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1Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Diệu Minh

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Ứng dụng phương pháp xác định cafein trong chè theo TCVN 9744:2013 nhằm mở rộng chỉ tiêu 
thử nghiệm cafein xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp.

- Đánh giá chất lượng chè đang sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua 
việc xác định chỉ tiêu cafein.

- Kiến nghị một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chè.

Kết quả nghiên cứu

1. Đồng bộ hóa TCVN 9744:2013 với thiết bị hiện có (hãng Jasco-Nhật Bản) để đưa vào áp 
dụng quy trình xác định cafein trong chè tại phòng thí nghiệm của Trung tâm

Thông qua quá trình khảo sát thực tế tại phòng thí nghiệm, để xác định cafein trong chè bằng 
phương pháp sắc ký lỏng cao áp, đề tài đã tối ưu các thông số như sau:

- Tỷ lệ dung môi pha động: MeOH : H2O = 80 : 20.

- Tốc độ dòng: 1 mL/phút.

- Nhiệt độ cột: 38oC.

2. Khảo sát, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp theo TCVN 9744:2013

Dựa vào các điều kiện tối ưu đã khảo sát, đề tài tiến hành xác định các thông số: độ nhạy của thiết 
bị, khoảng tuyến tính đối với thiết bị sắc ký lỏng cao áp hiện có của Trung tâm.

3. Khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn xác định, kiểm tra độ lặp lại và độ tái lặp

3.1. Khảo sát giới hạn phát hiện, giới hạn xác định

Trong một quy trình phân tích bất kỳ, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) là  
2 thông số quan trọng.

Theo kết quả, đối với cafein trong chè, LOD = 0,002% là phù hợp với yêu cầu của thẩm định 
phương pháp phân tích hóa học và vi sinh vật. 

LOQ = LOD*10/3= 0,007%.

3.2. Đánh giá độ lặp lại của phương pháp

Độ lặp lại của phương pháp khảo sát tại phòng thí nghiệm từ 1,3-1,7%, phù hợp với yêu cầu của 
tiêu chuẩnTCVN 9744:2013 là RSDr<5%.

3.3. Độ tái lặp của phương pháp

Độ tái lặp của phương pháp khảo sát tại phòng thí nghiệm từ 1,5%, phù hợp với yêu cầu của tiêu 
chuẩnTCVN 9744:2013 là RSDR<5%.

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP 
VÀO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CAFEIN TRONG CHÈ SẢN XUẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
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4. Khảo sát cách tiến hành chuẩn bị mẫu, làm sạch

Mẫu được chiết hồi lưu trong 20-25 phút, hàm lượng cafein thu được sẽ cao hơn. Để đảm bảo 
tính kinh tế, hiệu suất thu được, đề tài chọn chiết mẫu trong thời gian 20 phút. 

Quá trình làm sạch mẫu nhằm thu tín hiệu rõ nhất, không bị nhiễu, quá trình phân tích không 
làm bẩn cột, đảm bảo lượng cafein được tách ra nhiều nhất. Do đó, việc khảo sát cách làm sạch là  
cần thiết.

Đề tài tiến hành khảo sát lượng MgO dùng để làm sạch. Cân 1 g mẫu, thêm vào lượng MgO khác 
nhau, tiến hành chiết hồi lưu trong thời gian 20 phút, để nguội rồi định mức đủ 200 mL, lọc qua màng 
lọc 0,45 µm rồi phân tích. Kết quả, với lượng MgO thêm vào để làm sạch từ 4,5± 0,5 g, hiệu suất là 
cao nhất vì lượng MgO thêm vào có thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất.

5. Xác định độ chính xác của phương pháp

Theo TCVN 9744:2013, RSDr tối đa chấp nhận được là 5%.

Theo tiêu chí đánh giá hiệu suất thu hồi AOAC (EC 657/2002), mức nồng độ 0,1-10% có hiệu  
suất thu hồi 95-102%. Vậy hiệu suất thu hồi của phương pháp khảo sát tại phòng thí nghiệm từ 
98,5-100% là phù hợp. Do đó, độ đúng (độ thu hồi) đạt yêu cầu; phương pháp có độ chính xác đáng  
tin cậy.

Từ những kết quả khảo sát, đề tài tiến hành xây dựng quy trình định lượng xác định cafein trong 
chè theo TCVN 9744:2013.

6. Xác lập và chuẩn hóa quy trình định lượng theo TCVN 9744:2013

Dựa vào TCVN 9744:2013 về xác định cafein trong chè, kết quả quá trình khảo sát thực tế về tỷ 
lệ dung môi pha động, tốc độ dòng, nhiệt độ cột, cách chuẩn bị mẫu, phương pháp làm sạch, đề tài 
đã thiết lập quy trình xác định cafein trong chè.

7. Lấy mẫu và kết quả phân tích

Đề tài đã khảo sát và lấy 120 mẫu của các cơ sở tại các địa bàn Bảo Lộc (81 mẫu), Bảo Lâm  
(20 mẫu), Di Linh (05 mẫu), Đà Lạt (14 mẫu).

Sau khi tiến hành định lượng hàm lượng cafein trong các mẫu bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao. Kết quả thu được như sau:

- So sánh với bảng công bố chất lượng tại Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, hầu 
hết các mẫu đều có hàm lượng cafein cao hơn.

- Có 20 mẫu là sản phẩm của chè B’Lao, hàm lượng cafein đạt so với quy định, cao hơn mức công 
bố tại Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng.

- Hàm lượng cafein trong các mẫu chè xanh dao động từ 0,69-2,87% (Bảo Lộc: 0,69-2,87%; Bảo 
Lâm: 1,23-2,17%; Di Linh: 2,05-2,56%; Đà Lạt: 1,35-2,52%).

- Hàm lượng cafein trong các mẫu chè Oolong dao động từ 1,04-2,62% (Bảo Lộc: 1,04-2,62%; 
Bảo Lâm: 1,36-1,87%; Di Linh: 1,5-2,0%; Đà Lạt: 1,37-2,13%).

- Hàm lượng cafein trong các mẫu chè đen rất cao, dao động từ 1,81-2,60% (theo kết quả kiểm 
tra 5 mẫu của một số cơ sở tại huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc). 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Nhâm

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá hiệu quả của các đề tài, dự án cấp tỉnh, cơ sở và dự án hỗ trợ doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ đã triển khai trong giai đoạn 2006-2011.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các đề tài, dự án trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu

1. Các đề tài, dự án cấp tỉnh

Giai đoạn 2006-2011: có 116 đề tài, dự án được phê duyệt; trong đó 104 đề tài, dự án đã được 
thực hiện và nghiệm thu, chiếm 89,7%. 

Để đánh giá kết quả và hiệu quả của các đề tài, dự án đã triển khai trong giai đoạn 2006-2011, đề 
tài dựa trên hệ thống các nhóm tiêu chí đã xây dựng: nhóm tiêu chí đầu vào, đầu ra và nhóm tiêu chí 
ảnh hưởng đến môi trường ứng dụng.

Như vậy, theo nguyên tắc phân loại hiệu quả ứng dụng, các kết quả đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học đã được nghiệm thu giai đoạn 2006-2011 đạt giá trị 0,62 (62%), thuộc loại trung bình khá.

2. Các đề tài, dự án cấp cơ sở

2.1. Về lĩnh vực trồng trọt

2.1.1. Hiệu quả kinh tế

Đã thực hiện 41 đề tài, dự  án với tổng kinh phí đầu tư là 3.338,75 triệu đồng (trung bình 81 triệu 
đồng/đề tài, dự án), chiếm 15,95% nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trong đó 6 đề tài, dự án xếp loại 
tốt (15%); 23 đề tài, dự án xếp loại khá (60%); 12 đề tài, dự án xếp loại trung bình (25%).

Ước tổng số tiền làm lợi trung bình từ việc áp dụng các tiến bộ khoa học mang lại là 8.347 triệu 
đồng, gấp khoảng 2,5 lần kinh phí khoa học và công nghệ đầu tư cho các đề tài, dự án giai đoạn 
2006-2011.

2.1.2. Hiệu quả xã hội

- Phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, làm tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao 
thu nhập cho người dân.

- Giúp nông dân xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất đời sống.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 
CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 GIAI ĐOẠN 2006-2011



4Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

2.2. Về lĩnh vực chăn nuôi

2.2.1. Hiệu quả kinh tế

Đã thực hiện 22 đề tài, dự án, chiếm 8,56% nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó 5 đề 
tài, dự án xếp loại tốt (23%); 12 đề tài, dự án xếp loại khá (55%); 5 đề tài, dự án xếp loại trung  
bình (22%).

Tổng kinh phí đầu tư cho 22 đề tài, dự án là 1.954 triệu đồng, trung bình 89 triệu đồng/đề tài,  
dự án.

Ước tổng số tiền làm lợi trung bình từ việc áp dụng các tiến bộ khoa học mang lại là 7.816 triệu 
đồng, gấp khoảng 4 lần kinh phí khoa học và công nghệ đầu tư cho các đề tài, dự án giai đoạn 
2006-2011.

2.2.2. Hiệu quả xã hội

- Góp phần gia tăng giá trị sản phẩm; tạo việc làm, giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập 
cho người dân.

- Giúp nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật từ đầu vào đến đầu ra, nhờ đó chất lượng sản phẩm 
ngày càng đảm bảo.

- Nâng cao nhận thức về việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao.

2.3. Về lĩnh vực thông tin

- Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã đầu tư, trang bị, xây dựng 126 điểm thông tin 
KH&CN tại 148 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện/thành của tỉnh với kinh phí từ năm 2007-2011 là  
2,950 tỷ đồng, chiếm 28,73% tổng kinh phí đầu tư KH&CN cấp huyện.

Điểm truy cập thông tin KH&CN với trên 179.617 tài liệu toàn văn; hơn 898 phim KH&CN về các 
lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
dịch vụ...

Từ năm 2006-2012, có 65.000 lượt người đến truy cập tại các điểm thông tin KH&CN, góp phần 
phục vụ thực tiễn sản xuất của người dân.

Hàng năm, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã 
tổ chức các cuộc hội thảo phổ biến, tuyên truyền thông tin KH&CN; Sở KH&CN Lâm Đồng tổ chức 
lớp tập huấn “Kỹ năng quản trị, khai thác và biên tập thông tin KH&CN” cho các cán bộ quản lý điểm 
truy cập thông tin KH&CN cấp xã.

- Xây dựng thư viện điện tử khoa học - kỹ  thuật tỉnh Lâm Đồng nhằm liên kết có hệ thống và hiệu 
quả nguồn lực thông tin KH&CN.

Nhìn chung, các điểm truy cập thông tin KH&CN hoạt động khá tốt, người dân nhận thức được 
tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

2.4. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Đã thực hiện 6 đề tài, dự án với kinh phí đầu tư là 440 triệu đồng, trung bình 73,33 triệu đồng/
đề tài, dự án, trong đó 2 đề tài, dự án xếp loại tốt (chiếm 33,33%); 4 đề tài, dự án xếp loại khá  
(chiếm 66,66%). 
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2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Các nội dung triển khai của đề tài, dự án phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo nguồn lực 
tham gia thực hiện và kinh phí triển khai đáp ứng mục tiêu, yêu cầu kết quả đặt ra. Các địa phương 
có sự quan tâm, ưu tiên cho nội dung bảo vệ môi trường trong xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN 
cấp huyện hàng năm.

2.4.1. Hiệu quả xã hội

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đề tài, dự án đã có tác động trong việc 
nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết của cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện và nhân dân địa 
phương trong vùng.

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được áp dụng mang lại hiệu quả.

2.5. Lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và đào tạo

Đã thực hiện 5 đề tài, dự án với kinh phí đầu tư là 550 triệu đồng, trung bình 110 triệu đồng/đề 
tài, dự án; trong đó 1 đề tài xếp loại tốt (20%); 3 đề tài, dự án xếp loại khá (60%); 1 đề tài xếp loại 
trung bình (20%).

Có 4/5 đề tài, dự án được chuyển giao cho các đơn vị liên quan khai thác ứng dụng.

3. Đánh giá hiệu quả của các Dự án hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN

3.1. Đối với lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới công nghệ

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật; đổi mới công nghệ, phương thức 
quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng; xây dựng, phát triển thương hiệu, UBND tỉnh Lâm 
Đồng đã thông qua Chương trình 3310 và Chương trình 1263 đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 199/1999/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số  
2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC.

Giai đoạn 2006-2015, tổng số dự án hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN là 110 dự án, với tổng kinh 
phí gần 15 tỷ đồng.

Về công nghệ thông tin, hỗ trợ hơn 25 đơn vị thiết kế, xây dựng website, các thông tin KH&CN 
phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ 45 doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện các quy trình sản xuất, nhân giống,… 
tạo các sản phẩm mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị hàng 
hóa sau thu hoạch.

Sau các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN, các kết quả của dự án đã được ứng dụng 
vào sản xuất, đặc biệt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hơn 90% các đơn vị được hỗ trợ đều 
có công nghệ sản xuất tiên tiến; quy trình sản xuất hiện đại; chi phí (năng lượng, nguyên vật liệu 
sản xuất...) giảm; chất lượng sản phẩm và năng suất lao động cao hơn. Nhiều doanh nghiệp đã đẩy 
mạnh việc nghiên cứu phát triển kết hợp sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường công nghệ, 
chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tăng năng suất 
lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
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3.2. Đối với lĩnh vực hỗ trợ nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật

Qua 9 năm triển khai Chương trình 3310 và Chương trình 1263 với nội dung nâng cao năng lực 
dịch vụ kỹ thuật phục vụ doanh nghiệp, các dự án đã mang lại hiệu quả về mặt khoa học, kinh tế -  
xã hội.

- Đối với các dự án hỗ trợ cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm: Sở 
KH&CN Lâm Đồng đã hỗ trợ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng tỉnh Lâm Đồng xây 
dựng và hoàn thiện các phương pháp kiểm nghiệm dựa trên các thiết bị hiện có, từ đó ban hành 
phương pháp thử nội bộ tại Trung tâm.

- Đối với các dự án hỗ trợ các điểm thông tin KH&CN: 

+ Tạo lập và xây dựng 138 điểm thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại 126/148 
xã, phường, thị trấn của tỉnh.

+ Đào tạo kiến thức về tin học văn phòng, kỹ năng khai thác thông tin KH&CN trên mạng Internet 
và thư viện điện tử cho đội ngũ cán bộ thông tin KH&CN nắm được. 

+ Giúp tăng cường công tác thông tin KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời 
sống của người dân.

+ Từng bước tạo lập thói quen đến các điểm thông tin KH&CN khi cần tìm hiểu về khoa học kỹ 
thuật phục vụ đời sống và sản xuất của nông dân.

3.3. Đối với lĩnh vực hỗ trợ phát triển về tài sản trí tuệ, thương hiệu

Qua 9 năm thực hiện dự án Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN 
Lâm Đồng đã thực hiện tốt các nội dung đề ra tại Quyết định số 3310/QĐ-UBND và Quyết định số  
1263/QĐ-UBND.

Hàng năm, Sở KH&CN đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thực hiện chuyên 
mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động KH&CN; đời sống với nội dung liên quan đến 
sở hữu công nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp dần quan tâm hơn đến việc xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức các đợt thanh, kiểm tra định kỳ về sở hữu công nghiệp; qua đó góp 
phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, hạn chế những vi phạm và tranh 
chấp có liên quan.  

Việc phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, thế mạnh của tỉnh được chú trọng. 
Hàng năm, Sở KH&CN đã hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các nhãn hiệu sở hữu cộng đồng 
như: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý gắn với các sản phẩm là đặc sản nông 
nghiệp, làng nghề  truyền thống của tỉnh,… Tính đến năm 2015, đã hỗ trợ xây dựng 9 nhãn hiệu 
chứng nhận (Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Trà B’Lao, Cà phê Di Linh, Dứa cayenne Đơn Dương, Cà phê 
Arabica Langbiang, Diệp hạ châu Cát Tiên, Sầu riêng Đạ Huoai, Mác mác Đơn Dương), 9 nhãn hiệu 
tập thể (Chuối Laba Lâm Đồng, Lúa gạo Cát Tiên, Rượu cát quế Bảo Lâm, Mây, tre đan Mađaguil, 
Cá nước lạnh Đà Lạt, Nấm Đơn Dương, Bánh tráng Lạc Lâm, Rượu cần Langbiang, Cồng chiêng 
Langbiang.



7Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

3.4. Đối với lĩnh vực hỗ trợ về tiêu chuẩn chất lượng

Biên tập, phát hành 15 bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; cập nhật và đăng 481 tin 
cảnh báo, 130 bài thông tin liên quan đến các sản phẩm trọng điểm của tỉnh trên trang web TBT Lâm 
Đồng; thực hiện 4 phóng sự, 3 bài tuyên truyền về TBT trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 
Lâm Đồng.

Số lượng doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, HACCP,  
ISO 22000, ISO 14000, GlobalGAP, OHSAS 18001), các công cụ cải tiến năng suất chất lượng 
(KPIs, 5S), chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn ngày càng tăng.

Đối với chương trình năng suất chất lượng của tỉnh, trong giai đoạn 2006-2011, đã tạo bước 
chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; xây dựng và áp dụng 
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất 
lượng, phát triển mọi nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ; thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, thiết 
bị của doanh nghiệp trong khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến...

Đã hỗ trợ 17 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia, trong đó có 01 
doanh nghiệp đạt giải Vàng.

Lâm Đồng có 5 tổ chức đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với các sản 
phẩm thế mạnh của tỉnh.

Tóm lại, các kết quả đạt được của các đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 2006-2011 cơ bản đáp 
ứng mục tiêu, góp phần giải quyết một số vấn đề cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
năng suất và chất lượng các sản phẩm chủ lực tăng lên đáng kể, nhất là áp dụng KH&CN trong phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao. Các nghiên cứu về điều tra cơ bản môi trường, khoa học xã hội và 
nhân văn là cơ sở để địa phương xây dựng cơ chế, chính sách. Các đề tài, dự án đối với lĩnh vực 
du lịch còn hạn chế về số lượng, chất lượng. Các kết quả nghiên cứu chưa được tham khảo, trích 
dẫn nhiều ở các nghiên cứu khác.

4. Một số giải pháp

Căn cứ vào các yếu tố làm giảm hiệu quả của các đề tài, dự án trong giai đoạn 2006-2011, đề tài 
đã tổng hợp và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả ở giai đoạn tiếp theo đối với nhóm đề 
tài cấp tỉnh, cấp cơ sở; nhóm dự án hỗ trợ doanh nghiệp. 
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Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Lê Quốc Hùng

  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

- Điều tra, sưu tập loài Xáo tam phân ở Lâm Đồng; 

- Tuyển chọn, nhân giống và phát triển mô hình Xáo tam phân ở Lâm Đồng; 

- Xây dựng vườn sưu tập; 

- Đề xuất giải pháp bảo tồn loài Xáo tam phân phân bố tự nhiên ở Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu

1. Điều tra phân bố, sưu tập mẫu vật và định danh loài Xáo tam phân ở Lâm Đồng

1.1. Điều tra phân bố

Dựa trên kết quả điều tra ngoài thực địa, ghi nhận tọa độ phân bố của loài Xáo tam phân, lộ trình 
khảo sát bằng máy GPSmap78S, đề tài xây dựng bản đồ phân bố cây Xáo tam phân tại tỉnh Lâm 
Đồng với tỷ lệ 1/5.000.000.

Đề tài điều tra khu vực phân bố các loài thuộc chi Paramignya tại Bảo Lâm, Di Linh, Đơn Dương, 
Cát Tiên, Lạc Dương, Đà Lạt. Về hiện trạng, khu vực điều tra thường có các hố đào và cây tái sinh 
chồi từ rễ.

1.2. Kết quả định danh và sưu tầm mẫu vật

Căn cứ mẫu vật và tài liệu tra cứu, xác định tại các địa điểm thu mẫu có các loài Xáo sau:

Tên thông thường Tên khoa học Địa điểm thu mẫu
Xáo tam phân Lâm Đồng Paramignya trimera (Oliv.) Guill. Bảo Lâm, Di Linh, Cát Tiên, Đà Lạt
Xáo một lá Paramignya monophylla Wight Cát Tiên
Xáo leo Paramignya scandens (Griff.) Craib Đà Lạt, Lạc Dương
Trang leo Luvunga scandens (Roxb.) Ham. Lạc Dương

Kết quả định loại xác định có 3 loài Xáo ở Lâm Đồng thuộc chi Paramignya và một loài thuộc chi 
Luvunga.

1.3. Xác định đặc điểm sinh thái, đánh giá sinh trưởng theo các tuyến điều tra. Đánh giá 
ước trữ lượng Xáo tam phân tại các khu vực điều tra

Đề tài tiến hành lập 5 ô tiêu chuẩn (ÔTC) có tổng diện tích 1.000 m2 (50 x 20 m) theo các phương 
pháp điều tra lâm học. Tại mỗi ÔTC 200 m2 (kích thước 20 x 10 m2) lập 5 ÔTC (4 ÔTC ở góc và  
1 ÔTC ở giữa) dạng bản đo (kích thước 2 x 2 m) đếm cây tái sinh. Tổng số ÔTC dạng bản là 25 ô.

Trên cơ sở khảo sát 5 ÔTC (20 x 10 m) thu được kết quả; tại TK 414 và TK 397 (xã Lộc Bắc, 
huyện Bảo Lâm) là khu vực phát hiện nhiều Xáo tam phân trưởng thành với diện tích khoảng 21 ha; 

ĐIỀU TRA, NHÂN GIỐNG, KHOANH VÙNG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
MÔ HÌNH XÁO TAM PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA (OLIV.) GUILL)

THUỘC HỌ RUTACEAE TẠI LÂM ĐỒNG
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tại Di Linh, phát hiện nhiều ở khu vực xã Sơn Điền và Tam Bố với diện tích khoảng 23 ha. Diện tích 
có phân bố Xáo tam phân tại Đà Lạt khoảng 2 ha, tại Cát Tiên 12 ha.

Thông qua kết quả điều tra, đề tài đã tổng hợp các đặc trưng về mật độ, sinh trưởng của Xáo tam 
phân ở khu vực điều tra.

Trữ lượng tính trên ha của mỗi khu vực khác nhau do khối lượng bình quân và mật độ cây ở mỗi 
khu vực khác nhau. Cụ thể, trữ lượng cao nhất tại khu vực Tiểu khu 397 của Bảo Lâm với 0,8 tấn/ha; 
thấp nhất tại khu vực hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt với trữ lượng 0,27 tấn/ha. Toàn bộ diện tích ước lượng 
trong các khu vực có Xáo tam phân vào khoảng 58 ha. Như vậy, tổng trữ lượng Xáo tam phân trong 
toàn bộ các khu vực điều tra là 28,38 tấn.

1.4. Đặc điểm, tính chất đất tại địa điểm điều tra

Đề tài đã tiến hành lấy mẫu đất tại địa điểm điều tra có thu mẫu Xáo tam phân để phân tích thành 
phần hóa học. Kết quả cho thấy, hàm lượng, thành phần mùn quyết định hình thái tính chất lý, hóa, 
độ phì của đất; trong tầng mùn chứa hầu hết các nguyên tố dinh dưỡng.  

Các chỉ tiêu về dinh dưỡng khác: Nitơ (N), Phospho (P2O5), Kali (K2O) dễ tiêu rất cao, pH nằm ở 
mức acid yếu; tỷ lệ hàm lượng NPK có trong đất tương ứng 7:4:3. 

1.5. Đề xuất biện pháp bảo tồn

Trên kết quả điều tra hiện trạng về phân bố, nhu cầu khai thác và sử dụng Xáo tam phân hiện 
nay, đề tài đã đề xuất một số giải pháp bảo tồn, gồm bảo tồn nguyên vị (in situ), giải pháp chuyển vị  
(ex situ), xây dựng vườn cung cấp hom giống.

2.  Phân tích hợp chất thực vật

2.1. Kết quả định tính các nhóm chất trong các mẫu nghiên cứu

Trong rễ, thân, lá Xáo tam phân thu tại Di Linh chứa chất béo, tinh dầu, triterpenoid, saponin, 
đường khử và hợp chất polyuronic. Trong rễ và lá còn có acid hữu cơ; trong rễ và thân có coumarin. 

Tại Bảo Lâm, trong rễ, thân, lá chứa triterpenoid, acid hữu cơ, đường khử và hợp chất polyuronic. 
Trong lá còn có saponin; trong rễ và thân có coumarin.

2.2. Kết quả phân tích nhóm chất coumarin bằng sắc ký lớp mỏng

Trong các loài Paramignya đã được nghiên cứu, nhóm chất coumarin được xem là nhóm chất đặc 
trưng. Vì vậy, đề tài đã tìm hiểu các thành phần coumarin trong các mẫu nghiên cứu bằng phương 
pháp sắc ký lớp mỏng. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu thân và rễ Xáo tam phân thu tại Di Linh và 
Bảo Lâm có nhiều thành phần giống nhau, có cùng Rf và màu sắc với chất chuẩn ostruthin. Các mẫu 
rễ có nhiều vết coumarin hơn so với các mẫu thân. 

2.3. Kết quả định lượng ostruthin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Kết quả định lượng hàm lượng ostruthin trong các mẫu rễ và thân (cả phần vỏ và lõi) Xáo tam 
phân thu tại Di Linh và Bảo Lâm cho thấy, trong các mẫu rễ tập trung nhiều ostruthin hơn với hàm 
lượng tương ứng là 3,389% và 4,160%; trong thân chỉ chứa rất ít (0,005% và 0,008%).

3. Tuyển chọn, nhân giống Xáo tam phân

Với đặc điểm, tình hình sinh trưởng của loài Xáo tam phân, kỹ thuật nhân giống vô tính bằng 
phương pháp giâm hom cho kết quả khả quan nhất.
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Kết quả khảo sát quá trình nhân giống Xáo tam phân ở Lâm Đồng bằng phương pháp giâm hom:

* Nghiên cứu xác định nồng độ IBA tác động đến khả năng ra rễ và nảy chồi của cây Xáo tam phân

IBA có ảnh hưởng khá tích cực đến sự hình thành và phát triển của rễ Xáo tam phân, hầu như ở 
các nồng độ thấp đều có sự phát sinh rễ, nhưng phát triển tốt nhất ở nồng độ 0,5% (chiều dài đạt 
7,36 cm; số rễ 4,36) và giảm dần khi nồng độ chất kích thích tăng dần. Với nồng độ IBA 2%, không 
có sự xuất hiện của rễ và chồi ngọn cũng héo dần sau khi sử dụng hết dinh dưỡng sẵn có trong thân.

* Nghiên cứu xác định nồng độ IAA ảnh hưởng đến khả năng ra rễ và nảy chồi của cây Xáo  
tam phân

Tỷ lệ ra rễ và sự phát triển của rễ khá kém; rễ ngắn, nhỏ, ít phân nhánh. Thời gian phát sinh rễ lâu 
hơn so với sử dụng các chất kích thích khác. Với nồng độ IAA 1,5%, tỷ lệ ra rễ đạt 20%, thời gian ra 
rễ 55 ngày, chiều dài rễ 6,13 cm.

* Nghiên cứu xác định nồng độ NAA đến khả năng ra rễ và nảy chồi của cây Xáo tam phân 
giâm hom

Khi sử dụng NAA, tỷ lệ ra rễ của cây khá thấp.

* Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA, IAA, IBA đến khả năng nảy chồi và ra rễ cây Xáo tam phân

Sử dụng thuốc kích thích ra rễ NAA, IAA và IBA trong xử lý giâm hom cây Xáo tam phân Paramignya 
trimera (Oliv.) Guill thu tại Lâm Đồng trên các nghiệm thức đã được bố trí cho thấy kết quả khả quan.
Sau 14 ngày giâm hom, chồi ngọn bắt đầu hình thành; tuy nhiên, sau 10-15 ngày, hình thành chồi 
ngọn, ở một số nghiệm thức chồi ngọn có dấu hiệu héo dần sau khi sử dụng hết dinh dưỡng sẵn có 
trong thân.

Nồng độ xử lý đem lại hiệu quả cao nhất của IBA là 0,5% với tỷ lệ ra rễ đạt 27%, thời gian ra rễ 
45 ngày; của IAA là 1,5% với tỷ lệ ra rễ đạt 20%, thời gian ra rễ 55 ngày; bước đầu xác định nồng 
độ NAA để ra rễ từ 1,5% trở lên. 

Ngoài ra, đề tài còn khảo sát trên các loại giá thể thuần cát, đất sét; kết quả, tỷ lệ ra rễ rất thấp, 
chỉ đạt 1-3%. 

4. Xây dựng vườn sưu tập loài Xáo tam phân ở Lâm Đồng

Đề tài đã khảo sát chọn địa điểm, thiết kế vườn sưu tập, thuyết minh phương án trồng và chăm 
sóc 3 mô hình, mỗi mô hình 1.000 m2. Đồng thời, di thực loài Xáo tam phân của Khánh Hòa trồng tại 
Di Linh 40 cây, Bảo Lâm 20 cây, Đơn Dương 25 cây; di thực từ rừng Bảo Lâm và Di Linh về trồng tập 
trung tại Bảo Lâm 100 cây/1.000 m2, Di Linh 60 cây/1.000 m2, Đơn Dương 75 cây/1.000 m2 tương 
ứng với mật độ trồng 1.000 cây/ha (3 x 3 m).

4.1. Mô hình tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương

- Quy mô diện tích: 1.000 m2. 

- Mật độ trồng: 100 cây/0,1 ha (3 x 3 m) (75 cây Xáo tam phân Lâm Đồng, 25 cây Xáo tam phân 
Khánh Hòa).

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2016.

Tính đến tháng 9/2016, tỷ lệ cây Xáo tam phân Khánh Hòa sống đạt 17/25 cây (chiếm 68%); Xáo 
tam phân Lâm Đồng sống đạt 45/75 cây (chiếm 60%). Tổng số cây sống là 62 cây.

Chiều cao trung bình của cây Xáo tam phân Lâm Đồng từ 70-80 cm, cây Xáo tam phân Khánh 
Hòa từ 20-30 cm.
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4.2. Mô hình tại hộ ông Lê Viết Phú, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

- Quy mô diện tích: 1.000 m2. 

- Mật độ trồng: 100 cây/0,1 ha (3 x 3 m) (60 cây Xáo tam phân Lâm Đồng, 40 cây Xáo tam phân 
Khánh Hòa).

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2016.

Tính đến tháng 9/2016, tỷ lệ cây Xáo tam phân Khánh Hòa sống đạt 25/40 cây (chiếm 62,5%); 
Xáo tam phân Lâm Đồng sống đạt 42/60 cây (chiếm 70%). Tổng số cây sống là 67 cây.

Sau hơn 1 năm theo dõi, tỷ lệ tăng trưởng chiều cao trung bình trên 30 cm, với 2-3 cành/cây. Cây 
sinh trưởng và phát triển tốt. Chiều cao trung bình Xáo tam phân Lâm Đồng từ 1,2-1,4 m; Xáo tam 
phân Khánh Hòa từ 30-40 cm.

4.3. Mô hình tại TK 314 thuộc Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, xã Lộc Bảo, huyện 
Bảo Lâm 

- Quy mô diện tích: 1.000 m2. 

- Mật độ trồng: 100 cây/0,1 ha (3 x 3 m) (80 cây Xáo tam phân Lâm Đồng, 20 cây Xáo tam phân 
Khánh Hòa).

- Thời gian thực hiện: từ tháng 05/2015 đến tháng 09/2016.

Tính đến tháng 9/2016, tỷ lệ cây Xáo tam phân Khánh Hòa sống đạt 10/20 cây (chiếm 50%); Xáo 
tam phân Lâm Đồng sống đạt 96/100 cây (chiếm 96%). Tổng số cây sống là 106 cây.

Cây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên dưới tàn rừng tại TK 314. Chiều cao và 
tỷ lệ đẻ nhánh của cây có sự thay đổi so với mô hình tại Đơn Dương và Di Linh. Chiều cao trung bình 
Xáo tam phân Lâm Đồng từ 1-1,2 m; Xáo tam phân Khánh Hòa từ 30-40 cm.

* Nhận xét:

Sau hơn 1 năm triển khai trồng cây Xáo tam phân tại 3 mô hình, cho thấy: 

- Khu vực tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương: trồng ngoài trời, không có cây che nắng, tầng đất 
canh tác là đất sét pha cát. 

- Khu vực tại Di Linh: trồng trong vườn cây, độ che phủ khoảng 30-50%, tầng đất canh tác là đất 
sét pha thịt.

- Khu vực Bảo Lâm: trồng dưới tán rừng già, độ che phủ từ 45-70%, tầng đất nền sét pha thịt có 
lẫn đá cuội, có lớp thảm mục dày trên bề mặt. 

- Chiều cao của cây trồng tại Di Linh cao nhất, tại Đơn Dương thấp nhất. Số cành/cây tại khu vực 
Bảo Lâm cao nhất, mô hình tại Đơn Dương thấp nhất. Điều này có thể khẳng định, cây Xáo tam 
phân thu tại Lâm Đồng chỉ thích hợp ở môi trường ẩm ướt, có bóng râm, độ che phủ tốt nhất khoảng 
30-50%, đất sét pha thịt, nhiệt độ thích hợp từ 23-28oC.

5. Tổ chức hội thảo

Thông qua Hội thảo đánh giá kết quả đề tài đã giới thiệu quy trình nhân giống và chăm sóc Xáo 
tam phân; thảo luận những đặc trưng về hình thái giải phẫu, thành phần hóa học của loài Xáo tam 
phân Khánh Hòa và Xáo tam phân Lâm Đồng; các biện pháp bảo tồn và phát triển. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Hùng

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Đà Lạt

Mục tiêu của đề tài

- Xác lập cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh  
Lâm Đồng.

- Đánh giá tiềm năng, thực trạng và nhu cầu hoạt động du lịch thể thao ở các khu du lịch hiện có 
và tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng.

- Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển du lịch thể thao trên địa bàn Lâm Đồng.

- Xây dựng 2 mô hình du lịch thể thao tại tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu

1. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

1.1. Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng

Du lịch Lâm Đồng thể hiện sự tăng trưởng trong những năm qua. Với tốc độ tăng trưởng về lượt 
khách đạt trung bình 9,65%/năm; số lượng cơ sở lưu trú các loại tăng mạnh, từ 715 cơ sở (năm 
2011) lên 1.041 cơ sở (cuối năm 2016) với 16.613 phòng; công suất sử dụng phòng tăng từ 55% 
(năm 2015) lên 58% (năm 2016); số lượng lao động trực tiếp trong ngành tăng từ 8.500 người (năm 
2011) lên 10.500 người (năm 2016).

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong quá trình phát triển du lịch chung của tỉnh như lượng khách 
quốc tế tuy có tăng nhưng chiếm tỷ trọng thấp so với khách nội địa; ngày lưu trú bình quân tại Đà Lạt 
của khách có xu hướng chững lại và giảm trong 2 năm gần đây.

1.2. Hiện trạng phát triển ngành thể thao tỉnh Lâm Đồng

Toàn tỉnh có 509 công trình tập luyện và thi đấu thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện và giải trí. 
Ngoài các liên đoàn thể thao, toàn tỉnh đã hình thành 1.210 câu lạc bộ thể thao đa và đơn môn. 

Một số khu liên hợp thể thao lớn của tỉnh đã được quan tâm đầu tư phục vụ nhu cầu thi đấu thể 
thao cấp quốc gia, địa phương và các giải phong trào như: trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Khu 
liên hợp thể thao của Công ty Đức Phú tại huyện Đức Trọng,… Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng gặp nhiều 
khó khăn về cơ sở vật chất như chưa có sân cỏ chuyên nghiệp, khu liên hợp thể thao chuẩn quốc 
gia… phục vụ thi đấu thể thao thành tích cao.

1.3. Tài nguyên du lịch tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

- Vị trí địa lý: Lâm Đồng nằm trên 3 cao nguyên, là khu vực đầu nguồn của 7 hệ thống sông lớn; 
thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 
là thị trường có nhiều tiềm năng lớn về phát triển du lịch; nằm ở vùng cầu nối giữa các vùng phát 
triển du lịch trọng điểm quốc gia, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH THỂ THAO 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
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- Địa hình: lượn sóng, có hệ thống đồi núi với độ dốc khá cao, những vách đá dựng đứng… thuận 
lợi để phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm như leo vách đá, dù lượn, đi bộ kết hợp leo núi, xe 
đạp địa hình, ô tô địa hình…

Lâm Đồng có nhiều đồi núi thuận lợi để phát triển môn golf. Hiện nay, Lâm Đồng đang sở hữu sân 
golf Đồi cù, Đạ Ròn, Sacom Tuyền Lâm tạo điều kiện thuận lợi phát triển loại hình du lịch thể thao 
sự kiện như: tổ chức các giải Golf toàn quốc và quốc tế.

