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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, XÂY DỰNG PHẦN MỀM DỰ BÁO 
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO HẠN HÁN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Xuân Hiền

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá thực trạng tình hình hạn hán, thiếu nước trong mùa khô. Xác định nguyên nhân gây ra 
hạn hán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong khoảng từ 15-20 năm trở lại đây.

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về hạn hán và cạn kiệt trên địa bàn toàn tỉnh  
Lâm Đồng.

- Xây dựng phần mềm dự báo hạn khí tượng, hạn hạn thủy văn trên một số sông chính ở tỉnh 
Lâm Đồng.

- Xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1/100.000.

- Đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình phòng chống hạn hữu hiệu cho địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu

1. Tổng hợp bổ sung và điều tra khảo sát số liệu khí tượng thủy văn, tình hình hạn hán tại 
các huyện trong toàn tỉnh Lâm Đồng

1.1. Tổng hợp bổ sung số liệu khí tượng thủy văn có liên quan

1.1.1. Tổng hợp, bổ sung số liệu các trạm khí tượng trong tỉnh Lâm Đồng

- Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm tại Trạm khí tượng Đà Lạt là 17,9oC (tuần 1), 18,1oC 
(tuần 2), 17,9oC (tuần 3); tại Trạm khí tượng Liên Khương là 21,4oC (tuần 1), 21,4oC (tuần 2), 21,3oC 
(tuần 3); tại Trạm khí tượng Bảo Lộc là 22oC (tuần 1, tuần 2 và tuần 3); tại Trạm khí tượng Cát Tiên 
(từ năm 2011-2013) là 26,1oC (tuần 1, tuần 2 và tuần 3).

- Ẩm độ trung bình nhiều năm tại Trạm khí tượng Đà Lạt là 86% (tuần 1, tuần 2 và tuần 3); tại 
Trạm khí tượng Liên Khương là 80% (tuần 1), 81% (tuần 2, tuần 3); tại Trạm khí tượng Bảo Lộc là 
51% (tuần 1, tuần 2), 52% (tuần 3); tại Trạm khí tượng Cát Tiên (từ năm 2011-2013) là 83% (tuần 1, 
tuần 2 và tuần 3).

- Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm tại Trạm khí tượng Đà Lạt là 59,6 giờ (tuần 1); 59,4 giờ 
(tuần 2), 60,7 giờ (tuần 3); tại Trạm khí tượng Liên Khương là 66,9 giờ (tuần 1), 65,9 giờ (tuần 2), 
68,3 giờ (tuần 3); tại Trạm khí tượng Bảo Lộc là 56,8 giờ (tuần 1), 55,9 giờ (tuần 2), 57,6 giờ (tuần 
3); tại Trạm khí tượng Cát Tiên (từ năm 2011-2013) là 64,1 giờ (tuần 1), 62,6 giờ (tuần 2), 62,5 giờ 
(tuần 3).
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- Tổng lượng bốc hơi trung bình nhiều năm tại Trạm khí tượng Đà Lạt là 23,6 mm (tuần 1),  
24,7 mm (tuần 2), 24,4 mm (tuần 3); tại Trạm khí tượng Liên Khương là 32,2 mm (tuần 1), 32 mm (tuần 2),  
33,3 mm (tuần 3); tại Trạm khí tượng Bảo Lộc là 18 mm (tuần 1, tuần 2), 18,7 mm (tuần 3); tại Trạm khí 
tượng Cát Tiên (từ năm 2011-2013) là 29,3 mm (tuần 1), 29,1 mm (tuần 2), 31,1 mm (tuần 3).

1.1.2. Tổng hợp, bổ sung số liệu các trạm thủy văn trong tỉnh Lâm Đồng

- Mực nước trung bình tại Trạm thủy văn Thanh Bình: tuần 1 dao động từ 82,835-83,171 cm; tuần 
2 từ 82,850-83,195 cm; tuần 3 từ 82,848-83,234 cm; tại Trạm thủy văn Đại Nga: tuần 1 dao động từ 
73,681-73,961 cm; tuần 2 từ 73,681-73,692 cm; tuần 3 từ 73,554-73,852 cm.

- Lưu lượng trung bình tại Trạm thủy văn Thanh Bình: tuần 1 dao động từ 1,52-43,1 m3/s; tuần 
2 từ 1,40-38,9 m3/s; tuần 3 từ 1,03 đến 46,7 m3/s; tại Trạm thủy văn Đại Nga: tuần 1 dao động từ  
0,523-109 m3/s; tuần 2 từ 0,881-112 m3/s; tuần 3 từ 0,663-85 m3/s.

1.1.3. Tổng hợp số liệu các trạm đo mưa trong tỉnh Lâm Đồng

Tổng lượng mưa trung bình nhiều năm tại:

- Trạm đo mưa Xã Lát huyện Lạc Dương: 52,5 mm (tuần 1); 57,8 mm (tuần 2); 55,5 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Suối Vàng huyện Lạc Dương: 48,7 mm (tuần 1); 50,7 mm (tuần 2); 50,4 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Đa Nhim huyện Lạc Dương: 43,7 mm (tuần 1); 46,4 mm (tuần 2); 44 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Đà Lạt thành phố Đà Lạt: 49 mm (tuần 1); 51,8 mm (tuần 2); 51,1 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Đam Rông huyện Đam Rông: 50,5 mm (tuần 1); 53 mm (tuần 2); 49,4 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Thanh Bình huyện Đức Trọng: 42,1 mm (tuần 1); 45,9 mm (tuần 2); 44 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Nam Ban huyện Lâm Hà: 43,7 mm (tuần 1); 47 mm (tuần 2); 45,9 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Liên Khương huyện Đức Trọng: 43,5 mm (tuần 1); 47 mm (tuần 2); 42,6 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Thành Mỹ huyện Đơn Dương: 38 mm (tuần 1); 40 mm (tuần 2); 36 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Di Linh huyện Di Linh: 40,5 mm (tuần 1); 41,6 mm (tuần 2); 38,7 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Đại Nga huyện Bảo Lâm: 60,1 mm (tuần 1); 61,4 mm (tuần 2); 58,1 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Bảo Lộc thành phố Bảo Lộc: 80,7 mm (tuần 1); 82,5 mm (tuần 2); 82,4 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh: 74,1 mm (tuần 1); 83,6 mm (tuần 2); 83,4 mm (tuần 3).

- Trạm đo mưa Cát Tiên huyện Cát Tiên (từ 2011-2013): 103,4 mm (tuần 1); 97 mm (tuần 2);  
101,7 mm (tuần 3).

1.2. Điều tra khảo sát số liệu khí tượng, thủy văn tại một số tiểu vùng khí hậu không có trạm 
đo cơ bản trong tỉnh Lâm Đồng

* Tiến hành khảo sát số liệu khí tượng tại huyện Đam Rông (từ ngày 30/3/2014 đến ngày 04/4/2014); 
tại huyện Đơn Dương (từ ngày 10/4/2014 đến ngày 15/4/2014); tại tại huyện Di Linh (từ ngày 17/4/2014 
đến ngày 22/4/2014); tại huyện Đạ Huoai (từ ngày 24/4/2014 đến ngày 29/4/2014): 

- Nhiệt độ không khí trung bình trong đợt khảo sát tại Đam Rông là 26oC; tại Đơn Dương là 24,4oC; 
tại Di Linh là 24,3oC; tại Đạ Huoai là 30,5oC.

- Độ ẩm tương đối của không khí trung bình trong đợt khảo sát tại Đam Rông là 90%; tại Đơn Dương 
là 86%; tại Di Linh là 90%; tại Đạ Huoai là 90%.
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- Tổng lượng mưa trung bình trong đợt khảo sát tại Đam Rông là 8,7 mm; tại Đơn Dương là  
18,8 mm; tại Di Linh là 1,9 mm; tại Đạ Huoai là 1,2 mm.

* Tiến hành khảo sát số liệu thủy văn tại huyện Đạ Huoai (từ ngày 23/3/2014 đến 26/3/2014); 
tại huyện Bảo Lâm (từ ngày 27/3/2014 đến 02/4/2014); tại huyện Đức Trọng (từ ngày 03/4/2014 
đến 09/4/2014); tại huyện Di Linh (từ ngày 10/4/2014 đến 16/4/2014); tại huyện Lâm Hà (từ ngày 
17/4/2014 đến 23/4/2014, từ ngày 24/4/2014 đến 30/4/2014); tại huyện Lạc Dương (từ ngày 
01/5/2014 đến 07/5/2014):

- Mực nước trong thời gian khảo sát dao động tại Đạ Huoai từ 10,890-10,940 cm; tại Bảo Lâm từ 
71,241-71,309 cm; tại Đức Trọng từ 96,008-96,050 cm; tại Di Linh từ 76,476-76,536 cm; tại Lâm Hà 
từ 83,293-83,338 cm và từ 93,187-93,224 cm; tại Lạc Dương từ 14,095-14,123 cm.

- Lưu lượng trong thời gian khảo sát dao động Đạ Huoai từ từ 1,02-20,5 m3/s; tại Bảo Lâm từ 
12,60-25,30 m3/s; tại Đức Trọng từ 0,69-5,10 m3/s; tại Di Linh từ 1,02-6,13 m3/s; tại Lâm Hà từ  
1,86-12,60 m3/s và từ 4,38-9,86 m3/s; tại Lạc Dương từ 0,60-3,77 m3/s.

1.3. Điều tra, thu thập tình hình hạn hán tại các huyện trong toàn tỉnh

- Tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Từ năm 1990-2013, tình trạng hạn hán xảy ra hầu hết các khu vực trong tỉnh, mỗi năm có từ  
1-2 đợt, hạn chủ yếu tập trung vào thời kỳ vụ Đông Xuân kéo dài từ 1-3 tháng. 

Hạn có thể xảy ra liên tục từ 3-4 năm liền. Những năm bị hạn là 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 
1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.

Các năm bị hạn nặng nhất là 1997, 1998, 2002, 2006, 2011 và 2012.

Khu vực thường xuyên bị hạn là Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và 
Cát Tiên; khu vực ít bị hạn là Bảo Lâm và Bảo Lộc.

- Thời gian bắt đầu và kết thúc hạn hán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Hạn thường bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 4 trong thời kỳ vụ Đông Xuân. Trong 
thời kỳ vụ Hè Thu, đây là hạn dị thường của khu vực Tây Nguyên, thường xảy ra với thời gian rất 
ngắn trong tháng 6, 7 hoặc tháng 8.

2. Đánh giá, phân tích nguyên nhân gây ra hạn hán trên địa bàn tỉnh 

2.1. Nhu cầu dùng nước và các giải pháp phòng chống hạn đã áp dụng ở tỉnh Lâm Đồng

Nhu cầu dùng nước trong tỉnh hiện nay chủ yếu là cho sản xuất nông nghiệp. 

Giải pháp phòng chống hạn đã áp dụng ở tỉnh Lâm Đồng: Định hướng phát triển thủy lợi đến năm 
2020 là khai thác tối đa tài nguyên nước trong vùng của những lưu vực sông chính (một phần của 
sông Đồng Nai, sông La Ngà…) nhằm điều hòa, cân bằng nước. Trước hết là khai thác nguồn nước 
mặt phục vụ tưới tiêu cây lương thực, cây công nghiệp ngắn và dài ngày; cấp nước phục vụ sinh 
hoạt, phát triển thủy điện.

2.2. Nghiên cứu các yếu tố nội tại tác động đến tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh 

* Điều kiện địa hình: đất Lâm Đồng có độ dốc tương đối lớn. Đất có độ dốc dưới 20o chiếm trên 
30%, trên 20o chiếm gần 70%. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng 
thiếu hụt lượng nước trong mùa khô. Một phần không nhỏ diện tích đất chưa sử dụng (23.710 ha) 
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và đất phi nông nghiệp (53.198 ha) tăng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng hạn hán chung 
của tỉnh.

* Lớp phủ thực vật: trong mấy năm gần đây, tỷ lệ độ che phủ của rừng ở Lâm Đồng đã giảm đáng 
kể (khoảng 10%). Điều đó có nghĩa rằng một phần rừng, đất nông nghiệp đã bị lấn chiếm và làm gia 
tăng nguy cơ hạn hán của tỉnh.

* Sự phân bố lượng mưa và dòng chảy: lượng mưa năm chủ yếu tập trung vào những tháng mùa 
mưa; những tháng mùa khô cao điểm thường xuyên thiếu nước gây hạn hán cục bộ. Do vậy, vào 
mùa khô, dòng chảy trong các sông, suối bị suy giảm một cách nghiêm trọng.

* Sử dụng nguồn nước: nhu cầu sử dụng nước tăng do sự phát triển chung của xã hội nhưng 
nguồn cung cấp nước có hạn, chưa đáp ứng kịp thời. 

2.3. Nghiên cứu tác động của các hồ chứa đến tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh

+ Về mặt tích cực: thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; thủy lợi phục vụ nhu cầu nước các 
ngành kinh tế; điều tiết chế độ dòng chảy.

+ Về mặt tiêu cực: nhấn chìm rừng đầu nguồn; làm thay đổi dòng chảy; hạn chế cấp nước cho 
các mục tiêu khác.

2.4. Phân tích sự phù hợp của các chỉ số hạn trong khu vực nghiên cứu

Kết quả tính toán xác định chỉ tiêu phân cấp hạn thủy văn trên một số sông chính ở tỉnh Lâm Đồng 
như sau:

 - Cấp cạn: Tần suất ≥ 75%, chỉ tiêu:  1.39 < Q min ≤ 1.57 m3/s

 - Cấp cạn nặng: Tần suất ≥ 85%, chỉ tiêu: 1.15 < Q min ≤ 1.39 m3/s

 - Cấp cạn rất nặng: Tần suất ≥ 95%, chỉ tiêu: Q min ≤ 1.15 m3/s

Qua xem xét các chỉ tiêu phân cấp hạn cho thấy: chỉ tiêu cạn và hạn khá phù hợp với thực tế 
hạn ở Lâm Đồng. Hệ số khô tính, hệ số cạn tỏ ra phù hợp hơn cả với tình hình hạn trong các vùng  
của tỉnh.

3. Xây dựng CSDL lưu trữ thông tin về hạn hán và cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3.1. Xác định thời gian xuất hiện và mức độ hạn ở các địa phương

- Tình trạng hạn hán xảy ra hầu hết các khu vực trong tỉnh, chủ yếu tập trung vào thời kỳ vụ Đông 
Xuân, kéo dài từ 01 đến 03 tháng. Thời kỳ bắt đầu hạn từ tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 4. Hạn 
vụ Hè Thu cũng đôi khi xảy ra nhưng ngắn (hạn Bà Chằn).

- Chu kỳ hạn nặng xảy ra trên các khu vực trong tỉnh có thể kéo dài 3-4 năm liền, chủ yếu tập trung 
vào thời kỳ vụ Đông Xuân. Những năm bị hạn là 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 và 2013.

- Đợt hạn kéo dài nhiều năm liên tục từ năm 2002-2006 với mức độ hạn khá gay gắt và gây thiệt 
hại rất lớn.

- Những năm bị hạn nặng nhất là 1997, 2002, 2006, 2011 và 2012.

- Khu vực thường xuyên bị hạn như Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh 
và Cát Tiên. Một số khu vực khác ít bị hạn như khu vực Bảo Lâm và Bảo Lộc.
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3.2. Nghiên cứu xây dựng CSDL hoạt động của hoàn lưu khí quyển trong 30 năm trở lại đây 
và CSDL tính toán hạn tại tỉnh Lâm Đồng

3.2.1. Phân tích hoàn lưu khí quyển chính tác động đến hệ thống gió mùa mùa đông và gió mùa 
mùa hè

Vào mùa đông: trong tháng chính đông, hình thế tác động lên phía bắc của Việt Nam chính là 
không khí lạnh từ trung tâm áp cao Siberi xâm nhập xuống và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thuộc 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ lại có mưa tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung 
Bộ. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như mưa ít và đây cũng chính là 
mùa khô tại khu vực các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. 

Vào mùa hè: các tỉnh miền Bắc đã bước vào mùa mưa và đây cũng chính là mùa mưa tại khu vực 
các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Tây Nguyên và Nam Bộ.

3.2.2. Xây dựng CSDL tính toán hạn tại tỉnh Lâm Đồng

Với phần phía Bắc tỉnh, hạn nhất là các tháng chính đông, từ tháng 12 đến tháng 02, tháng 
chuyển tiếp là tháng 11 và tháng 4 có số lần xảy ra hạn ở mức thấp hơn, chỉ chiếm khoảng 12%. 

Với phần trung tâm tỉnh, khả năng hạn nhất là các tháng chính đông, từ tháng 12 đến tháng 02, 
tháng chuyển tiếp là tháng 11 và tháng 4 có số lần xảy ra hạn ở mức thấp hơn, chiếm khoảng 10%.

Với phần phía Nam tỉnh, khả năng sinh hạn ở mức thấp nhất, thấp hơn phần phía Bắc và phần 
trung tâm khu vực. Khả năng xảy ra hạn chỉ tập trung trong tháng chính đông nhưng cũng chỉ với 
tần suất xuất hiện từ 30-50%.

3.3. Nghiên cứu xây dựng CSDL nhiệt độ mực nước biển ở khu vực biển Đông trong thời 
gian xảy ra hạn

Đề tài đã sử dụng số liệu tái phân tích nhiệt độ mặt nước biển trung bình tháng của Trung tâm khí 
hậu Tokyo (TCC) từ năm 1970-2000, độ phân giải 1x1 độ kinh vĩ. Sau đó, tiến hành xây dựng bộ cơ 
sở dữ liệu nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực biển Đông từ tháng 01 đến tháng 12. Bước đầu rút ra 
một số kết luận về nhiệt độ mặt nước biển trong thời kỳ xảy ra hạn tại các tỉnh thành phía Nam trong 
tháng 11, 12, 01, 02, 3 và 4.

3.4. Nghiên cứu xây dựng CSDL mô phỏng và dự báo của các mô hình khí hậu toàn cầu

Đề tài đã thiết kế 2 hệ CSDL để quản lý riêng rẽ cho số liệu mô phỏng khí hậu và số liệu dự báo 
khí hậu. Trong mỗi CSDL này, đều có 2 phần quản trị riêng rẽ cho siêu dữ liệu và dữ liệu (giá trị cụ 
thể). Cách thức thiết kế này đảm bảo tính tối ưu trong quản trị dữ liệu, dễ dàng mở rộng CSDL, dễ 
dàng áp dụng cho các dạng mô hình thêm mới và có tính truy xuất cao và đơn giản. Việc số hóa dữ 
liệu vào các CSDL cũng được thực hiện dễ dàng và có độ chính xác cao. Hệ quản trị CSDL PostGRE 
SQL được lựa chọn để thiết kế các CSDL trong khi định dạng NetCDF với tên file được quy ước hóa 
được sử dụng để chứa dữ liệu cụ thể. 

3.5. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, khai thác thông tin khí tượng thủy văn và hạn 
hán phục vụ nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo hạn khí tượng và thủy văn

Đề tài đã hòan thành việc xây dựng phần mềm quản lý và khai thác thông tin khí tượng thủy văn 
và hạn hán phục vụ nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo hạn khí tượng và thủy văn.
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4. Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo hạn khí tượng tỉnh Lâm Đồng

Đề tài lựa chọn phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều biến để tính toán các phương trình dự báo 
chỉ số hạn cho các trạm tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các nhân tố đầu vào là đa nhân tố, lấy từ bộ số 
liệu tái phân tích của cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Đây là trang web đã được đăng ký và có quyền 
truy cập thường xuyên. Đã tính được kết quả dự báo từ tháng 01 đến tháng 12, dự báo mùa trượt 
3 tháng và các tháng mùa khô của 13 trạm phân bố rải rác khắp tỉnh đại diện cho tính vùng miền.

Trong 06 năm dự báo thử nghiệm từ năm 2008-2013 đã đánh giá mức độ sai số ME, MAE, RMSE 
theo từng tháng, mùa của 13 trạm khí tượng điển hình tại tỉnh Lâm Đồng.

5. Nghiên cứu xây dựng phần mềm dự báo hạn thủy văn trên một số sông chính ở tỉnh 
Lâm Đồng

Đề tài ứng dụng phương pháp hồi quy lọc từng bước với các kỹ thuật tiên tiến, xác định các nhân 
tố dự báo và phương trình dự báo dòng chảy hạn vừa (10 ngày), hạn dài (tháng, trượt 3 tháng) dòng 
chảy mùa cạn.

Xây dựng hòan chỉnh phần mềm dự báo hạn thủy văn; tiến hành dự báo thử nghiệm tại Trạm 
Thủy văn Thanh Bình (sông Cam Ly) và Trạm Thủy văn Đại Nga (sông La Ngà). 

6. Xây dựng giao diện phần mềm dự báo hạn và bản đồ phân vùng hạn tỉnh Lâm Đồng 

6.1. Xây dựng giao diện phần mềm dự báo hạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

- Phần mềm dự báo hạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được xây dựng hòan chỉnh (từ lưu trữ, 
tổng hợp, sử lý dữ liệu đến phương trình dự báo và cảnh báo hạn). 

- Phần mềm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật, khai thác các thông tin khí tượng, thủy văn 
trong tỉnh phục vụ đánh giá điều kiện tự nhiên, các đặc trưng khí tượng thủy văn và trong công tác 
dự báo, cảnh báo hạn. 

6.2. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng hạn hán cho địa bàn tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 
1/100.000

- Đề tài đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ có khả năng xảy ra hạn hán cho địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng (trên nền bản đồ tỷ lệ 1/100.000). Các bản đồ hạn được xây dựng trên nền Mapinfor cho 
cấp vùng dựa trên các yếu tố khí hậu như thiếu hụt lượng mưa, bốc hơi và nắng nóng kéo dài trên  
khu vực.

- Bản đồ phân vùng hạn đã thể hiệu rõ các khu vực, tiểu khu vực có khả năng xảy ra hạn khi thời 
tiết khí hậu bất lợi có thể xảy ra. Các bản đồ phân vùng hạn này giúp các nhà lãnh đạo địa phương, 
cán bộ chuyên môn xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế vùng cho hợp lý, nhất là đối với cây trồng 
cần nước để tránh xảy ra thiếu nước phục vụ dân sinh, phát triển nông, lâm nghiệp trong tỉnh.

- Sản phẩm xây dựng bản đồ được gắn thẻ trong phần mềm dự báo hạn tỉnh Lâm Đồng.

6.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự báo hạn khí tượng và thuỷ văn trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng

Đề tài đã hướng dẫn sử dụng phần mềm dự báo hạn khí tượng và thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng một cách cụ thể.
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7. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống hạn hữu hiệu cho địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 7.1. Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phát triển quản lý bền vững nguồn nước 

* Giải pháp trước mắt

- Thường xuyên tu sửa các công trình thủy lợi đầu mối và nạo vét kênh mương nội đồng để bảo 
đảm cung cấp nước theo kế hoạch; 

- Hướng dẫn nhân dân có biện pháp tích trữ nước trong ao, đầm phục vụ tưới; tiết kiệm nước và 
kiểm tra máy bơm dự phòng để sẵn sàng bơm khi mực nước xuống dưới mức bình thường;

- Phát triển cơ cấu cây trồng phù hợp với mùa vụ;

- Chủ động phối kết hợp với các chủ hồ chứa trên địa bàn điều tiết lịch xả nước của các hồ, đập 
phù hợp với mùa vụ, vận động nhân dân nối nhiều máy bơm để tưới chống hạn cho diện tích cà phê 
ở vùng cao hoặc xa nguồn nước.

* Giải pháp lâu dài

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu 
vực sông Đồng Nai trong mùa cạn, làm cơ sở cho các nhà máy thủy điện vận hành xả nước phục vụ 
tưới và chống hạn. Bên cạnh đó đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để gia cố, nạo vét các hồ đập 
nhằm tăng lượng tích trữ nước trong mùa mưa phục vụ tưới trong mùa khô hạn; 

- Ngay từ đầu mùa khô hạn, cấp ủy chính quyền địa phương các xã vận động bà con nông dân 
nạo vét ao, hồ, đào thêm giếng để trữ nước, phân chia, điều tiết lịch bơm nước hợp lý; hướng dẫn bà 
con nông dân giữ ẩm cho diện tích rau màu và các loại cây trồng bằng cách kết hợp các biện pháp 
truyền thống và hiện đại (ủ gốc, phủ màng PVC…);

- Áp dụng kỹ thuật tưới phun cho cây công nghiệp, hệ thống tưới nhỏ giọt cho rau màu, hoa. 
Hướng dẫn các hộ dùng nước có biện pháp lấy nước từ ao, hồ, sông suối, giếng đào tự có gần nhất 
nhằm bổ sung kịp thời nguồn nước tưới nếu xảy ra hạn; 

- Tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng” để phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai, nhất là trong giai đoạn đã và đang dần chịu sự 
biến đổi khí hậu hiện nay.

7.2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phi công trình nhằm giảm nhẹ hạn hán trên địa bàn

* Giải pháp trước mắt

- Quản lý chặt chẽ, điều hành, phân phối các nguồn nước, sử dụng hợp lý, tiết kiệm;

- Áp dụng các biện pháp truyền thống và hiện đại để sử dụng nước có hiệu quả như công nghệ 
kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm cục bộ…); sử dụng các vật liệu tự 
nhiên và nhân tạo để tăng khả năng giữ nước, cung cấp nước cho cây trồng vùng khô hạn thông qua 
biện pháp giảm nhỏ lượng bốc hơi mặt ruộng, tăng khả năng giữ ẩm cho đất; 

- Áp dụng các biện pháp đầu tư trồng và bảo vệ rừng, tránh phá rừng làm nương, rẫy;

- Tuyên truyền những kinh nghiệm phòng, chống hạn hiệu quả trên hệ thống thông tin đại chúng 
để động viên, khích lệ quần chúng nhân dân học tập và làm theo.
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* Giải pháp lâu dài

- Quy hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch sản xuất nông nghiệp nói riêng, phát huy lợi 
thế của từng vùng phù hợp với thị trường, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, đa dạng,  
có chất lượng, hiệu quả cao, bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao động và nguồn vốn, 
nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân;

- Quy hoạch phát triển nông nghiệp đảm bảo các yêu cầu về phát triển bền vững, an toàn môi 
trường, chống rửa trôi, xói mòn, thoái hóa, hoang mạc hóa đất, hạn chế sự tàn phá của thiên tai;

- Kiến nghị với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục 
bổ sung các trạm đo khí tượng tại huyện Đam Rông, Di Linh và Đạ Huoai; các trạm thủy văn tại các 
huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

7.3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công trình nhằm giảm nhẹ hạn hán 

* Giải pháp trước mắt

- Bố trí cây trồng hợp lý với khí hậu, thổ nhưỡng;

- Lắp đặt các hệ thống trạm bơm dã chiến ở các khu vực xung yếu để sẵn sàng ứng phó bơm 
nước khi cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể bơm ở mực nước chết trong các hồ chứa để 
chống hạn;

- Tổ chức huy động các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trong việc nạo vét kênh rạch, khơi 
thông cống rãnh;

- Đào, khoan thêm các giếng khai thác nước ngầm. Tổ chức thăm dò và khoan một số giếng ở 
các vùng có khả năng có nguồn nước ngầm;

- Điều tiết hợp lý các hồ chứa lớn ( Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2, 3 và 4,...) để vừa đảm bảo nhu 
cầu phát điện, vừa tăng nguồn nước tưới cho hạ du vào thời điểm cần thiết trong mùa khô.

* Giải pháp lâu dài

- Tăng cường đầu tư các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa theo quy hoạch. Quản lý, khai 
thác đồng bộ và hiệu quả các công trình thủy lợi đảm bảo chống hạn;

- Xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ trữ, dâng nước, trong đó ưu tiên xây dựng các hồ chứa 
nước và đập dâng ở các vùng trong toàn tỉnh;

- Hạn chế khai thác khoáng sản, quặng trái phép gây ngập úng mùa lũ và thiếu hụt nước mùa khô;

- Thực hiện đúng quy hoạch cân bằng nước của các sông, suối trong tỉnh, từng bước đầu tư xây 
dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa để bổ sung nguồn nước về mùa kiệt và tham gia 
điều tiết lũ vào mùa mưa, yêu cầu khi lập dự án xây dựng các hồ chứa phải tính toán điều tiết nhiều 
năm nhằm tăng khả năng tích nước;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên môn về tài nguyên, môi trường của các huyện, thành phố, 
xã, phường, thị trấn để nắm bắt nội dung các văn bản pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, quản lý 
hoạt động khai thác nguồn nước hợp lý nói chung và bảo vệ môi trường. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Minh Thư

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Đà Lạt

Mục tiêu của đề tài

- Lập báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật, nguồn nhân lực; 

- Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, khám  
chữa bệnh; 

- Xây dựng bộ tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từ góc nhìn của cả bên tiếp 
nhận dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ; 

- Đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp với đặc thù cơ sở y tế và đặc thù địa phương nhằm nâng 
cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; 

- Xây dựng mô hình thực nghiệm áp dụng giải pháp phù hợp với đặc thù cơ sở y tế và đặc thù 
địa phương; 

- Thiết kế và chuyển giao phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của các nhóm đối tượng khảo sát 
khác nhau như bệnh nhân chữa bệnh nội trú, bệnh nhân khám bệnh, đội ngũ nhân viên y tế nhằm 
hỗ trợ công tác tự đánh giá của các cơ sở y tế hàng năm.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả khảo sát bệnh nhân sử dụng dịch vụ chữa bệnh nội trú

1.1. Kiểm định thang đo các khái niệm

5 nhân tố được đưa vào nghiên cứu về sự hài lòng của bệnh nhân nội trú (chữa bệnh) đối với các 
dịch vụ y tế mà các bệnh viện tuyến tỉnh Lâm Đồng cung cấp gồm: sự tin cậy, sự phản hồi, sự đảm 
bảo, sự đồng cảm, phương tiện hữu hình.

Kiểm định độ tin cậy của thang đo cho thấy hầu hết các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy.

1.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

+ Phân tích nhân tố khám phá với các biến độc lập

Kết quả phân tích nhân tố khám phá với các biến độc lập lần thứ nhất cho thấy có 5 nhân tố được 
rút ra theo tiêu chí Eigenvalue với các tham số thống kê (kiểm định Bartlett, kiểm định KMO, kích 
thước mẫu) đều đạt tiêu chuẩn.

Kết quả phân tích nhân tố trên cho kết quả cuối cùng là 5 nhân tố đại diện cho 20 biến quan sát 
(sau khi loại các biến không đạt tiêu chuẩn) với các tham số thống kê đều đạt những tiêu chuẩn  
đặt ra.

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ   CỦA CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH CỦA LÂM ĐỒNG 
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN



10Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

+ Phân tích nhân tố khám phá với các biến phụ thuộc

Kết quả phân tích nhân tố khám phá nhằm đánh giá độ giá trị (độ hội tụ) của thang đo đã trích ra 
được 6 nhân tố, gồm 5 nhân tố thuộc biến độc lập và 1 nhân tố thuộc biến phụ thuộc. Nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành loại bỏ các biến quan sát không đạt yêu cầu và tiến hành hiệu chỉnh mô hình nghiên 
cứu mới bao gồm 25 biến quan sát thuộc 6 khái niệm tương đồng với mô hình nghiên cứu được đề 
xuất ban đầu. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục kiểm định độ tin cậy lần hai cho các thang đo 
này bằng hệ số Cronbach’s Alpha trước khi tiến hành phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết.

1.3. Kiểm định độ tin cậy lần thứ hai

Kiểm tra độ tin cậy lần thứ hai nhằm thực hiện đánh giá lại độ tin cậy của thang đo trong từng nhân 
tố sau khi đã loại bỏ các biến không đạt tiêu chuẩn trong quá trình phân tích nhân tố khám phá. Hệ 
số Cronbach’s Alpha được sử dụng làm tiêu chuẩn để loại bỏ các biến rác nếu có, ngoài ra cũng cần 
xét đến hệ số tương quan biến tổng của từng thang đo.

Từ kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo lần thứ hai, tất cả các thang đo (biến quan sát) 
đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,6; do đó 
đều đạt yêu cầu. Không có biến nào bị loại. Kết thúc quá trình kiểm định thang đo dữ liệu đã đủ độ 
tin cậy và độ giá trị cho phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết. Cụ thể, sau khi phân tích nhân 
tố khám phá (EFA) và hệ số Cronbach’s Alpha, nhóm nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân gồm sự hài lòng đối với sự tin cậy, phương tiện hữu hình, sự 
đảm bảo, sự đáp ứng, sự đồng cảm.

1.4. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh

Với kết quả phân tích thu được sau quá trình kiểm định thang đo, có thể kết luận không có sự thay 
đổi đáng kể nào trong mô hình nghiên cứu đề xuất. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh sau khi phân tích 
vẫn giữ nguyên các yếu tố được đề xuất ban đầu.

1.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

+ Phân tích hồi quy: thông qua các kiểm định, có thể khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của bệnh nhân nội trú (chữa bệnh) theo thứ tự tầm quan trọng là: đồng cảm, phương tiện hữu 
hình, sự đáp ứng, sự tin cậy và sự đảm bảo.

+ Kiểm định các giả thiết của mô hình: sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA), 5 nhân tố được 
đưa vào mô hình hồi quy gồm: tin cậy; phương tiện hữu hình; đảm bảo; đáp ứng; đồng cảm.

Với các kết quả phân tích cho thấy mô hình nghiên cứu hoàn toàn phù hợp và khẳng định có mối 
liên hệ chặt chẽ giữa các thang đo (biến độc lập) với sự hài lòng của bệnh nhân đối với các bệnh 
viện tuyến tỉnh Lâm Đồng.

+ Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập

Các hệ số phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ hơn 10. Như vậy, các biến độc lập không có tương 
quan với nhau, nên có thể kết luận mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

+ Kiểm định phương sai số dư không đổi

Việc kiểm định phương sai không đổi được thực hiện qua việc sử dụng kiểm định Spearman. Tất 
cả các biến độc lập: tin cậy, phương tiện hữu hình, đảm bảo, đáp ứng, đồng cảm đều có ý nghĩa 



11Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

(Sig) lần lượt là: 0,086; 0,056; 0,66; 0,55; 0,052 đều lớn hơn 0,05. Như vậy, kiểm định Spearman 
cho biết phương sai phần dư không thay đổi.

1.6. So sánh đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng

Kết quả thống kê mẫu cho thấy, bệnh nhân nữ hài lòng hơn bệnh nhân nam; bệnh nhân không có 
bảo hiểm y tế hài lòng hơn bệnh nhân có bảo hiểm y tế; không có sự khác nhau về mức độ hài lòng 
giữa những bệnh nhân có nhóm tuổi khác nhau.

2. Kết quả khảo sát bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh

2.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha)

Sau khi phân tích lần thứ hai, các khái niệm còn lại đều có thang đo đảm bảo độ tin cậy (Cronbach 
Alpha lớn hơn 0,6), hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3. Như vậy, nhóm 
nghiên cứu đã loại một biến không phù hợp khỏi thang đo các khái niệm thành phần trước khi bước 
vào phân tích nhân tố khám phá, cuối cùng nghiên cứu tiếp tục sử dụng 25 biến quan sát với 6 khái 
niệm để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA).

2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Kết quả phân tích nhân tố EFA để đánh giá độ giá trị của thang đo đã trích ra được 6 nhân tố, 
gồm 5 nhân tố thuộc biến độc lập và 1 nhân tố thuộc biến phụ thuộc. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
loại bỏ 1 biến quan sát không đạt yêu cầu, điều chỉnh 1 biến từ nhóm “Phương tiện hữu hình” sang 
nhóm “Sự đảm bảo” và tiến hành hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu mới gồm 25 biến quan sát thuộc 
6 khái niệm tương đồng với mô hình nghiên cứu được đề xuất ban đầu. Nhóm nghiên cứu tiếp tục 
kiểm định độ tin cậy lần hai cho các thang đo này bằng hệ số Cronbach’s Alpha trước khi tiến hành 
phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết.

2.3. Kiểm định độ tin cậy lần thứ hai

Kết quả kiểm định độ tin cậy của các thang đo lần thứ hai, tất cả các thang đo (biến quan sát) 
đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0,6; do đó 
đều đạt yêu cầu. Không có biến nào bị loại. Kết thúc quá trình kiểm định thang đo dữ liệu đã đủ độ 
tin cậy, độ giá trị cho phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết. Cụ thể, sau khi phân tích EFA 
và hệ số Cronbach’s Alpha, nhóm nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của bệnh nhân. Đó là, sự hài lòng đối với sự đảm bảo, sự đồng cảm, sự đáp ứng, sự tin cậy, 
phương tiện hữu hình. 

2.4. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh

Với kết quả phân tích thu được sau quá trình kiểm định thang đo có thể kết luận không có sự 
thay đổi đáng kể nào trong mô hình nghiên cứu đề xuất. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh vẫn sẽ giữ 
nguyên các yếu tố được đề xuất ban đầu. Sau khi đã loại bỏ các biến quan sát không phù hợp, các 
giả thuyết đề xuất ban đầu cũng được giữ nguyên.

2.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, có 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân chữa 
bệnh (nội trú) gồm: đáp ứng; đồng cảm; đảm bảo; phương tiện; tin cậy.
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Trong 5 nhân tố (5 biến độc lập) đều có ý nghĩa thống kê, tức đều có ảnh hưởng đến biến phụ 
thuộc đối với tổng thể nghiên cứu, đồng thời giải thích sự biến thiên về mức độ hài lòng của bệnh 
nhân khám bệnh (ngoại trú) đối với các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp.

Như vậy, có thể khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú (khám 
bệnh) theo thứ tự tầm quan trọng là: sự tin cậy, sự đồng cảm, sự đảm bảo, sự đáp ứng và phương 
tiện hữu hình.

2.6. Kiểm định các giả thiết của mô hình

Sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA), 5 nhân tố được đưa vào mô hình hồi quy gồm: 
đáp ứng; đồng cảm; đảm bảo; phương tiện; tin cậy.

Với các kết quả phân tích cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp và khẳng định có mối liên hệ 
giữa các thang đo (biến độc lập) với sự hài lòng của bệnh nhân đối với các bệnh viện tuyến tỉnh  
Lâm Đồng.

2.7. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập

Hệ số phóng đại phương sai (VIF) nhỏ hơn 10, như vậy, các biến độc lập không có tương quan 
với nhau. Có thể kết luận là mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

3. Nghiên cứu bổ sung về sự hài lòng của nhân viên y tế

Nghiên cứu được tiến hành trên 130 nhân viên.

- Về giới tính: nhân viên nam chiếm tỷ lệ khá thấp 10%, nữ chiếm đa số 90%.

- Về độ tuổi: từ 25-35 chiếm tỷ lệ cao nhất (50%), từ 36-45 và trên 45 tuổi chiếm tỷ lệ 19,2%,  
thấp nhất là độ tuổi dưới 25 chiếm tỷ lệ 11,5%.

- Về thâm niên công tác: trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (38,5%), từ 3-10 năm chiếm tỷ lệ 37,7%, 
dưới 1 năm là 7,7%.

Từ việc tham khảo và so sánh các mô hình nghiên cứu về mức độ hài lòng trong công việc của 
các tác giả trong và ngoài nước, nghiên cứu được thực hiện dựa trên mô hình JDI để đưa ra mô hình 
nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại các bệnh viện tuyến tỉnh Lâm Đồng. Kết 
quả cho thấy, mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại các bệnh viện tuyến tỉnh Lâm Đồng 
là khá cao: mức độ hài lòng của nhân viên cao nhất là 4,73; thấp nhất là 4,42. Các yếu tố công việc 
làm cho nhân viên hài lòng cũng được đánh giá rất cao.

4. Đề xuất giải pháp

Nhóm nghiên cứu đề xuất các chính sách và giải pháp căn cứ vào các kết quả nghiên cứu trên, 
gồm có 2 nhóm giải pháp chính: 

- Thiết lập và hoàn thiện quy trình tổ chức khám chữa bệnh:

+ Các cơ sở y tế có thể tăng thêm số phòng khám, bộ phận khám bệnh cụ thể vào khung giờ, 
khung ngày cao điểm và giảm ca trực tại các khung thời gian thấp điểm. 

+ Kết hợp các phương tiện chọn giờ khám, hẹn giờ khám qua tổng đài hoặc hệ thống đặt chỗ 
online hoặc chính sách giá dịch vụ khám bệnh để có thể dàn trải lượng bệnh nhân đến khám và tối 
thiểu hóa số bệnh nhân chờ đợi tại các sảnh khám.
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- Thúc đẩy truyền thông về lý thuyết hành vi trong giao tiếp:

+ Các cơ sở y tế cần mở các lớp huấn luyện kỹ năng giao tiếp cho toàn bộ nhân viên y tế, đặc 
biệt các khu vực khoa khám, cấp cứu, cấp thuốc cho bệnh nhân,...; xây dựng chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp, quy trình chuẩn cho các phòng khám, tiếp dân, bán thuốc, cấp cứu. 

+ Cơ sở y tế cần coi quy tắc ứng xử quyết định cho văn hóa, văn minh của mình. 

+ Các cơ sở y tế lên kế hoạch mời chuyên gia tâm lý tập huấn cho nhân viên y tế, trang bị kiến 
thức để có thái độ ứng xử đúng đắn, biết cách chia sẻ có tình, có lý cho cả người bệnh và người 
nhà bệnh nhân.

