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1. Introdução

-A área e a produção do caju in natura no 
Vietnã está em 3o lugar no mundo depois 
da Índia e da Costa do Marfim.

-Em 2016, o rendimento do caju alcançou 
1.250 kg por ha, a produção total de caju in 

natura ficou em mais de 475 mil toneladas 
(Associação do Caju no Vietnã, 2017). 
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Gráfico 1. Área de caju por região no Vietnã 
(em mil ha)



• O rendimento do caju in natura em 2000 era de somente 640 
kg por ha e teve uma tendência de aumento nos últimos 
anos. Em 2014, ele alcançou 1.200 kg por ha, em 2016, 
alcançou 1.250 kg por ha;
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Gráfico 2. Rendimento do caju in natura por ano no Vietnã (2000 a 2016)



Gráfico 3. Produção total de caju no Vietnã de 2000 a 
2016
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2. Os principais fatores para o sucesso do setor do caju no Vietnã

2.1. Coleta e reprodução de germoplasma

� Coleta e preservação de recursos genéticos bons e 
reprodução

� A avaliação e a seleção de linhas / variedades boas 
existentes nos viveiros

� As variedades novas foram liberadas para a 
produção

2.2 Gerenciamento Integrado da Colheita (GIC)
� Pesquisa sobre a poda e os enxertos de caju (podas 
em fileiras e podas em formado de framboesa) e 
determinação das doses de fertilizante para o caju



2. Os principais fatores para o sucesso do 
setor do caju no Vietnã (continuação)

� Métodos melhorados de controle de insetos e de 
doenças nos diferentes estágios de crescimento

� Estude sobre o GIC de cajueiros nas principais 
regiões de cultivo.

2.3. Projetos de extensão e conexão mais próxima 
de 4 parceiros (os produtores rurais, os cientistas, 
os elaboradores de políticas e as companhias)
2.4. Conexão mais próxima da Associação do 
Caju no Vietnã  com o processamento e a 
comercialização, bem como com o apoio 
governamental



3. Resultados
3.1. Coleta e reprodução de germoplasma
- Os viveiros de 1.600 linhas principais foram avaliados.

- Os critérios de seleção para as variedades de caju:

• Rendimento altamente estável por 3 anos consecutivos - mais de 
30 kg por planta ou mais (densidade: 120 plantas por ha); 

• Porcentagem de castanhas: mais alta que 28%;

• < de 170 castanhas por kg;

• Do 10 a 15 frutas por cacho.

• Porcentagem de botões de flores de mais de 75%;

• O caju mais velho que 8 anos depois do plantio 

• A planta tem o rendimento mais elevado em um pomar que tenha 
várias centenas de plantas ou mais.



Seleção de 1.600 linhas principais com perspectivas de 
alta produtividade, tais como: 
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Avaliação 6 para a produtividade contínua

linhas principais investigadas



As variedades de caju de rendimento elevado 
plantadas em produção de larga escala

Variedade de caju 
PN1

•Produz castanhas 
após 8 anos de 
plantio: 
De 2 mil a 3 mil kg 
por ha)

• Porcentagem de 
castanhas: 28 a 33%

•de 140 a 70 
castanhas por kg



Variedade de caju PN1 em produção de larga escala



Variedade de caju AB29

• Produz castanhas após 
8 anos de plantio:
de 2 mil a 3 mil kg por 
ha)

• Porcentagem de 
castanhas: 30%

• < de 130 castanhas por 
kg;



Variedade de caju AB29 na produção em massa



Variedade de caju AB05-05

• Produz castanhas após 8 
anos de plantio:
de 2 mil a 3 mil kg por ha

• Porcentagem de castanhas / 
de sementes 29%

• < de 140 castanhas por kg;

linhas principais: AB05-08



Cacho da variedade AB05-08



Variedade de caju DDH67-15
(apropriada para a costa central sul)Variedade de caju DDH67-

15

• Produz castanhas após 8 
anos de plantio:
de 2 mil a 2,5 mil kg por ha

• Porcentagem de 
castanhas: 30%.

• < de 155 a 165 castanhas 
por kg



Método de enxertia

Multiplicação de mudas para a produção



Mudas de Caju



3.2. O Gerenciamento Integrado da Colheita 
(GIC) 
3.2.1. Poda e criação de copa para o caju



Criação de copa para o caju



3.2.2. Pomares de caju após a enxertia



Enxerto no topo

Produtividade baixa dos pomares velhos de caju, os quais devem ser 

cortados e os enxertos renovados com variedades de alto rendimento



3.2.3. Técnica de cultivo
Espaçamento de planta a planta

A: Período inicial;       B: Quando as copas se cruzam



Cultivo intensivo 

caju enxertado

• Em solo cinzento aplicar 150g de N-120g P2O5-90g K2O por ha
por ano

• Em solo vermelho aplicar 150g N- 180g P2O5-60g K2O por ha
por ano.

• Os reguladores de crescimento e os fertilizantes foliares em
estágios de floração / de fruta aumentam a taxa de frutificação e
a qualidade das castanhas de caju.



Controle do caju
Bọ xít muỗi: Helopeltis antonii Signoret



Perfurador / brocador de tronco no alto: 
Alcides Sp



Perfurador de tronco: Plocaederus Obesus



Hypomeces Squamasus



3.2.4. Use as formigas amarelas (Oecophylla 
smaragdina) para controlar as pragas / os insetos do 
caju



Fungo: Collectotrichum gloeosporioides



Fungo: Corticium salmonicolor



Fungo: Phytophthora palmivora



Fungo: Cephaleuros sp



Fungo: Phytophthora nicotianae var. nicotianae



Treinamento sobre as técnicas de cultivo de caju para os 

produtores rurais

3.3. Projetos da extensão e conexão mais próxima de 4 
parceiros 





Atual conexão geral de quatro casas para produzir quaisquer 
produtos agro-comerciais no Vietnã

• Seguindo as 
técnicas de IAS e 
as política das 
companhias

• Financiamento de 
apoio em estágios 
iniciais, políticas para 
outras conexões e 
orientação a 
produtores rurais

• Transferência de pacote técnico, 
monitoramento dos produtores rurais e 

• certificação da qualidade do produto
• Contrato com os 

produtores rurais para 
produzir, processar e 
comercializar os 
produtos

Companhias
Técnicos / 
cientistas

Cooperativas ou 
grupo de 

produtores 
rurais

Líderes 
provinciais, 
incluindo os 
Oficiais de 

Serviços Agrícolas 
e de Extensão



3.4. Conexão mais próxima da Associação do Caju no 
Vietnã  com o processamento e a comercialização, 

bem como com o apoio governamental

1. Depois da Índia, agora o Vietnã tem 465
fábricas de processamento, com
capacidade total concebida de 1,3 milhão
de toneladas de caju in natura por ano.

2. O estabelecimento e o forte
desenvolvimento forte da Associação do
Caju no Vietnã (VINACAS) com 500
companhias é uma das principais forças
motrizes, promovendo o desenvolvimento
do setor de caju do Vietnã.

3. O governo vietnamita apóia os projetos que
visam desenvolver a produção sustentável
de caju.



4 orientações para o desenvolvimento do caju no 
Vietnã 

Até o ano de 2020 e a visão até 2030
- Média de produtividade do caju é de 1,5 ton. por ha em 
todo o país.
-As áreas principais de caju: 2,0 toneladas por ha.

Até 2030:
+ Os rendimentos do caju alcançam 2,0 toneladas por 
ha. 
+ As áreas principais de caju alcançam 2,5 toneladas 
por ha.
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