- Khí hậu: với điều kiện nhiệt độ, khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm; là cơ sở để phát triển các 
loại hình du lịch thể thao sức khoẻ.

- Tài nguyên nước: nguồn nước đa dạng, thuận lợi để xây dựng các nhà máy thủy điện, tưới tiêu, 
cung cấp nước sinh hoạt, phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch nghỉ 
mát, nghỉ dưỡng, chữa bệnh; du lịch thể thao, vui chơi giải trí nước và du lịch du ngoạn trên sông, 
hồ; du lịch mạo hiểm, khám phá, sinh thái,…

- Tài nguyên rừng: rừng ở Lâm Đồng hiện còn lưu giữ nhiều nét nguyên sơ của thiên nhiên. 
Cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái phong phú và đa dạng, cùng hệ thống sông, suối, hồ, đập, thác 
nước… đã tạo nên quần thể có sức thu hút đối với du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận 
lợi cho phát triển loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, tìm hiểu thiên nhiên.

Có thể thấy, Lâm Đồng có đầy đủ các điều kiện thiên nhiên ưu đãi để phát triển du lịch thể thao 
nói chung và các sản phẩm du lịch thể thao miền núi nói riêng, đặc biệt là các loại hình du lịch như 
du lịch mạo hiểm, thể thao và chăm sóc sức khỏe. 

1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn thuận lợi để phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Lâm Đồng có các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng như Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt; Khu di tích lịch 
sử căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên; Khu di tích lịch sử văn hóa - khảo cổ Cát Tiên; các công 
trình kiến trúc tiêu biểu như Dinh I, II, III, Ga Đà Lạt và trên 2.000 biệt thự kiểu Pháp...

Là nơi hội tụ của nhiều tôn giáo (đạo Phật, Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài,…) với trên 140 công 
trình tôn giáo, trong đó nổi bật nhất là hệ thống Thiền viện.

Hàng năm, Lâm Đồng có rất nhiều lễ hội dân gian truyền thống (Lễ hội Cồng chiêng, Lễ hội Lòng 
tòng, Lễ hội đua thuyền…); lễ hội lịch sử cách mạng (Lễ Giỗ tổ Hùng Vương) và một số lễ hội lớn 
như: Festival Hoa, Lễ hội văn hóa Trà, Lễ hội Mưa,…

Với văn hóa bản địa, Lâm Đồng có thể phát triển loại hình du lịch thể thao giải trí và thể thao mạo 
hiểm như: bắn cung, bắn nỏ, đi cà kheo, cưỡi ngựa…

1.5. Các điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi để phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh phát triển khá đồng bộ về số lượng và chất lượng, không ngừng 
được nâng cấp nhằm đáp ứng tốt cho du lịch thể thao. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút du khách, 
các nhà đầu tư quan tâm đến du lịch thể thao của tỉnh nhà.

1.6. Các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị thuận lợi để phát triển du lịch thể 
thao tại Lâm Đồng

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại Lâm Đồng phong phú, đa dạng, đủ khả năng đáp ứng 
các nhu cầu du lịch khác nhau, trong đó có du lịch thể thao.
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Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao của tỉnh vẫn còn thiếu. Tuy 
nhiên, nhiều khu, điểm và các công ty lữ hành có cung ứng dịch vụ du lịch mạo hiểm đã mạnh dạn 
đầu tư trang thiết bị để phục vụ các loại hình tập luyện, thi đấu và trải nghiệm thể thao của du khách.

1.7. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Đến nay, Lâm Đồng thu hút khoảng 10.500 lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch; 
25.000 lao động gián tiếp ngoài xã hội, phân bổ trong các lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, lữ hành - 
vận chuyển, khu - điểm du lịch có bán vé.

Số lượng nhân viên trong các khu, điểm du lịch chiếm số lượng đông nhất, tiếp đến là các cơ sơ 
lưu trú. Tại các cơ sở lữ hành, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các trung tâm thể dục thể thao, số lượng 
nhân viên trung bình dưới 10 người/đơn vị. 

Theo khảo sát, tỷ lệ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ du lịch nói chung chiếm 80,2%; đa số được 
đào tạo trong nước, chỉ có một số ít được đào tạo ở nước ngoài (chiếm khoảng 7,9% tổng số nhân 
viên được đào tạo nghiệp vụ thể thao).

Có 45,5% nhân viên của các cơ sở cung ứng được đào tạo kỹ năng sơ, cấp cứu và chủ yếu ở 
trong nước. Chỉ có 17,4% nhân viên được đào tạo nghiệp vụ thể thao.

Có thể thấy, nguồn nhân lực phục vụ du lịch thể thao của tỉnh còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ; 
trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa. 

Tóm lại, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, các điều kiện 
kinh tế - xã hội để phát triển đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch thể thao. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số khó khăn về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, nguồn nhân lực, các chính sách liên quan 
đến du lịch thể thao.

2. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

2.1. Thực trạng phát triển hệ thống tuyến du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Hiện tại, việc khai thác du lịch thể thao chỉ hoạt động ở giai đoạn đầu nên chưa hình thành các 
tuyến du lịch cụ thể.

Lâm Đồng chưa hình thành tuyến du lịch thể thao mạo hiểm, chủ yếu do các công ty tự nghiên 
cứu và đưa ra tuyến du lịch thể thao mạo hiểm theo cách riêng của mình. 

Có thể thấy, mặc dù được khai thác khá lâu nhưng đến nay, tỉnh Lâm Đồng chưa có quy hoạch 
phát triển các tuyến du lịch thể thao.

2.2. Thực trạng phát triển hệ thống khu, điểm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Ở các khu, điểm du lịch, việc tổ chức kinh doanh, quy hoạch xây dựng các khu vực chuyên cho 
du lịch thể thao chưa thu hút được du khách, nhất là khách quốc tế. Các điều kiện về an toàn, hướng 
dẫn, các khóa huấn luyện vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhìn chung, các sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng chủ yếu thiên về mạo hiểm, đa số dựa 
vào địa hình và tài nguyên đa dạng tại địa phương. 

2.3. Thực trạng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Các hoạt động du lịch thể thao được cung ứng tại Lâm Đồng khá phong phú. Tuy  nhiên, tỷ lệ 
cung ứng khá thấp, tập trung vào các hoạt động thể thao mạo hiểm; nhóm hoạt động thể thao giải 
trí, chăm sóc sức khỏe và sự kiện chiếm tỷ trọng thấp.
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Việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thể thao còn mang tính tự phát, thiếu sự phối hợp nên chưa 
khai thác hết công suất, gây lãng phí về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và chưa phát triển nguồn nhân 
lực du lịch thể thao mang tính chuyên nghiệp.

2.4. Thực trạng phát triển và khai thác các tour du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Đa số các tour du lịch thể thao tại Lâm Đồng được thực hiện bởi các công ty lữ hành địa phương. 
Các tour có hoạt động thể thao mang tính giải trí hoặc huấn luyện thường do một số công ty du lịch 
có uy tín tại Việt Nam tổ chức như Viettravel, Fiditour, Indochina,…

Đề tài đã tiến hành tổng hợp các tour có yếu tố thể thao đang chào bán tại Lâm Đồng gồm:

- Các tour du lịch thể thao mạo hiểm: Trekking (đi bộ đường dài), Rocky, jungle; Mountain biking 
(xe đạp địa hình/leo núi), Biking to the coast; Canyoning; Hiking...

- Các tour du lịch thể thao sức khỏe: tour tập luyện Yoga tại Đà Lạt; Meditation Tour Package; Da 
Lat Vietnam, 3 Week 200h Yoga Teacher Training.

- Các tour du lịch thể thao giải trí: Team Building, Tour optional.

Đối với các tour du lịch thể thao sự kiện, việc thiết kế và chào bán phụ thuộc vào các sự kiện thể 
thao tại địa phương.

Nhìn chung, việc khai thác tour du lịch thể thao tại Lâm Đồng tương đối chuyên nghiệp, nhất 
là trong lĩnh vực mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe; thể thao giải trí và sự kiện chưa được khai  
thác nhiều.

2.5. Đánh giá chất lượng và hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Từ kết quả khảo sát du khách và các nhà cung ứng du lịch thể thao có thể thấy, thời gian lưu trú 
của du khách chưa cao; các hoạt động thể thao chủ yếu tập trung vào tháng 12; chi tiêu cho hoạt 
động du lịch thể thao của du khách nội địa thấp; số lượng khách hàng của các cơ sở lưu trú du lịch 
mỗi tháng chưa cao. Điều này ảnh hưởng đến doanh thu của cơ sở cung ứng và ngành du lịch. Đề 
tài đưa ra các đề nghị cần đổi mới, hoàn thiện và có những cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy du 
lịch thể thao tại Lâm Đồng phát triển. 

3. Đánh giá nhu cầu và dự báo về du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Đề tài đã khảo sát du khách trong và ngoài nước để đánh giá nhu cầu cụ thể đối với du lịch thể 
thao trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng đơn thuần chỉ để tham quan thắng cảnh chiếm 
84%; khách thăm người thân, bạn bè chiếm 10,5%; chữa bệnh, nghỉ dưỡng chiếm 6,7%; tham gia 
các hoạt động sự kiện thể thao chiếm 1,8%; khoảng 3,3% du khách đến Lâm Đồng để tham gia các 
lễ hội, tín ngưỡng.

Đánh giá số điểm của khách hàng cho thấy, khách du lịch thể thao đến Đà Lạt để giải trí  
(4,71/5 điểm), tận hưởng cảnh quan thiên nhiên (4,53/5 điểm), thư giãn (4,49/5 điểm), khám phá 
vùng đất và con người (4,04/5 điểm), trải nghiệm cảm giác mạo hiểm (3,67/5 điểm), tìm kiếm cảm 
giác mới lạ, độc đáo (3,79/5 điểm).

Đối với du lịch thể thao tại Lâm Đồng, du khách cho biết, nghĩ ngay đến Đà Lạt - Lâm Đồng khi 
có nhu cầu du lịch thể thao và giới thiệu các hoạt động, sự kiện thể thao tại Đà Lạt - Lâm Đồng cho 
người thân, bạn bè. Điều này khẳng định du lịch thể thao mặc dù có tiềm năng và nhu cầu nhưng 
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cần có sự tham gia của các bên liên quan (chính quyền địa phương, cơ quan quản lý du lịch, cơ 
sở cung ứng du lịch) để tạo cơ chế, chính sách đồng bộ trong quản lý, quảng bá thu hút du khách.

Nhìn chung, nhu cầu về du lịch thể thao tại Lâm Đồng chưa cao nhưng đa dạng và thay đổi theo 
từng nhóm khách, tập trung chủ yếu vào các hoạt động du lịch thể thao giải trí, sức khỏe và thể thao 
ngoài trời.

4. Dự báo và định hướng quy hoạch phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4.1. Căn cứ pháp lý đề xuất định hướng quy hoạch phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng

- Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/01/2013 về Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/8/2016 về 
Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 25/6/2010 về Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020;

- Quyết định số 476/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 01/11/2011 về Kế hoạch triển khai 
Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 tại Lâm Đồng;

- Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/5/2014 về điều chỉnh Quy hoạch 
chung thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

4.2. Dự báo xu thế phát triển của loại hình du lịch thể thao

Với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, mức sông của người dân ngày càng được nâng cao, nhu 
cầu về du lịch sẽ ngày càng thay đổi. Du khách có xu hướng chọn các dịch vụ nghỉ dưỡng, hưởng 
thụ các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp; chương trình du lịch có sự kết hợp giữa các loại hình 
du lịch; đi nghỉ ở những nơi yên tĩnh, biệt lập. Do đó, du lịch thể thao có tiềm năng phát triển khá cao 
khi giúp du khách gia tăng sức khỏe, giải trí trong khung cảnh thiên nhiên.

4.3. Dự báo thị trường khách du lịch thể thao của Lâm Đồng

Theo kết quả khảo sát, hiện nay, lượng khách du lịch thể thao tại Lâm Đồng chiếm khoảng 9,2% 
trên tổng thị trường khách, gồm tham gia các sự kiện, hoạt động thể thao (1,6%); chữa bệnh, nghỉ 
dưỡng (5,9%); mục đích khác (1,7%).

Tỷ lệ này sẽ tăng khi tỉnh Lâm Đồng có những chính sách thúc đẩy du lịch thể thao phát triển trong 
thời gian tới; ngành du lịch tạo điều kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch thể thao như thể thao 
mạo hiểm, thể thao giải trí, thể thao sự kiện.

4.4. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2035

4.4.1. Định hướng quy hoạch tổ chức không gian du lịch thể thao

- Cụm du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận: thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, 
Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông;

- Cụm du lịch Bảo Lộc và phụ cận: thành phố Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm;

- Cụm du lịch các huyện phía Nam: các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
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4.4.2. Định hướng quy hoạch tuyến du lịch thể thao

- Tuyến du lịch thể thao đường bộ;

- Tuyến du lịch thể thao đường thủy;

- Tuyến du lịch thể thao đường không.

5. Xây dựng và ứng dụng một số mô hình sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

5.1. Cơ sở xây dựng mô hình sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Cơ sở để xây dựng mô hình sản phẩm du lịch thể thao chính là mô hình đánh giá chất lượng sản 
phẩm du lịch thể thao đã được kiểm chứng. Mô hình này phục vụ công tác quản lý chất lượng sản 
phẩm, định hướng thiết kế các sản phẩm du lịch thể thao.

Mô hình sản phẩm du lịch thể thao gồm: địa điểm hoạt động, thông tin và cách thức tổ chức, chất 
lượng điểm đến.

Trên cơ sở mô hình này, các bước triển khai để phát triển các sản phẩm đặc thù tại Đà Lạt - Lâm 
Đồng gồm: giai đoạn chuẩn bị, đánh giá; giai đoạn thiết kế chi tiết, ứng dụng và vận hành; giai đoạn 
đánh giá, điều chỉnh các sản phẩm.

5.2. Xây dựng một số mô hình sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Đề tài xây dựng 2 mô hình sản phẩm du lịch thể thao nhằm thu hút du khách. Cụ thể:

- Mô hình sản phẩm du lịch thể thao sự kiện nhằm phát triển những sự kiện thể thao khác nhau 
để thu hút du khách và quảng bá hình ảnh địa phương; nâng tầm những sự kiện có sẵn hoặc sáng 
tạo những sự kiện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao với sự tham gia của du khách và 
người dân địa phương. 

- Mô hình sản phẩm du lịch thể thao giải trí tại khu, điểm du lịch đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí 
của du khách, từ đó giúp gia tăng nguồn thu cho các doanh nghiệp du lịch. 

Đề tài cũng đã tiến hành ứng dụng thử nghiệm 2 mô hình sản phẩm thông qua việc phối, kết hợp 
với các đơn vị tại địa phương, cụ thể:

- Đối với mô hình sản phẩm du lịch thể thao sự kiện: đề tài đề xuất ý tưởng và nhận được sự 
hưởng ứng để tổ chức Giải đua xe đạp nước vào dịp 2/9/2016 với nội dung thi phong phú, thu hút 
sự tham gia của du khách. Bên cạnh đó, đề tài đã tiến hành tập huấn các kỹ năng tổ chức sự kiện 
cho cán bộ cơ sở, xây dựng hệ thống tài liệu quảng bá (video, poster, tờ rơi) để sử dụng cho các 
dịp tiếp theo. 

- Đối với mô hình sản phẩm du lịch thể thao giải trí: đề tài chọn khu du lịch Langbiang, tiến hành 
thiết kế chi tiết sản phẩm Teambuilding cho nhóm du khách; phối hợp với Công ty Du lịch Đà Lạt 
Xanh tổ chức tour thử nghiệm thành công. Đề tài cũng xây dựng hệ thống tài liệu quảng bá (video, 
tờ rơi) cho mô hình. Hiện nay, mô hình vẫn đang tiếp tục phát triển. 

Kết quả đánh giá hiệu quả ứng dụng 2 mô hình sản phẩm cho thấy, chất lượng sản phẩm du lịch 
thể thao được du khách đánh giá có nhiều cải thiện hơn. Du khách thể hiện mức độ hài lòng cao 
hơn; có ý định sẽ quay lại, tiếp tục tham gia và quảng bá cho người thân, bạn bè về các sản phẩm 
du lịch thể thao tại Đà Lạt - Lâm Đồng.
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6. Giải pháp phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

6.1. Giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đề tài đề xuất 4 nhóm sản phẩm du lịch thể thao có thể phát triển tại Lâm Đồng:

- Nhóm sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm: leo vách núi đá; trượt thác; mô tô, ô tô địa hình; dù 
lượn; đi xe đạp, đi bộ băng rừng; chèo thuyền kayak; đi bộ đường dài...

- Nhóm sản phẩm du lịch thể thao giải trí: câu cá, đạp vịt, đạp xe, bắn cung, cắm trại, tổ hợp các 
trò chơi liên hoàn, trò chơi đồng đội, trò chơi dân gian (kéo co, vật tự do, đi cà kheo,…).

- Nhóm sản phẩm du lịch thể thao sự kiện: 

+ Các sự kiện thể thao tiêu khiển/giải trí như một dạng lễ hội quần chúng: Ngày hội Việt dã tỉnh 
Lâm Đồng; Ngày hội leo núi tại Đà Lạt; Ngày hội dân vũ quy mô lớn cho thanh, thiếu niên trong tỉnh...

+ Các sự kiện thể thao giải trí và du lịch hỗn hợp phát huy các giá trị đặc thù địa phương: các môn 
thể thao truyền thống của các dân tộc bản địa như K’Ho, Mạ, Churu; các môn thể thao sáng tạo và 
mang tính giải trí dành cho cặp đôi: đua xe đạp đôi, đua xe ngựa đôi, khiêu vũ,…

+ Các sự kiện thể thao chuyên nghiệp có tính chất cạnh tranh: giải thi đấu Golf dành cho nam, nữ, 
thanh niên, doanh nhân, đồng đội; đua xe đạp leo đèo; đua xe đạp địa hình; trượt thác quốc tế; leo 
vách núi quốc tế; trekking đường dài; dù lượn quốc tế; đua xe ô tô địa hình...

Các sự kiện phụ trợ nên tổ chức kèm theo với các sự kiện lớn của tỉnh như: Festival Hoa Đà Lạt; 
Lễ hội Trà,...

- Nhóm sản phẩm du lịch thể thao sức khỏe: 

+ Xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm thể thao chăm sóc sức khỏe quy mô lớn về thiền, yoga, thể 
dục trong nhà.

+ Đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như: massage các loại, sauna, steambath; phòng tập 
thể hình, bể bơi nước nóng,… 

Bên cạnh đó, đề tài cũng nêu cụ thể các khu vực phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch  
thể thao.

6.2. Giải pháp phát triển và ứng dụng sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng

Đề tài đề xuất hệ thống giải pháp phát triển và ứng dụng sản phẩm du lịch thể thao tại Lâm Đồng, 
trong đó nêu rõ quy trình phát triển và ứng dụng sản phẩm dành cho doanh nghiệp. 

6.3. Giải pháp chung phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Đề tài đề xuất hệ thống giải pháp chung để phát triển du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh, trong đó 
tập trung vào cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang 
thiết bị, xúc tiến và quảng bá sản phẩm du lịch, đầu tư và thu hút đầu tư, quản lý chất lượng và liên 
kết hợp tác. 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thọ

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của đề tài

- Trồng rau bép xen canh điều giúp nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, góp phần tăng thu nhập 
trên một đơn vị diện tích đất trồng điều.  

- Mô hình trồng xen rau lá bép dưới tán điều giúp giữ gìn, bảo tồn loại rau rừng quen thuộc với 
đồng bào dân tộc. 

- Góp phần hạn chế rửa trôi, xói mòn đất tại các vườn điều đồi dốc.

Kết quả nghiên cứu

1. Quy mô  

Đề tài triển khai thực hiện 4 mô hình thí điểm tại thị trấn Đạ M’ri, Madaguôi và xã Đạ M’ri. 

Mỗi mô hình có diện tích 0,5 ha, trồng 750 cây (650 cây thực sinh và cấy mô, 100 cây di thực). 

2. Thời gian: từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016.

3. Phương pháp tiến hành  

3.1. Khảo sát một số vườn điều để xây dựng mô hình

- Các chỉ tiêu khảo sát: đất (chất đất, độ dốc, điều kiện nguồn nước tưới, độ ẩm); diện tích đất, tán 
vườn điều; khu vực có cây lá bép mọc tự nhiên trong rừng ở địa bàn lựa chọn mô hình.

- Địa điểm khảo sát: thị trấn Madaguôi (2 hộ), thị trấn Đạ M’ri (1 hộ), xã Đạ M’ri (1 hộ).

- Hộ dân được chọn tham gia mô hình phải có đất trồng điều hoặc rừng đồi có độ dốc 15% và từ 
0,5 ha trở lên; đảm bảo gần nguồn nước để tưới, có máy bơm; phải đối ứng một số vật liệu, công lao 
động; cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình thực hiện mô hình. 

Đề tài dự kiến hỗ trợ giống cây lá bép, phân bón, tiền điện, ống tưới cho các hộ tham gia mô hình. 

3.2. Nghiên cứu phương pháp trồng tập trung xen canh lá bép dưới tán vườn điều sử dụng 
phương pháp thực sinh và chuyển cây con từ rừng

3.2.1. Xây dựng mô hình trồng thí điểm rau lá bép tập trung

Xây dựng 4 mô hình thí điểm trên địa bàn huyện Đạ Huoai, từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2016.

Vật liệu thực hiện mô hình:  

- Giống cây lá bép: 2.600 cây cấy mô, thực sinh (trong đó có 200 cây cấy mô); 400 cây di thực từ 
rừng về. Các cây có chiều cao 30-40 cm, hình dáng đẹp, lá bóng, không sâu, bệnh hại. Cung cấp 
giống vào tháng 7/2015. 

MÔ HÌNH TRỒNG THÍ ĐIỂM RAU LÁ BÉP XEN CANH ĐIỀU 
TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI
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- Hộ gia đình làm đất, đào hố 20 x 20 x 30 cm, trồng cây cách cây 1 m, hàng cách hàng 1 m. 

- Phân chuồng đã ủ huoai 750 kg/mô hình (1-2 kg/hố), phân lân 38 kg/mô hình (50 g/hố). 

- Mỗi mô hình cần 200 m ống tưới phi 34; 1 máy bơm nước hoặc mô tơ tưới nước.

3.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi

* Độ màu và độ ẩm của đất

Vào thời điểm xuống giống trồng cuối tháng 7 và cuối tháng 11/2015, nắng hạn gay gắt kéo dài, 
có lúc nhiệt độ lên 39-40oC, vườn điều thiếu nước, phải tưới 2 lần/ngày nhưng vẫn không đảm bảo, 
đã tiến hành khắc phục bằng lưới che nhưng cây vẫn chết hàng loạt.

* Chất lượng nguồn cây giống đầu vào

- Giống cây di thực: cao từ 1-2 m; đường kính gốc từ 10-20 mm; tán lá từ 5-7 lá; rễ cọc dài, không 
có rễ ngang. 

- Giống cây thực sinh và cấy mô: 2.600 cây, có chiều cao 10-20 cm, 2-4 lá non, rễ cây phát triển 
chưa hoàn thiện. Cây cấy mô cao khoảng 3-5 cm. 

* Tỷ lệ sống, tình hình sinh trưởng và phát triển

Sau 12 tháng, tỷ lệ sống, sinh trưởng của cây tại 4 mô hình như sau:

Giống cây Tỷ lệ sống (%)
Sinh trưởng và phát triển

Ghi chú
Tán lá (số lá) Chiều cao (cm)

Cây di thực 5-40 6 50-100
Cây thực sinh 10-30 4 30-50 Nắng hạn, sùng cắn rễ
Cây cấy mô 0 - - Không phù hợp

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế

Tổng chi phí đầu tư cho mỗi mô hình 0,4 ha trong năm đầu là 11.695.000 đồng + công chăm sóc; 
bình quân từ 5-10 triệu đồng/năm cho 3 năm tiếp theo, nhưng thời gian thu hoạch khoảng 2-3 năm, 
nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. 

4.2. Hiệu quả xã hội

Nếu chăm sóc tốt sau 2-3 năm, cây phát triển thành bụi sẽ cho thu nhập lâu dài, tạo nguồn rau 
sạch, không phụ thuộc vào rừng, đồng thời có khả năng tạo ra sản phẩm, hàng hóa với số lượng 
lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. 

4.3. Hiệu quả môi trường

Cây phát triển thành bụi giúp chống xói mòn đất vào mùa mưa. Trồng rau bép xen vào giữa các 
hàng điều, đất không bị trôi hay xói mòn, giữ được độ ẩm nhất định, giảm lượng phân bón cho cây.  

Cây rau bép phát triển trong môi trường tự nhiên, ít bị sâu, bệnh hại, không cần phân bón hóa học, 
thuốc trừ sâu, do đó an toàn với sức khỏe con người và môi trường. 
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Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Thu

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Học viện Dân tộc

Mục tiêu của đề tài

- Làm rõ thực trạng vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã đặc biệt khó khăn đối với 
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và gia đình của tỉnh Lâm Đồng.

- Điều tra, khảo sát nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ DTTS ở các 
xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và gia đình của  
địa phương. 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò tích cực của phụ nữ DTTS ở các xã đặc biệt khó khăn 
của tỉnh Lâm Đồng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội… của tỉnh Lâm Đồng.

- Xây dựng 3 mô hình phát huy, nâng cao vai trò của phụ nữ DTTS ở các xã đặc biệt khó khăn 
phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình ở địa phương đến năm 2020.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả khảo sát, điền dã thực địa

1.1. Kết quả nghiên cứu định lượng

1.1.1. Kết quả điều tra cán bộ

Địa bàn điều tra được thực hiện ở 3 huyện với đối tượng cán bộ nữ là người dân tộc thuộc nhóm 
dân tộc K’Ho (Lạc Dương), Mạ (Bảo Lâm), DTTS phía Bắc (Đức Trọng) về vai trò của nữ cán bộ 
DTTS trong hệ thống chính trị; thực trạng năng lực của nữ cán bộ DTTS; những yếu tố ảnh hưởng 
đến nữ cán bộ DTTS khi tham gia vào hệ thống chính trị cơ sở; đánh giá về cơ chế, chính sách hiện 
hành cho cán bộ nữ người DTTS; giải pháp để nâng cao năng lực cho nữ cán bộ DTTS.

Kết quả khảo sát cho thấy tầm quan trọng của phụ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở. Tuy 
nhiên, để nữ cán bộ DTTS phát huy vai trò trong hệ thống chính trị, ngoài yếu tố tự thân, cần sự quan 
tâm của cơ quan, đơn vị, gia đình, cộng đồng và đặc biệt cần cải thiện hệ thống chính sách cho nữ 
cán bộ DTTS phù hợp và hiệu quả hơn.

1.1.2. Kết quả khảo sát hộ gia đình

- Thực hiện điều tra ở thôn 1 và Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương; thôn 2 và 3, xã Lộc Tân, 
huyện Bảo Lâm; thôn Ma Bó và Tà Sơn, huyện Đức Trọng.

- Thông tin chung về người cung cấp thông tin: 66/420 người không biết chữ chiếm 16%;  
195/420 người trình độ tiểu học chiếm 46%; 115/420 người tốt nghiệp THCS chiếm 27%;  
51/420 người tốt nghiệp THPT chiếm 12%; 2% còn lại là ý kiến khác. 

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀO 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH 
Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
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Có 16% gia đình có 1 con; 30% có 2 con; 51% có 3 con trở lên.

- Đối tượng điều tra: phụ nữ DTTS thuộc dân tộc K’Ho - đại diện cho nhóm DTTS theo chế độ 
mẫu hệ; dân tộc Mạ (Châu Mạ) - đại diện cho nhóm DTTS theo chế độ phụ hệ; dân tộc Tày, Nùng, 
Mường - đại diện cho nhóm DTTS phía Bắc.

- Nội dung điều tra: vai trò của phụ nữ DTTS ở các nhóm dân tộc khác nhau đối với phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội và gia đình; thực trạng năng lực của phụ nữ DTTS khi tham gia vào phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

Từ những kết quả điều tra, dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia 
các hoạt động công tác xã hội, nhưng với những khó khăn và hạn chế về trình độ văn hóa, ít hiểu 
biết về xã hội, thực hiện thiên chức của người phụ nữ, gánh nặng về kinh tế gia đình đã cản trở việc 
phát triển của người phụ nữ các DTTS ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và phụ nữ các DTTS ở Việt Nam 
nói chung. Vì vậy, để đội ngũ cán bộ nữ DTTS phát huy các yếu tố đạt được, khắc phục những khó 
khăn, hạn chế cần sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội. 

1.2. Kết quả nghiên cứu định tính

Những thông tin, hình ảnh mà đề tài thu thập được trong quá trình điền dã, khảo sát, điều tra đã 
khái quát được vai trò của phụ nữ DTTS khi tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và 
gia đình. Tuy nhiên, vai trò này có sự khác biệt ở các dân tộc/nhóm dân tộc khác nhau.

2. Kết quả triển khai mô hình (tại huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Đức Trọng)

2.1. Tiêu chí đánh giá

Từ thực tế khảo sát, điều tra về vai trò của phụ nữ DTTS trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội và gia đình, đề tài đã đề ra các tiêu chí cần đạt được khi triển khai các mô hình này, cụ thể:

- Vai trò của phụ nữ DTTS trong bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với xây dựng gia đình văn hóa: 
2 tiêu chí;

- Vai trò của phụ nữ DTTS trong tham gia vào phát triển kinh tế gia đình: 2 tiêu chí;

- Vai trò của phụ nữ DTTS trong hệ thống chính trị cấp cơ sở: 2 tiêu chí.

2.2. Kết quả triển khai mô hình

2.2.1. Vai trò của phụ nữ DTTS qua mô hình “Phụ nữ tham gia bảo tồn văn hóa truyền thống gắn 
với xây dựng gia đình văn hóa”

Mô hình này được triển khai tại: 

- Thôn 1, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương: dân tộc K’Ho - nhóm dân tộc tại chỗ theo chế độ  
mẫu hệ;

- Thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm: dân tộc Mạ và Mường - DTTS tại chỗ theo chế độ phụ hệ;

- Thôn Tà Sơn, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng: dân tộc Tày, Nùng - DTTS phía Bắc.

Thông qua các hoạt động của mô hình, phụ nữ K’Ho đã bước đầu nhận thức được sự cần thiết 
của việc bảo tồn văn hóa dân tộc; phải giáo dục thế hệ con cháu hiểu biết tường tận về văn hóa dân 
tộc mình để phát triển và nhân rộng đối với cộng đồng dân tộc K’Ho tại các địa bàn khác trong tỉnh 
Lâm Đồng.
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Phụ nữ dân tộc Tày, Nùng; Mạ, Mường đã nhận thức sâu sắc sự cần thiết của bảo tồn văn 
hóa dân tộc để truyền lại cho con cháu; có nhu cầu truyền dạy để hiểu tường tận về văn hóa dân  
tộc mình. 

2.2.2. Vai trò của phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế hộ gia đình

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề tài đã chọn địa điểm triển khai mô hình tại: 

- Thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương: nhóm DTTS tại chỗ theo chế độ mẫu hệ, thuộc hệ 
ngôn ngữ Môn - Khmer (K’Ho); 

- Thôn 2, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm: nhóm dân tộc theo chế độ phụ hệ (Mạ); 

- Thôn Ma Bó, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng: nhóm DTTS theo chế độ mẫu hệ nhưng thuộc hệ 
ngôn ngữ Nam Đảo (Churu).

Thông qua các hoạt động của mô hình, phụ nữ dân tộc Mạ đã nhận thức được vai trò của mình 
trong phát triển kinh tế gia đình nên đã có sự chủ động, tích cực hơn trong học tập, trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm sản xuất để ứng dụng vào gia đình mình.

Các hội viên Chi hội phụ nữ thôn Păng Tiêng đã phát huy thế mạnh của phụ nữ K’Ho vào phát 
triển kinh tế gia đình; nhận thức được cần phải tích cực, chủ động đưa ra định hướng, kế hoạch 
trong phát triển kinh tế gia đình; đồng thời hiểu được cần sự chia sẻ, động viên của chồng, con để 
có thời gian giao lưu, học tập nâng cao nhận thức về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Các hội viên Chi hội phụ nữ thôn Ma Bó biết cách phát huy thế mạnh vào phát triển kinh tế gia 
đình; nhận thức vai trò quyết định của mình trong định hướng cách thức phát triển kinh tế của gia 
đình; không nên cam chịu gánh vác công việc trong gia đình mà cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng 
đồng, chồng, con để nâng cao năng lực, hiểu biết về phát triển kinh tế gia đình.

2.2.3. Vai trò của phụ nữ DTTS trong hệ thống chính trị cấp cơ sở 

Mô hình được triển khai tại:

- Xã Lát, huyện Lạc Dương: nữ cán bộ dân tộc K’Ho;

- Xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm: nữ cán bộ dân tộc Mạ;

- Xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng: nữ cán bộ DTTS phía Bắc.

Qua các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực, nữ cán bộ dân tộc K’Ho đã hiểu được sự cần 
thiết của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nữ cán bộ 
dân tộc K’ho cũng tự nhận thức được cần chủ động, tích cực học tập, sắp xếp hài hòa công việc gia 
đình và xã hội. Tuy nhiên, cần sự quan tâm, chia sẻ của cơ quan, gia đình để có thể vượt qua khó 
khăn trong công việc.

Nữ cán bộ thuộc nhóm DTTS phía Bắc đã hiểu được sự cần thiết của phụ nữ trong hệ thống 
chính trị cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nữ cán bộ DTTS phía Bắc cũng nhận thức được sự 
cần thiết phải hoàn thiện năng lực bản thân để có cơ hội thăng tiến trong công việc, đóng góp nhiều 
hơn cho cộng đồng.

Nữ cán bộ dân tộc Mạ hiểu được sự cần thiết của phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở. Để đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ, nữ cán bộ dân tộc Mạ cũng tự nhận thức cần chủ động, tích cực học tập để 
có thể hoàn thành được nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.
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3. Dự báo vai trò của phụ nữ DTTS đến năm 2020

3.1. Hiện trạng vai trò của phụ nữ DTTS ở Lâm Đồng

Theo số liệu cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2015 cho 
thấy, tỷ lệ phụ nữ người DTTS tham gia vào hệ thống chính trị cấp cơ sở ở khu vực Tây Nguyên còn 
thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra; vai trò của phụ nữ DTTS trong và ngoài khu vực nhà nước còn hạn 
chế. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính 
trị - xã hội ở Lâm Đồng để tăng tỷ lệ phụ nữ trong hệ thống chính trị và giảm tỷ lệ hộ nghèo cho phụ 
nữ DTTS ở khu vực ngoài nhà nước.

3.2. Dự báo về vai trò của phụ nữ DTTS vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
đến năm 2020

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, năm 2015, tỷ lệ cán bộ nữ là người DTTS ở cơ 
quan Đảng cấp xã là 31 người (chiếm 8,4%); nữ đại biểu HĐND cấp xã người DTTS ở Lâm Đồng 
là 20 người (chiếm 8,5%); nữ cán bộ, công chức ở cơ quan hành chính cấp xã là 125 người (chiếm 
7,8%). Như vậy, đến năm 2020, Lâm Đồng cần tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp xã 
trung bình lên 12%.

Những số liệu điều tra, khảo sát chính thức của Tổng cục Thống kê và tỉnh Lâm Đồng về phụ nữ 
DTTS còn rất ít, do đó, việc dự báo vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình và xã hội chỉ mang tính 
tương đối. Và để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cấp chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Lâm Đồng cần quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tỉnh đến các tổ chức, cơ 
quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc chính sách đối với nữ cán bộ người DTTS thì các chỉ tiêu dự 
báo trên mới có thể thực hiện được.

4. Đề xuất giải pháp

Thông qua kết quả khảo sát, xây dựng mô hình, đề tài đề xuất các nhóm giải pháp có tính khả thi, 
phù hợp với thực tiễn Lâm Đồng để xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ nhằm phát huy tối đa vai 
trò của phụ nữ DTTS vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình ở địa phương giai đoạn 2016-
2020, tầm nhìn 2030. 
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Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Công Luận

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu cây Đảng sâm Việt Nam ở Lâm Đồng về mặt thực vật, hóa học và tác dụng dược lý 
(tăng lực và miễn dịch) để sản xuất chế phẩm và phát triển cây Đảng sâm Việt Nam thành cây trồng 
có giá trị kinh tế tại địa phương.

Kết quả nghiên cứu

1. Khảo sát thực vật học

Đảng sâm là cây cỏ, sống nhiều năm; thân leo, màu tím hơi vàng, có nhiều lông, nhựa mủ trắng 
như sữa. Lá đơn, mọc đối, gốc hình tim, mép nguyên hơi lượn sóng, đầu tù, màu xanh lá mạ, mặt 
dưới có lông nhung trắng, gân nổi rõ; khi vò nát lá, không có mùi hôi.

