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CHỌN LỌC, DI THỰC, BÌNH TUYỂN VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG 
MỘT SỐ GIỐNG BƠ NĂNG SUẤT CAO VÀ CHẤT LƯỢNG TỐT 

TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Minh Điện

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn 
quả Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất bơ tại Lâm Đồng. Thông qua các buổi hội thảo 
tham vấn điều tra, khảo sát tại các vùng trồng bơ để phát hiện những cây bơ có triển vọng năng suất 
cao, phẩm chất tốt, sinh trưởng ổn định, từ đó làm cơ sở để đánh giá, chọn lọc những cây bơ đầu 
dòng nhằm đa dạng hóa các dòng bơ cho năng suất, chất lượng tốt tại Lâm Đồng.

- Tuyển chọn 7 cây bơ đầu dòng và di thực, trong đó ít nhất 2 dòng bơ di thực; 1-2 cây trái vụ 
cho năng suất cao, phẩm chất trái tốt làm cây đầu dòng phục vụ công tác phát triển bộ giống bơ tại  
Lâm Đồng.

- Xây dựng 0,15 ha vườn nhân chồi và 0,05 ha vườn sản xuất giống nhằm đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu và cung ứng giống bơ tốt cho người trồng bơ.

- Khảo nghiệm tính thích ứng của các dòng bơ di thực, bình tuyển trong điều kiện trồng xen canh 
với cây cà phê tại 4 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Xác định mật độ trồng 
xen phù hợp.

- Hoàn thiện quy trình chăm sóc, bảo tồn các cây bơ đã bình tuyển. Tổ chức 2 lớp tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

Kết quả nghiên cứu

1. Điều tra, đánh giá hiện trạng tình hình sản xuất bơ tại Lâm Đồng; tham vấn tại các vùng 
trồng bơ để phát hiện những cây bơ có triển vọng năng suất cao, phẩm chất tốt, sinh trưởng 
ổn định nhằm định hướng cho việc tuyển chọn các cây bơ đầu dòng

1.1. Điều tra, đánh giá hiện trạng tình hình sản xuất bơ tại Lâm Đồng

Diện tích trồng bơ tập trung tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đức 
Trọng; thu hoạch 1 vụ/năm. Thời điểm ra hoa từ tháng 10-12 năm trước; thu hoạch trái từ tháng 5-7 
năm sau. 

Cây bơ chủ yếu được trồng xen; đất trồng đa phần là đất bazan (chiếm 59,9%), đất cát pha chiếm 
20,2%. Các hộ dân chủ yếu trồng bơ hạt (92,3%), bơ ghép (7,7%).

Nguồn nước tưới cho cây bơ lấy từ giếng, ao, hồ. Trong mùa khô, tưới trung bình 3 lần, khoảng 
63 lít/lần.
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Sâu, bệnh hại chính là rầy bông, bọ xít muỗi, sâu ăn lá, sâu đục cành, bệnh thán thư, chấm xám, 
ghẻ trái, nấm hồng rỉ sắt, thối rễ… Các loại thuốc sử dụng để trừ sâu là Basudin, Bi 58, Bassa, 
Actara…; thuốc trừ bệnh ít được các nông hộ sử dụng. 

Trước đây, cây bơ được trồng bằng hạt nên năng suất, phẩm chất, chất lượng chưa cao, giá bán 
thấp. Những năm gần đây, chủ yếu sử dụng giống ghép được nhân giống từ các giống bình tuyển 
đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá bán sản phẩm.

1.2. Tham vấn, điều tra tại các vùng trồng bơ để phát hiện những cây bơ có triển vọng năng 
suất cao, phẩm chất tốt, sinh trưởng ổn định nhằm định hướng cho việc tuyển chọn các cây 
bơ đầu dòng

1.2.1. Quá trình điều tra

Thông qua quá trình tham vấn các trung tâm, phòng Nông nghiệp các huyện và các kênh thông 
tin khác như Hội Nông dân xã, thương lái thu mua bơ, hộ chuyên trồng bơ…, đề tài đã định hướng 
các địa điểm có cây bơ giống tốt, năng suất cao, chất lượng ổn định để tiến hành điều tra, khảo sát.

Thời gian điều tra: tháng 4-6/2014.

Quy mô điều tra: 100 hộ (100 phiếu điều tra).

Địa điểm điều tra: thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Lâm 
Hà, Đơn Dương.

1.2.2. Kết quả điều tra cây bơ giống tốt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

* Tuổi cây và nguồn gốc giống

- Số cây trong độ tuổi từ 10-20 năm chiếm 44%; số cây còn non chiếm tỷ lệ 32%; số cây trên  
20 năm tuổi chiếm 24%; cá biệt, một số cây trên 30 năm tuổi vẫn sinh trưởng tốt và cho năng suất 
rất cao (400-700 kg/cây).

- Về nguồn gốc giống, đa số cây bơ trong diện điều tra là cây bơ hạt do người dân tự chọn và 
gieo trồng làm bờ ranh hoặc bóng mát (chiếm 96% tổng số cây điều tra); còn lại do một số hộ dân tự 
sưu tầm, lấy mầm các cây bơ ngon về ghép tại vườn nhà. Các cây bơ ghép này đều có độ tuổi dưới  
10 năm và bắt đầu đi vào thời kỳ cho quả ổn định.

* Đánh giá về khả năng sinh trưởng 

- Đường kính gốc, năng suất và mùa vụ

+ Tùy thuộc vào độ tuổi cây, đặc điểm sinh trưởng mà số liệu về đường kính gốc (được đo cách 
mặt đất 1 m) của những cây bơ điều tra có sự khác nhau. Cụ thể, 9% số cây có đường kính gốc 
dưới 20 cm; 36% có đường kính gốc trung bình (từ 20-35 cm); số cây đại thụ (đường kính gốc trên 
35 cm) chiếm số lượng nhiều nhất (55%).

Những cây bơ điều tra có mức độ phân cành đều, khả năng sinh trưởng tốt.

+ Năng suất và mùa vụ: 18% số cây điều tra có năng suất dưới 100 kg, chủ yếu tập trung ở những 
cây có độ tuổi dưới 10 năm hoặc cây đã vào giai đoạn cho quả ổn định nhưng khả năng đậu trái 
không cao; 51% số cây cho năng suất trung bình khoảng 100-200 kg; 31% số cây cho năng suất 
trên 200 kg.

+ Về đặc tính mùa vụ: 71% cây cho trái chính vụ; 25% cây trái vụ; 4% cây cho trái rải vụ.
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* Đánh giá về chất lượng những cây bơ giống tốt

- Mẫu mã trái, màu sắc khi chín, trọng lượng trái

+ 8% số cây bơ điều tra cho trái dài; 2% cây cho trái thuôn dài; 41% cây cho trái dạng bầu dài; 
49% cây cho trái dạng bầu tròn. 

+ Trong số cây bơ điều tra, có 56 cây cho trái chín xanh hoặc xanh vàng; 44 cây có trái chín tím.

+ Trọng lượng trung bình/trái rất khác nhau ở những cây được điều tra, trong đó, cây có trái từ 
300-500 g chiếm 64%; dưới 300 g chiếm 26%; trên 500 g chiếm 10%. 

* Tình hình sâu, bệnh hại và giá bán

Do trồng rải rác trong vườn cà phê và được quan tâm chăm sóc nên tỷ lệ sâu, bệnh ở các cây bơ 
điều tra tương đối thấp. Tỷ lệ cây bị sâu hại là 20%, bị bệnh hại là 9%. Các loài sâu hại chính như 
sâu ăn lá, sâu đục cành, bọ xít muỗi, rệp trắng, rệp đen, rầy... Bệnh hại chính gồm thán thư, chấm 
xám, ghẻ trái, nấm hồng rỉ sắt, rụng trái non, thối rễ, phồng lá, phấn trắng...

Tại thời điểm điều tra, nhu cầu tiêu dùng trái bơ cao nên giá bán dao động lớn, tùy thuộc vào mẫu 
mã, chất lượng và mùa vụ. Có 36,6% số cây bán với giá dưới 15.000 đồng/kg; 40,9% bán với giá từ 
15.000-20.000 đồng/kg; 22,5% có giá trên 20.000 đồng/kg. 

2. Di thực một số dòng bơ tốt ở các tỉnh; chọn lọc, bình tuyển những cây bơ của Lâm Đồng 
có triển vọng năng suất cao, chất lượng trái tốt làm cây đầu dòng

2.1. Di thực các cây bơ giống tốt

Qua các số liệu thực tế và thông tin thu thập được, đề tài đã quyết định di thực 2 giống bơ BXM1-X 
và BXM2-X có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk về trồng khảo nghiệm tại Lâm Đồng.

Các chỉ tiêu đánh giá 2 giống bơ di thực BXM1-X và BXM2-X được đánh giá trực tiếp theo các chỉ 
tiêu trên cây bơ đầu dòng BXM1-X (CĐD.BO.41.11) và BXM2-X (CĐD.BO.41.12).

2.2. Chọn lọc, bình tuyển những cây bơ của Lâm Đồng có triển vọng năng suất cao, chất 
lượng trái tốt làm cây đầu dòng

2.2.1. Tổ chức hội thi bình tuyển

Năm 2014, đã tổ chức hội thi bình tuyển cây bơ giống tốt. Kết quả đã trao 6 giải (gồm 1 giải nhất, 
1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích) cho các cây bơ có những đặc tính vượt trội như sinh trưởng 
và phát triển tốt, năng suất cao và ổn định; chất lượng ngon, mẫu mã đẹp; đặc biệt 5 cây cho quả 
trái vụ gồm các cây bơ BLĐ/041, BLĐ/045, BLĐ/046, BLĐ/047, BLĐ/056.

2.2.2. Hoàn tất chứng nhận cây bơ đầu dòng cho những cây bơ đạt giải

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chứng nhận cây bơ 
đầu dòng và ra quyết định công nhận 6 cây bơ (LĐ/041, BLĐ/045, BLĐ/046, BLĐ/047, BLĐ/056, 
BLĐ/043) là cây đầu dòng vào tháng 10/2014. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ sở sản xuất 
giống và nông hộ khai thác nguồn vật liệu phục vụ công tác phát triển giống, đồng thời góp phần lưu 
giữ, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, làm phong phú bộ giống bơ của tỉnh Lâm Đồng.

2.2.3. Phân tích chất lượng trái của những cây bơ đầu dòng

Hàm lượng dinh dưỡng trong trái bơ khi phân tích tại các thời điểm khác nhau trong năm sẽ cho 
kết quả khác nhau; có sự khác biệt cao, thấp rõ rệt giữa các dòng bơ được bình tuyển tại Lâm Đồng. 
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Dòng bơ cho tỷ lệ thịt trái nhiều nhất là BLĐ/043 (86,4%); hàm lượng đường cao nhất là BLĐ/046; 
hàm lượng lipid, năng suất cao nhất là BLĐ/034.

2.2.4. Theo dõi sinh trưởng, phát triển, năng suất của những cây bơ đầu dòng

Đề tài tiếp tục tiến hành theo dõi và thu thập số liệu về khả năng sinh trưởng, phát triển, tập tính 
ra hoa, thời điểm ra hoa, năng suất, chất lượng của 6 cây bơ đã được công nhận là cây đầu dòng 
để làm căn cứ cho việc xây dựng quy trình chăm sóc và bảo tồn các giống bơ đã bình tuyển và công 
nhận là cây đầu dòng. 

Theo dõi 3 năm liên tiếp, các cây bơ đầu dòng có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, không bị 
sâu, bệnh hại, trọng lượng và năng suất trái ổn định.

3. Xây dựng vườn nhân chồi và vườn sản xuất giống

3.1. Xây dựng vườn nhân chồi

Địa điểm mô hình: hộ bà Lê Thị Bảo Yến (thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). 

Diện tích mô hình: 0,15 ha.

Mật độ trồng: 444 cây/ha, gồm 2 giống di thực và 6 dòng bình tuyển.

3.1.1. Chiều cao cây qua các đợt theo dõi

Trong suốt quá trình theo dõi sự tăng trưởng chiều cao cây (3 năm) tại mô hình vườn nhân chồi 
cho thấy, các cây bơ giống tốt đã qua bình tuyển, được quan tâm chăm sóc nên tăng trưởng chiều 
cao tốt và ổn định qua từng thời điểm theo dõi. Sự tăng trưởng chiều cao của 2 giống bơ di thực 
BXM1-X và BXM2-X cho thấy khả năng sinh trưởng phù hợp với điều kiện tại Lâm Đồng.