+ Nhân viên y tế, bệnh nhân cần có sự thông cảm lẫn nhau để quá trình cung cấp dịch vụ được 
diễn ra tốt hơn.

5. Gợi ý xây dựng mô hình thực nghiệm

Mô hình thực nghiệm được xây dựng dưới dạng các hội thảo tập huấn về chất lượng dịch vụ y tế 
và sự hài lòng của khách hàng với các nội dung: cập nhật các kiến thức về dịch vụ, dịch vụ y tế và 
đo lường chất lượng dịch vụ y tế; báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu trong lĩnh 
vực dịch vụ y tế; thảo luận trực tiếp về phong cách giao tiếp với bệnh nhân thông qua các bài tập 
tình huống cụ thể.

6. Phần mềm chấm điểm chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của bệnh nhân

Phần mềm chấm điểm tự động mang tên “Escore - Phần mềm phân tích và đánh giá sự hài lòng” 
được thiết kế để đánh giá mức độ hài lòng của các nhóm đối tượng khảo sát khác nhau như: khách 
hàng bệnh nhân, đội ngũ nhân viên y tế đã được thiết kế và dự kiến chuyển giao cùng bộ tiêu chí để 
hỗ trợ công tác tự đánh giá của các cơ sở y tế hàng năm. 

Kết quả khảo sát có thể được xử lý và phân tích ngay trên phần mềm được thiết kế riêng mà 
không cần sử dụng các công cụ phân tích định lượng chuyên dụng như SPSS hay STATA. 

Kết quả xử lý từ phần mềm này cho phép các cơ sở y tế và cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan 
về điểm số trung bình của các nhân tố tác động đến sự hài lòng và xu hướng biến động đến sự hài 
lòng khi có can thiệp vào các nhân tố này. Phần mềm đặc biệt phù hợp với các cơ sở tiếp nhận 
không có chuyên gia phân tích thống kê và được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh theo nhiều nhu 
cầu khảo sát và phân tích dữ liệu khác nhau. 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Đàm Minh Tuấn

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về đánh giá công chức.

- Đánh giá đúng thực trạng công tác đánh giá công chức hiện nay. Xây dựng khung phân tích  
và công cụ thu thập dữ liệu để điều tra, phân tích kết quả của công tác đánh giá công chức.

- Đề xuất các giải pháp đổi mới công tác đánh giá công chức: xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá; 
hệ thống hướng dẫn, công cụ theo dõi, đánh giá công chức; khung đánh giá phân loại công chức, 
khung đo lường hiệu quả công tác đánh giá công chức.

- Xây dựng các mô hình thực nghiệm.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá công chức.

Kết quả nghiên cứu

1. Cơ sở lý luận, pháp lý về đánh giá công chức

1.1. Hệ thống đánh giá công chức

Hệ thống đánh giá bao gồm những vấn đề cơ bản như: mục đích, tiêu chuẩn, phương pháp  
đánh giá. 

Những quy định chung theo quy định của pháp luật về đánh giá công chức bao gồm: mục đích 
đánh giá; nguyên tắc đánh giá và phân loại công chức; căn cứ đánh giá công chức; trách nhiệm đánh 
giá công chức; phân loại đánh giá công chức; tiêu chí phân loại đánh giá công chức.

- Nội dung đánh giá công chức gồm (1) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước; (2) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm 
việc; (3) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (4) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;  
(5) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; (6) Thái độ phục vụ nhân dân.

Công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung: (7) Kết quả hoạt động của  
cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; (8) Năng lực lãnh đạo, quản lý; (9) Năng lực 
tập hợp, đoàn kết công chức.

- Tiêu chí và mức độ đánh giá: tiêu chí đánh giá được hiểu là những khía cạnh, những mặt khác 
nhau của nội dung đánh giá cần phải xem xét, làm rõ. 

Trong mỗi tiêu chí đánh giá được chia thành nhiều mức độ đạt được khác nhau.

- Loại công việc:

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC   TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG
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9 loại công việc gồm: phân công, giao việc; soạn thảo văn bản đi; thẩm định văn bản đi; ký duyệt 
văn bản đi; kiểm tra, thanh tra; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tiếp công dân; kế toán; 
hỗ trợ, phục vụ. 

Mỗi công chức có thể thực hiện một hoặc nhiều công việc trong 9 loại công việc trên. Căn cứ vào 
các tiêu chí đánh giá của từng loại công việc để đánh giá kết quả thực hiện từng công việc cụ thể. 
Trên cơ sở kết quả đánh giá từng công việc cụ thể sẽ tổng hợp đánh giá về mức độ hoàn thành, tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo quy định.

- Phương pháp đánh giá công chức: sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá cho điểm; phương 
pháp đánh giá theo kết quả (phương pháp đánh giá quản trị mục tiêu hay phương pháp đánh giá 
theo giao kết hợp đồng); phương pháp 360o; phương pháp phê bình lưu giữ.

- Công cụ đánh giá: là hệ thống các biểu mẫu để thực thi việc đánh giá. Biểu mẫu là công cụ để 
các chủ thể đánh giá ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, phù hợp với tính chất, đặc 
điểm của mỗi tiêu chí, loại công việc đánh giá.

- Cách thức đánh giá: là những hướng dẫn về trình tự thực hiện việc đánh giá. Các chủ thể tham 
gia đánh giá sử dụng các công cụ (biểu mẫu) để thực hiện đánh giá theo trình tự được hướng dẫn.

- Khung đánh giá phân loại công chức là tập hợp các điều kiện theo các mức độ đạt được của 
tất cả các nội dung, tiêu chí đánh giá để phân loại kết quả đánh giá công chức theo 4 mức quy định 
(hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn 
hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ). 

- Trình tự đánh giá là các bước tiến hành đánh giá định kỳ và hệ thống lại kết quả đánh giá thường 
xuyên để xem xét xác định kết quả đánh giá, phân loại kết quả đánh giá công chức.

1.2. Vị trí, tầm quan trọng của công tác đánh giá công chức

Đánh giá đúng sẽ giúp công chức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng 
trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác. Đánh giá công 
chức đúng có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử 
dụng, quy hoạch và giải quyết chế độ chích sách phù hợp.

2. Trực trạng công tác đánh giá công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh  
Lâm Đồng

2.1. Khái quát về điều kiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành 
chính tỉnh Lâm Đồng

- Về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính: 

+ Cấp tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

+ Cấp huyện có 13 phòng chuyên môn, riêng thành phố Bảo Lộc có 12 phòng (không có phòng 
Dân tộc).

Có 02 phòng chuyên môn khác nhau giữa thành phố và huyện là: thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có 
Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị; 10 huyện còn lại có Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 
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- Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC): tổng số công chức toàn tỉnh là 2.416; 
viên chức là 28.997. Đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã có 2.983.

2.2. Thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ công chức tỉnh Lâm Đồng 

+ Thống kê về số lượng công chức hành chính nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh (giai đoạn  
2012-2014)

 
 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số 

lượng
Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Tổng số CBCC trong cơ quan hành 
chính nhà nước cấp huyện trở lên 2592  2451  2416  

1. Chia theo ngạch 

1.1. Chuyên viên cao cấp và tương đương 13 0.50 15 0.61 13 0.54

1.2. Chuyên viên chính và tương đương 207 7.99 205 8.36 200 8.28

1.3. Chuyên viên và tương đương 1.742 67.21 1.665 67.93 1.615 66.85

1.4. Cán sự và tương đương 495 19.10 453 18.48 454 18.79

1.5. Nhân viên 135 5.21 113 4.61 134 5.55
1.6. Tổng hợp CBCC ngạch chuyên viên 
trở lên 1.962 75.69 1.885 76,91 1.828 75.66

2. Chia theo trình độ chuyên môn

2.1. Tiến sĩ 5 0.19 4 0.16 8 0.33

2.2. Thạc sĩ 75 2.89 139 5.67 181 7.49

2.3. Đại học 1.574 60.73 1.767 72.09 1.743 72.14

2.4. Cao đẳng 113 4.36 77 3.14 63 2.61

2.5. Trung cấp 378 14.58 370 15.10 327 13.53

2.6. Còn lại 447 17.25 94 3.84 94 3.89
2.7. Tổng hợp CBCC có trình độ đại học  
trở lên 1.654 63.81 1.910 77.93 1.932 79.97

3. Chia theo trình độ lý luận chính trị 612 23.61 733 29.91 801 33.15

3.1. Cử nhân 46 1.77 62 2.53 66 2.73

3.2. Cao cấp 288 11.11 360 14.69 379 15.69

3.3. Trung cấp 278 10.73 311 12.69 356 14.74

4. Chia theo trình độ tin học 1.601 61.77 1.902 77.60 1.975 81.75

4.1. Trung cấp trở lên 61 2.35 116 4.73 80 3.31

4.2. Chứng chỉ 1.540 59.41 1.786 72.87 1.895 78.44

5. Chia theo trình độ ngoại ngữ (AV) 1.563 60.30 1.742 71.07 1.798 74.42

5.1. Đại học trở lên 26 1.00 22 0.90 34 1.41

5.2. Chứng chỉ 1.537 59.30 1.720 70.18 1.764 73.01

6. Chia theo trình độ quản lý nhà nước 1.097 42.32 1.110 45.29 1.288 53.31
6.1. Chuyên viên cao cấp và tương đương 33 1.27 23 0.94 25 1.03
6.2. Chuyên viên chính và tương đương 271 10.46 278 11.34 332 13.74

6.3. Chuyên viên và tương đương 793 30.59 809 33.01 931 38.53
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+ Đánh giá chất lượng đội ngũ công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn  
2012-2014

- Cơ cấu ngạch của đội ngũ CBCC có biến động tăng, giảm nhẹ qua các năm không theo một 
chiều hướng tăng hoặc giảm, do tác động của việc nghỉ hưu và việc tổ chức các kỳ thi nâng ngạch 
của cấp thẩm quyền. Song, nhìn chung CBCC giữ ngạch chuyên viên trở lên chiếm tỷ lệ cao,  
dao động ở mức 75,66% đến 76,91%.

- Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCC có chuyển biến tốt, đội ngũ CBCC có trình độ đại học 
trở lên tăng qua các năm (năm 2012 là 63,8%; năm 2013 là 77,9% và năm 2014 là 80%).

- Trình độ lý luận chính trị được quan tâm đào tạo, tỷ lệ đội ngũ CBCC được đào tạo lý luận chính 
trị ngày càng tăng, năm 2012 là 23,6%, năm 2013 là 29,9% và năm 2014 là 33,2%.

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tiếp tục được chú trọng, củng cố: năm 2012 đạt 42,3%; 
năm 2013 đạt 45,3% và năm 2014 đạt 53,3%.

- Trình độ tin học, ngoại ngữ cũng được bổ sung thường xuyên, đến năm 2014, đội ngũ công chức 
được đào tạo tin học đạt 81,8%, ngoại ngữ đạt 74,4%.

2.3. Thực trạng công tác đánh giá công chức của tỉnh Lâm Đồng từ năm 2010 đến năm 2014

+ Hoạt động đánh giá công chức định kỳ hàng năm 

Từ năm 2010 đến năm 2014, công tác đánh giá công chức định kỳ hàng năm được thực hiện theo 
quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Công chức được đánh giá theo các nội dung: (1) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước; (2) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề 
lối làm việc; (3) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (4) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ; (5) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; (6) Thái độ phục vụ nhân dân. 

Công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung: (7) Kết quả hoạt động của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; (8) Năng lực lãnh đạo, quản lý; (9) Năng lực  
tập hợp, đoàn kết công chức.

+ Thực trạng cụ thể hóa quy định về đánh giá công chức

Qua khảo sát thực tế tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, hầu 
hết các cơ quan, đơn vị đều chưa quy định tiêu chí cụ thể cho từng nội dung để đánh giá, phân loại 
công chức (riêng Sở Tài nguyên và Môi trường có quy định cụ thể hóa).

2.4. Kết quả đánh giá công chức hàng năm của tỉnh Lâm Đồng

+ Kết quả đánh giá công chức theo báo cáo của UBND tỉnh

Kết quả đánh giá công chức bình quân 3 năm (2012-2014): hầu hết công chức được đánh giá 
hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 94%); công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng 
năng lực còn hạn chế và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ không đáng kể (6%). 

Xét về cơ cấu tỷ lệ phần trăm của các mức đánh giá qua các năm cho thấy: mức hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế có chiều hướng giảm; mức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ có chiều hướng tăng; mức không hoàn thành nhiệm vụ tăng, giảm qua các 
năm có khác nhau. 
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Kết quả này cho thấy những năm qua, chưa có những cải thiện đáng kể trong công tác đánh giá 
công chức, nhất là kết quả đánh giá đều đạt tốt nhưng dư luận xã hội và kết quả khảo sát thì vẫn 
còn nhiều hạn chế.

+ Kết quả khảo sát thực trạng đánh giá công chức thời gian qua

Trên cơ sở lý luận về đánh giá công chức, đề tài đã thiết kế bảng hỏi gồm 4 câu hỏi cho 9 nội dung 
đánh giá công chức; tiến hành khảo sát trên 299 công chức thuộc 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
6 đơn vị hành chính cấp huyện, 12 đơn vị hành chính cấp xã.

Kết quả khảo sát cho thấy, trên 85% ý kiến của công chức được hỏi đều cho rằng cần thiết phải 
ban hành hệ thống nội dung, tiêu chí và các công cụ, cách thức theo dõi giá (khảo sát theo từng nội 
dung đánh giá). Nhưng thực tế thời gian qua các cơ quan, đơn vị đều chưa ban hành.

Đa số ý kiến của công chức chưa đồng tình, thống nhất với tính khách quan, công bằng đối với 
kết quả đánh giá công chức của cơ quan, đơn vị thời gian qua.

2.5. Thực trạng quản lý quá trình thực hiện công việc phục vụ công tác đánh giá công chức

Kết quả khảo sát việc xây dựng và quản lý quy trình thực hiện các loại công việc cho thấy:

- Theo ý kiến của CBCC các sở, ngành, địa phương, cần phải có quy trình thực hiện công việc để 
quản lý quá trình thực hiện của công chức, có như vậy mới phục vụ tốt cho công tác đánh giá kết 
quả. Song cũng có những loại công việc không cần thiết phải ban hành quy trình quản lý quá trình 
thực hiện công việc như: tổ chức, điều hành hội họp; tham gia hội họp. 

- Phần lớn các cơ quan, đơn vị của tỉnh chưa ban hành quy trình quản lý quá trình thực hiện nhiệm 
vụ và các tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức. 

- Tại các cơ quan, đơn vị cũng đã ban hành văn bản quy định về quy trình - thủ tục thực hiện các 
thủ tục hành chính. Quy định này xác định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận về thời gian, chất 
lượng thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Song, quy định này cũng mới chỉ kiểm soát 
được một số công việc trong thực hiện nhiệm vụ của công chức như: tiếp nhận và trả kết quả; soạn 
thảo, thẩm định, ký duyệt văn bản trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp; còn nhiều hoạt động công vụ khác chưa được theo dõi, kiểm soát.

2.6. Đánh giá chung về công tác đánh giá công chức thời gian qua

+ Những kết quả đạt được

Việc đổi mới công tác đánh giá, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC trong giai 
đoạn hiện nay được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng thúc đẩy quá trình 
nghiên cứu, đổi mới, cụ thể hóa các quy định của pháp luật làm căn cứ pháp lý thống nhất trong quá 
trình thực hiện.

Quy định của pháp luật về đánh giá CB, CC, VC từng bước được cụ thể hóa các vấn đề liên quan 
đến công tác đánh giá, nhất là về tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá.

Công tác đánh giá công chức được tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện đúng quy định, tuân thủ 
quy trình, nội dung, tiêu chí đánh giá... theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận thức về ý nghĩa và mong muốn của đội ngũ CBCC về công tác đánh giá bước đầu có những 
chuyển biến tích cực. 
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+ Những hạn chế

- Quy định của pháp luật về đánh giá công chức còn những bất cập, chưa đủ rõ ràng và thiếu tính 
thống nhất, đồng bộ.

- Kết quả đánh giá thời gian qua chưa phản ánh đúng thực chất về chất lượng của đội ngũ  
công chức.

+ Nguyên nhân của những hạn chế

- Việc quan tâm đầu tư nghiên cứu đổi mới công tác đánh giá công chức chậm và chưa đúng mực 
nên các quy định của pháp luật về đánh giá công chức còn chung chung, chưa hình thành được một 
hệ thống đánh giá rõ ràng, chặt chẽ để có thể kiểm soát được quá trình thực hiện nhiệm vụ của công 
chức làm cơ sở cho việc đánh giá cuối năm hoặc bổ nhiệm… 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức là rất đa dạng, phong phú nhưng chưa được tiếp 
cận nghiên cứu, phân tích làm rõ những loại công việc gắn với những tiêu chuẩn phù hợp của từng 
loại công việc trong thực hiện nhiệm vụ của công chức để đánh giá, nên không thể đo lường định 
lượng mà chỉ đánh giá cảm tính, chung chung. Vì vậy chưa thể lấy kết quả công việc làm thước đo 
cho công tác đánh giá công chức.

- Đối tượng tham gia đánh giá; phương pháp, cách thức, công cụ đánh giá còn đơn điệu, mang 
nặng tính truyền thống, chưa phù hợp với đặc điểm của từng nội dung, tiêu chí đánh giá.

- Kết quả đánh giá công chức chưa được sử dụng một cách đúng mức trong việc quy hoạch, bổ 
nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách…

3. Đề xuất đổi mới công tác đánh giá công chức

3.1. Những quan điểm chung về đổi mới công tác đánh giá ở tỉnh Lâm Đồng

- Phải cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với từng nội dung đánh giá; những tiêu chí đánh giá phải 
đo lường được hoặc dễ dàng cảm nhận được.

- Đổi mới cách tiếp cận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng xác định các loại công 
việc, gắn với tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, phù hợp làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình 
quản lý quá trình thực hiện công việc và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

- Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp đánh giá phù hợp, bảo đảm cho kết quả đánh giá đúng 
thực chất khách quan. 

- Đánh giá mức độ đạt được của từng nội dung, tiêu chí phải thể hiện qua hệ thống công cụ, bằng 
chứng cụ thể.

- Những tiêu chí đánh giá, công cụ theo dõi thực hiện phải phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo 
tính khả thi.

3.2. Phân tích, xác định các tiêu chí đánh giá của từng nội dung đánh giá

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thái độ phục vụ nhân dân.
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3.3. Hệ thống đánh giá công chức

Từ kết quả phân tích, đánh giá các nội dung đánh giá trên, đề tài hệ thống thành những nội dung, 
tiêu chí và cách thức đánh giá tương ứng.

3.4. Tổ chức thực hiện các mô hình thực nghiệm

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở Nội vụ xây dựng Đề án thí điểm hệ thống đánh giá công chức, 
trình và được UBND tỉnh thống nhất cho triển khai thực hiện thí điểm.

Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm hệ thống đánh giá công chức; tổ chức 04 lớp tập 
huấn, hướng dẫn triển khai thí điểm hệ thống đánh giá công chức tại 12 đơn vị trong 02 tháng (từ 
ngày 26/10/2015 đến ngày 26/12/2015); đồng thời hoàn tất các thủ tục đánh giá, xây dựng báo cáo 
thực hiện thí điểm trong tháng 01/2016.

Kết quả thực hiện thí điểm

* Kết quả đạt được

- Việc thực hiện thí điểm được các đơn vị thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn.

- Các nội dung, loại công việc, tiêu chí và cách thức theo dõi, đánh giá được hầu hết các đơn vị 
đánh giá là phù hợp, bảo đảm tính khách quan, công bằng cho việc triển khai đánh giá công chức.

- Kết quả thực hiện thí điểm đánh giá công chức bước đầu cho kết quả đánh giá tương đối sát 
thực tế; đồng thời việc theo dõi, đánh giá được thực hiện thường xuyên nên có tác động giúp công 
chức nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong từng công việc cụ thể.

* Những hạn chế

- Tính chất công việc, thời hạn thực hiện từng công việc cụ thể chưa có quy định cụ thể, thống 
nhất; thực tế thực hiện có những công việc phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cá nhân, tổ 
chức liên quan nhưng yêu cầu thời gian gấp nên quá trình thực hiện đánh giá gặp nhiều khó khăn.

- Hệ thống đánh giá yêu cầu toàn diện từ quản lý, đánh giá các công việc cụ thể thường xuyên 
đến theo dõi, đánh giá định kỳ với nhiều đối tượng tham gia; hệ thống biểu mẫu nhiều, yêu cầu thực 
hiện chặt chẽ từng công đoạn nhưng được thực hiện theo phương pháp thủ công, giấy tờ nên mất 
nhiều thời gian lập, theo dõi, quản lý các biểu mẫu và tổng hợp kết quả đánh giá.

- Việc triển khai hệ thống thí điểm đánh giá công chức tại UBND cấp xã còn những vấn đề chưa 
phù hợp. 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Lường Tú Nam

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học  
                                      và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

Mục tiêu của đề tài

- Trồng khảo nghiệm giống cỏ Alfalfa, trong đó bố trí điểm khảo nghiệm tại Đơn Dương;

- Xây dựng 03 mô hình thâm canh giống cỏ Alfalfa với tổng diện tích 2.000 m², cho thu hoạch 
ít nhất 2 lứa cắt, năng suất đạt từ 35-57 tấn/ha;

- Xây dựng 04 mô hình thâm canh giống cỏ Stylo với tổng diện tích 5.500 m², cho năng suất 
đạt từ 71-92 tấn/ha/năm;

- Hoàn thiện 02 quy trình thâm canh cỏ Alfalfa và Stylo.

Kết quả nghiên cứu

1. Đặc điểm, tính chất đất trồng khảo nghiệm cỏ Alfalfa

Đất trồng tốt hay xấu là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của cây cỏ.

Theo kết quả nghiên cứu về điều kiện trồng trọt, độ pH thích hợp nhất để trồng cỏ Alfalfa từ  
6,7-6,9. Từ kết quả phân tích này, đề tài đã xây dựng quy trình cải tạo độ pH của đất trồng bằng cách 
bón vôi với tỷ lệ 500 kg/ha.

Các chỉ tiêu về dinh dưỡng khác: Nitơ (N), Phospho (P2O5), Kali (K2O) tổng số; P2O5, K2O dễ tiêu 
không cao. Nhìn chung, đất thí nghiệm nghèo các nguyên tố khoáng. Vì vậy, trong quy trình gieo 
trồng, đề tài đã tiến hành bón các loại phân hữu cơ, phân vô cơ để cung cấp các nguyên tố dinh 
dưỡng cho cây.

2. Trồng khảo nghiệm giống cỏ Alfalfa

Mô hình khảo nghiệm cỏ Alfafla được triển khai tại Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt nằm trên địa bàn 
xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tiến hành khảo nghiệm: tháng 6/2014-6/2015.

2.1. Kết quả theo dõi các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cỏ Alfalfa tại mô hình  
khảo nghiệm

- Cỏ Alfalfa sau khi gieo gặp điều kiện độ ẩm tốt và độ sâu khi gieo khoảng 2 cm sẽ nảy mầm sau 
khoảng 3 ngày.

- Sau 7 ngày gieo, xuất hiện lá thật đầu tiên ở dạng lá chét đơn (unifoliolate).

- Sau 14 ngày gieo, xuất hiện dạng lá kép 3 lá chét (trifoliolate).

KHẢO NGHIỆM GIỐNG CỎ ALFALFA VÀ STYLO 
VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH 

PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
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- Sau khoảng 20-25 ngày gieo, cỏ Alfalfa bắt đầu đẻ nhánh.

- Sau 40 ngày gieo, cỏ Alfalfa bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh về chiều cao và đẻ 
nhánh mạnh.

- Sau 60 ngày gieo, trên một số cây đã xuất hiện hoa. Tuy nhiên, hoa bắt đầu xuất hiện nhiều sau 
80 ngày gieo.

- Sau 75 ngày, ở một số cây đã xuất hiện trái.

- Sau khi gieo từ 3-3,5 tháng, cỏ Alfalfa có thể cho thu hoạch lứa cắt đầu tiên. Sau khoảng  
30-35 ngày, thu hoạch các lứa cỏ Alfalfa tiếp theo.

2.2. Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng của cỏ Alfalfa

+ Giai đoạn kiến thiết

Giai đoạn kiến thiết của cỏ Alfalfa kéo dài khoảng từ 3-3,5 tháng. Trong tháng đầu tiên, cỏ Alfalfa 
phát triển chậm. Bắt đầu từ tháng thứ 2 trở đi, cây bắt đầu tăng trưởng mạnh về chiều cao và đẻ 
nhiều nhánh. Đến cuối tháng thứ 3, tốc độ sinh trưởng bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

+ Giai đoạn tái sinh sau cắt

Sau lứa cắt thứ nhất, cỏ Alfalfa vẫn tiếp tục tái sinh tốt. Kết quả theo dõi sau lứa cắt thứ nhất và 
thứ 2 cho thấy, cỏ Alfalfa mất khoảng từ 30-35 ngày để tái sinh và cho lứa cắt tiếp theo.

2.3. Kết quả theo dõi năng suất của lứa cắt đầu tiên

Qua theo dõi cho thấy, năng suất cỏ Alfalfa lứa cắt đầu tiên cao nhất khi được trồng với công thức 
phân bón thứ 3 (50 kg N + 120 kg P2O5 + 300 kg K2O).

2.4. Kết quả theo dõi năng suất của các lứa cắt tiếp theo

Qua theo dõi cho thấy, năng suất cỏ Alfalfa ở các lứa cắt tiếp theo cao nhất khi được trồng với 
công thức phân bón thứ 2 (90 kg N + 120 kg P2O5 + 150 kg K2O).

3. Xây dựng mô hình thâm canh cỏ Alfalfa

Từ kết quả khảo nghiệm, đề tài tiến hành xây dựng 4 mô hình thâm canh giống cỏ Alfalfa với 
tổng diện tích 4.000 m2, trên công thức bón phân: 90 N: 120 P2O5: 150 K2O (tương ứng 196 kg urê +  
600 kg Super lân + 300 kg kali đỏ), bổ sung 20 tấn phân chuồng, 500 kg vôi tính trên diện tích 1 ha.

Kết quả cho thấy, năng suất chất xanh thu được cao nhất 12,44 tấn/1.000 m2/năm; thấp nhất  
5,66 tấn/500 m2/năm. 

3.1. Năng suất chất xanh, độ cao thảm cỏ

Năng suất được quyết định bởi sự tăng trưởng về chiều cao, số cành và số lá.

Thu hoạch lứa đầu tiên tại thời điểm 95 ngày kể từ khi gieo trồng, lúc cây bắt đầu ra hoa, che phủ 
dày thảm cỏ, kiểm tra lớp dưới cùng của thảm cỏ bắt đầu có một số cành già vàng héo khô. Từ lứa 
cắt thứ 2 trở đi, khoảng cách các lứa là 30-35 ngày.

Độ cao thảm cỏ khi thu hoạch trung bình của 5 lứa cắt là 68,9 cm; cao nhất ở lứa cắt đầu tiên với 
độ cao thảm cỏ là 70,65 cm, thấp nhất ở lứa tái sinh thứ 4 độ cao là 67,15 cm. Nhìn chung, khi thu 
cắt, thảm cỏ dày và che phủ kín bề mặt, thảm cỏ tương đối đồng đều.
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Năng suất chất xanh lứa đầu là 25 tấn/ha. Năng suất các lứa tái sinh sau 30-35 ngày cũng không 
khác nhau và không khác so với lứa cắt ban đầu. Năng suất trung bình sau 5 lứa cắt đạt được là 
23,86 tấn/ha. 

3.2. Tình hình sâu, bệnh

Để hạn chế bệnh hại xảy ra, đề tài đã tiến hành xử lý đất trước khi gieo trồng như: vệ sinh đồng 
ruộng, phơi ải đất, bón vôi, xịt thuốc cỏ, thuốc trừ sâu trước khi gieo trồng, xử lý đất bằng một số 
thuốc hóa học phòng trừ nấm bệnh như thuốc Mocap.

3.3. Đặc điểm ra hoa, kết trái

Đặc điểm ra hoa, kết trái

STT Đặc điểm Giai đoạn
1 Tỷ lệ nảy mầm khi gieo 85%
2 Nảy mầm có 2 lá 3-4 ngày sau khi gieo
3 Thời gian bắt đầu ra hoa trên thân chính 60 ngày khi gieo
4 Thời gian ra hoa ở các cành phụ 80-100 ngày
5 Thời gian hoa nở rộ 112-120 ngày
6 Thời gian xuất hiện những trái đầu tiên 75 ngày
7 Thời gian xuất hiện nhiều cây có trái nhất trên mô hình 122-134 ngày

Thời gian ra hoa của cỏ Alfalfa kéo dài, không đồng đều. Sau khi gieo trồng 60 ngày, hoa bắt đầu 
xuất hiện rải rác trên thân chính. Đến thời điểm 80-100 ngày, nhiều cành phụ mọc ở gốc thân chính 
ra hoa và số lượng hoa trên cây cũng tăng lên nhiều. Số trái/cây và tỷ lệ trái có hạt chắc rất thấp.

4. Xây dựng mô hình thâm canh cỏ Stylo

Đề tài đã tiến hành xây dựng 5 mô hình thâm canh giống cỏ Stylo với tổng diện tích 5.500 m2.

Công thức phân bón cụ thể: 

+ Phân hữu cơ hoai mục: 20 tấn/ha/năm

+ Super lân: 700-750 kg/ha/năm

+ Kali clorua: 200-250 kg/ha/năm

+ Phân đạm urê thời kỳ cây con: 70 kg/ha/năm

+ Vôi bột: 500 kg/ha

Qua theo dõi các mô hình cho thấy, chiều cao thảm cỏ và năng suất chất xanh tốt nhất là  
5,75 tấn/500 m2/năm, thấp nhất là 9,4 tấn/1.000 m2/năm.

4.1. Năng suất chất xanh, độ cao thảm cỏ

Thu hoạch lứa đầu tiên tại thời điểm 85-90 ngày sau gieo trồng, khi cây bắt đầu ra hoa, che phủ 
dày thảm cỏ, kiểm tra lớp dưới cùng của thảm cỏ bắt đầu có một số cành già vàng héo khô. Từ lứa 
cắt thứ 2 trở đi, khoảng cách các lứa là 60 ngày.

Độ cao thảm cỏ khi thu hoạch trung bình của 4 lứa cắt là 67,7 cm, cao nhất ở lứa cắt đầu tiên với 
độ cao thảm cỏ là 69,2 cm, thấp nhất ở lứa tái sinh thứ 3 độ cao là 66,3 cm. Nhìn chung, khi thu cắt 
thảm cỏ dày và che phủ kín bề mặt, thảm cỏ tương đối đồng đều.
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Năng suất chất xanh lứa đầu ghi nhận là 27 tấn/ha. Năng suất các lứa tái sinh sau 60 ngày cũng 
khác nhau và có chiều hướng giảm so với lứa cắt ban đầu. Năng suất trung bình sau 4 lứa cắt là 
25,65 tấn/ha.

4.2. Tình hình sâu, bệnh

Để hạn chế sâu, bệnh hại, cần xử lý tốt mầm bệnh trước khi gieo trồng, vệ sinh đồng ruộng,  
phơi ải đất.

4.3. Đặc điểm ra hoa, kết trái 
Đặc điểm ra hoa, kết trái

STT Đặc điểm Giai đoạn
1 Tỷ lệ nảy mầm khi gieo trực tiếp 50%
2 Tỷ lệ nảy mầm khi gieo trong vĩ xốp 90%
3 Nảy mầm có 2 lá 7-10 ngày sau khi gieo
3 Thời gian bắt đầu ra hoa trên thân chính 75 ngày khi gieo
4 Thời gian ra hoa ở các cành phụ 90-115 ngày
5 Thời gian hoa nở rộ 117-125 ngày
6 Thời gian xuất hiện những trái đầu tiên 97 ngày
7 Thời gian xuất hiện nhiều cây có trái nhất trên mô hình 120-132 ngày

Hoa hình bông không cuốn và mọc sát nhau, thường có 70-120 chùm/bụi cây, trên mỗi chùm có 
5-9 hoa. Quả đậu không có cuống; hạt có vỏ cứng, màu vàng sáng lúc còn non, khi chín trưởng 
chuyển sang màu xám đen.

Những hạt trên đầu chùm hoa luôn chín trước. Khi chín, hạt được đùn lên và tự rụng xuống. Vì 
vậy, khi thu cắt cây để tách hạt, số lượng hạt chín chỉ còn lại khoảng 30% trong cây, còn lại khoảng 
70% số lượng hạt bị rụng xuống mặt đất.

5. Giá trị dinh dưỡng của cỏ Alfalfa và Stylo

5.1. Cỏ Alfalfa

Thành phần hóa học và các chất dinh dưỡng của cỏ Alfalfa khá cao: hàm lượng protein thô 21,6%; 
đặc biệt thành phần NDF 43,4% và ADF 35,9%, thấp hơn các loại thức ăn đang sử dụng hiện nay. 

Khi so sánh với cỏ Alfalfa nhập khẩu từ Mỹ, cỏ Alfalfa được trồng tại Đơn Dương có hàm lượng 
protein thô 21,6%, cao hơn cỏ Alfalfa nhập nội (19,81%).

5.2. Cỏ Stylo

Thành phần hóa học và các chất dinh dưỡng của cỏ Stylo thấp hơn so với cỏ Alfalfa, hàm lượng 
protein thô là 20%; đặc biệt thành phần NDF 41,7% và ADF 37,4%, thấp hơn các loại thức ăn đang 
sử dụng hiện nay.

6. Tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình thâm canh cỏ Alfalfa và Stylo

Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học và hội thảo đầu bờ nhằm giới thiệu mô hình trồng cỏ Stylo  
và Alfalfa cho bà con tham quan học tập, với 125 người tham dự.

7. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cỏ Alfalfa và Stylo

Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các mô hình đã được triển khai, đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp 
ý từ hội thảo, đề tài đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh 2 giống cỏ Alfalfa và Stylo.
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8. Hiệu quả kinh tế - xã hội

8.1. Hiệu quả kinh tế

Các mô hình khảo nghiệm, thâm canh của đề tài nhờ sử dụng cây giống tốt, sạch bệnh, sản xuất 
theo quy trình tiên tiến nên đạt năng suất và chất lượng đồng đều.

+ Đối với mô hình thâm canh cỏ Alfalfa

Để có 2,98 tấn cỏ Alfalfa khô nhập khẩu từ nước ngoài, người dân phải bỏ ra chi phí  
2,98 x 12.000.000 = 35.760.000 đồng; trong khi đầu tư trồng cỏ Alfalfa, chỉ tốn 6.220.000 đồng. 
Ngoài ra, trong các năm tiếp theo, chỉ cần bổ sung thêm phân bón là có thể cho thu hoạch với năng 
suất tương đương.

+ Đối với mô hình thâm canh cỏ Stylo

Nếu so sánh với việc nhập cỏ Alfalfa khô từ nước ngoài, người dân phải bỏ ra chi phí:  
2,565 x 12.000.000 = 30.780.000 đồng, trong khi nếu đầu tư trồng cỏ Stylo chỉ tốn 6.400.000 đồng. 
Ngoài ra, trong các năm tiếp theo, chỉ cần bổ sung thêm phân bón là có thể cho thu hoạch với năng 
suất tương đương trong vòng 3 năm.

8.2. Hiệu quả xã hội

Xây dựng và nhân rộng thành công mô hình trồng giống cỏ Alfalfa và Stylo có năng suất, chất 
lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu trên địa bàn nhằm cung cấp nguồn thức ăn xanh cho hoạt 
động chăn nuôi bò tại Lâm Đồng. 



26Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Phạm Thùy Linh

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh

Mục tiêu của đề tài

- Tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần chuyển đổi máy móc trang thiết bị hiện đại,  
giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Đề tài thành công sẽ là cơ sở đề xuất nhân rộng mô hình, phát triển sản xuất hàng hóa, thúc đẩy 
phát triển kinh tế của huyện Đạ Tẻh.

- Phù hợp với sản xuất quy mô lớn, đáp ứng đầy đủ nguồn nguyên liệu gạch không nung trong 
và ngoài huyện.

Kết quả thực hiện

1. Điều tra các khu vực có nguồn nguyên liệu có khả năng làm gạch không nung

Khảo sát vùng nguyên liệu sản xuất gạch không nung trên địa bàn huyện cho thấy, có 10 mỏ cát, 
2 mỏ đá, 5 mỏ đất.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên để làm gạch không nung (cát, đất, đá) trên địa bàn huyện rất dồi 
dào. Trong đó, nguồn nguyên liệu đất rất đa dạng (đất sét, đất đá, đất màu,...), có hình dạng bên 
ngoài gần giống nhau về màu sắc; tuy nhiên, độ kết dính không giống nhau. Vì vậy, cần phân tích các 
mẫu đất tại 05 địa điểm khảo sát để tìm ra mỏ đất thích hợp nhất có khả năng làm gạch không nung.

2. Tiến hành lấy mẫu đất tại khu vực khảo sát

2.1. Phương pháp tiến hành lấy mẫu

Dùng dao, xẻng lấy mẫu không nguyên trạng từ các công trình khai đào. Khối lượng mẫu khoảng 
5 kg cho mỗi vị trí tiến hành lấy mẫu. 

Mẫu được bảo quản trong túi nhựa dẻo, cột kín để giữ nguyên độ ẩm tự nhiên và các thành phần 
hạt nhỏ trong mẫu. Mẫu được bảo quản trong điều kiện phòng thí nghiệm, nhiệt độ không vượt quá 
20oC, độ ẩm không nhỏ hơn 80%.

Mẫu được vận chuyển tự nhiên trong điều kiện không có sự đè nén, va đập lên nhau hay tác động 
của ngoại lực ảnh hưởng đến thành phần mẫu.

2.2. Kết quả lấy mẫu đất kiểm tra chất lượng

Đề tài thu thập 5 mẫu đất, đá (khối lượng 5 kg/mẫu); sau đó bảo quản, vận chuyển về phòng thí 
nghiệm để thực hiện phân tích chất lượng theo tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành.

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU 
SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ TẺH
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TT Chỉ số điều tra
Địa điểm điều tra

Thôn 3, Đạ Kho
(DNTN Ánh Tuyền)

Thôn 3,  
An Nhơn 

Thôn 5, 
Quốc Oai

Thôn 4,  
Đạ Kho

Thôn 3, 
Quảng trị

1 Trạng thái Cứng, rắn Cứng, rắn Cứng, rắn Cứng, rắn Cứng, rắn

2 Hình dạng Không xác định Không xác định Không xác 
định

Không xác 
định

Không xác 
định

3 Màu sắc Màu nâu nhạt đến 
đậm

Màu vàng nhạt 
đến đậm

Màu vàng 
nhạt đến 
đậm

Màu vàng 
nhạt đến 
đậm

Màu vàng 
nhạt đến 
đậm

4 Diện tích mỏ đất 16.500 m2 3.200 m2 3.000 m2 4.500 m2 3.000 m2

3. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng đất

3.1. Một số tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc đánh giá chất lượng đất

Đề tài đã áp dụng tiêu chuẩn tương đương để xem xét, đánh giá chất lượng mẫu đất đá sau khi 
phân tích một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của đất đá.

Thử nghiệm mẫu đất, đá theo tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 cốt liệu cho bê tông và vữa - phương 
pháp thử.

Yêu cầu kỹ thuật về các loại đất đá hiện nay đang áp dụng TCVN 7570:2006 cốt liệu cho bê tông 
và vữa - yêu cầu kỹ thuật có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng đất, đá dùng làm gạch bê 
tông hoặc gạch không nung.

3.2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng đất đá

Mẫu đất đá sau khi vận chuyển về phòng thí nghiệm, xác định kiểm tra các thông số cơ bản về độ 
hút nước, mất nước khi nung, độ bền nén, hàm lượng ion Cl-, độ giảm kiềm, hàm lượng SiO2, hàm 
lượng sét. Để xem xét đất làm gạch có các nguyên tố phóng xạ, đề tài đã tiến hành thử nghiệm hoạt 
độ phóng xạ anpha và bê ta.

Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng mẫu đất đá dự kiến để làm gạch không nung tại các 
khu vực lấy mẫu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh cho thấy, tại mỏ của DNTN Ánh Tuyền đang khai thác, 
mẫu nguyên liệu đất có các chỉ tiêu độ hút nước, hàm lượng ion Cl- hòa tan trong axit, hàm lượng 
hạt sét và độ giảm kiềm (nằm trong vùng vô hại) đều đạt yêu cầu kỹ thuật khi so sánh với các tiêu 
chuẩn kỹ thuật tương đương. 

Các mẫu nguyên liệu đất tại xã Quốc Oai, An Nhơn, Đạ Kho và Quảng Trị có các chỉ tiêu độ hút 
nước, hàm lượng ion Cl- hòa tan trong axit, hàm lượng hạt sét vượt so với quy định trong tiêu chuẩn 
so sánh. Vì vậy, nếu khai thác các nguồn nguyên liệu này, cần phải xử lý làm giảm ảnh hưởng chất 
lượng khi làm gạch không nung.