Rễ hình trụ, mọc thẳng trong đất, màu trắng ngà, có nhựa mủ màu trắng như sữa.

2. Phân tích thành phần hóa thực vật

2.1. Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật

Qua nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa thực vật, rễ Đảng sâm 3 tuổi trồng ở Đà Lạt - Lâm Đồng 
chứa đường, chất béo, tinh dầu, triterpenoid tự do, flavonoid, tanin, saponin, acid hữu cơ, hợp chất 
polyuronic; các chất khoáng Fe, Cu, Mn, Zn và 14 acid amin.

2.2. Phân lập và tinh chế các dẫn xuất glycosid trong Đảng sâm

Đã phân lập và xác định cấu trúc 2 hợp chất 5-hydroxymethylfurfural và lobetyolin với độ tinh  
khiết 95%.

2.3. Xây dựng phương pháp định lượng lobetyolin trong Đảng sâm bằng phương pháp sắc 
ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

Đã xây dựng phương pháp định lượng lobetyolin trong Đảng sâm bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao (HPLC) có khoảng xác định từ 5-200 mg/ml, đạt yêu cầu về độ đặc hiệu, tính thích 
hợp của hệ thống, độ lặp lại, độ đúng.

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG 
CÂY ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA) 

TẠI LÂM ĐỒNG LÀM DƯỢC LIỆU
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3. So sánh chất lượng Đảng sâm Việt Nam ở Lâm Đồng 3 năm tuổi với Đảng sâm hoang 
dại các vùng

3.1. Hình thái bên ngoài

Về hình thái bên ngoài, Đảng sâm trồng và Đảng sâm hoang dại tương đối giống nhau. Về kích 
thước, chiều dài của Đảng sâm trồng ngắn hơn Đảng sâm hoang dại; đường kính của Đảng sâm 
trồng to hơn Đảng sâm hoang dại. Chiều dài và đường kính của Đảng sâm tăng dần theo độ tuổi.

3.2. Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật

Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy, trong rễ Đảng sâm 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi và hoang dại TK102  
chứa các nhóm hợp chất tương tự nhau như chất béo, tinh dầu, triterpenoid tự do, flavonoid,  
pro-anthocyanidin, polyphenol, tanin, saponin, acid hữu cơ, chất khử, hợp chất polyuronic.

3.3. Định tính lobetyolin bằng sắc ký lớp mỏng

Màu sắc và giá trị Rf của các vết thu được trên sắc ký đồ của các mẫu Đảng sâm trồng và hoang 
dại tương ứng với màu sắc và giá tri Rf của dung dịch chuẩn lobetyolin; chứng tỏ trong các mẫu đều 
có chứa hợp chất lobetyolin.

Hình 3. Sắc ký đồ sắc ký lớp mỏng của Đảng sâm trồng và hoang dại

(a) Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm; (b) Sau khi phun thuốc thử acid sulfuric 10% trong 

cồn, sấy ở nhiệt độ 105oC trong 5 phút và quan sát dưới ánh sáng thường.

(1) ĐSHD SP; (2) ĐSHD KT; (3) ĐS 1T-2; (4) ĐS 2T-2; (5) ĐS 3T-2; (6) ĐS 4T-1 (7) ĐSHD ĐL; (8) ĐSHD 

TK168; (9) ĐSHD TK316A; (10) ĐSHD TK 102; (11) Chuẩn lobetyolin.

3.4. Định lượng

Chất chiết được trong 6 mẫu rễ Đảng sâm khảo sát khá cao so với quy định tại Dược điển Việt 
Nam IV.

Hàm lượng lobetyloin trong 8 mẫu Đảng sâm trong tổng số 11 mẫu đạt chuẩn Hồng Kông. Ở 4 độ 
tuổi khác nhau, hàm lượng lobetyolin có sự chênh lệch nhau và tăng dần theo độ tuổi.

3.5. Khảo hoạt tính chống oxy hóa invitro bằng thử nghiệm DPPH một số mẫu Đảng sâm 
trồng và hoang dại

Nồng độ chung để thử hoạt tính chống oxy hóa là 15.000 μg/ml đối với dược liệu khô.

Đối với 3 mẫu Đảng sâm trồng, Đảng sâm 3 tuổi có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất; cho HTCO 
tương đương với HTCO trung bình giữa các mẫu Đảng sâm Việt Nam hoang dại nên đề tài chọn 
mẫu Đảng sâm 3 tuổi dùng làm nguyên liệu chiết xuất.
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4. Nghiên cứu các dạng chế phẩm từ Đảng sâm

Đề tài đã xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu; tiêu chuẩn kiểm nghiệm các cao chiết 
từ Đảng sâm; tiêu chuẩn kiểm nghiệm các chế phẩm: viên nang và trà Đảng sâm; quy trình bào chế  
chế phẩm: viên nang và trà Đảng sâm.

5. Nghiên cứu các tác dụng tăng lực và miễn dịch của các chế phẩm, đảm bảo tính an toàn 
và hiệu quả

5.1. Cao chiết Đảng sâm

Cao cồn Đảng sâm và cao nước Đảng sâm sau 7-14 ngày uống, làm tăng tỷ lệ % thời gian bơi so 
với lô chứng, thể hiện tác dụng tăng lực.

Tác dụng tăng khả năng miễn dịch tế bào của cao cồn Đảng sâm liều 1.453 mg/kg và cao nước 
Đảng sâm liều 1.303 mg/kg.

5.2. Chế phẩm viên nang Đảng sâm

Viên nang Đảng sâm liều 3 viên/kg có tác dụng tăng lực sau 7, 14 ngày uống,

Viên nang Đảng sâm liều 3 viên/kg và 6 viên/kg có tác dụng tăng cường miễn dịch trên mô hình 
chuột gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid.

Viên nang Đảng sâm liều 6 viên/kg sau 2 tháng uống, không có biểu hiện bất thường về độc tính 
bán trường diễn trên chuột nhắt trắng. Các thông số về huyết học, chỉ số sinh hóa về chức năng 
gan - thận nằm trong giới hạn bình thường.

5.3. Chế phẩm trà Đảng sâm

Trà Đảng sâm liều 1 gói/kg có tác dụng tăng lực sau 7, 14 ngày uống

Trà Đảng sâm liều 1 gói/kg có tác dụng tăng cường miễn dịch trên mô hình chuột gây suy giảm 
miễn dịch bằng cyclophosphamid.

Trà Đảng sâm liều 1 gói/kg sau 2 tháng uống, không có biểu hiện bất thường về độc tính bán 
trường diễn trên chuột nhắt trắng. Các thông số về huyết học, chỉ số sinh hóa về chức năng gan - 
thận nằm trong giới hạn bình thường. 

Hình 4. Hoạt tính chống oxy hóa của các mẫu rễ Đảng sâm Việt Nam
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Trương Văn Thu

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc biệt là 
khách quốc tế.

- Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch sản phẩm du lịch đặc thù theo loại hình du lịch.

- Đề xuất các giải pháp khả thi về phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đặc thù (kể cả sản phẩm 
xuất khẩu tại chỗ), phát triển nhân lực, liên kết và quảng bá nhằm thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm 
Đồng, đặc biệt là khách quốc tế.

Kết quả nghiên cứu

1. Đánh giá các giá trị đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng về tài nguyên du lịch và các điều kiện 
phát triển du lịch

Thiết lập cơ sở khoa học về đặc thù địa phương dựa trên nền tảng lý thuyết bản sắc trong mối 
quan hệ với sức hấp dẫn điểm đến, năng lực cạnh tranh điểm đến và marketing địa phương. Đây là 
cơ sở quan trọng để nhận diện các yếu tố đặc thù của địa phương. 

Đề tài đưa ra bảng nhận diện các yếu tố địa phương dựa trên hệ thống tài nguyên du lịch gồm 3 
nhóm: các yếu tố tự nhiên; nhân văn và cơ sở hạ tầng; cơ sở vật chất kỹ thuật và môi trường. Đây là 
công cụ hữu ích giúp các địa phương dễ dàng nhận diện và sàng lọc các yếu tố đặc trưng của mình, 
làm nền tảng cho công tác quản lý tài nguyên và phát triển sản phẩm.

2. Đánh giá thực trạng phát triển, khả năng đáp ứng, chất lượng và hiệu quả khai thác của 
sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

2.1. Đánh giá thực trạng phát triển, công tác quản lý và khả năng đáp ứng của sản phẩm 
du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng

2.1.1. Thực trạng phát triển du lịch, công tác quản lý và phối hợp tổ chức khai thác du lịch tại địa 
phương, khả năng đáp ứng nguồn nhân lực du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng

* Thực trạng phát triển du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng

Du lịch Lâm Đồng thể hiện sự tăng trưởng trong những năm qua. Tốc độ tăng trưởng về lượt 
khách đạt trung bình từ 6,25-11%/năm; số lượng cơ sở lưu trú các loại tăng mạnh, từ 715 cơ sở 
(năm 2011) lên 1.034 cơ sở (tính đến tháng 9/2016) với 16.545 phòng; công suất sử dụng phòng 
tăng từ 55% (năm 2015) lên 58% (năm 2016); số lượng lao động trực tiếp trong ngành tăng từ  
8.500 người (năm 2011) lên 10.500 người (năm 2016).

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT HUY 
SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ NHẰM THU HÚT KHÁCH

 ĐẾN ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG
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Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong tình hình phát triển du lịch chung của tỉnh như lượng khách 
quốc tế tuy có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với khách nội địa; ngày lưu trú bình quân tại 
Đà Lạt của khách có xu hướng chững lại và giảm trong 2 năm gần đây; hệ thống sản phẩm du lịch 
còn chưa phong phú, nhất là sản phẩm lữ hành, vui chơi, giải trí. 

* Thực trạng quản lý, phối hợp trong tổ chức kinh doanh du lịch

Trong thời gian qua, việc tổ chức, quản lý kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả:

- Về công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch đến năm 2020, quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 và nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển du lịch. Đa số các dự án 
tập trung đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch được cải tiến 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được công khai, minh bạch trên cổng thông tin điện tử của 
UBND tỉnh, website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp du lịch trên 
địa bàn tỉnh đầu tư nâng cấp, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ, phòng 
chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các chương trình khuyến 
mãi, niêm yết công khai, bán đúng giá niêm yết cho du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

- Về công tác xúc tiến, quảng bá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch 
quảng bá du lịch; thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương 
trong và ngoài nước.

- Xây dựng môi trường du lịch thông qua hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các 
đối tượng liên quan, triển khai chương trình “Điểm mua sắm chất lượng cao”, công nhận “nhãn hiệu 
xanh” cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

- Chủ trương kêu gọi nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa các loại hình 
du lịch đem lại hiệu quả không cao, các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ. Nhiều dự án có quy 
mô nhỏ, sản phẩm trùng lắp, tác động đến môi trường cảnh quan, đặc biệt là môi trường rừng. Công 
tác đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

- Việc quản lý và khai thác danh lam thắng cảnh trên địa bàn chưa được quan tâm đầu tư đúng 
mức, chưa chú trọng đến bảo tồn, tôn tạo, đầu tư nâng cấp các di tích, danh lam thắng cảnh và bảo 
vệ môi trường bền vững.

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa đảm bảo (tình trạng tăng giá, nạn cò kéo du khách 
vẫn còn tồn tại; chưa nắm bắt, ngăn chặn kịp thời 1 số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tự phát…)

- Công tác quảng bá du lịch còn hạn chế, chưa đủ sức hấp dẫn du khách, nhất là khách quốc tế.

* Liên kết, hợp tác  

Việc liên kết hợp tác phát triển du lịch của tỉnh đã đạt được một số kết quả:
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- Trong thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chương trình liên kết, hợp tác 
phát triển du lịch giữa các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình thuận, các tỉnh Tây 
Nguyên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang,… và ngoài nước như Singapore, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia... 

- Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; xây dựng các tour 
tham quan vườn trà, rau, hoa chất lượng cao gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm; hình thành các 
tour, tuyến du lịch liên hoàn giữa các vùng du lịch trọng điểm, các địa phương trong nước.

- Liên kết, hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh Tây Nguyên về xây dựng các chương trình du 
lịch chung, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 
du lịch chất lượng cao; xây dựng chương trình quảng bá xúc tiến, xây dựng hình ảnh du lịch Lâm 
Đồng như một điểm đến hấp dẫn.

- Liên kết, hợp tác quốc tế trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và các nước ASEAN để phát 
triển các tuyến du lịch: Campuchia - Mộc Bài theo tuyến đường xuyên Á qua Thành phố Hồ Chí Minh 
- Đà Lạt; Đà Lạt - Hà Nội - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, thông qua việc mở ra các diễn đàn, việc liên kết giữa các hiệp hội ngành nghề, 
doanh nghiệp du lịch và các sở, ban, ngành cũng được tăng cường. 

Tuy vậy, chưa có cơ chế liên kết, hợp tác cụ thể theo một mô hình bài bản như những điểm đến 
với quy mô lớn mang tầm vóc khu vực hoặc quốc tế.

* Khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại Lâm Đồng

Lâm Đồng có lợi thế về nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, khoảng 95% lao động trong ngành là người 
địa phương. Do đó, nhìn chung đội ngũ lao động trong ngành không biến đổi lớn, không phụ thuộc 
vào nguồn lao động từ nơi khác.

Hệ thống các trường đào tạo về du lịch tại Đà Lạt đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực tại địa phương. Ngoài ra, còn cung cấp nguồn nhân lực, tham gia đào tạo du 
lịch cho nhiều địa phương khác trong nước.

Nguồn nhân lực du lịch Lâm Đồng được tham gia nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong 
và ngoài nước.

2.1.2. Thực trạng khai thác và khả năng đáp ứng của hệ thống sản phẩm du lịch tại Đà Lạt -  
Lâm Đồng

Hệ thống sản phẩm du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng có bề dày phát triển, tuy nhiên, chưa phát huy 
hết tiềm năng sẵn có. Các sản phẩm đa số mới chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản của du khách như ăn 
uống, nghỉ ngơi. 

Sản phẩm, dịch vụ du lịch tuy có chuyển biến nhưng chưa phong phú, chất lượng còn thấp, chưa 
đủ sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách; các dịch vụ vui chơi, giải trí vào 
ban đêm, mùa mưa còn nghèo nàn. Việc gắn kết các khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
các làng hoa với du lịch còn hạn chế. Phát triển sản phẩm mới bước đầu được các doanh nghiệp, 
cơ quan quản lý quan tâm, tuy nhiên đang ở giai đoạn sơ khởi, thiếu sự gắn kết với thị trường. Đa 
số sản phẩm, dịch vụ đều dựa trên tài nguyên sẵn có nhưng thiếu tính sáng tạo, đổi mới, vì vậy còn 
đơn điệu, chủ yếu là tham quan, ngắm cảnh, ít tính trải nghiệm, chưa đi vào chiều sâu. Việc quản lý 
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chất lượng hệ thống sản phẩm chưa được chú trọng, đa số các doanh nghiệp tự thực hiện, không 
có hướng dẫn hay cách thức quản lý cụ thể, thiếu sự gắn kết giữa hệ thống sản phẩm như một chuỗi 
giá trị du lịch tại điểm đến. 

2.1.3. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu tại chỗ phục vụ du khách tại Đà Lạt - 
Lâm Đồng

Thông qua phát triển du lịch để xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm như rau, hoa, cà phê, chè, đồ mỹ 
nghệ truyền thống… là hướng đi đúng đắn và phù hợp, được ưu tiên trong chính sách quảng bá và 
phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, qua thực tế, việc xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại chỗ trên địa bàn tỉnh còn 
nhiều bất cập như: tuy được sản xuất theo quy trình sạch, chất lượng, an toàn (chè, rau, củ, quả…)  
nhưng chất lượng hàng hóa, mẫu mã sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường chưa cao; 
nhiều cơ sở kinh doanh nâng giá hay chào hàng đảm bảo chất lượng nhưng khi giao sản phẩm 
kém chất lượng, làm mất lòng tin của du khách; chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các làng nghề tuy được duy trì, phát triển nhưng còn 
đơn điệu, manh mún, chưa tạo được sự liên kết; chất lượng, mẫu mã sản phẩm còn nghèo nàn,  
chưa phong phú…

2.2. Hệ thống và cách thức phát triển các sản phẩm mới, đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng 
dựa trên việc khai thác các giá trị đặc thù của địa phương

2.2.1. Hệ thống các sản phẩm mới, đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng

Hệ thống các sản phẩm mang nét đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng khá đa dạng về chủng loại, 
được hệ thống hóa theo từng nhóm sản phẩm để từ đó nhận diện những sản phẩm mang các đặc 
điểm riêng của địa phương: nhóm sản phẩm lưu trú đặc trưng; nhóm sản phẩm ăn, uống; nhóm các 
khu, điểm du lịch; nhóm sản phẩm lữ hành; nhóm sản phẩm, dịch vụ bổ sung đặc trưng; mua sắm.

2.2.2. Cách thức phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Cách thức phổ biến là xây dựng chính sách giá phù hợp; nâng cao chất lượng phục vụ và đổi 
mới, đa dạng hóa sản phẩm. Điều này chỉ phù hợp khi bán các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông 
thường. Đối với những sản phẩm dịch vụ đặc trưng, việc quảng bá, chăm sóc khách hàng và đổi 
mới, đa dạng hóa sản phẩm đóng vai trò quan trọng vì có thể nâng cao hình ảnh của ngành du lịch 
địa phương, từ đó gia tăng giá trị cho sản phẩm, dịch vụ.

2.3. Đánh giá chất lượng, khả năng đáp ứng và hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch đặc 
thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

2.3.1. Đánh giá chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

4 yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch đặc thù (mức độ đặc trưng, mức độ hấp dẫn, cơ sở vật chất 
và kỹ thuật, khả năng tiếp cận) đều có mức độ ảnh hưởng tích cực đến chất lượng của sản phẩm, 
trong đó nhóm yếu tố về khả năng tiếp cận có ảnh hưởng nhiều nhất. Nhóm yếu tố thể hiện mức độ 
đặc trưng có mức độ ảnh hưởng tương đối (khoảng 30%) lên chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù. 
Chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù tác động đến 95% sự hài lòng của du khách, sự hài lòng này 
ảnh hưởng tích cực đến các hành vi tương lai của du khách.
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2.3.2. Đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Qua khảo sát 110 công ty lữ hành cho thấy, số điểm đánh giá về khả năng đáp ứng của các sản 
phẩm đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng là cao (4,12/5 điểm), tức là ở mức tốt đến rất tốt. Trong đó, đạt 
điểm cao nhất là tính đặc trưng riêng của địa phương trong sản phẩm, dịch vụ với 4,28/5 điểm; sự 
khác biệt, độc đáo, vượt trội của sản phẩm, dịch vụ so với các địa phương khác với 4,23/5 điểm. 
Điều này cho thấy hệ thống các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng đã tạo hình ảnh 
tốt trên thị trường, sự khác biệt trong lòng của du khách. Tuy vậy, hệ thống sản phẩm, dịch vụ đặc 
thù chưa đa dạng, phong phú; chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng chưa cao. Có gần 25% công ty 
thường đưa khách đến Đà Lạt đánh giá các tiêu chí này là trung bình và kém.

2.3.3. Đánh giá hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

* Dựa trên hành vi tương lai của du khách

Theo thống kê, có 89,2% du khách có ý định quay trở lại du lịch tại Đà Lạt; 10,8% du khách không 
có ý định quay trở lại; tỷ lệ khách sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và gia đình đạt 94,2%.

* Thông qua đánh giá từ các nhà cung ứng du lịch

Theo phỏng vấn, có 51,4% nhà cung ứng đánh giá các sản phẩm, dịch vụ được phát triển từ 
những nét đặc thù địa phương mang lại hiệu quả cao, được du khách lựa chọn. Số còn lại không 
đưa ra ý kiến hoặc nêu hiệu quả ở mức trung bình do chưa đặc sắc.

Nhìn chung, có thể thấy, các sản phẩm du lịch đặc thù đã và đang nhận được sự quan tâm từ các 
nhà cung ứng, các công ty lữ hành đến du khách. Việc phát triển và khai thác các giá trị đặc thù của 
địa phương trong sản phẩm du lịch đặc thù mặc dù còn hạn chế về phương thức, quản lý nhưng đã 
từng bước khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường và được các công ty lữ hành khai thác, được 
du khách đón nhận. Đặc biệt chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù cũng được khẳng định và có ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của du khách cũng như hành vi tương lai của họ.

2.4. Đánh giá tổng hợp theo ma trận SWOT về thực trạng và hiệu quả khai thác các sản 
phẩm du lịch đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng

Để có cái nhìn tổng hợp và bao quát, đề tài tiến hành phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 
và thách thức về thực trạng, hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

Qua đó, kết hợp các yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong ma trận SWOT để 
đưa ra các phương án kết hợp.

Các phương án kết hợp theo ma trận SWOT

Môi trường 
               bên ngoài

Môi trường 
của địa phương

Cơ hội (O) Thách thức, mối đe đọa (T)

Điểm mạnh (S)

Kết hợp SO
- Chiến lược tập trung 
- Chiến lược xúc tiến quảng bá ngành 
du lịch

Kết hợp ST
- Chiến lược liên kết
- Chiến lược quy hoạch ngành du lịch 
theo hướng hội nhập

Điểm yếu (W)

Kết hợp WO
- Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 
du lịch đặc thù (Chú trọng khai thác 
các yếu tố đặc thù của địa phương)
- Chiến lược thu hút đầu tư trong khai 
thác các sản phẩm du lịch đặc thù của 
Lâm Đồng

Kết hợp WT
- Chiến lược quản lý: thúc đẩy đổi mới 
và nâng cao chất lượng
- Chiến lươc đào tạo nguồn nhân lực.
- Chiến lược bảo vệ tài nguyên đặc thù
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3. Định hướng quy hoạch sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

3.1. Căn cứ đề xuất định hướng phát triển và quy hoạch sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà 
Lạt - Lâm Đồng

- Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/01/2013 phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/8/2016 về 
Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1369/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 25/6/2010 về Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020.

3.2. Dự báo lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng và xu hướng phát triển của một số loại 
hình du lịch trọng điểm của tỉnh

3.2.1. Dự báo lượng khách đến Lâm Đồng phân theo thị trường du lịch

Với số liệu về lượng khách du lịch thu thập được trong giai đoạn 2000-2015, đề tài đưa ra  
3 phương án dự báo (cao, trung bình, thấp) lượng khách du lịch phân theo thị trường khách du lịch 
nội địa và quốc tế, từ đó nghiên cứu môi trường kinh doanh du lịch nói chung và kinh doanh các sản 
phẩm du lịch đặc thù nói riêng. 

Đề tài sử dụng phương pháp dự báo dựa vào phương trình xu thế tuyến tính, lượng tăng giảm 
tuyệt đối bình quân và tốc độ phát triển trung bình. Kết quả, phương pháp dự báo cao và thấp, số liệu 
dự báo đều cho kết quả thấp; phương pháp dự báo trung bình dựa trên tốc độ phát triển liên hoàn 
trên cơ sở tốc độ phát triển liên hòa tăng xấp xỉ nhau qua thời gian.

3.2.2. Dự báo xu thế phát triển của các loại hình du lịch trọng điểm của Đà Lạt - Lâm Đồng

* Xu hướng phát triển các loại hình du lịch trọng điểm trên thế giới

Xét các yếu tố đặc thù của xu hướng du lịch, du khách có xu hướng chọn: (1) các dịch vụ, hàng 
hóa bền vững, có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường; (2) các dịch vụ nghỉ dưỡng và hưởng 
thụ các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp; (3) các chương trình du lịch có sự kết hợp giữa các 
loại hình du lịch; (4) tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng, tự lựa chọn dịch vụ, không đi theo tour 
trọn gói; (5) đi nghỉ ở nơi yên tĩnh, biệt lập.  

* Xu thế phát triển của các loại hình du lịch trọng điểm của Đà Lạt - Lâm Đồng

- Phát triển loại hình du lịch hè, du lịch mùa mưa để tạo đặc trưng riêng; phát triển một số loại hình 
du lịch thể thao; yếu tố đặc thù được khai thác tốt hơn nếu khai thác tốt loại hình du lịch mạo hiểm 
gắn với địa hình, khí hậu địa phương; 

- Khai thác thêm nhiều dịch vụ vui chơi, thi đấu trên các mặt hồ, mở thêm các hệ thống phun nước 
có chiếu sáng trên mặt hồ vào ban đêm để tăng tính hấp dẫn; 

- Phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe dựa vào điều kiện khí 
hậu, cảnh quan, suối nước nóng; 
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- Phát triển loại hình du lịch xanh; nghiên cứu và bảo tồn; dã ngoại, khám phá, mạo hiểm, nghiên 
cứu khoa học; hội nghị, hội thảo; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch dưới tán rừng để tạo sự khác 
biệt cho ngành du lịch; 

- Chú trọng khai thác và phát triển du lịch di sản, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cao; du lịch 
lễ hội của người bản địa. 

- Hướng đến khai thác các yếu tố đặc thù về văn hóa, đời sống, tâm linh, phong tục tập quán 
truyền thống của người bản địa.

3.3. Đề xuất định hướng quy hoạch và thiết kế sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng

3.3.1. Đề xuất định hướng quy hoạch phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - 
Lâm Đồng

- Quy hoạch phát triển không gian du lịch đặc thù thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận;

- Quy hoạch không gian du lịch đặc thù cụm du lịch Bảo Lộc và vùng phụ cận;

- Quy hoạch không gian du lịch đặc thù cụm du lịch các huyện phía Nam.

3.3.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo loại hình du lịch

Để phục vụ cho hoạch định chiến lược sản phẩm du lịch của Lâm Đồng, cần định hướng vào một 
số sản phẩm chủ yếu sau:

- Du lịch nghỉ dưỡng;

- Du lịch sinh thái; 

- Du lịch văn hóa;

- Du lịch hội nghị - hội thảo (MICE);

- Du lịch nông nghiệp;

- Du lịch thể thao mạo hiểm.

4. Xây dựng một số mô hình sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ khách du lịch

4.1. Cơ sở xây dựng mô hình sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Qua nghiên cứu lý thuyết, khảo sát và đánh giá các giá trị đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng, có thể 
thấy, việc xây dựng mô hình sản phẩm du lịch đặc thù nên dựa trên mô hình đề xuất đánh giá chất 
lượng sản phẩm du lịch đặc thù.

Sau khi được kiểm chứng, mô hình đề xuất làm căn cứ xây dựng sản phẩm du lịch gồm 4 nhóm 
yếu tố: sự đặc trưng của điểm đến; sự hấp dẫn của điểm đến; cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và 
dịch vụ; khả năng tiếp cận.

Trên cơ sở mô hình này, đề tài đã đề xuất một số sản phẩm đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng nhằm 
tạo thêm một số sản phẩm, dịch vụ mới, khai thác, phát huy các giá trị đặc trưng, điều kiện về cơ sở 
hạ tầng, thị trường có sẵn để nhấn mạnh hơn thế mạnh của địa phương, tăng tính trải nghiệm nhằm 
kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng mức chi tiêu của họ, thu hút thêm một số du khách 
mới cho địa phương.
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4.2. Xây dựng một số mô hình sản phẩm du lịch đặc thù cho Đà Lạt - Lâm Đồng

Đề tài đã xây dựng 3 mô hình sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên nền tảng các điều kiện có sẵn 
về tài nguyên, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, thị trường.

- Mô hình du lịch nông nghiệp tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Đà Lạt;

- Mô hình du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Resort Dalat Edensée - hồ Tuyền Lâm;

- Mô hình sản phẩm du lịch thể thao - mạo hiểm tại Khu du lịch thác Datanla.

4.3. Ứng dụng thử nghiệm các mô hình sản phẩm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Sau khi tiến hành khảo sát và chọn lựa các khu vực tiềm năng, đề tài tiến hành ứng dụng thử 
nghiệm một số sản phẩm cụ thể tùy theo điều kiện sẵn sàng và mức độ tham gia tích cực của từng 
đơn vị tham gia.

4.3.1. Soạn thảo tài liệu tập huấn và tiến hành tập huấn cho các mô hình

Đề tài đã tiến hành soạn thảo tài liệu và tập huấn cho từng mô hình về ý tưởng phát triển sản 
phẩm đặc thù.

4.3.2. Ứng dụng thử nghiệm mô hình thông qua việc đón tiếp du khách

Sau 6 tháng thử nghiệm đón khách, các mô hình cho thấy rõ hiệu quả về mặt kinh tế và quảng 
bá. Có thể nói, việc ứng dụng thử nghiệm các mô hình đã mang lại thành công bước đầu trong việc 
phát triển những sản phẩm dựa trên các yếu tố đặc thù địa phương.

4.3.3. Đánh giá chất lượng trải nghiệm du lịch đặc thù tại Đà Lạt - Lâm Đồng

* Từ phía du khách

Các sản phẩm du lịch đặc thù, mặc dù đang trong quá trình thử nghiệm nhưng đã thể hiện được 
những thành công nhất định. Bên cạnh những điểm yếu cần khắc phục để nâng cao chất lượng của 
sản phẩm, dịch vụ, các sản phẩm đặc thù đã khẳng định được chất lượng, đặc điểm riêng biệt của 
mình, góp phần quan trọng vào trải nghiệm của du khách, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu 
khác biệt của Đà Lạt - Lâm Đồng trong lòng du khách.

* Đánh giá từ phía đơn vị tham gia ứng dụng các sản phẩm du lịch đặc thù

Đề tài thường xuyên trao đổi với các nhà quản lý tại các đơn vị ứng dụng để nắm bắt những thuận 
lợi, khó khăn trong quá trình triển khai cụ thể các công việc.

4.3.4. Đánh giá hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù tại các đơn vị ứng dụng

* Đánh giá hiệu quả dựa trên các chỉ tiêu kinh tế

- Mô hình du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Resort Dalat Edensée

Tổng lượt khách đến khu nghỉ dưỡng tăng dần đều với tốc độ tăng trưởng bình quân từ  
2014-2016 là 22,8%/năm.

Về doanh thu, có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2016, tương ứng với 
tốc độ bình quân là 30,7%/năm.

- Mô hình du lịch mạo hiểm tại thác Datanla

Số lượng khách đến trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm rất lớn. Mức giá các sản phẩm khá 
cao nên thể hiện rõ hiệu quả về kinh tế. Sản phẩm đu dây vượt thác đã có thương hiệu nên mức 
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độ khai thác ổn định. Sản phẩm Hành trình trên cao còn mới nhưng cũng thu hút du khách. Hai sản 
phẩm đều dành cho các đối tượng khách khác nhau nên không bị cạnh tranh lẫn nhau.

- Mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao chuyên về chế biến tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến

Trong thời gian triển khai mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao chuyên về khâu chế biến, 
nhà máy đã đón tiếp được trung bình 3-4 đoàn/tháng, với 80-100 khách/đoàn. Đa số khách đến tham 
quan đều mua các sản phẩm của Công ty như các loại trà thảo mộc, rượu vang, các sản phẩm thực 
phẩm chức năng có nguồn gốc từ Đông trùng hạ thảo, nấm Linh chi,...

Công ty cũng đón một số khách đến tham quan khu vực nuôi cấy Đông trùng hạ thảo kết hợp với 
mua sản phẩm của đơn vị.

* Đánh giá hiệu quả dựa trên sự hài lòng của du khách

Du khách thể hiện mức độ hài lòng với mức điểm trung bình từ 3,94-4,1/5. Mức độ hài lòng tăng 
theo số chuyến đi và điểm đến. 

Mức độ hài lòng với chuyến đi của du khách có trải nghiệm sản phẩm du lịch đặc thù tăng lên ở 
mức điểm 4,28/5 điểm đối với mô hình Edensée; 4,20/5 với mô hình Vĩnh Tiến; 4,02/5 điểm với mô 
hình Datanla. 

* Đánh giá hiệu quả dựa trên hành vi tương lai của du khách

Du khách thể hiện mức độ trở lại sử dụng sản phẩm, dịch vụ khá cao, từ 4,05-4,28/5 điểm, cao 
nhất là ở Resort Edensée.

Du khách thể hiện sự sẵn sàng giới thiệu sản phẩm du lịch đặc thù cao đối với cả 3 mô hình, trong 
đó cao nhất là mô hình Vĩnh Tiến với số điểm là 4,35/5 điểm.

Tóm lại, việc khai thác các giá trị đặc thù của Đà Lạt - Lâm Đồng trong các sản phẩm, du lịch đã 
bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, từ đó mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, giúp nâng cao chất 
lượng trải nghiệm của du khách.

5. Đề xuất các giải pháp phát triển, đổi mới các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù có lợi 
thế cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng nhằm thu hút du khách

Đề tài đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm thúc đẩy việc khai thác các giá trị đặc thù để đổii mới, 
đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương. 

Các giải pháp chung gồm giải pháp về cơ sở hạ tầng; cơ sở vật chất kỹ thuật; cơ chế chính sách; 
thu hút đầu tư, kết nối doanh nghiệp; quản lý và đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác và phát triển  
liên kết. 

Các giải pháp liên quan trực tiếp đến khai thác, bảo tồn các giá trị đặc thù gồm các giải pháp về 
đa dạng hóa sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm; giải pháp marketing và bảo vệ môi trường. 

Đề tài cũng đưa ra các giải pháp cụ thể cho 3 loại hình du lịch có tính đặc thù cao và định hướng 
phát triển mạnh trong thời gian tới là du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và 
du lịch mạo hiểm. 



37Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Như Chương

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của đề tài

Chuyển giao cho các cơ sở nuôi trồng sản xuất đại trà, nhằm tạo nguồn dược liệu quý hiếm, đa 
dạng hóa sản phẩm dược liệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả nghiên cứu

1. Thu thập, phân lập, định danh các loài nấm ký sinh côn trùng tại Lâm Đồng có khả năng 
tạo Đông trùng hả thảo  

1.1. Thu thập mẫu

Đề tài đã tiến hành thu thập mẫu ngoài tự nhiên tại các địa điểm thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi 
Bà, vườn cà phê tại Hòa Ninh, Di Linh và Tân Hà, Lâm Hà.

1.2. Phân lập, nhân giống

Đề tài đã sưu tập 2 chủng nấm ký sinh côn trùng có khả năng tạo đông trùng hạ thảo là Cordyceps 
sinensis; Cordyceps militaris chủng Trung Quốc đã nhân giống thành công. 

Đồng thời, đề tài cũng thu thập 21 mẫu nấm ký sinh côn trùng, trong đó tập trung vào 3 loài và đã 
tách, phân lập giống thành công. 

Như vậy, 5 chủng nấm đề tài sưu tập, thu thập đã được cấy chuyền để bảo quản, phục vụ các 
nghiên cứu tiếp theo.

2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ sợi nấm  

2.1. Ảnh hưởng của nguồn carbon

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: glucose, saccharose, maltose.

Sau 11 ngày nuôi cấy cho thấy, có sự khác biệt về tốc độ phát triển hệ sợi nấm. Do đó, nguồn 
carbon glucose là thích hợp nhất để nhân giống nấm C. sinensis, C. militaris, C. pruinosa,  O. nutans.

2.2. Ảnh hưởng của nguồn nitơ

Đề tài  tiến hành nuôi cấy trên các nguồn nitơ vô cơ: kali nitrate (KNO3), amoni sulphate ((NH4)2SO4); 
nguồn nitơ hữu cơ: cao thịt, cao nấm men, peptone.

NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 
TẠI LÂM ĐỒNG
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- Nguồn nitơ vô cơ: sau 11 ngày nuôi cấy, nấm C. sinensis, C. militaris có sự khác biệt về tốc độ 
phát triển hệ sợi nấm. Do đó, nguồn (NH4)2SO4 là thích hợp nhất để nhân giống nấm C. sinensis,  
C. militaris.

- Nguồn nitơ hữu cơ: sau 11 ngày nuôi cấy, có sự khác biệt về tốc độ phát triển hệ sợi nấm. Do 
đó, nguồn nitơ hữu cơ pepton là thích hợp nhất để nhân giống các chủng nấm ký sinh côn trùng trên; 
đặc biệt chủng C. militaris cho năng suất quả thể, hàm lượng adenosin, cordycepin cao.

2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Đề tài tiến hành nuôi cấy hệ sợi nấm ký sinh côn trùng ở nhiệt độ 20oC, 22oC, 25oC. 

Sau 11 ngày nuôi cấy, nấm C. sinensis, C. pruinosa, O. nutans có sự khác biệt về tốc độ phát 
triển hệ sợi nấm. Do đó, nhiệt độ 25oC là thích hợp nhất để nhân giống nấm C. sinensis, C. pruinosa,  
O. nutans; với nấm C. militaris và giống nấm C. militaris, thích hợp ở nhiệt độ 20-25oC.