3.1.2. Đường kính gốc qua các đợt theo dõi

Sự tăng trưởng đường kính gốc của các dòng bơ tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng chiều cao 
cây. Trong đó, dòng bơ BLĐ/056 tăng trưởng đường kính gốc ổn định và lớn nhất trong các dòng  
theo dõi.

3.1.3. Chiều dài cành cấp I, số cành hữu hiệu và khả năng cho khai thác chồi

- Chiều dài cành cấp I của các dòng bơ theo dõi tại mô hình tăng dần theo thời gian. Sự gia tăng 
chiều dài cành cấp I ở các đợt theo dõi 1, 2 giữa các dòng bơ có sự khác biệt không quá lớn. Tại 
đợt theo dõi 3, 4, 5, sự khác biệt này bắt đầu rõ nét hơn. Trong đó, các giống bơ di thực BXM1-X 
và BXM2-X có chiều dài cành cấp I lớn nhất; các giống BLĐ/043, BLĐ/045, BLĐ/047 ở nhóm trung 
bình; các dòng BLĐ/041, BLĐ/046, BLĐ/056 có chiều dài ngắn nhất. Chỉ tiêu này liên quan đến số 
lượng chồi ghép có thể sử dụng; với các dòng bơ có chiều dài cành càng lớn, số lượng chồi ghép 
sử dụng càng nhiều.

- Sau 2 năm trồng, số lượng cành hữu hiệu có sự khác biệt, dòng bơ BLĐ/056 có số cành hữu 
hiệu nhiều nhất trong các dòng theo dõi. Dòng bơ BLĐ/045, giống bơ di thực BXM1-X và BXM2-X 
có số cành hữu hiệu trung bình; dòng BLĐ/041, BLĐ/043, BLĐ/047 có số cành hữu hiệu thấp nhất.

Tại đợt theo dõi thứ 5 vào tháng 12/2016, dòng bơ BLĐ/056 có sự sinh trưởng mạnh nhất với 
sự gia tăng cành hữu hiệu cao nhất (32 cành/cây). Các dòng bơ cho số cành hữu hiệu ít nhất là 
BLĐ/045, BLĐ/041.



5Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

- Khả năng cho khai thác chồi ghép của các cây bơ đầu dòng trên mô hình phụ thuộc vào độ tuổi, 
khả năng sinh trưởng, phát triển và tình hình sâu, bệnh hại trên cây. Trong đó, chỉ tiêu chính là số 
cành hữu hiệu có trên cây. 

Qua theo dõi, số cành hữu hiệu trung bình ở các dòng bơ trên mô hình vào năm thứ 2, 3 sau trồng 
đạt 21 và 29 cành/cây; có 2-4 chồi ghép/cành. Trong đó, dòng bơ BLĐ/056 cho khả năng khai thác 
chồi ghép lớn nhất với 32 cành hữu hiệu/cây.

3.1.4. Tình hình sâu, bệnh hại

Tại mô hình vườn nhân chồi, các dòng bơ theo dõi có khả năng kháng chịu sâu, bệnh rất tốt; được 
thường xuyên chăm sóc, quản lý tốt nên không thấy xuất hiện các loài sâu, bệnh hại.

3.2. Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc vườn nhân chồi các giống bơ đầu dòng và khai 
thác chồi ghép

Từ kết quả thu được trong quá trình triển khai các nội dung, đề tài đã xây dựng và biên soạn dự 
thảo quy trình trồng, chăm sóc vườn nhân chồi các giống bơ đầu dòng và khai thác chồi ghép. 

Tổ chức 1 buổi hội thảo nhằm thu thập ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, nông 
dân có nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình nói trên.

3.3. Xây dựng vườn sản xuất giống

Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả  
Lâm Đồng.

Diện tích mô hình: 0,05 ha; quy mô 20.000 bầu ươm/năm; vườn sản xuất giống là nhà kính có bố 
trí hệ thống tưới, lưới che ánh sáng…

Hiệu quả của vườn sản xuất giống: 

- Vụ ươm năm 2014-2015: gieo ươm 20.000 cây; xuất vườn 14.800 cây (đạt 74%). 

- Vụ ươm năm 2015-2016: gieo ươm 20.000 cây; xuất vườn 15.000  (đạt 75%). 

Vườn sản xuất giống được xây dựng vừa nhằm sản xuất cây bơ giống chất lượng cao phục vụ 
nông dân; mặt khác còn sử dụng để bố trí 2 thí nghiệm nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ 
lệ cây xuất vườn và tốc độ sinh trưởng của cây con trong vườn ươm.

4. Khảo nghiệm tính thích ứng của các dòng bơ di thực và bình tuyển trên các vùng sinh 
thái khác nhau

Qua các số liệu thể hiện sự biến thiên về chiều cao cây, đường kính gốc, chiều dài cành cấp I, số 
cành hữu hiệu của 8 dòng bơ di thực, bình tuyển và 1 dòng bơ đối chứng qua các đợt theo dõi tại 
các mô hình cho thấy, hầu hết các dòng bơ chọn lọc và di thực đều sinh trưởng và phát triển khá tốt. 
Khả năng thích nghi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của các dòng bơ chọn lọc và di thực khi trồng 
tại 4 vùng sinh thái khác nhau đều thể hiện tính thích nghi cao. Trong đó, vùng sinh thái Bảo Lâm, Di 
Linh phù hợp nhất đối với sự sinh trưởng, phát triển của các dòng bơ.

Với 6 dòng bơ chọn lọc, 2 dòng bơ di thực được trồng trên mỗi mô hình, sau 3 năm trồng, 
chăm sóc và theo dõi, các dòng bơ này đều thể hiện sự khác biệt về đặc điểm giống. Các dòng bơ 
BLĐ/056, BLĐ/043, BXM1-X, BLĐ/036 qua các đợt theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển 
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(chiều cao cây, đường kính gốc, chiều dài cành cấp I, số cành hữu hiệu) đều vượt trội hơn so với 
các dòng bơ còn lại (với đặc điểm sinh trưởng khỏe mạnh, khả năng phân cành nhanh, tán phân bố 
đồng đều) khi so sánh trên cùng mô hình trồng khảo nghiệm cũng như khi so sánh tổng thể trên các 
mô hình khảo nghiệm trên các vùng sinh thái khác nhau.

Sau 3 năm trồng, các dòng bơ chọn lọc và di thực đã bắt đầu ra hoa và cho thu hoạch vụ trái đầu 
tiên với khoảng 50% số cây trồng tại mô hình cho trái bói. 

Theo đánh giá bước đầu, các dòng bơ chọn lọc, di thực trồng khảo nghiệm tại các mô hình đều 
sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, khả năng kháng chịu sâu, bệnh hại tốt. Các đặc điểm di truyền về 
giống như màu sắc lá, khả năng phân cành, hình dạng tán, màu sắc, hình dạng và chất lượng trái 
không phát hiện có điểm khác biệt so với các cây bơ mẹ đầu dòng.

5. Hoàn thiện quy trình chăm sóc, bảo tồn các cây bơ đã bình tuyển và chuyển giao kỹ thuật 
cho nông dân

Từ kết quả thu thập được trong quá trình nghiên cứu, kế thừa quy trình kỹ thuật canh tác cây bơ 
ghép, đề tài đã hoàn thiện và biên soạn dự thảo quy trình chăm sóc và bảo tồn cây bơ đầu dòng 
nhằm bảo tồn nguồn gen, khai thác trái và mầm ghép một cách hợp lý và cho hiệu quả cao nhất. 

Nội dung bổ sung, hoàn thiện quy trình gồm: khái niệm cây bơ đầu dòng, mục đích chăm sóc, bảo 
tồn cây bơ đầu dòng; kỹ thuật bón phân phù hợp với mục đích khai thác chồi và trái trên cây bơ đầu 
dòng; kỹ thuật cắt tỉa, loại bỏ cành vô hiệu nhằm tăng hiệu quả khai thác chồi trên cây đầu dòng; kỹ 
thuật khai thác chồi ghép trên cây bơ đầu dòng: thời điểm khai thác, cách khai thác với từng mục 
đích (ghép cải tạo, ghép tập trung trong vườn ươm), thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, tiêu chuẩn chồi ghép, định mức khai thác và phương pháp bảo quản chồi ghép.

Đề tài đã tổ chức 1 buổi hội thảo nhằm thu thập ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản 
lý, nông dân có nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình; 1 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ 
thuật chăm sóc và bảo tồn cây bơ đầu dòng cho các hộ dân có cây bơ đầu dòng cũng như các hộ 
trồng bơ trên địa bàn. 



7Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

Chủ nhiệm đề tài: Thân Thị Ngụ

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của đề tài

- Hoàn thiện quy trình xác định Rutin trong hoa Hòe bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp.

- Xác định hàm lượng Rutin, so sánh đánh giá hàm lượng Rutin trong hoa Hòe trồng tại Lâm Đồng 
với kết quả đã biết ở một số vùng của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả về sinh trưởng và phát triển của cây Hòe

Sau 12 tháng trồng, cây Hòe sinh trưởng, phát triển về chiều cao cây, đường kính tán chậm; từ 
tháng thứ 15 trở đi, sự phát triển mạnh hơn so với thời gian đầu.

Theo đánh giá ban đầu, cây Hòe thích hợp với vùng đất có độ ẩm cao, trồng xen vườn cà phê 
phát triển tốt hơn vườn chè. Sâu, bệnh hại cây Hòe là bệnh khô cành, khô cây (thán thư); sâu  
đục thân.

Tháng 7/2014, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Di Linh đã cho một số hộ dân trồng thử và xen 
trong vườn cà phê với số lượng khoảng 200 cây. Sau 3 năm xây dựng mô hình, cây đã ra hoa và 
cho thu hoạch. Nụ hoa được phát triển ở đầu cành tạo thành chùm nụ. Sau 7-12 ngày, nở hoa; sau 
5-7 ngày, hoa bắt đầu có hiện tượng héo rụng. Đến nay, cây che bóng vườn cà phê có tỷ lệ ra hoa 
cao nhất đạt 19,23%; ở vườn chè đạt 0,94%.

Tháng 6/2016, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã triển khai trồng thử 
trên địa bàn huyện các Bảo Lâm, Lâm Hà, Di Linh. Sau 1 năm phát triển, cây cho hoa bói nhưng tỷ 
lệ nở rất thấp. Ở mỗi mô hình, tỷ lệ nở hoa ở mỗi cây khác nhau do tốc độ sinh trưởng, phát triển 
cây Hòe khác nhau.

2. Hoàn thiện quy trình xác định Rutin

Xác định Rutin trong nụ Hòe bằng thiết bị sắc ký lỏng hiệu năng cao sẵn có tại phòng thí nghiệm 
của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đề tài đã khảo sát một số thông số thiết 
bị, thẩm định giá trị sử dụng của phương pháp và cho kết quả:

- Tỷ lệ dung môi pha động: MeOH : Acid acetic = 60 : 40.

- Tốc độ dòng: 1 mL/phút.

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG RUTIN TỪ HOA HÒE 
TRỒNG TẠI LÂM ĐỒNG TRÊN CƠ SỞ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH 

XÁC ĐỊNH RUTIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP
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- Nhiệt độ cột: 30oC.

- Giới hạn phát hiện (LOD): 2 mg/L.

- Giới hạn xác định (LOQ): 6 mg/L.

- Khoảng tuyến tính: từ 6-500 mg/L.

- Kết quả khảo sát độ ổn định: thời gian lưu sai số 0,18%; chiều cao pick cho sai số tương  
đối 4,4%.

- Kết quả đánh giá độ thu hồi: từ 95-108%.

- Độ lặp lại: 1,8%; độ tái lặp: 2,6%.

Qua đó, đề tài đã hoàn thiện quy trình tổng quát xác định hàm lượng Rutin trong nụ Hòe.

3. Kiểm tra độ chính xác của phương pháp

Kiểm tra độ chính xác của phương pháp thông qua mẫu kiểm tra thêm chuẩn (biết trước hàm 
lượng) cho độ lệch nhỏ hơn 1%. Từ kết quả này, so sánh với bảng đánh giá của EURACHEM ở 
mức hàm lượng Rutin có trong mẫu trên 10%, độ lệch chuẩn chấp nhận được 1,8%, trong khi kết 
quả thực hiện ở trên cho độ lệch nhỏ hơn 1%. Như vậy, phương pháp áp dụng có độ chụm hay độ 
chính xác đạt yêu cầu.

4. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và kết quả phân tích xác định

Đề tài đã thực hiện lấy mẫu 3 đợt, với 13 mẫu tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và thành 
phố Bảo Lộc.

Từ kết quả phân tích xác định hàm lượng Rutin trên khối lượng nụ Hòe khô cho thấy, các cây Hòe 
lâu năm cho hàm lượng Rutin cao hơn so với các cây Hòe mới trồng; hàm lượng Rutin trong nụ Hòe 
được trồng ở các huyện và thành phố Bảo Lộc cho hàm lượng tương đồng, chênh lệch không đáng 
kể, dao động từ 17-23%. Do thời gian trồng Hòe từ 1-3 năm nên chỉ mới ra hoa bói, chưa nở rộ, vì 
vậy, lượng mẫu lấy còn quá ít. Qua đó, chưa thể đánh giá hàm lượng Rutin trong hoa Hòe trồng tại 
Lâm Đồng

5. So sánh, đánh giá kết quả

Xử lý thống kê kết quả phân tích 13 mẫu nụ Hòe được trồng thử nghiệm ở các mô hình trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng cho thấy, hàm lượng Rutin trong nụ Hòe trồng ở Lâm Đồng thấp hơn các tỉnh, 
thành khác trong cả nước. Như vậy, hàm lượng Rutin phụ thuộc nhiều vào yếu tố như giống, khí hậu, 
thổ nhưỡng, điều kiện chăm sóc và có khoảng dao động rất lớn tùy theo từng vùng, miền. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Văn Toàn

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của cây ca cao tại các vùng sinh 
thái của tỉnh Lâm Đồng.

- Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc cây ca cao có áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, sử dụng 
sinh vật có ích và thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường. Đề xuất các biện pháp cần tác 
động để nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây ca cao.

- Thực hiện mô hình chăm sóc cây ca cao phù hợp đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng và chuyển 
giao cho nông dân.

Kết quả nghiên cứu

1. Điều tra, đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và hiệu quả kinh tế của cây ca cao tại 
các vùng sinh thái của tỉnh Lâm Đồng

1.1. Tình hình canh tác ca cao tại các vùng sinh thái

1.1.1. Quy mô diện tích và nguồn giống các hộ trồng ca cao

Qua điều tra tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông cho thấy, các hộ trồng ca cao 
có quy mô nhỏ. Diện tích từ 0,1-0,4 ha chiếm 46,7%; từ 0,5-0,8 ha chiếm 29,3%; lớn hơn 1 ha đạt 
24%. Trong đó, tại Đạ Tẻh, số hộ có quy mô nhỏ chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 

Nguồn giống trồng ca cao chủ yếu từ các dự án ACDI/VOCA, WWF Greater Mekong Viet Nam 
đầu tư, các chương trình chuyển đổi giống cây trồng, chương trình 135, chương trình giảm nghèo 
nhanh bền vững. Rất ít nông hộ tự đầu tư kinh phí để mua giống trồng (toàn tỉnh chỉ có 19 ha đã 
trồng năm 2012).

1.1.2. Tuổi vườn trồng

Cây ca cao được trồng từ năm 2004 đến nay, phổ biến từ năm 2009-2010, hiện đang trong thời 
kỳ kinh doanh chiếm 100%; được trồng tại 3 huyện phía Nam. Sản phẩm sau thu hoạch được các 
công ty, tư thương thu mua toàn bộ; đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng dự án phát triển cây ca cao 
tại các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh.

1.1.3. Các giống ca cao trồng tại các vùng sinh thái

Hiện nay, các giống ca cao trồng chủ yếu tại các vườn là TD3, TD6, TD8, TD10. Đây là các giống 
được đánh giá thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Lâm Đồng.

1.2. Tình hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng, phát triển cây ca 
cao tại Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÂY CA CAO 
ĐỐI VỚI VÙNG SINH THÁI Ở LÂM ĐỒNG
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1.2.1. Phương thức trồng, đất trồng, chế độ tưới nước

Qua điều tra cho thấy:

- Đất đai, địa hình: tất cả vườn ca cao được trồng tại các vùng đất đỏ vàng, đất xám và đất phù 
sa; đa số phát triển tốt trên đất bằng phẳng có độ dốc < 5o. 

- Thổ nhưỡng: pH thích hợp nhất để trồng ca cao từ 5,0-6,5. Từ điều tra thực tế tại các vườn, pH 
dao động từ 4,5-5,6. Đây là đặc điểm cần chú ý để bổ sung vôi vào đất vừa điều chỉnh pH đất, vừa 
tạo điều kiện cho hoạt động sinh học trong đất xảy ra thuận lợi, nhất là đối với các vi sinh vật sống 
tự do cố định đạm không thích hợp với môi trường chua, đồng thời hạn chế hoạt động của chúng. 

- Chế độ nước tưới và hệ thống nước tưới: 100% số hộ đều có tưới nước cho cây ca cao trong 
mùa khô; hệ thống nước tưới tại các vùng sinh thái điều tra rất thuận lợi cho việc tưới cho cây ca cao. 

1.2.2. Điều tra, đánh giá tình hình canh tác của nông dân

- Về mật độ trồng: có 60-85% vườn trồng với mật độ 400-600 cây/ha. 

- Trồng cây che bóng: 100% nông dân trồng ca cao được điều tra có trồng cây che bóng, trồng 
xen cây ca cao dưới tán điều và cây ăn trái. 

- Tỉa cành, tạo tán: ở các vườn tốt, có 40% nông dân tỉa cành hơn 5 lần/năm; vườn trung bình, 
có 60% tỉa cành 1-3 lần/năm; vườn kém, có 55% không tỉa cành, tỉa cành 1-3 lần/năm chiếm 40%.

- Biện pháp tủ gốc: qua điều tra, 85% nông dân áp dụng biện pháp tủ gốc vào mùa khô ở các vườn 
cho năng suất cao; ở các vườn trung bình là 65%; ở các vườn kém chỉ có 30% nông dân áp dụng.

- Chế độ phân bón: tại các vườn tốt, nông dân bón tương đối đủ hàm lượng đạm, lân; hàm lượng 
kali bón cho ca cao còn thấp so với yêu cầu, chỉ 200-250 kg/ha.

Đối với các vườn trung bình, lượng phân bón nguyên chất ở mức 100-120 kg N + 50-80 kg P2O5 + 
150-180 kg K2O. Các vườn sinh trưởng kém, đa số bón 50-100 kg N + 30-50 kg P2O5 + 20-50 kg K2O.

Số lần bón phân hiện nay chỉ tập trung 2 lần vào đầu mùa mưa sau khi thu hoạch và cuối  
mùa mưa. 

1.2.3. Tình hình phòng trừ sâu, bệnh hại ca cao

Kết quả điều tra tại khu vực nghiên cứu, việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, bệnh tại các vườn 
cho năng suất tốt, trung bình, kém phát triển có sự khác biệt về chủng loại, số lần sử dụng. Đối với 
phòng trừ bệnh hại ở các vườn tốt, 45% nông dân sử dụng thuốc từ 6-7 lần/năm; vườn cho năng 
suất trung bình, có 80% nông dân sử dụng dưới 5 lần/năm; vườn cho năng suất thấp, có 35% 
nông dân không phun thuốc phòng trừ bệnh, 65% nông dân sử dụng thuốc phòng trừ bệnh dưới  
5 lần/năm. 

1.3. Thành phần sâu, bệnh hại và thiên địch trên ca cao

1.3.1. Thành phần sâu trên ca cao

Kết quả điều tra cho thấy, thành phần côn trùng, động vật hại cây ca cao tại Lâm Đồng tương đối 
nhiều, gồm bọ cánh cứng, bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục vỏ trái, sâu đục trái, mối, sóc...

1.3.2. Thành phần bệnh hại trên ca cao tại các vùng sinh thái

Gồm 7 loại bệnh là thối trái; thối thân, cháy lá; khô vỏ than; vệt sọc đen; nấm hồng; bệnh héo rũ; 
bệnh hại rễ. Trong đó, bệnh thối trái là phổ biến, do nấm Phytophthora palmivora gây ra, hại trên 
trái, thân, lá.
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1.3.3. Thành phần thiên địch trên ca cao tại các vùng sinh thái

Thành phần thiên địch trên ca cao tương đối ít, gồm kiến vàng (Oecophylla smaragdina) và kiến 
đen (Dolichoderus thoracicus) bắt bọ xít muỗi ấu trùng, rầy mềm; bọ rùa Rodolia cardinalis bắt rệp 
sáp, rầy mềm. 

1.4. Tình hình nhiễm sâu, bệnh hại các giống ca cao phổ biến tại các vùng sinh thái

Giữa các dòng, mức độ nhiễm bọ xít muỗi, bệnh thối trái và bệnh nấm hồng có sự khác nhau tại 
các vùng sinh thái. Các dòng TD3, TD6, TD8, TD10 trồng tại Đam Rông và 3 huyện phía Nam nhiễm 
nhẹ bọ xít muỗi và bệnh thối trái. Các dòng trồng tại Đơn Dương đều nhiễm mạnh bọ xít muỗi và 
bệnh thối trái. Đa số các giống ít nhiễm bệnh vệt sọc đen, trừ giống TD10.

1.5. Tình hình sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế của cây ca cao tại các vùng  
sinh thái

1.5.1. Tình hình sinh trưởng của cây ca cao tại các vùng sinh thái

- Chiều cao cây của các dòng tăng từ 0,4-0,9 m tại cuối kỳ theo dõi. Dòng có biến động chiều cao 
cây nhiều nhất là TD3, TD10 (0,9 m); thấp nhất là dòng TD6 (0,4 m). 

- Sau 12 tháng, đường kính gốc tăng 0,9-1,7 cm trên các giống. Đường kính gốc giống TD3, TD8 
tăng cao nhất (1,7 và 1,5 cm); đường kính gốc tăng nhỏ nhất là giống TD6 (0,9 cm).

Qua điều tra cho thấy:

- Loại hình ca cao xen dưới tán điều: cây sinh trưởng, phát triển cân đối về chiều cao cây, đường 
kính gốc.

- Loại hình ca cao trồng xen cây cà phê có cây che bóng: chiều cao cây sinh trưởng và phát triển 
mạnh hơn đường kính gốc. 

- Loại hình ca cao xen dưới tán hồng ăn trái: đường kính gốc phát triển mạnh hơn chiều cao cây.

1.5.2. Tình hình phát triển cây ca cao tại các vùng sinh thái

Các dòng TD5, TD6, TD8, TD10 có kích thước trái lớn, nặng từ 470-710 g/trái. Các dòng TD1, 
TD2, TD3 có trọng lượng trái nhỏ nhất, từ 320-380 g/trái.

Số trái trên cây dòng TD3 nhiều nhất, đạt 65,2 trái/cây; dòng TD6 đạt 42,2 trái/cây. Các dòng TD1, 
TD2 cho số trái/cây ít. 

Số hạt/trái các dòng TD3, TD6, TD8 tương đối nhiều, từ 40,5-42,5 hạt/trái. Giống TD1, TD10 đạt 
từ 36,5-37,2 hạt/trái.

Tỷ lệ trái tươi/hạt lên men các dòng TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TD8 dao động từ 10-13 kg trái 
tươi/1 kg nhân lên men. 

Các dòng TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TD8 có trọng lượng trung bình từ 104-111 g/100 hạt. Dòng 
TD10 có trọng lượng lớn nhất 128 g/100 hạt. 

Năng suất trái tươi/cây có sự khác nhau giữa các dòng, dao động từ 7,6-23,4 kg/cây. Các dòng 
cho trọng lượng trái/cây cao là TD3, TD6, TD8, TD10. 

Về hình thức chế biến, đa số các hộ bán tươi cho các cơ sở lên men do dự án ACDI/VOCA hỗ 
trợ thành lập.
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Qua các chỉ tiêu cấu thành năng suất và chất lượng ca cao tại các vùng sinh thái điều tra cho thấy, 
các dòng TD3, TD6, TD8, TD10 đáp ứng yêu cầu thu mua của các công ty và tư thương do giống có 
hạt lớn, vỏ mỏng, tỷ lệ trái tươi/nhân thấp.