Bước đầu có thể khẳng định, loạt đất đá tại mỏ của DNTN Ánh Tuyền với chất lượng nêu trên có 
thể thử nghiệm để sản xuất các loại gạch không nung hoặc gạch bê tông. Để đánh giá chất lượng, 
hiệu quả sử dụng mỏ đất đá qua việc thử nghiệm chất lượng cơ lý của vật liệu, cần thiết phải thử 
nghiệm thông qua tính toán cấp phối để tạo sản phẩm cụ thể và kiểm tra chất lượng sản phẩm, so 
sánh với quy chuẩn chất lượng của sản phẩm gạch không nung.
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4. Dự tính cấp phối và tỷ lệ phối trộn

4.1. Căn cứ tính toán cấp phối và tỷ lệ phối trộn

Dự kiến công thức thử nghiệm cho các loại mác gạch không nung như sau:

Loại vữa Mác dự kiến
Vật liệu cho 1 m3 vữa

Xi măng, kg Cát mịn, m3 Đất đá, m3

Vữa xi măng, cát 
và đất đá

50 213 0,45 0,7
75 296 0,42 0,7

100 385 0,39 0,7
125 462 0,35 0,7

Ghi chú: Có thể thay cát mịn bằng bột đá để thử nghiệm hoặc phối trộn với các phụ gia khác để 
có tính năng mong muốn.

4.2. Kết quả sản xuất thử nghiệm gạch không nung

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
Chất lượng tỉnh Lâm Đồng và DNTN Ánh Tuyền sản xuất thử nghiệm gạch không nung đối với  
mác 75; quy trình sản xuất gạch không nung với thành phần chính là xi măng, cát và nguyên liệu đất 
khai thác tại mỏ DNTN Ánh Tuyền.

4.3. Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng gạch

STT Tên chỉ tiêu
Kết quả trung bình

Loại gạch  
80 x 80 x 180

Sai lệch so với  
TCVN 6477:2011

1

Kích thước cơ bản
* Chiều dài 180 ± 2
* Chiều rộng 79,7 ± 2
* Chiều dày 79,7 ± 3

2 Độ hút nước, % 9,1 ≤ 14
3 Cường độ nén, Mpa 7,7 ≥ 7,5
4 Độ thấm nước, ml/m2.h 265 ≤ 350
5 Độ rỗng, % 40,3 ≤ 65

4.4. Đánh giá chất lượng gạch

Như vậy, sau khi khảo sát lấy mẫu, kiểm tra xác định thành phần cơ lý nguồn nguyên liệu đất 
cho thấy, nguyên liệu đất tại mỏ DNTN Ánh Tuyền có khả năng làm gạch không nung. Từ kết quả 
kiểm tra chất lượng gạch sản xuất thử tại DNTN Ánh Tuyền, các chỉ tiêu chất lượng đều đạt so với  
Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam TCVN 6477:2011.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Kết quả của đề tài đã tạo ra bước tiến mới trong ngành công nghiệp, góp phần tăng giá trị sản 
xuất bình quân hàng năm đối với ngành công nghiệp huyện Đạ Tẻh. 

Giảm chi phí vận chuyển gạch không nung từ các huyện lân cận, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
và tạo việc làm cho người dân tại địa phương. 
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Chủ nhiệm đề tài: Võ Thành Công

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

Mục tiêu của đề tài

- Nuôi thích nghi cá Lăng nha trong nông hộ, có quy hoạch vùng, khu vực nuôi phù hợp với điều 
kiện thời tiết, khí hậu, yếu tố môi trường và nuôi theo quy trình nước chảy. 

 - Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

 - Xây dựng quy trình kết hợp với mô hình nuôi để nông dân học tập áp dụng vào nuôi trồng  
thủy sản.

- Hoàn thiện quy trình nuôi cá Lăng nha theo công nghệ nước chảy đến với người nông dân để 
có cơ sở mở rộng diện tích nuôi cá. 

- Tạo điều kiện cho nông hộ tăng thu nhập, phát triển nghề nuôi cá Lăng, góp phần đa dạng cơ 
cấu giống thủy sản tại Cát Tiên, đồng thời tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ, nhân rộng mô hình, tiến 
tới xây dựng nhãn hiệu “Cá Lăng nha Cát Tiên”.

Kết quả thực hiện

1. Kết quả chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật

Đề tài đã chọn Trại thực nghiệm Thủy sản - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
làm đơn vị chuyển giao hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng nha theo công nghệ 
nước chảy.

Các quy trình công nghệ nuôi cá Lăng nha được chuyển giao gồm: Kỹ thuật thiết kế và cải tạo ao 
nuôi; Kỹ thuật chọn giống; Kỹ thuật vận chuyển cá giống; Kỹ thuật sản xuất thức ăn tự chế và thức 
ăn bổ sung; Kỹ thuật nuôi thương phẩm; Kỹ thuật theo dõi và quản lý môi trường ao nuôi.

2. Tập huấn, hội thảo

Tổ chức 01 cuộc hội thảo với quy mô 40 người tham gia, nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô 
hình, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền vận động nông hộ nhân rộng mô hình trong những năm 
tiếp theo.

3. Xây dựng mô hình

- Xây dựng 01 mô hình với quy mô 0,3 ha/hộ/xã, theo dõi tính phù hợp của quy trình đưa vào ứng 
dụng giữa thực tế và lý thuyết làm cơ sở phát triển nhân rộng tại các địa phương khác.

- Theo dõi 01 mô hình của nông dân tự nuôi cá Lăng nha trên địa bàn huyện.

Trong thời gian theo dõi, đề tài đã gặp một số dịch bệnh trên đàn cá nuôi. Cụ thể: bệnh xuất 
huyết xảy ra làm đàn cá chết nhiều khi tuổi cá vào tháng thứ 6. Trung tâm Nông nghiệp huyện đã 
hướng dẫn nông hộ vệ sinh ao, dùng kháng sinh Oxytetracylin điều trị,  sát trùng nước bằng thuốc 
tím KMN04 kết hợp bón vôi và ngâm lá xoan (sầu đông) trong nước ao. Sau 03 ngày tích cực điều 
trị, các vết lở bệnh trên cá dần ổn định.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NUÔI CÁ LĂNG NHA
THEO CÔNG NGHỆ NƯỚC CHẢY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN
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Bảng kết quả theo dõi các chỉ tiêu của mô hình và đối chứng

STT Các chỉ tiêu theo dõi ĐVT Ao mô hình Ao đối chứng

1 Thời gian sinh trưởng tháng 17 17

2 Chiều dài thân cá cm 40 30

3 Trọng lượng cá kg 1,0 1,0

4 Tỷ lệ sống % 40 30

5 Số lượng cám công nghiệp kg 3.240 500

6 Cám gạo - ngô kg 100 300

7 Số lượng cá tạp kg 1.000 800

8 Bệnh xuất huyết TLB % 30-40 -

9 Bệnh tuột nhớt TLB % 40-45 -

10 Chất lượng nước - Phù hợp Phù hợp

11 Ước năng suất thực thu kg 1.600 300

4. Hiệu quả kinh tế mô hình

Bảng so sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình và đối chứng

STT Ao nuôi ĐVT Năng suất  
trung bình (kg)

Giá bán 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Chi phí 
(đồng)

Lợi nhuận 
(đồng)

1 Mô hình kg 1.600 55.000 88.000.000 59.472.000 28.528.000
2 Đối chứng kg 300 55.000 16.500.000 15.000.000 1.500.000

Qua bảng so sánh cho thấy, lợi nhuận của mô hình là 28.528.000 đồng/0,1 ha. Đối với ao nông 
dân tự đầu tư, lợi nhuận là 1.500.000 đồng/0,1 ha. Trong quá trình nuôi, do khâu quản lý, chăm sóc 
chưa đảm bảo, ao nuôi không chủ động được nguồn nước quanh năm, tỷ lệ sống thấp. Mặt khác, 
chủ hộ nuôi thả cá thưa (1 con/1 m2 ao) dẫn đến lãng phí diện tích mặt nước nuôi nên hiệu quả kinh 
tế thấp hơn so với ao mô hình.

Sau thời gian 17 tháng nuôi cho đến khi thu hoạch, kết quả nuôi thương phẩm của đề tài được 
tổng hợp như sau:

- Năng suất thu hoạch là 4.800 kg/0,3 ha, chỉ đạt 50% so với chỉ tiêu đề ra trong đề cương  
(9.600 kg), do tỷ lệ sống thấp, số lượng cá thả ban đầu (12.000 con), ít hơn so với dự kiến  
(16.000 con). Kích cỡ cá thương phẩm đạt yêu cầu so với đề cương đề ra, trung bình 1 kg/con. 

 - Tỷ lệ sống: đạt mức tương đối thấp (40%) so với chỉ tiêu đề ra (60%). Trong quá trình theo dõi 
đã xuất hiện một số bệnh như xuất huyết, tuột nhớt dẫn đến cá chết nhiều. Do cá sống ở tầng đáy 
nên việc phát hiện triệu chứng dịch bệnh ban đầu tương đối khó khăn dẫn đến tỷ lệ sống hao hụt 
tương đối lớn. 
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- Hệ số chuyển đổi thức ăn: tổng lượng thức ăn sử dụng là 3.240 kg thức ăn công nghiệp và  
1.000 kg thức ăn tạp. 

Qua so sánh kết quả thực hiện của đề tài với ước kết quả của đề cương nhận thấy hiệu quả kinh 
tế của mô hình không cao, chưa đạt theo yêu cầu do tỷ lệ sống của cá thấp (40%). Mặt khác, giá bán 
tại thời điểm thu hoạch thấp hơn nhiều so với dự kiến giá bán theo đề cương phê duyệt.

5. Đánh giá khả năng sinh trưởng của cá Lăng nha nuôi tại Gia Viễn

Kết quả các đợt kiểm tra cho thấy, tốc độ tăng trưởng trọng lượng tuyệt đối theo tháng đạt trên 
76,4 g/con/tháng. 

Tốc độ tăng trưởng của cá Lăng nha phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và giai đoạn phát triển. Cá sinh 
trưởng nhanh trong suốt thời gian có nhiệt độ cao hơn 22oC và ở giai đoạn cá có kích cỡ lớn. Cá sinh 
trưởng chậm trong thời gian nhiệt độ xuống thấp (thường là mưa nhiều, khí hậu lạnh) do chúng ăn 
rất kém so với bình thường. Vì vậy, trong thời gian này, cần giảm lượng thức ăn còn khoảng 40-70% 
so với bình thường nhằm đảm bảo lượng thức ăn không bị dư thừa gây ô nhiễm nước và lãng phí, 
đồng thời bổ sung thêm vitamin C, premix để tăng cường sức đề kháng cho cá.

Qua theo dõi, cá Lăng nha nuôi ở Gia Viễn, Cát Tiên sinh trưởng ở mức độ trung bình, có tốc độ 
tăng trưởng bình quân 76,4 g/con/ tháng. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của cá nuôi ở Cát Tiên tương 
đương so với cá nuôi tại một số địa phương khác ngoài tỉnh. 

 6. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế - xã hội

 6.1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả tính toán cho thấy, tổng chi phí trực tiếp thực hiện đề tài (tính cho 0,1 ha) là  
59.472.000 đồng, thu hoạch 1.600 kg cá thương phẩm, giá bán tại nông hộ bình quân là  
55.000 đồng/kg và lợi nhuận của mô hình đạt 28.528.000 đồng/0,1 ha/2 năm. Tổng lợi nhuận là 
85.584.000 đồng/0,3 ha/2 năm. 

Qua đó cho thấy, việc nuôi thương phẩm cá Lăng nha mang lại hiệu quả kinh tế chưa cao. So 
sánh hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi cá Lăng nha với một số đối tượng truyền thống (cá trôi, cá mè, 
chép, cá trắm…) thì nuôi cá Lăng nha mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả kinh 
tế từ việc thực hiện mô hình nuôi cá Lăng nha của đề tài chưa cao, chỉ tương đương với việc nuôi 
cá truyền thống tại địa phương.

6.2. Hiệu quả xã hội

Đề tài đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng nha phù hợp với điều kiện 
sinh thái tại địa phương, mở ra cơ hội phát triển một đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế, tạo sản 
phẩm mới và an toàn trên thị trường tiêu thụ, góp phần đa dạng đối tượng nuôi cá nước ngọt và khai 
thác tốt diện tích mặt nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình nuôi cá Lăng nha đã góp phần giải 
quyết sức lao động nhàn rỗi tại địa phương, giải quyết việc làm.

6.3. Hiệu quả môi trường

Trong quá trình thực hiện mô hình đã tập trung giải quyết, xử lý môi trường ao nuôi ổn định; không 
lạm dụng các chất cấm, thuốc thú y, thủy sản làm ảnh hưởng đến tồn dư kháng sinh trong cá nuôi 
gây tổn hại sức khỏe cho người tiêu dùng; không gây ô nhiễm môi trường sinh thái xung quanh khu 
vực nuôi. Nuôi cá Lăng nha trong ao nhằm bảo vệ môi trường sinh thái ngoài tự nhiên từ việc khai 
thác cạn kiệt loài cá Lăng nha. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương La

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá tình hình chăn nuôi bò lai cao sản tại tỉnh Lâm Đồng.

- Lai tạo 3 giống bò lai cao sản, gồm 90 con trong đó 30 con F1 Red Angus x lai Sind; 30 con F1 
Brahman x lai Sind và 30 con F1 Drought Master x lai Sind có ưu thế vượt trội so với bò lai Sind và 
bò địa phương.

- Xây dựng 6-8 mô hình chăn nuôi bò lai cao sản.

- Xây dựng quy trình chăn nuôi bò lai cao sản có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện chăn nuôi 
của Lâm Đồng và chuyển giao kết quả vào sản xuất.

Kết quả nghiên cứu

1. Hiện trạng phát triển chăn nuôi bò thịt

1.1. Tổng đàn bò và phân bố đàn bò trên địa bàn các huyện, thành phố

Tổng đàn bò của toàn tỉnh tính đến tháng 12/2014 là 76.684 con. Qua 4 năm theo dõi, đàn bò của 
tỉnh có tăng nhưng với tốc độ không cao, bình quân chỉ đạt 101,2%/năm. Điều đó cho thấy việc tăng 
đàn bò tại Lâm Đồng là khó khăn do phụ thuộc bãi chăn thả và một số điều kiện khác. Vì vậy, việc 
phát triển bò thịt tại Lâm Đồng chỉ có thể theo hướng nâng cao chất lượng, tức là phải tiến hành lai 
tạo để cải tạo tầm vóc đàn bò, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng thịt.

1.2. Cơ cấu đàn và quy mô

Kết quả điều tra trên 180 hộ chăn nuôi cho thấy: số lượng đàn bò thịt trung bình/hộ là: 5,2 con; 
các hộ nuôi với quy mô nhỏ hơn 5 con chiếm 75,6%; số hộ nuôi với quy mô hơn 20 con rất thấp, chỉ 
có 4,3%.

1.3. Giống bò

Các giống bò được nuôi chủ yếu tại Lâm Đồng gồm: bò Vàng địa phương (chiếm 77,9%); bò lai 
Sind (chiếm 18,7%); các giống bò lai cao sản khác như Brahman, Drought Master, Red Angus… chỉ 
chiếm 3,4%.

1.4. Sinh trưởng của đàn bò

Khối lượng bê sơ sinh trung bình đạt 19,7 kg; khối lượng lúc 12 tháng đạt 143,8 kg; lúc 24 tháng 
tuổi đạt 263,5 kg.

Khối lượng đàn bò hiện tại so với các giống bò lai cao sản vẫn còn thấp (các giống cao sản: 
Brahman, Limousine, Drought Master đạt khối lượng lúc 20 tháng tuổi tương đương là: 296,3 kg; 
298,2 kg; 330,3 kg).

LAI TẠO GIỐNG BÒ THỊT CAO SẢN THÍCH HỢP 
VỚI ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
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1.5. Phương thức chăn nuôi

Chăn nuôi bò được sử dụng 3 phương thức chính là chăn thả: 18,6%; chăn thả kết hợp cho ăn 
thêm thức ăn tại chuồng: 68,1%; nuôi nhốt: 13,3%.

1.6. Đồng cỏ và thức ăn cho bò

+ Đồng cỏ trồng và sử dụng đồng cỏ tự nhiên

Kết quả khảo sát 180 hộ chăn nuôi bò cho thấy, có 95 hộ trồng cỏ (chiếm 52,8%), còn lại là các 
hộ chăn nuôi sử dụng hoàn toàn đồng cỏ tự nhiên. Chính vì vậy không chủ động được nguồn thức 
ăn xanh cho đàn bò, đặc biệt là vào mùa khô, do đó năng suất đàn bò thấp.

+ Tình hình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đàn bò

Hầu hết các hộ điều tra có sử dụng phụ phẩm làm thức ăn cho bò nhưng mức độ sử dụng còn 
thấp. Trong đó chủ yếu là rơm lúa (44,7%) với việc cho ăn tươi và phơi khô dự trữ. Việc chế biến ủ 
u rê hoặc ủ chua hầu như không được áp dụng; số còn lại sử dụng các loại khác như thân cây ngô 
sau thu hoạch, dây lạc và các loại rau, đậu đỗ nhưng tỷ lệ rất thấp.

1.7. Tình hình dịch bệnh đàn bò

Hầu hết các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi đều thực hiện tiêm phòng bệnh lở mồm long móng,  
tụ huyết trùng. Tuy nhiên, qua 3 năm theo dõi (2010-2012), vẫn còn xảy ra dịch bệnh, đặc biệt tỷ lệ 
xảy ra bệnh lở mồm long móng là 19,2% và tụ huyết trùng là 16,3%. Tỷ lệ bò bị chướng hơi và tiêu 
chảy vẫn còn cao, có thể do khâu chăn thả và vệ sinh chuồng trại chưa bảo đảm. 

1.8. Chuồng trại

Điều tra 180 hộ tại Lâm Đồng, kết quả số hộ có chuồng xây kiên cố chiếm 21,7%, bán kiên cố 
(40%) và chuồng tạm (38,3%). Trong đó có 75 hộ có sử dụng hố phân (41,7%) và không có hộ nào 
sử dụng hầm biogas.

2. Lai tạo bò lai cao sản

2.1. Kết quả phối giống bò lai cao sản

Đàn bò nền lai Sind được tuyển chọn có khối lượng từ 270 kg trở lên và đẻ lứa thứ 2 trở đi được 
thụ tinh nhân tạo với các giống đực Brahman, Drought Master và Red Angus.

Tỷ lệ mang thai của bò bằng kỹ thuật phối tinh nhân tạo đạt cao nhất là nhóm bò lai Brahman 
(95,6%), nhóm bò lai Drought Master (72,5%) và nhóm lai Red Angus (51,4%). Tính trung bình cho 
3 nhóm là 73,2%. Tỷ lệ đẻ của đàn bò đạt rất cao (100%). Trong quá trình theo dõi không có trường 
hợp xảy ra hiện tượng đẻ khó. Tỷ lệ bê đẻ ra khỏe mạnh sau 24 giờ đạt cao (100%).

2.2. Tình hình sức khỏe và nhiễm bệnh của bò lai

Khi sử dụng các giống đực Brahman, Drought Master và Red Angus trong lai tạo bò thịt cao sản, 
các nhóm bò lai sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường, thích hợp với điều kiện chăn thả trên 
đồng cỏ của các hộ chăn nuôi; có khả năng chống chịu tốt với các loại bệnh.

2.3. Khối lượng và tăng khối lượng của các nhóm bò lai

Khối lượng sơ sinh ở các nhóm là tương đương nhau, dao động từ 19,7-21,8 kg. 

Đến 3 và 6 tháng tuổi, khối lượng của bò lai Red Angus và Drought Master là tương đương nhau 
và cao hơn bò lai Brahman. Bò lai Red Angus có khối lượng 3 và 6 tháng tuổi tương ứng là 66,5 kg 
và 137 kg; bò lai Drought Master: 65,4 kg và 134,3 kg; bò lai Brahman: 59,2 kg và 124 kg.
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Tương ứng với khối lượng đạt được, tăng khối lượng tuyệt đối của các nhóm bò cũng có sự khác 
nhau. Trong giai đoạn bú mẹ từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, nhóm lai Red Angus có tăng khối lượng là 
641,1 g/con/ngày, tương đương với bò lai Drought Master: 625 g/con/ngày và cả 2 nhóm này cao 
hơn bò lai Brahman (577,2 g/con/ngày). Cả 3 nhóm bò lai cao sản đều có khối lượng và tăng khối 
lượng cao hơn so với nhóm đối chứng là bò lai Sind lúc 6 tháng tuổi (khối lượng chỉ đạt 87,2 kg, tăng 
khối lượng tuyệt đối là 375,4 g/con/ngày và tăng khối lượng tương đối là 113,9%).

2.4. Kích thước chiều đo của các nhóm bò lai

Chiều cao vây lúc sơ sinh của các nhóm bò lai không có sự sai khác về thống kê. 

Kích thước vòng ngực của các nhóm bò lai F1 Drought Master là lớn nhất (61,1 cm); bò lai  
Red Angus (57,3 cm) và bò lai Brahman (57,2 cm). 

Dài thân chéo của các nhóm bò lai Brahman, Drought Master và Red Angus tương ứng là  
56,6 cm; 59,2 cm và 57,6 cm.

Đến 3 tháng tuổi, số đo các chiều của cơ thể bê lai giữa các giống bò bắt đầu có sự thay đổi. Chỉ 
số cao vây và vòng ngực ở nhóm bò lai Drought Master là 72 cm và 74 cm; Red Angus: 73,6 cm và 
74,6 cm; bò lai Brahman: 68,7 cm và 69 cm. 

Bước vào tháng tuổi thứ 6, giữa các nhóm bò lai có sự khác biệt rõ ràng về kích thước các chiều 
đo của cơ thể. Nhóm bò lai Red Angus với chiều cao vây lớn nhất (92,5 cm), trong khi 2 nhóm 
bò còn lại chỉ đạt 88,1 cm ở bò lai Drought Master và 86,4 cm ở bò lai Brahman. Hai nhóm bò lai  
Drought Master và Red Angus có chỉ số dài thân chéo và vòng ngực cao hơn bò lai Brahman.

3. Kết quả chăn nuôi bò lai cao sản 

3.1. Khối lượng và tăng khối lượng của bò lai cao sản giai đoạn 7-12 tháng tuổi

Tiến hành nuôi 4 nhóm bò lai, trong đó nhóm bò lai Sind là nhóm bò làm đối chứng, 3 nhóm còn 
lại là các bò lai cao sản với 2 công thức thức ăn bổ sung có tỷ lệ protein thô khác nhau. Bò được 
chọn nuôi là bò đực.

Khối lượng của 2 nhóm bò lai cao sản lai Drought Master và Red Angus lúc 12 tháng tuổi tương 
đương nhau, tương ứng 236,3 và 235 kg/con ở công thức thức ăn 1; 231,7 và 231 kg/con ở công 
thức thức ăn 2. Cả 2 nhóm lai này cao hơn nhóm bò lai Brahman (đạt 221,7 và 218,7 kg/con) và 
cao hơn nhiều so với bò lai Sind (142,7 và 140,7 kg/con) ở cả 2 công thức nuôi thức ăn tinh có tỷ lệ 
protein khác nhau.

Khi xem xét sự ảnh hưởng của 2 công thức thức ăn tinh bổ sung có hàm lượng protein khác nhau, 
tăng khối lượng tuyệt đối và tương đối cả giai đoạn từ 7-12 tháng tuổi của 3 nhóm bò lai cao sản lại 
tương đương nhau ở cả 2 công thức thức ăn tinh. 

3.2. Khối lượng và tăng khối lượng của bò lai từ 13-18 tháng tuổi

Đây là giai đoạn bò được nuôi tiếp tục của giai đoạn 1 (7-12 tháng tuổi). Trong giai đoạn này, bò 
được bổ sung 1,5 kg thức ăn tinh mỗi ngày.

Khối lượng bò lúc 18 tháng tuổi của các nhóm tương ứng với 2 công thức thức ăn như sau: nhóm 
bò lai Brahman 288,3 và 286,3 kg/con; Drought Master: 320 và 315 kg/con; Red Angus: 327,3 và 
325,7 kg/con. Có thể thấy khối lượng các bò lai cao sản lúc 18 tháng tuổi đạt rất cao. Bò lai Sind giai 
đoạn này chỉ đạt 187,7 và 182,3 kg/con.
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Ở giai đoạn từ 13-18 tháng tuổi, khối lượng của các nhóm bò lai Drought Master, Red Angus cao 
hơn bò lai Brahman và thấp nhất là nhóm bò lai Sind. Theo đó, tăng khối lượng tuyệt đối của 2 nhóm 
bò lai này cũng cao nhất, cao hơn bò lai Brahman và lai Sind.

Khối lượng của các nhóm bò lúc 18 tháng tuổi giữa 2 công thức thức ăn tinh bổ sung không có 
sự khác biệt. Tăng khối lượng tuyệt đối cả giai đoạn từ 13-18 tháng tuổi của nhóm bò lai Red Angus 
là cao nhất (513 và 526 g/con/ngày), nhóm bò lai Drought Master (456 và 463 g/con/ngày) và bò lai 
Brahman (370 và 375,6 g/con/ngày). Cả 3 nhóm bò lai cao sản có tăng khối lượng tuyệt đối đều cao 
hơn nhiều so với bò lai Sind (232 g/con/ngày). 

3.3. Kết quả vỗ béo bò lai cao sản

3.3.1. Khả năng tăng khối lượng của bò vỗ béo

Tại mỗi điểm thí nghiệm, sử dụng 12 bò đực lai của 4 giống (Brahman, Drought Master,  
Red Angus và lai Sind), mỗi giống nuôi 3 con bò đực 19 tháng tuổi. Cả 4 lô cho ăn cùng 1 khẩu phần.

Tăng khối lượng của 3 nhóm bò lai cao sản đạt cao nhất ở tháng thứ 2, trong khi tháng thứ nhất 
và tháng thứ 3 tăng khối lượng bò đạt thấp hơn và thấp nhất là tháng thứ 3. Cụ thể các nhóm bò 
lai cao sản tăng khối lượng ở tháng thứ nhất, tháng thứ 2 và thứ 3 đạt tương ứng sau: Brahman:  
806,7 g; 840,0 g và 753,3 g/con/ngày; Drought Master: 830,0 g; 930,3 g và 743,3 g/con/ngày;  
Red Angus: 873,3 g; 966,7 g và 766,7 g/con/ngày. Đối với bò lai Sind, tăng khối lượng có xu hướng 
giảm dần theo các tháng nuôi. Bò được nuôi vỗ béo với mức dinh dưỡng cao, bò sẽ tăng khối lượng 
nhanh trong thời gian đầu, sau đó giảm dần và đi vào ổn định.

Tăng khối lượng bình quân cả giai đoạn vỗ béo của các nhóm bò lai cao sản khác nhau nhưng 
chưa có sự sai khác rõ rệt về mặt thống kê. Cả 3 giống lai nếu nuôi vỗ béo theo một chế độ thức ăn 
như nhau sẽ cho tăng khối lượng như nhau. Tăng khối lượng của cả giai đoạn vỗ béo bò Brahman 
đạt: 801,1 g/con/ngày; Drought Master: 833,3 g/con/ngày; Red Angus: 882,2 g/con/ngày.

Trong 3 nhóm thì bò lai Red Angus có tiềm năng về tăng khối lượng là cao nhất, tiếp theo là nhóm 
bò lai Drought Master và thấp nhất là nhóm lai Brahman. 

Cả 3 nhóm lai cao sản đều cho tăng khối lượng cao hơn bò lai Sind được nuôi trong cùng  
điều kiện. 

Mặc dù không có sự sai khác về tăng khối lượng của các nhóm bò lai cao sản, song có sự khác 
biệt về tiêu tốn thức ăn giữa các nhóm bò. Tiêu tốn thức ăn của nhóm bò lai Red Angus là thấp nhất 
(6,5 kg chất khô/kg tăng trọng), tiếp đến là nhóm bò lai Drought Master (6,9 kg chất khô/kg tăng 
trọng) và nhóm lai Brahman (7,1 kg chất khô/kg tăng trọng). Cả 3 nhóm lai cao sản đều có mức tiêu 
tốn thấp hơn so với bò lai Sind (8,2 kg chất khô/kg tăng trọng).

3.3.2. Kết quả mổ khảo sát thịt của các nhóm bò lai

* Các thành phần thịt giết mổ của các nhóm bò lai

Tỷ lệ thịt xẻ của các nhóm bò như sau: cao nhất là nhóm lai Red Angus: 54,7%; nhóm lai  
Drought Master: 52,4%; nhóm lai Brahman: 50,7%. Tỷ lệ thịt tinh của nhóm bò lai Brahman là 41,5%; 
Drought Master là 42,6% và Red Angus là 44,5%.

Tỷ lệ thịt loại 1 của nhóm bò Red Angus đạt cao nhất (38,8%), nhóm Drought Master (36,8%) và 
nhóm bò lai Brahman (35,2%).
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* Phẩm chất thịt của các nhóm bò lai

Độ pH của cơ thăn sau 1 giờ giết thịt không có sự khác biệt giữa các nhóm bò và phân tích thống 
kê cho thấy không có sự sai khác độ pH thịt giữa các nhóm bò tại các thời điểm sau bảo quản  
12 giờ, 48 giờ và 8 ngày. 

pH thịt của các nhóm bò giảm mạnh từ sau 1-12 giờ giết thịt, nhưng tại thời điểm sau 48 giờ đến 
8 ngày bảo quản, pH hầu như không thay đổi và khá ổn định. pH thịt của bò ở các lô từ thời điểm  
48 giờ đến 8 ngày giảm tương ứng như sau: bò lai Brahman: 5,52-5,51; lai Drought Master:  
5,61-5,49; lai Red Angus: 5,60-5,45; lai Sind: 5,64-5,4.

Qua kết quả khảo sát, pH thịt của các nhóm bò nằm trong khoảng từ 5,4-5,51, tức là chất lượng 
thịt bò đạt tiêu chuẩn cho phép.

Sau 36 giờ bảo quản, tỷ lệ mất nước của thịt ở các nhóm bò dao động 1,30-1,35% và không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm bò. Tỷ lệ mất nước tăng dần theo thời gian bảo 
quản. Tại thời điểm sau 48 giờ bảo quản, tỷ lệ mất nước là 1,73-1,85% và đến 8 ngày thì tỷ lệ này 
tăng cao: 4,08-4,22%. Tuy nhiên, ở từng thời điểm sau bảo quản, tỷ lệ mất nước giữa các nhóm bò 
không có sự khác biệt. Cũng giống như độ pH thịt, với các nhóm bò lai khác nhau không thấy có sự 
ảnh hưởng đến tỷ lệ mất nước sau bảo quản thịt của các nhóm bò vỗ béo.

Hàm lượng vật chất khô của 3 nhóm bò lai cao sản biến động từ 27,42-27,65%; hàm lượng 
protein thô từ 21,42-22,25%. Như vậy, hàm lượng chất khô và protein thô của thịt bò không phụ 
thuộc vào giống bò khác nhau mà theo đặc trưng của loài.

Hàm lượng lipid ở nhóm bò lai Red Angus là cao nhất và có sự sai khác so với 3 nhóm còn lại. 
Cụ thể, hàm lượng lipid của bò lai Red Angus: 3,22%; bò lai Brahman: 2,45%; bò lai Drought Master: 
2,77% và bò lai Sind: 2,15%. Điều này có thể giải thích do đặc điểm của giống Red Angus là có vân 
mỡ trắng xen kẽ trong thớ thịt.

3.3.3. Ước tính hiệu quả kinh tế vỗ béo bò

Qua nuôi vỗ béo trong thời gian 90 ngày bằng khẩu phần thức ăn tinh hỗn hợp và cỏ xanh, ước 
tính hiệu quả kinh tế của các nhóm bò lai như sau:

Hiệu quả kinh tế của các nhóm bò lai 

(ĐVT: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu
Nhóm bò lai

Brahman Drought 
Master

Red Angus Lai Sind

- Khối lượng tăng trong kỳ (kg) 72,1 75 79,4 61,4
- Giá bán bò 72 72 73 70
- Thu trong kỳ 5.191,2 5.400 5.796,2 4.298
- Chi trong kỳ 3.435 3.435 3.435 3.435
 + Thức ăn tinh 2.935,0 2.935,0 2.935,0 2.935,0
 + Thuốc thú y, vaccin 100 100 100 100
Chênh lệch thu chi 2.256,2 2.465,0 2.861,2 1.363,0
So với đối chứng 893,2 1.102 1.498,2 -



37Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

Số tiền chênh lệch thu chi của các nhóm bò lai cao sản tăng dần từ nhóm Brahman, 
Drought Master và Red Angus, cụ thể như sau: Brahman: 2.256.200 đồng/con; lai Drought 
Master: 2.465.000 đồng/con; bò lai Red Angus: 2.861.200 đồng/con, bò đối chứng (lai Sind):  
1.363.000 đồng/con. 

Chênh lệch thu chi so với đối chứng của nhóm bò lai Red Angus là cao nhất: 1.498.200 đồng/con, 
nhóm bò lai Drought Master: 1.102.000 đồng/con và nhóm Brahman: 893.200 đồng/con.

Xét về hiệu quả kinh tế, cả 3 nhóm bò lai cao sản đều cao hơn bò lai Sind nuôi vỗ béo trong cùng 
điều kiện. Trong đó, hiệu quả kinh tế cao nhất là nhóm bò lai Red Angus, có chênh lệch thu chi gấp 
hơn 2 lần so với nhóm bò lai Sind.

4. Kết quả chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò lai cao sản vào sản xuất

4.1. Đào tạo, tập huấn

Đề tài đã đào tạo được 13 kỹ thuật viên cơ sở về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các giống 
bò lai cao sản; kỹ thuật vỗ béo bò lai cao sản; kỹ thuật trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi; các 
biện pháp chế biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; các bệnh nguy hiểm ở trâu, 
bò và cách phòng trị…

Đề tài đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 nông dân về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đối với các 
giống bò lai cao sản; kỹ thuật trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi cao sản; các biện pháp chế 
biến cỏ và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; giới thiệu một số giống bò thịt cao sản mới 
hiện nay trên thế giới và trong nước…

4.2. Tổ chức hội nghị đầu chuồng, đầu bờ

Đề tài tổ chức 2 đợt hội nghị đầu chuồng, đầu bờ với 120 người tham dự nhằm giới thiệu các 
giống bò lai cao sản và mô hình chăn nuôi bò lai cao sản để nhân rộng vào sản xuất.

4.3. Kết quả xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai cao sản

Đề tài đã xây dựng 10 mô hình tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và thành phố Bảo 
Lộc với tổng số 127 con bò, trong đó 103 bò lai cao sản (lai Brahman: 65 con; lai Drought Master:  
17 con và lai Red Angus: 24 con), bình quân 10,3 con/mô hình.

Tổng diện tích cỏ trồng là 24.500 m2, bình quân 2.450 m2/mô hình. Loại cỏ trồng tại mô hình là 
VA06 và cỏ Sả (Panicum maximum).

+ Đánh giá kết quả mô hình

- Các mô hình đều áp dụng tất cả các kỹ thuật như: phối tinh nhân tạo các giống bò cao sản, trồng 
cỏ chăn nuôi, chế biến thức ăn cho bò từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp, vỗ béo bò.

- Bò nuôi tại các mô hình khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật đã cho tăng khối lượng cao hơn bò 
nuôi trong điều kiện sản xuất đại trà theo truyền thống. 
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Chủ nhiệm đề tài: Bùi Xuân Sơn

 và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc

Mục tiêu của đề tài

- Góp phần áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi giống thủy sản mới theo hướng hàng hóa, 
tạo sản phẩm có sức cạnh tranh cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, làm cơ sở nhân 
rộng trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, 
đặc biệt là bảo vệ môi trường sinh thái và tạo ra sản phẩm sạch chất lượng.

- Hoàn thiện quy trình nuôi cá Lăng nha thương phẩm trong ao đất.

- Xây dựng mô hình mẫu cho nông dân tham quan học tập để ứng dụng nhân rộng.

Kết quả thực hiện

1. Kết quả chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật

Đề tài đã chọn Trại thực nghiệm Thủy sản - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
làm đơn vị chuyển giao các quy trình công nghệ nuôi cá Lăng nha gồm: Cải tạo ao nuôi; Kỹ thuật 
chọn giống; Kỹ thuật vận chuyển cá giống; Kỹ thuật nuôi thương phẩm; Kỹ thuật theo dõi và quản lý 
môi trường ao nuôi.

2. Tập huấn, hội thảo

Đề tài đã tổ chức 2 cuộc hội thảo với 88 lượt người tham gia nhằm đánh giá kết quả thực hiện 
mô hình, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền vận động nông hộ nhân rộng mô hình trong những năm 
tiếp theo.

3. Xây dựng mô hình

Xây dựng 2 mô hình với quy mô 0,3 ha/02 hộ. 

3.1. Kết quả một số chỉ tiêu theo dõi mô hình 

+ Tỷ lệ sống qua các giai đoạn

Tỷ lệ sống cá Lăng nha nuôi trong ao từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 6 khá cao (chiếm 87-99%). 
Sau đó giảm dần theo thời gian nuôi. 

+ Khả năng sinh trưởng

Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cá Lăng nha nuôi trong ao đất tại các nông hộ qua chỉ 
tiêu chiều dài thân, khối lượng cho thấy: cá Lăng nha khá thích nghi với điều kiện khí hậu tại Bảo 
Lộc và sinh trưởng khá tốt. Kết quả tương đương với kết quả thử nghiệm tại các địa phương khác 
như Lâm Hà, Cát Tiên.

MÔ HÌNH NUÔI THỬ NGHIỆM CÁ LĂNG NHA THƯƠNG PHẨM
 TRONG AO ĐẤT VÀ LỒNG BÈ TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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+ Yếu tố môi trường

Sự sinh trưởng và phát triển của cá phụ thuộc nhiều vào yếu tố thủy lý, thủy hóa của ao nuôi, 
trong đó yếu tố pH, độ trong được theo dõi và kiểm soát qua các giai đoạn.

3.2. Kết quả thực hiện mô hình

Theo dõi qua 12 tháng nuôi cá Lăng nha trong ao đất, đề tài đã gặp một số dịch bệnh trên đàn 
cá nuôi. 

Cụ thể, bệnh ngoại ký sinh trùng xảy ra làm chết cá, nhất là khi tuổi cá vào tháng thứ 6. Trung tâm 
Nông nghiệp đã hướng dẫn nông hộ vệ sinh ao, dùng thuốc Hadaclean A của Công ty Bayer với liều 
1,5 kg/200 kg thức ăn cho ăn liên tục 5 ngày, dùng men 902C của Công ty Gấu Vàng bổ sung vitamin 
tăng sức đề kháng và sát trùng cá bằng thuốc tím KMNO4 kết hợp với bón vôi và ngâm lá xoan  
(sầu đông) trong nước ao. Sau 05 ngày tích cực điều trị, cá đã dần lành các vết lở.

4. Hiệu quả kinh tế của mô hình
Bảng tổng hợp chi phí của mô hình

STT Ao nuôi Năng suất  
trung bình (kg)

Giá bán 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng) Chi phí (đồng) Lợi nhuận 

(đồng)

1 Mô hình 1 3.915 70.000 274.050.000 109.550.000 164.500.000

2 Mô hình 2 2.436 70.000 170.520.000 107.550.000 62.970.000

Qua bảng cho thấy, mô hình 1 đạt lợi nhuận cao hơn mô hình 2. Trong quá trình nuôi, do khâu 
quản lý, chăm sóc chưa đảm bảo, ao nuôi không chủ động được nguồn nước quanh năm nên tỷ lệ 
sống thấp; bên cạnh đó, chủ hộ nuôi chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế thu được thấp hơn 
so với ao mô hình 1.

Kết quả sau 12 tháng nuôi thương phẩm cá Lăng nha:

- Năng suất cá thu hoạch của 02 mô hình là 6.351 kg (chỉ tiêu đề ra 7.200 kg). Kích cỡ cá thương 
phẩm bình quân đạt 0,5-1 kg/con (chỉ tiêu 1 kg/con). 

- Tỷ lệ sống của cá đạt mức tương đối 72,5% (chỉ tiêu đề ra 60%). Trong quá trình theo dõi đã xuất 
hiện một số bệnh như: ngoại ký sinh trùng, tuột nhớt dẫn đến cá chết nhiều. 

- Do cá sống ở tầng đáy nên việc phát hiện triệu chứng của dịch bệnh ban đầu tương đối khó 
khăn, dẫn đến tỷ lệ sống hao hụt tương đối lớn. 

- Hệ số chuyển đổi thức ăn: tổng lượng thức ăn cá sử dụng là 7.000 kg thức ăn công nghiệp 
và 6.500 kg thức ăn cá tạp. 

5. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế - xã hội

* Hiệu quả kinh tế

- Tổng chi phí trực tiếp thực hiện: 217.100.000 đồng

- Thu hoạch được 6.351 kg cá thương phẩm, giá bán bình quân là 70.000 đồng/kg.

- Tổng doanh thu: 444.570.000 đồng.

- Lợi nhuận đạt 227.470.000 đồng/0,3 ha/năm. 
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Qua đó cho thấy, việc nuôi thương phẩm cá Lăng nha mang lại hiệu quả kinh tế. Nếu so sánh với 
một số đối tượng nuôi truyền thống (cá trôi, cá mè, chép, cá trắm…) thì nuôi cá Lăng có hiệu quả 
kinh tế cao hơn. 

 * Hiệu quả xã hội

 Hoàn thiện mô hình nuôi cá Lăng nha thương phẩm trong ao đất và thực hiện mô hình tại nông 
hộ bước đầu mang lại hiệu quả; đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng nha 
trong ao đất phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương, mở ra cơ hội phát triển một đối tượng 
nuôi mới có giá trị kinh tế, tạo sản phẩm mới và an toàn trên thị trường, góp phần đa dạng đối tượng 
nuôi cá nước ngọt và khai thác tốt diện tích mặt nước. 