2.4. Ảnh hưởng của pH

Đề tài tiến hành nuôi cấy hệ sợi nấm ký sinh côn trùng ở các điều kiện pH = 6, 7, 8, 9.

Sau 11 ngày nuôi cấy cho thấy, có sự khác biệt về tốc độ phát triển hệ sợi nấm. Do đó, ở pH = 6 
là thích hợp nhất để nhân giống các chủng nấm ký sinh côn trùng trên; đối với chủng C. militaris, khả 
năng cho năng suất quả thể, hàm lượng adenosin, cordycepin cao.

* Môi trường thạch nhân giống nấm: 

- Nước chiết khoai tây: 1.000 mL (200 g khoai tây);

- Glucose: 20 g;

- Pepton: 1 g;

- Agar: 20 g.

Đun tan các thành phần trên, cho vào ống nghiệm, hấp khử trùng môi trường ở 121oC/15 phút; 
pH = 6. Sau đó, để môi trường dạng thạch nghiêng.

2.5. Xác định tốc độ phát triển hệ sợi nấm tối ưu trên môi trường thạch

Đề tài tiến hành nuôi cấy hệ sợi nấm ký sinh côn trùng trên môi trường PDA cải tiến có bổ sung 
đường glucose, pepton; pH = 6; ở nhiệt độ 25oC.

Theo bảng Anova về phát triển của hệ sợi nấm C. sinensis, C. militaris, C. pruinosa, O. nutans 
theo thời gian nuôi cấy cho thấy, có sự khác biệt về tốc độ phát triển hệ sợi nấm. Do đó, ở thời gian 
5 ngày là thích hợp nhất để cấy chuyền các chủng nấm ký sinh côn trùng trên.

2.6. Quy trình nhân giống các chủng nấm ký sinh côn trùng trên môi trường thạch

Đề tài đã hoàn thiện quy trình nhân giống các chủng nấm ký sinh côn trùng trên môi trường thạch.

2.7. Nuôi cấy trên môi trường dịch thể

Các chủng nấm ký sinh côn trùng trên được nuôi cấy trên môi trường PDA ở 25oC, sau 5 ngày, 
được cấy chuyền sang môi trường PDB lỏng. Sau 3, 5, 7 ngày, kiểm tra mật độ bào tử nấm; quan 
sát hình thành quả thể sau 10, 20, 30 ngày.
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Bảng 1. Hình thành quả thể của các chủng nấm ký sinh côn trùng trên môi trường PDB

Thời gian 
(ngày)

Hình thành quả thể

C. sinensis C. militaris C. pruinosa O. nutans C. cicadae

7 Chưa quả thể Chưa quả thể Chưa quả thể Chưa quả thể Xuất hiện 
mầm quả thể

10 Chưa quả thể Xuất hiện 
mầm quả thể Chưa quả thể Chưa quả thể Quả thể 

phát triển

15 Chưa quả thể Quả thể 
phát triển Chưa quả thể Chưa quả thể Quả thể 

trưởng thành

20 Chưa quả thể Quả thể 
trưởng thành Chưa quả thể Chưa quả thể

30 Chưa quả thể Chưa quả thể Chưa quả thể

Kết quả cho thấy, các chủng nấm C. sinensis, C. pruinosa, O. nutans chưa có khả năng hình 
thành quả thể; chủng C. militaris, C. cicadae có khả năng hình thành quả thể trên môi trường lỏng. 
Do đó, đề tài chọn 2 chủng này để khảo sát mật độ bào tử và tiến hành các thí nghiệm tiếp theo (gây 
nhiễm ký sinh, hoại sinh lên côn trùng, nuôi cấy trên cơ chất tổng hợp).

Bảng 2. Mật độ bào tử nấm ký sinh côn trùng trên môi trường PDB

Thời gian (ngày) Mật độ bào tử nấm, CFU/mL
C. militaris C. cicadae

3 2,1.103 ± 6,6.102 1,5.104 ± 6,5.103

5 2,6.105 ± 1.0.105 2,9.106 ± 5,5.105
7 1,5.107 ± 5,5.106 1,8.108±  5,6.107

Sau 5 ngày nuôi cấy trên môi trường PDB, mật độ bào tử nấm C. militaris, C. cicadae đạt   
> 105 CFU/mL. Đề tài nuôi cấy 2 chủng nấm trên ở môi trường PDB sau 5 ngày và tiếp tục tiến hành 
các thí nghiệm tiếp theo.

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Đông trùng hạ thảo trên một số côn trùng  
thích hợp 

3.1. Nghiên cứu gây nhiễm nấm ký sinh côn trùng lên một số côn trùng thích hợp

3.1.1. Gây nhiễm bằng phương pháp ký sinh

* Thí nghiệm gây nhiễm C. militaris lên nhộng tằm bằng phương pháp tiêm, phun dịch bào tử nấm

Qua quan sát thí nghiệm cho thấy, sau khi tiêm, phun dịch bào tử nấm lên nhộng tằm, sau  
3-5 ngày, nhộng tằm bị chết, hệ sợi nấm chưa xâm nhiễm được vào nhộng tằm; đồng thời nhộng tằm 
bị nhiễm bởi các vi sinh vật tạp gây thối. Do đó, phương pháp gây nhiễm ký sinh chưa có khả năng 
gây nhiễm lên nhộng tằm và tạo quả thể nấm.

* Thí nghiệm gây nhiễm C. militaris lên dế nuôi bằng phương pháp phun dịch bào tử nấm lên thức 
ăn của chúng

Qua thí nghiệm cho thấy, bào tử nấm C. militaris bước đầu có ảnh hưởng đến vòng đời của dế 
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nuôi; đối với dế nuôi bị gây nhiễm lên thức ăn chưa phát triển thành thục. Tuy nhiên, hệ sợi nấm vẫn 
chưa xâm nhiễm vào mô của dế nuôi; do đó, thí nghiệm gây nhiễm ký sinh chưa có khả năng hình 
thành quả thể nấm đông trùng hạ thảo.

3.1.2. Gây nhiễm bằng phương pháp hoại sinh

Kết quả thí nghiệm gây nhiễm bằng phương pháp hoại sinh lên nhộng tằm, dế nuôi, sâu gạo:

Thời gian hệ sợi nấm lan kín nhộng tằm, dế nuôi nhanh hơn sâu gạo do sâu gạo có lớp vỏ kitin 
dày. Tuy nhiên, hệ sợi nấm chỉ lan bên ngoài, chưa xâm nhiễm vào mô của côn trùng nên phương 
pháp này vẫn chưa gây nhiễm tối ưu lên côn trùng và chưa có khả năng hình thành quả thể nấm. 

Đề tài gây nhiễm theo nghiệm thức HS2 lên côn trùng có bổ sung 1% bột gạo lứt, khả năng hệ 
sợi nấm lan nhanh và xâm nhiễm vào mô của côn trùng. Sau khi hệ sợi nấm lan kín bề mặt cơ chất, 
đưa vào nhà nuôi trồng ở nhiệt độ 20-25oC, độ ẩm không khí 80-90%, ánh sáng 500-700 lux, chiếu 
sáng 12 giờ/ngày.

Kết quả cho thấy, gây nhiễm bằng phương pháp hoại sinh lên nhộng tằm có khả năng hình thành 
quả thể. Đây là nghiệm thức khả năng gây nhiễm tối ưu, hình thành 1-4 quả thể nấm trên nhộng tằm 
với chiều dài 20-40 mm, đường kính 4-6 mm, năng suất sinh học ≈ 35%.

Trên dế nuôi bước đầu xuất hiện mầm quả thể, nhưng quả thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Trên 
sâu gạo, hệ sợi nấm C. militaris xâm nhiễm được vào mô nhưng chưa có khả năng hình thành quả 
thể. Do đó, phương pháp gây nhiễm hoại sinh này có khả năng gây nhiễm hoàn toàn các côn trùng 
thí nghiệm; đặc biệt trên nhộng tằm đã hình thành quả thể. 

3.1.3. Nuôi trồng trên cơ chất tổng hợp

* Chủng nấm Cordyceps militaris

Sau khi hệ sợi nấm lan kín bề mặt cơ chất, đưa vào nhà nuôi trồng ở nhiệt độ 20-25oC, độ ẩm 
không khí 80-90%, ánh sáng 500-700 lux, chiếu sáng 12 giờ/ngày, cho thấy hệ sợi nấm lan kín bề 
mặt cơ chất ở nghiệm thức TH1 nhanh hơn TH2 ≈ 2 ngày, nhưng thời gian hình thành quả thể ở TH2 
nhanh hơn TH1 ≈ 5 ngày, rút ngắn thời gian hình thành quả thể ≈ 10  ngày. 

Tuy năng suất sinh học ở 02 nghiệm thức tương đương nhau, nhưng do thể tích, bề mặt tiếp xúc 
ở nghiệm thức TH2 lớn hơn nên quả thể mọc đồng nhất, chiều dài quả thể lớn hơn ≈ 1,5 lần. 

Đối với nghiệm thức TH2 nuôi cấy nấm C. militaris trên môi trường gạo lứt, sau 12-15 ngày, mầm 
quả thể hình thành, thời gian thu hoạch 42-45 ngày, số lượng trung bình ≈ 75 quả thể, chiều dài  
≈ 45 mm, đường kính ≈ 4 mm.

Do đó, nghiệm thức TH2  là thích hợp để nuôi trồng nhộng trùng thảo trên cơ chất tổng hợp.

* Chủng nấm Cordyceps cicadae

Kế thừa kết quả nuôi cấy thành công nấm Cordyceps militaris trên môi trường gạo lứt trong hộp 
nhựa (nghiệm thức TH2), đề tài tiếp tục nuôi cấy chủng nấm Cordyceps cicadae trên cơ chất tổng 
hợp: sau khi cấy giống, môi trường được đưa vào phòng tối ủ tơ ở nhiệt độ 25oC. Sau khi hệ sợi nấm 
lan kín bề mặt cơ chất, đưa vào phòng nuôi trồng có nhiệt độ 23-26oC, độ ẩm không khí 85-90%, 
ánh sáng 700-1.000 lux, quả thể hình thành sau 25-30 ngày. Điều này cho thấy khả năng nuôi trồng 
chủng nấm C. cicadae thu quả thể hướng đến ứng dụng trong y dược.
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3.2. Xây dựng quy trình kỹ thuật nhộng trùng thảo, đông trùng hạ thảo ve sầu

Từ kết quả nghiên cứu thành công trên, đề tài xây dựng quy trình kỹ thuật nhộng trùng thảo trên 
nhộng tằm; quy trình kỹ thuật nhộng trùng thảo trên cơ chất tổng hợp; quy trình kỹ thuật đông trùng 
hạ thảo ve sầu trên cơ chất tổng hợp.

3.3. Sản xuất thử nghiệm nhộng trùng hạ thảo và đông trùng hạ thảo ve sầu

3.3.1. Sản xuất thử nghiệm nhộng trùng thảo 

Từ quy trình kỹ thuật nhộng trùng thảo trên nhộng tằm, gạo lứt, đề tài sản xuất thử nghiệm, thu 
sản phẩm để phân tích thành phần dinh dưỡng và hoạt chất, kết quả như sau: 

Bảng 3. Sản xuất thử nghiệm nấm nhộng trùng thảo

Cơ chất Số lượng  
(hộp)

Trọng lượng quả thể tươi  
(g)

Trọng lượng quả thể khô  
(g)

Nhộng tằm 50 ≈ 800 ≈ 80
Gạo lứt 300 ≈ 5.500 ≈ 550

3.3.2. Sản xuất thử nghiệm đông trùng hạ thảo ve sầu 

Từ quy trình kỹ thuật đông trùng hạ thảo ve sầu trên gạo lứt, đề tài đã sản xuất thử nghiệm, thu 
sản phẩm để phân tích một số thành phần dinh dưỡng và hoạt chất, kết quả như sau: 

Bảng 4. Sản xuất thử nghiệm nấm đông trùng hạ thảo ve sầu

Cơ chất Số lượng  
(hộp)

Trọng lượng quả thể tươi 
(g)

Trọng lượng quả thể khô 
(g)

Gạo lứt 20 ≈ 400 ≈ 40

3.4. Phân tích thành phần dinh dưỡng, hoạt chất sản phẩm của đề tài

Từ sản phẩm nuôi cấy nấm C. militaris trên nhộng tằm, gạo lứt thu được, đề tài gửi mẫu phân 
tích tại Viện Thực phẩm chức năng cho thấy hàm lượng Polysaccharide và 15 loại aminoacide của 
nấm C. militaris trên nhộng tằm và gạo lứt tương đương với công bố của Xiaoli L.et al., 2014; đặc 
biệt hàm lượng cordycepin trên nhộng tằm cao hơn ≈ 2,8 lần và trên gạo lứt cao hơn ≈ 1,7 lần so với 
công bố của Xiaoli L.et al., 2014; hàm lượng Se trên nhộng tằm cao hơn ≈ 3 lần so với trên gạo lứt. 

Sản phẩm nuôi cấy nấm C. cicadae trên gạo lức thu được, đề tài gửi mẫu phân tích tại Viện Thực 
phẩm chức năng, kết quả như sau:

Bảng 5. Một số hoạt chất sản phẩm đông trùng hạ thảo ve sầu

Chỉ tiêu phân tích, đơn vị tính Kết quả
Cordycepin, mg/g 0,015
Adenosine, mg/g 0,20

Polysaccharide, % 27,7

4. Xây dựng bộ sưu tập nấm ký sinh côn trùng tạo đông trùng hạ thảo

Đề tài đã xây dựng bộ sưu tập 5 loài nấm ký sinh côn trùng, trong đó loài Cordyceps militaris 
chủng Trung Quốc, Cordyceps cicadae bản địa có khả năng tạo đông trùng hạ thảo.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tham khảo kết quả công bố của các nhà khoa học Trung Quốc, 
đề tài bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nhộng trùng thảo trên cơ chất tổng hợp: 
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Bảng 6. Tiêu chuẩn sản phẩm nhộng trùng thảo khô trên nhộng tằm

Chỉ tiêu, đơn vị tính Mức chất lượng
Màu sắc, hình thái quả thể Màu vàng cam đậm, còn nguyên trên nhộng tằm
Độ ẩm, % ≤ 5%
Hàm lượng cordycepin, mg/g 2-4
Hàm lượng adenosine, mg/g ≥ 0,1
Hàm lượng polysaccharide, % ≥ 4

Bảng 7. Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nhộng trùng thảo khô   
trên cơ chất tổng hợp

Chỉ tiêu, đơn vị tính Mức chất lượng
Màu sắc, hình thái quả thể Màu vàng cam đậm, quả thể đồng đều
Độ ẩm, % ≤ 5%
Hàm lượng cordycepin, mg/g 1,5-2
Hàm lượng adenosine, mg/g ≥ 0,5
Hàm lượng polysaccharide, % ≥ 4
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Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hoàng Xuân Niên

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Cơ sở 2 - Đại học Lâm nghiệp

Mục tiêu của đề tài

Chế tạo máy sấy gỗ bằng năng lượng mặt trời (NLMT) áp dụng tại Lâm Đồng; thiết lập chế độ sấy 
tiết kiệm năng lượng giúp giảm giá thành sấy, đảm bảo chất lượng gỗ sau sấy; ứng dụng thí điểm 
công nghệ sấy trong một số doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu

1. Tính toán thiết kế lò sấy gỗ sử dụng NLMT kết hợp với năng lượng khác

Về nguyên tắc, khi tính toán thiết kế hệ thống lò sấy gỗ có sử dụng NLMT kết hợp với năng lượng 
khác gồm các bước cơ bản sau:

- Lựa chọn sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lò sấy gỗ có sử dụng NLMT kết hợp với năng 
lượng khác.

- Tính tổn thất nhiệt chủ yếu của lò sấy gỗ làm cơ sở tính toán các thiết bị cấp nhiệt.

- Tính bộ phận cấp nhiệt (calorifier).

- Tính toán thiết kế và chế tạo thiết bị thu NLMT đáp ứng nhu cầu nhiệt của lò sấy. 

- Tính toán thiết kế nồi dầu.

- Khảo nghiệm vỏ lò thu NLMT tạo hiệu ứng nhà kính và vỏ lò sấy không thu NLMT.

- Tính toán lò sấy.

- Khảo nghiệm thực tế.

2. Tính toán hệ thống

2.1. Chọn sơ đồ nguyên lý cấu tạo

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống luân chuyển chất lỏng truyền nhiệt thu NLMT  
kết hợp với nối dầu

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RÚT NGẮN THỜI GIAN
SẤY VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẤY GỖ
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Chú thích: 1. bồn làm đầy; 2. Hệ thống thu NLMT; 3. Đường ống dẫn chất lỏng truyền nhiệt từ bồn 1 sang bồn 

2; 4. Bể làm lạnh; 5. Calorifier; 6. Bơm luân chuyển dầu; 7. Nồi dầu; 8. Lò đốt ; 9. Cấp liệu cho lò đốt; 10. Quạt 

gió; 11. Bồn chứa dầu về; 12. Phễu nạp nguyên liệu đốt lò; 13. Ống thu năng lượng MT; A1…: Đường dầu đi và 

về làm đầy bồn dầu; B1…: Đường dầu đi và về qua calorifier từ hệ thống thu NLMT; C1…: Đường dầu đi và về 

từ nồi dầu;  D1…: đường dầu đi và về qua bể làm lạnh khi nhiệt độ cao hoặc khi muốn giảm nhiệt để ngừng sấy.

2.2. Mô tả cấu tạo của hệ thống

Hệ thống sấy gỗ thí nghiệm sử dụng NLMT kết hợp dạng năng lượng khác gồm 5 bộ phận: hệ 
thống bơm luân chuyển chất lỏng truyền nhiệt, hệ thống thu NLMT, hệ thống nồi dầu, lò sấy, thiết bị 
làm lạnh.

2.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Dầu tải nhiệt (còn gọi là chất lỏng tải nhiệt - CLTN) từ bồn chứa 11 được bơm lên làm đầy  
bồn 1 theo đường A1, đường A2 xả CLTN về bồn khi cần thiết. Các khóa KA1, Ka’1, KA2 làm nhiệm 
vụ đóng - mở mạch cung cấp làm đầy CLTN khi cần thiết. Từ bồn làm đầy 1, CLTN được dẫn sang 
cụm thiết bị thu NLMT. Bồn 2 chứa CLTN theo đường B1 xuống calorifier 5. Bơm luân chuyển 6 
đưa CLTN theo đường B2 về bồn 2. Ống thu NLMT 13 nhận NLMT làm nóng, tiếp tục chuyển CLTN 
xuống calorifier 5, truyền nhiệt cho calorifier 5 để cấp nhiệt cho lò sấy. Các khóa KB trên các đường 
ống B1, 2 đóng mở hệ thống luân chuyển CLTN khi cần thiết. Khi thời tiết xấu hoặc ban đêm không 
thu được NLMT, hệ thống đường ống B1, 2 được đóng lại, hệ thống các đường ống C1, 2 mở ra, 
dẫn CLTN qua nồi dầu. Lò đốt sử dụng chất đốt là mạt cưa, dăm bào, lá cây, vỏ cây… để duy trì và 
nâng nhiệt độ, cấp nhiệt cho calorifier đưa vào lò sấy. Khóa C1, 2 đóng mở hệ thống ống dẫn khi cần 
thiết. Khi nhiệt độ lên cao quá mức cần thiết cần hạn chế lượng dầu vào calorifier và mở van trên hệ 
thống đường ống D1, 2 dẫn ra bể làm lạnh.

2.4. Công thức lý thuyết sử dụng để tính toán hệ thống lò sấy sử dụng năng lượng kết hợp 
nồi dầu

Các phép tính dựa trên cơ sở sử dụng không khí nóng làm tác nhân sấy với những thông số sau:

+ Nguyên liệu sấy: gỗ

- Khối lượng thể tích = 550 kg/m3;

- Năng suất lò sấy: Elò = 25 m3/mẻ sấy;

- Chiều cao đống gỗ: H’ = 2,8 m;

- Chiều rộng đống gỗ: B’ = 2,8 m;

- Chiều dài đống gỗ: L’ = 3 m;

- Quạt đặt bên hông lò sấy;

- Tốc độ gió: 1,5 m/s ;

- Công suất quạt: Q = 9.000 m3/h;

- Nhiệt độ khu vực Đông Nam bộ bình quân 25-27oC;

- Quy cách gỗ sấy : 30 x 120 x 3.000 (mm).

+ Độ ẩm tương đối trung bình trong khoảng 80-85%. 
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Trên cơ sở đó, các thông số tính toán như sau: nhiệt độ môi trường trung bình năm to = 25oC; độ 
ẩm tương đối trung bình năm ϕ0 = 85%.

2.5. Chất lỏng truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệt là sản phẩm được sản suất từ dầu khoáng paraffin chọn lọc dùng cho các hệ 
thống truyền nhiệt gián tiếp hoặc thứ cấp, các hệ truyền nhiệt kín tuần hoàn trong công nghiệp dệt, 
hóa chất, dân dụng lò sưởi dầu...

Dầu truyền nhiệt dùng cho các hệ thống trao đổi nhiệt, yêu cầu tính ổn định nhiệt cao và khả năng 
bơm; các hệ thống trao đổi nhiệt kín mà nhiệt độ môi trường dầu có thể lên 315oC và lớp màng mỏng 
nhiệt độ lên 315-370oC.

2.6. Kết quả tính toán

Đề tài đã tính toán chế độ sấy, khối lượng vật liệu sấy ra - vào mỗi giai đoạn, thời gian sấy, lượng 
ẩm cần bốc hơi; xác định các thông số ngoài trời, entanpy của tác nhân sấy trước quá trình sấy, quá 
trình sấy lý thuyết, các kích thước cơ bản của hệ thống sấy, các thông số tác nhân sấy sau quá trình 
sấy thực; tính toán được tổn thất, cân bằng nhiệt và hiệu suất nhiệt hệ thống sấy, công suất nhiệt 
của hệ thống sấy theo từng giai đoạn và của cả quá trình.

3. Sấy thử nghiệm

3.1. Vận hành nồi dầu

Hệ thống thu NLMT kết hợp năng lượng cung cấp từ nồi được chạy thử nghiệm tại Công ty TNHH 
MTV Di Linh - Bến Cát - An Điền - Bình Dương và Công ty Lâm nghiệp Di Linh - Lâm Đồng đều hoạt 
động tốt.

Thời gian nâng nhiệt lên 127oC trong 23 phút; lượng rác phế liệu khô để nâng nhiệt độ lên 127oC 
là 7,5 kg.

Thời gian thu NLMT từ 9 giờ đến 14 giờ đạt 90-93oC vào mùa nắng (tháng 2, 3); nhiệt độ thấp nhất 
vào mùa mưa có tuần không tăng nhiệt độ (tháng 9).

3.2. Quá trình sấy gỗ

Sau khi hoàn thành công việc xếp gỗ vào lò, người điều hành sấy cần kiểm tra các vấn đề kỹ thuật 
lần cuối, gồm kiểm tra, loại bỏ những thanh gỗ, tấm ván thừa trong quá trình xếp gỗ, các vật dụng 
khác sử dụng hoặc để trong lò khi không sấy gỗ; kiểm tra bên trong lò sấy để đảm bảo các trang 
thiết bị vẫn hoạt động tốt; không để vật gì trước và sau quạt gió. Sao đó đóng cửa lò, khởi động lò 
sấy, điều hành quá trình sấy. 



46Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Kết quả sấy khảo nghiệm:

Các thông số Gỗ thông Gỗ keo lai

Khối lượng gỗ sấy 24 m3 1 m3, dày 32 mm

Độ ẩm đầu vào 60-64% 60-62%

Thời gian xếp gỗ vào lò 2 ngày 2 ngày

Thời gian bắt đấu sấy gỗ 23/11/2015 23/11/2015

Thời gian kết thúc kết thúc sấy gỗ 01/12/2015 01/12/2015

Thời gian để nguội lò 20 giờ 20 giờ

Thời gian đưa gỗ ra khỏi lò sấy 02/12/2015 02/12/2015

Tổng thời gian sấy gỗ 9 ngày 9 ngày

Nhiệt độ cao nhất lò sấy có thể đạt tới trong quá trình sấy 90oC 90oC

Độ ẩm cuối cùng 8-10% 11-12 %

Tỷ lệ thành phẩm gỗ sấy 97,3% 94,7%

Tiêu hao năng lượng (củi đốt) 

So sánh tiêu hao củi đốt giữa lò đốt hơi nước và lò đốt nồi dầu trong 1 lần khảo nghiệm sấy tại 
Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh - Lâm Đồng: 

Tiêu hao củi đốt giữa lò đốt hơi nước và lò đốt nồi dầu

Thông số kỹ thuật Đơn vị tính Lò  đốt hơi nước Lò  đốt nồi dầu
Thời gian đốt lò giờ (h) 24/24 24/24 
Lượng củi đốt m3/ngày đêm/lò 2 2 
Lượng củi đốt/giờ   m3/h 0,084 0,084 
Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tại lò oC 85 100
Tổng thời gian sấy giờ (h) 288 196
Tổng lượng củi đốt m3 24 16,5
Tổng lượng củi đốt có sử dụng NLMT m3 13,5

Kết quả sấy khảo nghiệm cho thấy, thời gian rút ngắn được 3 ngày so với sấy gỗ hiện nay, do giai 
đoạn sấy ổn định nhiệt độ của lò sấy khảo nghiệm cao hơn nhiệt độ của lò sấy đối chứng khoảng 
10oC nên rút ngắn thời gian sấy. Ngoài ra, do xử lý ẩm tốt, thoát ẩm hợp lý nên độ ẩm cuối cùng của 
gỗ sau sấy khảo nghiệm thấp hơn gỗ sau sấy theo chế độ sấy cũ trong lò sấy cũ của Công ty. 

Lượng củi đốt giảm khoảng 10 ste củi (1 ste củi = 0,7 m3 do củi xếp có độ rỗng). Do mới khảo 
nghiệm 1 lần nên đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng của hệ thống chủ yếu là thông qua rút 
ngắn thời gian sấy. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Chinh

  và các cộng sự

Mục tiêu của đề tài

- Thiết lập hệ thống mạng lưới cập nhật dữ liệu báo cáo, vận hành khai thác đồng bộ trực tuyến 
với việc xây dựng bộ báo cáo chuẩn về nông thôn gồm số liệu thống kê chuẩn hóa theo 19 tiêu chí 
quốc gia và các chỉ số giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo chương trình của tỉnh.

- Hệ thống các thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chuẩn 
hóa, quản lý thông qua phương tiện công nghệ thông tin trực tuyến trên nền mạng internet và có khả 
năng cập nhật tức thời, đồng thời hỗ trợ công tác triển khai việc thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về nông thôn mới đến các huyện, xã.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ của cơ quan quản lý 
chương trình, các thành viên của 117 xã và 12 huyện/thành phố xây dựng nông thôn mới nhằm nâng 
cao năng lực quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu của hệ thống. Chuyển giao kết quả cho 
Ban Chỉ đạo điều hành hệ thống.

- Xây dựng 3 mô hình điểm, từ đó có thể triển khai và hỗ trợ cho các điểm khác trong giai đoạn 
tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả điều tra, khảo sát

Nhằm đánh giá thực trạng về hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin và mức độ sẵn sàng ứng dụng 
công nghệ thông tin, đề tài đã khảo sát trực tiếp trên địa bàn 12 huyện/thành phố, 117 xã thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về hiện trạng công nghệ 
thông tin (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng nội bộ, mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý điều hành, nguồn nhân lực); thực trạng kết quả thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới.

- Hạ tầng cho ứng dụng công nghệ thông tin: 100% có mạng internet; 65% có mạng nội bộ (LAN); 
hệ thống thư điện tử được sử dụng phổ biến; tỷ lệ có hệ thống quản lý văn bản thấp.

- Về nhân lực: hầu như các xã có rất ít hoặc không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông 
tin. Nhu cầu đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin rất cần thiết.

- Việc thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: đạt trung bình 48-95%.

2. Kết quả xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

Trên cơ sở khảo sát hệ thống các thông tin về nông thôn mới từ tỉnh đến các xã, đề tài tiến hành 
thiết lập các bảng cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể cho từng nội dung thông tin.

Hệ thống cơ sở dữ liệu được phân tích, thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của đơn vị và phân tích 
theo hướng mở, định hướng phát triển và kế thừa khi cần thiết.

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG 
GIAI ĐOẠN 2010-2020
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3. Kết quả xây dựng hệ thống module và sơ đồ hệ thống

3.1. Lập trình hệ thống module

Với những yêu cầu đặt ra khi xây dựng hệ thống cần phân tích chức năng quản trị, cập nhật, hiển 
thị thông tin và thiết kế các module thuận tiện cho người dùng và quản trị hệ thống nhưng vẫn đảm 
bảo các yếu tố cần thiết như: khả năng tận dụng, phát triển, kế thừa hệ thống các module về sau, 
khả năng bảo mật,...

3.2. Sơ đồ hệ thống

Đề tài đã xây dựng hoàn thiện sơ đồ hệ thống trên website.

4. Kết quả thiết lập các mục thông tin trên website

Đề tài đã thiết lập các mục thông tin trên website như: trang chủ, giới thiệu, hoạt động nông thôn 
mới, tin tức, đề tài, văn bản pháp quy... Các mục này được thể hiện ở các vị trí dễ nhận biết giúp 
người đọc có thể xác định, truy cập nhanh và trực tiếp đến nội dung của các thông tin đó.

5. Kết quả hệ thống báo cáo trực tuyến

Được xây dựng nhằm thực hiện các nội dung gửi, nhận và quản lý các báo cáo thường kỳ từ xã, 
huyện lên Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới của tỉnh. Hệ thống có khả năng phân quyền truy 
cập, quản lý và thống kê một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản của chương trình nông thôn mới theo thời 
gian, địa bàn lãnh thổ. Thực hiện việc xây dựng hệ thống các mẫu báo cáo chuẩn, bám sát 19 tiêu 
chí về nông thôn mới cung cấp cho các huyện, xã nhằm chuẩn hóa các báo cáo, tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác tổng hợp và chỉ đạo, điều hành. 

6. Kết quả trang bị máy móc, thiết bị

Đã trang bị 5 bộ máy tính xách tay, 1 bộ máy vi tính để bàn, 3 máy in cho Văn phòng điều phối 
nông thôn mới tỉnh, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, 
Cát Tiên.

Đề tài đã mở rộng xây dựng 3 mô hình điểm và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ 
thống cơ sở dữ liệu cho các cán bộ làm công tác công nghệ thông tin và nông thôn mới cấp huyện, 
xã tại địa bàn 3 huyện được lựa chọn xây dựng mô hình điểm.

7. Kết quả triển khai mô hình điểm

Đề tài đã chuyển giao hệ thống máy móc, thiết bị, cài đặt phần mềm, lắp ráp hệ thống máy móc 
và hướng dẫn sử dụng.

Đào tạo kiến thức cơ bản về CNTT, hướng dẫn khai thác và sử dụng các thông tin trên hệ thống 
website, các nội dung của báo cáo trực tuyến trên hệ thống.

8. Kết quả đào tạo, tập huấn

Đề tài đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho các thành viên tham gia trực tiếp chương trình của  
117 xã, 12 huyện, thành phố và Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 
tỉnh Lâm Đồng các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, hướng dẫn khai thác và sử dụng các 
thông tin trên hệ thống website, các nội dung của báo cáo trực tuyến trên hệ thống; các nội dung về 
quản lý, quản trị và vận hành hệ thống cho một số thành viên thuộc Văn phòng điều phối chương 
trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn cụ thể cho các cán bộ thực hiện 
từng công việc trong quá trình tham gia khai thác cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, giúp cán bộ kỹ 
thuật và quản lý nắm được quy trình quản lý vận hành và khai thác hệ thống phục vụ cho công tác 
quản lý hiệu quả. 
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Chủ nhiệm đề tài: Phạm Bá Bình

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của đề tài

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả trên 
một đơn vị sản xuất.    

- Xây dựng mô hình sản xuất bí đỏ thương phẩm an toàn cho nông dân học tập. 

- Phát triển theo hướng hàng hóa và nhân rộng trong toàn huyện ở những năm tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu

Quy mô: 1 ha/2 hộ.

Chủng loại giống sản xuất: Plato 757 (F1).

1. Tổ chức tập huấn, hội thảo

Đã tổ chức 1 lớp tập huấn và 1 cuộc hội thảo với 50 lượt người tham dự.

2. Theo dõi một số chỉ tiêu

Thời gian trồng: 11/2016 

* Sâu, bệnh hại

- Trồng theo quy trình của đề tài: sâu ăn lá xuất hiện 1-2 con/m2 ở giai đoạn 30 ngày. Bệnh sương 
mai xuất hiện ở giai đoạn 50-60 ngày sau gieo với tỷ lệ 0,01-0,03%.

- Trồng theo quy trình của nông dân: sâu ăn lá xuất hiện 1-3 con/m2 ở giai đoạn 30 ngày. Bệnh 
sương mai xuất hiện ở giai đoạn 50-60 ngày sau gieo với tỷ lệ 0,05-1%.

* So sánh các chỉ tiêu theo dõi

Kết quả so sánh các chỉ tiêu theo dõi:

Các chỉ tiêu theo dõi ĐVT Ruộng mô hình Ruộng đối chứng

Thời gian sinh trưởng ngày 75 75

Số lá/cây trung bình lá 22 23

Số trái/cây trung bình trái 5 4

Đường kính trái trung bình cm 15 13

Chiều dài trái trung bình cm 18 16

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT BÍ ĐỎ THƯƠNG PHẨM TẠI CÁT TIÊN
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Trọng lượng trái kg 1,1 1

Năng suất lý thuyết tạ/ha 150 125

Năng suất thực thu tạ/ha 120 100

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Ruộng mô hình:

+ Chi phí đầu tư trung bình (tính cho 1 ha) (hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao 
động...): 44.980.000 đồng.

+ Doanh thu: 120 tạ/ha x 500.000 đồng/tạ = 60.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 60.000.000 - 44.980.000 = 15.020.000 đồng.

- Ruộng nông dân:

+ Chi phí đầu tư trung bình (tính cho 1 ha) (hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao 
động...): 37.525.000 đồng.

+ Doanh thu: 100 tạ/ha x 500.000 đồng/tạ = 50.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 50.000.000 - 37.525.000 = 12.475.000 đồng.

Kết quả cho thấy mô hình sản xuất bí đỏ hồ lô cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn, do 
1 vụ bí đỏ dài khoảng 3 tháng (từ làm đất đến thu hoạch), kết hợp luân canh cây trồng để tăng hiệu 
quả kinh tế, cải tạo đất. 

3.2. Hiệu quả xã hội 

Đây là hướng sản xuất cây trồng mới theo hướng an toàn, bước đầu áp dụng có hiệu quả trong 
sản xuất tại huyện Cát Tiên. 

3.3. Hiệu quả môi trường 

Mô hình sản xuất bí đỏ tạo ra sản phầm an toàn và đa dạng hóa sản phẩm cho người tiêu dùng; 
góp phần bảo vệ môi trường, nguồn nước sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. 
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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 Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Hoàn thiện quy trình nhân giống in-vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Cúc, Atiso và Phúc bồn tử.

- Xây dựng mô hình trình diễn trồng cây hoa Cúc, Atiso và Phúc bồn tử làm cơ sở nhân rộng trong 
vùng triển khai 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 và chăm sóc cây hoa Cúc, Phúc bồn tử, 
Atiso cho nông dân trong vùng triển khai dự án.

Kết quả thực hiện

1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật

Dự án đã hoàn thiện các quy trình nhân giống in-vitro, trồng và chăm sóc cây hoa Cúc, Phúc bồn 
tử và Atiso.

2. Đào tạo kỹ thuật viên

Tổ chức 2 lớp tập huấn, đào tạo 5 kỹ thuật viên cơ sở về quy trình nhân giống in-vitro, ex-vitro cây 
hoa Cúc, Phúc bồn tử và Atiso.

3. Tập huấn nông dân

Tổ chức 2 lớp tập huấn cho 40 lượt hộ nông dân trong vùng dự án về kỹ thuật nhân giống, trồng 
và chăm sóc cây hoa Cúc, Atiso và Phúc bồn tử. 

4. Xây dựng mô hình phòng thí nghiệm và vườn ươm

4.1. Mô hình phòng thí nghiệm nuôi cấy in-vitro

Qua khảo sát, phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và vườn ươm được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ 
xây dựng mô hình như tủ sấy, tủ hấp, tủ cấy, phòng nuôi cây,...

Dự án hỗ trợ 30 bịch cây hoa Cúc in-vitro (vàng hòe, pha lê vàng, farm trắng); 20 bịch cây Phúc 
bồn tử in-vitro (đỏ, vàng); 20 bịch cây Atisô in-vitro (trắng và tím).

