
 

 

 

 

 

 

 
Kỹ thuật trồng rừng tràm Úc 

 

Nguồn: hoind.tayninh.gov.vn 

Kỹ thuật làm đất  

Xử lý thực bì: Chia làm 2 loại :  

Loại 1 thành phần thảm thực vật chủ yếu là cỏ năng, cỏ óng, cỏ mồm, cỏ 

bàng, mọc trên đất thấp có thời gian ngập nước dài.  

Tràm gió, choại, dớn và một số dây leo cây bụi khác, dày hoặc từng đám, 

mọc trên đất cao có thời gian ngập nước ngắn. Đối với thực bì loại 1 có thể xử lý 

hoặc không nhưng đối với loại 2 nên xử lý trước khi làm đất. Có 3 cách xử lý thực 

bì như sau:  

Bằng thủ công, phát toàn diện cây bụi, cỏ dại và đất trong tháng 2 –3. Bằng 

máy kéo có bánh lồng trục đất vào mùa nước rút khi còn 0,4 – 0,6m để nhấn chìm 

thực bì trong đất. Kết hợp thủ công và máy sau khi phát đốt thực bì sử dụng máy 

cày để cày lật đất 2 lần vào khoảng tháng 4-5 khi đất còn ẩm. 

Làm đất: Có 2 cách làm đất và không lên liếp.  

Lên liếp thấp: Tạo liếp rộng 4m, cao 0,2-0,3m kênh rộng tối đa 1,3m bằng 

thủ công hoặc bằng máy. 

Không lên liếp sử dụng mặt đất tự nhiên chỉ tạo hệ thống rãnh thoát nước 

sâu 0,5m, rộng 1,5m để tháo phèn, các liếp cách nhau khoảng 10m – 15m bằng 

máy đào. (Excavartor) 



 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật chọn cây con:  

Cây ươm trong túi bầu cao tối thiểu khoảng 30cm, than đã hoá gỗ, đường 

kính cổ rễ lớn hơn 4mm, không sâu bệnh, không cụt ngọn hệ rễ phát triển tốt tuổi 

cây 2 tháng trở lên 

Mật độ trồng: 

Tràm Úc nên trồng mật độ 15.000 – 20.000 cây/ ha khoảng cách 1m x 0,7m 

hoặc 1m x 0,5m. 

Thời vụ trồng: 

Trồng cây trước mùa lụt, tràm Úc cũng có thể trồng trong thời gian này với 

những nơi đã được lên liếp, những nơi không bị ngập ở ĐBSCL hoặc những vùng 

đất khác. 

Trồng sau mùa lụt. Tràm Úc trong bầu nên trồng trước khi nước rút hẳn đất 

còn ẩm, tránh vỡ bầu. 

Kỹ thuật trồng: 

Khi trồng nên dùng nọc hay bay để tạo lỗ có đường kính 7-10cm, sâu 15-

20cm đối với nơi đất mềm để đặt cây (vùng đất phèn) hoặc đào hố trước khi trồng 

đối với vùng đất khác, kích thước 20 x 20 x 20cm trồng xong phải giậm nhẹ xung 

quanh hố để cây đứng thẳng và rễ cây tiếp xúc với đất  

Chăm sóc 

Sau 15-20 ngày kiểm tra thấy tỉ lệ sống < 80% phải trồng dặm. Nếëu trồng 

rừng lấy gỗ, không phải làm cỏ vun đất trong 2-3 năm đầu vì mật độ cây trồng rất 



 

 

 

 

 

 

 

dày. Nếu trồng tràm để lấy lá cất tinh dầu thì sau 2 năm khi cắt lá để lấy tinh dầu 

phải bổ sung phân bón và làm cỏ vun gốc cho cây. 

– Chú ý khi cắt lá nếu trồng cây chuyên lấy lá để cất tinh dầu thì khi cắt lá 

nên cắt hết tiện cho việc chăm sóc cây. Nếu kinh doanh cây lấy gỗ kết hợp với lấy 

lá cất tinh dầu thì khi cắt lá chú ý tỉa cành để lại thân cây chính. 

Khi rừng định hình (> hơn 3 năm) có thể phát dây leo, cây bụi, tỉa cành 

thấp tạo cho thân chính sinh trưởng. Nếu có khai thác lá để cất tinh dầu chú ý mức 

độ khai thác để cây sinh trưởng tốt. Chú ý phòng chống cháy rừng và sâu bệnh cho 

rừng tràm. 

 

 