* Hiệu quả môi trường

Trong quá trình thực hiện, mô hình đã tập trung giải quyết, xử lý môi trường ao nuôi ổn định, 
không lạm dụng các chất cấm, thuốc thú y, thủy sản gây tồn dư kháng sinh trong cá nuôi làm tổn hại 
sức khỏe người tiêu dùng; không gây ô nhiễm môi trường sinh thái xung quanh khu vực nuôi. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thành Mến

    và các cộng sư

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Mục tiêu của đề tài

- Xác định địa điểm phân bố, đặc điểm lâm học, sinh thái của Hoàng liên ô rô, Bá bệnh và Đảng 
sâm tại Lâm Đồng.

- Chọn giống Hoàng liên ô rô, Bá bệnh và xác định biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng  
phù hợp.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh dưới tán rừng Thông 
3 lá ở Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu

1. Đặc điểm phân bố, sinh thái của 3 loài cây nghiên cứu tại Lâm Đồng

Qua điều tra, phỏng vấn cho thấy cả 3 loài cây nghiên cứu đều có phân bố tự nhiên tại nhiều địa 
điểm ở Lâm Đồng, nhưng mỗi loài hiện diện tập trung ở một số địa phương. 

1.1. Đặc điểm phân bố

* Đặc điểm phân bố quần thể Hoàng liên ô rô

Tại Lâm Đồng, loài Hoàng liên ô rô phân bố hẹp, chỉ có ở Đà Lạt, Lạc Dương; chưa phát hiện  
ở các địa phương khác.

Hoàng liên ô rô thường phân bố tự nhiên ở độ cao trên 1.500 m. Trong tự nhiên, Hoàng liên ô rô 
phân bố tập trung trong khoảng độ cao từ 1.800 m đến trên 1.900 m. Thường hiện diện ven các khe 
suối, nơi có độ ẩm tốt và mọc thành từng đám lớn với diện tích > 300 m2 dưới rừng Thông 3 lá và 
rừng hỗn giao cây lá rộng lá kim; mọc rải rác và thành từng đám nhỏ với khoảng 8-13 cây dưới các 
rừng hỗn giao lá rộng.

Hoàng liên ô rô thường xuất hiện nhiều ở dạng địa hình sườn dốc với tỷ lệ 53,3%, chân đồi là 
33,3% và ở các đỉnh đồi chỉ khoảng 13,3% số ô tiêu chuẩn điều tra.

* Đặc điểm phân bố quần thể Bá bệnh

Tại Lâm Đồng, Bá bệnh phân bố rất rộng ở hầu hết các địa phương (10/12 địa phương), trừ 
Đà Lạt và huyện Đơn Dương. Bá bệnh có biên độ sinh thái rộng, phân bố theo độ cao khoảng  
200-1.129 m, tập trung từ 500-900 m. 

Trong tự nhiên, Bá bệnh thường mọc phân tán theo từng dải và có khi mọc thành cụm khoảng  
3-8 cây ở ven rừng lá rộng. Đặc biệt, thường gặp cây tái sinh loài này trên các nương rẫy mới và 
dưới tán rừng Thông 3 lá.

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG CÂY 
HOÀNG LIÊN Ô RÔ, BÁ BỆNH VÀ ĐẢNG SÂM   DƯỚI TÁN RỪNG THÔNG 3 LÁ TẠI LÂM ĐỒNG
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Tại các vùng phân bố tự nhiên, Bá bệnh thường xuất hiện ở dạng địa hình sườn dốc với tỷ lệ 57%, 
đỉnh đồi là 33% và nơi chân dốc khoảng 10% số ô tiêu chuẩn điều tra.

* Đặc điểm phân bố quần thể Đảng sâm

Đảng sâm phân bố tập trung tại Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng; ở độ 
cao phổ biến từ trên 1.000-1.900 m.

Đảng sâm thường mọc tập trung thành cụm từ 2-10 cây; có khi mọc thành đám, diện tích khoảng 
100 m2. Loài này thường hiện diện ở các trảng cỏ, dưới rừng thưa Thông 3 lá hoặc rừng hỗn giao 
cây lá rộng lá kim.

Trên các dạng địa hình khác nhau từ chân đồi đến đỉnh đồi, Đảng sâm xuất hiện với tần suất gần 
ngang nhau. Tại chân đồi, nơi có tầng mùn sâu, Đảng sâm sinh trưởng trội hơn ở vị trí sườn hoặc 
đỉnh đồi.

Trên cơ sở kết quả điều tra phân bố của 3 loài cây nghiên cứu tại các địa phương trong tỉnh,  
đề tài đã xây dựng bản đồ phân bố cho 3 loài Hoàng liên ô rô, Bá bệnh, Đảng sâm tại Lâm Đồng.

1.2. Đặc điểm lâm học, sinh thái của các quần thể

* Đặc điểm quần thể Hoàng liên ô rô

- Đặc điểm lâm học của các quần thể Hoàng liên ô rô: trong 30 ô tiêu chuẩn có xuất hiện 
loài Hoàng liên ô rô đã điều tra, đã xác định khoảng 45 loài cây gỗ và 14 loài cây bụi, thân thảo  
thường gặp.

Số lượng cây gỗ/các ô tiêu chuẩn 100 m2: từ 18-30 cây, trung bình 16,7 cây/ô. Các loài cây 
gỗ phổ biến gồm: Dẻ móc, Liên đàn, Sóc daltol, Vai Hymalaya, Chân chim núi cao, Tông dù,  
Thông 3 lá, Chơn trà, Quẳn hoa, Sổ giả, Chò xót,…

Cây bụi, thảm tươi gồm các loài phổ biến như: Mua trắng, Ngũ sắc, Sói nhật, Cói bạc, cỏ tranh, 
gừng đỏ, cỏ lá tre,... có độ che phủ biến động từ 35-60%.

Số lượng cây Hoàng liên ô rô/ô tiêu chuẩn 100 m2: từ 8-28 cây, trung bình 15,1 cây/ô.

Về phẩm chất: cây Hoàng liên ô rô thường sinh trưởng trung bình, ít bị sâu, bệnh, nhưng hình 
thân thường xấu, phân cành nhiều, hay đổ ngã. Cây phẩm chất tốt chiếm khoảng 62,9% tổng số 
cây điều tra.

- Đặc điểm sinh thái của các quần thể Hoàng liên ô rô: là loài cây ưa sáng và ưa ẩm, thường mọc 
thành từng đám ven các khe suối ở sườn đồi, hiện diện chủ yếu trên các loại đất feralit vàng đỏ có 
tầng dày > 100 cm và lớp thảm mục từ 2-10 cm.

Các quần thể Hoàng liên ô rô thích hợp với loại đất có thành phần cơ giới trung bình, với tỷ 
lệ cấp hạt sét từ 17,13-26,08%; đất trung tính với pH từ 5,8-6,5; lượng hữu cơ trong đất khá cao  
(từ 2,28-11,03%); N dễ tiêu từ 1,97-3,36 mg/100 g; các chỉ tiêu P2O5, K2O trung bình.

- Đặc điểm tái sinh tự nhiên của Hoàng liên ô rô: qua kết quả điều tra 50 ô tái sinh Hoàng liên ô rô 
nhận thấy phần lớn tập trung ở cấp chiều cao dưới 10 cm (chiếm 77,1%) và giảm nhanh ở cấp chiều 
cao lớn hơn. Chất lượng cây tái sinh từ trung bình đến tốt chiếm 87,4%. Hoàng liên ô rô có hình thức 
tái sinh từ hạt là chủ yếu (chiếm tỷ lệ trên 96% số cây tái sinh); nhưng cũng có khả năng tái sinh từ 
chồi. Các chồi tái sinh thường mọc ra từ thân hoặc gốc các cây bị đổ ngã; đôi khi xuất hiện chồi trên 
một số gốc cây bị cháy do lửa rừng. Tỷ lệ cây tái sinh chồi so với tổng số cây tái sinh khoảng 3,9%.
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* Đặc điểm quần thể Bá bệnh

- Đặc điểm lâm học của các quần thể Bá bệnh: trong 31 ô tiêu chuẩn có xuất hiện loài Bá bệnh đã 
điều tra, thống kê được 51 loài cây gỗ và 17 loài cây bụi, thân thảo thường gặp.

Số lượng cây gỗ/các ô tiêu chuẩn 100 m2: từ 7-18 cây, trung bình 11,6 cây/ô. Các loài cây gỗ phổ 
biến gồm: Dẻ anh, Dẻ rừng, Tai nghé, Thông 3 lá, Sồi lông, Trường, Bưởi bung,… 

Cây bụi, thảm tươi gồm các loài chính: Mua trắng, Sói Nhật, Nứa, Vót dai, Sa nhân trắng, Cỏ lào, 
Hương bài, Dương xỉ,… với độ che phủ từ 40-65%.

Số lượng cây Bá bệnh/ô tiêu chuẩn 100 m2: từ 01-19 cây, trung bình 8,7 cây/ô.

Về phẩm chất: cây sinh trưởng tốt, ít bị sâu, bệnh; tỷ lệ cây phẩm chất tốt chiếm đến 92,2%.

- Đặc điểm sinh thái của các quần thể Bá bệnh: là loài cây ưa sáng và chịu được khô hạn, ít mọc 
theo đám mà thường xuất hiện phân tán ở sườn đồi, nơi đất trống hoặc nương rẫy. Thường hiện 
diện trên đất feralit vàng đỏ hoặc đất đen có tầng dày trung bình và lớp mùn từ 2-10 cm.

Các quần thể Bá bệnh thường xuất hiện trên loại đất thịt, thịt pha sét, đất có thành phần cơ giới 
trung bình đến hơi nặng, với tỷ lệ cấp hạt sét từ 23,9-29,2%; pH từ 5,8-6,3; lượng hữu cơ trong 
đất từ 1,4-22,3%; N dễ tiêu từ 1,49-5,8 mg/100 g; chỉ tiêu P2O5 từ 0,25-0,35 mg/100 g; K2O từ  
0,03-0,73 mg/100 g.

- Đặc điểm tái sinh tự nhiên của Bá bệnh: bá bệnh có thể tái sinh từ hạt và tái sinh chồi gốc, trong 
đó khả năng tái sinh từ hạt là phổ biến. Những nơi do cháy rừng làm chết phần thân bên trên nhưng 
rễ cọc vẫn chưa bị tổn thương; hoặc bị tổn thương phần thân chính (gãy, đổ), trên các taluy đường 
thì sau một thời gian, xuất hiện những chồi non trên các gốc ngã đổ. Cây tái sinh Bá bệnh thường 
tập trung ở chiều cao dưới 10 cm (đến 48,5%). Cây tái sinh có phẩm chất tốt chiếm tỷ lệ đến 74,6%, 
phẩm chất trung bình là 17,0% và cây xấu chỉ khoảng 8,5%.

* Đặc điểm quần thể Đảng sâm

- Đặc điểm lâm học của các quần thể Đảng sâm: trong 30 ô tiêu chuẩn có xuất hiện loài Đảng 
sâm, thường là các trảng cỏ hoặc rừng thưa, số cây gỗ khoảng 18 loài và 11 loài cây bụi, thân thảo 
thường gặp.

Số lượng cây gỗ/các ô tiêu chuẩn 100 m2: từ 4-12 cây, trung bình 7,3 cây/ô. Các loài cây gỗ phổ 
biến gồm: Tai nghé, Thông 3 lá, Sồi lông, Quắn hoa, Chơn trà, Cáp mộc hình sao,…

Cây bụi, thảm tươi có độ che phủ từ 45-65%, với các loài chính: Mua Chevalieri, Bọ mắm, Chân 
voi, Tóp mỡ lá to, Sói nhật, cỏ tranh, gừng đỏ,…

Số lượng cây Đảng sâm/ô tiêu chuẩn biến động từ 3-155 cây, trung bình 54,3 cây/ô.

Đảng sâm thường mọc thành cụm, từ 2-10 cây/cụm, ít khi mọc riêng lẻ.

Về phẩm chất: cây Đảng sâm sinh trưởng tốt, ít bị sâu, bệnh; tỷ lệ cây phẩm chất tốt chiếm trên 
94% tổng số cây điều tra.

- Đặc điểm sinh thái của các quần thể Đảng sâm: các quần thể Đảng sâm thường mọc thành đám 
ở nơi có độ tàn che khoảng 0,6-0,7 và độ ẩm đất cao với tầng đất mùn dày. Đảng sâm xuất hiện phổ 
biến trên loại đất feralit vàng đỏ có tầng dày trên 100 cm và lớp thảm mục hoặc đất mùn dày đến 
30 cm.
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Các quần thể Đảng sâm phân bố tập trung trên loại đất có thành phần cơ giới trung bình, với tỷ 
lệ cấp hạt sét từ 20,53-27,30%; đất trung tính với pH từ 5,8-6,4; lượng hữu cơ trong đất khá cao, 
chiếm tỷ lệ từ 2,42-23,87%; N dễ tiêu từ 0,3-10,53 mg/100 g; P dễ tiêu từ 7,26-33,64 mg/100 g;  
K dễ tiêu từ 1,58-4,84 mg/100 g.

- Đặc điểm tái sinh tự nhiên của Đảng sâm: qua kết quả điều tra tái sinh đã ghi nhận số lượng cây 
tái sinh của loài Đảng sâm từ 50 ô dạng bản là 145 cây (có chiều dài từ < 5-20 cm) với chất lượng 
cây tốt (loại A) đến trên 90%.

2. Tuyển chọn các dòng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh có hàm lượng hoạt chất cao

2.1. Thu mẫu và phân tích hàm lượng một số hoạt chất chính

+ Phân tích Berberine tổng số trong 15 dòng Hoàng liên ô rô: kết quả phân tích bằng kỹ thuật sắc 
ký lỏng cao áp cho thấy, hàm lượng Berberine tổng số trong 15 dòng Hoàng liên ô rô nghiên cứu 
có sự thay đổi khá nhiều: 0,086-0,293% (trên mẫu tươi); 0,182-0,763% (với mẫu khô). Độ ẩm của 
nguyên liệu cũng thay đổi trong khoảng 50-67,65%.

+ Phân tích nhóm hoạt chất Quassinoid trong 15 dòng Bá bệnh: kết quả phân tích bằng phương 
pháp Fingerprint với HPLC cho thấy, tất cả các dịch chiết đều chứa các hợp chất 1, 2, 4, 5 và 8. Với 
các chất 3, 6 và 7 chỉ xuất hiện trong dịch chiết của một số dòng Bá bệnh. Trong đó, các hợp chất  
1 và 2 với thời gian lưu < 3 phút là những hợp chất rất phân cực nên chỉ có thể là dẫn xuất của nhóm 
Quassinoid mang các gốc đường.

2.2. Tuyển chọn các dòng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh có hàm lượng hoạt chất cao

+ Tuyển chọn các dòng Hoàng liên ô rô

Căn cứ kết quả phân tích hoạt chất Berberine tổng số từ 15 dòng Hoàng liên ô rô nghiên cứu, 
dòng HL-D13 do có hàm lượng Berberine tổng số cao nhất, kế đến là các dòng HL-D14, HL-D15, 
HL-D05, HL-D11, HL-D12 có hàm lượng Berberine tổng số > 0,4%. Đề tài đã chọn 6 dòng này làm 
vật liệu cho các nghiên cứu liên quan.

+ Tuyển chọn các dòng Bá bệnh

Qua phân tích nhóm hoạt chất Quassinoid trong 15 dòng Bá bệnh nghiên cứu bằng phương pháp 
Fingerprint với HPLC, chọn 6 dòng Bá bệnh BB-D14, BB-D02, BB-D12, BB-D04, BB-D05, BB-D11 
để nghiên cứu phát triển tiếp theo.

3. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống Hoàng liên ô rô, Bá bệnh

3.1. Kỹ thuật nhân giống Hoàng liên ô rô

* Nhân giống hữu tính

Hạt giống: sử dụng hạt ngay sau khi chế biến xong hoặc bảo quản dưới 6 tháng.

Gieo hạt: xử lý hạt bằng cách ngâm 10 phút trong thuốc tím (KMnO4) nồng độ 0,05% để diệt 
trừ côn trùng và nấm bệnh; vớt ra rửa sạch và đem gieo trên khay cát. Rải hạt đều trên mặt cát và 
phủ lại bằng một lớp cát mịn vừa đủ che hạt. Tưới nước đảm bảo đủ độ ẩm để hạt nảy mầm. Từ  
10-15 ngày, hạt bắt đầu nảy mầm; sau 15 ngày, cây con bắt đầu ra lá thật thì đem cấy vào bầu.

Thành phần ruột bầu và tỷ lệ che sáng: dùng túi bầu PE, kích thước 7 x 14 cm hoặc 8 x 12 cm. 
Thành phần ruột bầu tốt nhất là 75% đất mặt + 25% xơ dừa qua xử lý. Tỷ lệ che sáng là 75%.
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Chăm sóc cây con: tưới nước sạch vào sáng sớm hoặc chiều mát. Hai tháng đầu, tưới 2 lần/ngày; 
sau đó giảm dần lượng nước tưới. Làm cỏ phá váng 15-20 ngày/lần trong 2 tháng đầu, các tháng 
sau 1 lần/tháng.

Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: cây gieo ươm từ 6 tháng tuổi, cao 15-20 cm, đường kính cổ rễ  
> 0,3 cm. Cây cứng khỏe, không bị sâu, bệnh, không bị cụt ngọn, không bị vỡ bầu.

* Nhân giống vô tính: vào mùa mưa (tháng 9-10) cho kết quả giâm hom Hoàng liên ô rô là cao 
nhất, đạt 60% tỷ lệ ra rễ; trong khi ở mùa nắng (tháng 2-3) chỉ đạt 45%. Loại thuốc kích thích ra rễ 
tốt nhất để giâm hom trong mùa mưa là NAA nồng độ 0,5%.

3.2  Kỹ thuật nhân giống Bá bệnh

* Nhân giống hữu tính

Hạt giống: sử dụng hạt ngay sau khi xử lý hoặc sau bảo quản không quá 3 tháng.

Gieo hạt: kỹ thuật tương tự như đối với gieo hạt Hoàng liên ô rô. Hạt bắt đầu nảy mầm sau  
20 ngày gieo; thời gian kết thúc nảy mầm là 35 ngày. Sau 5-7 ngày, hạt bắt đầu ra 2 lá mầm và tiến 
hành cấy vào bầu.

Thành phần ruột bầu và tỷ lệ che sáng: dùng túi bầu PE, kích thước 7 x 14 cm hoặc 8 x 12 cm. 
Thành phần ruột bầu tốt nhất là 75% đất mặt + 25% xơ dừa đã qua xử lý. Tỷ lệ che sáng thích hợp 
là 50%.

Chăm sóc cây con: kỹ thuật áp dụng tương tự như đối với cây con Hoàng liên ô rô.

Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: cây giống khoảng 8 tháng tuổi, có chiều cao 15-20 cm, đường kính 
gốc đạt 0,3-0,4 cm; sinh trưởng tốt, cây cứng khỏe, không bị sâu, bệnh, không bị cụt ngọn, không 
bị vỡ bầu.

* Nhân giống vô tính: thử nghiệm giâm hom cây Bá bệnh (phương pháp tương tự như giâm hom 
Hoàng liên ô rô) sau thời gian theo dõi 3-6 tháng cho thấy, các công thức giâm hom đều không ra rễ. 
Khi giâm hom từ thân, một số hom có hiện tượng ra chồi mới nhưng sau thời gian 1-2 tháng cũng 
dần héo và chết.

4. Biện pháp kỹ thuật, quy trình kỹ thuật gây trồng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh

4.1. Kỹ thuật trồng Hoàng liên ô rô dưới tán rừng

* Sinh trưởng Hoàng liên ô rô trồng dưới tán rừng Thông 3 lá

Tại 4 mô hình thí nghiệm trồng Hoàng liên ô rô dưới tán rừng Thông 3 lá ở các độ tàn che khác 
nhau: 0,3 (MH1); 0,5 (MH2); 0,7 (MH3) và nơi đất trống (MH4). Sau 18 tháng, tỷ lệ sống trên các mô 
hình thí nghiệm đạt trung bình 72,5%. Trong đó MH2 và MH3 có tỷ lệ sống cao nhất là 76,7%; thấp 
nhất là MH4 trên đất trống với tỷ lệ sống đạt 63,3%.

Tăng trưởng chiều cao Hoàng liên ô rô khá chậm, trung bình 7,2-8,4 cm/năm. Trong đó ở MH2 có 
độ tàn che 0,5 có tăng trưởng cao nhất với 8,4 cm/năm.

Sau 18 tháng trồng thử nghiệm, đường kính gốc của cây Hoàng liên ô rô ở các mô hình đạt trung 
bình 0,42 cm. Mô hình cho kết quả sinh trưởng Doo (đường kính gốc) lớn nhất là MH2 với độ tàn che 
0,5 và MH1 với độ tàn che 0,3 là 0,46 và 0,45 cm; kém nhất là ở MH4 trồng trên đất trống có Doo đạt 
0,34 cm.



46Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

Sinh trưởng về đường kính gốc Hoàng liên ô rô rất chậm ở các mô hình thí nghiệm. Tại MH1 và 
MH2, tăng trưởng Doo cao nhất với 0,17 và 0,21 cm/năm.

Kết quả trồng thử nghiệm các dòng Hoàng liên ô rô tuyển chọn dưới tán rừng Thông 3 lá

Từ 6 dòng Hoàng liên ô rô đã được tuyển chọn, tiến hành nhân giống bằng hom và trồng thử 
nghiệm dưới tán rừng Thông 3 lá ở độ tàn che 0,3 và 0,5.

Sau 18 tháng, các dòng Hoàng liên ô rô được tuyển chọn có tỷ lệ sống trung bình trên 73% (ở độ 
tàn che 0,5 là 77,1% và độ tàn che 0,3 là 73,7%). Chiều cao trung bình ở độ tàn che 0,3 là 24,7 cm, 
thấp hơn so với ở độ tàn che 0,5 là 25,5 cm. Đường kính gốc trung bình ở độ tàn che 0,3 là 0,44 cm, 
cao hơn ở độ tàn che 0, 5 là 0,43 cm.

Tuy có sự sai khác về hàm lượng Berberin ở 6 dòng, nhưng trong điều kiện gây trồng thì các chỉ 
tiêu sinh trưởng (tỷ lệ sống, chiều cao, đường kính gốc) không có sự khác biệt rõ rệt về mặt thống 
kê. Do vậy, có thể sử dụng cả 6 dòng Hoàng liên ô rô đã được tuyển chọn để gây trồng sản xuất 
dưới tán rừng Thông 3 lá ở độ tàn che từ 0,3-0,5.

* Sinh trưởng Hoàng liên ô rô trồng dưới tán rừng hỗn giao lá rộng

Sau 18 tháng trồng thử nghiệm Hoàng liên ô rô dưới tán rừng lá rộng có độ tàn che 0,8 cho thấy, 
tỷ lệ sống của cây chỉ đạt 57,3%; chiều cao cây tăng từ 14,5 cm lên 23,2 cm (tăng 5,8 cm/năm). Về 
đường kính gốc tăng từ 0,25 cm lên 0,43 cm (tăng 0,18 cm/năm). So sánh với kết quả ở các mô 
hình thí nghiệm trồng dưới tán rừng Thông 3 lá nhận thấy cây Hoàng liên ô rô trồng dưới tán rừng 
hỗn giao lá rộng sinh trưởng về chiều cao và đường kính gốc chậm hơn so với trồng dưới tán rừng 
Thông 3 lá ở độ tàn che 0,3-0,5.

4.2. Kỹ thuật trồng cây Bá bệnh trồng dưới tán rừng

* Sinh trưởng cây Bá bệnh trồng dưới tán rừng Thông 3 lá

Sau 18 tháng trồng thử nghiệm cây Bá bệnh dưới tán rừng Thông 3 lá và trên đất trống, tỷ lệ sống 
trên các mô hình thí nghiệm đạt trung bình là 71,4%. Tại MH4 có tỷ lệ sống cao nhất là 76,7%, thấp 
nhất là MH3 trồng dưới độ tàn che 0,7 tỷ lệ sống đạt 66,7%. 

Chiều cao cây đạt trung bình 16,8 cm; lớn nhất ở MH1 độ tàn che 0,3 chiều cao trung bình là  
17,2 cm, kế đến là MH4 với 17,0 cm và thấp nhất là ở MH3 độ tàn che 0,7 chiều cao đạt 16 cm.

Tốc độ tăng trưởng chiều cao của cây Bá bệnh rất chậm, sau 18 tháng trồng tăng trưởng H bình 
quân khoảng 4,7 cm. Ở MH4 và MH3 có tăng trưởng khá nhất với khoảng 4,8-4,9 cm/năm.

Sau 18 tháng trồng thử nghiệm, Doo của Bá bệnh ở các mô hình thí nghiệm đạt trung bình  
0,35 cm. Mô hình cho kết quả sinh trưởng tốt nhất là MH1 độ tàn che 0,3 và MH2 độ tàn che 0,5, 
đường kính gốc đạt 0,36-0,40 cm; kém nhất là MH3 độ tàn che 0,7 với Doo là 0,32 cm.

Kết quả trồng thử nghiệm các dòng Bá bệnh được tuyển chọn dưới tán rừng Thông 3 lá

Từ 6 dòng Bá bệnh đã được tuyển chọn, trồng thử nghiệm dưới tán rừng Thông 3 lá ở độ tàn che 
0,3 và 0,5. Sau 18 tháng trồng cho thấy tỷ lệ sống trung bình khi trồng dưới độ tàn che 0,5 là 77,1%; 
ở độ tàn che 0,3 là 72,5%. Chiều cao trung bình ở độ tàn che 0,5 đạt 17,6 cm; dưới độ tàn che  
0,3 (16,8 cm); Doo của Bá bệnh khi trồng dưới độ tàn che 0,3 lại cao hơn (0,38 cm) so với ở độ tàn 
che 0,5 (0,34 cm).
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* Sinh trưởng cây Bá bệnh trồng dưới tán rừng hỗn giao lá rộng

Sau 18 tháng trồng thử nghiệm cây Bá bệnh dưới tán rừng lá rộng có độ tàn che 0,7 cho thấy tỷ 
lệ sống của Bá bệnh còn 60%, chiều cao cây tăng từ 12,4 cm lên 17,6 cm (tăng 5,2 cm/năm); đường 
kính gốc tăng từ 0,21 cm lên 0,30 cm (tăng 0,09 cm).

Từ các quan sát tại hiện trường nhận thấy so với các mô hình thí nghiệm dưới tán rừng Thông  
3 lá, cây Bá bệnh trồng dưới tán rừng hỗn giao lá rộng thì tỷ lệ sống thấp hơn (một phần do côn trùng 
phá hại), các chỉ tiêu H (chiều cao) và Doo thấp so với ở các mô hình trồng dưới tán rừng Thông 3 lá 
ở độ tàn che 0,3 và 0,5; gần tương đồng với các chỉ tiêu theo dõi ở mô hình trồng dưới rừng Thông 
3 lá với độ tàn che 0,7.

4.3. Xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng cây Hoàng liên ô rô, Bá bệnh dưới tán rừng  
tự nhiên

* Đặc điểm quần xã thực vật ở các địa điểm nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu của Hoàng liên ô rô thuộc kiểu rừng hỗn giao Thông 3 lá và cây lá rộng tại 
Lang Biang. Mật độ lâm phần 1.180 cây/ha, độ tàn che 0,4-0,6.

Địa điểm nghiên cứu cho Bá bệnh tại Lang Hanh, trong kiểu rừng hỗn giao lá rộng nửa thường 
xanh. Mật độ lâm phần 840 cây/ha; độ tàn che tán rừng 0,5-0,6.

* Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đến tái sinh tự nhiên của Hoàng liên ô rô

Qua nghiên cứu cho thấy, bên cạnh số lượng cây tái sinh tăng lên thì chất lượng cây tái sinh 
Hoàng liên ô rô cũng tăng tương ứng (tỷ lệ cây khỏe khoảng 14-20%). Từ tháng 6-10 hàng năm, 
mật độ tăng mạnh; từ tháng 11-5 năm sau thì giảm nhanh. Nguyên nhân là do thời điểm từ tháng 
6-9 mưa nhiều, thuận lợi cho hạt giống nảy mầm. Ngược lại, thời điểm từ cuối tháng 11-5 năm sau 
là mùa khô, cây con có bộ rễ chưa đủ dài để bám xuống lớp đất, cây không hút được nước dưới đất 
và bị chết nhiều.

Tại ô tiêu chuẩn không tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh, sau thời gian theo dõi nhận thấy số 
lượng cây tái sinh lâm phần không cao, từ 420 cây/ô lên 505 cây/ô; cây tái sinh của Hoàng liên ô rô 
tăng từ 86 cây/ô lên 102 cây/ô.

* Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đến tái sinh tự nhiên Bá bệnh

Nghiên cứu tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm xúc tiến tái sinh tự nhiên cây Bá bệnh tại 
rừng tự nhiên ở Lang Hanh bằng các tác động: phát dọn thực bì (ô tiêu chuẩn 1), mở tán rừng (ô tiêu 
chuẩn 2), phát dọn thực bì kết hợp trồng bổ sung (ô tiêu chuẩn 3) và không tác động (ô tiêu chuẩn 
4). Sau thời gian 2 năm, nhận thấy các biện pháp tác động đã có ảnh hưởng tích cực đến lớp cây tái 
sinh; chất lượng cây tái sinh được cải thiện rõ rệt (tỷ lệ cây khỏe tăng lên khoảng 15%).

4.4. Xây dựng quy trình kỹ thuật gây trồng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, góp ý của các nhà khoa học, quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên 
môn qua 2 hội thảo khoa học tổ chức tại Đà Lạt, bước đầu đề tài đã đề xuất 2 quy trình kỹ thuật gây 
trồng Hoàng liên ô rô, Bá bệnh dưới tán rừng Thông 3 lá tỉnh Lâm Đồng. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Tiến Thắng; ThS. Nguyễn Công Vân

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Vườn Quốc 
gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận

Đối tượng nghiên cứu

Bò F1 nghi ngờ lai là con lai giữa bò tót đực (Bos gaurus) và bò cái nhà (Bos taurus) thu thập từ 
các nông dân tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả nghiên cứu

1. Nghiên cứu giám định di truyền 

1.1. Nghiên cứu giám định DNA gen di truyền

- Kết quả tách chiết DNA tổng số

DNA tổng số từ các mẫu mô tai của 6 mẫu bê được tách chiết theo phương pháp đã mô tả và 
được điện di kiểm tra trên gel agarose 1%. 

Kết quả tách DNA tổng số từ mô tai của 6 mẫu bê

- Kết quả giám định bò đực nghi lai bằng các gen đặc trưng trên NST giới tính Y

Để phân biệt bê đực nghi lai với bê đực nhà cũng như với bê cái, cặp mồi YF1/YR1 được thiết kế 
dựa vào những vùng có trình tự nucleotide khác nhau trên gen ZFY của bò tót (Bos gaurus) và bò 
nhà (Bos taurus) nhằm khuếch đại một đoạn gen có kích thước dự kiến là 592 bp.

NGHIÊN CỨU GIÁM ĐỊNH DI TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG
 PHÁT TRIỂN CỦA BÒ LAI F1 GIỮA BÒ TÓT (BOS GAURUS)
VÀ BÒ NHÀ (BOS TAURUS) TẠI VÙNG RỪNG GIÁP RANH 

TỈNH NINH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG



49Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

Đoạn gen ZFY khuếch đại ở mẫu bê đực nghi lai sau khi được giải trình tự có kích thước 592 bp. 
Qua so sánh với các trình tự có sẵn trên Ngân hàng gen quốc tế cho kết quả độ tương đồng 100% 
so với trình tự gen của loài bò tót (Bos gaurus) có mã số DQ336539.

Đối với mẫu bê đực nhà, đoạn gen ZFY có kích thước 592 bp sau khi giải trình tự cũng được so 
sánh với các trình tự trên Ngân hàng gen quốc tế cho thấy, đoạn gen ZFY ở bê nhà độ tương đồng 
99% so với trình tự đã công bố của loài bò nhà (Bos taurus) với mã số DQ336536.

- Kết quả giám định bằng các chỉ thị SSR đặc trưng cho bò tót đực

Kết quả điện di sản phẩm PCR với chỉ thị SSR-BM861 trên gel polyacrylamide 6% cho thấy,  
ở 4 mẫu bê cái không xuất hiện băng DNA được khuếch đại, trong khi đó ở mẫu bê đực nghi lai và 
bê đực nhà xuất hiện 2 băng DNA đặc trưng có kích thước tương ứng khoảng 170 bp và 160 bp.

Kết quả so sánh trình tự cho thấy, đoạn DNA được khuếch đại ở bê đực nghi lai có kích thước 
172 bp; còn đoạn DNA được khuếch đại ở bê đực nhà là 156 bp với 16 bp ngắn hơn là các trình tự 
GT lặp lại liên tục. Sự khác biệt này là do sự khác nhau giữa các đoạn lặp lại đơn giản trên nhiễm 
sắc thể Y của bò tót và nhiễm sắc thể Y của bò nhà.

- Kết quả giám định con lai bằng gen trên NST sinh dưỡng

Để phân biệt giữa bê nghi lai và bê nhà, 1 cặp mồi PGF1/PGR1 được thiết kế dựa trên vùng gen 
POU1F1 nằm trên nhiễm sắc thể số 1 của bò tót để khuếch đại 1 đoạn gen có kích thước dự kiến 
675 bp. Cặp mồi PGF1/PGR1 được thiết kế đặc hiệu cho bò tót nên những mẫu bê nhà sẽ không có 
băng DNA được khuếch đại.

Kết quả so sánh trình tự đoạn gen POUF1 của bê đực nghi lai cho thấy độ tương đồng 99% so 
với loài bò tót (Bos gaurus), mã số AY770685; trình tự đoạn gen POUF1 của mẫu bê cái nghi lai số 
3 cũng có độ tương đồng 99% so với trình tự đã công bố trên Ngân hàng gen quốc tế của loài bò 
tót, mã số AY770685.

Để khẳng định các con bê nghi lai có mang bộ nhiễm sắc thể 1n của bò nhà, cặp mồi PTF1/PTR1 
được thiết kế để khuếch đại vùng gen POUF1 có kích thước 675 bp của bò nhà (Bos taurus). Kết 
quả PCR với cặp mồi PTF1/PTR1 cho thấy, ở cả mẫu bê nhà thuần chủng và bê nghi lai đều xuất 
hiện băng DNA có kích thước dự kiến khoảng 700 bp.

Các băng DNA xuất hiện ở mẫu bê cái nghi lai số 3 và mẫu bê đực nhà được tinh sạch, gắn vào 
vector tách dòng pBT, sau đó xác định trình tự. Đoạn gen POUF1 của 2 mẫu sau khi được xác định 
trình tự có kích thước là 675 bp. So sánh trình tự cho thấy, trình tự đoạn gen POUF1 được khuếch 
đại bằng cặp mồi PT1F/PT1R ở mẫu bò cái nghi lai số 3 có độ tương đồng 99% so với trình tự gen 
POUF1 có mã số AY770688 của loài bò nhà.

Như vậy, có thể khẳng định sử dụng cặp mồi PGF1/PGR1 có thể phân biệt giữa những con bê lai 
và bê nhà. Đồng thời với việc sử dụng cặp mồi PTF1/PTR1 có thể chứng minh những con bê nghi 
lai là con lai dị hợp nên mang cả cặp nhiễm sắc thể của bò nhà và bò tót.

1.2. Phân tích giám định Karyotype bộ NST 

1.2.1. Phân tích Karyotype bò nhà

Bò cái nhà, Karyotype bộ NST lưỡng bội 2n = 60, trong đó có 29 cặp NST thường tâm mút và  
1 cặp NST giới tính XX tâm lệch.
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Bò đực nhà, Karyotype bộ NST lưỡng bội 2n = 60, trong đó có 29 cặp NST thường tâm mút và  
1 cặp NST giới tính X tâm lệch.

Tiến hành xử lý nền tiêu bản, làm sáng và phân tích Karyotype, thấy rõ NST số 28 chính là đoạn 
vai ngắn ở NST số 2 (Rob2/28) đơn lẻ; nếu hình dung giả định NST số 2 cũng phân tâm thì cả cặp 
NST số 28 sẽ xuất hiện - nghĩa là bộ NST 2n = 60 điển hình của bò nhà. Trong trường hợp này do 
hiệu ứng hợp tâm mà 1 NST số 28 đơn lẻ bị gắn trở lại với NST số 2 mà Rob 2/28 tạo nên lệch bội 
như vậy.

1.2.2. Phân tích karyotype Bò F1 lai bò tót

- Bò đực F1: có 7 cá thể được khảo sát. Cả 7 bò đực F1 lai bò tót đều có bộ NST giống nhau, với 
2n = 58; các bò đực F1 này có bộ NST giới tính đồng nhất có cấu trúc XY, trong đó NST X có tâm 
lệch và NST Y có tâm mút.

Kết quả rất quan trọng nếu để ý rằng trong các cặp NST số 1 và 2 chỉ có 1 NST tâm lệch, 1 NST 
tâm mút và tương ứng là xuất hiện các NST số 28 và số 29 đơn lẻ. Đây là biểu hiện và minh chứng 
rõ ràng là bò tót bố đã “đóng góp” 1 NST và bò mẹ nhà cũng “đóng góp” 1 NST cho các cặp NST 
của đời con F1. 

- Bò cái F1: có 4 cá thể được khảo sát phân tích. Qua các tài liệu tham khảo, bò tót (Bos gaurus) 
có bộ NST lưỡng bội 2n = 56, trong đó có 25 cặp NST thường tâm mút, cặp NST thường số 1 và 2 
có tâm lệch, NST giới tính X có tâm lệch. Như vậy, cùng với kết quả phân tích Karyotype cho thấy 
cá thể bò nhà có 2n = 60; các cá thể bò nghi là F1 lai bò tót có 2n = 58.

Như vậy: Từ nghiên cứu giám định DNA di truyền và nghiên cứu phân tích Karyotype bộ NST, đã 
xác định được các bò nghi lai bò tót của đề tài (và của quần thể bò nghi lai trong khu vực nghiên cứu) 
chính là bò F1 lai giữa bò tót đực (Bos gaurus) và bò cái nhà (Bos taurus).

2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng

Bò F1 lai bò tót khi 12-24 tháng tuổi có khối lượng hơn hẳn bò vàng, nhưng kém bò lai Sind; nhưng 
lúc trưởng thành trên 4 năm tuổi, bò F1 có khối lượng vượt trội so với bò vàng và bò lai Sind. Có lẽ 
đây là ưu thế lai của con lai giữa bò tót với bò nhà trong điều kiện chăn nuôi thông thường, không vỗ 
béo. Điều này tương tự như quy luật sinh trưởng của động vật hoang dã, có khối lượng cơ thể tích 
lũy lớn và thời gian trưởng thành kéo dài so với vật nuôi đã được thuần dưỡng lâu đời.  

3. Nghiên cứu khả năng sinh sản 

3.1. Khả năng sinh sản của bò cái F1 lai bò tót

Sử dụng tinh đông lạnh của bò đực giống bò Brahman thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái F1 lai bò 
tót để tạo ra đàn bê lai 25% máu bò tót.

Chưa có bò cái F1 lai bò tót được thụ tinh nhân tạo do 3 bò cái (số 06, 07 và 08) đã trưởng thành 
trên 2 năm tuổi, động dục nhiều lần, nhưng không đưa vào chuồng ép được do bản tính đàn bò F1 
lai bò tót còn mang nhiều tính hoang dã, khá hung dữ và khó tiếp cận nên việc huấn luyện đưa vào 
chuồng và chuồng ép rất khó khăn. 

3 bò cái F1 (số 06, 07 và 08) này được đưa vào thực hiện tự giao trong dòng trước; và được thực 
hiện thụ tinh nhân tạo với tinh bò Brahman sau khi xác định kết quả tự giao trong dòng. 
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Tuy nhiên, có 1 bò cái F1 lai bò tót của nông dân được phối giống trực tiếp với bò đực nhà đã đẻ 
1 bê cái có 25% máu bò tót. Phân tích Karyotype bộ NST bê này có 2n = 60. Điều này đã chứng 
minh các bò cái F1 lai bò tót có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ bò có 25% máu bò tót và bộ NST 
cân bằng 2n = 60.

3.2. Khả năng sinh sản của bò đực F1 lai bò tót

Sử dụng bò đực F1 lai bò tót phối giống trực tiếp với đàn bò cái nền để tạo ra đàn bò lai có 25% 
máu bò tót. Hiện nay, trong 5 cá thể đực bò F1 lai bò tót trưởng thành; đề tài sử dụng 2 bò đực cho 
phối giống các bò nền.

Đàn bò cái Brahman làm nền được mua và mang về trại vào mùa khô, thiếu dinh dưỡng nên hầu 
hết chậm động dục. Năm 2015, có 1 bò cái Angus - Brahman số 922 được phối giống trực tiếp bằng 
bò đực F1 lai bò tót, nhưng không có chửa; năm 2016 có 2 bò cái nền Brahman số 9 và Angus - 
Brahman số 888 được phối giống và đang chờ khám chửa. Hiện đang tiếp tục theo dõi để đánh giá 
khả năng hữu thụ của các bò đực F1 lai bò tót qua phối giống có chửa các bò cái nền. Điều này chưa 
thể chứng minh bò đực F1 lai bò tót có khả năng sinh sản.