1.5.3. Hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng ca cao và các cây trồng kinh tế tại các vùng sinh thái

Kết quả điều tra cho thấy:

- Chí phí đầu tư (năm 2015) cho cà phê 43.620.000 đồng/ha; sầu riêng 38.230.000 đồng/ha; ca 
cao trồng thuần 38.360.000 đồng/ha; điều 15.150.000 đồng/ha; hồng ăn trái 8.560.000 đồng/ha.

Chi phí cho ca cao trồng xen (năm 2015) là 9.960.000-20.230.000 đồng/ha, do cây ca cao tốn 
công chăm sóc tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu, bệnh và thu hoạch không tập trung. 

- Lợi nhuận từ trồng cây sầu riêng 191.770.000 đồng/ha; cà phê 61.380.000 đồng/ha; ca cao 
trồng thuần 30.390.000 đồng/ha. 

Lợi nhuận từ các loại hình ca cao trồng xen dưới tán điều, ca cao xen cà phê có cây che bóng và 
ca cao xen dưới tán hồng ăn trái từ 12.040.000-25.970.000 đồng/ha. Trong đó, loại hình trồng ca cao 
xen điều là cao nhất 25.970.000 đồng/ha. 

Như vậy, mô hình trồng ca cao xen điều có hiệu quả nhất vì điều là cây che bóng, nhu cầu đòi hỏi 
dinh dưỡng không nhiều trong thời gian dài, vừa có năng suất ca cao vừa có năng suất của điều, rủi 
ro xảy ra ít, tăng thu nhập nhanh.

1.6. Đánh giá yêu cầu sinh thái ca cao tại các vùng sinh thái

- Về khí hậu: ca cao sinh trưởng tốt và cho năng suất cao ở nhiệt độ từ 24-27oC; lượng mưa phân 
bố đều trong năm, trung bình từ 1.500-2.000 mm/năm, mùa khô không kéo dài quá 03 tháng; độ ẩm 
từ 70-80%.

- Khả năng nước: tại các vùng sinh thái của 3 huyện phía Nam, Đam Rông và Đơn Dương đều có 
khả năng giải quyết nhu cầu nước tưới chủ động trong mùa khô.

- Tiêu chuẩn khác: tại các vùng sinh thái, đều thuận tiện cho công tác thu mua, sơ chế và tiêu thụ 
sản phẩm.

Như vậy, qua kết quả điều tra, đánh giá sinh trưởng và phát triển, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện 
tích đất của cây ca cao tại các vùng sinh thái tỉnh Lâm Đồng cho thấy, cây ca cao sinh trưởng, phát 
triển và thích nghi tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng các vùng sinh thái của 
tỉnh, nhất là tại các vùng sinh thái của 3 huyện phía Nam và Đam Rông.

2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, kinh tế để phát triển ca cao bền vững, phù hợp với điều 
kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Lâm Đồng

Qua kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng bắt mồi của kiến đen đối với bọ xít muỗi và rệp trên ca 
cao; thí nghiệm đánh giá hiệu lực các chế phẩm sinh học trừ bọ xít muỗi hại ca cao; thí nghiệm đánh 
giá hiệu lực các chế phẩm sinh học trừ bệnh thối trái ca cao cho thấy:

- Treo 2-4 tổ kiến đen trên cây có hiệu quả tốt trong việc phòng trừ bọ xít muỗi và rệp sáp hại ca 
cao sau 30 ngày.

- Các loại thuốc Agiaza 4.5 EC sử dụng ở liều lượng 1 lít/ha, Lutex 1.9 EC sử dụng ở liều lượng 
1,2 lít/ha; Vimatrine 0.6 SL sử dụng ở liều lượng 1 lít/ha có hiệu lực khá. Thuốc EMETINannong  
7.6 EC sử dụng ở liều lượng 1 lít/ha có hiệu lực tốt trong việc phòng trừ bọ xít muỗi hại ca cao.



13Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

- Thuốc Promot plus WP, Vi - ĐK, Tricho ĐHCT sử dụng ở liều lượng 2 kg/ha có hiệu lực khá trong 
việc phòng trừ bệnh thối trái ca cao. 

3. Hoàn thiện quy trình chăm sóc ca cao phù hợp với từng loại hình canh tác trong tỉnh

Trên cơ sở kế thừa các mô hình đã triển khai tại địa phương có kết quả tốt và kết quả các thí 
nghiệm, đề tài đã hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc ca cao phù hợp với từng loại hình canh tác, 
trình độ thâm canh trong tỉnh. Gồm quy trình thâm canh ca cao và quy trình canh tác ca cao dưới tán 
điều, vườn tạp (mức thâm canh trung bình).

4. Thực hiện các mô hình chăm sóc cây ca cao đối với các vùng sinh thái ở Lâm Đồng

4.1. Tình hình sinh trưởng ca cao tại các mô hình

Thời gian đầu triển khai mô hình, số cây mang quả rất thấp, do vừa kết thúc vụ thu hoạch, chuẩn 
bị bước vào mùa mưa. Sau thời gian thực hiện mô hình, do áp dụng tốt các chế độ chăm sóc, bón 
phân, cắt tỉa cành hợp lý đảm bảo cho cây thông thoáng, ánh sáng phân bố hợp lý nên tỷ lệ cây 
mang quả ở thời điểm điều tra (tháng 10, 11, 12) cao hơn so với vườn nông dân. Ở thời điểm điều 
tra trong tháng 12, vườn mô hình có 92-100% cây mang quả. 

4.2. Tình hình sâu, bệnh hại chính trên các mô hình thâm canh ca cao

Bọ xít muỗi và bệnh thối quả ca cao là 2 loài gây hại chủ yếu trên ca cao. Cả 2 đối tượng này 
thường gây hại trong mùa mưa.

Mật độ bọ xít muỗi cao gây rụng hoa, quả non, quả lớn bị nứt, vỏ xù xì hoặc thối đen, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng ca cao. Trên vườn mô hình, đã thả kiến đen (Dolichoderus 
thoracicus) để quản lý rệp sáp và bọ xít muỗi. Trong mùa mưa, mật độ bọ xít muỗi cao nên đã sử 
dụng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học và thảo mộc gồm Vimatrine 0.6 SL, Agiaza 4.5 EC,  
EMETINannong 7.6 EC để phòng trừ bọ xít muỗi. Vì vậy, tỷ lệ bọ xít muỗi tại các mô hình đều thấp 
hơn so với đối chứng từ 1,97-16,11%.

Bệnh thối trái gây hại trong suốt quá trình mang quả và gây hại mạnh nhất trong tháng 8-9 do 
điều kiện thời tiết mưa nhiều, sau đó giảm dần ở các tháng mùa khô. Tỷ lệ bệnh tại các mô hình từ  
2,17-19,72%. Để quản lý bệnh, các mô hình đã thực hiện tỉa thưa, tạo tán thông thoáng, ánh sáng có 
thể xuyên qua tán đạt 25%; đồng thời sử dụng chế phẩm sinh học Promot plus WP, Vi - ĐK, Tricho 
ĐHCT-Phytoth, liều lượng 2 kg/ha. 

4.3. Ghép cải tạo

Trong quá trình triển khai mô hình, đề tài đã chọn và đánh dấu những cây cho ít trái, trái nhỏ, 
nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thối trái nặng để tiến hành ghép cải tạo trên những dòng TD1, TD2. Tỷ lệ 
cây ghép trên vườn từ 2,5-8,3; số chồi ghép/cây trung bình từ 1,4-2,3. Sau 30 ngày, tỷ lệ chồi ghép 
sống trung bình tại các mô hình đạt 72,8%.

Sau 6 tháng, chồi ghép sống tại các mô hình sinh trưởng và phát triển tốt; 80% chồi phát triển tốt, 
chiều cao đạt 100-150 cm; 20% chồi phát triển trung bình, chiều cao đạt 50-90 cm.

4.4. Năng suất tại các mô hình thâm canh

Xây dựng mô hình thâm canh ca cao trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất về 
bón phân đầy đủ, cân đối, tỉa cành, tạo tán và phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thối quả kịp thời nên năng 
suất cao hơn vườn đối chứng. Tại các điểm trình diễn, vườn mô hình cho năng suất quả tươi từ 
12,5-17,85 tấn/ha, cao hơn đối chứng 1,1-1,6 tấn/ha, tương đương 7,2-12,5%.
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4.5. Hiệu quả kinh tế tại các mô hình

Việc áp dụng các biện pháp thâm canh từ khâu vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa cành, tạo tán, chăm 
sóc, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc để phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại quan 
trọng đã làm giảm đáng kể mức độ gây hại của các đối tượng như rệp sáp rầy mềm, bọ xít muỗi, 
bệnh khô quả, thối trái… góp phần tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Lợi nhuận các mô hình đạt từ 27.196.000-52.621.000 đồng/ha, cao hơn đối chứng từ 4.446.000-
7.637.000 đồng. So với cây trồng khác có lợi thế, lợi nhuận không lớn; nhưng đối với vùng khó khăn, 
chỉ độc canh cây lúa và điều, khoản lợi nhuận này rất có ý nghĩa đối với người dân.

Như vậy, việc thực hiện ứng dụng các biện pháp thâm canh như bón phân, tỉa cành, tạo tán, ghép 
cải tạo và quản lý dịch hại bằng biện pháp bảo vệ thiên địch kiến đen (Dolichoderus thoracicus) 
làm giảm mật độ bọ xít muỗi và xử lý luân phiên các loại thuốc Agiaza 4.5 EC liều lượng 1 lít/ha, 
EMETINannong 7.6 EC liều lượng 1 lít/ha, Lutex 1.9 EC liều lượng 1,2 lít/ha, Vimatrine 0.6 SL liều lượng  
1 lít/ha sẽ giúp làm giảm đáng kể mật độ rệp sáp, bọ xít muỗi.

Xử lý luân phiên các loại thuốc Phytocide 50 WP, Promot plus WP, Vi - ĐK, Tricho ĐHCT-Phytoth, 
liều lượng 2 kg/ha làm giảm đáng kể mức độ gây hại của bệnh khô trái, thối trái. 

Việc thực hiện 6 mô hình thâm canh cây ca cao với diện tích 0,5 ha/mô hình theo quy trình giúp 
tăng năng suất mô hình từ 12,75-17,85 tấn tươi/ha, cao hơn đối chứng từ 7,28-12,55%, nâng cao 
hiệu quả kinh tế so với tập quán canh tác của nông dân từ 4.446.000-7.456.000 đồng/ha; góp phần 
giảm sử dụng phân hóa học, thuốc hóa học. 

5. Tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật

Đề tài đã tổ chức 6 tập huấn cho 240 nông dân trong vùng triển khai mô hình về kỹ thuật trồng và 
chăm sóc ca cao gồm các khâu: thiết kế vườn, chọn giống trồng, tỉa cành, ghép cải tạo, làm cỏ, bón 
phân, phòng trừ sâu, bệnh.

Thông qua lớp tập huấn, học viên đã nắm bắt các kiến thức về yêu cầu ngoại cảnh của ca cao, 
các giống ca cao, quy trình trồng, chăm sóc, tạo tán, bón phân và phòng trừ sâu, bệnh cho ca cao 
để áp dụng vào sản xuất.

6. Hội thảo đầu bờ

Sau khi kết thúc mô hình, đề tài đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp các huyện, Hội nông dân 
các xã, vùng triển khai mô hình tiến hành hội thảo đầu bờ nhằm giới thiệu, đánh giá kết quả mô hình 
cho 233 nông dân trong vùng và vùng lân cận học tập kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. 

Nông dân tham gia mô hình và nông dân trồng ca cao vùng lân cận đã nắm bắt các biện pháp kỹ 
thuật như: ghép cải tạo những cây không cho trái, trái nhỏ, giống nhiễm sâu, bệnh; bón phân đầy 
đủ, cân đối; tỉa cành, tạo tán thông thoáng, tỉa cây che bóng đảm bảo đủ chế độ ánh sáng cho cây 
ca cao phát triển; bảo vệ kiến đen, kiến vàng trên vườn ca cao và sử dụng các loại thuốc sinh học 
phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây ca cao.

7. Hội thảo khoa học

Đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề tài với các nội 
dung: giới thiệu kết quả đã đạt được của đề tài; dự thảo quy trình thâm canh ca cao, quy trình canh 
tác ca cao dưới tán điều, tán vườn tạp và góp ý để hoàn thiện quy trình. 
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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 tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Định danh chuẩn nấm Linh chi Tím.

- Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I, II nấm Linh chi Tím.

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím.

- Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi Tím tại Đạ Tẻh và Trạm thực nghiệm Đơn Dương, mỗi địa 
điểm 1.000 bịch phôi.

Kết quả nghiên cứu

1. Thu thập mẫu nấm ngoài tự nhiên

Đề tài đã thu thập mẫu nấm Linh chi Tím ngoài tự nhiên ở Đạ Tẻh, ký hiệu LCT. Mẫu được đưa 
về phòng Công nghệ sinh học của Trung tâm, tiến hành tách giống, phục vụ công tác nghiên cứu.

2. Nghiên cứu phân lập, thuần khiết chủng nấm

Mẫu nấm Linh chi Tím tươi được tách giống thành công. Sau đó, đề tài tiến hành thuần khiết 
giống, tạo giống gốc thuần khiết không bị tạp nhiễm, lưu trữ để phục vụ các nghiên cứu tiếp theo.

3. Định danh bằng phương pháp hình thái và sinh học phân tử

3.1. Định danh bằng phương pháp hình thái

So với khóa phân loại của Lê Xuân Thám (2004), Lê Bá Dũng (2003), mẫu nấm thu được ở Đạ 
Tẻh có khả năng là chủng nấm Ganoderma neo-japonicum.

3.2. Định danh bằng kỹ thuật sinh học phân tử

So sánh trình tự thu được từ mẫu LCT bằng công cụ BLAST của NCBI cho thấy mức độ tương 
đồng về trình tự nucleotide với loài Ganoderma neojaponicum là 100%.

Do đó, mẫu nấm thu được ở Đạ Tẻh được giám định chuẩn là chủng nấm Ganoderma neo-
japonicum.

4. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống

4.1. Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I

4.1.1. Ảnh hưởng của nguồn carbon đến hệ sợi nấm

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.

NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
NẤM LINH CHI TÍM TẠI ĐẠ TẺH
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Kết quả cho thấy, có sự khác biệt về tốc độ phát triển hệ sợi nấm. Do đó, nguồn carbon glucose 
là thích hợp để nhân giống nấm Linh chi Tím.

4.1.2. Ảnh hưởng của nguồn nitơ đến hệ sợi nấm

Để xác định nguồn nitơ thích hợp cho nuôi cấy hệ sợi nấm, đề tài tiến hành nuôi cấy trên nguồn 
nitơ hữu cơ: cao nấm men, peptone; nguồn nitơ vô cơ: amoni sulphate ((NH4)2SO4); amoni nitrate 
(NH4NO3).

Kết quả, nguồn nitơ hữu cơ cao nấm men, nguồn nitơ vô cơ (NH4)2SO4 là thích hợp để nhân giống 
nấm Linh chi Tím.

4.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Để xác định ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho nuôi cấy hệ sợi nấm, đề tài tiến hành nuôi cấy ở các 
điều kiện nhiệt độ 25oC, 30oC, 35oC.

Ở nhiệt độ 35oC, hệ sợi nấm bị ức chế hoàn toàn; ở ngưỡng nhiệt độ 20-30oC, hệ sợi nấm có khả 
năng phát triển. Do đó, thích hợp nhất để nhân giống nấm Linh chi Tím ở nhiệt độ 30oC.

4.1.4. Ảnh hưởng của pH

Để xác định ngưỡng nhiệt độ thích hợp cho nuôi cấy hệ sợi nấm, đề tài tiến hành nuôi cấy ở các 
điều kiện pH = 5, 6, 7, 8.

Ở ngưỡng pH từ 5-8, hệ sợi nấm đều có khả năng phát triển, nhưng thích hợp nhất để nhân giống 
nấm Linh chi Tím ở điều kiện môi trường pH = 6.

4.2. Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II, giống sản xuất

4.2.1. Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường hạt thóc

Để hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II, đề tài khảo sát phát triển hệ sợi nấm trên môi trường 
hạt thóc.

Kết quả cho thấy, hệ sợi nấm Linh chi Tím phát triển đồng đều trên môi trường hạt thóc với tốc độ 
trung bình 5,6 mm/ngày. Do đó, môi trường hạt thóc phù hợp để nhân giống nấm Linh chi Tím cấp 
II và giống sản xuất.

4.2.2. Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường que sắn

Để bổ sung nguồn cơ chất sẵn có, giảm chi phí, phục vụ nhân giống sản xuất, đề tài khảo sát phát 
triển hệ sợi nấm trên môi trường que sắn.

Hệ sợi nấm Linh chi Tím phát triển đồng đều, tốc độ đạt trung bình 7,85 mm/ngày, nhanh hơn  
1,4 lần so với tốc độ trung bình hệ sợi nấm phát triển trên môi trường hạt thóc. Do đó, môi trường 
que sắn phù hợp để nhân giống sản xuất nấm Linh chi Tím.

Từ các kết quả trên, đề tài xây dựng quy trình phân lập, thuần khiết, nhân giống các cấp nấm Linh 
chi Tím phục vụ bảo tồn.

5. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng

5.1. Khảo sát cơ chất thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Tím

Đề tài khảo sát hệ sợi nấm phát triển trên cơ chất hỗn hợp thích hợp nuôi trồng nấm Linh chi Tím 
theo 4 nghiệm thức. Kết quả cho thấy, với nghiệm thức 3 (NT3), sau 15 ngày nuôi cấy, hệ sợi nấm 
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phát triển có tốc độ cao nhất. Do đó, đề tài chọn nghiệm thức này để khảo sát trọng lượng bịch phôi, 
hoàn thiện quy trình nuôi trồng.

5.2. Khảo sát trọng lượng bịch phôi thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Tím

Đề tài khảo sát hệ sợi nấm phát triển trên bịch phôi thích hợp nuôi trồng nấm Linh chi Tím theo 
3 nghiệm thức. Kết quả cho thấy, tốc độ phát triển hệ sợi của các nghiệm thức là tương đồng; ở 
nghiệm thức NT2, NT3, do thời gian hệ sợi phát triển kéo dài nên có hiện tượng mốc phía dưới bịch. 
Do đó, đề tài chọn nghiệm thức bịch phôi 800 g để hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi Tím.

5.3. Khảo sát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong thời kỳ ủ tơ, hình thành quả thể 
nấm Linh chi Tím

Ở nhiệt độ 23-29oC, độ ẩm ≈ 65-72%, hệ sợi nấm phát triển tốt trong giai đoạn ủ tơ.

Ở nhiệt độ 23-29oC, độ ẩm ≈ 85-88%, nấm hình thành quả thể.

Từ kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng, đề tài xây dựng quy trình nuôi trồng nấm 
Linh chi Tím.

6. Nuôi trồng thử nghiệm

6.1. Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi Tím tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương

Đề tài đã xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh chi Tím tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương với 
1.000 bịch phôi (tỷ lệ bịch phôi nấm bị nhiễm 10%). Hệ sợi nấm lan kín bịch phôi sau khoảng 35 ngày 
từ khi cấy giống với điều kiện nhiệt độ 23-26oC, độ ẩm 60-70%; sau khoảng 150 ngày, thu hoạch 
quả thể nấm trong điều kiện nhà lưới có hệ thống cảm biến điều chỉnh được nhiệt độ 23-26oC, độ 
ẩm 85-90%.

6.2. Mô hình nuôi trồng nấm Linh chi Tím tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh

Đề tài đã nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi Tím tại hộ ông Nguyễn Đức Trọng, xã Quốc Oai 
với 1.000 bịch phôi (tỷ lệ bịch phôi nấm bị nhiễm 10%). Hệ sợi nấm lan kín bịch phôi sau khoảng  
35 ngày từ khi cấy giống với điều kiện nhiệt độ 23-29oC, độ ẩm 60-70%; sau đó, chăm sóc nấm trong 
điều kiện nhiệt độ 23-29oC, độ ẩm 85-90%. Tuy nhiên, do hộ dân chưa có điều kiện đầu tư hệ thống 
cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trong nhà trồng; thời gian hình thành quả thể của nấm quá dài, nên bịch 
phôi nấm bị nhiễm mốc xanh, mốc đen, chỉ hình thành mầm quả thể mà không phát triển thành quả 
thể hoàn chỉnh.

6.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế

Đối với nấm Linh chi Tím phát hiện ở Đạ Tẻh, đề tài đã nuôi trồng thành công với ý nghĩa bảo tồn 
chủng nấm này không bị thất thoát, cạn kiệt nguồn gen do thu hái ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, để phát 
triển thương mại hóa, chủng nấm này không mang lại hiệu quả kinh tế.

7. Tập huấn, hội thảo nhân rộng mô hình

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Quốc Oai tổ chức lớp tập huấn, hội thảo 
nhân rộng mô hình cho 30 lượt nông dân tham gia. 
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Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Thế Hưng

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Xác định các tác nhân gây bệnh thối rễ, vàng lá cà phê tại Lâm Đồng.

- Đánh giá thực trạng về bệnh thối rễ, vàng lá cà phê, biện pháp phòng trừ trong sản xuất cà phê 
tại Lâm Đồng từ kết quả điều tra tại 5 huyện trồng cà phê.

- Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng gây hại cây cà phê, tiêu và cà rốt của chế 
phẩm sinh học Landsaver (chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Chung Nam - Hàn Quốc).

- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ tuyến trùng hại cà phê của 
chế phẩm sinh học Paecilomyces lilacinus.

- Khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng của một số loại phân bón trung, vi lượng khắc phục hiện 
tượng vàng lá sinh lý và chế phẩm sinh học cải tạo đất.

- Đánh giá ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen trong việc xua đuổi tuyến trùng hại cà phê.

- Thực hiện các mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê trên các vườn tái canh 
và các vườn ở thời kỳ kinh doanh.

- Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê trong giai đoạn tái canh và 
kinh doanh phù hợp với điều kiện tỉnh Lâm Đồng.

- Tổ chức đào tạo cán bộ trong việc phân lập, giám định tác nhân gây bệnh thối rễ, vàng lá cà phê. 
Tập huấn chuyển giao, thông tin tuyên truyền cho nông dân về quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh 
thối rễ, vàng lá để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Kết quả nghiên cứu

1. Điều tra, đánh giá tình hình và xác định nguyên nhân gây bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở 
Lâm Đồng

1.1. Điều tra, đánh giá tình hình gây hại và thực trạng phòng trừ bệnh thối rễ, vàng lá cà 
phê ở Lâm Đồng

1.1.1. Điều tra, phỏng vấn nông dân về tình hình gây hại của bệnh thối rễ, vàng lá hại cà phê tại 
Lâm Đồng

* Kết quả điều tra các cơ quan quản lý tại địa phương về hiện trạng thối rễ, vàng lá cà phê tại  
Lâm Đồng

Thông qua thu thập số liệu từ Trung tâm Nông nghiệp của 5 vùng trồng cà phê trọng điểm của 
tỉnh là các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, trong 5 năm gần đây, 
diện tích trồng và sản lượng cà phê hàng năm gia tăng đáng kể.

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP
BỆNH THỐI RỄ, VÀNG LÁ CÀ PHÊ Ở LÂM ĐỒNG
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- Về giống cà phê: Robusta chiếm hơn 85% tổng diện tích trồng cà phê; chủ yếu trồng bằng cây 
gieo hạt thực sinh, do vậy, không có sự đồng đều về hình thái, năng suất, kích cỡ hạt, khả năng 
kháng sâu, bệnh,... Cà phê Arabica chiếm gần 12%. Giống trồng phổ biến là Catimor.

- Tập quán canh tác: sử dụng chủ yếu là phân vô cơ (phân khoáng); phân hữu cơ (phân chuồng) 
có sử dụng tuy nhiên số lượng còn hạn chế, thấp hơn lượng khuyến cáo, thậm chí nhiều khu vực 
nông dân không bón phân hữu cơ cho vườn cây trong nhiều năm liên tục. Các biện pháp chống xói 
mòn đất, quản lý bảo vệ đất trồng không được chú trọng; không trồng cây che bóng, chắn gió; các 
loại cây trồng xen trong vườn cà phê chủ yếu là các loại cây ăn quả như sầu riêng, bơ, mít...