Kết quả sau khi triển khai hướng dẫn quy trình nhân giống in-vitro hoa Cúc (giống vàng hòe, pha 
lê vàng, farm trắng): tỷ lệ nhiễm nấm ˂ 5%, hệ số nhân đạt 2,3; tỷ lệ ra rễ trong giai đoạn tạo cây 
hoàn chỉnh đạt 100%, không có hiện tượng nhiễm khuẩn, cây sinh trưởng tốt, đảm bảo tiêu chuẩn 
cây giống xuất vườn. 

DỰ ÁN 

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG NHÂN GIỐNG 
VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG PHẨM HOA CÚC, CÂY PHÚC BỒN TỬ,
CÂY ATISO BẰNG NUÔI CẤY MÔ TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH
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Đối với quy trình nhân giống cây Phúc bồn tử in-vitro: hệ số nhân đạt 1,7; tỷ lệ ra rễ tạo cây hoàn 
chỉnh đạt 80%.

Đối với cây Atiso in-vitro: hệ số nhân đạt 2,2; tỷ lệ cây ra rễ tạo cây hoàn chỉnh đạt 70%. 

Mô hình trồng vườn hoa Cúc giống pha lê vàng: cây sinh trưởng và phát triển tốt, thu hoạch ngọn 
với tỷ lệ trung bình 2,44 ngọn/cây, đảm bảo tiêu chuẩn cây thương phẩm xuất vườn.

Ngoài ra, dự án còn triển khai hướng dẫn quy trình kỹ thuật pha chế môi trường mẹ, môi trường 
làm việc, vào mẫu, nhân nhanh và ra rễ hoàn chỉnh cây hoa Cúc, Phúc bồn tử, Atiso cho các kỹ thuật 
viên cơ sở.

4.2. Mô hình vườn ươm cây giống

4.2.1. Mô hình trồng vườn ươm giống Cúc lấy ngọn

Dự án hỗ trợ 10.000 cây hoa Cúc giống pha lê vàng in-vitro, sạch bệnh.

Sau 20 ngày nuôi cấy trên môi trường tạo rễ, cây đạt chiều cao từ 3-4 cm, đường kính thân  
2-3 mm, số lá > 5, có ≥ 5 rễ, chiều dài rễ từ 2-3cm, tỷ lệ sống 90% được chuyển ra vườn ươm  
để trồng.

Trong giai đoạn ươm trên vỉ xốp khoảng 20 ngày, cây con đạt chiều cao 5-7 cm, số lá > 5, chiều 
dài rễ từ 4-5 cm, tiến hành đưa ra trồng ngoài vườn giống.

Cây giống hoa Cúc sau khi trồng có tỷ lệ sống 98%. Sau trồng khoảng 30 ngày, cây cho thu hoạch 
ngọn đầu tiên; cứ 7 ngày cho thu ngọn 1 lần, số lượng ngọn trung bình tính từ lúc trồng đến thời 
điểm 105 ngày là 2,44 ngọn/cây.

Thu hoạch ngọn cúc: 5.000 ngọn/lần x 3 lần/tháng x 8 tháng = 120.000 ngọn.

4.2.2. Mô hình vườn ươm cây Phúc bồn tử

Cây Phúc bồn tử sau khi ra rễ trong phòng thí nghiệm được chuyển ra vườn ươm trồng khoảng 
45 ngày, tiến hành trồng ra luống. Chiều cao cây 10-15 cm; đường kính cổ rễ 3-4 mm; số lá 7-10; tỷ 
lệ sống khi ra vườn 90%.

Khi so sánh với các chỉ tiêu của quy trình, dự án nhận thấy cây đảm bảo các tiêu chuẩn cây 
thương phẩm xuất vườn.

5. Mô hình trồng cây hoa Cúc, Atiso và Phúc bồn tử thương phẩm

5.1. Mô hình trồng hoa Cúc thương phẩm

Dự án tiến hành chọn hộ bà Nguyễn Thị Tường (319 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh) thực 
hiện mô hình trồng hoa Cúc pha lê vàng với số lượng 10.000 cây.

Sau 15 ngày ươm trên vỉ xốp 112 lỗ, cây đạt tiêu chuẩn (tuổi cây 15 ngày, chiều cao cây  
12-13 cm, rễ dài 2-3 cm) tiến hành trồng trên diện tích 250 m2.

Sau khi trồng cây, dự án cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng 
và phát triển của cây.

Kết quả cho thấy, ở 25 ngày đầu, bổ sung chiếu sáng đèn huỳnh quang 4 giờ/đêm, hiện tượng 
nấm cóc, sâu xanh, sâu đất xuất hiện ở tỷ lệ cho phép, xử lý kịp thời nên không phát triển mạnh trên 
mô hình trồng. Cây hoa Cúc pha lê vàng đảm bảo chiều cao, bộ lá đẹp, màu sắc bông rõ nét.
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Thu hoạch cúc cắt cành trên diện tích 250 m2 với số lượng 10.000 cây:

8.000 cành x 1.500 đồng/cành = 12.000.000 đồng.

5.2. Mô hình trồng Phúc bồn tử

Dự án chọn hộ ông Nguyễn Khắc Quyển (123 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh) thực hiện mô 
hình trồng Phúc bồn tử.

Tiến hành chuẩn bị đất trồng, xuống giống trên diện tích 1.000 m2. Sau 60-70 ngày trồng trong 
vườn ươm, đưa ra trồng ngoài đồng ruộng, chiều cao cây đạt 8-10 cm, có 6-8 lá, không bị hiện 
tượng nhiễm bệnh.

Dự án đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trồng, 
chăm sóc cây.

Sau 120 ngày trồng cho thấy, tình trạng cây phát triển tốt; cây cao trung bình 20-40 cm/tháng.

Sau 2 tháng, cây con bắt đầu phát triển với mật độ 2-4 cây/gốc, tiếp tục phát triển thêm.

Sau 4 tháng trồng và chăm sóc, cây bắt đầu cho thu hoạch. Tại thời điểm thu hoạch, cây phát 
triển tốt, có chiều cao trung bình 1,6-1,8 m; chùm hoa phát triển nhiều, trung bình 50-100 hoa/cây, 
hoa nở đều, có màu trắng.

Thu hoạch trên 2.500 cây Phúc bồn tử với diện tích 1.000 m2 (tính từ thời điểm tháng thứ 4 sau 
trồng) bình quân đạt 7-8kg/ngày.

5.3. Mô hình trồng Atiso

Dự án hỗ trợ 1.000 cây giống Atiso (trắng, tím), phân bón, thuốc bảo vệ thực cho Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Di Linh.

Cây Atiso được tách từ cây mẹ sạch bệnh, có chiều cao 20-25 cm, bộ rễ phát triển mạnh.

Dự án cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của cây. 

Cây Atiso sau khi trồng có tỷ lệ sống 80%, phát triển tốt; sau trồng khoảng 120 ngày, cây cho thu 
hoạch lá với số lượng ổn định.

Sau trồng 15 ngày, cây bén rễ xanh, tiến hành bón thúc đợt 1. Sau khoảng 40 ngày, cây phát triển 
tốt, có 5-6 cặp lá; sau 60 ngày, cây phát triển nhanh, có 6-7 cặp lá, chiều dài lá đạt 40-45 cm, từ  
2-3 chồi con/bụi.

Do nắm bắt quy trình kỹ thuật và chủ động trong việc phòng ngừa nên đã hạn chế sâu, bệnh hại. 
Các đối tượng chủ yếu gây hại trên Atiso là sâu xám, sâu xanh, rầy; bệnh thối nhũn.

* Năng suất thu hoạch sản phẩm của mô hình

Sau 80 ngày trồng, cây cho thu hoạch lá. Theo định kỳ, 15 ngày thu hoạch 1 lần; chu kỳ thu hoạch 
12-13 lần/vụ, 2-4 lá/cây/lần thu.

Thời gian thu hoạch kéo dài 6 tháng, đến khi cây không còn khả năng ra lá non sau đó thu hoạch 
thân, rễ. 

Lượng thu hoạch 12 kg lá/cây, bình quân 19,2 tấn/1.000 m2; thân từ 1,5-2,1 kg/cây; rễ 0,4 kg/cây.
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6. Hiệu quả kinh tế - xã hội

6.1. Hiệu quả kinh tế

* Mô hình phòng thí nghiệm và vườn ươm cây giống

- Sản xuất cúc ngọn:

+ Chi phí trực tiếp đầu tư 10.000 cây giống hoa Cúc (cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
công lao động…): 15.135.000 đồng.

+ Doanh thu: 120.000 ngọn x 200 đồng/ngọn = 24.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 24.000.000 - 15.135.000 = 8.865.000 đồng.

Tính trên diện tích 1.000 m2, lợi nhuận thu được: 8.865.000 x 4 = 35.460.000 đồng.

- Mô hình trồng 10.000 cây hoa Cúc giống Pha lê vàng thương phẩm

+ Chi phí trực tiếp đầu tư 10.000 cây hoa Cúc thương phẩm (cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, công lao động…): 5.600.000 đồng.

+ Doanh thu: 8.000 cây x 1.500 đồng/cây = 12.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 12.000.000 - 5.600.000 = 6.400.000 đồng.

Tính trên 1.000 m2, sản xuất 3 vụ/năm, lợi nhuận thu được: 6.400.000 x 4 x 3 = 76.800.000 đồng.

* Mô hình trồng Atiso

+ Chi phí trực tiếp đầu tư 1.000 cây Atiso trên diện tích 1.000 m2 (cây giống, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật, công lao động…): 9.400.000 đồng.

+ Doanh thu: 12.000 cây x 2.000 đồng/cây = 24.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 24.000.000 - 9.400.000 = 14.600.000 đồng.

* Mô hình trồng Phúc bồn tử

+ Chi phí đầu tư cho 2.500 cây Phúc bồn tử trên diện tích 1.000 m2 (cây giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, công lao động…): là 15.750.000 đồng.

+ Doanh thu: 750 kg x 90.000 đồng/kg = 67.500.000 đồng.

+ Qua 1 năm sản xuất cho lợi nhuận ước đạt: 

67.500.000 - 15.750.000 = 51.750.000 đồng

6.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả của dự án là cơ sở lý luận của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng 
hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng tỷ lệ hàng hóa, góp phần định hướng các giải pháp phát triển nông 
nghiệp của địa phương.

Làm cơ sở khoa học và mô hình thực tiễn để phổ biến, nhân rộng cho người dân địa phương 
nhằm đa dạng hóa cây trồng.

Các mô hình phát triển tốt, góp phần ứng dụng nhân giống in-vitro vào sản xuất giống cây trồng, 
giúp cải thiện chất lượng giống, tạo nguồn giống sạch bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. 
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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 Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lâm Đồng 

Mục tiêu của dự án

- Tổ chức 01 lớp tập huấn với nội dung “Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến”.

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” cho UBND huyện Đạ Huoai.

- Tạo lập và nhân rộng mô hình mẫu về tạo lập nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm tương 
ứng của tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thực hiện

1. Tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về hoạt động sở hữu trí tuệ

Nhằm 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 sáng kiến - cải tiến kỹ thuật gắn với hoạt động phát triển tài sản 
trí tuệ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, dự án phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng 
tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn “Đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến” nhằm giúp các sở, 
ban, ngành, doanh nghiệp nắm các quy định về sáng kiến, hướng dẫn hồ sơ đăng ký và công nhận 
sáng kiến; sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến; hoạt động sáng kiến trong thi đua khen thưởng.

Để đánh giá kết quả, kết thúc lớp tập huấn, dự án đã gửi phiếu thăm dò, góp ý nhằm đánh giá 
mức độ hài lòng và xem xét những yêu cầu để đưa vào kế hoạch tổ chức các lớp tiếp theo. Qua các 
phiếu góp ý, đa số các học viên cho rằng đây là lớp tập huấn rất thiết thực về hoạt động sáng kiến 
từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 13/NĐ-CP về Điều lệ sáng kiến; kiến nghị Sở KH&CN cần 
tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn với các chuyên đề nhận thức chung về sở hữu trí tuệ gắn 
kết với hoạt động sáng kiến - cải tiến kỹ thuật… để nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, sáng kiến, 
góp phần quản lý và khai thác giá trị các sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, sở hữu trí tuệ tại các đơn vị.

2. Hỗ trợ UBND huyện Đạ Huoai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”

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 Đạ Huoai về hỗ trợ cho địa 
phương xây dựng nhãn hiệu này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2014 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ KH&CN năm 2014, trong đó giao Phòng Quản 
lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ (nay là phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành), Sở KH&CN chủ 
trì thực hiện.

DỰ ÁN 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG 
TRONG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2014
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Dự án đã tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN ban hành Công văn số 232/SKHCN ngày 12/8/2014 
gửi UBND huyện Đạ Huoai phối hợp xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” và đề 
nghị UBND huyện Đạ Huoai có ý kiến một số nội dung.

Sau khi có văn bản cam kết của UBND huyện Đạ Huoai, sự thống nhất kế hoạch xây dựng nhãn 
hiệu chứng nhận, dự án đã tiến hành triển khai thực hiện các nội dung như: thu thập các tài liệu liên 
quan đến sản phẩm; ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực 
hiện điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ 
Huoai từ 05/12/2014 đến 05/01/2015. Kết quả điều tra khảo sát sẽ phục vụ cho việc xây dựng nhãn 
hiệu chứng nhận như công tác vận động các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm sầu riêng tham gia 
sử dụng nhãn hiệu, xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu, tiêu chí chất lượng, thiết kế logo, 
bản đồ vùng chứng nhận…

Ngày 21/11/2014, Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành (Sở KH&CN) phối hợp với Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Huoai tiến hành tổ chức hội thảo lần 1 nhằm quán triệt về việc xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” cho sản phẩm trái sầu riêng tươi và sơ chế, chế biến; 
đồng thời thống nhất các nội dung liên quan đến việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận như: lựa chọn 
tên gọi nhãn hiệu chứng nhận, lấy ý tưởng thiết kế logo, một số nội dung cơ bản xây dựng quy chế… 
và nghe giới thiệu tổng quát một số khái niệm, nội dung về nhãn hiệu, kế hoạch xây dựng nhãn hiệu.

Dự án đã thuê các chuyên gia tiến hành xây dựng bản thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” gồm 7 chương, 26 điều.

Dự án đã thuê chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện, phòng Nông nghiệp huyện tiến hành xây dựng bản dự thảo Tiêu chí chất lượng sản phẩm 
sầu riêng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”; thuê khoán chuyên gia và phối hợp 
với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường huyện xây dựng dự thảo Bản 
đồ vùng chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Bên cạnh đó, dự án đã tham mưu cho UBND huyện Đạ Huoai xây dựng Tờ trình số 60/TTr-UBND 
ngày 15/8/2014 trình UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Xin phép được sử dụng tên địa danh “Đạ Huoai” 
vào việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”, UBND tỉnh đã có văn bản 
đồng ý.

Ngày 17/3/2015, 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; tiêu chí chất lượng; 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 của buổi hội thảo lần 2, dự án đã hoàn chỉnh bản dự thảo Quy chế, Logo, 
Bản tiêu chí chất lượng, Bản đồ trình cho 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 Đạ Huoai 
chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến góp ý; tham mưu cho UBND huyện Đạ Huoai trình UBND tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”. Ngày 04/8/2015, 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

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 và đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. 
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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 Khoa học và Công nghệ 
Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Tăng cường hoạt động phổ biến thông tin về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn nhằm nâng cao 
nhận thức về sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan đến hoạt  
động này.

- Phát triển tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các ngành hàng thế mạnh 
của tỉnh và các tài sản trí tuệ mang tính cộng đồng (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) cho 
các sản phẩm/dịch vụ đặc trưng của địa phương trong tỉnh.

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” cho UBND thành phố Đà Lạt.

- Tạo ra và nhân rộng mô hình mẫu về tạo lập nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm tương 
ứng của tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thực hiện

1. Tổ chức lớp tập huấn Thực thi quyền SHTT

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác thực thi quyền SHTT cho các cơ quan thực thi, các sở, 
ban, ngành liên quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm 
Đồng trong hoạt động SHTT năm 2015” đã định hướng đề xuất tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền 
SHTT” nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp nắm các quy định pháp luật về công tác thực thi, bảo về 
quyền SHTT và năng cao năng lực thực thi của các cơ quan.

Nhằm đánh giá kết quả, sau khi kết thúc lớp tập huấn, dự án đã gửi phiếu thăm dò, góp ý nhằm 
biết mức độ hài lòng và xem xét những yêu cầu, mong muốn của học viên để 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 lớp tập huấn 
rất thiết thực, báo cáo viên trình bày tốt và công tác tổ chức lớp học chu đáo; kiến nghị Sở KH&CN 
cần tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn với chuyên đề chuyên sâu hơn về công tác thực thi 
sở hữu công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về SHTT và phục vụ tốt cho công tác quản lý thực 
thi SHTT của ngành, địa phương.

2. Hỗ trợ UBND thành phố Đà Lạt xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”

Thực hiện đề cương dự án đã được phê duyệt, tinh thần Công văn số 4857/UBND-VX và Quyết 
định số 2556/QĐ-UBND ngày 25/11/2014, dự án đã tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN gửi UBND 
thành phố Đà Lạt công văn số 55/SKHCN-CN ngày 24/02/2016 về việc phối hợp xây dựng nhãn hiệu 
chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”; Công văn số 64/SKHCN-CN ngày 26/2/2016 đề nghị bổ sung kinh phí 
đối ứng xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”.

DỰ ÁN

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÂM ĐỒNG TRONG
HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2015
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Sau khi có các văn bản cam kết của UBND thành phố Đà Lạt, cũng như thống nhất kế hoạch xây 
dựng nhãn hiệu chứng nhận, dự án đã tiến hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” như sau:

- Thu thập các tài liệu liên quan đến sản phẩm dâu tây;

- Tiến hành ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn với phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt thực hiện 
điều tra, khảo sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm dâu tây trên địa bàn thành phố 
từ 12/04/2016 đến 20/05/2016.

Kết quả khảo sát 100 hộ trồng, sản xuất và kinh doanh dâu tây tại 4 phường trên địa bàn thành 
phố như sau:

* Đối với loại hình hoạt động sản xuất

Diện tích trồng dâu tây dưới 5.000 m2 chiếm 86,67%; từ 0,5-01 ha chiếm 12,22%; trên 01 ha 
chiếm 1,11%.

Giống dâu các hộ đang canh tác: Mỹ đá (58,89%), Mỹ hương (30%), New Zealand (7,78%),  
Pháp (2,22%), Nhật (1,11%).

Năng suất dâu tây trung bình vào mùa mưa đạt 33,33 kg/1.000 m2/lần thu hoạch; mùa nắng đạt 
75,14 kg/1.000 m2/lần thu hoạch; năng suất trung bình năm đạt 54,24 kg/1.000 m2/lần thu hoạch.

96,67% hộ có tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp (kỹ thuật trồng và 
chăm sóc, phân bón, thuốc BVTV…); 3,33% hộ chưa tham gia bất kỳ buổi tập huấn, hội thảo về  
dâu tây. 

100% dâu tây được bán cho các cơ sở thu mua trong địa bàn thành phố. Có 2 hộ (2,22%) bán 
cho cơ sở thu mua, chế biến dâu tây. 

Doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh dâu tây đạt dưới 500 triệu đồng/năm (chiếm 
92,22%); từ 0,5-1 tỷ đồng/năm chiếm 6,67%; trên 1 tỷ đồng/năm chiếm 1,11%.

Có 98,89% số hộ chưa có thương hiệu; chỉ có 1,11% số hộ đã xây dựng thương hiệu riêng. 

* Đối với loại hình thu mua dâu tây

Về quy mô vốn: dưới 500 triệu đồng chiếm 90%; từ 0,5-1 tỷ đồng chiếm 10%. 

Số lượng lao động: dưới 5 người chiếm 80%; từ 5-10 người chiếm 10%; trên 10 người  
chiếm 10%.

Sản lượng dâu tây thu mua dưới 5 tấn/tháng chiếm 70%; từ 5-10 tấn/tháng chiếm 30%.

Chất lượng dâu tây thu mua đáp ứng yêu cầu chiếm 70%; chất lượng dâu tây chỉ đáp ứng được 
> 50% yêu cầu chiếm 30%. Nguyên nhân chủ yếu do phương pháp canh tác, quy cách thu hoạch, 
bảo quản và vận chuyển.

Về phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm: 100% các hộ khảo sát kiểm tra chất lượng của 
sản phẩm chủ yếu bằng cảm quan, mắt thường. 

Hoạt động sơ chế, chế biến: 20% cơ sở có hình thức sơ chế, chế biến dâu tây chủ yếu là phân 
loại, làm sạch, loại bỏ trái hư, dập; 80% cơ sở không có hình thức sơ chế, chế biến dâu tây.

Về kiểm tra chất lượng sản phẩm dâu tây: 100% hộ khảo sát kiểm tra sản phẩm chủ yếu bằng 
cảm quan hình thức bên ngoài.
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Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: 100% hộ khảo sát có thị trường tiêu thụ trong nước với doanh 
thu dưới 1 tỷ đồng (chiếm 80%); từ 1-5 tỷ đồng/năm chiếm 20%.

100% hộ khảo sát đều chưa có nhãn hiệu riêng.

* Đối với tiêu chuẩn chất lượng dâu tây

Qua khảo sát thực tế, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dâu tây gồm màu sắc, mùi, vị, hình thái 
và các chỉ tiêu vi sinh, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…, cụ thể như sau:

- Màu sắc: khi chín có màu đỏ tươi đặc trưng của dâu tây, phần cuống hơi trắng;

- Mùi: mùi thơm đặc trưng của dâu tây, không có mùi lạ;

- Vị: vị ngọt và chua thanh đặc trưng của dâu tây;

- Hình thái: trái dâu có dạng hình bầu dục, hình nón hoặc oval thuôn nhọn dần ở ngọn trái; chiều 
dài trung bình khoảng 3-4 cm; nặng khoảng 15-20 g.

- Các chỉ tiêu vi sinh, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: theo quy định 
của Bộ Y tế.

Ngày 29/03/2016, Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành (Sở KH&CN) phối hợp với Phòng 
Kinh tế thành phố Đà Lạt tổ chức hội thảo lần 1 nhằm quán triệt về việc xây dựng nhãn hiệu chứng 
nhận “Dâu tây Đà Lạt” cho sản phẩm trái dâu tây tươi; thống nhất các nội dung liên quan đến việc 
xây dựng nhãn hiệu chứng nhận như lựa chọn tên gọi nhãn hiệu chứng nhận, lấy ý tưởng thiết kế 
logo, một số nội dung cơ bản xây dựng quy chế… và nghe giới thiệu tổng quát một số khái niệm, nội 
dung về nhãn hiệu, kế hoạch xây dựng nhãn hiệu.

Dự án đã thuê các chuyên gia xây dựng bản thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận “Dâu tây Đà Lạt” gồm 7 chương, 26 điều; thuê chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, phối 
hợp với phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt tiến hành xây dựng bản dự thảo Tiêu chí chất lượng sản 
phẩm dâu tây sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”, Bản đồ vùng chứng nhận nhãn hiệu 
chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”.

Dự án tham mưu cho UBND thành phố Đà Lạt xây dựng Tờ trình số 1860/TTr-UBND ngày 
14/4/2016 trình UBND tỉnh Lâm Đồng xin phép sử dụng địa danh “Đà Lạt” vào đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”.

Ngày 08/7/2016, hội thảo lần 2 được tổ chức nhằm đóng góp ý kiến về Quy chế quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận; dự thảo logo, tiêu chí chất lượng, bản đồ vùng chứng nhận để hoàn 
chỉnh trình Sở tư pháp thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh ký ban hành.

Từ các ý kiến đóng góp của buổi hội thảo lần 2, dự án đã hoàn chỉnh bản dự thảo Quy chế, Logo, 
Bản tiêu chí chất lượng, Bản đồ vùng chứng nhận trình UBND thành phố Đà Lạt xem xét, thống nhất.

Sau khi có văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, dự án đã chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến góp 
ý; tham mưu cho UBND thành phố Đà Lạt Tờ trình số 987/TTr-UBND ngày 24/2/2017 trình UBND 
tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”.

Ngày 03/5/2017,UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế 
quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”.

Sau đó, 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. 



60Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

Chủ nhiệm dự án: CN. Trương Ngọc Thảo Vy

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Trồng 3,7 ha khoai môn sáp vàng tại xã Đạ Đờn và thị trấn Đinh Văn. Dự kiến năng suất khoai 
môn thương phẩm thu được khoảng 2 tấn/1.000 m2.

- Tổ chức 2 lớp chuyển giao kỹ thuật cho 100 lượt nông dân trong vùng giúp người dân nắm bắt 
các kiến thức để áp dụng vào quy trình trồng của hộ gia đình, tăng nguồn thu nhập cho người dân.

- Tổ chức 2 cuộc hội thảo có 100 lượt nông dân tham gia nhằm giới thiệu kết quả của mô hình 
trình diễn, giúp người dân trong vùng biết, để tiếp tục phát triển khoai môn sáp vàng trên diện rộng.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao kỹ thuật

Trên cơ sở các quy trình hiện có, dự án đã nghiên cứu, thay đổi, bổ sung và điều chỉnh để hoàn 
thiện quy trình trồng khoai môn thương phẩm.

Đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình và các hộ 
nông dân trong vùng triển khai dự án về các kỹ thuật chuẩn bị đất, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ 
sâu, bệnh hại, phương pháp thu hoạch và bảo quản củ giống, củ thương phẩm.

Tổ chức buổi hội thảo giới thiệu mô hình trồng khoai môn sáp vàng thương phẩm và nhận được 
ý kiến đóng góp cho dự án: củ giống từ vụ trước được bảo quản tốt, khi trồng cây phát triển nhanh, 
đồng đều; cây cho năng suất cao, củ giống nhiều, chất lượng củ cao.

2. Xây dựng mô hình trình diễn

2.1. Chọn hộ xây dựng mô hình

Dự án phối hợp với UBND thị trấn Đinh Văn, xã Đạ Đờn và các thôn chọn 13 hộ tham gia mô hình 
với tổng diện tích 3,7 ha.

2.2. Xây dựng mô hình

Sau khi chọn các hộ tham gia mô hình, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn trực tiếp tại mô hình cho hộ 
nông dân phương pháp làm đất và trồng củ giống.

Dự án cung cấp 129.500 củ giống, hỗ trợ phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật theo định mức 
thuyết minh dự án được phê duyệt cho các hộ tham gia mô hình.

2.2.1. Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây khoai môn

Sau khi trồng, giống có tỷ lệ nảy chồi cao, phát triển tốt. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng 
dẫn kỹ thuật, xử lý kịp thời các loại sâu, bệnh hại, theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của 
mô hình.

DỰ ÁN

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MÔN SÁP VÀNG 
THƯƠNG PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ
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Kết quả cho thấy, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây tốt. Cây đạt chiều cao trung bình 
20-25 cm/tháng; đến tháng thứ 4, cây đạt 100-140 cm; sau đó, cây suy giảm chiều cao để tập trung 
chất dinh dưỡng nuôi củ; độ đồng đều trên đồng ruộng cao. 

Sau 2 tháng, cây bắt đầu sinh chồi với mật độ 2-5 cây con/gốc, tiếp tục phát triển thêm cây con 
trong quá trình trồng; tiến hành tỉa các nhánh con, để nhiều nhất 7-10 nhánh/bụi cây.

Tại các hộ trồng xen trong cây cà phê đang kiến thiết cơ bản và các hộ trồng trên vùng đất chân 
ruộng cao, điều tiết nước tốt, cây sinh trưởng và phát triển tốt; trồng trên ruộng lúa hay bị ngập úng, 
cây sinh trưởng và phát triển không tốt.

2.2.2. Dịch bệnh trên cây khoai môn

Trong thời gian từ tháng 7-8, mưa kéo dài, ẩm độ không khí cao, là điều kiện thuận lợi cho nấm 
bã trầu phát triển, gây ảnh hưởng đến vườn khoai nhất là các vườn trồng trên các vùng đất ngập 
nước. Cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn các hộ phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc như Rydomyl, 
Dithane, Biozol... nên không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Tại các hộ trồng trên vùng đất 
chân ruộng cao, tỷ lệ cây nhiễm bệnh nhiều hơn các hộ trồng trong vùng đất thịt khô ráo. 

Các mô hình trồng tại xã Đạ Đờn xuất hiện sâu cuốn lá, làm xoăn lá cây không thể quang hợp; 
sâu xuất hiện do bị lây lan từ vùng các ruộng lúa bên cạnh. Các hộ tại thị trấn Đinh Văn do trồng xen 
trong cà phê hoặc cạnh các vườn dâu tằm nên không bị ảnh hưởng của sâu. Cán bộ kỹ thuật hướng 
dẫn sử dụng các loại thuốc như Furacarb, Vibamec... để phòng trừ các loại sâu.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội

3.1. Hiệu quả kinh tế

Chi phí đầu tư trồng khoai môn sáp vàng thương phẩm cho 1.000 m2 (củ giống, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, công lao động): 8.080.750 đồng.

Sau 7 tháng trồng và chăm sóc, năng suất bình quân khi thu hoạch củ thương phẩm và củ bi là 
2.375 kg/1.000 m2; lợi nhuận thu được khoảng 19.651.000 đồng/1.000 m2.

3.2. Hiệu quả xã hội

Nhân được nguồn giống cây sạch bệnh, có năng suất, chất lượng, từ đó giúp các hộ nông dân 
chủ động nguồn giống tốt.

Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp các hộ dân nắm được kỹ thuật chăm sóc 
loại cây trồng có năng suất, chất lượng, có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của 
người dân. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp của  
địa phương. 
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Chủ nhiệm dự án: Lê Hữu Túc

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: UBND huyện Đơn Dương

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình xen canh trồng dứa Cayenne với quy mô 500-1.000 gốc/1.000 m2 vườn cây ăn 
quả, cây công nghiệp.

- Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc dứa Cayenne tập trung 10.000 m2 theo tiêu chuẩn và quy 
định của nhãn hiệu dứa Cayenne Đơn Dương.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mới 1.000 m2 cam Cara cara.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm trồng mới 3.000 m2 cỏ chăn nuôi dưới tán rừng.

- Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở nắm các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc, 
thu hái dứa Cayenne, cam Cara cara, trồng cỏ chăn nuôi dưới tán rừng thông. Tập huấn kỹ thuật cho 
120 hộ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện

1. Điều tra, khảo sát bổ sung thực trạng tại vùng dự án

1.1. Thông tin chung

Trong 100 hộ được khảo sát, có 44 hộ dân tộc Kinh, 15 hộ dân tộc Cil, 9 hộ dân tộc Churu, 26 hộ 
dân tộc Cơ Ho, 3 hộ dân tộc Hoa, 3 hộ dân tộc Tày. 

Các hộ được điều tra ở nhà xây và có xe máy; sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào; 
sản xuất nông nghiệp; sử dụng điện mạng lưới để sinh hoạt.

1.2. Tình hình sản xuất

Tổng diện tích đất sử dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ là 540.700 m2 (trung 
bình 5.945 m2/hộ); chủ yếu trồng cà chua, su su, đậu, bắp cải, ớt.

Tổng số con vật nuôi gồm 113 con bò, 49 con heo, 804 con gà.

Thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, bình quân 83.400.000 đồng/hộ/năm.

Đa số các hộ đều tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi.

2. Công tác chuyển giao công nghệ

Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng trực tiếp đào tạo và chuyển giao các công nghệ mô hình 
trồng cam Cara cara, cam Canh và cỏ chăn nuôi Stylo.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN 

TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
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Giống cỏ chăn nuôi trồng dưới tán rừng: sử dụng các giống VA06, Maxa Millet, Sweet Jumbo, 
Superdan, giống cỏ nhập nội Stylo để thực hiện mô hình.

Đối với quy trình trồng cam Cara cara, cam Canh: phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và 
Chế biến Nông nghiệp Phương Mai, Công ty TNHH Cao Lâm (Lạc Dương), Trung tâm Ứng dụng 
KH&CN Lâm Đồng hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng vùng 
Đơn Dương để chuyển giao cho các hộ dân, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người dân tham gia  
mô hình.

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương trực tiếp đào tạo và chuyển giao các công nghệ mô 
hình trồng dứa Cayenne tập trung và dứa Cayenne xen canh.

Dựa trên các tài liệu, quy trình kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành, 
tham khảo các tài liệu kỹ thuật, kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án để biên soạn các quy trình 
kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng gồm: 

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ Stylo;

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cam Cara cara;

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Cayenne xen canh.

3. Công tác đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

Dự án đã phối hợp với địa phương đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở. Thông qua việc đào tạo lý 
thuyết và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên các mô hình, các kỹ thuật viên cơ sở nắm được các 
quy trình kỹ thuật, phối hợp với cán bộ kỹ thuật của dự án hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các hộ dân 
thực hiện mô hình đạt hiệu quả.

Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho hộ dân tham gia xây dựng mô hình về kỹ thuật 
trồng cỏ Stylo; kỹ thuật thâm canh trồng cam Cara Cara; kỹ thuật trồng dứa Cayenne. Tổ chức  
11 lớp tập huấn kỹ thuật cho 330 lượt hộ dân trong vùng triển khai dự án nhằm nhân rộng mô hình.

Tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình để người dân tham quan, học tập.

4. Xây dựng các mô hình

4.1. Mô hình trồng cỏ Stylo

Dự án đã chọn 2 hộ thực hiện mô hình trồng cỏ Stylo với diện tích trên 2.000 m2.

Năm 2013, dự án cung cấp 1 kg hạt giống cỏ để thực hiện mô hình.

Sau 10 ngày gieo, tỷ lệ hạt nảy mầm là 45-50%. Sau khi trồng ngoài đồng ruộng 70 ngày, cây 
sinh trưởng và phát triển tốt, ra nhiều nhánh, cao khoảng 60-75 cm (trung bình tăng 10 cm/tháng). 
Thời gian thu hoạch các lứa cách nhau 60 ngày, trung bình 1,5 kg cỏ tươi/1 m2, năng suất thu đợt 1 
là 0,30 tấn cỏ/500 m2.

Sau khi thu hoạch, tiếp tục chăm sóc cỏ để thu hoạch đợt 2. Cỏ phát triển tốt, có nhiều cành 
nhánh, trung bình thu được 2 kg/m2, năng suất thu đợt 2 là 0,35 tấn cỏ/500 m2.

Năm 2014, dự án cung cấp 7 kg cỏ giống cho 7 hộ dân chăn nuôi bò sữa.

Thời gian sinh trưởng và phát triển của cỏ Stylo trong 3 tháng. Từ tháng 1-3, cây sinh trưởng tốt, 
phát triển đồng đều.
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Sau trồng 1 tháng, cây bén rễ, hồi xanh. 

Sau trồng 2-3 tháng, cây phát triển tốt, có thể thu hoạch được.

Sau trồng 3 tháng, cây cho thu hoạch lần 1; tiếp tục chăm sóc sau 2 tháng để thu hoạch lần 2. 
Chiều cao và số cành phát triển tốt hơn, khối lượng thu hoạch lần 2 nhiều hơn lần 1.

Cỏ cao trung bình 15-20 cm/tháng; phát triển tốt, phân nhiều nhánh, đạt tiêu chuẩn thu hoạch để 
cho năng suất cao.

Qua 7 tháng chăm sóc, sản lượng cỏ sau 3 lần thu hoạch là 8 tấn/2.500 m2.

Kết luận: cỏ Stylo trồng ở 2 mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu, bệnh 
hại. Thời gian thu hoạch giữa các lứa cỏ khoảng 2 tháng, năng suất thu hoạch trung bình  
7 tấn cỏ /1.000 m2/năm.

4.2. Mô hình trồng cam

Dự án kết hợp cùng chính quyền địa phương chọn 1 hộ để xây dựng mô hình trồng cam.

Dự án tiến hành hướng dẫn kỹ thuật làm đất, cung cấp cây giống (cam Canh, cam Cara cara) cho 
hộ dân tham gia mô hình; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc; định kỳ hàng tháng cử cán bộ theo 
dõi sinh trưởng và phát triển của cây nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các loại sâu, bệnh.

Qua gần 2 năm trồng, 2 loại cam đều sinh trưởng và phát triển tốt.

* Cam Canh

- Chiều cao cây: sau khi trồng gần 2 năm, cây cao khoảng 144,2 cm. Thời gian đầu mới trồng, cây 
con chưa thích ứng với điều kiện môi trường bên ngoài nên phát triển chậm. Sau đó, cây bắt đầu 
phát triển đều, trung bình cây cao từ 10-15 cm/3 tháng.

- Đường kính gốc: sau khi trồng khoảng 6 tháng, cây phát triển mạnh về đường kính gốc. Sau 
trồng 20 tháng, đường kính gốc đạt 3 cm. Qua đó cho thấy, cây cam Canh phát triển tốt, thích nghi 
với môi trường đất.