Sử dụng bò đực nhà phối giống bò cái F1 cho khả năng hữu thụ cao hơn hơn F1 x F1 (phối giống 
cận huyết - cùng cha khác mẹ) rất nhiều. 

Tuy nhiên, thực tiễn rất phức tạp và có nhiều yếu tố bất ngờ, mọi khả năng đều có thể xảy ra, do 
đó phải kiên trì và tích cực thực nghiệm lai tạo với đàn bò cái nền tăng cường trong thời gian tới.

3.3. Khả năng tạo ra đàn bê F2 có 50% máu bò tót

Thực hiện phương pháp phối giống trực tiếp, cận huyết thống giữa bò đực F1 lai bò tót và bò cái 
F1 lai bò tót (cùng cha khác mẹ).

Theo dõi cho thấy, cả 3 bò cái F1 có chu kỳ động dục bình quân 21 ngày. Thời gian động dục 
khoảng 24 giờ. Bò cái động dục đều cho bò đực phối giống trực tiếp.

Tuy nhiên, các lần động dục của các bò cái F1 đều lặp lại theo chu kỳ; nhưng có các lần động dục 
cái không ổn định, có thời gian không liên tục tương đương từ 2-15 chu kỳ.

Trong thí nghiệm, đàn bò cái F1 được chăn nuôi cách ly có kiểm soát, theo dõi phối giống; số lần 
và kết quả phối giống của các bò cái F1 được ghi nhận chính xác; các bò cái sau thời gian không 
động dục sau 3 tháng được phối giống, khám chửa qua trực tràng xác định chưa có bò cái nào có 
thai. Nguyên nhân do bất dục di truyền. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Trung

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Đà Lạt

Mục tiêu của đề tài

- Xác định nguồn gốc, hàm lượng và khả năng xâm nhiễm của Asen (As) trong môi trường nước 
ngầm tại 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Nghiên cứu điều tra 
bổ sung về nước mặt tại 3 huyện trên.

- Xây dựng 3 mô hình xử lý As theo các mức hàm lượng khác nhau tại các khu vực xác định, có 
lắp đặt thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của As trong nước tại 3 huyện kinh tế trọng 
điểm phía Nam của tỉnh là Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Kết quả nghiên cứu

1. Chất lượng nước mặt tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên 

Hầu hết các mẫu nước mặt thu thập nghiên cứu trên địa bàn 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và  
Cát Tiên đều không có dấu hiệu nhiễm asen.

2. Kết quả phân tích đất đá trầm tích xung quanh khu vực nghiên cứu thuộc 3 huyện  
Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

Qua quá trình nghiên cứu từ nước mặt, đất đá trầm tích và khảo sát các vùng hoạt động kinh tế 
xung quanh khu vực nghiên cứu cho thấy không có nhà máy hay tác động nhân tạo nào có thể gây 
nhiễm asen cho khu vực nghiên cứu.

3. Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên

3.1. Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm tại huyện Đạ Huoai

Trong 35 mẫu nước thu được (23 mẫu nước giếng khoan và 12 mẫu nước giếng đào) có mẫu 
nước của 1 giếng khoan nhiễm asen trên ngưỡng cho phép theo QCVN 01:2009/BYT là mẫu  
ĐH-TT 10 có hàm lượng asen 0,012 mg/L.

Khi so sánh chất lượng nước giữa hai mùa, đa phần các giếng đào có hàm lượng sắt có chiều 
hướng tăng cao trong mùa nắng. Riêng giếng khoan bị nhiễm asen thì hàm lượng asen cũng cao 
hơn trong mùa nắng nhưng không đáng kể.

3.2. Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm tại huyện Đạ Tẻh

Qua kết quả khảo sát 59 mẫu nước ngầm thu thập tại các xã của huyện Đạ Tẻh cho thấy: các 
mẫu nước bị ô nhiễm amoni, kim loại như sắt (Fe) tập trung tại xã Quốc Oai, Quảng Trị, Đạ Kho,  
Đạ Pal, Đạ Lây.

NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC, KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM CỦA ASEN 
TRONG NƯỚC NGẦM Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
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Có tổng cộng 16/40 mẫu nước giếng khoan thuộc các tầng chứa nước bị nhiễm asen cao hơn 
quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT cho phép. Phát hiện ô nhiễm As nghiêm trọng ở các mẫu nước  
ĐT-ĐL 04 (thôn Hương Bình 2, xã Đạ Lây); ĐT-QT 02, ĐT-QT 05, ĐT-QT 08 (xã Quảng Trị);  
ĐT-TH 06 (xã Triệu Hải). Mức độ vượt ngưỡng từ 10-45 lần, trong đó mẫu ĐT-ĐL 04 ô nhiễm As 
đến 42 lần.

Có 1 mẫu nước từ giếng khoan (ĐT-QT 08) bị nhiễm asen rất cao, vượt quy chuẩn  
QCVN 01:2009/BYT cho phép lên đến 82 lần.

Trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, xã Quảng Trị có tỷ lệ giếng khoan bị nhiễm asen cao nhất.

3.3. Ô nhiễm asen trong các tầng nước ngầm thuộc huyện Cát Tiên

Kết quả phân tích 66 mẫu nước, bao gồm nước giếng đào và nước giếng khoan cho thấy: các 
mẫu nước từ giếng đào độ sâu trung bình từ 5-15 m thuộc tầng chứa nước Đệ tứ có hàm lượng asen 
khá thấp, từ 0-0,005 mg/L; thấp hơn QCVN 01:2009/BYT quy định cho nước sinh hoạt. 

Đối với 29 mẫu nước giếng khoan, chiều sâu trung bình của các giếng khoan từ 15-70 m,  
có 9 mẫu có hàm lượng asen cao hơn quy chuẩn cho phép. Trong đó, mẫu nước thu tại xã Gia Viễn 
(CT-GV 03) có hàm lượng asen cao hơn quy chuẩn cho phép đến 10 lần; đặc biệt có giếng cao hơn 
đến 45 lần so với quy chuẩn (CT-TN 04). Tại xã Gia Viễn và thị trấn Cát Tiên, những giếng khoan 
càng sâu thì mức độ ô nhiễm asen càng cao.

Đối với 5 mẫu nước giếng khoan, thuộc hệ tầng chứa nước bazan thuộc xã Đồng Nai Thượng với 
độ sâu trung bình các giếng khoan là 180 m chất lượng nước tốt, chỉ có 1 giếng nhiễm asen nhẹ.

Những giếng khoan có mức độ ô nhiễm asen cao thì Eh có giá trị âm. Các giá trị Eh của những 
giếng này dao động từ (-1,4) đến (-186). Tại các giếng khoan của các xã Gia viễn, Tư Nghĩa và thị 
trấn Cát Tiên, mức độ ô nhiễm asen cao song song với mức độ ô nhiễm amoni.

Trong nước ngầm, môi trường yếm khí (thiếu oxy), hàm lượng As(III) cao hơn As(V), hàm lượng 
ion sắt thì Fe2+ chiếm ưu thế hơn so với Fe3+.

Khi so sánh kết quả phân tích của mẫu nước lấy ở giai đoạn mùa nắng cho thấy, hàm lượng 
asen trong các giếng khoan bị nhiễm được phát hiện trong mùa mưa thì trong mùa nắng cũng có 
tăng lên không đáng kể; riêng các giếng đào thì hàm lượng sắt tăng hơn so với mùa mưa. Từ điều 
đó cho thấy có sự pha loãng trong các mạch nước ngầm, nước ngấm vào cũng có thể cung cấp 
thêm oxy (dạng oxy hòa tan), chính vì thế mà hàm lượng N-NH+

4 tại các giếng khoan trong mùa 
mưa cũng thấp hơn mùa nắng, riêng các giếng đào do nước mưa rửa trôi các nước thải chất thải bổ  
sung vào. 

3.4. So sánh các kết quả phân tích giữa các trung tâm phân tích có uy tín trong tỉnh

Để có số liệu khách quan và đáng tin cậy, đề tài gửi các mẫu nước ngầm có hàm lượng asen cao 
cho Trung tâm Phân tích của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận 
Chất lượng thuộc Sở KH&CN Lâm Đồng, Viện Nghiên cứu Môi trường - Trường Đại học Đà Lạt.

Qua kết quả phân tích đối chiếu cho thấy kết quả phân tích tại Viện Nghiên cứu Môi trường - 
Trường Đại học Đà Lạt không sai lệch nhiều so với hai trung tâm phân tích kể trên (% tái lập nhỏ hơn 
5%). Vậy kết quả phân tích của đề tài là đáng tin cậy.
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4. Nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm asen đối với nước ngầm 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên

4.1. Vị trí khoan và lấy mẫu

- Tại huyện Đạ Tẻh: 

+ Xã Đạ Lây: giếng ĐT-ĐL 06: E 0464135; N 01275319 và ĐT-ĐL 07: E 0464197; N 01275341.

+ Xã Quảng Trị: giếng ĐT-QT 08: E 0471779; N 01271875 và ĐT-QT 09: E 0471828; N 01271932.

+ Xã Triệu Hải: giếng ĐT-TH 10: E 0474386; N 01272951. 

- Tại huyện Cát Tiên: 

+ Xã Gia Viễn: giếng CT-GV 01: E 0458465; N 01285990 và CT-GV 02: E 0458666; N 01285584.

+ Thị xã Tư Nghĩa: giếng CT-TN 05: E 0461124; N 01277537.

+ Thị trấn Cát Tiên: giếng CT-TCT 03: E 0458019; N 01279581 và CT-TT 04: E 0459227;  
N 01276961.

4.2. Nguồn gốc ô nhiễm asen tại huyện Cát Tiên

Tại huyện Cát Tiên, hàm lượng asen cao ở cả 2 tầng chứa nước Holocene (adQ) và tầng 
Pleistocene (J2ln). 

Nguồn gốc gây ô nhiễm asen vào trong nước ngầm ở các giếng có hàm lượng asen cao tại Cát 
Tiên là từ trầm tích và từ dạng khoáng sắt ngậm asen theo các cơ chế sau:

- Khử hòa tan các hydoxit sắt hấp phụ As trên bề mặt goethite và khử hòa tan các dạng khoáng 
sắt nghèo asen. Tác nhân khử là các vật chất hữu cơ tự nhiên CH2O hòa tan trong nước ngầm 
qua quá trình thẩm thấu giữa các tầng chứa nước, đối với giếng khoan CT-GV 01, CT-GV 02 và  
CT-TN 05.

- Khử hòa tan As bị hấp phụ trên bề mặt các hạt phù sa trầm tích do hoạt động của một số chủng 
vi khuẩn như Geospirillum barnesii đối với giếng khoan CT-TCT 03 và CT-TT 04.

4.3. Nguồn gốc ô nhiễm asen tại huyện Đạ Tẻh

Tại huyện Đạ Tẻh, hàm lượng asen cao ở cả 2 tầng chứa nước Holocene (adQ) và tầng  
Pleistocen (J2ln).

Nguồn gốc ô nhiễm asen vào trong nước ngầm tại Đạ Tẻh là từ trầm tích và từ dạng khoáng sắt 
ngậm asen theo các cơ chế sau:

- Khử hòa tan các Hfo hấp phụ asen trên bề mặt các hạt phù sa trầm tích do các hoạt động của 
một số chủng vi khuẩn như Geospirillum barnesii.

- Khử hòa tan các hydoxit sắt (Hfo) hấp phụ As trên bề mặt của Hfo là Goethite, Schwertmannitevà 
đá trầm tích Phyllite/Slate. Khử hòa tan các dạng quặng chứa oxy nghèo asen là quặng Haematite 
và tác nhân khử là các vật chất hữu cơ tự nhiên CH2O hòa tan trong nước ngầm qua quá trình thẩm 
thấu liên thông giữa các tầng chứa nước. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Quốc Chính

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính in-vitro cây Phúc bồn tử biến dị không gai và cây rau 
Bép để mở rộng sản xuất.

- Đưa vào bộ sưu tập nguồn gen, lưu giữ 50 bình giống gốc cây rau Bép và 50 bình giống cây 
Phúc bồn tử không gai.

- Trồng thử nghiệm 2.000 cây Phúc bồn tử không gai tại huyện Đức Trọng và 500 cây rau Bép tại 
huyện Đam Rông.

Kết quả nghiên cứu

1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật

Kế thừa một số kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án về cây Phúc bồn tử đã được nghiệm thu, 
các cơ sở nghiên cứu khoa học, tài liệu hiện có và thực nghiệm tại phòng thí nghiệm, vườn ươm, 
đề tài đã hoàn thiện Quy trình kỹ thuật nhân giống in-vitro, ex-vitro, trồng và chăm sóc ngoài đồng 
ruộng cây Phúc bồn tử không gai đảm bảo cơ sở khoa học; xây dựng quy trình nhân giống cây rau 
Bép in-vitro, ex-vitro, trồng và chăm sóc cây rau Bép ngoài đồng ruộng.

2. Cây Phúc bồn tử không gai và cây rau Bép

2.1. Cây Phúc bồn tử không gai

Đề tài đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu cây Phúc bồn tử không gai tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng.

Sử dụng Ca(OCl)2 10% để vào mẫu cây Phúc bồn tử không gai trong thời gian 15 phút.

Kế thừa môi trường nhân nhanh là ½ MS có bổ sung 30 g/l đường saccharose; 8 g/l agar; bổ sung 
thêm 0,7 mg/l BAP + 0,2 mg/l IBA; môi trường ra rễ cây Phúc bồn tử không gai là ½ MS có bổ sung 
0,2 mg/l IBA + 0,3 mg/l than hoạt tính.

2.2. Cây rau Bép

2.2.1. Ảnh hưởng của tổ hợp BA và NAA đến khả năng tái sinh chồi của cây rau Bép in-vitro

Cây rau Bép ở nồng độ BA 1 mg/l, NAA 0,2 mg/l cho số chồi cao nhất, chiều cao chồi đạt 10,6 cm, 
cây sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh, gân xanh và tỷ lệ mẫu hình thành chồi đạt 85%. 

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY PHÚC BỒN TỬ (RUBUS SP.) 
BIẾN DỊ KHÔNG GAI PHÁT HIỆN Ở ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG 

VÀ CÂY RAU BÉP (GNETUM GNEMON)
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2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA, NAA, IAA và BA kết hợp với NAA đến sự tái sinh rễ in-vitro

Tất cả các chồi cây cấy trên môi trường không có chất kích thích sinh trưởng và môi trường có bổ 
sung 0,5-2 mg/l IBA hoặc NAA hoặc IAA đều không tái sinh rễ. Các chồi cây ở các môi trường trên 
không tái sinh rễ nhưng vẫn sinh trưởng tăng chiều cao và chồi cây có màu xanh đậm. Điều này cho 
thấy, IBA, NAA và IAA (0,5-2 mg/l) không thích hợp tái sinh rễ in-vitro cây rau Bép.

Trong nghiên cứu này, BA (0-2 mg/l) kết hợp 0,2 mg/l NAA, kết quả cho thấy các chồi cây tái sinh 
rễ, tuy nhiên ở những môi trường khác nhau thì tỷ lệ tái sinh rễ khác nhau, tỷ lệ tái sinh rễ không cao. 
Ở môi trường chứa 1 mg/l BA và 0,2 mg/l NAA có tỷ lệ tái sinh rễ cao nhất là 35%; ở các môi trường 
khác, tỷ lệ tái sinh rễ từ 10-20%. Kết quả này cũng cho thấy, khi tăng nồng độ BA thì số rễ tăng lên 
nhưng chiều dài rễ giảm xuống.

Như vậy, IBA, NAA và IAA không thích hợp đến sự tái sinh rễ in-vitro, nhưng khi 1 mg/l BA kết hợp 
0,2 mg/l NAA thì thúc đẩy sự tái sinh rễ in-vitro cây rau Bép.

3. Giai đoạn vườn ươm

3.1. Cây Phúc bồn tử không gai

Sau khi tạo được cây Phúc bồn tử in-vitro hoàn chỉnh (chiều cao cây đạt 2,5-3 cm, 4-6 lá và cây 
có rễ dài 1-1,5 cm), đề tài tiến hành chuyển cây ra vườn ươm.

Để đánh giá khả năng thích nghi của cây Phúc bồn tử không gai in-vitro giai đoạn sau ống nghiệm, 
đề tài tiến hành trồng thử nghiệm trên một số loại giá thể có phối trộn với các thành phần như sau:

- Đất + phân bò (tỷ lệ 5:5) (T1)

- Đất + phân bò (tỷ lệ 6:4) (T2)

- Đất + phân bò (tỷ lệ 7:3) (T3)

- Đất + vụn xơ dừa (tỷ lệ 5:5) (T4)

- Vụn xơ dừa (100%) (T5)

Trước khi trồng trực tiếp ra ngoài môi trường đất, ống nghiệm chứa cây Phúc bồn tử con đã 
có rễ được đưa ra ngoài vườn ươm với ánh sáng tự nhiên đã được che mát 70% trong thời gian  
3-5 ngày, với mục đích làm cho cây con in-vitro quen dần với ánh sáng tự nhiên trước khi được trồng 
chính thức trong môi trường đất.

Theo dõi khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây Phúc bồn tư không gai sau 60 ngày trồng và 
chăm sóc cho thấy tỷ lệ sống của cây trên các nghiệm thức đạt 80-90%. Điều này cho thấy, giá thể 
vụn xơ dừa và giá thể vụn xơ dừa có phối trộn với đất có độ thông thoáng và giữ ẩm thích hợp đến 
sự thích nghi của cây Phúc bồn tử không gai ở vườn ươm. 

Cụ thể, với nghiệm thức T1, T2 và T3, sự phát triển của cây con không khác nhau nhiều. Lúc đầu 
cây phát triển tốt nhưng sau đó chậm lại. Với nghiệm thức T4, T5, cây phát triển tốt, xanh và cứng 
cây hơn. 

Với giá thể vụn xơ dừa (100%), chiều cao đạt 5,4 cm và chiều dài rễ đạt 4,8 cm là tốt nhất cho sự 
sinh trưởng và phát triển của cây Phúc bồn tử cấy mô. Giá thể xơ dừa có khả năng giữ ẩm tốt và 
thông thoáng hơn các giá thể còn lại, giúp rễ nhận được nhiều oxy hơn nên cây phát triển tốt hơn.
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3.2. Cây rau Bép

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến sự thích nghi của cây con ở vườn ươm

Những cây rau Bép nuôi cấy in-vitro có đầy đủ thân, lá, rễ được trồng trên giá thể vụn xơ dừa và 
giá thể ½ vụn xơ dừa phối trộn ½ cát.

Việc chuyển cây con từ ống nghiệm ra vườn ươm là một công đoạn quan trọng trong nuôi cấy mô. 
Cây in-vitro thường nuôi cấy trên môi trường thạch, độ ẩm cao và ổn định; khi chuyển ra vườn ươm 
trồng trên giá thể mới, độ ẩm không khí thấp dẫn đến cây con dễ bị héo và chết. Theo dõi khả năng 
thích nghi và sinh trưởng của cây rau Bép sau 60 ngày nuôi trồng và chăm sóc cho thấy, tỷ lệ sống 
của cây trên giá thể vụn xơ dừa và giá thể ½ vụn xơ dừa phối trộn ½ cát đều đạt 90%. Điều này cho 
thấy, giá thể vụn xơ dừa và giá thể ½ vụn xơ dừa phối trộn ½ cát có độ thông thoáng và giữ ẩm thích 
hợp đến sự thích nghi của cây rau Bép ở vườn ươm. Cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa tốt hơn, với 
chiều cao cây 6 cm và chiều dài rễ 6,26 cm, trong khi cây trồng trên giá thể ½ vụn xơ dừa phối trộn 
½ cát chiều cao cây chỉ đạt 3,4 cm và chiều dài rễ 2,20 cm. 

Như vậy, giá thể vụn xơ dừa sử dụng trồng cây rau Bép in-vitro tốt hơn giá thể ½ vụn xơ dừa phối 
trộn ½ cát.

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ IBA đến sự tái sinh rễ ex-vitro

Các chồi cây in-vitro có màu xanh đậm được ngâm trong dung dịch IBA với các nồng độ 0; 1.000; 
3.000; 5.000 ppm trong 1 giây và giâm trên giá thể vụn xơ dừa; chuyển ra môi trường tự nhiên dễ 
bị khô héo và chết.

Vì vậy, những chồi cây sau khi xử lý với các nồng độ IBA và giâm trên những chậu giá thể vụn 
xơ dừa phải che phủ bởi những túi ni-lon trắng để giữ độ ẩm ổn định cho các chồi cây; 3-4 ngày mở 
ni-lon ra và phun sương 1 lần. 

Sau 60 ngày chăm sóc và theo dõi khả năng tái sinh rễ ex-vitro của các chồi cây cho thấy, những 
chồi cây xử lý qua các nồng độ IBA đều tái sinh rễ với tỷ lệ khác nhau. IBA ở nồng độ 3.000 ppm, 
chồi cây tái sinh rễ cao nhất, với tỷ lệ 75%. Ở nghiệm thức đối chứng, chồi cây có tái sinh rễ nhưng 
không cao (tỷ lệ 10%). Khi tăng nồng độ IBA 1.000 ppm thì tỷ lệ tái sinh rễ tăng lên 45%, số rễ/mẫu 
cũng tăng lên 1,40 rễ/mẫu, chiều dài rễ cũng tăng lên 0,85 cm. Khi nồng độ IBA tăng 5.000 ppm thì 
tỷ lệ tái sinh rễ và chiều dài rễ giảm xuống (tương ứng 50% và 0,3 cm). 

Như vậy, IBA ở nồng độ 3.000 ppm là tốt nhất đến sự tái sinh rễ ex-vitro của chồi cây rau Bép. 

4. Xây dựng mô hình ngoài đồng ruộng

4.1. Chọn hộ

Đề tài chọn hộ gia đình ông Huỳnh Trung Quân (xã Bắc Hội, Hiệp Thạnh, Đức Trọng) để tham 
gia xây dựng mô hình trồng cây Phúc bồn tử không gai (hỗ trợ 2.000 cây Phúc bồn tử không gai, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật); hộ ông Nguyễn Minh Tâm (thôn Thanh Bình, xã Phi Liêng, Đam 
Rông) xây dựng mô hình trồng cây rau Bép (hỗ trợ 500 cây rau Bép in-vitro, phân bón, thuốc bảo vệ  
thực vật).
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4.2. Xây dựng mô hình

Đề tài xây dựng 02 mô hình trình diễn trồng 2.000 cây Phúc bồn tử không gai tại xã Bắc Hội, 
huyện Đức Trọng và 500 cây rau Bép tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Định kỳ hàng tháng theo 
dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây Phúc bồn tử không gai và cây rau Bép.

Cây Phúc bồn tử không gai sau 60 ngày trồng có chiều cao đạt 13,6 cm; đường kính thân 3 mm. 
Sau 180 ngày, chiều cao cây đạt 33,6 cm; đường kính thân đạt 5 mm.

Cây rau Bép sau 60 ngày trồng có chiều cao 14,6 cm; đường kính thân 2,1 mm. Sau 180 ngày, 
cây rau Bép sinh trưởng bình quân đạt chiều cao 19,3 cm; đường kính thân 4,0 mm. 

Các loại sâu, bệnh hại chưa ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng của cây Phúc bồn tử không 
gai và cây rau Bép.

4.3. Hội thảo mô hình

Đề tài đã tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học và hội thảo đầu bờ tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, với 29 người tham dự; 02 cuộc hội thảo khoa học và hội thảo đầu bờ tại xã Phi 
Liêng, huyện Đam Rông, với 33 người tham dự nhằm giới thiệu kết quả của đề tài cho bà con tham 
quan học tập.

4.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

+ Hiệu quả kinh tế

Cây Phúc bồn tử không gai và cây rau Bép là những loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, giàu 
chất dinh dưỡng, có thể trồng xen trong vườn điều để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng 
hiệu quả kinh tế trên diện tích vườn cây của một số hộ nông dân.

+ Hiệu quả xã hội

 Cây Phúc bồn tử không gai nuôi cấy bằng phương pháp in-vitro sinh trưởng và phát triển mạnh, 
có độ đồng đều cao, ít bị sâu, bệnh hơn so với cây Phúc bồn tử trồng bằng phương pháp truyền 
thống. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp giống để mở rộng diện tích trồng cây 
Phúc bồn tử không gai của bà con nông dân.

Thông qua đề tài đã góp phần cải tạo giống cây Phúc bồn tử không gai và cây rau Bép. Đối với 
cây rau Bép sẽ góp phần hạn chế thu hái ngoài tự nhiên; lưu giữ, bảo tồn và phát triển được nguồn 
gen cây rau Bép, từ đó nhân rộng loài rau rừng có giá trị kinh tế này góp phần tăng thu nhập cho bà 
con nông dân. 
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Chủ nhiệm đề tài: Mai Đức Cường

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai

Mục tiêu của đề tài

- Mô hình thành công sẽ nhân rộng góp phần chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi ở địa phương, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nông dân.

 - Khảo sát khả năng thích nghi, sinh trưởng, phát triển của cá Chạch bùn nuôi thương phẩm tại 
địa phương.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của đề tài.

Kết quả thực hiện

Đề tài đã chọn hộ ông Vũ Đức Biệc (tổ dân phố 2, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) và hộ ông 
Trần Minh Ngọc (tổ dân phố 10, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) để xây dựng 02 mô hình nuôi 
thử nghiệm cá Chạch bùn thương phẩm trong ao đất, quy mô 200 m2/hộ.

1. Chuẩn bị ao nuôi

Vị trí ao nuôi tốt nhất là gần nguồn cung cấp nước, để nước có thể ra vào thường xuyên, thay 
nước dễ dàng; chất lượng nước đảm bảo không bị ô nhiễm. Nên chọn ao ở những nơi đất có thành 
phần cơ giới nặng như đất sét, thịt pha sét. 

Vị trí ao ở nơi thoáng mát, nhiều ánh nắng và gần nhà để tiện chăm sóc, bảo vệ. Ao hình chữ 
nhật tiện cho việc cho ăn và quan sát hàng ngày. Bờ ao và mái bờ phải chắc chắn, không bị sạt lở, 
không có khe nứt lỗ mọi.

Mực nước trung bình từ 1-1,2 m, có thể thả bèo tây trong ao để tạo chỗ trú ẩn cho cá tránh nóng, 
tránh rét và làm sạch môi trường nước. 

Kỹ thuật xử lý cải tạo ao nuôi

* Đối với những ao đã nuôi: có 2 phương pháp cải tạo là cải tạo khô hoặc cải tạo ướt, cũng có thể 
kết hợp giữa cải tạo khô và cải tạo ướt. Tùy vào chất đất, độ pH của đất, điều kiện vùng nuôi để có 
phương pháp cải tạo ao thích hợp đảm bảo nền đáy ao sạch, chất lượng nước tốt và ổn định. 

- Cải tạo ướt: đối với ao bị nhiễm phèn hoặc không thể phơi đáy. 

+ Hút bùn đen ra ngoài ao. 

+ Lấy nước vào đầy ao rồi xổ, xả 3-4 lần.

+ Lấy nước vào khoảng 30 cm rồi đánh CaO (vôi tôi) 15-20 kg/100 m2. Ngâm 2-3 ngày sau đó xả 
bỏ. Lấy nước vào, xả bỏ lại một lần nữa (nên cải thiện đáy ao với men vi sinh xử lý đáy).

THỬ NGHIỆM NUÔI CÁ CHẠCH BÙN THƯƠNG PHẨM
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+ Bón vôi CaCO3 - vôi bột. 

+ Lấy nước vào. 

- Cải tạo khô: đối với ao ít hoặc không nhiễm phèn. Gồm các bước sau: 

+ Tát cạn ao: có thể tháo, bơm, hoặc tát để ao hết nước.  

+ Dọn ao: gồm sửa sang, dọn cỏ quanh bờ, chống rò rỉ, dọn sạch và san đáy, vét bùn, sửa sang 
cống tháo nước vào, ra. Trong điều kiện cho phép, có thể cày xới và phơi lớp bùn đáy ao trong  
5-10 ngày tạo điều kiện cho oxy thâm nhập vào đáy ao, góp phần làm tăng độ màu mỡ của ao. Lớp 
bùn trong ao nuôi cá nên để từ 20-25 cm là tốt nhất.

+ Diệt tạp: tức là diệt các loại sinh vật gây hại cá còn sót lại dưới đáy ao hoặc xung quanh bờ, 
chủ yếu là các loài cá dữ như lươn, cá rô, cá trê, cá quả, các loại ấu trùng côn trùng, cóc, ếch, nhái.  
Dọn ao và diệt tạp thường tiến hành đồng thời và làm trước khi thả cá ra ao từ 10-12 ngày. Nếu làm 
sớm quá, sinh vật hại cá sẽ có điều kiện phát triển trở lại. Nếu làm muộn thì một số chất diệt tạp chưa 
phân hủy hết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cá bột. 

Để diệt tạp người ta thường sử dụng vôi, khi vôi tan vào trong nước làm tăng độ pH của nước lên 
cao (pH = 11) làm cho các loài cá tạp, tôm và các sinh vật có hại khác bị tiêu diệt. 

+ Bón lót: là biện pháp cần thiết trong khâu chuẩn bị ao ương, nhất là với những ao nghèo chất 
dinh dưỡng nhằm cung cấp một lượng phân hữu cơ là nguồn dinh dưỡng tức thời cho các sinh vật 
làm thức ăn cho cá ngay khi thả xuống ao. Mặt khác, do phần lớn lượng phân bón lót phân hủy chậm 
nên nó sẽ tiếp tục bổ sung dinh dưỡng giúp quá trình phát triển sinh vật phù du trong ao được lâu 
bền trong suốt thời kỳ ương cá. Lượng phân bón từ 20-50 kg/100 m2. 

+ Gây màu nước: sau khi vét bùn đáy, bón vôi khử trùng, bón lót xong, lấy nước vào ao đạt độ 
sâu 70 cm, tiến hành gây màu nước. Lưu ý khi lấy nước phải dùng lưới lọc ở chỗ lấy nước vào để 
ngăn các loài địch hại. 

Gây màu nước thực chất là tạo môi trường thuận lợi cho tảo phát triển, tảo quang hợp mạnh sẽ 
cung cấp nhiều ôxy cho ao nuôi. Sử dụng các loại phân vô cơ NPK, phân vi sinh, men vi sinh hoặc 
chế phẩm sinh học bón xuống ao. Khoảng 7-10 ngày sau khi sử dụng phân bón, tảo trong ao phát 
triển, màu nước của ao có màu xanh nhạt, tiến hành thả giống. Với cách chuẩn bị như thế, hầu hết 
các ao nuôi sau khi thả giống một tháng không phải thay nước, chỉ cần giữ mực nước ở ao nuôi với 
độ sâu tối thiểu từ 1-1,2 m. 

* Đối với những ao mới đào 

Nếu ao mới đào chưa nuôi cá, cho nước vào ngâm 2-3 ngày rồi xả hết nước ngâm và thực hiện 
ít nhất 2-3 lần để rửa ao. Sau đó tiến hành các bước cải tạo như với ao đã nuôi ở trên.  

2. Mô hình cá Chạch bùn

2.1. Kết quả thực hiện mô hình

 * Hộ ông Trần Minh Ngọc

- Thời gian nuôi đến khi thu hoạch từ 01/8-15/11/2014. Sau 3,5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng 
trung bình 39 g/con và đã xuất bán. Tỷ lệ sống đạt 89%.
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- Tốc độ tăng trọng:

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 1: 11,5 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 2: 11 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 3: 5 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 4: 7 g/con. 

- Trong quá trình nuôi, nông hộ dùng hoàn toàn thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn là 1,7 kg 
thức ăn/kg tăng trọng; sau 3,5 tháng nuôi, sử dụng hết 459 kg thức ăn. Như vậy, ngoài lượng thức 
ăn được cấp, nông hộ không phải mua thêm.

- Hiệu quả kinh tế

* Tổng chi phí: 31.015.000 đồng

* Doanh thu: 40.600.000 đồng

* Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí =  9.585.000 đồng

Như vậy, sau 3,5 tháng nuôi đã cho thu lãi với số tiền là 2.738.000 đồng/tháng.

* Hộ ông Vũ Đức Biệc

- Thời gian nuôi đến khi thu hoạch từ 01/8-15/11/2014. Sau 3,5 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng 
trung bình là 40 g/con và đã xuất bán. Tỷ lệ sống đạt 83%. 

- Tốc độ tăng trọng:

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 1 : 11 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 2: 15 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 3: 7 g/con.

+ Tăng trọng bình quân tháng thứ 4: 5 g/con.

 - Trong quá trình nuôi, nông hộ dùng hoàn toàn thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn là 1,7 kg 
thức ăn/kg tăng trọng. Sau 3,5 tháng nuôi, đã sử dụng hết 459 kg thức ăn. Như vậy, ngoài lượng 
thức ăn được cấp, nông hộ không phải mua thêm. 

- Hiệu quả kinh tế

+ Tổng chi phí: 31.015.000 đồng 

+ Doanh thu: 43.210.000 đồng

+ Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí = 12.195.000 đồng 

Như vậy, sau 3,5 tháng nuôi đã cho thu lãi với số tiền là 3.484.000 đồng/tháng.

2.2. Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Đề tài đã tổ chức 1 cuộc hội thảo cho các khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông, 
nông hộ tham gia và các hộ nông dân có tâm huyết với ngành chăn nuôi tại thị trấn Mađaguôi nhằm 
giới thiệu kết quả đề tài, chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá Chạch bùn thương phẩm.
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1.3. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá Chạch bùn thương phẩm

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu liên quan, đề tài triển khai họp các thành viên và các chuyên gia 
có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi để góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá 
Chạch bùn thương phẩm phù hợp với điều kiện huyện Đạ Huoai. Chuyển giao và phổ biến đến đội 
ngũ khuyến nông viên cơ sở và người chăn nuôi trên địa bàn huyện.

3. Đánh giá chung

3.1. Tỷ lệ sống

 Tỷ lệ cá sống của hộ ông Trần Minh Ngọc đạt 89% và hộ Vũ Đức Biệc đạt 83%, cao hơn nhiều 
so với yêu cầu thuyết minh đề cương đề ra. Nguyên nhân là trong quá trình nuôi, nông hộ thực hiện 
tốt quy trình kỹ thuật, điều kiện tự nhiên tại địa phương phù hợp với đặc điểm sinh học của cá Chạch 
bùn. Số cá chết không phải do bị bệnh, điều kiện tự nhiên mà chủ yếu do vận chuyển xa và bị chim, 
cò ăn trong quá trình nuôi.

 3.2. Tốc độ tăng trọng của cá

 Sau 3,5 tháng nuôi (cá giống 2 g/con), cá sinh trưởng và phát triển tốt, sức đề kháng cao, thích 
nghi nhanh với môi trường khí hậu tại địa bàn huyện Đạ Huoai. Tại hộ ông Trần Minh Ngọc đạt trọng 
lượng bình quân 35 g/con; hộ ông Vũ Đức Biệc đạt trọng lượng bình quân 40 g/con. 

 Trong quá trình nuôi, cá của hộ ông Vũ Đức Biệc có trọng lượng lớn hơn mặc dù các điều kiện 
con giống, chuẩn bị ao nuôi, chăm sóc và nuôi dưỡng tại 02 hộ gia đình khá tương đồng, sử dụng 
thức ăn hoàn toàn công nghiệp, độ sâu mặt nước thích hợp (cá Chạch bùn mau lớn, phát triển 
nhanh ở độ sâu mặt nước từ 1-1,2 m).

3.3. Khả năng tiêu tốn thức ăn

Lượng thức ăn các nông hộ cho ăn đúng với yêu cầu thuyết minh đề cương từ 5-8% tổng trọng 
lượng cá, bình quân 1,7 kg thức ăn/kg tăng trọng.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của đề tài

4.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Thời gian nuôi ngắn (3,5 tháng), giá thành khá cao (145.000-160.000 đồng/kg), dễ tiêu thụ so với 
các giống thủy sản truyền thống khác. 

Diện tích ao nuôi từ 50 m2 trở lên là có thể nuôi được cá Chạch bùn thương phẩm (chỉ cần có 
nước lưu thông, trong sạch, không bị nhiễm phèn, độ pH từ 6,5-8,0). Nuôi cá Chạch bùn giúp tận 
dụng được lao động nhàn rỗi, tạo thu nhập cho người chăn nuôi.

4.2. Hiệu quả về môi trường

Cá Chạch bùn dễ nuôi, có khả năng thích nghi cao, sức kháng bệnh tốt. Chúng có thể ăn các loại 
tảo, động vật nhỏ, không gây ô nhiễm môi trường; góp phần mang lại nguồn thực phẩm sạch và  
an toàn. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Công Bằng 

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng 

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá thực trạng của loại hình canh tác (có cây che bóng và không có cây che bóng) trong 
sản xuất cà phê tại thành phố Bảo Lộc.

- Đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng cây Thiên ngân che bóng đến điều kiện sinh thái, năng 
suất, chất lượng, sâu, bệnh hại, hiệu quả kinh tế của vườn cà phê.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả điều tra, phân tích loại hình có cây che bóng và không có cây che bóng trong 
canh tác cà phê trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

Diện tích trồng cà phê tại Bảo Lộc khá nhỏ lẻ là trở ngại không nhỏ cho quá trình khuyến cáo áp 
dụng các giải pháp như trồng cây che bóng, cây chắn gió trên vườn cà phê. Các loại cây che bóng 
đã được các hộ dân trồng trên vườn cà phê như sầu riêng, bơ đã góp phần tăng thêm thu nhập trên 
một đơn vị diện tích nhưng chưa được trồng phổ biến do khó khăn trong việc chăm sóc, bảo vệ sản 
phẩm đối với những nông hộ có vườn cà phê ở xa nơi cư trú và thời gian tạo bóng mát chậm. 

Kết quả điều tra là cơ sở xây dựng nội dung nghiên cứu tiếp theo nhằm lựa chọn loại cây che 
bóng sinh trưởng nhanh, phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán canh tác; xác định được mật độ 
trồng thích hợp trên vườn cà phê kinh doanh tại Bảo Lộc.

2. Kết quả nghiên cứu sinh trưởng của cây Thiên ngân trồng ở các mật độ khác nhau trên 
vườn cà phê tại Bảo Lộc

Giai đoạn chuyển cây Thiên ngân từ vườn ươm ra vườn sản xuất thường gặp nhiều khó khăn 
như tỷ lệ sống thấp do bộ rễ và bộ lá còn non yếu, cây sinh trưởng kém khi gặp điều kiện thời tiết 
bất lợi hoặc sâu, bệnh gây hại. 

Đề tài tiến hành trồng cây Thiên ngân trên vườn cà phê tại xã Đại Lào, ĐamBri và Lộc Phát. Sau  
3 tháng theo dõi cho thấy, cây Thiên ngân sinh trưởng và phát triển khá tốt, có chiều cao vượt trội 
hơn so với cây cà phê và có khả năng che bóng sau 34 tháng trồng. Cây Thiên ngân trồng tại những 
vùng đất có độ ẩm và hàm lượng dinh dưỡng cao, phía chân dốc của vườn cà phê sinh trưởng 
nhanh hơn so với vùng đất phía đỉnh dốc của vườn cà phê tại Bảo Lộc. Cần có những nghiên cứu 
về kỹ thuật tỉa cành, tạo hình phù hợp cho cây Thiên ngân trồng che bóng vườn cà phê để phát huy 
tối đa tiềm năng của cây Thiên ngân trên vườn cà phê.

3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các mật độ trồng cây Thiên ngân đến điều kiện sinh 
thái trên vườn cà phê tại Bảo Lộc 

Cây che bóng có tác dụng cải thiện khí hậu trên vườn cà phê; ở những nơi nắng nóng, cây che 
bóng điều tiết ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, ẩm độ không khí nhằm hạn chế tình trạng kiệt sức do 

THỬ NGHIỆM TRỒNG CÂY THIÊN NGÂN 
CHE BÓNG VƯỜN CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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thiếu nước và dinh dưỡng trong mùa khô ở Tây Nguyên. Đề tài tiến hành theo dõi một số yếu tố khí 
hậu trên vườn cà phê có cây Thiên ngân che bóng tại Bảo Lộc. Kết quả cho thấy, trồng cây Thiên 
ngân che bóng trên vườn cà phê đã làm giảm cường độ ánh sáng, nhiệt độ không khí trên vườn cà 
phê, đồng thời làm tăng độ ẩm không khí và độ ẩm đất trên vườn cà phê; duy trì điều kiện khí hậu 
thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển, đặc biệt trong những ngày nắng khô tại Bảo Lộc.

Trồng cây Thiên ngân che bóng trên vườn cà phê làm giảm hàm lượng chất hữu cơ tổng số và 
hàm lượng đạm, lân, kali tổng số, giảm pHKCl của đất trồng cà phê, do đó sẽ xảy ra quá trình cạnh 
tranh dinh dưỡng giữa cây Thiên ngân và cây cà phê. Cần có các nghiên cứu về chế độ bón phân 
phù hợp cho cây Thiên ngân trồng che bóng trên vườn cà phê để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng 
trên vườn cà phê tại Bảo Lộc.