* Kết quả điều tra phỏng vấn trực tiếp 400 nông dân tại huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo 
Lâm và thành phố Bảo Lộc về tình hình gây hại của bệnh thối rễ, vàng lá cà phê

- Về kinh nghiệm trồng cà phê: 62,7% nông dân có kinh nghiệm trồng cà phê trên 10 năm; 34,6% 
nông dân có kinh nghiệm trồng cà phê từ 5-10 năm; 2,7% nông dân có rất ít kinh nghiệm trong việc 
trồng và chăm sóc cây cà phê (dưới 5 năm).

Có 78% nông dân được tham gia các khóa đào tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch 
hại trên cây cà phê do các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn tổ chức; 12% nông dân chưa được 
tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về cà phê. Ngoài ra, có 10,7% nông dân được tham gia các khóa 
đào tạo, tập huấn về sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn UTZ; 19,7% nông dân được tập huấn về sản 
xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C.

- Kỹ thuật canh tác cà phê

+ Giống: 84,7% số hộ nông dân trồng cây cà phê thực sinh; 15,3% là cà phê ghép (các giống cà 
phê ghép được sử dụng chủ yếu là TR4, TR9, TR11, TS1, Thiện Trường).

Về nguồn gốc giống: 81,3% tự sản xuất; 18,7% mua giống từ các cơ sở sản xuất có uy tín tại  
địa phương.

+ Mật độ trồng: 85,3% nông dân trồng cà phê ở mật độ từ 1.100-1.200 cây/ha; 14,7% hộ trồng ở 
mật độ 1.200-1.500 cây/ha.

+ Giai đoạn sinh trưởng, năng suất cà phê: 3% hộ có năng suất trung bình đạt trên 5 tấn cà phê 
nhân/ha; 7% hộ có năng suất đạt trên 4-5 tấn/ha; 37,3% hộ có năng suất cà phê trên 3-4 tấn/ha; 
52,7% hộ điều tra có năng suất cà phê chỉ đạt 2-3 tấn/ha.

+ Địa hình, đất trồng cà phê: 

Loại đất trồng cà phê phổ biến nhất hiện nay tại Lâm Đồng là đất đỏ bazan (68,6% hộ) chủ yếu 
tập trung tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh; 18,7% số hộ được điều tra trồng cà phê trên đất thịt; 12,7% 
số hộ trồng trên đất sét, đất sỏi, đất thịt pha sét (chủ yếu tại Đức Trọng, Di Linh).

Về địa hình canh tác cà phê: 18,7% hộ canh tác trên đất bằng phẳng; 55,7% hộ canh tác cà phê 
trên đất có độ dốc 8-15o; 25,6% hộ canh tác cà phê trên đất có độ dốc > 15o.

+ Về trồng cây che bóng, chắn gió: 100% hộ nông dân không trồng cây chắn gió; 95,3% nông dân 
không trồng cây che bóng cho vườn cà phê.

+ Làm cỏ, tưới nước, tỉa cành, tạo tán cho cà phê: 

Làm cỏ: 79,3% nông dân trồng cà phê làm cỏ 2 lần/năm vào mùa mưa; 18,4% hộ làm cỏ từ  
3-4 lần/năm; 2,3% số hộ điều tra làm cỏ từ 5-6 lần/năm. Kết quả điều tra cũng cho thấy, 80% nông 
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dân tại các khu vực trồng cà phê làm cỏ bằng biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ; 20% số hộ làm cỏ 
bằng tay.

Chế độ tưới nước cho cà phê: 42,7% hộ thực hiện tưới nước cho cà phê trong mùa khô từ  
3-4 lần/năm; 34% hộ tưới trung bình 2 lần/năm; 23,% hộ nông dân không tưới nước cho vườn cà 
phê trong mùa khô.

Tỉa cành, tạo tán cà phê: 76,3% hộ nông dân thực hiện tỉa cành, tạo tán cho cà phê từ  
1-3 lần/năm; 23,3% hộ thực hiện chế độ tỉa cành từ 4-6 lần/năm; 0,4% hộ tỉa cành từ 7-8 lần/năm.

+ Bón phân cho cà phê: 59,7% hộ nông dân có sử dụng phân chuồng và vỏ cà phê ủ hoai để bón 
cho cây cà phê; 40,3% hộ không sử dụng.

Có 42,3% hộ bón đầy đủ, kịp thời các yếu tố dinh dưỡng N, P, K theo nhu cầu của cây; 42,3% 
hộ bón không đầy đủ lượng phân bón N, P, K; 15,3% hộ bón cao hơn khuyến cáo theo quy trình  
hướng dẫn.

- Bệnh thối rễ, vàng lá gây hại cà phê

Bệnh thối rễ, vàng lá cà phê gây hại khá phổ biến tại các vùng trồng cà phê của tỉnh, phần lớn 
diện tích nhiễm ở mức nhẹ - trung bình ở cà phê các tuổi từ thời kỳ kiến thiết cơ bản đến cà phê kinh 
doanh. Tỷ lệ nông dân chưa phân biệt được triệu chứng vàng lá do từng nguyên nhân nấm, tuyến 
trùng và do sinh lý chiếm 34-42,3%.

Có 37,7-55,6% nông dân đã xác định biện pháp phòng trừ đối với các triệu chứng vàng lá do sinh 
lý, nấm, tuyến trùng; 44,4-62,3% chưa xác định biện pháp quản lý hiệu quả đối với bệnh vàng lá, 
thối rễ cây cà phê.

Có 11,7% nông dân đã thực hiện việc tái canh cà phê; 88,3% nông dân chưa thực hiện. Khi tiến 
hành tái canh cà phê, có 7,3% số hộ tiến hành xử lý đất để phòng trừ nấm, tuyến trùng bằng các loại 
thuốc hóa học; 92,7% không xử lý đất. Bên cạnh đó, 95,5% hộ tiến hành tái canh ngay sau khi phá 
bỏ cà phê; 4,5% hộ có thời gian luân canh khoảng 1 năm.

1.1.2. Điều tra thực địa về tình hình gây hại của bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở các điều kiện canh 
tác khác nhau

Qua kết quả điều tra thực địa tại 135 vườn cà phê ở các điều kiện canh tác khác nhau tại 5 vùng 
trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đã kết luận được một số điểm sau:

- Việc canh tác cây cà phê ghép và thực sinh không có sự khác biệt về tỷ lệ cây cà phê bị vàng lá 
nguyên nhân do nấm nhưng có sự khác biệt về tỷ lệ cây cà phê vàng lá do tuyến trùng và do sinh lý 
(cây thực sinh có tỷ lệ vàng lá do tuyến trùng cao hơn cây ghép; ngược lại, tỷ lệ cây cà phê bị vàng 
lá do sinh lý ở cây ghép cao hơn cây thực sinh), tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ vàng lá do tuyến 
trùng và do sinh lý giữa cây thực sinh và cây ghép chưa rõ rệt.

- Độ dốc đất trồng cà phê khác nhau có ảnh hưởng đến tỷ lệ cà phê vàng lá, trong đó cùng trồng 
cây thực sinh hoặc cây ghép, đất càng dốc, tỷ lệ cây vàng lá do nấm và tuyến trùng càng giảm và 
ngược lại, tỷ lệ cà phê vàng lá do sinh lý càng tăng nếu độ dốc càng lớn.

- Giai đoạn sinh trưởng tỷ lệ thuận với tỷ lệ cây cà phê bị vàng lá do nấm, tuyến trùng. Tuổi cây 
càng lớn, tỷ lệ nhiễm bệnh vàng lá thối rễ do tuyến trùng và nấm càng tăng. Ngược lại, bệnh vàng lá 
do sinh lý giảm dần khi tuổi cây tăng dần.
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- Điều kiện đất trồng: đất thịt nặng có tỷ lệ cây bị vàng lá do nấm cao nhất, kế tiếp là đất đỏ bazan 
và thấp nhất là đất thịt nhẹ. Đối với bệnh vàng lá do tuyến trùng, nhiễm cao nhất trên đất đỏ bazan, 
thấp nhất ở đất thịt nặng.

- Chế độ tưới: vườn cà phê không tưới nước, tỷ lệ cây bị vàng lá do nấm và tuyến trùng thấp hơn 
so với vườn tưới nước, nhưng tỷ lệ vàng lá do nguyên nhân sinh lý lại cao hơn vườn có tưới nước.

- Tỷ lệ cây bị vàng lá do nấm, tuyến trùng ở vườn có trồng cây che bóng thấp hơn so với vườn 
không trồng cây che bóng, nhưng tỷ lệ cây vàng lá do nguyên nhân sinh lý ở vườn có trồng xen lại 
cao hơn so với vườn không trồng xen.

- Tỷ lệ cà phê bị vàng lá nguyên nhân do sinh lý, nấm và tuyến trùng không có sự khác biệt giữa 
vườn tạo hình đơn thân và đa thân.

1.2. Xác định nguyên nhân gây bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng

Qua kết quả điều tra thực địa và phân tích mẫu đất, rễ tại các vườn cà phê nhiễm triệu chứng 
vàng lá ở các điều kiện canh tác khác nhau tại 5 vùng trọng điểm trồng cà phê ở Lâm Đồng, đề tài 
cơ bản đã xác định các tác nhân chính gây bệnh vàng lá, thối rễ gồm tuyến trùng, nấm gây hại trong 
đất, do sinh lý:

- Có 4 giống tuyến trùng chính ký sinh gây hại trên cà phê tại Lâm Đồng là Pratylenchus, 
Meloidogyne, Rotylenchus, Radopholus. Trong đó, Pratylenchus, Meloidogyne là 2 giống xuất hiện 
và gây hại phổ biến nhất ở các vùng trồng cà phê của tỉnh; tần suất xuất hiện là 100% đối với các mẫu  
phân tích.

- Có 3 nhóm nấm xuất hiện phổ biến trong đất và rễ cà phê tại Lâm Đồng là Fusarium, Pythium 
và Rhizoctonia. Trong đó, Fusarium là tác nhân chính gây triệu chứng vàng lá, thối rễ; tần suất xuất 
hiện trên 100% mẫu đất và rễ phân tích ở các điều kiện giống, địa hình và giai đoạn sinh trưởng 
khác nhau.

- Ngoài nấm, tuyến trùng, có các yếu tố dinh dưỡng chính ảnh hưởng đến hiện tượng vàng lá 
cà phê tại Lâm Đồng gồm đạm, lân, kali, magie, kẽm, canxi. Tỷ lệ mẫu đất ở vườn cà phê vàng lá 
do thiếu lân (27,8%), thiếu đạm (22,2%), thiếu kali (22,2%), thiếu các nguyên tố trung lượng Magie 
(38,9%), thiếu kẽm (33,3%), thiếu Canxi (66,7%).

2. Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng hại cây cà phê của chế phẩm sinh 
học Landsaver

2.1. Khảo nghiệm diện hẹp đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng của chế phẩm sinh học 
Landsaver

Qua kết quả khảo nghiệm diện hẹp cho thấy, cả 2 loại thuốc tiến hành khảo nghiệm (Landsaver, 
Tervigo 20 SC) đều có khả năng diệt trừ tuyến trùng trong đất và rễ. Tuy nhiên, khi sử dụng  
Landsaver E ở liều lượng từ 20-40 lít/ha và Landsaver G liều lượng 300 kg/ha cho khả năng diệt 
tuyến trùng tốt hơn khi sử dụng Tervigo 20 SC ở liều lượng 5 lít/ha. Chế phẩm sinh học Landsaver 
có khả năng đáp ứng tốt để phòng trừ tuyến trùng ký sinh trên cây cà phê ở Việt Nam.

Kết quả phân tích thành phần các giống tuyến trùng ký sinh gây hại cà phê tại vườn tiến hành 
khảo nghiệm đã xác định 4 giống chính tồn tại và gây hại trong đất gồm Pratylenchus, Meloidogyne, 
Radopholus, Rotylenchus. Trong rễ, xuất hiện 3 giống chính là Pratylenchus, Meloidogyne, 
Rotylenchus. Trong đó, giống Pratylenchus và Meloidogyne chiếm phổ biến cả trong đất và rễ. Ngoài 
ra, còn có một số giống tuyến trùng khác ký sinh và gây hại như Helicotylenchus, Xiphinema,…
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2.2. Khảo nghiệm diện rộng đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng hại cây cà phê của chế 
phẩm sinh học Landsaver

Kết quả khảo nghiệm trên diện rộng cho thấy, chế phẩm sinh học Landsaver có khả năng đáp ứng 
tốt để phòng trừ tuyến trùng ký sinh trên cây cà phê ở Việt Nam.