- Số cành: sau 5 tháng trồng, cây phát triển cành mới. Sau khi trồng 20 tháng, cây đạt 10 cành.

- Đường kính tán: tăng trung bình khoảng 10 cm. Tán phát triển tốt cho thấy bộ rễ phát triển tốt, 
hấp thụ chất dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng và phát triển. Cây sau trồng 20 tháng, cây có đường 
kính tán đạt 100 cm.

* Cam Cara Cara

- Chiều cao: cây phát triển tốt, chiều cao tăng 30-40 cm/3 tháng; sau trồng 20 tháng, đạt bình 
quân 140 cm.

- Đường kính gốc: phát triển đều, trung bình tăng 0,3 cm. Sau khi trồng 20 tháng, đường kính gốc 
phát triển mạnh, đạt 3 cm.

- Số cành: sau 2 năm trồng, cây phát triển tốt, có khoảng 12 cành/cây.

- Đường kính tán: tán cây phát triển tốt. Sau khi trồng 20 tháng, đường kính tán đạt 110 cm.

Qua theo dõi cho thấy, các loại sâu hại chính là sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh; các bệnh hại là bệnh 
loét thân cành, bệnh bồ hóng thường xuyên xuất hiện và gây hại trên cây cam.
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4.3. Mô hình trồng dứa Cayenne tập trung và xen canh trong vườn cam

4.3.1. Mô hình trồng dứa Cayenne tập trung

Sau 2 tháng trồng, tỷ lệ cây sống 100%; chưa có hiện tượng sâu, bệnh hại; cây đang trong giai 
đoạn hồi xanh. 

Sau 6 tháng, tỷ lệ cây sống và phát triển là 80%. Trên ruộng dứa xuất hiện một số cây có triệu 
chứng thối rễ, lá úa vàng, chuyển sang màu đỏ, phát triển kém. Nông hộ sử dụng Diazan 10 GR, 
Rigent 3 H để xử lý đất theo hướng dẫn.

Sau 8 tháng, bệnh Wilt xuất hiện trên mô hình dứa trồng thuần và trồng xen, với mật độ 40-50% 
diện tích dứa. Bệnh do kiến cộng sinh với rệp sáp lan truyền rất nhanh và khả năng phòng bệnh thấp.

Sau 10 tháng, bệnh Wilt lan sang toàn bộ diện tích dứa trồng thuần và xen canh. Tỷ lệ cây dứa 
nhiễm bệnh nặng, không có khả năng sinh trưởng và phát triển lên 80%. Diện tích dứa còn lại 
(khoảng 2.000 m2) có khả năng cho thu hoạch, trong đó trên 1.000 m2 cây dứa sinh trưởng và phát 
triển tốt.

Sau 12 tháng, diện tích dứa trồng thuần còn khoảng 2.000 m2. Số diện tích còn lại bị hư hại hoàn 
toàn, nông hộ đã phá bỏ.

Sau 18 tháng, cây dứa cao từ 0,6-1,1 m; tỷ lệ cây có trái đạt trên 50%, một số ít trái đã chín. Cây 
dứa bị bệnh Wilt (virus) chiếm 5-10% số cây còn lại. 

Trồng lại dứa thuần: cải tạo đất, phơi ải, xử lý đất và dùng bạt ni-lon phủ luống để trồng lại. Tiến 
hành trồng hàng đơn; hàng cách hàng 1,2 m, cây cách cây 30-40 cm. Hiện cây dứa cao 35-40 cm, 
có 8-10 lá. Cây dứa Cayenne sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa thấy ảnh hưởng của sâu, 
bệnh hại, nhưng đã xuất hiện một số cây dứa bị rệp sáp ở gốc rễ với tỷ lệ không đáng kể. Nông hộ 
xử lý đất bằng thuốc Diazan 10 GR và Rigent 3 H.

4.3.2. Mô hình trồng dứa Cayenne xen canh

Sau 2 tháng trồng, tỷ lệ cây sống 100%; chưa có hiện tượng sâu, bệnh hại; cây đang trong giai đoạn 
hồi xanh. 

Sau 6 tháng, tỷ lệ cây sống và phát triển là 80%. Trên ruộng dứa xuất hiện một số cây có triệu chứng 
thối rễ, lá úa vàng, chuyển sang màu đỏ, phát triển kém. Nông hộ đã xử lý đất bằng Diazan 10 GR và 
Rigent 3 H theo hướng dẫn. Kết quả khảo sát mô hình trồng dứa Cayenne xen canh (cây cam) cho thấy, 
tình hình cây sinh trưởng và phát triển bình thường, một số cây cam bị sâu vẽ bùa gây hại (tỷ lệ 5%). 

Sau 8 tháng, bệnh Wilt xuất hiện trên mô hình dứa trồng xen, với mật độ 40-50% diện tích dứa. Cây 
dứa bị thối rễ, lá có màu đỏ, bệnh do kiến cộng sinh với rệp sáp lan truyền rất nhanh và khả năng phòng 
bệnh thấp. Trên mô hình trồng dứa Cayenne xen canh (cây cam) xuất hiện một số cây bị sâu đục thân, 
sâu vẽ bùa gây hại.

Sau 10 tháng, bệnh Wilt phát triển mạnh và lan sang toàn bộ diện tích dứa trồng xen canh. Tỷ lệ cây 
dứa nhiễm bệnh nặng, không có khả năng sinh trưởng và phát triển lên 80%. Đối với cây trồng xen 
canh (cây cam), tình hình sinh trưởng và phát triển bình thường, một số cây bị sâu, bệnh hại, đặc biệt 
là sâu vẽ bùa với tỷ lệ hại 10%. 

Sau 12 tháng, diện tích dứa trồng xen bị nhiễm bệnh đã được phá bỏ; nông hộ cày đất, phơi ải, xử 
lý kỹ các khâu làm đất để chuẩn bị trồng lại vào cây xen canh (cây cam Cara cara đã trồng trước đây). 
Đối với cây trồng xen canh (cây cam), một số cây bị sâu, bệnh hại như sâu vẽ bùa, sâu xanh ăn lá với 
tỷ lệ bệnh hại trên 10%.
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Sau 18 tháng, trồng lại dứa Cayenne xen canh vào cây trồng cũ. Hiện cây cao 35-40 cm; có  
10-12 lá. Cây dứa Cayenne sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa thấy ảnh hưởng của sâu, bệnh 
hại, nhưng đã xuất hiện một số cây dứa bị rệp sáp ở dưới gốc rễ với tỷ lệ không đáng kể. Nông hộ xử 
lý bằng thuốc Diazan 10 GR và Rigent 3 H. Một số cây cam (Cara Cara, cam Canh) bị sâu đục thân, 
sâu vẽ bùa, sâu ăn lá và vàng lá.

5. Hiệu quả kinh tế của dự án

5.1. Mô hình trồng cỏ chăn nuôi

- Tổng chi phí đầu tư trồng 0,3 ha cỏ Stylo dự kiến sau 2 năm: 30.430.000 đồng.

- Dự kiến thu hoạch khoảng 7 tấn/1.000 m2, giá bán 1.000 đồng/kg:

Tổng doanh thu: 42.000.000 đồng.

- Lợi nhuận dự kiến: 42.000.000 - 30.430.000 = 11.570.00 đồng.

5.2. Mô hình trồng cam Cara cara

- Tổng chi phí đầu tư dự kiến sau 3 năm: 34.420.500 đồng.

- Dự kiến sau 3 năm thu hoạch khoảng 70 kg quả/cây, giá bán khoảng 30.000 đồng/kg:

Tổng doanh thu: 25 cây x 70 kg x 30.000 đồng/kg = 52.500.000 đồng

- Lợi nhuận dự kiến: 52.500.000 - 34.420.500 = 18.079.500 đồng/500 m2.

Nếu cam Cara cara được chăm sóc tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có thể trở 
thành loại cây trồng khá hiệu quả về kinh tế, cho thu nhập ổn định và ngày càng cao kể từ năm thứ 4 
trở đi; thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm (hàng trăm kg quả/cây).

5.3. Mô hình sản xuất dứa Cayenne

Hiệu quả kinh tế dự kiến tính trên mật độ 42.000 cây/ha.

- Chi phí đầu tư trên 1 ha dứa cho chu kỳ 2 vụ quả: 244.100.000 đồng.

- Dự kiến năng suất bình quân đạt khoảng 1,7 kg/quả x 42.000 quả x 2 vụ quả = 142.800 kg; giá 
bán bình quân 3.000 đồng/kg.

Tổng doanh thu: 428.400.000 đồng.

- Lợi nhuận = 428.400.000 - 244.100.000 = 184.300.000 đồng.

* Hiệu quả kinh tế tính trên phần diện tích còn lại không bị nhiễm bệnh của mô hình dự án thực 
hiện

Tính theo diện tích dứa đã trồng từ năm 2013 còn lại đến nay là 2.000 m2, đạt khoảng  
4.000-5.000 kg/1.000 m2 (khoảng 40-60 tấn/ha).

Giá bán trung bình năm 2015 là 8.000 đồng/kg.

Tổng thu nhập bình quân trên 2.000 m2: 

6.000 kg x 8.000 đồng/kg = 48.000.000 đồng.

Tiền lãi thu được trên 2.000 m2 dứa Cayenne: 

48.000.000 - 15.000.000 = 33.000.000 đồng. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Nguyễn Văn Quang

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trồng rau (Atisô, Măng tây), các loại nấm (Linh chi đỏ Đà Lạt, Bào ngư Nhật) 
theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm chuyển giao kỹ thuật, phổ biến và nhân 
rộng cho người dân trong vùng.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 120 lượt nông dân về quy trình kỹ thuật ứng dụng vào sản 
xuất; tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu cho người dân trong vùng học tập, nhân rộng mô hình.

Kết quả thực hiện

1. Xây dựng các mô hình trình diễn

1.1. Xây dựng nhà kính trồng Atisô, măng tây và nấm

Dự án khảo sát và chọn kiểu nhà kính mái vòm hở 2 bên. Đối với nhà kính trồng rau, nấm, yêu 
cầu các thông số khí hậu cơ bản như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, ánh sáng... Để duy trì các thông 
số khí hậu cơ bản cần có thiết bị kiểm soát khí hậu trong nhà trồng nấm, một tiểu hệ thống linh hoạt 
như hệ thống giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm (phun sương làm mát, lưới che ánh sáng, hệ thống thông 
gió mái...).

Có khả năng kết nối liên hoàn với các dạng nhà kính khác tạo thành một hệ thống liên hoàn với 
mọi quy mô, diện tích trồng trọt rộng lớn. Tuy nhiên, khi xây dựng nhà kính dạng này cần phải chú 
ý đến hướng gió.

1.2. Lắp đặt hệ thống tưới, giá kệ nuôi trồng nấm

Hệ thống tưới sử dụng đối với mô hình trồng Atisô, Măng tây là hệ thống tưới nhỏ giọt; đối với mô 
hình nuôi trồng nấm là hệ thống phun sương.

Giá kệ nuôi trồng nấm: lắp ráp 18 giá kệ khung thép sơn bằng công nghệ tĩnh điện, có kích thước 
2,07 x 0,545 x 1,434 m; gồm 4 cột, một tấm đế, 4 tấm sàn (4 tầng). Mỗi tầng cao 0,675 m xếp được 
khoảng 500 bịch phôi nấm với 4 lớp, chịu được trọng lượng 1.000 kg.

1.3. Mô hình sản xuất

1.3.1. Mô hình trồng Atisô trong nhà kính

Cây gieo bằng hạt đạt tiêu chuẩn kích thước bầu đất 7 x 10 cm, tuổi cây 40-45 ngày, chiều cao 
thân kể từ mặt bầu 15-20 cm, có 2-3 cặp lá dài 20-30 cm.

Qua theo dõi các chỉ tiêu, sau trồng 15 ngày, cây bén rễ hồi xanh, tiến hành bón thúc đợt 1. Sau 
trồng 30 ngày, cây phát triển tốt, có 4-5 cặp lá. Sau 60 ngày trồng và chăm sóc, cây phát triển nhanh, 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP
 CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM ĐƠN DƯƠNG
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có 6-7 cặp lá, chiều dài lá trưởng thành đạt 90-120 cm, mỗi bụi có 2-3 chồi con. Thời điểm này bẹ lá 
ngã, đủ tiêu chuẩn để thu hoạch.

Chiều cao thân phát triển chậm trong giai đoạn từ lúc trồng đến khi thu hoạch, phát triển nhanh 
trong giai đoạn thu hoạch từ tháng thứ 2 trở đi, giảm dần trong giai đoạn cuối; đến khi thu hoạch, 
thân cao 80-85 cm.

Trong công tác quản lý dịch hại, do được hướng dẫn kỹ thuật và chủ động trong việc phòng bệnh 
nên đã hạn chế sâu, bệnh hại. Các đối tượng sâu hại xuất hiện trên cây Atisô là sâu xám, sâu xanh, 
rầy; bệnh thối nhũn.

* Năng suất, sản lượng thu hoạch sản phẩm của mô hình

Sau trồng 60 ngày, cây cho thu hoạch lá theo định kỳ 15 ngày/lần, 12-13 lần/vụ, 2-4 lá/cây/lần 
thu. Thời gian thu hoạch kéo dài 6 tháng, đến khi cây không còn khả năng ra lá non, tiến hành thu 
hoạch thân và rễ.

- Lá tươi: 

+ Trọng lượng trung bình: 12 kg/cây.

+ Sản lượng: 2.400 kg/120 m2.

+ Năng suất trung bình/1.000 m2/vụ: 18.000-19.000 kg.

- Thân tươi: 

+ Trọng lượng trung bình: 1,8 kg/cây.

+ Sản lượng: 360 kg/120 m2.

+ Năng suất trung bình/1.000 m2/vụ: 3.000 kg.

- Rễ tươi:

+ Trọng lượng trung bình: 0,4 kg/cây.

+ Sản lượng: 80 kg/120 m2.

+ Năng suất trung bình/1.000 m2/vụ: 660-700 kg.

1.3.2. Mô hình trồng Măng tây trong nhà kính

Chuẩn bị bầu đất (kích thước 3 x 10 cm) và ươm giống. Sau 60 ngày ươm, cây đạt tiêu chuẩn 
(chiều cao thân kể từ mặt bầu 15-20 cm, có 2-3 cây con, chiều dài 7-10 cm), tiến hành trồng trên 
diện tích 120 m2.

Sau trồng 15 ngày, cây bén rễ hồi xanh, tiến hành bón thúc đợt 1, dùng cọc cố định 2 đầu và giăng 
dây để cây đứng thẳng. Sau trồng 45 ngày, cây mẹ phát triển tốt, có 7-8 cây con/bụi, tiến hành chọn 
và giữ lại 3-4 cây mẹ khỏe mạnh, vun luống cao 80 cm. Sau 120 ngày, cây chuẩn bị bước vào giai 
đoạn thu hoạch lứa măng tơ, tiến hành chọn và giữ lại 3 cây mẹ; vun luống thêm 5 cm, giữ cây mẹ 
thẳng đứng.

Trong công tác quản lý dịch hại, do được hướng dẫn kỹ thuật và chủ động trong việc phòng bệnh 
nên đã hạn chế sâu, bệnh hại. Các đối tượng sâu hại trên Măng tây là sâu đất, sâu xanh, rầy mềm, 
bọ trĩ; bệnh gây hại chủ yếu là bệnh gỉ sắt, bệnh thối nhũn.
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* Thu hoạch Măng tây

Măng tây sau trồng 135 ngày sẽ cho thu hoạch. Lứa đầu thu hoạch 2 tháng, sau đó nghỉ để 
nuôi dưỡng cây mẹ thay thế. Sau khoảng 1 tháng dưỡng, cây mẹ mới sẽ cho thu hoạch lứa măng 
thứ 2 trong khoảng 3 tháng; cứ như vậy cho các đợt cây mẹ mới tiếp theo. Năng suất thu được  
1,5 kg/120 m2/ngày, mỗi năm thu được 7 tháng, năng suất đạt 3.150 kg/1.000 m2/năm.

1.3.3. Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt

Dự án thực hiện làm 2 vụ với 8.000 bịch phôi. 

Kết quả nhiệt độ trung bình của 2 vụ nuôi trồng ≈ 23-27oC, độ ẩm ≈ 66%, ánh sáng ≈ 500 lux cho thấy 
nhà nuôi sợi đảm bảo điều kiện cho hệ sợi nấm phát triển tốt trong thời gian ủ tơ. 

Nhiệt độ ≈ 22-25oC, độ ẩm ≈ 87 %, ánh sáng ≈ 500 lux tỏa đều nhà trồng nấm, đảm bảo điều kiện 
cho nấm Linh chi hình thành quả thể, đạt năng suất quả thể.

* Năng suất nấm Linh chi qua 2 vụ

Tỷ lệ nhiễm bình quân qua 2 vụ là 15% (nằm trong giới hạn cho phép tối đa là 20%). 

Tổng quả thể thu hoạch là 317 kg/6.800 bịch phôi cho thu hoạch; năng suất trung bình quả thể 
khô/bịch phôi 1,2 kg đạt ≈ 15,5 g.

1.3.4. Mô hình nuôi trồng nấm Bào ngư Nhật

Tiến hành nuôi trồng 5.000 bịch phôi, cấy giống, ủ tơ và đưa lên kệ; chăm sóc, theo dõi các điều 
kiện nhiệt độ, độ ẩm trong nhà trồng.

Sau khoảng 22-25 ngày ở điều kiện nhiệt độ ≈ 23-26oC, độ ẩm ≈ 67%, ánh sáng ≈ 400 lux, hệ sợi 
nấm lan kín bịch phôi, cho thấy nhà nuôi sợi đảm bảo điều kiện cho hệ sợi nấm phát triển tốt trong 
thời gian ủ tơ.

Kết quả trung bình nhiệt độ ≈ 22-25oC, độ ẩm ≈ 86 %, ánh sáng ≈ 300 lux, đảm bảo điều kiện cho 
nấm Bào ngư Nhật hình thành quả thể, đạt năng suất quả thể. 

* Năng suất nấm Bào ngư Nhật

Năng suất quả thể thu hoạch của mô hình là 1.786 kg; năng suất trung bình quả thể là 380 g/bịch 
phôi 1,2 kg.

2. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật

2.1. Hoàn thiện, in ấn các tài liệu kỹ thuật

Trên cơ sở các tài liệu quy trình hiện có, dự án đã hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trồng Atisô; 
quy trình kỹ thuật trồng Măng tây; quy trình kỹ thuật trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt, Bào ngư Nhật làm 
tài liệu để chuyển giao cho các hộ dân tại thị trấn Thạnh Mỹ và các vùng lân cận.

2.2. Tập huấn, phổ biến quy trình kỹ thuật

Dự án tổ chức 4 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 120 lượt người về kỹ thuật trồng Atisô, 
Măng tây, nuôi trồng nấm Linh chi và Bào ngư Nhật.

Tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình cho các hộ dân tại thị trấn Thạnh Mỹ và vùng lân cận đến 
tham quan, học tập.
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4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.1. Hiệu quả kinh tế

Từ năng suất của mô hình quy ra diện tích 1.000 m2 đối với mô hình trồng Atisô, Măng tây; quy 
ra 100 m2 với mô hình trồng nấm. 

Dự án đã lắp đặt hệ thống nhà kính trồng rau, nấm đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất theo hướng 
nông nghiệp công nghệ cao. Nhà kính có tuổi thọ 10 năm, chi phí được khấu hao theo tuổi thọ.

- Mô hình trồng Atisô (1.000 m2/vụ):

+ Chi phí: 60.400.000 đồng.

+ Doanh thu: 94.500.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 34.100.000 đồng.

- Mô hình nấm Linh chi đỏ Đà Lạt (100 m2/vụ, 4 tháng/vụ):

+ Chi phí: 74.100.000 đồng.

+ Doanh thu: 84.800.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 10.700.000 đồng.

- Mô hình nấm bào như Nhật (100 m2/vụ, 3 tháng/vụ):

+ Chi phí: 69.500.000 đồng.

+ Doanh thu: 89.300.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 19.800.000 đồng.

4.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả của dự án là cơ sở lý luận của việc chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng đa dạng, 
tăng tỷ lệ hàng hóa; cung cấp cơ sở lý luận về nghiên cứu canh tác trong điều kiện tự nhiên, kinh 
tế - xã hội của địa phương, góp phần định hướng các giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện 
Đơn Dương theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Tập huấn, chuyển giao cho người dân trong vùng triển khai dự án ứng dụng công nghệ mới trong 
sản xuất nông nghiệp. 

Kết quả của dự án làm cơ sở khoa học và mô hình thực tiễn để phổ biến, nhân rộng các mô hình 
cho người dân trong vùng nhằm đa dạng hóa cây trồng. 
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Chủ nhiệm dự án: Lê Thành Trung

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng các mô hình trình diễn về sử dụng đèn chiếu sáng sinh hoạt bằng điện mặt trời cho 
các hộ gia đình chưa có điện lưới ở thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng và thôn Sình Công, xã Liên 
Hà, huyện Lâm Hà với công suất từ 10 W trở lên. 

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao kỹ  thuật cho các hộ dân tham gia mô hình và người 
dân trong vùng dự án học tập, nhân rộng.

Kết quả thực hiện

1. Khảo sát hiện trạng

Kết quả khảo sát thu thập thông tin 70 hộ tại xã Đan Phượng và Liên Hà về nhu cầu sử dụng điện 
thắp sáng cho thấy, phần lớn các hộ vùng sâu, vùng xa; chủ yếu làm nông; chưa có hệ thống điện 
lưới, do đó nhu cầu về điện phục vụ sinh hoạt của người dân rất cấp thiết.

2. Thiết kế mô hình

Trên cơ sở thông tin thu thập từ các hộ dân tại xã Đan Phượng và Liên Hà, dự án tiến hành thiết 
kế 2 mô hình cơ bản về chiếu sáng sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời với công suất 10 Wp và  
20 Wp.

3. Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật

Dự án đã biên soạn tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời trong thắp sáng, công nghệ áp dụng 
để tập huấn, chuyển giao cho các hộ dân trong vùng làm cơ sở nhân rộng mô hình.

Tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị cho các hộ tham gia mô 
hình tại xã Liên Hà và Đan Phượng; tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình cho 60 lượt nông dân 
tham quan, học tập.

Phối hợp với UBND xã Đan Phượng và Liên Hà chọn 50 hộ (25 hộ/xã) đáp ứng các điều kiện 
như: có trình độ tiếp thu kỹ thuật, có nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ thắp sáng… làm 
mô hình trình diễn. Dự án cung cấp, hỗ trợ một phần chi phí đầu tư thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật cho 
các hộ tham gia mô hình.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn thông tin tuyên truyền để bà con tiếp cận 
và nhân rộng kết quả dự án.

Từ kết quả dự án và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, một số hộ dân trong vùng đã nắm bắt thông 
tin, đặt hàng lắp đặt thiết bị chiếu sáng sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời. Một số người dân tại 
các địa phương khác (Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lâm) cũng đã tiếp cận thông tin và đặt hàng lắp đặt 
thiết bị.

Ngoài ra, tại Đức Trọng đã phát triển thiết bị năng lượng mặt trời từ chiếu sáng sang phục vụ tưới 
tiêu trong nông nghiệp gồm 1 mô hình tưới phun mưa (diện tích 500 m2), 1 mô hình tưới nhỏ giọt 
(diện tích 2.200 m2). 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÈN CHIẾU SÁNG SINH HOẠT 
BẰNG ĐIỆN MẶT TRỜI CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

TẠI HUYỆN LÂM HÀ
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Chủ nhiệm dự án: KS. Trần Thanh Phương

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: UBND huyện Lâm Hà

Mục tiêu của dự án

- Trồng mới và thâm canh 35 ha giống dâu mới S7-CB, VA-201; năng suất thời kỳ kinh doanh đạt 
trên 20 tấn lá/ha/năm. 

- Cải tạo 25 ha dâu hiện có của địa phương đạt năng suất trên 15 tấn lá/ha/năm. 

- Nuôi 6.000 hộp trứng tằm theo mô hình tằm con nuôi tập trung, tằm lớn chia về cho các hộ nuôi; 
sử dụng thuốc sát trùng, phòng trị bệnh tằm, đảm bảo năng suất kén đạt bình quân 42 kg kén/hộp 
trứng.

- Xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất dâu, nuôi tằm đến tiêu thụ kén. Từ đó, xây dựng mối liên 
kết giữa người sản xuất, nhà khoa học và doanh nghiệp để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, chế 
biến, tiêu thụ tại thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

- Đào tạo 8 kỹ thuật viên, tập huấn cho 300 lượt nông dân trong vùng dự án về kỹ thuật trồng, 
thâm canh giống dâu mới, kỹ thuật nuôi tằm tiên tiến. Tạo điều kiện cho bà con nông dân tiếp thu và 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh trồng dâu, nuôi tằm.

Kết quả thực hiện

1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và khả năng phát triển ngành trồng dâu, nuôi tằm tại 
một số xã thuộc huyện Lâm Hà

Qua kết quả điều tra 90 hộ trồng dâu, nuôi tằm tại 3 xã Đông Thanh, Hoài Đức, Liên Hà cho thấy, 
diện tích trồng dâu của các hộ không lớn, chủ yếu từ 0,2-0,5 ha.

Vườn dâu chủ yếu từ 1-5 tuổi (chiếm 57,5%), trồng trên 10 năm chiếm 33%, tập trung tại các xã 
Đông Thanh, Hoài Đức.

Giống dâu trồng phổ biến là bầu đen, bầu xanh (chiếm 82%); giống Trung Quốc (Sa Nhị Luân, 
Quế ưu) chiếm 11,4%.

Các giống S7-CB, VA-201 là các giống mới chọn tạo có nhiều ưu điểm (trọng lượng lá lớn, khả 
năng kháng bệnh tốt, sinh trưởng tốt trong giai đoạn mùa mưa) chiếm 6,6%.

Tỷ lệ dâu trồng thuần và trồng xen trong các vườn cà phê chênh lệch không đáng kể (48,9% và 
51,1%).

Tình hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật canh tác dâu: có 84,1% số hộ đốn 1 lần/năm, thời 
điểm đốn chủ yếu tập trung vào tháng 2-3 (63,1%); 15,1% số hộ đốn dâu vào tháng 4.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ TRỒNG DÂU, NUÔI TẰM

Ở HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
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Mật độ trồng < 30.000 cây/ha chiếm 70,7% số hộ điều tra; 20,3% số hộ tiếp xúc với các chương 
trình khuyến nông, mô hình trồng dâu giống mới với mật độ 30.000-40.000 cây/ha.

Nguồn nước tưới cho cây dâu từ ao hồ, giếng, sông, suối.

Hầu hết các hộ điều tra bón phân cho cây dâu không theo quy trình. Có 79,8% số hộ bón phân 
hữu cơ tận dụng từ nguồn phân chăn nuôi của gia đình; 27% số hộ sử dụng phân ka li.

Các loại sâu, bệnh hại chính (bệnh gỉ sắt, bạc thau và rầy búp) xuất hiện trên dâu tại các điểm 
điều tra ở các mức độ khác nhau.

Về cơ sở vật chất phục vụ nuôi tằm: 37,3% số hộ chưa có nhà nuôi tằm riêng; còn thiếu trang thiết 
bị thiết yếu như lò than chuyên dùng, mặt nạ phòng độc, nhiệt ẩm kế...

Giống tằm đang nuôi phổ biến tại địa phương đa số có nguồn gốc từ Trung Quốc, chiếm trên 81%.

Việc nuôi tằm lấy kén ươm bắt đầu từ tuổi 4 ngày càng phổ biến và khá đồng đều tại các điểm 
điều tra. Việc sử dụng các loại thuốc sát trùng, phòng trừ bệnh tằm còn tùy tiện, chưa đúng phương 
pháp. Hầu hết các hộ nuôi tằm đều sử dụng thuốc tằm chín (93,8%), cho tằm lên tơ tự nhiên.

2. Công tác đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

2.1. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở

Dự án đào tạo 16 kỹ thuật viên về quy trình kỹ thuật trồng dâu, kỹ thuật thâm canh tăng năng suất 
lá dâu, kỹ thuật bảo vệ thực vật cho cây dâu; quy trình nuôi tằm con, kỹ thuật nuôi tằm lớn, kỹ thuật 
lên né, quy trình phòng trừ bệnh cho tằm.

2.2. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

Dự án đã tổ chức 6 lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm, biện pháp phòng trừ 
bệnh hại tằm cho 300 lượt nông dân vùng dự án và những nông dân có nhu cầu phát triển nghề 
trồng dâu, nuôi tằm.

3. Xây dựng các các mô hình

3.1. Xây dựng mô hình trồng và thâm canh các giống dâu năng suất cao S7-CB và VA-201

Mô hình triển khai tại xã Đông Thanh, Hoài Đức, Liên Hà với quy mô 35 ha.

- Tỷ lệ cây sống sau trồng: do chất lượng hom giống đảm bảo, công tác chuẩn bị trước khi trồng 
thực hiện khá tốt (chọn hộ, chuẩn bị đất, phân bón, tập huấn kỹ thuật…) nên tỷ lệ cây sống đạt  
trên 92%.

- Năng suất lá dâu:

Đối với các mô hình trồng cuối năm 2011, đầu năm 2012 cho năng suất 13,85 tấn/ha ngay năm 
đầu tiên, đạt 29,78 tấn/ha ở năm thứ 2; các mô hình trồng trong tháng 4 và tháng 5/2012 chỉ đạt  
9,82 tấn/ha và 23,65 tấn/ha ở các năm thứ nhất, thứ 2.

Căn cứ vào mặt bằng giá năm 2013, tổng chi phí cho năm thứ nhất là 90.877.500 đồng/ha, năng 
suất bình quân 13,85 tấn/ha, giá thành lá dâu trên thị trường là 5.500 đồng/kg, khả năng thu hồi năm 
thứ nhất là 76.175.000 đồng; số tiền còn lại có thể thu hồi nhờ bán hom dâu.

Tổng chi phí cho năm thứ 2 là 101.965.000 đồng/ha, năng suất bình quân đạt gần 30 tấn/ha, 
giá thành lá dâu xấp xỉ 3.500 đồng/kg, như vậy, ngay từ năm thứ 2, công đoạn trồng dâu lãi gần  
60 triệu đồng/ha.



74Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016-2017

3.2. Mô hình cải tạo vườn dâu giống cũ bằng các biện pháp canh tác

Mô hình thực hiện tại xã Hoài Đức, Liên Hà, Đông Thanh với quy mô 25 ha.

Kết quả theo dõi năng suất lá dâu của các mô hình vườn dâu giống cũ được cải tạo bằng các biện 
pháp canh tác cho thấy, năng suất dâu trung bình năm thứ nhất và năm thứ 2 đối với các mô hình 
áp dụng các biện pháp canh tác theo quy trình là 14,73 tấn/ha và 17,43 tấn/ha.

Ruộng dâu sinh trưởng và phát triển tốt hơn các mô hình canh tác truyền thống. Năng suất lá dâu 
năm thứ nhất và thứ 2 là 3,40 tấn/ha và 5,76 tấn/ha; giá bán lá dâu khoảng 5.000 đồng/kg.

Như vậy, việc cải tạo vườn dâu giống cũ bằng các biện pháp canh tác làm tăng năng suất bình 
quân trong 2 năm lên 39,8%. Tuy giá thành 1 kg lá dâu cao hơn phương thức canh tác truyền thống 
nhưng chất lượng lá dâu tốt hơn, nuôi nhiều tằm hơn nên bù lại chi phí khi bán kén.

3.3. Mô hình nuôi tằm con tập trung

Qua khảo sát thực tế, dự án đã chọn 6 hộ có đủ điều kiện cơ sở vật chất, khả năng tiếp thu khoa 
học và công nghệ để xây dựng mô hình nuôi tằm con tập trung. 

Dự án đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm con tập trung, hướng dẫn hộ nuôi sửa chữa nhà cửa, lưới 
chống nhặng, trần nhà, mái tôn... nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà nuôi tằm con. 

Kết quả từ 6 mô hình nuôi tằm con tập trung cho thấy, năng suất kén thực thu từ các mô hình 
chênh lệch không đáng kể. Như vậy, việc nuôi tằm con phục vụ cho các hộ nuôi tằm lớn trên địa bàn 
Lâm Hà là khả thi nếu người nuôi nắm vững kỹ thuật, có nhà nuôi tằm con đảm bảo các điều kiện 
kỹ thuật thiết yếu.

Chi phí 1 hộp tằm con từ tuổi 1-3 (từ bắt đầu băng cho đến khi xuất là 10 ngày) khoảng  
497.000 đồng, giá xuất bình quân 650.000 đồng/hộp tằm con. Như vậy, sau khi trừ chi phí, người 
nuôi lãi 153.000 đồng/hộp tằm con.

Chi phí đầu tư mô hình trồng dâu giống mới (0,5 ha) là 50,982 triệu đồng; thu được 9,834 tấn lá 
dâu nuôi tằm con, 5,166 tấn lá dâu nuôi tằm lớn. Chi phí nuôi tằm con, tằm lớn gồm trứng tằm và các 
vật tư ngoài lá dâu, khấu hao, điện, nước, công lao động. Như vậy, sau khi trừ chi phí, người tham 
gia mô hình lãi trên 117 triệu đồng/năm.

3.4. Mô hình nuôi tằm 2 giai đoạn

Mô hình nuôi tằm 2 giai đoạn triển khai thực hiện được 600 hộp/21 hộ nuôi.

Kết quả kiểm định trên mẫu ngẫu nhiên độc lập cho thấy, tiêu hao kén tươi/kg tơ của lứa nuôi 
tháng 3 không khác biệt khi áp dụng các phương thức nuôi tằm khác nhau; ở lứa nuôi tháng 5 
và tháng 8, hệ số tiêu hao kén/kg tơ giảm khi áp dụng phương pháp nuôi tằm 2 giai đoạn so với  
đối chứng.

Việc nuôi tằm trên nền nhà đã giảm 40% số công lao động như công thay phân san tằm, cho tằm 
ăn, xử lý bệnh, vệ sinh, bắt tằm chín.

Việc giảm chi phí nuôi tằm lớn giúp giảm tổng chi phí từ 3.745.000 đồng/hộp tằm theo phương 
pháp nuôi trên nong xuống 3.252.000 đồng/hộp tằm theo phương pháp nuôi trên nền nhà; tăng năng 
suất kén trung bình từ 42,57 kg/hộp lên 45,79 kg/hộp. Từ đó, tăng 879.400 đồng/hộp tằm và 32,7% 
lợi nhuận so với phương pháp nuôi tằm truyền thống.
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3.5. Mô hình nuôi tằm lấy kén ươm tại hộ nông dân

Nuôi tằm ứng dụng tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật như: đảm bảo chất lượng lá dâu nuôi tằm, chất 
lượng trứng giống và tằm con ổn định, vệ sinh sát trùng nhà cửa, dụng cụ nuôi tằm trước và sau khi 
nuôi, sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc mình tằm đúng cách… giúp tằm khỏe, phát dục đều, giảm 
tỷ lệ tằm rớt né, sản phẩm kén thu khá đồng đều. Năng suất kén bình quân 2 năm (2012-2013) đạt 
khoảng 45 kg/hộp.

Kết quả kiểm định trên mẫu ngẫu nhiên độc lập ở độ tin cậy 95% cho thấy, tiêu hao kén tươi/kg 
tơ của lứa nuôi tháng 3, tháng 5 và tháng 8 giảm khi áp dụng phương pháp nuôi tằm 2 giai đoạn so 
với đối chứng.

3.6. Mô hình liên kết sản xuất dâu, nuôi tằm, tiêu thụ kén

Qua khảo sát, dự án đã lựa chọn Cơ sở ươm tơ Ba Minh để xây dựng mô hình liên kết sản xuất 
dâu, nuôi tằm, tiêu thụ kén. 

Theo đó, các hộ tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm được hỗ trợ giống dâu mới, trứng giống tằm 
đảm bảo chất lượng, tập huấn chuyển giao các quy trình công nghệ tiên tiến vào sản xuất dâu tằm 
giúp người nông dân làm chủ được công nghệ, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng kén. 

Doanh nghiệp chế biến được hỗ trợ các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo quản, chế biến 
tơ kén; có trách nhiệm phân tích đánh giá các mẫu kén trên máy ươm tơ cơ khí theo yêu cầu của dự 
án và thu mua toàn bộ sản lượng kén của các mô hình theo đúng giá thị trường. 

Như vậy, người nông dân tham gia dự án có thể yên tâm sản xuất do đầu ra của sản phẩm được 
đảm bảo; doanh nghiệp chế biến tăng lợi nhuận do ổn định nguyên liệu, giảm giá thành sản xuất do 
chất lượng kén được nâng cao.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Tại địa phương triển khai dự án, mỗi hộ gia đình thực hiện mô hình có quy mô từ 0,2-0,5 ha dâu, 
sản lượng lá hàng năm 6-15 tấn, nuôi từ 500-1.250 kg kén. Với giá bán ≥ 120.000 đồng/kg kén, tổng 
doanh thu là 60-150 triệu đồng/năm. Sau khi trừ các chi phí (phân bón, tằm con, công lao động...), 
người nuôi lãi 44-110 triệu đồng/năm tùy theo quy mô mô hình.