4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cây Thiên ngân ở mật độ trồng khác nhau đến mức 
độ gây hại của sâu, bệnh trên vườn cà phê

Trồng cây che bóng trên vườn cà phê nhằm tạo điều kiện cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển 
thuận lợi, tránh thời tiết bất thuận nhưng đồng thời cũng có thể tạo môi trường thuận lợi cho các loài 
sâu, bệnh hại phát sinh và phát triển. Mật độ trồng 70 cây/ha và 124 cây/ha làm tăng mức độ của 
bệnh thán thư, bệnh nấm hồng và câu cấu xanh lớn. Mật độ trồng 45 cây/ha không ảnh hưởng đến 
mức độ của sâu, bệnh chính trên vườn cà phê tại Bảo Lộc.

5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các mật độ trồng cây Thiên ngân che bóng đến năng 
suất, chất lượng cà phê tại Bảo Lộc

Năng suất và chất lượng của bất kỳ một loại cây trồng nào cũng đều chịu sự chi phối của nhiều 
yếu tố như đặc điểm di truyền giống, điều kiện ngoại cảnh và biện pháp kỹ thuật tác động như phân 
bón, nước tưới, tạo hình và che bóng. Mức độ che bóng hợp lý có thể duy trì năng suất và nâng 
cao chất lượng cà phê, ngược lại nếu mức độ che bóng không phù hợp có thể làm giảm năng suất  
cà phê.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mật độ trồng cây Thiên ngân có ảnh hưởng khác nhau đến chất 
lượng cà phê hạt tại Bảo Lộc. Mật độ trồng cây Thiên ngân tăng lên thì chất lượng cà phê hạt tăng 
lên; mật độ trồng cây Thiên ngân che bóng trên vườn cà phê là 124 cây/ha có chất lượng cà phê hạt 
tốt hơn so với chất lượng cà phê hạt tại công thức đối chứng.

6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cây Thiên ngân che bóng trồng ở các mật độ khác 
nhau đến hiệu quả kinh tế trên vườn cà phê tại Bảo Lộc

Năng suất cà phê tại các vườn có cây che bóng dao động từ 3,71-3,92 tấn nhân/ha, thấp hơn so 
với vườn cà phê trồng thuần là 3,96 tấn nhân/ha. Vườn cà phê trồng sầu riêng và bơ có hiệu quả 
kinh tế lần lượt là 118,4 triệu đồng/ha/năm và 101,8 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với vườn cà phê 
trồng thuần là 74,55 triệu đồng/ha/năm.

Năng suất cà phê tại các vườn trồng cây Thiên ngân dao động từ 2,79-3,04 tấn nhân/ha, thấp hơn 
so với vườn cà phê đối chứng là 3,20 tấn nhân/ha. Chất lượng cà phê tại các vườn có cây Thiên 
ngân che bóng tốt hơn so với vườn cà phê đối chứng. Hiệu quả kinh tế vườn cà phê đối chứng dao 
động từ 67-72 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với các vườn trồng cây Thiên ngân che bóng. Mật độ 
trồng cây Thiên ngân trên vườn cà phê là 45 cây/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so 
với mật độ trồng là 70 cây/ha hoặc 124 cây/ha. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Cảnh Nam

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng kỹ thuật nhân giống, trồng rừng trên các lập địa, trạng thái rừng khác nhau nhằm bảo 
tồn và phát triển các loài Thông Caribê, Bạch tùng và Thông năm lá.

- Xác định các vùng sinh thái thích hợp để trồng rừng bằng các loài Thông Caribê, Bạch tùng 
và Thông năm lá; làm giàu rừng tự nhiên bằng các loài cây Bạch tùng, Thông năm lá tại trạng thái 
rừng nghèo (IIIA1).

Kết quả nghiên cứu

1. Đặc điểm lâm học và sinh thái của các loài nghiên cứu

Đề tài tiến hành nghiên cứu đặc điểm lâm học cho 2 loài Thông năm lá và Bạch tùng tại các lâm 
phần thuộc lâm phận quản lý của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống

2.1. Đặc điểm vật hậu của Thông năm lá và Bạch tùng

- Thông năm lá: thời gian ra nón sinh sản: tháng 3-4; quả chín (có thể thu hái): tháng 9-10  
năm sau. Khi chín, quả chuyển từ màu xanh sang màu vàng cánh gián, tốt nhất nên thu hái vào thời 
điểm 2/3 quả từ màu xanh chuyển sang màu vàng.

- Bạch tùng: thời gian ra nón sinh sản: tháng 2-3; quả chín: tháng 7-10.

2.2. Kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản hạt giống Thông năm lá và Bạch tùng

- Thông năm lá

+ Thu hái: hạt giống được thu hái từ những cây trội. Cây mẹ được chọn thu hái quả từ rừng tự 
nhiên, thu hái những quả đã chín (vỏ thường có màu vàng nhạt, hoặc một phần vỏ có màu cánh 
gián), thời gian thu hái từ tháng 10-11 hàng năm. 

+ Chế biến: quả sau khi thu hái đem về phải chế biến ngay, rải đều phơi dưới nắng nhẹ (2-3 nắng) 
để tách hạt ra khỏi quả. Sau khi tách hạt, phải thu ngay để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ cao; loại 
bỏ tạp chất, hạt lép.

+ Bảo quản nơi khô mát ở nhiệt độ 5-10oC.

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ LOÀI CÂY THÔNG CARIBE, 
BẠCH TÙNG VÀ THÔNG NĂM LÁ BỔ SUNG TẬP ĐOÀN 

CÂY TRỒNG RỪNG KINH TẾ TẠI LÂM ĐỒNG
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- Bạch tùng:

+ Thu hái: quả được thu hái từ những cây trội chọn trong rừng tự nhiên, không bị sâu, bệnh và 
chỉ thu hái những quả đã chín. Khi quả chín đều, phải thu hoạch ngay. Ở Lâm Đồng, có thể thu hạt 
từ tháng 8-10 hàng năm.

+ Chế biến: quả sau khi thu hái đem về phải chế biến ngay. Phân loại quả, quả chín đem rải đều 
phơi dưới sàn nhà lót bao, vải, cót, nong, nia,… Khi phơi phải đảo trộn nhiều lần trong ngày. Những 
quả chưa chín được rải đều thành đống (cao không quá 30 cm và phải thoáng gió) từ 2-3 ngày cho 
quả chín đều, mỗi ngày đảo 1 lần. 

+ Bảo quản: cất trữ vào bao vải hoặc chum, vại..., bảo quản trong kho lạnh hay tủ lạnh và duy trì 
nhiệt độ từ 5-10oC. Tránh để hạt nơi ẩm thấp sẽ bị mọt, ngoài ra không để ở nơi có nhiệt độ cao. 

2.3. Kỹ thuật nhân giống

* Nhân giống hữu tính

- Thông năm lá:

Hạt giống được xử lý theo 2 cách: gieo trực tiếp, hạt giống không qua xử lý; gieo hạt sau khi đã 
xử lý ngâm trong nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) trong 24 giờ. Tỷ lệ nảy mầm của Thông năm lá từ 80-90%.

Hạt giống được gieo ươm trên giá thể cát, thời gian từ lúc gieo đến khi hạt nảy mầm có dạng que 
diêm từ 20-30 ngày. Khi cây mầm có dạng hình que diêm, tiến hành nhổ và cấy vào bầu đã chuẩn 
bị sẵn.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, sinh trưởng của cây con với tỷ lệ 100% tầng đất mặt (đất feralit vàng 
đỏ trong rừng Thông ba lá) là tốt nhất; gieo ươm cây con có che sáng (25%, 50%, 75%) và không 
che bóng (0%) là như nhau.

- Bạch tùng:

Hạt giống được xử lý theo 2 cách: gieo trực tiếp, hạt giống không qua xử lý; gieo hạt sau khi đã 
xử lý ngâm trong nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) trong 24 giờ. Tỷ lệ nảy mầm của Bạch tùng trên 80%.

Hạt giống được gieo ươm trên giá thể cát, thời gian từ lúc gieo đến khi hạt nảy mầm có dạng que 
diêm từ 10-15 ngày. Khi cây mầm có dạng hình que diêm, tiến hành nhổ và cấy vào bầu đã chuẩn 
bị sẵn.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, nhân tố tỷ lệ hỗn hợp ruột bầu chưa/không ảnh hưởng đến sinh 
trưởng của cây con giai đoạn vườn ươm; sinh trưởng về chiều cao cây con có che sáng (25%, 50%, 
75%) và đối chứng (0%) là khác nhau và với tỷ lệ che sáng 75% là tốt nhất.

- Thông Caribê:

Thí nghiệm về các công thức thành phần ruột bầu, công thức che sáng cho thấy: sinh trưởng 
chiều cao giữa các công thức ruột bầu và công thức che sáng là như nhau.

* Nhân giống vô tính

- Thông năm lá:

Theo kết quả thí nghiệm, loại chất kích thích sinh trưởng NAA cho tỷ lệ ra rễ tốt nhất ở tất cả các 
nồng độ, đạt từ 70-100%; IBA (nồng độ từ 0,5-2,5%) cho kết quả ra rễ từ 50-100%; IAA cho kết quả 
kém nhất, từ 10-40%. Riêng đối chứng cho kết quả 80% ra rễ và 2% tạo mô sẹo. Kết quả nghiên cứu 
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cho thấy tiềm năng nhân giống bằng hom của loài Thông năm lá là rất triển vọng và có thể không 
dùng chất kích thích sinh trưởng.

- Bạch tùng:

Sau nhiều lần thử nghiệm với nhiều loại hom khác nhau, đề tài xác định loại hom thích hợp là 
dạng hom bánh tẻ, lá xanh đậm, mập.

Tỷ lệ ra rễ trung bình của các nồng độ chất kích thích sinh trưởng và các loại chất kích thích sinh 
trưởng là rất cao, từ 70-90%. Trong khi đó, hom đối chứng (không dùng chất kích thích sinh trưởng) 
cũng cho tỷ lệ ra rễ khá cao (70%).

- Thông Caribê:

Các kết quả thí nghiệm nhân giống hữu tính Thông Caribê được kế thừa từ các kết quả nghiên 
cứu của Dự án CARD giai đoạn 2006-2008.

Chất kích thích sinh trưởng ra rễ tốt nhất là NAA dạng bột, nồng độ 1%. Tỷ lệ ra rễ > 75%.

3. Nghiên cứu trồng thử nghiệm các loài nghiên cứu

3.1. Nghiên cứu trồng rừng trên đất trống

+ Thông năm lá (vùng sinh thái III, H > 1.100 m)

Mô hình trồng thử nghiệm: Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Thời điểm trồng cuối tháng 8/2014, diện tích 0,5 ha, mật độ 1.660 cây/ha (2 x 3 m). Sau 1 tháng, 
kiểm tra tỷ lệ sống đạt > 95%, tiến hành trồng dặm. 

Sau khi trồng 1 năm, kiểm tra tỷ lệ sống thấp (< 40%), cây con sinh trưởng kém. Năm 2015, tiến 
hành trồng lại trên diện tích 0,5 ha. Trước khi trồng, bỏ thuốc diệt mối Basudin (1 muỗng cà phê/hố), 
bón phân vi sinh (100 g/hố).

Kết quả sau 2 năm cho thấy, khả năng gây trồng loài Thông năm lá là có triển vọng thông qua tỷ 
lệ sống khá cao (> 80%), sinh trưởng khá tốt (Hvn = 35,3 cm, Doo = 0,4 cm).

(Doo: Đường kính gốc tại vị trí 00 cm; Hvn: Chiều cao vút ngọn)

+ Bạch tùng (vùng sinh thái II , 500 < H < 1.100 m) và vùng thái thái III, H > 1.100 m)

Mô hình trồng thử nghiệm: Phân trạm Lang Hanh (vùng sinh thái II) và Cam Ly thuộc trạm  
Thực nghiệm Lâm nghiệp Măng Lin (vùng sinh thái III), diện tích trồng 0,5 ha/địa điểm.

Kết quả mô hình tại Lang Hanh cho thấy tỷ lệ Bạch tùng sống rất thấp (<10%); tại Cam Ly, tỷ lệ 
sống khá hơn (> 50%). Ngoài nguyên nhân do nắng hạn kéo dài, Bạch tùng còn bị côn trùng ăn rễ 
làm cây chết. 

Kết quả sau 2 năm cho thấy, khả năng gây trồng loài Bạch tùng trên đất trống là chưa có triển 
vọng, thể hiện qua tỷ lệ sống thấp (≈ 50%), sinh trưởng kém (Hvn = 30,1-34,5 cm, Doo = 0,3 cm).

+ Thông Caribê 

- Vùng sinh thái I (H < 500 m)

Mô hình trồng thử nghiệm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Rông. 

Kết quả thống kê tỷ lệ sống sau 1,5 năm tuổi là rất cao, đạt 84,6%. 
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- Vùng sinh thái II (500 < H ≤ 1.100 m) 

Mô hình trồng thử nghiệm: Lâm phần quản lý của Công ty Lâm nghiệp Di Linh (2 ha), Phân trạm 
Lang Hanh (0,5 ha).

- Vùng sinh thái III (H > 1.100 m)

Mô hình trồng thử nghiệm: Lâm phần quản lý phân trạm Cam Ly thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên (0,5 ha/địa điểm).

Kết quả thống kê tỷ lệ sống của loài Thông Caribê tại cả 3 hiện trường cho thấy tính thích nghi của 
loài này rất cao, thể hiện qua tỷ lệ sống cao (từ 85% trở lên), mặc dù thời điểm trồng rừng gặp điều 
kiện thời tiết rất khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài trong 2 năm (2015 và 2016).

3.2. Trồng làm giàu rừng (vùng III)

Kết quả sau 2 năm trồng, tỷ lệ sống của Thông năm lá rất thấp (≈ 20%), cây sinh trưởng kém; cho 
thấy việc gây trồng loài Thông năm lá dưới tán rừng hay làm giàu rừng là chưa có triển vọng, cần có 
những nghiên cứu thử nghiệm về các độ tàn che, độ rộng của rạch trồng khác nhau.

Tỷ lệ sống của loài Bạch tùng cao (> 80%), cây sinh trưởng tốt, cho thấy khả năng gây trồng 
làm giàu rừng với các đối tượng rừng nghèo (IIIA1), tuy nhiên sinh trưởng chậm, chiều cao chỉ đạt  
41,05 cm sau 2 năm trồng.

4. Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng trên các vùng sinh thái

4.1. Kỹ thuật trồng rừng trên đất trống

 - Thông năm lá: diện tích 0,5 ha; tỷ lệ sống sau khi trồng 1 tháng rất cao (> 95%) và trồng dặm. 
Sau một năm cho thấy triển vọng gây trồng của loài Thông năm lá cao, thể hiện qua tỷ lệ sống cao 
(> 80%); cây sinh trưởng khá tốt với Hvn = 35,3 cm và Doo = 0,4 cm.

- Bạch tùng: diện tích 0,5 ha; tỷ lệ sống sau khi trồng 1 tháng rất cao (gần 100%) và trồng dặm. 
Sau 1 năm trồng cho thấy khả năng trồng rừng trên đất trống của loài Bạch tùng là không có triển 
vọng, thể hiện qua tỷ lệ sống thấp, cây con sinh trưởng kém với Hvn và Doo tương ứng là 34,5 cm và 
0,3 cm (Cam Ly); 30,1 cm và 0,3 cm (Lang Hanh).

- Thông Caribê:

+ Vùng sinh thái I (H < 500 m): diện tích 2 ha, mật độ trồng ban đầu 1.250 cây/ha (cự ly 2 m x  
4 m), loại đất feralit đỏ vàng, tầng đất dày (> 80 cm), độ cao so với mặt nước biển là 450 m.

Kết quả sinh trưởng của Thông Caribê sau 18 tháng: Hvn = 0,73 cm, Doo = 0,93 cm, tỷ lệ sống đạt 
84,6%.

+ Vùng sinh thái II (500 < H ≤ 1.100 m): diện tích 2,5 ha; tỷ lệ sống sau khi trồng 1 tháng rất cao 
(gần 100%) và trồng dặm. Sau 2 năm cho thấy, tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh, sinh trưởng 
Thông Caribê tại Lang Hanh về Hvn và Doo lần lượt là 111,1 cm và 2,24 cm; tại Gung Ré (Di Linh) là 
116,6 cm và 2,4 cm.

+ Vùng sinh thái III (H > 1.100 m): diện tích 0,5 ha; kết quả sinh trưởng Thông Caribê tại Cam Ly 
sau một năm tuổi là Hvn = 68,4 cm và Doo = 1,9 cm.

Tóm lại: Số liệu sinh trưởng thu thập được từ các mô hình cho thấy Thông Caribê thích hợp cho 
trồng rừng thông qua tỷ lệ sống cao (> 85%), sinh trưởng tốt.
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So sánh với tình hình sinh trưởng giữa Thông Caribê và Thông ba lá được trồng tại Cam Ly, Lang 
Hanh và Di Linh (cùng lập địa) cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao và đường kính gốc của 
Thông Caribê là tốt hơn.

4.2 Trồng làm giàu rừng/Trồng rừng dưới tán

- Thông năm lá: một tháng sau khi trồng cho thấy tỷ lệ sống rất cao (trên 95%) và trồng dặm. Sau 
1 năm trồng, tỷ lệ sống giảm xuống còn khoảng 50%. Đến tháng 6/2016, tỷ lệ sống giảm xuống rất 
nhiều, chỉ đạt xấp xỉ 20%, cây con gần như không phát triển, sức sống kém, còi cọc (Hvn = 25,4 cm, 
Doo = 0,3 cm). 

Trồng làm giàu rừng bằng loài Thông năm lá trên đối tượng rừng nghèo IIIA1 với phương thức 
trồng làm giàu rừng theo băng, băng chặt rộng 8 m, băng chừa 7 m. Qua 2 năm trồng thử nghiệm 
cho thấy chưa có triển vọng, thể hiện qua khả năng thích ứng kém, tỷ lệ sống rất thấp (< 30%) và 
cây con sinh trưởng kém.

Kết quả điều tra tái sinh tự nhiên của loài này cho thấy cây con tái sinh trong rừng rất hạn chế, sức 
sống kém so với cây con tái sinh ngoài lỗ trống (sinh trưởng và sức sống tốt hơn hẳn).

- Bạch tùng: một tháng sau khi trồng cho thấy tỷ lệ sống rất cao (trên 95%) và trồng dặm. Sau  
1 năm trồng, tỷ lệ sống trên 80%. Số liệu thu thập tháng 6/2016 cho thấy tỷ lệ sống cao, khoảng 80%, 
các chỉ tiêu sinh trưởng về Hvn và Doo lần lượt là 41,05 cm và 0,5 cm.

Biện pháp kỹ thuật lâm sinh làm giàu rừng trên đối tượng rừng nghèo (IIIA1) bằng loài Bạch tùng 
theo phương thức trồng làm giàu rừng theo băng, băng chặt rộng 8 m, băng chừa 7 m. Sau 2 năm 
đầu thử nghiệm cho thấy loài Bạch tùng có khả năng phù hợp cho việc trồng rừng, thể hiện qua khả 
năng thích ứng cao, tỷ lệ sống cao (> 80%) và cây con sinh trưởng tốt.

Tái sinh của loài Bạch tùng trong tự nhiên là khá tốt, cây sinh trưởng phát triển tốt với độ tàn che 
cao (> 0,5). Điều này cho thấy Bạch tùng là loài ưa bóng trong giai đoạn còn non. Vì vậy, trồng làm 
giàu rừng bằng loài Bạch tùng là phù hợp với đặc tính sinh thái của loài trong tự nhiên.

5. Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng rừng cho 3 loài nghiên cứu và tập huấn

Đề tài đã xây dựng quy trình hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật gây trồng các loài Thông 
Caribê, Bạch tùng và Thông năm lá.

Tổ chức 6 lớp tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật/quản lý của các đơn vị lâm nghiệp trong  
toàn tỉnh. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Chinh

    và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Lập bản đồ hiện trạng và quy hoạch mạng lưới đường bộ đối với các tuyến đường cao tốc, quốc 
lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quản lý thực trạng các công trình giao thông trong phạm vi quản lý ngành.

- Xây dựng cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn và phần mềm quản lý tiên tiến thuận tiện cho 
việc cập nhật bổ sung theo hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

- Xây dựng quy định quản lý, khai thác hệ thống GIS trong quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ về GIS, có khả năng làm chủ công nghệ ứng dụng tại  
địa phương.

Kết quả nghiên cứu

1. Quy trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý cầu đường

Việc xây dựng hệ thống bao gồm cơ sở dữ liệu và chương trình quản lý mạng lưới giao thông tuân 
theo quy trình kỹ thuật của việc xây dựng mọi hệ thống thông tin như sau:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ QUẢN LÝ HỆ THỐNG 
CẦU ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Khảo sát nhu cầu hệ thống

Phân tích và thiết kế hệ thống

Thu thập, điều tra dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu, Nhập dữ liệu

Cài đặt CSDL và xây dựng chương trình quản lý

Thử nghiệm hệ thống

Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
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2. Khảo sát nhu cầu thông tin

2.1. Xác định mô hình tổng thể hệ thống

Trước khi xây dựng hệ thống thông tin GIS phục vụ quản lý hệ thống cầu đường, cần nắm bắt các 
yêu cầu xuất hiện trong giai đoạn khởi đầu; kết quả cuối cùng để trả lời câu hỏi.

Trên cơ sở hệ thống thông tin tổng hợp về thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng giao thông 
của tỉnh Lâm Đồng, đề tài tiến hành thực hiện: 

+ Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hệ thống giao thông Lâm Đồng.

+ Xác định phạm vi phân cấp và nội dung công tác quản lý giao thông hiện nay.

+ Hệ thống các chỉ tiêu thông tin tổng hợp cần thực hiện quản lý của ngành. 

+ Định hướng mô hình phát triển của hệ thống GIS nhằm phục vụ quản lý hệ thống cầu đường 
nói riêng và quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh trong tương lai.

2.2. Xác định hệ thống thông tin phục vụ quản lý hệ thống cầu đường

a. Thực trạng hệ thống thông tin quản lý

Qua kết quả phân tích đánh giá cho thấy, những bất cập về dữ liệu phục vụ công tác quản lý hệ 
thống cầu đường hiện nay là:

- Công tác quản lý được phân cho nhiều cấp, nên tính chuyên nghiệp, khoa học trong quản lý 
thông tin cầu đường giữa các cấp khác nhau.

- Hệ thống thông tin quản lý về hệ thống cầu đường đa dạng về đối tượng quản lý, nhiều biến 
động theo thời gian. 

- Dữ liệu quản lý rời rạc, chưa theo khuôn mẫu thống nhất, các dữ liệu được tổ chức chưa khoa 
học, định dạng dữ liệu chủ yếu là của các chương trình thông thường như AutoCAD, Microsoft Excel 
và Microsoft Word.

- Việc thành lập và quản lý các dữ liệu của ngành theo phương pháp cũ, chưa thể kết hợp giữa 
dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, dẫn đến việc quản lý chưa hiệu quả, chưa trực quan.

- Việc cập nhật bản đồ gặp khó khăn cho dù chi tiết cập nhật có khi chỉ là rất nhỏ do thông tin bản 
đồ chưa được số hóa, chưa đồng nhất về hệ tọa độ chung.

- Nhiều thông tin chuyên ngành còn thiếu như vị trí cầu, cống, cột Km, hệ thống thoát nước dọc, 
thoát nước ngang theo từng tuyến đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên đường; các vị trí điểm đen 
thường xảy ra tai nạn giao thông; cơ quan chủ quản quản lý các công trình cấp phép xây dựng trên 
hành lang bảo vệ đường bộ, vị trí trạm dừng, vị trí bến xe,…

b. Yêu cầu thông tin quản lý 

Từ những điểm trên có thể thấy hệ thống cầu đường theo hiện trạng và quy hoạch có thể được 
hệ thống lại thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý: 

- Đảm bảo tính thống nhất cấu trúc của dữ liệu.

- Đảm bảo tính nghiệp vụ: phù hợp với các nguyên tắc trong hoạt động quản lý hiện nay theo 
phân cấp.
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- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật: chống được các hỏng hóc về kỹ thuật, chống mất mát dữ liệu 
khi có sự cố.

- Đảm bảo tính dễ sử dụng: giao diện thân thiện với người sử dụng, các hình tượng hiển thị được 
mô hình phù hợp với thực tế; chương trình phải đảm bảo sử dụng thuận tiện; người sử dụng không 
nhất thiết phải thông thạo kiến thức tin học; các chức năng hệ thống được chỉ dẫn bằng ngôn ngữ 
Việt hóa.

- Đảm bảo tính hiệu quả: khả năng lưu trữ thông tin lớn, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính 
xác, đầy đủ.

- Đảm bảo tính hiện đại: hệ thống phải được xây dựng trên cơ sở của nền thông tin hiện đại, phải 
lựa chọn giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự phát triển công nghệ trong nước và thế giới, 
đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

- Đảm bảo tính mở, dễ phát triển: đáp ứng và phát triển theo nhu cầu, mở rộng khi cần thiết, có 
thể xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

- Hệ thống thông tin giao thông có 2 mảng nội dung công việc chính:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu: thông qua quá trình xử lý tác nghiệp liên quan đến công tác quản lý 
đường bộ (công tác đầu tư xây dựng, công tác lưu trữ hồ sơ hoàn công công trình giao thông).

+ Cập nhật biến động thông tin: thông qua biện pháp phối kết hợp định kỳ theo quý giữa các cấp 
quản lý (từ tỉnh đến huyện) để thống nhất nguồn dữ liệu khai thác.

c. Đối tượng quản lý

Trên cơ sở những điều kiện đặc thù về kết cấu hạ tầng giao thông, đối tượng phục vụ quản lý hiện 
nay được xác định và mô tả như sau:

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bến xe, bãi đỗ

Đường bộ

Cột Km

Rào chắn

Cầu đường 
bộ

Nhà hạt 
quản lý

Tường 
chắn

Đảo giao 
thông

Hệ thống 
thoát nước

Điểm đấu 
nối

Dải phân 
cách

Cây xanh

Trạm thu 
phí

Đèn tín 
hiệu

Chiếu sáng

Mốc lộ giới

Nơi dừng, 
đỗ xe

Bó vỉa/ 
vỉa hè

Thiết bị phụ 
trợ khác

Biển báo 
hiệu

Công trình 
đường bộ

Trạm Xăng
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3. Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1. Thiết kế cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý gồm dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. Mỗi 
loại có đặc điểm riêng và khác nhau về yêu cầu lưu giữ số liệu, xử lý và hiển thị.

Với yêu cầu công nghệ mang tính tiên tiến và hiện đại, đề tài xác định các yêu cầu của cơ sở dữ 
liệu mang tính đặc thù, đáp ứng các yêu cầu trong vận hành và khai thác hệ thống đó là:

- Dữ liệu có khả năng khai thác, sử dụng chung từ nhiều nguồn:

+ Các nguồn có thể thu thập từ thực địa, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giao thông 
Vận tải, phòng Quản lý giao thông các huyện, các đơn vị quản lý đường bộ… được thể hiện dưới 
nhiều định dạng như: *.xls, *.doc, *.dwg, *.shp…

+ Dữ liệu nền dùng chung trọn vẹn, thống nhất không chỉ dữ liệu đồ họa mà cả dữ liệu thuộc tính 
kèm theo. 

- Tuân thủ chuẩn quốc gia, chuyên ngành theo hướng chuẩn chung Metadata:

+ Chuẩn mã tiếng Việt quốc gia do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định.

+ Chuẩn hệ tọa độ quốc gia VN-2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Cấu trúc của chương trình ứng dụng: gồm tên chương trình, các thông báo biến và loại biến, các 
hàm, câu lệnh và tham số của chúng. Phương pháp thiết lập các ứng dụng thực hiện theo cấu trúc 
thư mục. Việc thực hiện thiết kế cấu trúc hệ thống, xây dựng thư mục dữ liệu nhằm điều khiển hệ 
thống thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã đặt ra, đáp ứng nhu cầu quản lý chuyên ngành với các nội 
dung truy xuất.

Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm 2 bước chính: phân lớp dữ liệu và thiết lập mối liên kết giữa các lớp 
dữ liệu.

4. Thu thập, điều tra dữ liệu
Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu GIS

Bản đồ địa hình theo tiêu chuẩn của
bộ TNMT ở dạng DGN

1. Chuyển đổi hệ tọa độ và định dạng file 
từ DGN sang SHP
2. Kết hợp các bản đồ mảnh thành một 
bản đồ tổng

3. Lấy thông tin từ CSDL bản đồ địa hình 
cơ sở
4. Xử lý thông tin thu được từ các cơ 
quan, tổ chức liên quan
5. Đưa dữ liệu thuộc tính vào file SHP

CSDL Bản đồ địa hình cơ bản
có định dạng SHP

Bản đồ/Thông tin từ các 
tổ chức liên quan

CSDL GIS định dạng SHP

Mô tả quy trình thực hiện
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4.1. Quy trình thực hiện điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu

4.2. Dữ liệu kế thừa

- Bản đồ địa hình toàn tỉnh tỷ lệ 1/10.000 hệ tọa độ quốc gia (VN2000) định dạng CAD từ nguồn 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (năm 2004).

- Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2030 dưới định dạng CAD 
dưới dạng giấy.

- Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất 1/10.000 (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng).

- Bản đồ chuyên đề các dự án giao thông của Sở Giao thông Vận tải dưới dạng giấy.

- Thông tin quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Thông tin quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

- Dữ liệu thống kê hạ tầng giao thông của các địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ chủ yếu 
bằng bảng tính Excel. 

- Các dữ liệu thống kê, số liệu điều tra cơ bản của các ngành, các địa phương về hiện trạng và 
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển không gian, phát 
triển vùng.

4.3. Dữ liệu điều tra bổ sung

Điều tra thu thập thông tin dữ liệu không gian và thuộc tính với tổng chiều dài 1.073 km đường 
gồm: 19 km đường cao tốc, 431 km đường quốc lộ, 297 km đường tỉnh, 64 km đường đô thị và  
262 km đường huyện.

4.4. Xây dựng dữ liệu hình ảnh

Để tạo hình ảnh trực quan trong phục vụ quản lý, đề tài tiến hành xây dựng thư viện hình ảnh  
với 247 điểm ảnh minh họa các đối tượng quản lý.

4.5. Xây dựng lớp bản đồ chuyên đề, cập nhật dữ liệu thuộc tính

- Sử dụng bộ phần mềm ArcGIS, QuamtumGis, Mapwindow để biên tập dữ liệu không gian và 
thuộc tính. Tạo Shape file là một dạng cấu trúc GIS.

- Các bước thực hiện xây dựng và hình thành các lớp bản đồ như sau:

Các bước xây dựng các lớp bản đồ chuyên đề

Kết quả điều tra dữ liệu không gian và thuộc tính/Dữ liệu nền kế thừa

Biên tập và hiệu chỉnh sai số bằng phần mềm AutoCAD/Arcgis

Chuyển sang định dạng shape file để sử dụng cho hệ thống GIS

Biên tập dữ liệu thuộc tính

Thành lập bản đồ tổng hợp
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- Thao tác hiệu chỉnh sai lệch các lớp đối tượng bằng các nguồn dữ liệu không ảnh, ảnh vệ tinh, 
số liệu đo hiện trạng ngoài thực địa,…

5. Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý mạng lưới giao thông

Phần mềm quản lý giao thông được phát triển bởi nhóm nghiên cứu bằng ngôn ngữ lập trình 
Visual Basic.NET dựa trên nền tảng DotNetFrameWork 4.0, sử dụng bộ công cụ MapWinGIS 
Engineer mã nguồn mở để cung cấp chức năng GIS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, 
Microsoft ReportView.

6. Nhân sự

Để chuẩn bị nguồn nhân lực có khả năng xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống, đề tài đã tiến 
hành tổ chức 02 lớp đào tạo ứng dụng ArcGIS và GPS đối với các cán bộ quản lý giao thông cấp 
tỉnh, cấp huyện và các đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ. Cán bộ giảng dạy là những chuyên gia 
nhiều kinh nghiệm đến từ Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Xây dựng Quy trình quản lý và khai thác hệ thống

Hệ thống dữ liệu thông tin địa lý sau khi hoàn thành được quản lý, thu thập, lưu trữ trong một 
khung tổ chức, có khả năng phát triển hệ thống GIS theo nhu cầu.

8. Tổ chức thử nghiệm sản phẩm

Sau khi kết quả nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thông qua, cơ quan chủ trì thực 
hiện đề tài đã tiến hành tổ chức thử nghiệm, hướng dẫn và chuyển giao kết quả nghiên cứu đối với 
03 đơn vị quản lý đường bộ (Công ty Cổ phần 678, Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường 
bộ 1 và 2 Lâm Đồng); 02 Phòng Quản lý đô thị (TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc) và 10 Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng các huyện.

Hệ thống đã được vận hành thử nghiệm hiệu quả, không xảy ra những sai sót trong thao tác 
thực hiện, đáp ứng các yêu cầu dữ liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và phù hợp với mục tiêu quản lý  
hiện nay.

Kết quả của đề tài khi đưa vào phục vụ quản lý hiện trạng và quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh 
Lâm Đồng sẽ là một minh chứng tiếp nối khẳng định những tiện ích, ứng dụng hiệu quả thiết thực, 
hiệu quả và đa dạng của công nghệ GIS đối với hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội 
nói chung và lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng. Qua đó, giúp cho UBND tỉnh cũng các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu phát triển, nhân rộng đến các ngành, lĩnh vực khác. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Xuân Trinh

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn 
quả Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm lan Kim tuyến trong nhà kính áp dụng công nghệ tưới phun 
sương thí nghiệm trên 02 loại giá thể. Theo dõi, đánh giá, so sánh các chỉ tiêu sinh trưởng, phát 
triển, tính chống chịu với điều kiện chăm sóc trong nhà kính của cây lan Kim tuyến trên 2 loại giá thể 
được lựa chọn.

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc lan Kim tuyến.

- Tổ chức hội thảo và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng lan Kim tuyến cho bà con nông dân.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả thu thập số liệu về khí tượng thủy văn tại thành phố Bảo Lộc

Đề tài đã tiến hành khảo sát, thu thập một số thông tin về khí tượng thủy văn tại thành phố Bảo 
Lộc. Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình vào những tháng cuối năm 2015 và đầu mùa khô năm 
2016 (tháng 1, 2, 3) tương đối cao, lượng mưa thấp là những điều kiện khó khăn cho sự phát triển 
vì lan Kim tuyến ưa tối và nhiệt độ thấp.

2. Kết quả xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm lan Kim tuyến

2.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển

Đề tài đã xây dựng 01 mô hình trồng khảo nghiệm lan Kim tuyến với số lượng 4.000 cây, mật độ 
trồng là 15 x 15 cm, trên 02 loại giá thể:

+ Giá thể 1: 3 đất : 1 phân chuồng ủ hoai mục : 3 xơ dừa, tro trấu trồng trên luống.

+ Giá thể 2: 1 vỏ thông : 1 rêu : 1 trấu đốt : 1 phân chuồng hoai mục trồng trên khay và chậu.

Các mô hình thực hiện trong nhà kính được trang bị đầy đủ hệ thống tưới và lưới che mát.

Sau khi trồng 12 tháng cho thấy: đa số lan Kim tuyến phát triển và tỷ lệ sống cao nhưng tỷ lệ cây 
sống trên giá thể 2 cao hơn giá thể 1.

- Tốc độ sinh trưởng chiều cao thân chậm, trung bình 1 tháng tăng từ 1-1,5 cm. Chiều cao thân 
10-11 cm. Chiều cao thân trên giá thể 2 phát triển tốt hơn giá thể 1 trung bình giữa các tháng và sau 
1 năm trồng. Nguyên nhân có thể do giá thể 2 dớn vỏ thông thoáng khí nên cây sinh trưởng và phát 
triển tốt hơn.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM TRỒNG LAN KIM TUYẾN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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- Tốc độ đường kính thân phát triển tương đối chậm. Sự khác biệt về đường kính thân giữa 2 loại 
giá thể không lớn, từ 5,5-6,2 mm nhưng nhìn chung, đường kính thân trên giá thể 2 phát triển tốt 
hơn giá thể 1.

- Tốc độ ra lá của cây lan Kim tuyến trên 2 loại giá thể tương đối chậm, trung bình từ  
4,9-5,53 rễ/năm; tốc độ ra rễ trên giá thể 2 nhanh hơn giá thể 1.

- Tốc độ ra lá của cây tương đối chậm, trung bình khoảng 9,64-11,82 lá; tốc độ ra lá trên giá thể 
2 nhanh hơn giá thể 1.

2.2. Khả năng kháng chịu sâu, bệnh hại

Giống lan Kim tuyến nuôi cấy mô trước khi trồng được rửa sạch agar và ngâm trong một số loại 
thuốc phòng bệnh như Atracol, Metalaxyl… 

Lan Kim tuyến được trồng trong nhà kính, cùng với việc quản lý tốt các yếu tố ngoại cảnh bên 
ngoài nên cây ít bị sâu, bệnh hại, chỉ xuất hiện ít sên ăn lá trong giai đoạn còn non.

Mô hình thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn 
quả Lâm Đồng xuất hiện một số bệnh như cháy lá sinh lý, thối nhũn lá và thân do vi khuẩn, bệnh 
xoăn đọt…; tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện rất thấp và áp dụng biện pháp khống chế kịp thời. 

Trong quá trình trồng, chăm sóc và theo dõi, một số cây lan Kim tuyến xuất hiện hiện tượng cháy 
lá sinh lý và bệnh thối nhũn thân. Nguyên nhân do sự thoát hơi nước mạnh ở các lá non, cường độ 
ánh sáng chưa hợp lý hoặc một số ít do tưới phân ở nồng độ cao. Để hạn chế hiện tượng này, cần 
chú ý không bón phân với nồng độ cao, đồng thời áp dụng các biện pháp giúp tạo sự thông thoáng 
và điều hòa nhiệt độ, ánh sáng trong nhà kính.

2.3. Năng suất thực thu

Tổng trọng lượng tươi thu được khoảng 25 kg với giá thành trên thị trường khoảng  
1.500.000 đồng/kg tươi.

2.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

* Hiệu quả kinh tế

Sau 1 năm trồng, đề tài thu thập và tính được hiệu quả kinh tế của mô hình trên 2 loại giá thể  
như sau:

- Tổng chi phí đầu tư (100 m2): 36.580.000 đồng

- Ước tổng doanh thu (100 m2): 37.500.000

- Lợi nhuận: 920.000 đồng

Lan Kim tuyến sau 1 năm chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao do phải đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, 
ưu điểm của loại cây này là khả năng tái sinh và đẻ nhánh nhiều hơn sau khi thu hoạch đợt 1. Do đó, 
những lần thu hoạch tiếp theo, khả năng cho thu nhập trên một đơn vị diện tích tương đối lớn, trung 
bình từ năm thu hoạch thứ 2 khoảng 20.000.000 đồng/100 m2, do không mất chi phí mua giống và 
giá thể trồng trên dớn xử lý mầm bệnh tốt thì việc thay giá thể mới là khoảng 2 năm sau. 
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* Hiệu quả xã hội

Mô hình trồng thử nghiệm lan Kim tuyến bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế và đánh giá khả năng 
thích nghi của loại cây này trong điều kiện tự nhiên tại thành phố Bảo Lộc nói riêng và trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng nói chung. Xây dựng thành công mô hình trồng lan Kim tuyến sẽ góp phần chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng sang một hướng mới - trồng cây dược liệu phục vụ chữa bệnh, góp phần làm 
đa dạng cây trồng trên địa bàn thành phố; thúc đẩy nền nông nghiệp vốn chỉ đơn thuần phát triển 
cây công nghiệp như chè, cà phê, dâu..., giúp tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, cải thiện đời sống 
người dân.

3. Kết quả tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

Trên cơ sở kết quả của việc triển khai thực hiện mô hình trồng và chăm sóc lan Kim tuyến, đề tài 
đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Kim tuyến cho bà con nông dân tại các 
phường, xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

4. Kết quả hội thảo đánh giá kết quả mô hình, tổng kết đề tài

Từ kết quả đạt được trong quá trình thực hiện 2 mô hình trồng, chăm sóc lan Kim tuyến và kết quả 
thu thập được từ một số mô hình do Trung tâm thực hiện, đề tài đã tổng hợp và dự thảo quy trình kỹ 
thuật trồng, chăm sóc trồng lan Kim tuyến trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Đề tài đã tổ chức hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học, các hộ nông 
dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp… nhằm góp ý quy trình kỹ thuật trồng và chăm 
sóc lan Kim tuyến tại Bảo Lộc. 
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Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quý Phan

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai

Mục tiêu của đề tài

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp theo hướng công nghiệp 
nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại nông hộ trên 
địa bàn huyện Đạ Huoai. 

Góp phần đa dạng hóa loại hình và đối tượng chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tăng 
về thực phẩm đặc sản chất lượng cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả xây dựng 4 mô hình nuôi bồ câu Pháp dòng Mimas theo hướng công nghiệp tại 
huyện Đạ Huoai

1.1. Mô hình của hộ bà Đinh Thị Đặng, tổ dân phố 5, thị trấn Madaguoi

Tổng số chim bồ câu được cấp ngày 03/5/2013 là 38 cặp. Tuy nhiên, từ ngày 18-20/6/2013,  
bồ câu có biểu hiện ủ rũ, bỏ ăn dẫn đến chết hàng loạt do mưa lớn, độ ẩm cao, chuồng trại ẩm thấp, 
gió lùa, vệ sinh chuồng trại kém… Chim bị bệnh đã được tiêu hủy nhằm tránh lây lan phát tán mầm 
bệnh. Sau 21 ngày kể từ ngày tiêu hủy số chim bệnh, chủ hộ mua thay thế số lượng chim bồ câu 
chết đáp ứng yêu cầu chủng loại và số lượng.