Phân tích thành phần các giống tuyến trùng trong đất cho thấy, xuất hiện chủ yếu 4 giống chính là 
Pratylenchus, Meloidogyne, Radopholus, Rotylenchus; trong đó, giống Meloidogyne cao hơn giống 
Pratylenchus. Trong rễ xuất hiện 3 giống chính là Pratylenchus, Meloidogyne, Rotylenchus; trong đó, 
mật độ giống giống Meloidogyne thấp hơn giống Pratylenchus. Nhìn chung, giống Pratylenchus và 
Meloidogyne chiếm tỷ lệ cao cả trong đất và rễ.

2.3. Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng của chế phẩm sinh học Landsaver 
đối với cà phê trong vườn ươm

Kết quả phân tích cho thấy, mật số tuyến trùng giảm rõ rệt so với đối chứng vào thời điểm lấy mẫu 
1, 3 và 5 ngày sau xử lý. Trong đó, nghiệm thức Landsaver 300 kg/ha và Landsaver 40 lít/ha có mật 
số tuyến trùng ký sinh giảm cao nhất.

Kết quả đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng ký sinh trong đất gây hại cho cà phê trong vườn 
ươm của chế phẩm sinh học Landsaver cho thấy, sau 5 ngày xử lý đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng 
ở liều lượng 300 kg/ha và 40 lít/ha so với đối chứng.

3. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của một số loại phân trung, vi lượng để khắc phục hiện 
tượng vàng lá cà phê và tác dụng cải tạo đất của các chế phẩm sinh học

3.1. Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bón vôi và các phân trung, vi lượng đến hiện 
tượng vàng lá cà phê

Qua kết quả thí nghiệm xử lý các loại phân trung, vi lượng trên các nền bón vôi tại vườn cà phê 
có triệu chứng thiếu các nguyên tố trung và vi lượng cho thấy:

- Việc bón vôi cho các chân đất trồng cà phê bị chua ở liều lượng 1.000 và 1.200 kg/ha sẽ cải 
thiện và làm tăng độ pHKCl trong đất.

- Khi xử lý MgSO4 với liều lượng 40-60 g/gốc trên các nền đất đã được bón vôi để nâng độ pH sẽ 
khắc phục hiện tượng vàng lá do thiếu Mg.

- Trong các liều lượng đã thí nghiệm với sản phẩm Botrac 10,9% w/w, liều lượng 1 ml/l có thể khắc 
phục hiện tượng thiếu Bo xảy ra trên cây cà phê.

- Khi xử lý Zintrac 40% w/w với liều lượng từ 0,8-1,2 ml/l nước có thể khắc phục hiện tượng vàng 
lá do thiếu kẽm.

- Khi xử lý Chelate sắt ở liều lượng 20 g, 30 g/gốc sẽ khắc phục hiện tượng cây có triêu chứng 
thiếu sắt.

- Khi tiến hành xử lý MgSO4 (80 g/gốc) + Botrac 10,9% w/w (1 ml/l) + Zintrac 40% w/w (1,2 ml/l) + 
Chelate Fe (30 g/gốc) cho kết quả tốt nhất trong việc khắc phục hiện tượng cây cà phê thể hiện triệu 
chứng thiếu tổng hợp các nguyên tố Mg, Bo, Zn, Fe.

3.2. Thí nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến khả năng cải tạo đất và sinh trưởng 
phát triển cà phê
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Qua kết quả thí nghiệm đã đánh giá nghiệm thức sử dụng K-Humate và Ric 10 WP vượt trội hơn 
so với nghiệm thức TKS-M2 và Nano-gro trong việc cải tạo đất và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát 
triển cà phê. Tốc độ ra lá, cành dự trữ tăng; tỷ lệ cây vàng lá giảm rõ rệt ở 2 nghiệm thức này.

Hiệu quả kinh tế khi sử dụng Ric 10 WP và K-Humate có sự chênh lệch rõ rệt so với đối chứng 
không xử lý. Nghiệm thức Ric 10 WP có hiệu quả, lợi nhuận cao nhất.

4. Thí nghiệm trồng xen cây xua đuổi tuyến trùng

Kết quả thí nghiệm cho thấy, trồng cây Cúc vạn thọ và Cúc Ấn Độ (mật độ 10 cây/gốc cà phê) 
có khả năng xua đuổi và kìm hãm sự phát triển của các loài tuyến trùng ký sinh gây hại trong vườn 
cà phê (số lượng tuyến trùng ký sinh giảm dần sau 2 năm trồng, giảm mạnh vào mùa khô và không 
tăng trong các mùa mưa tiếp theo).

5. Nghiên cứu ứng dụng biện pháp phòng trừ sinh học (sản xuất chế phẩm nấm Paecilomyces 
lilacinus ký sinh tuyến trùng) phù hợp với điều kiện của Lâm Đồng 

5.1. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm nấm ký sinh tuyến trùng phù hợp 
với điều kiện của Lâm Đồng

5.1.1. Thu thập, phân lập nấm Paecilomyces lilacinus có khả năng đối kháng tuyến trùng hại  
cà phê

Tiến hành thu thập 135 mẫu đất tại các vườn cà phê ở độ sâu từ 0-30 cm, dưới tán cây tại 5 vùng 
trồng cà phê vối là Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc. Sau đó, sử dụng các kỹ thuật 
trong phòng thí nghiệm vi sinh để phân lập chủng nấm Paecilomyces lilacinus có khả năng đối kháng 
tuyến trùng cà phê.

Sau 7 ngày phân lập và nuôi cấy, hình thái khuẩn lạc vi nấm xuất hiện rõ trên môi trường SDA. Từ 
khuẩn lạc chủng nấm phân lập được tiếp tục cấy chuyền sang môi trường PDA có bổ sung kháng 
sinh (Nguyễn Lân Dũng, 2004) để thuần chủng nấm. Sau đó, tiến hành định danh để xác định chủng 
vi nấm phân lập được.

5.1.2. Định danh chủng nấm Paecilomyces lilacinus phân lập được theo phương pháp hình thái 
và kỹ thuật sinh học phân tử

* Định danh bằng phương pháp cổ điển

Qua giải phẫu hình thái bào tử vi nấm dưới kính hiển vi quang học và quan sát hình thái khuẩn 
lạc trên môi trường PDA so với khóa phân loại của Liang et al., 2005, xác định mẫu nấm phân lập là 
chủng Paecilomyces lilacinus.

* Định danh bằng phương pháp kỹ thuật sinh học phân tử

Dựa vào hình thái của bào tử, khuẩn lạc chủng nấm phân lập được trên môi trường PDA theo 
khóa phân loại của Liang et al., 2005. Theo kết quả so sánh trình tự DNA trên GenBank, nhận định 
mẫu nấm phân lập được là chủng Paecilomyces lilacinus.

5.1.3. Thử nghiệm khả năng đối kháng của nấm Paecilomyces lilacinus đối với tuyến trùng trong 
điều kiện in-vitro

Kết quả khảo nghiệm ở ngày thứ 5 cho thấy, khả năng đối kháng của nấm Paecilomyces lilacinus 
lên tuyến trùng đạt khoảng 71% ở điều kiện in-vitro.
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5.1.4. Thử nghiệm, lựa chọn một số môi trường nhân giống nấm Paecilomyces lilacinus cấp I, II 
thích hợp

Kết quả thực hiện cho thấy, môi trường PDA là thích hợp để nhân giống cấp I. Kế thừa kết quả 
này, tiếp tục nhân giống nấm Paecilomyces lilacinus trên môi trường lỏng là PD (Potato Dextrose).

5.1.5. Thử nghiệm, lựa chọn nhân sinh khối nấm trên một số môi trường xốp và xác định điều 
kiện pH

Qua kết quả nhân nuôi nấm trên các loại môi trường cho thấy, môi trường MT3 với pH = 6,8 là 
thích hợp để nhân sinh khối nấm phục vụ sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến 
trùng chứa chủng nấm Paecilomyces lilacinus.

5.1.6. Xây dựng quy trình, sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học đối kháng tuyến trùng

Từ kết quả nghiên cứu về phân lập và định danh chuẩn chủng nấm Paecilomyces lilacinus; chọn 
lọc môi trường PDA thích hợp để nhân giống cấp I và môi trường PD để nhân giống cấp II; chọn lọc 
môi trường xốp để nhân sinh khối nấm, đề tài đã xây dựng thành công quy trình sản xuất thử nghiệm 
chế phẩm sinh học chứa chủng nấm Paecilomyces lilacinus để phòng trừ tuyến trùng.

5.1.7. Đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng hại cà phê của chế phẩm sinh học Paecilomyces 
lilacinus trong điều kiện cây giống ở vườn ươm

Qua kết quả khảo nghiệm cho thấy, 2 loại chế phẩm sinh học được sản xuất từ nấm Paecilomyces 
lilacinus đều có khả năng diệt được tuyến trùng ký sinh gây hại cây cà phê trong vườn ươm; hiệu 
lực phòng trừ của 2 loại chế phẩm này đạt ở mức trung bình sau 60 ngày khi xử lý với liều lượng 
từ 10-25 g/cây; riêng nghiệm thức sử dụng Paecilomyces lilacinus với liều lượng 30 g/cây đạt hiệu 
lực  cao nhất trong việc phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại cà phê (trong đất 71,77 % và trong rễ 
64,83%). Tuy nhiên, hiệu lực phòng trừ tăng dần trong 60 ngày tiến hành khảo nghiệm, cho thấy nấm 
Paecilomyces lilacinus có khả năng tự nhân mật số trong môi trường tự nhiên để trừ tuyến trùng ký 
sinh gây hại.

5.2. Đánh giá hiệu lực phòng trừ tuyến trùng hại cà phê của chế phẩm sinh học Paecilomyces 
lilacinus ngoài đồng ruộng

Các loại thuốc tiến hành khảo nghiệm đều có khả năng diệt được tuyến trùng ký sinh gây hại cà 
phê; hiệu lực phòng trừ của các loại thuốc này đạt ở mức trung bình sau 90 ngày xử lý. Nghiệm thức 
sử dụng Paecilomyces lilacinus với liều lượng 30 kg/ha đạt hiệu lực cao nhất trong việc phòng trừ 
tuyến trùng ký sinh gây hại cà phê trong đất, rễ sau 45 và 90 ngày xử lý.

5.3. Khảo nghiệm so sánh hiệu lực phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại cà phê của chế 
phẩm Paecilomyces lilacinus với thuốc sinh học Landsaver

Các loại thuốc tiến hành khảo nghiệm đều có khả năng phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại cà 
phê. Hiệu lực phòng trừ cao nhất đạt được khi sử dụng Landsaver liều lượng 30 lít/ha sau 45 và  
90 ngày xử lý. Tuy nhiên, sau 90 ngày xử lý, hiệu lực phòng trừ của nghiệm thức sử dụng Landsaver 
liều lượng 30 lít/ha bắt đầu giảm; trong khi đó, hiệu lực phòng trừ của nghiệm thức sử dụng 
Paecilomyces lilacinus liều lượng 30 kg/ha và Palila 25 kg/ha tiếp tục tăng.

6. Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê tại Lâm Đồng

Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung điều tra, đánh giá tình hình gây hại của bệnh thối rễ, vàng 
lá cà phê; dựa trên Quy trình phòng trừ hội chứng vàng lá cà phê vối tại Lâm Đồng đã được Sở Nông 
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nghiệp và PTNT ban hành (Quyết định số 1106/QĐ-SNN ngày 18/11/2011), đề tài đã xây dựng 4 quy 
trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá phù hợp với điều kiện sản xuất ở Lâm Đồng, gồm:

- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê vối giai đoạn vườn ươm.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê vối giai đoạn kiến thiết cơ bản.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê vối giai đoạn kinh doanh.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê vối.

7. Kết quả thực hiện các mô hình phòng trừ bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê tại các huyện, 
thành phố của tỉnh Lâm Đồng

Trong năm 2015-2016, đề tài đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp các huyện Lâm Hà, Đức 
Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc tiến hành chọn địa điểm và triển khai thực hiện  
8 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê theo quy trình tạm thời đã được xây dựng.