Mô hình nuôi tằm 2 giai đoạn là tiến bộ kỹ thuật mới, người nuôi dễ tiếp thu, áp dụng vào sản xuất, 
mang lại lợi nhuận cao hơn phương pháp nuôi tằm truyền thống, tiết kiệm vật tư, nhân lực, góp phần 
giải phóng công lao động nặng nhọc.

4.2. Hiệu quả xã hội

- Qua dự án, nhận thức về trình độ kỹ thuật của người dân nông thôn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật địa 
phương trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất dâu tằm được nâng lên thông qua 
các lớp tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ và các mô hình thực tiễn.

- Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trên các mô hình của dự án góp phần cải thiện chất 
lượng sản phẩm, tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người nuôi và hướng đến sản xuất nông 
nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.
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- Góp phần tham gia thị trường công nghệ, tăng cường sự hợp tác giữa địa phương với đơn vị 
nghiên cứu chuyển giao công nghệ...; cải thiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn huyện. 

4.3. Hiệu quả môi trường

- Các quy trình công nghệ được chuyển giao vào sản xuất làm tăng hiệu quả sử dụng đất, tận 
dụng các loại đất không phù hợp với một số loại cây trồng khác (như cà phê, chè, bắp, đậu…) để 
trồng dâu. Việc trồng và thâm canh các giống dâu mới làm tăng diện tích đất được che phủ, cải thiện 
độ phì do đất được cày xới đúng kỹ thuật, tăng đầu tư phân hữu cơ, giảm sử dụng thuốc trừ cỏ…

- Các giống dâu S7-CB, VA-201 có khả năng chống chịu sâu, bệnh cao, nên khi đưa vào sản xuất 
đại trà đã hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Mô hình nuôi tằm con tập trung góp phần làm môi trường sạch bệnh; điều kiện nhiệt độ, ẩm độ 
thích hợp với từng giai đoạn phát dục của tằm; lá dâu nuôi tằm con có chất lượng tốt, phù hợp với 
từng tuổi tằm. Từ đó tằm con phát dục tốt, hạn chế bệnh. Người nuôi tằm lớn ít sử dụng hóa chất 
phòng trừ bệnh tằm, nhất là các hóa chất độc hại như formol.

- Sản phẩm chính của nghề dâu tằm là tơ lụa. Đây là sản phẩm tự nhiên tốt cho con người và 
môi trường.

- Lượng phân tằm thu được trong quá trình nuôi tằm nếu xử lý đúng cách sẽ là nguồn phân hữu 
cơ chất lượng cao, có thể sử dụng cho các loại cây trồng, tăng độ phì của đất, đồng thời giảm sử 
dụng phân khoáng. 
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Chủ nhiệm dự án: Hoàng Duy Thành

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Công ty cổ phần Dó bầu hương Quảng Nam

Mục tiêu của dự án

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây Trà dây;

- Xây dựng mô hình trồng cây Trà dây với diện tích 0,4 ha;

- Đào tạo 6 cán bộ kỹ thuật, tập huấn 40 lượt nông dân về các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây  
Trà dây;

- Hội thảo khoa học, hội thảo đầu bờ giới thiệu mô hình trồng cây Trà dây.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao kỹ thuật

Dựa vào kết quả các đề tài nghiên cứu về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Trà dây, qua khảo sát thực 
tế, dự án đã biên soạn quy trình nhân giống cây Trà dây, quy trình trồng và chăm sóc cây Trà dây.

Tổ chức 2 lớp đào tạo, 2 lớp tập huấn cho 6 kỹ thuật viên, 41 lượt nông dân về quy trình kỹ thuật 
nhân giống cây Trà dây, quy trình trồng và chăm sóc cây Trà dây.

2. Xây dựng mô hình

2.1. Xây dựng vườn ươm

Dự án đã xây dựng vườn ươm cây Trà dây và một số cây khác với diện tích 1 ha.

Sau 25-30 ngày ươm, hom nảy chồi, đến khi có 3-4 lá kép, chuyển vào bầu đất chăm sóc khoảng 
30 ngày rồi đem trồng.

2.2. Mô hình trồng cây Trà dây

Dự án xây dựng mô hình trình diễn trồng cây Trà dây với diện tích 0,4 ha tại thôn 1, xã Liêng 
Srônh, huyện Đam Rông.

Hỗ trợ 500 kg vôi, 500 kg phân vi sinh, 100 kg phân ure, 250 kg phân lân, 100 kg phân kali,  
150 kg phân NPK, thuốc bảo vệ thực vật và một số dụng cụ khác.

Định kỳ hàng tháng, các kỹ thuật viên của dự án theo dõi mô hình, đôn đốc, nhắc nhở các thành 
viên thực hiện theo quy trình.

2.2.1. Tỷ lệ sống (%)

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TRÀ DÂY 
TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG
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Sau khi trồng 1 tháng, chiều cao cây không có sự chênh lệch; tỷ lệ sống đạt 80%.

2.2.2. Tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Trà dây

Sau 30 ngày trồng, cây Trà dây có chiều cao trung bình 30 cm, đường kính thân 1,5-2 cm; sau 
60 ngày, cây Trà dây sinh trưởng tốt, đạt chiều cao 52 cm, đường kính thân 2-2,5 cm; sau 90 ngày, 
tiến hành thu hoạch.

2.2.3. Tình hình sâu, bệnh hại

Cây Trà dây là cây rừng, có sức chống chịu tốt, trồng trên nền đất mới và thu hoạch thường xuyên 
nên mức độ gây hại của các loại sâu, bệnh không đáng kể.

Sau 3 tháng, mô hình trồng cây Trà dây cho năng suất trung bình 200 kg tươi/0,1 ha.

3. Hội thảo giới thiệu mô hình

Dự án đã tổ chức 2 buổi hội thảo giới thiệu mô hình cho 30 lượt nông dân trong vùng tham quan, 
học tập.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.1. Hiệu quả kinh tế

Mô hình trồng cây Trà dây cho năng suất trung bình 200 kg tươi/0,1 ha sau 3 tháng, giá bán 
10.000 đồng/kg tươi, thu nhập bình quân:

0,4 ha x 8.000.000 đồng/0,1 ha = 32.000.000 đồng/năm

4.2. Hiệu quả xã hội

Dự án góp phần phát triển ngành trồng trọt mới của địa phương, tạo việc làm cho người dân, cung 
cấp sản phẩm dược liệu quý, sạch, có nguồn gốc từ thiên nhiên cho thị trường.

Kết quả của dự án giúp chủ động nguồn giống, giảm khai thác trong tự nhiên, góp phần bảo tồn 
nguồn gen mới. 
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Chủ nhiệm dự án: Thái Thị Thanh Thủy

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm Linh chi Ganoderma lucidum.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật, 01 buổi hội thảo giới thiệu mô hình trồng 
nấm Linh chi cho 40 lượt hộ nông dân.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

1.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ

Kế thừa kết quả nuôi trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) của PGS. TS. Lê Xuân Thám 
và cộng sự 2004, các quy trình công nghệ đã chuyển giao thành công, dự án hoàn thiện quy trình 
nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên mùn cưa cao su.

1.2. Chuyển giao quy trình công nghệ

Trên cơ sở các quy trình công nghệ đã hoàn thiện, dự án đã chuyển giao công nghệ nuôi trồng 
nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) cho các hộ dân áp dụng vào sản xuất, đồng thời nhân rộng 
mô hình cho các hộ dân tại vùng triển khai dự án.

2. Tổ chức tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình

Dự án đã tổ chức tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình cho 80 lượt nông dân tại huyện Lâm Hà.

3. Xây dựng các mô hình

3.1. Xây dựng nhà trồng nấm

Dự án đã xây dựng 03 nhà lưới trồng nấm với diện tích 100 m2/mô hình.

3.2. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ

Từ quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt trên mùn cưa cao su đã hoàn thiện, dự án đã xây 
dựng 3 mô hình với 10.000 bịch phôi mùn cưa cao su. Sau 30 ngày từ khi cấy giống, ở nhiệt độ  
22-28oC, độ ẩm 60-70%, hệ sợi nấm lan 2/3 bịch phôi; sau khoảng 7 ngày, hình thành mầm quả thể; 
sau khoảng 90 ngày, thu hoạch ở nhiệt độ 22-28oC, độ ẩm 85-90%.

Dự án cung cấp dụng cụ nhiệt ẩm kế cho các hộ tham gia mô hình để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm 
tại các nhà trồng nấm; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật tưới phun sương, tưới nước nền nhà phù hợp 
với điều kiện nuôi trồng nấm.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG 
NẤM LINH CHI ĐỎ (GANODERMA LUCIDUM) 

TẠI HUYỆN LÂM HÀ
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Kết quả cho thấy, các mô hình đạt năng suất đợt 1 ≈ 15 g nấm khô/bịch phôi 1.200 g; tổng thu 
hoạch nấm khô 2 đợt đạt ≈ 22 g nấm khô/bịch phôi.  

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.1. Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế sơ bộ mô hình nấm Linh chi đỏ trên 10.000 bịch phôi nấm/vụ:

- Chi phí đầu vào (bịch phôi, điện, nước, công lao động, khấu hao nhà trồng…): 73.100.000 đồng

- Doanh thu: 

+ Đợt 1: 150 kg x 700.000 đồng/kg = 105.000.000 đồng

+ Đợt 2: 60 kg x 400.000 đồng/kg = 24.000.000 đồng

Tổng doanh thu 2 đợt = 129.000.000 đồng

- Lợi nhuận: 129.000.000 - 73.100.000 = 55.900.000 đồng

Đối với diện tích nhà lưới 100 m2, có thể trồng 10.000 bịch phôi nấm/vụ; thời gian trồng khoảng  
3 tháng/vụ, 1 năm trồng 3 vụ. Do đó, mỗi hộ lãi hơn 150 triệu đồng/100 m2/năm.

4.2. Hiệu quả xã hội

 Thông qua dự án đã giúp các hộ nông dân tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản 
xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần đa dạng hóa sản 
phẩm nấm, phát triển nghề nuôi trồng nấm tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và 
từng bước xuất khẩu; đồng thời, tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông - lâm giúp giảm ô nhiễm  
môi trường. 
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Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Nam Hoài

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng 10 mô hình trồng rau trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đưng K’Nớ - huyện 
Lạc Dương nhằm cung cấp rau xanh phục vụ nhu cầu hàng ngày, giảm chi phí, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm.

- Xây dựng 2 mô hình trồng sú tim tại thôn Lán Tranh nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các 
loại rau có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình và nhân rộng ra toàn xã.

Kết quả thực hiện

1. Kết quả điều tra hiện trạng trước khi thực hiện dự án

Kết quả điều tra ngẫu nhiên 30 hộ dân, có 6 hộ trồng 1 vụ vào mùa mưa với số lượng nhỏ, chủ 
yếu là cà, bí đỏ, đậu, đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình trong khoảng thời gian nhất định.

Các hộ dân chưa đầu tư chăm sóc vườn rau, chỉ trồng dựa vào tự nhiên nên năng suất, chất 
lượng còn hạn chế, chưa đa dạng.

2. Kết quả các chỉ tiêu theo dõi

2.1. Kết quả mô hình sản xuất rau các loại

* Tỷ lệ sống

Các loại rau như cải ngọt, mồng tơi, xà lách, bí ngồi, cà tím dễ trồng, tỷ lệ sống cao (từ 95-97%), 
trong đó, rau cải ngọt, xà lách, bí ngồi từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 20-35 ngày; mồng tơi 
khoảng 30-35 ngày; cà tím khoảng 50-60 ngày. Chi phí giống, phân bón ít, dễ chăm sóc, phù hợp 
với điều kiện canh tác của người dân, nhất là đối với người dân tộc thiểu số. 

Các hộ tham gia mô hình thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Sản phẩm sau thu hoạch 
chủ yếu cung cấp cho bữa ăn gia đình.

* Sâu, bệnh hại

Qua quá trình theo dõi, có xuất hiện sâu xám, bọ nhảy trên rau cải sau khi trồng nhưng với tỷ lệ 
thấp. Trước khi gieo hạt đã sử dụng thuốc MAP-Permerthrin phun phòng trừ nhằm hạn chế cây non 
bị sâu cắn phá. 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RAU 
TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

XÃ ĐƯNG K’NỚ - HUYỆN LẠC DƯƠNG
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* Năng suất, sản lượng

- Cải bẹ ngọt cho năng suất trung bình 2,08 kg/m2/vụ. 

- Rau mồng tơi cho năng suất trung bình 2,31 kg/m2/đợt cắt, định kỳ 20 ngày/lần. 

- Rau xà lách cho năng suất trung bình 1,16 kg/m2/vụ. 

- Bí ngồi cho năng suất trung bình 4,41 kg/m2/vụ. 

- Sau khi trồng khoảng 60 ngày, cà tím bắt đầu cho thu hoạch, năng suất trung bình  
3,51 kg/m2/tháng. 

2.2. Kết quả 2 mô hình trồng sú tim

* Tỷ lệ sống

Tỷ lệ sống của cây sú tim sau khi trồng tại mô hình hộ ông Kơ Să Ha BLía đạt 93,75%, cao hơn 
hộ ông Rơ Ông Ha Thoanh (87,5%). Nguyên nhân do giai đoạn mới trồng, mô hình ông Thoanh bị 
thiếu nước.

* Sâu, bệnh hại

Qua 3 tháng theo dõi, các loại sâu, bệnh hại trên cây sú tim trong vụ đầu tiên chủ yếu là sâu xanh, 
tuy nhiên, tỷ lệ gây hại, mật độ sâu hại thấp (từ 1-3 con/m2). Dự án đã sử dụng Map-Permethrin  
40 EC để phòng trừ (1 lần xịt thuốc).

Dự án đã sử dụng thuốc BT, ABT (thuốc sinh học có thời gian cách ly ngắn), pha nồng độ  
20 g/20 lít nước, định kỳ 10-15 ngày phun một lần nên không xuất hiện sâu tơ, bọ nhảy.

Bệnh sương mai: chủ yếu gây hại giai đoạn từ 45 ngày sau trồng, với tỷ lệ hại từ 0-5%, do giai 
đoạn này có mưa kéo dài, sáng sớm có sương mù nhiều. Dự án sử dụng thuốc Profiler 80 WP pha 
nồng độ 50 g/20 lít nước, thuốc Cuzate 72 WP pha nồng độ 50 g/20 lít nước để phòng trừ.

Giai đoạn trước khi trồng, dự án đã xử lý Nebijin để phòng trừ nên bệnh sưng rễ không xảy ra.

Nhìn chung, 2 mô hình sú tim phát triển tốt, không phát sinh sâu, bệnh, chỉ có sâu xanh ở giai 
đoạn sú vào cuốn nhưng với tỷ lệ thấp, không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng rau.

* Năng suất

Sau khi trồng 55 ngày, cây sú tim cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt 2.350 kg/1.000 m2/
mô hình; trọng lượng bình quân gần 400 g/bắp.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Mô hình trồng rau các loại

Việc xây dựng 10 mô hình trồng rau các loại nhằm hướng dẫn người dân trồng rau xanh, sạch để 
cung cấp cho gia đình; giảm chi phí mua rau, tiết kiệm chi tiêu. Ngoài ra, một số hộ đã có rau đem 
bán cho các hộ xung quanh. Các mô hình cung cấp nguồn rau tươi tại chỗ, đảm bảo vệ sinh và an 
toàn sức khỏe cho người dân.

Sau 9 tháng triển khai thực hiện mô hình, bình quân mỗi hộ dân đạt lợi nhuận gần  
1.500.000 đồng/50 m2 đất. Nếu không trồng rau, mỗi hộ trung bình chi 10.000 đồng/ngày để mua rau 
(khoảng 3.600.000 đồng/năm); hộ trồng rau bỏ chi phí 1.673.000 đồng (cho 3 vụ).
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- Mô hình sú tim

Doanh thu khi trồng sú tim đạt khoảng 17-20 triệu đồng/1.000 m2; lợi nhuận bình quân  
6.500.000 đồng/mô hình.

Do đây là vụ đầu tiên người dân sản xuất sú tim, đất thiếu dinh dưỡng nên chi phí đầu tư ban đầu 
cao; thời điểm thu hoạch bị rớt giá, chi phí vận chuyển cao do đường xa, do đó lợi nhuận mang lại 
chưa cao. 

Nếu trồng vụ tiếp theo, không cần đầu tư hoặc đầu tư theo mức bình thường, chi phí đầu tư giảm 
1/2 .Với giá bán 8.000 đồng/kg, lợi nhuận khoảng 12 triệu đồng/1.000 m2. Nếu giá 10.000 đồng/kg, 
với năng suất như trên, lợi nhuận khoảng 18 triệu đồng/1.000 m2.

3.2. Hiệu quả xã hội

Các mô hình là điểm cho bà con nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm để triển khai nhân 
rộng, giúp tiếp cận kỹ thuật trồng rau, giải quyết nguồn rau tươi tại chỗ, tạo ra sản phẩm rau an toàn, 
tiết kiệm chi phí mua rau hàng ngày, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế, tăng 
thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi 
trường sinh thái, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm cho người dân. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Văn Quang

   và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

Ứng dụng các tiến bộ về trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên 
một đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình ở xã Gia Bắc, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả thực hiện

1. Điều tra, khảo sát nông hộ về thực trạng sản xuất

Theo số liệu điều tra cho thấy, trình độ dân trí, khả năng tiếp thu khoa học và công nghệ của người 
dân trong vùng còn hạn chế.

Số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 100%, diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân của các 
hộ khá cao. Cà phê là cây trồng chủ lực; tuy nhiên, năng suất còn thấp, chỉ đạt 2 tấn/ha.

Chăn nuôi kém phát triển, chủ yếu là nhỏ lẻ, theo hình thức thả rong phục vụ nhu cầu thực phẩm 
gia đình là chính.

Trình độ canh tác của các hộ dân còn hạn chế, tỷ lệ người dân tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật 
thấp. Vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp thấp, do đó năng suất, hiệu quả mang lại từ sản xuất 
nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng.

2. Công tác chuyển giao công nghệ

2.1. Biên soạn tài liệu kỹ thuật

Dựa trên nội dung các quy trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban 
hành về trồng trọt, chăn nuôi, dự án đã biên soạn các tài liệu kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất 
của vùng, cụ thể:

- Kỹ thuật ghép cải tạo vườn cà phê: bổ sung phương pháp ghép chồi vượt dưới tán (chọn từ  
2-4 chồi vượt mập, khỏe làm chồi ghép, phân bổ đều quanh gốc, chọn những chồi sát mặt đất). 
Tiêu chuẩn chồi gốc ghép: có 2-3 cặp lá; thân mềm chưa hóa gỗ; đường kính 6-8 mm và chiều cao 
20-30 cm.

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu: xác định mật độ thích hợp là 2 hàng cà phê trồng xen  
1 hàng tiêu. Sử dụng cây muồng đen làm nọc sống cho cây tiêu.

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê: áp dụng theo quy trình trồng cải tạo vườn cà phê của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO 
KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỂ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO

 DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ GIA BẮC, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
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- Kỹ thuật nuôi heo địa phương theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh: chuồng trại làm bằng 
ván, chỗ đất cao ráo, có khả năng thoát nước với diện tích 50 m2, trong đó chuồng rộng 20 m2, nuôi 
khoảng 4 heo cái trưởng thành. Khẩu phần ăn cho heo địa phương gồm rau, củ, quả, các loại cám, 
bắp,…; ăn 2 lần/ngày. Hàng ngày, vệ sinh chuồng trại, dọn bỏ thức ăn thừa thải, rửa sạch máng ăn, 
máng uống… 

2.2. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở

Dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở về lý 
thuyết và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên các mô hình. Qua đó, đội ngũ kỹ thuật viên nắm được 
các quy trình kỹ thuật, phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi, chỉ đạo các hộ dân thực hiện mô hình 
đạt hiệu quả.

2.3. Tập huấn cho nông dân

Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho 320 lượt hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình 
và nông dân trong vùng dự án về kỹ thuật trồng và khai thác vườn chồi cà phê; kỹ thuật ghép cải tạo 
vườn cà phê; kỹ thuật trồng tiêu xen vườn cà phê; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê; kỹ thuật 
nuôi heo địa phương theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh.

Phương pháp tập huấn kết hợp với lý thuyết và các mô hình thực tế đã mang lại những thay đổi 
nhất định trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của bà con địa phương.

2.4. Hội thảo giới thiệu mô hình

Dự án đã tổ chức các cuộc hội thảo theo từng loại mô hình cây trồng, vật nuôi. Qua đó, cán bộ 
kỹ thuật đã trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và giới thiệu những mô hình tốt để các hộ dân 
tham quan, học tập.

Dự án đã tổ chức 2 buổi hội thảo đầu bờ với hơn 120 lượt hộ nông dân tham dự nhằm giới thiệu 
các quy trình kỹ thuật tiên tiến; tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình vườn chồi cà phê, 
mô hình ghép cải tạo vườn cà phê, mô hình trồng tiêu xen vườn cà phê, mô hình trồng mới cây cà 
phê, mô hình nuôi heo địa phương.

3. Xây dựng các mô hình trình diễn

3.1. Mô hình vườn cà phê giống

Để chủ động nguồn chồi ghép tại chỗ phục vụ các mô hình cà phê ghép, dự án đã xây dựng  
3 vườn cà phê giống với diện tích 1.000 m2.

Dự án chọn 03 hộ tham gia thực hiện mô hình; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các hộ về 
kỹ thuật làm đất, đào hố, trồng, chăm sóc, theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây, kịp 
thời xử lý sâu, bệnh, trồng dặm các cây yếu, chết.

Dự án đã cung cấp 4.800 cây cà phê ghép giống TR4; 1.800 kg phân vi sinh, 120 kg urê,  
250 kg lân, 30 kg kali, 20 kg SA, 100 kg vôi và 3 chai phân bón qua lá cho các mô hình.

Các hộ dân tham gia dự án chuẩn bị diện tích đất, phát dọn thực bì, cày xới và tiến hành trồng cà 
phê với mật độ 4.800 cây/1.000 m2; hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 30 cm.

Kết quả

Các mô hình vườn cà phê giống được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật làm cỏ, bón phân, 
chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh nên phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 93%. 
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Sau 9 tháng trồng, cây cao bình quân 54 cm, đường kính thân 1,23 cm; cây đạt tiêu chuẩn có 
thể thu hoạch chồi (2 cặp lá tính từ vết ghép). Sau đó, cứ khoảng 30-35 ngày cắt được 1 đợt mới. 

Cứ 10-15 ngày, tiến hành bấm bỏ cành ngang để tập trung dinh dưỡng cho chồi vượt. Thường 
xuyên tỉa bỏ cành ngang mới trên vùng thân sẽ thu chồi ghép, chồi vượt mọc từ gốc ghép.

Qua theo dõi mô hình, một vài cây đã xuất hiện bệnh gỉ sắt gây hại; một số cây có triệu chứng 
thiếu vi lượng. Dự án đã đôn đốc các hộ dân chăm sóc, bổ sung vi lượng; hướng dẫn kỹ thuật phòng, 
trị bệnh gỉ sắt.

Do mùa khô năm 2015-2016 kéo dài gây thiếu nước tưới ở vùng triển khai dự án, ảnh hưởng đến 
khả năng sinh trưởng và phát triển cây cà phê tại các mô hình.

3.2. Mô hình ghép cải tạo vườn cà phê

Chọn 10 hộ tham gia mô hình ghép cải tạo vườn cà phê với quy mô 5 ha, mỗi hộ tham gia ghép 
0,5 ha, tương đương 550 gốc, mỗi gốc ghép 2 chồi. Giống cà phê được sử dụng là TR4.

Dự án đã cung cấp 11.000 chồi ghép cà phê giống TR4 đạt tiêu chuẩn, 15.000 kg phân vi sinh, 
1.940 kg urê, 1.950 kg phân SA, 3.000 kg phân super lân, 2.250 kg phân kali, 150 kg super lân, 25 
lít phân bón qua lá, 63 chai thuốc bảo vệ thực vật các loại.

Sử dụng hình thức ghép chồi vượt của cây khuyết tán bằng kỹ thuật ghép nêm nối ngọn.

Dự án đã hướng dẫn kỹ thuật chọn nuôi chồi vượt cho các hộ tham gia nhằm đảm bảo tiêu chuẩn 
để ghép; hỗ trợ vật tư phân bón theo định mức được duyệt và cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc chồi sau ghép.

Kết quả

Vườn cà phê ghép đợt 1: sau ghép 3 tháng, tỷ lệ chồi sống đạt 86%; chồi ghép sau 20 tháng phát 
triển tốt, chiều cao trung bình đạt 115 cm, đường kính cành ghép trung bình 2,18 cm, có khoảng  
14 cặp cành, chiều dài cành bình quân khoảng 81 cm; cành ghép đã ra hoa, đậu quả; chưa phát 
hiện có sâu, bệnh hại cây. 

Vườn cà phê ghép đợt 2: sau ghép 3 tháng, tỷ lệ chồi sống đạt 88%; chồi ghép sau 8 tháng đạt 
chiều cao trung bình 46,4 cm, đường kính cành ghép trung bình 1,5 cm, có khoảng 7 cặp cành, chiều 
dài cành bình quân 41,4 cm.

Tại các mô hình, cây phát triển tốt, chiều cao bình quân trên 120 cm, chiều dài cành cây ghép trên 
80 cm, các cành năm thứ nhất đã trổ hoa.

Dự kiến năng suất thu hoạch năm đầu tiên tăng 10% so với trước khi ghép do chồi ghép đã cho 
thu hoạch. Sau khi thu hoạch đợt quả cuối năm 2016, khi chồi ghép có nhiều cành cấp 1 phát triển, 
dự án hướng dẫn cưa thân chính để dồn sức nuôi cây ghép và tiếp tục chăm sóc theo quy trình 
hướng dẫn.

3.3. Mô hình trồng tiêu xen vườn cà phê

Chọn 20 hộ tham gia thực hiện mô hình với số lượng 1.100 trụ tiêu, mỗi hộ tham gia trồng 55 trụ. 
Giống tiêu sử dụng là tiêu Vĩnh Linh. 

Dự án cung cấp 1.100 cây giống tiêu; 1.100 cây muồng đen trồng làm cây nọc sống; các loại phân 
bón (2.750 kg phân vi sinh, 400 kg urê, 500 kg lân, 80 kg kali, 200 kg vôi, 20 kg thuốc xử lý đất),  
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20 gói thuốc bảo vệ thực vật các loại. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đào hố, trồng và chăm 
sóc cây tiêu cho các hộ tham gia mô hình.

Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, theo dõi, thu thập số liệu sinh 
trưởng, phát triển của các mô hình như: tỷ lệ sống sau trồng 3 tháng, chiều cao cây, số chồi cấp 1, 
tình hình dịch bệnh...

Kết quả

Sau khi trồng 12 tháng, cây tiêu sau trồng có tỷ lệ sống đạt trên 80%. Cây phát triển ổn định, chiều 
cao trung bình 130 cm, có 4-7 chồi cấp 1 (trung bình 5 chồi). Bệnh chết nhanh, thán thư xuất hiện 
trên cây tiêu với tỷ lệ thấp (từ 1-5%). Dự án đã hướng dẫn cho các hộ cách phòng trị.

Một số mô hình có tỷ lệ sống thấp (54-69%) do khu vực vườn trồng bị heo, dê thả rong gây hại. 
Dự án đã phối hợp với chính quyền vận động người dân nuôi nhốt gia súc và hộ trồng tiêu có biện 
pháp rào bảo vệ.

3.4. Mô hình trồng mới cây cà phê

Chọn 10 hộ tham gia mô hình với diện tích 2 ha, giống cà phê sử dụng là giống TR4 phù hợp với 
điều kiện khí hậu của vùng.

Dự án đã hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình phát dọn thực bì, đào hố; cung 
cấp 2.200 cây giống cà phê, các loại phân bón (3.600 kg phân vi sinh, 70 kg urê, 1.100 kg lân,  
200 kg phân kali, 150 kg SA, 1.000 kg vôi, 55 kg thuốc xử lý đất ), 20 chai thuốc bảo vệ thực vật  
các loại.

Kết quả

Sau trồng 10 tháng, tỷ lệ cây sống đạt trên 89%; chiều cao 30-40 cm, có 9-12 cành cấp 1, lá nhỏ 
và hơi vàng. Đến đầu mùa mưa năm 2016, dự án đã hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cho các 
hộ dân tiếp tục chăm sóc mô hình.

3.5. Mô hình nuôi heo địa phương

Chọn 20 hộ tham gia thực hiện mô hình với quy mô 60 con heo đồng bào (40 con cái, 20 con đực).

Chuẩn bị điều kiện nuôi: hộ nuôi đầu tư chuồng trại làm bằng gỗ hoặc xi măng, có diện tích tối 
thiểu 10 m2, thông thoáng, tránh gió lùa vào mùa mưa. Vây lưới B40 quanh vườn làm khu chăn thả 
cho heo vận động với diện tích tối thiểu 50 m2. 

Áp dụng hình thức nuôi bán chăn thả, có bổ sung cám tổng hợp, thức ăn thô xanh. Dự án tổ chức 
các đợt tiêm phòng vắc xin nhằm kiểm soát các loại bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trừ dịch 
bệnh trên đàn heo cho các hộ tham gia mô hình trước khi nhận con giống. 

Dự án cung cấp 60 con heo giống, trọng lượng bình quân 6 kg/con; 600 kg cám tổng hợp cho các 
mô hình. Heo giống được tiêm vắc-xin phòng bệnh, chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật nên heo 
lớn nhanh, ít bị bệnh. Một số heo nái sau 6 tháng nuôi đã bắt đầu phối giống để chuẩn bị sinh sản.

Kết quả

Nhìn chung, heo giống được nuôi tại các hộ gia đình đều sinh trưởng và phát triển khá đồng đều. 
Sau 6 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 90%, trọng lượng bình quân hơn 30 kg/con. 
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Đến giữa tháng 6/2016, số heo nái của mô hình sinh sản được 202 con, trong đó 186 heo con 
sống sau 40 ngày tuổi (chiếm tỷ lệ 92%). Số heo này sử dụng làm nguồn giống tiếp tục nuôi tại hộ 
gia đình và cung cấp con giống để nhân đàn cho các hộ khác trong vùng.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội

4.1. Hiệu quả kinh tế

Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với trình độ canh tác của người dân, năng suất bình 
quân của các mô hình tăng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt: 

- Mô hình vườn cà phê giống

+ Chi phí: 13.243.000 đồng/năm.

+ Doanh thu: 18.400.000 đồng/năm.

+ Lợi nhuận: 5.157.000 đồng/năm.

- Mô hình nuôi heo địa phương

+ Chi phí: 145.000.000 đồng.

+ Doanh thu: 154.500.000 đồng.

+ Lợi nhuận: 9.500.000 đồng.

Ngoài ra, mô hình nuôi heo tuyển chọn 28 heo mẹ để tiếp tục làm giống.

- Mô hình ghép cải tạo vườn cà phê: sau 1 năm ghép, cây cà phê sinh trưởng tốt, diện tích cà 
phê ghép đợt 1 đã ra hoa, cho quả bói. Trong năm 2016, năng suất đạt khoảng 2.200 kg cà phê  
nhân/ha, tăng 10% so với trước lúc ghép.

 - Mô hình trồng tiêu xen vườn cà phê và mô hình trồng mới cà phê: tuy chưa có sản phẩm nhưng 
những chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của các mô hình cho thấy, các loại cây trồng này phù hợp 
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trong vùng dự án.

4.2. Hiệu quả xã hội

Dự án đào tạo đội ngũ cộng tác viên cơ sở nắm bắt được 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 sau khi dự án kết thúc. 

Từ kết quả đạt được của các mô hình trình diễn và qua tham gia các lớp tập huấn đã giúp nông 
dân địa phương nắm bắt các quy trình kỹ thuật về làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh, thu 
hoạch,… áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân 
trong vùng dự án. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Lê Thành Trung

   và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng 17 mô hình đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo giao thông bằng năng lượng mặt trời 
(NLMT) phục vụ dân sinh; 

- Thông qua mô hình trình diễn công nghệ và thiết bị về ứng dụng NLMT làm cơ sở khoa học và 
thực tiễn để giới thiệu, phổ biến, nhân rộng cho các địa phương trong vùng nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống, giảm chi phí đầu tư, mức tiêu thụ điện năng cho các công trình chiếu sáng công 
cộng, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội.

Kết quả thực hiện

1. Khảo sát thu thập thông tin, chọn lựa địa điểm triển khai mô hình

Trên cơ sở các tiêu chí, dự án đã lựa chọn 17 điểm triển khai mô hình.

2. Thiết kế mô hình

Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát về thực trạng giao thông, hướng thu NLMT, loại đèn lắp 
đặt…, dự án tiến hành thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng và cảnh báo giao thông bằng NLMT, tính 
toán công suất của từng loại thiết bị đảm bảo cho người điều khiển nhìn thấy từ xa để điều khiển xe 
đảm bảo an toàn:

- Mô hình đèn cảnh báo giao thông loại 1 chớp;

- Mô hình đèn cảnh báo giao thông loại 2 chớp;

- Mô hình 1 đèn cảnh báo giao thông và 1 đèn chiếu sáng.

3. Triển khai xây dựng mô hình

3.1. Thi công móng trụ

Dự án đã tiến hành thi công các hạng mục móng trụ vào tháng 9-10/2016.

Do vị trí các mô hình cách xa nhau, số lượng bê tông cho mỗi điểm ít nên dự án thực hiện theo 
phương thức trộn bê tông thủ công.

3.2. Thi công lắp đặt

Dự án phối hợp với Công ty Cổ phần NLMT đỏ (REDSUN) tiến hành thi công lắp đặt trụ đèn, pin 
NLMT, bộ điểu khiển và bóng đèn các loại theo thiết kế từng mô hình.

Sau khi hoàn thiện việc triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm các mô hình, dự án tiếp tục theo 
dõi, thu thập số liệu về hoạt động của các mô hình. Theo kết quả theo dõi trong tháng 12, tại huyện 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG VÀ 

CẢNH BÁO GIAO THÔNG TẠI LÂM HÀ
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Lâm Hà có thời điểm mưa kéo dài (giai đoạn từ ngày 01-15/12), ngày ít nắng, nhưng các hệ thống 
tích điện của các mô hình dự án vẫn đảm bảo hoạt động tốt. Đặc biệt là các mô hình đèn chớp vàng 
loại 1 đèn và 2 đèn đủ lượng điện sử dụng trong thời gian hơn 8 ngày (ngày mưa nhiều, ít nắng). Mô 
hình loại 1 đèn chớp và 1 đèn chiếu sáng đủ lượng điện hoạt động trong 4 ngày (ngày mưa nhiều, 
ít nắng). 

4. Thông tin tuyên truyền, hội thảo khoa học

Dự án tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình cho các địa phương, cán bộ quản lý, đơn vị quản 
lý… nhằm nắm bắt kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và tuyên truyền cho người dân trong vùng. Tổ 
chức tham quan tại các mô hình triển khai trên địa bàn.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn thông tin tuyên truyền để bà con nắm bắt 
thông tin, phối hợp với đơn vị quản lý trong bảo vệ, nâng cao tuổi thọ của thiết bị.

Thông tin tuyên truyền rộng rãi kết quả dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các 
địa phương nhằm nhân rộng mô hình dự án.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội

5.1. Hiệu quả kinh tế

* Đối với mô hình đèn chiếu sáng công cộng

Chi chí đầu tư ban đầu của trụ đèn NLMT cao hơn đèn truyền thống nhưng chi phí vận hành thấp 
(trung bình 6%/năm so với 40%/năm). Trong vòng 20 năm, mỗi trụ đèn loại công suất lớn (dùng đèn 
đường phố) có thể tiết kiệm khoảng 55 triệu đồng; riêng đối với trụ đèn loại công suất nhỏ như triển 
khai trong dự án, phù hợp với đường nông thôn, trong vòng 20 năm, mỗi trụ đèn tiến kiệm được 
khoảng 40 triệu đồng.

Như vậy, nếu triển khai thi công ứng với mỗi km công trình chiếu sáng đường giao thông (khoảng 
40 trụ đèn) sẽ tiết kiệm 1,6-2,2 tỷ đồng trong quá trình vận hành sử dụng.