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu:

- Tuổi đẻ lứa đầu: trung bình 177 ngày

- Năng suất trứng trung bình/cặp/năm: 4,8 quả/cặp/4 tháng

- Tỷ lệ nở: 74,8%

- Tỷ lệ nuôi sống (số chim ra ràng, tách mẹ/cặp/năm): 68 cặp/4 tháng

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: 44,6 ngày

- Trọng lượng chim con ra ràng (28 ngày tuổi) trung bình: 600 g/con

- Tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/cặp/lứa: 4,18 kg/cặp/ lứa

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI CHIM BỒ CÂU PHÁP 
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI
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1.2. Mô hình của hộ bà Lê Thị Khánh Hà, tổ dân phố 2, thị trấn Madaguoi

Tổng số chim bồ câu được cấp ngày 03/5/2013 là 37 cặp.

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu:

- Tuổi đẻ lứa đầu trung bình: 179 ngày

- Năng suất trứng trung bình/cặp/năm: 7,3 quả/cặp/6 tháng

- Tỷ lệ nở: 83,2%

- Tỷ lệ nuôi sống (số chim ra ràng, tách mẹ/cặp/năm): 112 cặp/6 tháng

- Khoảng cách trung bình giữa 2 lứa đẻ: 44,8 ngày

- Trọng lượng chim con ra ràng (28 ngày tuổi): 599,5 g/con

- Tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/cặp/lứa: 4,07 kg/cặp/ lứa

1.3. Mô hình của hộ ông Hán Đức Quyết, tổ dân phố 4, thị trấn Madaguoi

Tổng số chim bồ câu được cấp ngày 03/5/2013 là 37 cặp. Trong thời gian từ ngày 17-20/6/2013, 
số chim bị bệnh là 5/74 con (37cặp) do thời tiết liên tục có mưa lớn, độ ẩm cao làm chuồng trại ẩm 
thấp, gió lùa, vệ sinh chuồng trại kém. Số chim bệnh đã được tiêu hủy nhằm tránh lây lan mầm bệnh. 
Sau đó, chủ hộ mua bổ sung đúng số lượng và chủng loại chim giống như lúc cấp, đồng thời tiếp tục 
chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình kỹ thuật.

Kết quả theo dõi các chỉ tiêu:

- Tuổi đẻ lứa đầu: 179 ngày

- Năng suất trứng trung bình/cặp/năm: 7,1 quả/cặp/6 tháng 

- Tỷ lệ nở: 77,2%

- Tỷ lệ nuôi sống (số chim ra ràng, tách mẹ/cặp/năm): 102 cặp/6 tháng

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: 45,5 ngày

- Trọng lượng chim con ra ràng (28 ngày tuổi): 599,8 g/con

- Tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/cặp/lứa: 4,07kg/cặp lứa

2. So sánh các chỉ tiêu theo dõi

2.1. Tuổi đẻ lứa đầu tiên: trung bình là 178/180 ngày. Tuổi chim bồ câu nuôi tại Đạ Huoai đẻ sớm 
có thể do nhiệt độ khá ổn định và trung bình cao, khoảng 25-27oC.

2.2. Năng suất trứng

Năng suất trứng trung bình 6,4 trứng/cặp/6 tháng. Như vậy, năng suất trứng trung bình  
12,8 trứng/cặp/năm, giảm 3,7 trứng/cặp so với thuyết minh đề cương.

Nguyên nhân: trong 3 mô hình thực hiện có 2 mô hình được theo dõi trong 6 tháng và 1 mô hình 
theo dõi trong 4 tháng, dẫn đến năng suất trứng giảm. Nếu theo dõi 3 mô hình trên 6 tháng thì năng 
suất trứng có giảm nhưng không đáng kể.
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2.3. Tỷ lệ ấp nở

Trung bình đạt 78,4% (so với thuyết minh đề cương là 76-82%). 

Nguyên nhân: do chim bồ câu bố mẹ đẻ và ấp trứng ở những lứa đầu, tính bản năng còn vụng về, 
thỉnh thoảng có cặp chim bố mẹ còn đạp trứng vỡ.

2.4. Tỷ lệ con nuôi sống (số chim ra ràng, tách mẹ/cặp/năm)

Trung bình 6,4 con/cặp/mô hình/6 tháng = 12,8 chim non/cặp/năm, so với thuyết minh đề cương 
trung bình là 16,5 chim non, giảm 3,7 con. Nguyên nhân:

- Giai đoạn nuôi chim mẹ hậu bị còn vụng về, giẫm đạp chim non.

- Các hộ lần đầu tiên nuôi chim bồ câu theo hướng công nghiệp nên chưa chú trọng đến điều kiện 
sinh hoạt của chim (tiếng động, ra vào...) trong giai đoạn chim đang ấp. 

2.5. Khoảng cách trung bình giữa 2 lứa đẻ

Khoảng cách trung bình giữa 2 lứa đẻ là 45 ngày/lứa, so với đề cương thuyết minh là 37,5 ngày. 
Như vậy, thời gian khoảng cách giữa 2 lứa đẻ thực tế mô hình cao hơn lý thuyết 7,5 ngày.

2.6. Trọng lượng chim con ra ràng (28 ngày tuổi)

Trung bình là 599,8 g/con, nặng hơn 9,8 g/con so với thuyết minh đề cương (590 g/con).

2.7. Tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/cặp/lứa

Trung bình 4,11 kg/cặp/lứa (kể cả nuôi con), so với thuyết minh là 4,75 kg/cặp/lứa, giảm  
0,64 kg/cặp/lứa.

3. Hiệu quả của mô hình

3.1. Hiệu quả kinh tế

+ Mô hình hộ bà Đinh Thị Đặng

Mô hình được cấp 38 cặp chim bồ câu Pháp; thức ăn cho 1 tháng nuôi giai đoạn hậu bị gồm  
37 kg cám Proconco C24, 76 kg bắp hạt đỏ; thuốc thú y. 

Tổng doanh thu (tính 4 tháng nuôi): 19.108.000 đồng  

Tổng chi phí: 46.078.000 đồng  

Tổng chi phí sau khi khấu hao chuồng trại và con giống: 19.048.000 đồng 

 Lợi nhuận mô hình 4 tháng nuôi = 19.108.000 - 19.048.000 = 60.000 đồng 

+ Mô hình hộ bà Lê Thị Khánh Hà

Mô hình được cấp 37 cặp chim bồ câu Pháp; thức ăn cho 1 tháng nuôi giai đoạn hậu bị gồm  
36 kg cám Proconco C24, 74 kg bắp hạt đỏ; thuốc thú y.

Tổng doanh thu (tính 6 tháng nuôi): 23.797.000 đồng    

Tổng chi phí: 46.935.000 đồng 

Tổng chi phí sau khi khấu hao chuồng trại và con giống: 20.466.000 đồng 

 Lợi nhuận mô hình 6 tháng nuôi = 23.797.000 - 20.466.000 = 3.331.000 đồng 
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3.1.3. Mô hình hộ ông Hán Đức Quyết

Mô hình được cấp 37 cặp chim bồ câu Pháp; thức ăn cho 1 tháng nuôi giai đoạn hậu bị gồm  
36 kg cám Proconco C24, 74 kg bắp hạt đỏ; thuốc thú y. 

Tổng doanh thu (tính 6 tháng nuôi): 21.624.000 đồng 

Tổng chi phí: 46.825.000 đồng 

Tổng chi phí sau khi khấu hao chuồng trại và con giống: 20.357.000 đồng 

 Lợi nhuận mô hình 6 tháng nuôi = 21.624.000 - 20.357.000 = 1.267.000 đồng.

3.2. Hiệu quả môi trường, xã hội

+ Đối với môi trường

Chim bồ câu thông thường được nuôi thả tự do còn mang khá nhiều bản năng của động vật 
hoang dã; phân, chất thải của chim đưa trực tiếp ra môi trường nên có thể gieo rắc mầm bệnh. Hiện 
nay, dịch cúm gia cầm đang là nỗi lo của người dân, đặc biệt đối với chăn nuôi các loại chim. Chăn 
nuôi theo hướng công nghiệp (nuôi nhốt hoàn toàn), các chất thải của chim được kiểm soát, quản lý, 
xử lý; không gây ô nhiễm môi trường. Các loại dịch bệnh nguy hiểm như Newcastle, cúm gia cầm… 
đều được kiểm soát tốt. 

+ Đối với xã hội

Kết quả của mô hình thành công bước đầu tạo ra động lực cho các hộ đang nuôi và các hộ có 
niềm tin để tiếp tục đầu tư nuôi bồ câu Pháp theo hướng công nghiệp. Đồng thời chủ động tận dụng 
nguồn lao động nhàn rỗi của gia đình vào việc chăn nuôi chim, góp phần tăng thu nhập và cải thiện 
đời sống. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Thị Mỹ Linh

     và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài để chuyển giao cho cơ sở nuôi trồng nấm sản xuất 
đại trà loài nấm có giá trị kinh tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nấm, phát triển nghề nuôi trồng 
nấm tại địa phương, phục vụ tiêu dùng nội địa và từng bước xuất khẩu.

Kết quả nghiên cứu

Giống nấm Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr.) Quél., được cung cấp bởi Trung tâm Công 
nghệ Sinh học Thực vật, Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội, bảo quản tại phòng Vi sinh ứng dụng,  
Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

1. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống nấm chân dài

1.1. Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I

Để tiếp tục nhân giống và nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm, đề tài tiến hành khảo sát một số yếu 
tố, nguồn dinh dưỡng ảnh hưởng đến phát triển hệ sợi nấm trên môi trường PGA cải tiến.

1.1.1. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Clitocybe maxima

Nhằm xác định nguồn carbon tối ưu cho sự sinh trưởng của hệ sợi nấm trên môi trường thạch,  
đề tài tiến hành thí nghiệm trên các nguồn carbon: saccharose, glucose, maltose và manitol.

Sau 9 ngày nuôi cấy, khuẩn lạc nấm Clitocybe maxima phát triển trên môi trường PGA cải tiến 
chứa đường maltose vượt trội hơn so với glucose, saccharose và manitol với đường kính khuẩn 
lạc đạt 62,8 mm. Vì vậy, đề tài chọn nguồn carbon thích hợp cho nhân giống cấp I nấm Clitocybe 
maxima là đường maltose.

1.1.2. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Clitocybe maxima

Để tìm nguồn nitơ thích hợp nhất cho nuôi cấy hệ sợi nấm Clitocybe maxima, đề tài tiến hành 
nuôi cấy trên nguồn nitơ vô cơ (Kali nitrate (KNO3), Amoni sulphate ((NH4)2SO4)); nguồn nitơ hữu cơ 
(cao nấm men, peptone).

Qua theo dõi nhận thấy sự phát triển của hệ sợi nấm trên môi trường chứa nguồn nitơ hữu cơ 
mạnh hơn so với nguồn nitơ vô cơ. Ở môi trường chứa KNO3, hệ sợi phát triển chậm. Ở môi trường 
chứa nguồn đạm peptone và cao nấm men trong 5 ngày đầu sau khi cấy, kích thước khuẩn lạc khá 
đều nhau. Trên môi trường peptone, tốc độ mọc của hệ sợi đã tăng lên so với trên môi trường cao 
nấm men. Đường kính khuẩn lạc đạt 61,7 mm (so với môi trường cao nấm men là 57,8 mm) sau  
9 ngày nuôi cấy. Đề tài chọn nguồn nitơ thích hợp cho sự phát triển của hệ sợi nấm Clitocybe 
maxima là peptone.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG
NẤM CHÂN DÀI (Clitocybe maxima) TẠI LÂM ĐỒNG
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1.1.3. Ảnh hưởng của pH đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Clitocybe maxima

Để xác định pH tối ưu cho sự phát triển của hệ sợi nấm Clitocybe maxima, đề tài tiến hành cấy 
nấm Clitocybe maxima trên môi trường PGA, điều chỉnh pH của môi trường ở các giá trị khác nhau: 
5; 6; 7; 8.

Kết quả cho thấy, kể từ ngày thứ 3 sau khi cấy, đường kính khuẩn lạc nấm Clitocybe maxima trên 
môi trường pH 6 và 7 có tốc độ phát triển của hệ sợi khá đều nhau, vượt trội hơn trên môi trường  
pH 5 và 8. Vì vậy, đề tài chọn pH phù hợp cho môi trường nhân giống cấp I là 6-7.

1.1.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Clitocybe maxima

Để xác định nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển của hệ sợi nấm Clitocybe maxima, đề tài tiến hành 
cấy nấm Clitocybe maxima trên môi trường PGA cải tiến với nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC.

Kết quả cho thấy, hệ sợi nấm Clitocybe maxima có tốc độ phát triển tương đương ở nhiệt độ 25oC, 
30oC; vượt trội hơn ở nhiệt độ 20oC. Vì vậy, đề tài chọn ngưỡng nhiệt độ để nhân giống cấp I là 25oC.

Từ các kết quả nghiên cứu trên, đề tài đã hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I trên môi trường 
PGA cải tiến, pH của môi trường khoảng 6-7, nuôi cấy ở nhiệt độ 25oC ± 2oC. 

* Môi trường PGA cải tiến nhân giống nấm Clitocybe maxima

- Maltose: 20 g

- Peptone: 1 g

- KH2PO4: 3 g

- MgSO4: 1,5 g

- Agar: 20 g

- Nước chiết: 1.000 ml *

(* Nước chiết: khoai tây 200 g, cà rốt 100 g, giá đỗ 100 g, nước cất 500 ml. Đun sôi 15-20 phút, 
lọc và bổ sung nước cất đủ 1.000 ml).

1.2. Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II

Đề tài tiến hành cấy chuyền giống nấm từ môi trường thạch sang môi trường hạt lúa, gạo lức, que 
mì, được ủ trong tủ ấm với nhiệt độ 25 ± 2oC.

Kết quả cho thấy, hệ sợi nấm phát triển đạt tốc độ cao nhất trên môi trường que mì. Trên môi 
trường hạt thóc và gạo lứt, hệ sợi nấm tăng trưởng tương đương. Tuy nhiên, môi trường gạo lứt có 
giá thành rất cao, chỉ để nuôi cấy thu sinh khối; còn môi trường hạt hiện nay đang được các cơ sở 
sản xuất nấm sử dụng rộng rãi. Vì vậy, đề tài chọn môi trường hạt thóc để nhân giống cấp II, giống 
sản xuất phục vụ nuôi trồng thử nghiệm nấm trên cơ chất nhân tạo.

2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài phù hợp tại địa phương

2.1. Nghiên cứu lựa chọn môi trường cơ chất tổng hợp

Sau khi cấy giống vào bịch phôi, đề tài tiến hành ủ tơ nấm ở nhiệt độ 22-28oC; độ ẩm không khí 
64-68%, tối. Đề tài lấy ngẫu nhiên các bịch phôi để khảo sát hệ sợi nấm phát triển trong cơ chất và 
đánh giá năng suất sinh học ở 03 nghiệm thức. 
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Kết quả, hệ sợi nấm phát triển tốt trong giai đoạn ủ tơ, trên nền cơ chất ở các nghiệm thức; trong 
đó nghiệm thức MC2 và MC3 có thời gian hệ sợi nấm phát triển trong bịch phôi tương đương nhau, 
còn MC1 hệ sợi nấm phát triển chậm hơn. Năng suất sinh học trung bình ở MC3 cao hơn MC1, MC2. 
Tuy nhiên, đối với MC1, MC2, tỷ lệ bịch phôi nhiễm < 10%; còn MC3, tỷ lệ bịch phôi nhiễm > 15%. 
Vì vậy, đề tài chọn MC2 là môi trường cơ chất tổng hợp để nuôi trồng thử nghiệm nấm Clitocybe 
maxima cho các nghiên cứu tiếp theo.

2.2. Nghiên cứu lựa chọn đất phủ

Sau khi hệ sợi nấm lan kín bịch phôi, đề tài tiến hành phủ đất với 3 nghiệm thức đất phủ, đưa vào 
nhà nuôi trồng ở nhiệt độ 22-30oC; độ ẩm không khí 84-87%, độ ẩm đất phủ 20-22%. Đề tài lấy ngẫu 
nhiên các bịch phôi để khảo sát thời gian nấm hình thành quả thể và đánh giá năng suất sinh học.

Ở Đ2, thời gian hình thành quả thể nhanh hơn, năng suất sinh học có trội hơn so với Đ1; còn ở 
Đ3, sau 40 ngày, nấm vẫn chưa hình thành quả thể. Do đó, đề tài chọn Đ2 là đất phủ để nuôi trồng 
thử nghiệm nấm Clitocybe maxima cho các nghiên cứu tiếp theo.

2.3. Nghiên cứu phương pháp phủ đất

Sau khi hệ sợi nấm lan kín bịch phôi, đề tài tiến hành 2 phương pháp phủ đất, đưa vào nhà nuôi 
trồng ở nhiệt độ 22-30oC; độ ẩm không khí 84-87%, độ ẩm đất phủ 20-22%. Đề tài lấy ngẫu nhiên 
các bịch phôi để khảo sát thời gian nấm hình thành quả thể và đánh giá năng suất sinh học.

Ở QT2, thời gian hình thành quả thể nhanh hơn, rút ngắn khoảng 6 ngày, đồng thời năng suất 
sinh học vượt trội hơn so với QT1. Quan sát thấy nếu phủ đất nấm Clitocybe maxima theo phương 
pháp tạo luống, nấm ra đều, cuống phình to, rễ giả ngắn hơn, phần thu hoạch thương phẩm nhiều 
hơn, phù hợp nuôi trồng quy mô theo hướng công nghiệp. Do đó, đề tài chọn QT2 là phương pháp 
phủ đất để xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Clitocybe maxima.

3. Xây dựng mô hình nuôi trồng thử nghiệm nấm Chân dài

Sau khi cấy giống nấm Chân dài vào bịch phôi 1.300 g, hệ sợi nấm lan kín cổ bịch phôi khoảng 
10-12 ngày, đề tài tiến hành xây dựng mô hình nuôi trồng thử nghiệm nấm Chân dài theo phương 
pháp phủ đất thành luống.

3.1. Mô hình ở Tân Hội, Đức Trọng

Qua khảo nghiệm mô hình cho thấy, với nhiệt độ ≈ 23-29oC; độ ẩm ≈ 83-85%; ánh sáng ≈ 500 lux, 
nấm Chân dài phù hợp hình thành quả thể; nấm thường mọc thành cụm hơn là đơn độc.

Tổng thời gian nuôi trồng nấm Chân dài tại mô hình khoảng 81 ngày, thu hoạch 4 đợt, năng suất 
sinh học trung bình đạt 40,6%.

3.2. Mô hình ở Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Với nhiệt độ ≈ 23-26oC; độ ẩm ≈ 85-88%; ánh sáng ≈ 700 lux, nấm Chân dài phù hợp hình thành 
quả thể; nấm thường mọc đơn độc hơn thành cụm, cuống phình to hơn, khi còn non màu nâu sẫm 
hơn mô hình ở Tân Hội, Đức Trọng.

Tổng thời gian nuôi trồng nấm Chân dài tại mô hình là 77 ngày, thu hoạch 4 đợt, năng suất sinh 
học trung bình đạt 43,8%, cao hơn so với mô hình nuôi trồng tại Tân Hội, Đức Trọng là 40,6%.
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3.3. Mô hình ở Đà Lạt

Với nhiệt độ ≈ 19-26oC; độ ẩm ≈ 82-85%; ánh sáng ≈ 600 lux, nấm Chân dài được hình thành quả 
thể; nấm thường mọc đơn độc hơn thành cụm, mọc rất thưa thớt, cuống phình rất to hơn mô hình ở 
Tân Hội, Đức Trọng; Thạnh Mỹ, Đơn Dương; Bảo Lộc. 

Tuy nhiên, do ban đêm nhiệt độ xuống thấp (khoảng 19oC) nên mầm quả thể của nấm Chân dài 
hình thành thưa thớt, chỉ thu hoạch được 1 đợt trong thời gian khoảng 2 tháng, năng suất sinh học 
thấp hơn nhiều so với mô hình nuôi trồng tại Tân Hội, Đức Trọng; Thạnh Mỹ, Đơn Dương.

Qua khảo nghiệm các mô hình nuôi trồng nấm Chân dài tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng cho 
thấy, trong giai đoạn ủ tơ, hệ sợi nấm có khả năng phát triển ở nhiệt độ 20-29oC, độ ẩm 65-70%, thời 
gian hệ sợi lan kín bịch phôi 32-35 ngày; trong giai đoạn ra quả thể, nấm hình thành quả thể và phát 
triển tốt ở nhiệt độ 22-29oC, độ ẩm 83-88%, ánh sáng 500-800 lux; thời gian nấm hình thành quả thể 
sau khi phủ đất 10-15 ngày, tổng thời gian hình thành quả thể khoảng 50 ngày. Đặc biệt khi nhiệt độ 
nhà trồng xuống 19oC (mô hình nuôi trồng ở Đà Lạt), nấm hình thành quả thể thưa thớt, hiệu suất 
sinh học rất thấp.

3.4. Quy trình nuôi trồng nấm Chân dài trên mùn cưa

Đề tài đã xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Chân dài trên mùn cưa.

4. Hiệu quả kinh tế

Qua kết quả đạt được, đề tài tính toán hiệu quả kinh tế sơ bộ trên 1.000 bịch phôi trong thời gian 
3 tháng giữa nấm Chân dài và nấm Bào ngư với tỷ lệ bịch phôi nhiễm 10%; nấm Chân dài thu hoạch 
trung bình 200 g/bịch, nấm Bào ngư 400 g/bịch; giá bán nấm Chân dài 90.000 đồng/kg, nấm Bào 
ngư 30.000 đồng/kg.

* Nấm Chân dài:

- Chi phí (bịch phôi, điện, nước, công lao động, khấu hao…): 11.000.000 đồng

- Doanh thu: 16.200.000 đồng

- Lợi nhuận: 16.200.000 - 11.000.000 = 5.200.000 đồng

* Nấm Bào ngư

- Chi phí (bịch phôi, điện, nước, công lao động, khấu hao…): 8.000.000 đồng

- Doanh thu: 10.800.000 đồng

- Lợi nhuận: 10.800.000 - 8.000.000 = 2.800.000 đồng

Mặc dù thời gian nuôi trồng nấm Chân dài tương đương với nấm Bào ngư nhưng hiệu quả kinh 
tế cao hơn gấp 2 lần. Vì vậy, nấm Chân dài có khả năng nuôi trồng đại trà phù hợp tại địa phương, 
phát triển thành sản phẩm thương mại hóa trong thời gian tới. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Quốc Chính

 và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

Xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật trồng nấm Mộc nhĩ tại huyện Lạc Dương nhằm phổ biến  
cho nông dân nghề mới giúp tăng thu nhập, ổn định kinh tế hộ gia đình.

Kết quả nghiên cứu

1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật

Trên cơ sở quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm Mộc nhĩ và khảo sát điều kiện thực tế nuôi trồng 
tại các cơ sở trồng nấm ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng, đề tài đã hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật nuôi trồng nấm Mộc nhĩ đảm bảo cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện nuôi trồng 
tại địa phương.

2. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

Đề tài đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho 20 hộ nông dân về kỹ thuật trồng nấm Mộc nhĩ để áp dụng 
vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

3. Kết quả xây dựng mô hình

3.1. Chọn hộ nông dân xây dựng mô hình

Đề tài đã chọn 2 hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình trình diễn nuôi trồng nấm Mộc nhĩ, mỗi 
mô hình là 50 m2 với 2.000 bịch phôi nấm đã cấy meo giống nấm sạch bệnh.

3.2. Xây dựng mô hình

3.2.1. Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong thời gian ủ tơ nấm

Đề tài sử dụng dụng cụ đo đa năng các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng để kiểm tra điều kiện ủ 
tơ nấm của mô hình trình diễn trồng nấm Mộc nhĩ tại xã Lát, huyện Lạc Dương. Kết quả trung bình: 
nhiệt độ ≈ 21oC; độ ẩm ≈ 66,35%; ánh sáng ≈ 40 lux.

Với kết quả này cho thấy, nhà nuôi sợi đảm bảo điều kiện cho hệ sợi nấm phát triển tốt trong thời 
gian ủ tơ.

Để khảo sát tốc độ tăng trưởng hệ sợi của nấm Mộc nhĩ trong bịch phôi, đề tài lấy ngẫu nhiên  
20 bịch phôi không bị nhiễm, tơ nấm đang phát triển, 3-4 ngày đo một lần. Sau 27 ngày, tốc độ phát 
triển hệ sợi trung bình đạt 6,6 mm/ngày.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM MỘC NHĨ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG
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3.2.2. Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong thời gian hình thành quả thể

Đề tài sử dụng dụng cụ đo đa năng các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm để kiểm tra điều kiện nhà trồng 
nấm của mô hình tại xã Lát, huyện Lạc Dương, trong thời kỳ nấm hình thành quả thể. Kết quả trung 
bình: nhiệt độ ≈ 23oC; độ ẩm ≈ 93,60%; ánh sáng ≈ 300 lux.

Năng suất quả thể khô trung bình trên 1 bịch ≈ 62,5 g/bịch, cao hơn so với tại Tân Hội, huyện Đức 
Trọng (≈ 55 g/bịch). Với kết quả nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đo được cho thấy các chỉ tiêu đều phù 
hợp cho nấm Mộc nhĩ sinh trưởng và phát triển. 

3.3. Hội thảo đầu bờ

Tổ chức 01 hội thảo đầu bờ tại mô hình, nhằm giới thiệu các mô hình trồng nấm cho bà con tham 
quan học tập, với 25 người tham dự.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

+ Hiệu quả kinh tế

Chi phí trực tiếp đầu tư 4.000 bịch phôi nấm Mộc nhĩ (chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, công 
lao động, khấu hao nhà trồng nấm…) là 17.600.000 đồng.

Với diện tích 2 mô hình là 100 m2 trồng được 12.000 bịch phôi, thu hoạch 750 kg nấm, với giá bán 
90.000 đồng/kg, doanh thu đạt 67.500.000 đồng.

Lợi nhuận đạt được: 67.500.000 - 17.600.000 x 3 = 14.700.000 đồng

+ Hiệu quả xã hội

Thông qua triển khai đề tài đã giúp nông dân tiếp cận và nắm bắt được khoa học kỹ thuật tiên tiến, 
ứng dụng vào sản xuất đời sống.

Góp phần tạo thêm việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho bà con và phát triển nghề nuôi 
trồng nấm tại địa phương. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Vũ Anh Tuấn 

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Công ty TNHH Ngọc Yến Minh

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình sản xuất meo giống nấm đảm bảo năng suất, chất lượng với diện tích  
100 m2, công suất 50.000 bịch giống (15 tấn giống/năm). 

- Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm các loại tập trung với quy mô: 24 nhà trồng nấm, diện tích 
6.000 m2, hình thành hệ thống sản xuất doanh nghiệp trung tâm. Từ đó phổ biến, nhân rộng, xây 
dựng mô hình nuôi trồng nấm phân tán tới các hộ dân trên địa bàn huyện Đơn Dương với quy mô: 
12 nhà trồng nấm, diện tích 3.000 m2.

- Đào tạo 08 kỹ thuật viên cơ sở nắm vững quy trình công nghệ sản xuất meo giống, nuôi trồng 
nấm các loại để điều hành sản xuất tại doanh nghiệp và triển khai mô hình cho hộ dân; tổ chức 4 lớp 
tập huấn cho 200 lượt nông dân kỹ thuật nuôi trồng nấm các loại.

- Phối hợp với các cơ sở sản xuất, hộ nông dân hình thành mạng lưới thu mua, tiêu thụ nấm 
thương phẩm.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

Cơ quan chuyển giao công nghệ (Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng) 
đã cung cấp giống gốc các chủng nấm cho cơ quan chủ trì để triển khai dự án gồm nấm Bào ngư 
xám (Pleurotus sp.); nấm Mộc nhĩ lông (Auricularia polytricha); nấm Linh chi đỏ Đà Lạt (Ganoderma 
lucidum); nấm Hầu thủ (Hericium erinaceus); nấm Hương (Lentinula edodes) và 9 quy trình  
công nghệ: 

- Quy trình công nghệ tuyển chọn, bảo quản giống nấm

- Quy trình công nghệ nhân giống nấm cấp I

- Quy trình công nghệ nhân giống nấm cấp II

- Quy trình bảo quản nấm tươi, nấm sấy khô

- Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Bào ngư

- Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Mộc nhĩ

- Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi

- Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Hầu thủ

- Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Hương

DỰ ÁN

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG TRỒNG VÀ SẢN XUẤT
MEO GIỐNG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN, NẤM LÀM THUỐC 

TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
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2. Công tác đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

Đã cử 8 kỹ thuật viên cơ sở tham gia đào tạo tại phòng thí nghiệm Công nghệ nấm của Trung 
tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng với 20 ngày lý thuyết và 40 ngày thực hành.

Dự án đã tổ chức 8 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản một số nấm ăn, nấm dược liệu 
với 411 lượt nông dân tại vùng triển khai dự án.

3. Xây dựng các mô hình

3.1. Mô hình nuôi trồng nấm tập trung

3.1.1. Xây dựng phòng thí nghiệm và các hạng mục cơ bản

Dự án đã xây dựng phòng thí nghiệm nhân giống nấm với diện tích 100 m2, xưởng sản xuất bịch 
phôi nấm diện tích 200 m2, nhà ủ tơ nấm diện tích 1.000 m2 với các trang thiết bị đảm bảo chất lượng 
phục vụ nuôi trồng nấm tại Công ty và mô hình nuôi trồng nấm của các hộ dân.

3.1.2. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm 

Dự án đã thực hiện xây dựng mô hình nuôi trồng nấm tập trung tại 18 nhà, diện tích 4.500 m2. 
Cụ thể:

* Mô hình nấm Bào ngư

Xây dựng 10 nhà nuôi trồng nấm Bào ngư với diện tích 2.500 m2, nuôi trồng 3 vụ với  
360.000 bịch phôi. 

Trong thời gian ủ tơ, nhà ủ tơ có nhiệt độ 23-28oC, độ ẩm không khí 65-70%.

Trong thời gian hình thành quả thể, nhà nuôi trồng có nhiệt độ 22-26oC, độ ẩm không khí 85-90%.

Kết quả mô hình thu được 166,8 tấn nấm tươi; năng suất bình quân quả thể nấm tươi trên bịch 
phôi tăng ≈ 100 g/bịch.

* Mô hình nấm Mộc nhĩ

Xây dựng 5 nhà nuôi trồng nấm Mộc nhĩ với diện tích 1.250 m2, nuôi trồng 3 vụ 180.000 bịch phôi. 

Trong thời gian ủ tơ, nhà ủ tơ có nhiệt độ 23-28oC, độ ẩm không khí 60-70%.

Trong thời gian hình thành quả thể, nhà nuôi trồng có nhiệt độ 22-27oC, độ ẩm không khí 85-90%.

Kết quả mô hình thu được 12,7 tấn nấm khô; năng suất bình quân quả thể nấm khô trên bịch phôi 
tăng ≈ 10 g/bịch.

* Mô hình nấm Hương

Xây dựng 1 nhà nuôi trồng nấm Hương với diện tích 250 m2, nuôi trồng 3 vụ với 30.000 bịch phôi. 

Trong thời gian ủ tơ, nhà ủ tơ có nhiệt độ 22-26oC, độ ẩm không khí 60-70%.

Trong thời gian nâu hóa, nhà trồng có nhiệt độ 21-24oC, độ ẩm không khí 80-85%.

Trong thời gian hình thành quả thể, nhà nuôi trồng có nhiệt độ 18-20oC, độ ẩm không khí 90-92%.

Kết quả mô hình thu được 3,6 tấn nấm tươi; năng suất trung bình quả thể tươi/bịch phôi 1,2 kg 
đạt ≈ 100 g.

* Mô hình nấm Linh chi

Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi là mô hình mới đưa vào vùng triển khai dự án, cán bộ kỹ thuật 
của Công ty mới bước đầu tiếp cận công nghệ nên dự án chỉ xây dựng 1 nhà nuôi trồng với diện tích 
250 m2, nuôi trồng 5 vụ với 60.000 bịch phôi. 
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Trong thời gian ủ tơ, nhà ủ tơ có nhiệt độ 23-28oC, độ ẩm không khí 60-70%.

Trong thời gian hình thành quả thể, nhà nuôi trồng có nhiệt độ 22-27oC, độ ẩm không khí 85-90%.

Kết quả mô hình thu được 1,5 tấn nấm khô; năng suất trung bình quả thể khô/bịch phôi 1,2 kg 
đạt ≈ 25 g.

* Mô hình nấm Hầu thủ

Xây dựng 1 nhà nuôi trồng nấm Hầu thủ với diện tích 250 m2, nuôi trồng 3 vụ với 30.000 bịch phôi.

Trong thời gian ủ tơ, nhà ủ tơ có nhiệt độ 23-28oC, độ ẩm không khí 60-70%.

Trong thời gian hình thành quả thể, nhà nuôi trồng có nhiệt độ 20-22oC, độ ẩm không khí 85-90%.

Kết quả mô hình thu được 9,4 tấn nấm tươi; năng suất trung bình quả thể tươi/bịch phôi 1,2 kg 
đạt ≈ 300 g.

3.2. Mô hình nuôi trồng nấm phân tán tại các hộ dân

Xây dựng mô hình 12 nhà nuôi trồng nấm tại các hộ dân với diện tích 3.000 m2. Cụ thể:

* Mô hình nấm Bào ngư

Xây dựng 8 nhà nuôi trồng nấm Bào ngư với diện tích 2.000 m2, nuôi trồng 240.000 bịch phôi. 

Kết quả thu được 85,6 tấn nấm tươi; năng suất trung bình quả thể tươi/bịch phôi 1,5 kg tăng 
khoảng 50 g.

* Mô hình nấm Mộc nhĩ

Xây dựng 10 nhà nuôi trồng nấm Mộc nhĩ với diện tích 1.000 m2, nuôi trồng 120.000 bịch phôi, thu 
được 7,9 tấn nấm khô, năng suất trung bình quả thể tươi/bịch phôi 1,2 kg tăng khoảng 15 g.

Trong 2 năm triển khai, dự án đã sản xuất và tiêu thụ 252,4 tấn nấm Bào ngư tươi; 20,6 tấn nấm 
Mộc nhĩ khô; 3,6 tấn nấm Hương tươi; 9,4 tấn nấm Hầu thủ tươi và 1,5 tấn nấm Linh chi khô.

4. Hiệu quả kinh tế của dự án

4.1. Mô hình tập trung tại Công ty

- Đầu tư sản xuất giống, nuôi trồng nấm: 3.317.400.000 đồng

- Doanh thu: 6.590.500.000 đồng

- Khấu hao thiết bị, nhà xưởng 2 năm (tạm tính 5%): 327.310.000 đồng

- Doanh thu hàng năm: 3.231.750.000 đồng

- Lợi nhuận hàng năm: 1.472.895.000 đồng

4.2. Mô hình phân tán tại các hộ dân

- Đầu tư sản xuất giống, nuôi trồng nấm: 1.638.000.000 đồng

- Doanh thu: 2.502.000.000 đồng

- Khấu hao thiết bị, nhà xưởng 2 năm (tạm tính 5%): 102.200.000 đồng

- Doanh thu hàng năm: 1.251.000.000 đồng

- Lợi nhuận hàng năm: 388.800.000 đồng. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Duyên

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá sơ lược về chất lượng cà phê bột thông qua chỉ tiêu cafein của các cơ sở sản xuất trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Kiến nghị một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cà phê bột.

Kết quả thực hiện

1. Lấy mẫu

Dự án tiến hành lấy mẫu tại cơ sở và mua mẫu trên thị trường với tổng số 100 mẫu. 

2. Đường chuẩn cafein

Dự án tiến hành phân tích dãy chuẩn cafein có nồng độ lần lượt như sau: 1.0 mg/L, 5.0 mg/L,  
10.0 mg/L, 50.0 mg/L, 100.0 mg/L.

Đồ thị đường chuẩn Cafein

3. Kết quả phân tích mẫu thực tế và đánh giá kết quả

Tiến hành xử lý mẫu theo quy trình, phân tích trên thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao; thực hiện 
phân tích lặp lại 3 lần.

Kết quả phân tích mẫu cà phê bột cho thấy, hàm lượng cafein của các mẫu dao động từ  
0,29-2,49%, trong đó có 2/100 mẫu không phát hiện (< 0,005%).

DỰ ÁN

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CAFEIN   TRONG MẪU CÀ PHÊ BỘT TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT   CÀ PHÊ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG   BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

Đường chuẩn Cafein
y = 880.48x + 134.12

R2 = 0.9995
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4. Đánh giá độ chính xác của quy trình

Để đánh giá độ chính xác của quy trình xác định cafein trong cà phê bột, dự án đã gửi 06/100 mẫu 
cà phê bột đến phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Cần Thơ (đã được 
công nhận Văn phòng công nhận chất lượng công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2005).

Kết quả cho thấy sự sai khác giữa 2 phòng thí nghiệm là không đáng kể.

5. Đánh giá kết quả thu được

Trong tổng số 100 mẫu thu thập tại tỉnh Lâm Đồng, có 28/100 mẫu (chiếm 28%) có hàm lượng 
cafein nhỏ hơn 1% (không đạt yêu cầu); có 75/100 mẫu đăng ký chất lượng với Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm Lâm Đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, do có sự thay đổi kinh doanh của một số cơ sở, dự án thực hiện 
lấy mẫu ở một số cơ sở chưa công bố chất lượng với số lượng mẫu là 25 mẫu/18 cơ sở. Kết quả 
như sau:

- So sánh với TCVN 5251:2007: có 8/25 mẫu có hàm lượng cafein nhỏ hơn 1% (chiếm 4%).

- So sánh với hàm lượng cam kết của cơ sở trên nhãn hiệu: có 4/16 mẫu có hàm lượng cafein 
không đạt so với hàm lượng mà cơ sở đã công bố trên nhãn hiệu.

Qua đó cho thấy bên cạnh những cơ sở tuân thủ việc công bố chất lượng, vẫn còn một số cơ sở 
chưa tuân thủ tốt việc công bố chất lượng theo quy định. 

6. Xác định hàm lượng cafein trong một số mẫu cà phê nhân đã rang

Dự án tiến hành lấy mẫu cà phê nhân đã rang tại 6 cơ sở rang xay trên địa bàn một số huyện; 
nghiền mẫu bằng máy xay và rây mẫu qua rây; chiết mẫu, làm sạch mẫu và đo trên thiết bị sắc ký 
lỏng hiệu năng cao để tiến hành định lượng hàm lượng cafein.

Kết quả, hàm lượng cafein trong các mẫu cà phê nhân đã rang dao động khoảng từ 1,23-3,31%.

Qua đó, cần phải chú ý đến chất lượng của những mẫu cà phê bột có hàm lượng cafein < 1%. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Đặng Hữu Huy

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm” cho Hợp tác xã/Tổ hợp tác sản xuất và 
kinh doanh rượu Cát quế Bảo Lâm thuộc huyện Bảo Lâm.

- Đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt” tại Nhật Bản và Singapore.

- Đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” tại Singapore và Trung Quốc.

Kết quả thực hiện

1. Hỗ trợ UBND huyện Bảo Lâm xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm”

Thực hiện đề cương dự án đã được phê duyệt và tinh thần Công văn số 4857/UBND-VX ngày 
09/9/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng; theo đề xuất tại văn bản số 637/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của 
UBND huyện Bảo Lâm đề nghị Sở KH&CN Lâm Đồng xem xét hỗ trợ địa phương xây dựng nhãn 
hiệu tập thể “Rượu Cát Quế Bảo Lâm”, năm 2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 
32/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 phê duyệt Danh mục, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khoa 
học và công nghệ năm 2012. Trong đó có nhiệm vụ này và giao cho Sở KH&CN chủ trì thực hiện.  
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phân công cho Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ 
(nay là phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành) chủ trì thực hiện dự án.

Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ đã tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN Công văn số 
343/SKHCN ngày 10/9/2012 gửi UBND huyện Bảo Lâm về việc phối hợp xây dựng nhãn hiệu tập 
thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm”.

Sau khi nhận được văn bản của Sở KH&CN, UBND huyện Bảo Lâm đã có văn bản phúc đáp 
số 1415/UBND ngày 11/10/2012 về việc phối hợp xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế  
Bảo Lâm”.

Sau khi có văn bản cam kết của UBND huyện Bảo Lâm, cũng như thống nhất kế hoạch xây dựng 
nhãn hiệu tập thể, dự án đã tiến hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc xây dựng nhãn hiệu 
tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm”, gồm:

Thu thập các tài liệu liên quan đến sản phẩm rượu Cát quế như: các nhiệm vụ triển khai của địa 
phương trong thời gian qua về rượu Cát quế, báo cáo hoạt động tình hình sản xuất và kinh doanh 
sản phẩm rượu Cát quế tại địa phương, hình ảnh rượu Cát quế đã dùng từ trước đến nay… phục vụ 
cho việc thiết kế logo, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

DỰ ÁN

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2012
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Tiến hành ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lâm 
thực hiện điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu Cát quế trên địa bàn 
huyện từ ngày 10/12/2012 đến 29/12/2012.

