và cấm chặt phá. 

5. Thu hoạch gỗ: 

- Trên hạn đất trung bình mật độ 800 đến 1000 cây/ha rừng 10 tuổi đạt trữ lượng 100 đến 

120m
3
/ha. 

- Có thể khai thác gỗ là nguyên liệu giấy gỗ làm ván dăm, khai thác cục bộ để trồng thay 

thế cây lá rộng khác. 

 

 