* Đối với hệ thống đèn cảnh báo giao thông

Theo tính toán, chi phí giữa sử dụng điện lưới và NLMT chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên, trong 
thực tế, việc triển khai thi công đường dây rất khó khăn, có thể phát sinh chi phí cao hơn do thi công 
trong khu đô thị (đào đường, hoàn trả mặt bằng) hoặc đường dây điện từ nguồn tới xa…

Mặt khác, đối với những điểm cách xa nguồn điện lưới, việc chạy đường dây là không khả thi.

Vì vậy, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và cảnh báo giao thông bằng NLMT có ý nghĩa về mặt mỹ 
quan, môi trường, đạt hiệu quả lớn về kinh tế.

5.2. Hiệu quả về mặt xã hội, bảo vệ môi trường

Hiện nay, NLMT được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau, thiết bị sử dụng NLMT đa dạng, trong 
đó hệ thống chiếu sáng và cảnh báo giao thông bằng NLMT phù hợp với nhu cầu của người dân, 
đặc biệt ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng chưa có điện lưới…

Mô hình ứng dụng NLMT phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông thân thiện với 
môi trường; 100% điện sinh ra từ NLMT, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, mô hình còn giúp cho người nâng cao ý thức tự giác, hạn chế tại nạn khi tham gia  
giao thông. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Như Chương

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ và nấm Hương đảm bảo cơ sở khoa học. 

- Xây dựng 4 mô hình trình diễn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (2 mô hình nuôi trồng nấm 
Linh chi đỏ; 2 mô hình nuôi trồng nấm Hương). 

- Tập huấn, chuyển giao quy trình nuôi trồng nấm cho nông dân vùng triển khai dự án.

- Tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình. 

- Phân tích một số hoạt chất, thành phần dinh dưỡng, chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm chính 
của nấm Linh chi đỏ, nấm Hương.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

1.1. Hoàn thiện quy trình công nghệ

Kế thừa kết quả nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt (Ganoderma lucidum), quy trình công nghệ 
đã chuyển giao thành công cho dự án xây dựng mô hình nấm Linh chi đỏ Đà Lạt, dự án hoàn thiện 
quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt (Ganoderma lucidum) trên mùn cưa cao su.

Từ kết quả hoàn thiện quy trình này, dự án khảo sát hệ sợi nấm phát triển trên cơ chất hỗn hợp 
gỗ quế thích hợp nuôi trồng nấm Linh chi đỏ, từ đó hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ 
Đà Lạt trên hỗn hợp gỗ quế.

Kế thừa quy trình nuôi trồng nấm Hương (Lentinula edodes), quy trình công nghệ trồng nấm 
Hương đã chuyển giao thành công, dự án hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng nấm Hương 
(Lentinula edodes) trên mùn cưa cao su.

1.2. Chuyển giao quy trình công nghệ

Trên cơ sở các quy trình công nghệ được hoàn thiện, dự án đã tổ chức chuyển giao công nghệ 
nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt (Ganoderma lucidum) và nấm Hương (Lentinula edodes) giúp các 
kỹ thuật viên nắm vững quy trình, áp dụng vào sản xuất phôi nấm, nuôi trồng nấm đạt năng suất, 
hiệu quả; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và nhân rộng mô hình cho các hộ dân tại vùng triển khai dự án.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
 NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI ĐỎ TRÊN HỖN HỢP GIÁ THỂ GỖ QUẾ

 VÀ NẤM HƯƠNG TẠI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐƠN DƯƠNG 
VÀ HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
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2. Công tác đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

Dự án đã đào tạo 4 kỹ thuật viên; tổ chức tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình cho nông dân tại 
huyện Đơn Dương, Lạc Dương với 87 lượt nông dân.

3. Xây dựng các mô hình

3.1. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt 

3.1.1. Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương

Từ quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà lạt trên mùn cưa cao su và trên gỗ quế được hoàn 
thiện, dự án đã xây dựng mô hình tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương với 2.000 bịch phôi mùn cưa 
cao su, 500 bịch phôi hỗn hợp mùn cưa gỗ quế. Hệ sợi nấm lan 2/3 bịch phôi sau khoảng 30 ngày 
từ khi cấy giống với nhiệt độ ≈ 26oC, độ ẩm 60-70%; sau khoảng 7 ngày, hình thành mầm quả thể; 
sau khoảng 90 ngày, thu hoạch trong nhiệt độ 22-26oC, độ ẩm 85-90%.

Bảng 1. Năng suất quả thể nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Trạm thực nghiệm

Loại bịch phôi Tổng thu hoạch quả thể 
tươi 1 đợt (kg)

Tổng thu hoạch quả 
thể khô 1 đợt (kg)

Năng suất quả thể khô 
trung bình 1 đợt (g/bịch)

Mùn cưa cao su 79 31,6 15,8

Hỗn hợp mùn cưa gỗ 
quế 19,5 7,8 15,6

3.1.2. Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Đạ Nhim, Lạc Dương

Dự án đã xây dựng mô hình tại Công ty Đầu tư SXTMDV Khoa Minh (xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương) với 2.000 bịch phôi mùn cưa cao su, 500 bịch phôi hỗn hợp mùn cưa gỗ quế. Hệ sợi nấm 
lan 2/3 bịch phôi sau khoảng 30 ngày từ khi cấy giống với nhiệt độ ≈ 26oC, độ ẩm 60-70%; sau 
khoảng 7 ngày, hình thành mầm quả thể; sau khoảng 90 ngày, thu hoạch trong nhiệt độ 22-26oC, độ 
ẩm 85-90%. 

Bảng 2. Năng suất quả thể nấm Linh chi đỏ Đà Lạt tại Đạ Nhim, Lạc Dương

Loại bịch phôi Tổng thu hoạch quả 
thể tươi 1 đợt (kg)

Tổng thu hoạch quả thể 
khô 1 đợt (kg)

Năng suất quả thể khô 
trung bình 1 đợt (g/bịch)

Mùn cưa cao su 81,5 31,3 15,7

Hỗn hợp mùn cưa gỗ 
quế 20 7,7 15,4

3.2. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Hương 

3.2.1. Mô hình nuôi trồng nấm Hương tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương

Từ quy trình nuôi trồng nấm Hương trên mùn cưa cao su đã hoàn thiện, dự án xây dựng mô hình 
tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương với 2.500 bịch phôi. Hệ sợi nấm lan kín bịch phôi sau khoảng  
45 ngày từ khi cấy giống với nhiệt độ ≈ 26oC, độ ẩm 60-70%; sau khoảng 25 ngày, hóa nâu ở nhiệt 
độ 20-26oC, độ ẩm 80-85%; tổng thời gian thu hoạch khoảng 60 ngày trong nhiệt độ 20-24oC, độ ẩm 
85-90%. 

Bảng 3. Năng suất quả thể nấm Hương tại Trạm thực nghiệm

Loại bịch phôi Tổng thu hoạch quả thể tươi (kg) Trung bình năng suất quả tươi (g/bịch)

Màng lọc vô trùng 390 156
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3.2.2. Mô hình nuôi trồng nấm Hương tại Đạ Sar, Lạc Dương

Dự án xây dựng mô hình tại Công ty TNHH LTV Hợp Nhất với 2.500 bịch phôi. Hệ sợi nấm lan 
kín bịch phôi sau khoảng 45 ngày từ khi cấy giống với nhiệt độ ≈ 26oC, độ ẩm 60-70%; sau khoảng 
25 ngày hóa nâu ở nhiệt độ 20-26oC, độ ẩm 80-85%; tổng thời gian thu hoạch khoảng 60 ngày trong 
nhiệt độ 20-24oC, độ ẩm 85-90%.

Bảng 4. Năng suất quả thể nấm Hương tại Đạ Sar, Lạc Dương

Loại bịch phôi Tổng thu hoạch quả thể tươi (kg) Trung bình năng suất quả tươi (g/bịch)

Màng lọc vô trùng 575 230

4. Đánh giá chất lượng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt và nấm Hương

4.1. Kết quả phân tích của nấm Linh chi đỏ Đà Lạt

Kết quả phân tích cho thấy một số hoạt chất cơ bản của nấm Linh chi đỏ Đà Lạt nuôi trồng trên 
mùn cưa cao su và trên gỗ quế là tương đương nhau; tuy nhiên, hàm lượng Adenosine trên gỗ quế 
gấp ≈ 1,5 lần so với mùn cưa cao su; hầu hết nấm Linh chi đỏ của mô hình đều đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, không phát hiện có độc tính khi thử trên chuột với liều ≈ 46 g/kg thể trọng.

4.1. Kết quả phân tích của nấm Hương

Hàm lượng protein thô của nấm Hương tương đương với nấm Rơm; cao hơn 1,5 lần so với 
nấm Hương theo phân tích của FAO, 1972; chất béo tương đương so với nấm Bào ngư; có 8 loại 
aminoacid không thay thế.

5. Hiệu quả kinh tế

Dự án tính toán hiệu quả kinh tế sơ bộ với diện tích 100 m2 trong 1 vụ.
Bảng 5. Hiệu quả kinh tế sơ bộ các mô hình trên 100 m2

Mô hình Chi phí (bịch phôi, khấu hao, điện, 
nước, công lao động…) (đồng)

Doanh thu 
(đồng)

Lợi nhuận 
(đồng)

Mô hình nấm Linh chi đỏ 93.000.000 126.000.000 33.000.000
Mô hình nấm Hương có 
màng lọc vô trùng 62.000.000 81.000.000 19.000.000

Mô hình nấm Hương cổ 
nút bông 62.000.000 81.000.000 19.000.000

Qua bảng trên cho thấy, mô hình trồng nấm Linh chi đỏ đạt hiệu quả kinh tế hơn so với mô hình 
trồng nấm Hương. Mô hình nấm Linh chi đỏ 1 năm nuôi trồng 4 vụ, bình quân thu nhập ≈ 120 triệu 
đồng/năm/100 m2.

Mô hình nấm Hương trên bịch phôi có màng lọc vô trùng 1 năm nuôi trồng 3 vụ, bình quân thu 
nhập ≈ 60 triệu đồng/năm/100 m2.

Mô hình nấm Hương cổ nút bông 1 năm nuôi trồng 2 vụ, bình quân thu nhập ≈ 40 triệu đồng/
năm/100 m2. 
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Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Xuân Thành

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Mục tiêu của dự án

Ứng dụng công nghệ GIS với phần mềm ArcGIS, MapInfo để xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng 
xây dựng và giao thông, quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên rừng,… trong khu du lịch hồ Tuyền 
Lâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư và giới thiệu quảng bá, thu hút các nhà đầu 
tư vào Khu du lịch.

Kết quả thực hiện

1. Kết quả khảo sát và thu thập dữ liệu

Dự án đã tổng hợp và thu thập được một số hồ sơ, tài liệu, bản đồ, cụ thể như sau:

- 5 tờ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 Quy hoạch phân khu chức năng Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đính kèm 
Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 30/12/2003;

- 5 tờ bản đồ Hiện trạng tài nguyên rừng năm 2006, tỷ lệ 1/5000;

- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 đính kèm Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 28/5/2004 v/v Thu hồi đất 
và giao đất cho Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm quản lý với tổng diện tích 2.799 ha;

- Bản đồ phê duyệt phạm vi mở rộng Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, tỷ lệ 1/10.000, đính kèm Quyết 
định số 2989/QĐ-UB ngày 30/10/2007;

- 10 mảnh bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/10.000;

- 6 mảnh bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/5.000;

- Khoảng 50 mảnh bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/500;

- Khoảng 14 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/10.000 đính kèm Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/7/2006;

- Khoảng 300 mảnh bản vẽ khổ A3 thiết kế chi tiết hệ thống đường giao thông nhánh trái, nhánh 
phải, đường qua đập chính hồ Tuyền Lâm, đường Trúc Lâm Yên Tử, đường Trần Thánh Tông, 
đường nối cao tốc Liên Khương - Prenn;

- Khoảng 150 mảnh bản vẽ khổ A3 thiết kế chi tiết hệ thống thoát nước thải ngầm bám dọc theo 
hệ thống đường giao thông nhánh trái, nhánh phải, đường Trúc Lâm Yên Tử, đường nối cao tốc 
Liên Khương - Prenn;

- Khoảng 40 tờ bản đồ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và 1/2.000;

- Khoảng 30 giấy đăng ký kinh doanh và 34 giấy chứng nhận đầu tư;

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ARCGIS ĐỂ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ TRONG KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM, 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG
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- Hàng chục mảnh bản đồ thuê đất khổ A3, tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 của 30 dự án đầu tư;

- 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là các công trình khách sạn nghỉ dưỡng trên phạm vi 
dự án;

- Hàng chục mảnh bản đồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đính kèm là nội dung quyết định cho 
phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh.

- Khoảng 100 bản vẽ cấp phép xây dựng công trình khổ từ A4 đến A0 đính kèm nội dung giấy 
phép xây dựng (khổ A4) thể hiện chi tiết từng công trình xây dựng;

- Khoảng 1.000 bản vẽ khổ A4 đính kèm quyết định thu hồi đất lẻ của các hộ dân nằm rải rác trên 
toàn bộ Khu du lịch.

Như vậy, các bản đồ, tài liệu dự án thu thập được có nhiều chủng loại, kích cỡ; từ nhiều nguồn 
và phương pháp khác nhau.

2. Thiết kế mô hình, quy trình quản lý cơ sở dữ liệu

2.1. Thiết kế mô hình dữ liệu

Xác định nhu cầu quản lý tại Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, các lớp dữ liệu không gian, 
các bảng dữ liệu thuộc tính phản ảnh dữ liệu không gian, các dữ liệu thuộc tính liên quan được đưa 
vào mô hình dữ liệu.

Dữ liệu không gian gồm 15 lớp: Lớp Ranh_KDL_HoTuyenLam; Lớp DIAHINH;  Lớp RG DU_AN; 
Lớp Ranh_kdl_hotuyenlam; Lớp HOTUYENLAM;  Lớp GIAOTHONG; Lớp RUNG; Lớp QUYHOACH; 
Lớp CAPPHEPXAYDUNG; Lớp HOANCONG; Lớp CHUYENMUCDICH; Lớp THUHOIDAT; Lớp 
NUOCTHAI; Lớp TramBomNuocThai; Lớp CapDien.

Các bảng dữ liệu thuộc tính gồm: Bảng DuAnHinh; Bảng CongTrinhHinhAnh; Bảng DuAnGPXD; 
DuAnChoThueDat; Bảng DuAnChuyenMucDich; Bảng DuAnHoanCong.

2.2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS khu du lịch hồ Tuyền Lâm trên nền ARCGIS thực hiện theo quy 
trình sau:

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu trong môi trường ArcGIS
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3. Xây dựng bản đồ nền và các bản đồ chuyên đề

Cơ sở dữ liệu GIS Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được xây dựng đồng nhất trên dữ liệu nền, từ đó 
thành lập các bản đồ chuyên đề theo các yêu cầu quản lý. Các lớp bản đồ này được lưu trữ và quản 
lý thống nhất trong mô hình cơ sở dữ liệu chung có tên là GIS hồ Tuyền Lâm.  

Cơ sở dữ hiệu GIS hồ Tuyền Lâm gồm bản đồ nền dùng chung và các bản đồ chuyên đề.

4. Phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu

4.1. Mô hình phần mềm

Các công cụ phần mềm được thiết kế thành các khối chức năng của phần mềm

4.2. Lập trình công cụ quản lý và chức năng quản lý

Các chức năng cơ bản cho phép tương tác với bản đồ như: phóng to, thu nhỏ, di chuyển, thu vừa 
màn hình, xem thông tin đối tượng trên bản đồ…

5. Đào tạo, tập huấn

Dự án tổ chức đào tạo 2 phần mềm Mapinfo và ArcGis10; các cán bộ đã sử dụng thành thạo các 
phần mềm, cập nhật, khai thác tốt cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý.

Dự án đã cài đặt vận hành ổn định, chuyển giao toàn bộ nội dung ngôn ngữ lập trình công cụ ứng 
dụng, bàn giao giáo trình tập huấn cho cán bộ cơ quan chủ quản. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Tô Hiến Tiến

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trường Tiểu học Liêng Srônh, huyện Đam Rông

Mục tiêu của dự án

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ lọc nước dùng trong sinh hoạt và lọc nước uống tinh 
khiết bằng công nghệ lọc RO phù hợp nhu cầu sử dụng của học sinh, cán bộ tại khu bán trú;

- Xây dựng mô hình lọc nước cấp sinh hoạt 2 cột lọc composite;

- Xây dựng mô hình lọc nước uống tinh khiết RO công suất 50 lít/giờ;

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị; thông qua mô hình 
trình diễn làm cơ sở khoa học và thực tiễn để giới thiệu, phổ biến, nhân rộng mô hình lọc nước uống 
tinh khiết cho người dân.

Kết quả thực hiện

1. Khảo sát thu thập thông tin, tài liệu phục vụ dự án

Dự án tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, 
nước uống tinh khiết của đơn vị. Kết quả như sau:

- Về cơ sở hạ tầng: điểm Trường Đạ R’Măng cách trường chính 6 km, có 102 học sinh bán trú sử 
dụng nguồn nước cách trường 15 km chưa qua xử lý và sử dụng trực tiếp. Vì vậy, chất lượng nước 
không đảm bảo, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của học sinh tại trường. 

- Nhu cầu nước sinh hoạt cho khu vực nhà vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ khoảng 6-7 m3/ngày.

- Về nhu cầu sử dụng nước uống tinh khiết: đơn vị sử dụng nguồn nước uống đun sôi để nguội 
hoặc nước đóng chai của các cơ sở trên địa bàn.

2. Thiết kế mô hình

Dựa trên kết quả khảo sát thực trạng, nhu cầu của đơn vị, lựa chọn công nghệ phù hợp với hiện 
trạng cơ sở hạ tầng, nhu cầu sử dụng, nguồn nước đầu vào..., dự án tiến hành thiết kế mô hình lọc 
nước cấp sinh hoạt 2 cột lọc composite và mô hình lọc nước uống tinh khiết theo công nghệ RO làm 
cơ sở để triển khai thi công lắp đặt.

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC TINH KHIẾT,
 XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT PHỤC VỤ GIÁO VIÊN VÀ 

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊNG SRÔNH
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3. Triển khai xây dựng mô hình

Trên cơ sở thiết kế tổng thể của từng mô hình công nghệ, dự án tiến hành lắp đặt mô hình lọc 
nước sinh hoạt. Sau khi mô hình hoàn thiện sẽ sử dụng nguồn nước này phục vụ cho mô hình lọc 
nước uống tinh khiết theo công nghệ RO.

                            

4. Vận hành thử nghiệm

Các mô hình lắp đặt đúng thiết kế theo thuyết minh được phê duyệt, các vật liệu có xuất xứ rõ 
ràng, chất lượng cao.

Trên cơ sở kết quả theo dõi quá trình vận hành thử nghiệm các mô hình, đơn vị chuyển giao kỹ 
thuật, hướng dẫn cán bộ kỹ thuật của đơn vị vận hành, bảo dưỡng mô hình; thu thập mẫu nước 
uống tinh khiết sau xử lý để đánh giá chất lượng và đối chiếu với quy chuẩn hiện hành.

Tuy nhiên, mẫu nước sau khi qua 2 cột lọc composite có hàm lượng Fe không đạt tiêu chuẩn của 
nước sinh hoạt, có thể do quá trình lấy mẫu không đúng kỹ thuật nên dự án đã đem phân tích lại 
mẫu nước.

Kết quả phân tích lại mẫu nước sinh hoạt qua 2 cột lọc

Chỉ tiêu, đơn vị tính Kết quả Giới hạn xác định 
(LOD)

Yêu cầu chất lượng 
QCVN 01:2009/BYT Phương pháp

Hàm lượng Fe, mg/L KPH 0,028 0,3 TCVN 6177:1996

Sau khi có kết quả chất lượng và theo dõi chất lượng nước, các mô hình được đưa vào sử dụng 
trực tiếp tại đơn vị. 

Hình 1. Bản vẽ thiết kế mô hình lọc nước 
cấp sinh hoạt

Hình 2. Bản vẽ thiết kế mô hình lọc nước 
uống tinh khiết 50 lít/giờ

 Hình 3. Mô hình lọc nước cấp sinh hoạt Hình 4. Mô hình lọc nước tinh khiết RO
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5. Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật

Trên cơ sở các tài liệu về hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt và hệ thống lọc nước tinh khiết RO, 
công nghệ đã được hoàn thiện và áp dụng tại mô hình, dự án đã biên soạn tài liệu để tập huấn, 
chuyển giao cho cán bộ, người dân khu vực lân cận sử dụng. 

Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ về vận hành, bảo dưỡng toàn bộ  
hệ thống.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội

6.1. Hiệu quả kinh tế

Sử dụng nguồn nước từ mô hình giúp Trường giảm đáng kể chi phí so với sử dụng nước đun sôi 
để nguội hay nước đóng bình để uống hàng ngày, cụ thể:

Tùy từng cơ sở sản xuất, nước đóng bình có giá khoảng 15.000-20.000 đồng/bình. Năm học 
2016, số lượng học sinh là 200, chi phí mua nước lên 300.000-400.000/ngày, khoảng 4 triệu  
đồng/tháng, 40 triệu đồng/năm.

Mức chi phí lắp đặt cho cả 2 hệ thống lọc nước cấp sinh hoạt và nước uống tinh khiết tối đa 
khoảng 100 triệu đồng; chi phí bảo dưỡng, thay thế linh kiện (bơm, màng) khoảng 2 triệu đồng. Tuổi 
thọ của hệ thống tối thiểu là 10 năm. Vậy trung bình chi phí khoảng 12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chi 
phí điện năng vận hành hệ thống 1 năm khoảng: 15 Kw (công suất máy) x 2.500 đồng (giá điện nhà 
nước trung bình) x Công ty TNHH LTV Hợp Nhất 300 ngày (không tính những tháng hè) = 11,25 triệu 
đồng. Từ đó, tổng chi phí của 2 hệ thống khoảng 23 triệu đồng/năm. 

Từ những dữ liệu trên, mô hình lọc nước cấp sinh hoạt và mô hình lọc nước uống tinh khiết sử 
dụng công nghệ RO mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho trường, tiết kiệm chi phí phục vụ các nhu cầu 
thiết yếu khác, đồng thời giải quyết được nguồn nước đang sử dụng tại trường.

Ngoài ra, nước tinh khiết sử dụng công nghệ RO có thể được đóng bình loại lớn và đóng chai nhỏ 
loại 0,5 lít phục vụ cho giáo viên, học sinh tại trụ sở chính cách 6 km, góp phần tiết kiệm kinh phí cho 
công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả phục vụ của trường.

6.2. Hiệu quả về mặt xã hội, bảo vệ môi trường

- Sử dụng nước lọc tinh khiết qua hệ thống lọc RO đảm bảo vệ sinh an toàn, chất lượng được 
kiểm chứng theo quy định, đồng thời tạo sự an tâm, tin tưởng của cán bộ và học sinh lưu trú tại 
trường khi sử dụng;

- Mô hình lọc nước cấp sinh hoạt cung cấp nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, tắm giặt, nấu ăn 
của cán bộ và học sinh lưu trú; cung cấp nguồn nước đảm bảo cho mô hình lọc nước tinh khiết RO;

- Chất lượng nước của mô hình lọc nước tinh khiết RO đạt tiêu chuẩn theo Quy chuẩn QCVN 
6-1:2010/BYT, quy chuẩn về nước uống đóng chai, giảm nguy cơ bệnh tiêu hóa, loại bỏ các chất 
gây ô nhiễm, vi khuẩn, chì, asen, amip,… từ nước uống ngay trước khi sử dụng, do đó ngăn ngừa 
chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đối với cán bộ và học 
sinh tại trường;

- Góp phần phát triển nền công nghiệp sản xuất một số vật liệu của thiết bị lọc nước sinh hoạt và 
RO trong nước, đồng thời tạo việc làm cho người lao động, kỹ sư có trình độ chuyên môn  
phù hợp. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Liên Sơn

   và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Chuyển giao và tiếp nhận quy trình kỹ thuật trồng lúa nước; cà phê và cà phê xen vườn điều, cải 
tạo vườn điều, bơ xen cà phê, dứa xen điều.

- Xây dựng các mô hình.

- Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn kỹ thuật cho người dân.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

Từ thực tế canh tác nông nghiệp, các tiến bộ kỹ thuật triển khai trong vùng dự án, đơn vị chủ trì 
và đơn vị chuyển giao công nghệ đã biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để chuyển giao các quy 
trình kỹ thuật và đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng:

- Quy trình trồng lúa nước.

- Quy trình trồng và chăm sóc cà phê.

- Quy trình cải tạo vườn điều.

- Quy trình trồng và chăm sóc cây bơ.

- Quy trình trồng và chăm sóc cây dứa.

- Quy trình trồng và chăm sóc cây cam Canh.

2. Công tác đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn

Dự án đã đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở về kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, phòng 
trừ sâu, bệnh và thu hoạch cho các loại cây trồng: lúa, cà phê, điều, dứa, bơ, cam Canh.

Tổ chức 12 lớp tập huấn với 240 lượt người tham gia về kỹ thuật thâm canh lúa nước, kỹ thuật 
trồng mới cà phê ghép trong vườn điều, kỹ thuật cải tạo vườn điều cũ, kỹ thuật trồng bơ ghép xen 
cà phê, kỹ thuật trồng dứa xen vườn điều, kỹ thuật trồng cam Canh.

Tổ chức các hội nghị tham quan đầu bờ về kết quả đạt được của các mô hình. Thông qua đó, các 
nông hộ tham gia đã có đánh giá về kết quả canh tác theo hướng dẫn kỹ thuật của dự án (mô hình) 
và kinh nghiệm truyền thống.

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT
TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG, 
HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
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3. Kết quả xây dựng các mô hình

3.1. Mô hình trồng lúa nước năng suất 45-50 tạ/ha

Sau 3 vụ liên tiếp thực hiện mô hình thâm canh lúa nước (vụ Đông Xuân 2013-2014, Xuân Hè 
năm 2014, Thu Đông năm 2014) tại xã Đồng Nai Thượng cho thấy, năng suất lúa bình quân của  
3 vụ trong mô hình vượt 5 tấn/ha, cao hơn 29,3% so với canh tác truyền thống của người dân. 

Như vậy, dù chi phí đầu tư cao hơn các mô hình người dân đang áp dụng nhưng năng suất cao 
hơn, tổng thu của mô hình đạt 32,71 triệu đồng/ha, lãi 15,41 triệu đồng/ha; nếu tính cả công lao 
động đạt 21,01 triệu đồng/ha, cao hơn 7,35 triệu đồng so với các mô hình người dân đang áp dụng.

Kết quả thực hiện mô hình thâm canh lúa nước tại xã Đồng Nai Thượng cho năng suất lúa vượt 
11,8% so với mục tiêu đề ra.

3.2. Xây dựng mô hình trồng mới cà phê ghép, cà phê trồng xen trong vườn điều có năng 
suất thấp dần thay thế thành vườn cà phê phát triển tốt trong kỳ dự án

* Năm 2014: với 3,5 ha mô hình trồng cà phê, qua các số liệu cho thấy, tỷ lệ sống của cà phê đạt 
khá cao trong năm đầu, từ 87,5-97,8% (bình quân đạt 92,43%). Chiều cao cây đạt 0,90 m; đường 
kính tán 0,9 m; đường kính gốc 2,1 cm; bình quân 9,5 cặp cành/cây và 6,1 đốt/cành. Nhìn chung, 
trong 17 tháng đầu, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sâu, bệnh hại chính chủ yếu là rệp muội, rệp 
sáp, sâu ăn lá, vàng lá, rỉ sắt.

* Năm 2015: cà phê sau 21 tháng có tỷ lệ sống khá cao, chiếm 91,8%; chiều cao cây đạt trung 
bình 1,03 m; đường kính tán rộng 1,16 m; đường kính gốc 3 cm; bình quân 11,4 cặp cành/cây và 
8,2 đốt/cành.

So với năm 2014, sâu, bệnh hại cà phê năm 2015 có xu hướng tăng, tăng mạnh nhất là rệp sáp, 
bệnh vàng lá, bệnh rỉ sắt. Tuy nhiên, tỷ lệ gây hại ở mức thấp, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 
và phát triển của cà phê.

Như vậy, kết quả thực hiện mô hình trồng mới cà phê ghép xen trong vườn điều đã đạt kết quả 
tốt so với mục tiêu theo thuyết minh dự án đề ra. Tuy nhiên, để phát triển cà phê tại xã Đồng Nai 
Thượng, cần chú ý nguồn nước tưới cho cây vào mùa khô. 

3.3. Mô hình cải tạo vườn điều cũ năng suất đạt trên 12 tạ/ha

Do điều là cây lâu năm kết hợp với điều kiện đất đai, biện pháp canh tác giữa các hộ chưa đồng 
nhất nên sức sinh trưởng của cây điều giữa các hộ có sự sai khác.

Kết quả sau một năm triển khai, đường kính tán từ 6,58-8,78 m; số chồi/m2 mặt tán từ  
21,3-27,1; tỷ lệ chồi hữu hiệu từ 43,5-60,5% (tăng 24,17% so với ngoài mô hình); số quả/chùm từ  
2,4-4 quả/chùm (tăng 19,58% so với ngoài mô hình), nên năng suất trung bình của mô hình đạt  
1,23 tấn/ha, tăng 50,9% so với các vườn của người dân canh tác thông thường.

Với tổng doanh thu 29,85 triệu đồng, mô hình cải tạo vườn điều cũ cho lợi nhuận 14,03 triệu đồng; 
nếu tính công lao động, tổng lợi nhuận đạt 19,23 triệu đồng/ha/năm, tăng 21,8% so với mô hình 
người dân đang áp dụng.

Như vậy, kết quả thực hiện mô hình cải tạo vườn điều cũ tại xã Đồng Nai Thượng cho năng suất 
điều tăng 13,1% so với mục tiêu dự án đề ra.
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3.4. Xây dựng mô hình trồng bơ tại vườn cà phê, tại các hộ dân có đất vườn phát triển tốt 
trong kỳ dự án

Năm 2014, với 5,2 ha mô hình trồng, tỷ lệ sống của bơ đạt khá thấp do khô hạn, sâu, bệnh hại, 
người dân không chủ động nguồn nước tưới. Do cây trồng chưa có thời gian bén rễ nên tốc độ sinh 
trưởng ở giai đoạn đầu chậm; tỷ lệ sống từ 70-96,7% (bình quân đạt 81,9%); bình quân 339,8 lá/cây; 
chiều cao đạt 0,66 m; đường kính tán 0,7 m; đường kính gốc 1,6 cm; bình quân 6,1 cành cấp I/cây, 
7,3 cành cấp II/cây. Nhìn chung, trong năm đầu, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Bước đầu đánh 
giá cây bơ thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng tại xã Đồng Nai Thượng.

Trong năm đầu, sâu, bệnh hại chính chủ yếu là mối ăn rễ, bệnh thối gốc và sâu cuốn lá.

Sang năm thứ 2, cây bắt đầu bén rễ và dần thích nghi với điều kiện tự nhiên. Cây bơ sau trồng  
21 tháng có tỷ lệ sống trung bình 78,9%; bình quân 457,3 lá/cây; chiều cao cây 1,16 m; đường kính 
tán rộng 1,16 m; đường kính gốc 3,8 cm; bình quân 9 cành cấp I/cây, 12,2 cành cấp II/cây.

So với năm 2014, sâu, bệnh hại bơ năm 2015 có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ gây hại vẫn ở 
mức thấp, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây bơ.

Như vậy, kết quả mô hình đã chứng tỏ cây bơ sinh trưởng tốt và thích nghi trong điều kiện sinh 
thái tại xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, cần chú trọng các 
biện pháp tủ gốc giữ ẩm cho cây vào mùa khô. 

3.5. Mô hình trồng dứa xen dưới tán điều

Năm 2014, với 1 ha mô hình, qua kết quả theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây 
dứa cho thấy, tỷ lệ sống đạt rất cao trong năm đầu gieo trồng (bình quân đạt 99,6%); bình quân  
27,4 lá/cây; chiều cao 59,4 cm; đường kính tán 72,3 cm; chiều dài lá trung bình 43,1 cm. Nhìn chung, 
trong năm đầu, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Sâu, bệnh hại chính trong năm đầu chủ yếu là rệp sáp, thối nõn và thối rễ.

Sang năm thứ 2, tỷ lệ sống 98,6%; bình quân 34 lá/cây; chiều cao cây trung bình 64 cm; chiều dài 
lá 56 cm; đường kính tán 84 cm. Sau 20 tháng, cây bắt đầu ra hoa.

Sâu, bệnh hại dứa năm 2015 có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ gây hại vẫn ở mức nhẹ, không 
ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

Năm 2015, do chăm sóc đúng kỹ thuật nên các yếu tố cấu thành năng suất của cây dứa đạt được 
rất khả quan. Tỷ lệ cây có quả đạt 73,4%; đường kính quả 13,7 cm; chiều dài quả 23,3 cm; trọng 
lượng trung bình 1,52 kg/quả, năng suất đạt 43.974 kg/ha.

Sau 2 năm triển khai xây dựng mô hình trồng dứa dưới tán điều cho thấy, cây sinh trưởng, phát 
triển tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên và trình độ thâm canh của người dân xã Đồng Nai Thượng.

Với tổng doanh thu 219,7 triệu đồng, mô hình trồng dứa dưới tán điều cho lợi nhuận 62,9 triệu 
đồng; nếu tính công lao động, tổng lợi nhuận của mô hình đạt 70,1 triệu đồng/ha/năm.

3.6. Mô hình trồng cam Canh

Năm 2014, với 1 ha mô hình, kết quả theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây cam 
Canh cho thấy, tỷ lệ sống của cây thấp trong năm đầu gieo trồng (bình quân 75,2%), do thời tiết 
khô hạn kéo dài, nông dân không chủ động nguồn nước tưới; bình quân 438,5 lá/cây; chiều cao  
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56,6 cm; đường kính tán 50,3 cm; đường kính gốc 1,6 cm; trung bình 5,6 cành cấp I/cây, 17,3 cành 
cấp II/cây. Nhìn chung, trong năm đầu, cây sinh trưởng và phát triển ở mức độ trung bình.

Sâu, bệnh hại chính chủ yếu là sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh và sâu ăn lá. Do nông dân chưa chủ 
động thăm vườn, phát hiện sớm sâu hại và dùng thuốc bảo vệ thực vật kịp thời đã ảnh hưởng đến 
sinh trưởng và phát triển của cây cam Canh.

Sang năm 2015, tỷ lệ sống đạt 75%; bình quân 548,8 lá/cây; chiều cao 82,1 cm; chiều rộng tán 
64,6 cm; đường kính gốc 2,8 cm; trung bình 6,6 cành cấp I/cây, 21,4 cành cấp II/cây.

Sâu, bệnh hại cam Canh năm 2015 có xu hướng tăng nhẹ; tăng mạnh nhất là sâu ăn lá.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế

Do một số mô hình đang ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, nên doanh thu trong khoảng thời gian thực 
hiện của dự án được tính trên các đối tượng cây trồng thuộc mô hình thâm canh lúa nước và cải 
tạo vườn điều cũ.

- Theo phương thức lấy công làm lãi thì lợi nhuận:

+ Mô hình thâm canh lúa nước: 21.009,50 triệu đồng/ha/vụ;

+ Mô hình cải tạo vườn điều cũ: 17.834,8 triệu đồng/ha/năm.

- Bằng sản lượng: 

+ Lúa nước: diện tích năm 2015 khoảng 27,5 ha, năng suất khoảng 30 tạ/ha; áp dụng kỹ thuật, 
giống mới, năng suất khoảng 50,33 tạ/ha. Như vậy, sản lượng lúa đạt 1.384,1 tấn/vụ/năm.

+ Vườn điều: với diện tích 925 ha, nếu được cải tạo và áp dụng kỹ thuật thâm canh, năng suất 
đạt 12,93 tạ/ha, sản lượng điều đạt 11.96 tấn.

Cùng với cây điều và cây lúa nước, nếu trồng xen được cây ăn trái dưới tán điều và vườn cà phê 
sẽ phát triển được vùng nguyên liệu dứa tập trung; có cơ hội thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế 
biến tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

4.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả đạt được của dự án đã chứng minh hiệu quả và khả năng thích nghi của một số cây trồng 
mới tại địa phương. Qua đó, thay đổi dần nhận thức của nông dân trong cơ cấu cây trồng của nông 
hộ, giảm áp lực di cư lao động tự do từ nông thôn đến thành thị, góp phần ổn định kinh tế - xã hội 
vùng dự án.

4.3. Hiệu quả môi trường

Khu vực triển khai dự án nằm trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Cát Tiên, hiện tượng phá rừng 
làm rẫy mở rộng diện tích có chiều hướng gia tăng. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 
là một trong những giải pháp tối ưu để giảm hiện tượng phá rừng làm rẫy và đất trống đồi núi trọc. 
Chính vì vậy, các mô hình trong dự án góp phần nâng cao tính bền vững về môi trường đất sản xuất, 
giảm thiểu thoái hóa đất. 
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