Qua kết quả điều tra, khảo sát sẽ phục vụ cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể như công tác vận 
động các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu tham gia sử dụng nhãn hiệu, xây dựng quy chế 
quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể, thiết kế logo.

Ngày 29/11/2012, phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành (Sở KH&CN) phối hợp với Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lâm tiến hành tổ chức hội thảo lần 1 nhằm quán triệt về việc xây dựng 
nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm” cho sản phẩm rượu, thống nhất chung các nội dung liên 
quan đến việc xây dựng nhãn hiệu tập thể như: lựa chọn tên gọi nhãn hiệu, lấy ý tưởng thiết kế logo, 
một số nội dung cơ bản xây dựng quy chế… và giới thiệu tổng quát một số khái niệm, nội dung về 
nhãn hiệu, kế hoạch xây dựng nhãn hiệu tập thể.

Dự án đã thuê khoán chuyên gia tiến hành xây dựng bản thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm” gồm 05 chương, 18 điều.

Dự án đã tham mưu cho UBND huyện Bảo Lâm xây dựng Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 
31/7/2013 trình UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Xin phép được sử dụng tên địa danh “Bảo Lâm” vào 
việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm” và UBND tỉnh đã có văn bản số 
4570/UBND-VX ngày 09/8/2013 đồng ý cho Tổ hợp tác rượu Cát quế Bảo Lâm thuộc UBND huyện 
Bảo Lâm được phép sử dụng tên địa danh “Bảo Lâm” vào việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể của địa 
phương; giao cho Sở KH&CN chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đăng ký quyền 
sở hữu, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm”.

Dự án tiến hành tổ chức hội thảo lần 2 vào ngày 12/8/2013 nhằm đóng góp ý kiến về Quy chế 
quản lý và sử dụng nhãn hiệu; dự thảo logo lần cuối để hoàn chỉnh hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 
tại Cục Sở hữu trí tuệ. Kết quả hội thảo cơ bản thống nhất với các nội dung của bản dự thảo quy chế 
và thống nhất lựa chọn logo số 03 làm logo chính thức để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Từ các ý kiến đóng góp của buổi hội thảo lần 2, dự án đã hoàn chỉnh bản dự thảo Quy chế, Logo 
và Tổ hợp tác rượu Cát quế Bảo Lâm đã ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-THT ngày 25/11/2013 
về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rượu Cát quế Bảo Lâm”.

Dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và tiến hành đăng ký xác lập 
quyền nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Từ các yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, dự án đã phối 
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành xây 
dựng bản đồ và tham mưu cho UBND huyện Bảo Lâm xây dựng Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 
21/02/2014 trình UBND tỉnh về việc ban hành Bản đồ khu vực sản xuất rượu Cát quế Bảo Lâm và 
UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1088/UBND-VX ngày 11/3/2014 về việc xác nhận Bản đồ vùng 
sản xuất rượu Cát quế Bảo Lâm.

2. Đăng ký quốc tế cho nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt” và “Trà B’Lao”

Việc lựa chọn, xem xét các nhãn hiệu chứng nhận để nộp đơn đăng ký nước ngoài phải có sản 
phẩm mang nhãn hiệu xuất khẩu tại các thị trường quốc tế. Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt và 
UBND thành phố Bảo Lộc đã đề xuất đăng ký hỗ trợ:



96Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015-2016

- UBND thành phố Bảo Lộc đề nghị Sở KH&CN xem xét hỗ trợ đăng ký quốc tế cho nhãn hiệu  
“Trà B'Lao” tại Đài Loan, Hà Lan, Pakistan, Ba Lan, Đức, Trung Đông, Dubai, Iraq, Afghanistan, 
Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc và các thị trường tiềm năng: nhóm các nước Đông Nam Á, ASEAN, 
Châu Mỹ, các nước tiểu vương quốc Ả Rập.

- UBND thành phố Đà Lạt đề nghị Sở KH&CN xem xét hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho  
nhãn hiệu:

+ Rau Đà Lạt: đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, 
Campuchia, Malaysia.

+ Hoa Đà Lạt: đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, 
Campuchia, Malaysia.

Tuy nhiên, do kinh phí bố trí nhiệm vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế từ ngân sách địa phương tương 
đối hạn hẹp nên không thể xem xét hỗ trợ toàn bộ cho cả 03 nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt”, 
“Trà B'Lao”, “Hoa Đà Lạt” với tất cả các quốc gia như đề xuất của 02 địa phương. Dự án đã tham 
mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN về việc xem xét lựa chọn 02 quốc gia để hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu ra 
nước ngoài, với các điều kiện:

- Có sản lượng xuất khẩu sản phẩm vào quốc gia tương đối nhiều;

- 02 quốc gia này phải tham gia vào hệ thống Madrid.

Sau đó, UBND thành phố Bảo Lộc đề nghị Sở KH&CN hỗ trợ cho địa phương đăng ký quốc tế 
nhãn hiệu “Trà B'Lao” tại Trung Quốc và Singapore; UBND thành phố Đà Lạt đề nghị hỗ trợ đăng ký 
quốc tế nhãn hiệu “Rau Đà Lạt” tại Nhật Bản và Singapore.

Để đảm bảo cho việc nộp đơn đăng ký có hiệu quả, dự án đã tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN 
ban hành công văn số 33/SKHCN ngày 25/01/2013 gởi Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Sở hữu trí tuệ 
(Cục Sở hữu trí tuệ) về việc xin tư vấn hỗ trợ việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ra nước ngoài.

Sau khi đã có kinh phí bổ sung đăng ký nhãn hiệu quốc tế, dự án tham mưu cho Sở KH&CN tiến 
hành các công việc lựa chọn đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện các thủ tục tra cứu, 
nộp đơn đăng ký theo các ý kiến tư vấn chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ; thành lập hội đồng 
mở thầu việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt” tại Singapore và Nhật Bản và  
“Trà B’Lao” tại Singapore và Trung Quốc.

Dựa vào tiêu chí lựa chọn là năng lực của đơn vị trong việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại nước 
ngoài, báo giá toàn bộ kinh phí thực hiện việc tra cứu và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 
“Rau Đà Lạt” tại Singapore, Nhật Bản và nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” tại Singapore, Trung 
Quốc; Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Winco là đơn vị được chọn cung cấp dịch vụ cho công việc trên. 
Khi thương thảo hợp đồng đề nghị chia làm 02 giai đoạn; mỗi giai đoạn sẽ có thanh lý hợp đồng riêng 
và nếu xảy ra trường hợp kết quả tra cứu tại các nước chỉ định, nếu nước nào không đáp ứng tiêu 
chuẩn bảo hộ sẽ được thanh lý giai đoạn 1 và không thực hiện giai đoạn 2.

Đến nay, Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Winco đã có thông báo chính thức nhãn hiệu “Rau Đà Lạt” 
đã có thông báo cấp giấy chứng nhận của cơ quan Sở hữu trí tuệ Nhật Bản. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Đặng Hữu Huy

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Tổ chức 01 lớp tập huấn với nội dung “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của  
địa phương”.

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Diệp hạ châu Cát Tiên” cho Hội những người sản xuất, kinh doanh 
Diệp hạ châu Cát Tiên.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình mẫu về tạo lập nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm tương ứng 
của tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thực hiện

1. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ 

Nhằm tăng cường công tác nâng cao nhận thức, phổ biến thông tin pháp luật về sở hữu trí tuệ 
cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và đẩy mạnh hoạt động phát triển tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp trong tỉnh, dự án đã định hướng đề xuất tiếp tục tăng cường các hoạt động nâng cao nhận 
thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân, các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan, các 
Hiệp hội, Tổ hợp tác, Câu lạc bộ, Hợp tác xã trên địa bàn thông qua việc tổ chức lớp tập huấn với 
chuyên đề “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương”, nhằm thúc đẩy sự phát 
triển và gia tăng giá trị cho các sản phẩm đặc thù thế mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế -  
xã hội địa phương.

Nhằm đánh giá kết quả của việc tổ chức lớp tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các 
đặc sản địa phương”, dự án đã thực hiện gởi phiếu góp ý thăm dò, nhận xét ý kiến để đánh giá mức 
độ hài lòng và xem xét những yêu cầu nhằm đưa vào kế hoạch tổ chức các lớp tiếp theo.

Thông qua các phiếu góp ý, đa số các học viên cho rằng đây là hoạt động thiết thực cần được 
duy trì thường xuyên nhằm hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của 
địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của các học viên về nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận và việc bảo vệ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản tại địa 
phương. Các học viên cũng kiến nghị Sở KH&CN cần tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn 
với các chuyên đề về sở hữu trí tuệ như: nhận thức chung về sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu, 
thực thi sở hữu trí tuệ… nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, góp phần việc quản lý và khai 
thác giá trị của các đối tượng sở hữu trí tuệ.

DỰ ÁN

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2013
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2. Hỗ trợ UBND huyện Cát Tiên xây dựng nhãn hiệu tập thể “Diệp hạ châu Cát Tiên”

Thực hiện đề cương dự án đã được phê duyệt và tinh thần Công văn số 4857/UBND-VX ngày 
09/9/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng, theo đề xuất của UBND huyện Cát Tiên được hỗ trợ xây 
dựng nhãn hiệu tập thể “Diệp hạ châu Cát Tiên”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số  
2310/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ KH&CN năm 2013, trong 
đó có nhiệm vụ trên và giao cho Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN chủ trì  
thực hiện.

Để thực hiện nhiệm vụ, dự án đã tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN ban hành công văn số  
484/SKHCN ngày 21/11/2013 gởi UBND huyện Cát Tiên về việc phối hợp xây dựng nhãn hiệu tập 
thể “Diệp hạ châu Cát Tiên” và đề nghị UBND huyện Cát Tiên cho ý kiến một số nội dung.

Sau khi có văn bản cam kết của UBND huyện Cát Tiên, cũng như thống nhất kế hoạch xây dựng 
nhãn hiệu tập thể, dự án đã tiến hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc xây dựng nhãn hiệu 
tập thể “Diệp hạ châu Cát Tiên”: thu thập tài liệu liên quan đến sản phẩm Diệp hạ châu; ký hợp đồng 
thuê khoán chuyên môn với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Tiên thực hiện điều tra, khảo sát 
tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu trên địa bàn huyện (từ 20/7/2014 
đến 30/7/2014). Kết quả điều tra khảo sát sẽ phục vụ cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể như công 
tác vận động các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu tham gia thành lập Hiệp hội/Tổ 
hợp tác, xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu, xây dựng tiêu chí chất lượng, thiết kế logo…

Ngày 16/6/2014, phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Sở KH&CN) phối hợp với Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Tiên tổ chức hội thảo lần 1 nhằm quán triệt của lãnh đạo địa phương 
về việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Diệp hạ châu Cát Tiên” cho sản phẩm tươi và sơ chế, chế biến; 
thống nhất chung các nội dung liên quan đến việc xây dựng nhãn hiệu tập thể như: lựa chọn tên 
gọi nhãn hiệu, hình thức nhãn hiệu, lấy ý tưởng thiết kế logo, một số nội dung cơ bản xây dựng 
quy chế… và giới thiệu tổng quát một số khái niệm, nội dung về sở hữu trí tuệ, kế hoạch xây dựng  
nhãn hiệu.

Qua kết luận của buổi hội thảo, lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên đã thống nhất hình thức đăng ký 
“nhãn hiệu chứng nhận Diệp hạ châu Cát Tiên”, thay đổi đơn vị đứng tên đăng ký xác lập quyền, 
quản lý và phát triển nhãn hiệu là UBND huyện Cát Tiên, bổ sung một số nội dung triển khai thực 
hiện gồm: xây dựng Bản đồ vùng chứng nhận, xây dựng tiêu chí chất lượng sản phẩm mang nhãn 
hiệu “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Bên cạnh đó, dự án đã thuê khoán các chuyên gia xây dựng bản thảo Quy chế quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” gồm 07 chương, 26 điều.

UBND huyện Cát Tiên giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp 
huyện và các chuyên gia tiến hành xây dựng bản Dự thảo tiêu chí chất lượng sản phẩm Diệp hạ 
châu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện xây dựng bản dự thảo Bản đồ vùng chứng nhận 
nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Dự án đã tham mưu cho UBND huyện Cát Tiên xây dựng Tờ trình số 80/UBND ngày 27/4/2014 
trình UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Xin phép được sử dụng tên địa danh “Cát Tiên” vào việc đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” và đã được UBND tỉnh đồng ý.
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Ngày 22/11/2014, dự án tiến hành tổ chức hội thảo lần 2 nhằm đóng góp ý kiến về Quy chế quản 
lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; dự thảo logo; dự thảo tiêu chí chất lượng; dự thảo bản đồ lần 
cuối để hoàn chỉnh trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ký ban hành.

Từ các ý kiến đóng góp tại buổi hội thảo lần 2, dự án đã hoàn chỉnh bản dự thảo Quy chế, Logo, 
Bản tiêu chí chất lượng, Bản đồ trình lãnh đạo UBND huyện xem xét lần cuối trước khi trình Sở Tư 
pháp thẩm định.

Sau khi có văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, dự án đã phối hợp với UBND huyện Cát Tiên 
chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến góp ý; tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” và UBND tỉnh  
Lâm Đồng đã ký Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 ban hành Quy chế quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tiến hành đăng ký xác lập quyền 
nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 
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Chủ nhiệm dự án: ThS. Phan Quốc Chính

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm Rơm, nấm Mèo tại huyện Cát Tiên nhằm hướng dẫn 
thực hành cho các hộ nông dân tham gia dự án, làm cơ sở cho việc phổ biến nhân rộng các mô hình 
trong vùng dự án, giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng nấm Rơm, nấm Mèo cho nông dân trong 
vùng triển khai dự án.

Kết quả thực hiện

1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật

Trên cơ sở quy trình nuôi trồng của Nguyễn Lân Dũng, Lê Duy Thắng; quy trình trồng nấm do 
Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã chuyển giao thành công cho các dự án tại huyện 
Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương; dự án đã hoàn thiện Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm Mèo, nấm 
Rơm đảm bảo cơ sở khoa học và phù hợp với điều kiện nuôi trồng tại địa phương.

2. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

Dự án đã tổ chức 02 lớp tập huấn lý thuyết và hướng dẫn thực hành kỹ thuật trồng nấm Rơm, 
nấm Mèo cho 42 lượt hộ nông dân tham gia; 01 hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình cho 31 hộ nông 
dân tham quan học tập.

3. Kết quả xây dựng mô hình

3.1. Chọn hộ nông dân xây dựng mô hình

Dự án đã xây dựng 05 mô hình trình diễn nuôi trồng nấm (4 mô hình trồng nấm Rơm, 1 mô hình 
trồng nấm Mèo) với diện tích ≈ 50 m2, 2.000 bịch phôi nấm Mèo đã cấy meo giống cấp III; mỗi bịch 
phôi có khối lượng ≈ 1,3 kg.

3.2. Nấm Mèo

Nhiệt độ trung bình là ≈ 28oC; độ ẩm ≈ 68,5%; ánh sáng ≈ 50 lux, nhà nuôi sợi đảm bảo điều kiện 
cho hệ sợi nấm phát triển tốt trong thời gian ủ tơ. Sau 20-25 ngày, hệ sợi lan kín bịch phôi.

Nhiệt độ trung bình phù hợp cho nấm hình thành quả thể là ≈ 27,2oC; độ ẩm ≈ 80,8%; ánh sáng 
≈ 600 lux.

Năng suất quả thể khô trung bình ≈ 59 g/bịch, trọng lượng quả thể nấm khô  
118 kg/2.000 bịch phôi.

3.3. Nấm Rơm

- Đợt 1: từ ngày 18/11/2015 đến ngày 18/12/2015.

Dự án sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ mô nấm trong giai đoạn ủ tơ. Kết quả nhiệt độ trung bình 
mô nấm trong giai đoạn hình thành quả thể ở ngưỡng thích nghi thấp (28,3oC), đồng thời bị nhiễm 
nấm tạp, nên ảnh hưởng đến hình thành quả thể nấm. 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM RƠM VÀ NẤM MÈO
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN
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Năng suất quả thể đạt thấp, chỉ chiếm 2-3% so với trọng lượng cơ chất khô do điều kiện nhiệt độ 
mô nấm xuống thấp (khoảng 28ºC); đồng thời mô nấm bị nhiễm nấm mực, cạnh tranh dinh dưỡng 
làm cho nấm hình thành quả thể kém, ảnh hưởng đến năng suất.

- Đợt 2: từ ngày 14/3/2016 đến ngày 14/4/2016.

Dự án sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ mô nấm trong giai đoạn ủ tơ ≈ 29,8oC; trong thời gian hình 
thành quả thể nấm ≈ 30,7oC. Đồng thời mô nấm không bị nhiễm nấm dại nên năng suất quả thể cao 
hơn đợt 1. 

Kết quả nấm rơm sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu hoạch 82 kg/1.000 kg rơm khô.

3.4. Xử lý phế phụ phẩm sau trồng nấm

Sau khi thu hoạch, các hộ nông dân trồng nấm được hướng dẫn ủ mùn cưa, rơm rạ thải bằng chế 
phẩm sinh học xử lý thành phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng, tận dụng nguồn phế phụ phẩm 
nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3.5. Hội thảo đầu bờ

Dự án tổ chức 01 buổi hội thảo đầu bờ với 32 người tham dự nhằm giới thiệu các mô hình trồng 
nấm cho bà con tham quan học tập.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.1. Hiệu quả kinh tế

* Nấm Mèo

- Chi phí trực tiếp đầu tư 2.000 bịch phôi nấm Mèo là 8.800.000 đồng.

- Với diện tích 100 m2 trồng được 12.000 bịch phôi/vụ.

2.000 bịch phôi thu hoạch được 118 kg nấm; 12.000 bịch phôi thu hoạch được:  
6 x 118 = 708 kg nấm.

Doanh thu nấm Mèo thương phẩm: 708 kg/vụ x 95.000 đồng/kg = 67.260.000 đồng

- Lợi nhuận: 67.260.000 - 52.800.000 (chi phí nguyên vật liệu, năng lượng, công lao động…) = 
14.460.000 đồng.

* Nấm Rơm

- Chi phí đầu tư sản xuất 1.000 kg rơm khô: 4.700.000 đồng.

- Doanh thu: 82 kg x 80.000 đồng/kg = 6.560.000 đồng.

- Lợi nhuận: 6.560.000 - 4.700.000 = 1.860.000 đồng.

4.2. Hiệu quả xã hội

Xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch để tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình.

Thông qua triển khai dự án đã giúp nông dân tiếp cận và nắm bắt được khoa học kỹ thuật tiên 
tiến, ứng dụng vào sản xuất đời sống; từ đó tạo thêm nghề mới cho nông dân, tăng thu nhập kinh tế 
hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hồng Ngọc

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống xử lý nước sinh hoạt tại Điểm trường 
Đạ Mpô thuộc Trường Tiểu học Đạ Rsal nhằm cung cấp nguồn điện và nguồn nước ổn định cho 
giáo viên và học sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, khắc phục những khó khăn trước mắt 
tại Điểm trường.

Tạo ra mô hình trình diễn về ứng dụng năng lượng mới và hệ thống xử lý nước để phổ biến và 
nhân rộng cho các địa phương điều kiện còn khó khăn.

Nội dung thực hiện

- Xác định nhu cầu và mức độ sử dụng điện.

- Khảo sát kỹ thuật, chọn địa điểm lắp đặt hệ thống pin cũng như các vị trí đèn chiếu sáng và hệ 
thống nước sinh hoạt.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo, xử lý, phân tích số liệu, đề xuất phương án công nghệ và thiết bị, 
lựa chọn vị trí đủ điều kiện lắp đặt hệ thống điện và nước.

- Tiến hành lựa chọn, vận hành, tổ chức mua sắm công nghệ, thiết bị phù hợp.

- Triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm và kiểm tra các thông số kỹ thuật tại mô hình thực tế.

- Hội thảo tập huấn hướng dẫn cách sử dụng và bảo trì hệ thống thiết bị cho đội ngũ giáo viên, 
nhân viên của trường.

- Đo đạc các thông số kỹ thuật và xác định độ ổn định của hệ thống sau khi lắp đặt.

Kết quả thực hiện

Ngày 27/4/2011, UBND huyện Đam Rông đã thành lập Điểm trường Đạ Mpô thuộc thôn 5,  
xã Liêng Sroh, giao cho Trường Tiểu học Đạ Rsal quản lý. Điểm trường Đạ Mpô cách trường chính  
10 km, gồm 7 lớp bậc tiểu học với khoảng 150 học sinh theo học, chưa có đường giao thông, đặc 
biệt chưa có điện thắp sáng và nguồn nước sạch, gây khó khăn trong sinh hoạt và giảng dạy của 
giáo viên và học sinh, nhất là những buổi trời âm u, mưa.

Nguồn nước sinh hoạt hiện tại được sử dụng tại Điểm trường là nguồn nước suối tự nhiên, cách 
hơn 550 m đồi núi, đường sá lại khó khăn. 

DỰ ÁN

MỞ RỘNG DỰ ÁN ỨNG DỤNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
CHO PHÂN HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ MPÔ 

THUỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ RSAL, HUYỆN ĐAM RÔNG
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1. Kết quả tính toán thiết kế

1.1. Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Sau khi tính toán, khảo sát, kết hợp với tham khảo thiết bị hiện có trên thị trường, dự án đã xây 
dựng cấu hình của hệ thống gồm: pin năng lượng mặt trời, bộ điều khiển sạc, bộ kích điện DC-AC, 
bình ắc quy.

1.2. Hệ thống nước sinh hoạt

Với nhu cầu sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày của giáo viên và học sinh tại Điểm trường, 
dự án đã tính toán các thiết bị tạm thời đủ đáp ứng với nhu cầu hiện tại gồm: dây dẫn nước, bồn 
chứa nước, hệ thống xử lý nước (cột lọc inox), hệ thống giá đỡ bồn nước.

2. Kết quả chọn nhà cung cấp thiết bị

2.1. Hệ thống điện 

Sau khi thông báo các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị điện năng lượng mặt trời đến các công ty 
chuyên cung cấp thiết bị, dự án đã tiến hành xem xét bảng báo giá thiết bị năng lượng mặt trời. Kết 
quả Công ty Sài Gòn Solar đáp ứng yêu cầu là nhà cung cấp thiết bị cho dự án.

2.2. Hệ thống nước

Qua nghiên cứu các thiết bị công nghệ sử dụng lọc nước hiện có trên thị trường, dự án đã sử 
dụng thiết bị dạng cột bằng inox, có công suất thiết kế từ 2-3 m3/ngày do Trung tâm Phân tích và 
Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng cung cấp. Đây là hệ thống lọc được Trung tâm Phân tích và 
Chứng nhận Chất lượng Lâm Đồng đã triển khai khá nhiều ở huyện Đam Rông và đang hoạt động 
khá hiệu quả.

3. Kết quả lắp đặt

Từ tháng 8-9/2012, Chi đoàn Sở KH&CN Lâm Đồng phối hợp với Trường Tiểu học Đạ Rsal tiến 
hành khảo sát, thiết kế, chọn vị trí lắp đặt. Tháng 10/2013, dự án tiến hành lắp đặt thiết bị hệ thống 
điện năng lượng mặt trời, hướng dẫn kỹ thuật và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vận hành sử dụng.

3.1. Hệ thống điện

Dự án đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm 04 tấm pin công suất 
135 W; hệ thống điều khiển trung tâm gồm 04 bình ắc quy 12 V-110 A, 01 bộ kích điện DC-AC  
(220 V-1.000 W), 01 bộ điều khiển sạc mặt trời 24 V-45 A, hệ thống dây dẫn điện lắp tại khối nhà gỗ 
của giáo viên.

3.2. Hệ thống nước

Dự án đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống nước sinh hoạt gồm 550 m ống dẫn nước, 01 bồn chứa 
nước 1.000 lít, hệ thống cột inox xử lý nước, giá đỡ bồn nước và các phụ kiện khác, đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt của giáo viên và học sinh tại Điểm trường.

4. Tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình

Tổ chức hội thảo tại Điểm trường nhằm giới thiệu mô hình sử dụng điện năng lượng mặt trời và 
hệ thống xử lý nước cho giáo viên và bà con nông dân tại Điểm trường để nhân rộng mô hình.
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5. Đánh giá kết quả đạt được

5.1. Hệ thống điện

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đảm bảo yêu cầu về thông số kỹ thuật đã thiết kế.

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị từ 4-5 giờ vào ban đêm và những ngày trời 
âm u không đủ ánh sáng (theo tính toán lý thuyết, hệ thống điện sử dụng các thiết bị như nêu trên 
từ 6-7 giờ).

Hệ thống điều khiển sạc nạp điện vào bình ắc quy hoạt động ổn định khi trời nắng bình thường 
(sau 4-5 giờ, hệ thống nạp đầy bình (phụ thuộc vào thời tiết)).

5.2. Hệ thống nước

Hệ thống xử lý nước được lắp đặt đúng theo thiết kế, thông số kỹ thuật đã đề ra; đảm bảo nguồn 
nước qua xử lý 2-3 m3/ngày phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Qua kết quả thử nghiệm mẫu nước tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Lâm 
Đồng, nước sau xử lý đảm bảo yêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước  
sinh hoạt. 
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Chủ nhiệm dự án: ThS. Phan Công Du

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao Đà Lạt

Mục tiêu của dự án

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng các mô hình cây ăn quả, ao cá, xử lý chất thải chăn nuôi 
và phế phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với trình độ sản xuất của người dân trong vùng.

- Nâng cao trình độ canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đối với cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, tập 
huấn chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào áp dụng trong sản xuất nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, 
nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng năng suất cây trồng và thu nhập cho bà con trên một đơn vị diện tích canh tác.

Kết quả thực hiện

1. Chọn hộ tham gia thực hiện mô hình

Qua thực tế khảo sát tại các thôn 1, thôn 2, thôn 3 - xã Lộc Bảo và tiêu chuẩn chọn hộ tham 
gia thực hiện mô hình, dự án đã chọn 23 hộ có đủ điều kiện tham gia xây dựng các mô hình  
trình diễn:

- Mô hình trồng bơ Booth 7 xen vườn cà phê;

- Mô hình trồng cam Canh;

- Mô hình ủ phân hữu cơ từ phân chuồng và vỏ cà phê;

- Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính.

2. Đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật

2.1. Biên soạn tài liệu

Dựa trên các quy trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành và 
kết quả nghiên cứu các đề tài xây dựng các mô hình trồng và thâm canh tăng năng suất cây bơ, cam 
Canh, nuôi cá rô phi đơn tính, ủ phân từ vỏ cà phê; dự án đã biên soạn, hoàn thiện các quy trình tài 
liệu kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng gồm: 

DỰ ÁN

NHÂN RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT
 VÀ CHĂN NUÔI CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

XÃ LỘC BẢO, HUYỆN BẢO LÂM THEO ĐỊNH HƯỚNG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
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- Kỹ thuật trồng và chăm sóc thâm canh cây cam Canh;

- Kỹ thuật thâm canh cây bơ Booth 7 trồng xen vườn cà phê;

- Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính;

- Kỹ thuật ủ phân chuồng và xử lý vỏ cà phê.

2.2. Đào tạo kỹ thuật viên

Dự án đã tổ chức đào tạo cho 12 cán bộ kỹ thuật cơ sở về kỹ thuật ủ phân chuồng và xử lý vỏ  
cà phê, kỹ thuật nuôi cá, trồng và chăm sóc bơ, cam canh.

2.3. Tập huấn kỹ thuật cho nông dân

Dự án đã tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật cho 120 lượt nông dân tham gia xây dựng mô hình và 
nông dân vùng triển khai dự án.

2.4. Hội thảo đầu bờ

Dự án tổ chức 1 buổi hội thảo đầu bờ với hơn 100 lượt hộ nông dân nhằm giới thiệu các quy 
trình kỹ thuật tiên tiến, tham quan học tập kinh nghiệm mô hình vườn trồng bơ Booth 7 xen cà phê,  
mô hình trồng cam Canh, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính, mô hình ủ vỏ cà phê đã được các hộ triển 
khai tốt cho nhân dân trong vùng thấy được hiệu quả và học tập làm theo.

3. Xây dựng các mô hình trình diễn

3.1. Mô hình thâm canh cam Canh

- Địa điểm thực hiện: thôn 1, 2, 3 - xã Lộc Bảo

- Quy mô thực hiện: 07 mô hình, mỗi mô hình là 1.000 m2.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2013

- Kết quả thực hiện mô hình:

Kết quả theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây cam Canh (năm 2013) cho thấy, tỷ 
lệ sống của cây đạt cao trong năm đầu gieo trồng (chiếm 85,3%), chiều cao cây 86,14 cm, đường 
kính tán 85,9 cm.

Trong những năm đầu, sâu, bệnh hại chủ yếu gồm: bệnh xoắn đọt, vàng lá do úng nước vào mùa 
mưa, sâu ăn lá. Tuy nhiên, sâu, bệnh gây hại đều ở mức nhẹ.

Qua năm thứ 2, cây bắt đầu thích nghi với điều kiện khí hậu, thời tiết nên việc chăm sóc và phòng 
trừ sâu, bệnh hại được thực hiện tốt hơn. Cây cam Canh ít bị sâu, bệnh và phát triển bình thường.

Kết quả thực hiện mô hình trồng cam Canh đạt so với mục tiêu theo thuyết minh dự án đề ra. Tuy 
nhiên, để phát triển cây cam Canh tại xã Lộc Bảo, cần chú ý chọn vùng tiểu khí hậu, thổ nhưỡng có 
nguồn nước tưới cho cây vào mùa khô; thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện sâu, bệnh và 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ.

3.2. Xây dựng mô hình trồng bơ Booth 7 xen cà phê 

- Địa điểm thực hiện: thôn 1, 2, 3 - xã Lộc Bảo

- Quy mô thực hiện: 06 mô hình

- Giống bơ do Công ty TNHH một thành viên Dak Farm, tỉnh Đắk Lắk cung cấp.
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- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2013

- Kết quả thực hiện mô hình:

Kết quả theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây bơ (năm 2014) tại 6 mô hình cho 
thấy, tỷ lệ sống của bơ đạt mức độ khá (một số cây bị chết do trồng vào mùa khô nên không chủ 
động nguồn nước tưới; mặt khác, cây chưa có thời gian bén rễ nên tốc độ sinh trưởng ở giai đoạn 
đầu chậm).

Tình hình sâu, bệnh hại không đáng kể do cây giống được phòng trừ sâu, bệnh trước khi trồng và 
được chăm sóc kỹ lưỡng trong giai đoạn mới trồng.

Sau 24 tháng, cây bơ có tỷ lệ sống cao do thích nghi với điều kiện khí hậu tự nhiên của vùng; 
chiều cao cây đạt trung bình 1,8 m; đường kính tán rộng 1,73 m.

Qua năm thứ 2, cây bơ phát triển tốt hơn, được phòng trừ sâu, bệnh nên hạn chế sâu, bệnh  
hại cây.

Kết quả thực hiện mô hình trồng mới bơ xen trong vườn cà phê đạt so với mục tiêu thuyết minh 
của dự án đề ra. Tuy nhiên, để phát triển cây bơ tại xã Lộc Bảo, cần chú ý nguồn nước tưới vào 
mùa khô. Nhìn chung, mô hình trồng bơ Booth 7 xen cà phê phù hợp với xã Lộc Bảo, nhất là với các 
vườn cà phê lâu năm, tận dụng được đất trong vườn và có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho bà 
con nông dân.

3.3. Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính 

- Quy mô thực hiện: 03 mô hình

- Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2014

Dự án đã cung cấp 60 kg cá giống (khoảng 100 con giống/kg) cho 3 hộ nông dân. Tùy diện tích 
ao của mỗi mô hình, dự án cung cấp số lượng cá giống phù hợp với mật độ thả (khoảng 5 con/m2). 

Kết quả theo dõi quá trình cho ăn và chăm sóc sau 4 tháng thả cho thấy, số lượng cá chết khoảng 
20-40%; nguyên nhân chủ yếu do các hộ nuôi cá cho thêm phân heo tươi gây ô nhiễm nguồn nước, 
giảm lượng oxy trong nước làm cá chết.

3.4. Mô hình ủ phân chuồng và xử lý vỏ cà phê

Dự án đã hỗ trợ các vật tư cần thiết (chế phẩm vi sinh, bạt ủ, phân lân, phân urê, phân kali, vôi,...); 
cử cán bộ tham gia hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp với các hộ dân triển khai xây dựng 07 mô hình 
ủ phân chuồng và xử lý vỏ cà phê.

Năm 2014, dự án đã cung cấp các vật tư cần thiết cho các hộ tham gia mô hình gồm: 40 kg 
men vi sinh Bio-Asti do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng sản xuất,  
200 kg urê, 600 kg super lân, 300 kg kali clorua, 300 kg vôi bột, 20 kg đường vàng, 200 m2 bạt phủ 
và các vật tư cần thiết khác.

Để đánh giá kết quả quá trình ủ vỏ cà phê thành phân bón, định kỳ 15 ngày/lần, dự án tiến hành 
theo dõi, quan sát và đo các chỉ tiêu kỹ thuật như nhiệt độ, độ ẩm, độ phân hủy tại các mô hình để 
điều chỉnh điều kiện phù hợp cho vi sinh vật hoạt động hiệu quả. 
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Sau 100 ngày ủ, các mô hình đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật, nguyên liệu ủ đã phân hủy hoàn toàn, hộ 
nông dân tiến hành thu và đem bón. Với khối lượng còn lại sau khi ủ đạt khoảng 70-80% cho mỗi mô 
hình, tổng lượng phân hữu cơ vi sinh thu được khoảng 13 tấn với chất lượng đảm bảo.

4. Đánh giá hiệu quả của dự án

4.1. Hiệu quả kinh tế

Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến phù hợp với trình độ canh tác của người dân, năng 
suất bình quân của các mô hình đều cao hơn so với trước khi có dự án tác động và có chiều hướng 
tăng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. 

- Mô hình thâm canh cam Canh phát triển phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu vùng Lộc Bảo. Cam 
Canh là giống có năng suất cao, thích nghi rộng, trồng được trên núi cao, tính chống chịu với sâu, 
bệnh hại khá tốt; nếu trồng mật độ dày và thâm canh ngay từ đầu có thể đạt năng suất 40-50 tấn/ha. 
Cây cam Canh nếu được nhân rộng ở Lộc Bảo, có thể trở thành loài cây chủ lực mang lại lợi nhuận 
kinh tế cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Mô hình thâm canh trồng cây bơ Booth 7 xen cà phê nhằm mang lại giá trị gia tăng trên một đơn 
vị diện tích, tăng thêm thu nhập vào mùa trái vụ cho các cây trồng chính. Qua xây dựng mô hình, 
cây bơ có khả năng thích nghi cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, ít sâu, bệnh hại, quá 
trình chăm sóc đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao, phù hợp với tập quán canh tác của đồng bào 
dân tộc thiểu số. Cây bơ là cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng tiêu thụ cho thị trường nội địa và 
có khả năng nhân rộng phát triển mô hình ở các hộ nông dân tại Lộc Bảo.

- Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính mang tính chất phục vụ gia đình và lợi nhuận kinh tế nhỏ lẻ do 
chỉ phục vụ bà con trong thôn.

- Mô hình ủ phân hữu cơ từ phân chuồng và vỏ cà phê: với chi phí ủ 2 tấn nguyên liệu vỏ cà phê 
chỉ khoảng 3.095.000 đồng. Sau 100 ngày, nông dân sẽ có 1.300 kg phân hữu cơ, chi phí cho 1 kg 
phân hữu cơ này khoảng 1.865,38 đồng/kg, cho thấy giá thành sản phẩm phân bón này thấp so với 
một số loại phân vi sinh có cùng tính năng, chất lượng hiện có trên thị trường.

4.2. Hiệu quả xã hội

Đào tạo được đội ngũ cộng tác viên cơ sở nắm bắt các quy trình, tiến bộ kỹ thuật trở thành những 
cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên cơ sở có đủ kiến thức, kinh nghiệm để hướng dẫn cho nông dân 
tham gia xây dựng mô hình và tiếp tục nhân rộng kết quả sau khi dự án kết thúc. 

Thông qua việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đã giúp nông dân địa phương nắm bắt 
các quy trình kỹ thuật về làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh, thu hoạch sản phẩm,… để áp dụng 
vào sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Từ kết quả đạt được của các mô hình trình diễn đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con 
nông dân trong việc đầu tư, chăm sóc cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước 
ổn định và góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong vùng. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Đào Thủy Chung

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Di Linh

Mục tiêu của dự án

- Giúp người tiêu dùng nhận biết được nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh của các 
đơn vị được cấp quyền sử dụng.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp trong việc sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá đối với nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê  
Di Linh.

- Tiếp tục cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê Di Linh bổ sung cho các 
đơn vị, cá nhân.

- Là mô hình mẫu để nhân rộng và phát triển cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Kết quả thực hiện

1. Tổ chức thực hiện hệ thống pano

Thiết kế, lắp đặt 02 pano tuyên truyền, quảng cáo logo nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm cà phê 
Di Linh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp gồm hình trái cà phê chín trên cây, phần chữ “Sản phẩm cà 
phê Di Linh - Thương hiệu và cơ hội” được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại Km 168, Quốc lộ 20,  
xã Gia Hiệp (hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt) và Km 136, Quốc lộ 20, xã Hòa Ninh 
(hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt).

2. Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu chứng nhận

Hợp đồng với Đài Truyền thanh Truyền hình Di Linh thiết kế khung tuyên truyền, quảng bá trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

Hợp đồng thiết kế, in ấn 3.000 brochures giới thiệu tổng quan về Di Linh (dân số, các thế mạnh 
tiềm năng, khí hậu, thổ nhưỡng, về tổng diện tích, sản lượng sản xuất cà phê hàng năm và tình hình 
hoạt động kinh doanh cà phê của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện).

3. Giới thiệu sản phẩm cà phê Di Linh và Logo chứng nhận sản phẩm trên đĩa DVD

Phát hành 100 đĩa DVD về quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê nghiêm ngặt (tránh hái trái tươi 
xanh, non làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê); quảng bá sản phẩm được bảo quản sau thu 
hoạch nhằm đảm bảo chất lượng đến khâu chế biến và xuất khẩu sản phẩm.

DỰ ÁN

TUYÊN TRUYỀN VÀ QUẢNG BÁ
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CÀ PHÊ DI LINH
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4. Triển khai thực hiện 02 bộ phim tư liệu giới thiệu về nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm  
cà phê Di Linh

Hợp đồng với Đài Truyền thanh Truyền hình Di Linh xây dựng phóng sự giới thiệu cách chăm sóc, 
bón phân, tỉa cành, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện các bệnh thường gặp trên cây cà phê; 
các quy trình hái, phơi, xay xát, bảo quản cà phê sau thu hoạch.

5. Tổ chức thực hiện đăng các bài báo, phóng sự

Hợp đồng quảng bá sản phẩm trên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Sức khỏe và 
Môi trường.

6. Tổ chức thực hiện cấp quyền sử dụng nhãn hiệu

- Tham mưu các văn bản lồng ghép các tờ rơi tuyên truyền, quảng bá đến các cơ sở, doanh 
nghiệp trồng, chăm sóc, kinh doanh cà phê trên phạm vi toàn huyện về nhãn hiệu chứng nhận, các 
văn bản liên quan đến sở hữu trí tuệ, đồng thời hướng dẫn Quy trình cấp giấy chứng nhận sử dụng 
nhãn hiệu cho các đơn vị, cơ sở được biết để đăng ký sử dụng.

- Thẩm định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Di Linh cho Hợp tác xã Lâm Viên.

- Tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện gắn tem nhãn của nhãn hiệu chứng 
nhận sản phẩm cà phê Di Linh.

7. Hỗ trợ, xúc tiến thương mại

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tham gia quảng 
bá sản phẩm qua các hội chợ, hội thảo trên toàn quốc.

8. Thu thập mẫu sản phẩm cà phê phân tích các chỉ tiêu chất lượng

Phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng tỉnh Lâm Đồng phân tích hàm 
lượng As (Asen), Hg (Thủy ngân), Pb (Chì), Cd (Cadimi) trên 3 mẫu cà phê thu thập tại các xã trên 
địa bàn huyện.

Kết quả cho thấy, không phát hiện hàm lượng kim loại nặng trong mẫu phân tích.

9. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

- Thông qua việc tuyên truyền, quảng bá và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sẽ góp phần quảng 
bá và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm cà phê Di Linh trên phạm vi cả nước; góp phần nâng 
cao danh tiếng và uy tín của cà phê Di Linh, sản phẩm đưa ra thị trường được đảm bảo ổn định về 
chất lượng, chính xác về nguồn gốc và được pháp luật bảo hộ;

- Quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm cà phê Di Linh và gia tăng tính cạnh tranh cho các sản 
phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận;

- Nâng cao ý thức của người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng về sản phẩm cà phê 
mang nhãn hiệu chứng nhận; khuyến khích người trồng cà phê duy trì và phát triển diện tích canh 
tác, nâng cao năng suất và chất lượng cà phê nhằm góp phần thực hiện thành công chương trình 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào thực tế;

 - Thông qua giải pháp tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp quảng bá 
và khai thác giá trị nhãn hiệu chứng nhận, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp sản xuất - kinh doanh cà phê trên địa bàn. 
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