Các hộ tham gia mô hình đều thực hiện tốt các yêu cầu đã đề ra trong quy trình tạm thời nên kết 
quả đạt được rất khả quan. Tỷ lệ cây vàng lá, chết ở các vườn mô hình giảm so với trước khi triển 
khai và so với các vườn đối chứng. Mật số tuyến trùng ký sinh gây hại trong đất, rễ và các loài nấm 
gây hại trong đất được kiểm soát tốt, mật số giảm nhiều so với trước khi thực hiện mô hình. Đối với 
các mô hình giai đoạn kinh doanh, mặc dù thời gian tác động các biện pháp quản lý bệnh thối rễ, 
vàng lá ngắn nhưng năng suất, lợi nhuận của các vườn mô hình đều tăng cao hơn so với vườn đối 
chứng của nông dân.

Các mô hình đều tưới đủ nước, tình hình hạn hán có ảnh hưởng đến mô hình vào mùa khô nhưng 
mức độ không nghiêm trọng. Việc tỉa cành, tạo tán cho vườn được tiến hành 2 lần/năm, thường 
xuyên cắt tỉa các chồi vượt, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, làm cỏ, thu gom, tiêu hủy các bộ phận cành, 
lá bị sâu, bệnh hại...

Các chủ mô hình đã thực hiện tốt hướng dẫn bón phân của cán bộ kỹ thuật; ngoài vật tư được 
hỗ trợ, các chủ mô hình đã chủ động mua thêm các loại phân khác để bón kịp thời theo nhu cầu của 
vườn cây. 

Hầu hết trên các mô hình đều xuất hiện một số dịch hại khác tấn công gây hại như mọt đục cành, 
rệp sáp, bệnh gỉ sắt, khô cành, khô quả, nấm hồng nhưng mức độ gây hại khác nhau và được hướng 
dẫn để xử lý kịp thời.

8. Đào tạo, hội thảo chuyển giao kỹ thuật phòng trừ bệnh thối rễ, vàng lá cà phê

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tổ chức thực hiện chương trình Tọa đàm 
trực tiếp trên sóng truyền hình với nội dung “Tái canh cà phê và giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh 
thối rễ, vàng lá cây cà phê ở Lâm Đồng” trong thời gian 70 phút, để phổ biến đến bà con nông dân 
các kỹ thuật cơ bản áp dụng trong quy trình tái canh; các chính sách hỗ trợ cho chương trình tái canh 
cà phê của tỉnh; các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê vối ở Lâm Đồng.

Tổ chức 4 cuộc hội thảo đầu bờ tại 4 vùng gắn với địa điểm thực hiện các mô hình với hơn  
200 nông dân tham dự nhằm giới thiệu các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá áp dụng 
trên mô hình; quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng. 
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Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đặng Văn Thắng

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

Mục tiêu của đề tài

- Nghiên cứu tổng thể các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đề ra các giải pháp kỹ thuật bảo tồn 
di tích và phục chế, số hóa, tái hiện một số lễ hội phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và phát 
triển du lịch. 

- Xây dựng định hướng các giải pháp phát huy giá trị di tích giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.

Kết quả nghiên cứu

1. Giá trị lịch sử, văn hóa của di tích khảo cổ học Cát Tiên

1.1. Hệ thống hóa tư liệu nghiên cứu về di tích khảo cổ học Cát Tiên

Di tích khảo cổ học Cát Tiên là phát hiện lớn của khảo cổ học Việt Nam cuối thế kỷ XX, có ý nghĩa 
quan trọng trong việc nghiên cứu các nền văn hóa cổ ở khu vực Nam bộ và Tây Nguyên. Kể từ khi 
được phát hiện năm 1984, vùng đất Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng nói chung và khu di tích khảo cổ học 
Cát Tiên nói riêng đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu của nhiều nhà khoa học, nhà 
nghiên cứu. Nhiều hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về khu 
di tích Cát Tiên đã được thực hiện, góp phần vào việc hoàn thiện bức tranh cổ sử Việt Nam tại khu 
vực thượng nguồn sông Đồng Nai. 

- Hội thảo đầu tiên về di tích khảo cổ học Cát Tiên do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lâm Đồng phối 
hợp với UBND huyện Cát Tiên và Cục Bảo tồn - Bảo tàng tổ chức trong 2 ngày 08-09/3/2001, nhằm 
trao đổi các thông tin khoa học có liên quan đến việc khai quật và nghiên cứu di tích Cát Tiên, từ đó 
có các giải pháp tiếp tục nghiên cứu, quản lý, tu bổ và phát huy di tích này.

- Năm 2002, luận án tiến sĩ “Khu di tích Cát Tiên ở Lâm Đồng” của tác giả Nguyễn Tiến Đông được 
bảo vệ thành công. Trong đề tài, tác giả đã trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát 
hiện và nghiên cứu về khu di tích Cát Tiên; những đặc trưng di tích và di vật của Cát Tiên; vấn đề 
niên đại, chủ nhân và vị trí, mối quan hệ của khu di tích Cát Tiên.

- Ngày 02/4/2004, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ và Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lâm Đồng 
tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả dự án “Điều tra cơ bản và khai quật di chỉ khảo cổ học Cát Tiên ở 
Lâm Đồng”.

- Trên cơ sở thành tựu nghiên cứu hiện hữu về di tích Cát Tiên, năm 2006, sách “Di tích Cát Tiên, 
Lâm Đồng - Lịch sử và văn hóa” của tác giả Lê Đình Phụng (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội) 
được ấn hành. Cuốn sách giới thiệu khái quát, cô đọng về lịch sử, văn hóa di tích khảo cổ Cát Tiên, 
Lâm Đồng.

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 
DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC CÁT TIÊN - LÂM ĐỒNG
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- Năm 2008, trong báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp bộ “Di chỉ khảo cổ học Phú Mỹ, Cát Tiên - 
Lâm Đồng, những mối liên hệ văn hóa” do TS. Trần Văn Bảo làm chủ nhiệm, đã đề cập đến mối quan 
hệ văn hóa giữa di chỉ Phù Mỹ với các di tích đồng đại trong khu vực, trong đó có di tích Cát Tiên…

- Tháng 12/2008, Hội thảo khoa học Di tích khảo cổ học Cát Tiên (lần thứ II) do UBND tỉnh Lâm 
Đồng, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức. Trong hội thảo lần này, nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập 
đến mối quan hệ giữa nhóm di tích Cát Tiên với các nhóm di tích khác. Chỉ ra sự tương đồng cũng 
như khác biệt giữa các nhóm di tích này, từ đó cho thấy những nét đặc trưng bản chất của khu di 
tích Cát Tiên.

Bên cạnh các công trình nghiên cứu, các cuộc hội thảo, sách xuất bản, khu di tích Cát Tiên cũng 
nhận được sự quan tâm nghiên cứu, trao đổi trên các diễn đàn, tạp chí khoa học. Nhiều bài báo khoa 
học đã được công bố, làm sâu sắc hơn nhiều khía cạnh lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nhân học… liên 
quan đến di tích Cát Tiên. Có thể điểm qua một số bài viết nổi bật như: Khai quật di tích Cát Tiên 
(TS. Nguyễn Tiến Đông, 1999); Di tích Cát Tiên với xứ Mạ (Nguyễn Tiến Đông, 2000); Góp thêm tư 
liệu Champa về thánh địa Cát Tiên, Lâm Đồng (Sakaya, 2004); Điều tra khai quật di tích Cát Tiên 
(2002-2004) (TS. Đào Linh Côn, 2004); Cát Tiên trong mối quan hệ với văn hóa Óc Eo (TS. Đào Linh 
Côn, 2006); Cát Tiên trong lịch sử vùng (GS. Lương Ninh, 2008); Khu lò sản xuất gạch cổ tại di tích 
Cát Tiên - một khám phá mới (TS. Bùi Chí Hoàng, 2008).

1.2. Đánh giá các luận cứ khoa học về giá trị  lịch sử, văn hóa của các di tích khảo cổ học 
Cát Tiên

1.2.1. Giá trị khảo cổ của di tích Cát Tiên

* Về di tích

Kiến trúc của những phế tích tại Cát Tiên gồm nhiều dạng đền thần, nhà dài, hệ thống dẫn nước, 
đường đi, lò gạch, chủ yếu xây bằng gạch sản xuất tại chỗ và đá mang từ nơi khác đến.

* Về di vật

Khu di tích Cát Tiên có bộ sưu tập hiện vật khảo cổ rất lớn và có giá trị; nhiều loại quý hiếm, độc 
bản mang những dấu ấn của một cộng đồng cư dân cổ sống trên địa bàn Nam Tây Nguyên như gạch 
ngói, gốm, trang sức bằng kim loại, đá quý, những lá vàng, hộp bạc có chạm gò hình sư tử, hoa văn 
đặc biệt cầu kỳ, tinh xảo, hiện vật bằng đồng... 

1.2.2. Giá trị lịch sử của di tích Cát Tiên

Từ các sử liệu khảo cổ học đã phát hiện, khai quật, nghiên cứu trong suốt hơn 30 năm qua đã 
cho thấy giá trị lịch sử to lớn của khu di tích Cát Tiên do nơi đây là thánh địa mang đậm tính chất 
Hindu giáo.

Qua các bằng chứng khảo cổ, tiến trình lịch sử của “Thánh địa Cát Tiên” trải qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn sớm từ thế kỷ III BC đến thế kỷ I AD.

- Giai đoạn phát triển đỉnh cao từ thế kỷ IV-VI AD.

- Giai đoạn muộn từ thế kỷ VII-XII AD.

1.2.3. Giá trị văn hóa của di tích Cát Tiên

Khu di tích Cát Tiên là nơi phản ánh những kết tinh văn hóa đặc biệt của vùng văn hóa - nơi giao 
điểm giữa vùng cao và vùng thấp, là nơi lưu giữ những dấu vết văn hóa vật chất gắn liền với truyền 
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thống văn hóa bản địa, vô cùng phong phú, có cội nguồn từ những vùng đồng bằng thấp sông Đồng 
Nai sáng tạo, gây dựng và hình thành. Dòng chảy văn hóa bản địa đó đã được kết hợp hài hòa với 
những yếu tố văn hóa mới du nhập để tạo ra diện mạo riêng vừa phong phú, đầy sức sống, thể hiện 
là trung tâm văn hóa lớn của khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam bộ trong khoảng nửa đầu 
thiên nhiên kỷ thứ I AD.

1.2.4. Giá trị nghệ thuật của di tích Cát Tiên

* Nghệ thuật kiến trúc

Khu di tích Cát Tiên là nơi có số lượng di tích kiến trúc được phát hiện tập trung dày đặc về số 
lượng, phong phú về loại hình và đặc trưng cho hầu hết các giai đoạn phát triển trong suốt chiều dài 
lịch sử hình thành và tồn tại của khu thánh địa này.

Các công trình kiến trúc tôn giáo ở khu di tích Cát Tiên thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với các kiến 
trúc thuộc giai đoạn hậu Óc Eo trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ như Tây Ninh, Đồng Nai và nhóm 
di tích kiến trúc tôn giáo đồng đại trên một số khu vực của Tây Ninh, Đồng Nai.

* Nghệ thuật tạo hình điêu khắc

Cát Tiên là nơi hội tụ những giá trị tinh tế, đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, tạo hình đến từ 
nhiều khu vực, nền văn hóa khác nhau như Ấn Độ, Trung Á, Indonesia... qua các sưu tập điêu khắc 
trang trí trên cấu kiện kiến trúc, sưu tập tượng thờ, hiện vật vàng lá, những vật dụng mang tính nghi 
lễ...

Nhóm hiện vật thuộc cấu trúc của kiến trúc 2A là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, tạo hình trên 
nền chất liệu sa thạch hạt mịn.

Các tượng thờ, vật thờ bằng đá ở khu di tích Cát Tiên khá đa dạng về loại hình, gồm tượng tròn 
và các loại hình ngẫu tượng thờ Linga - Yoni.

Những hiện vật Phật giáo, Hindu giáo phát hiện rải rác trong khu di tích Cát Tiên đều được thể 
hiện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các hình mẫu tôn giáo và nét đặc trưng văn hóa du nhập từ nhiều 
khu vực khác nhau.

* Nghệ thuật chế tác gốm và ngói

Sưu tập gốm và ngói trong di tích Cát Tiên có những đặc điểm rất riêng, thể hiện sự kết hợp của 
nhiều yếu tố văn hóa bản địa và du nhập với sự đa dạng về loại hình - chất liệu và kỹ thuật chế tác, 
đồng thời phản ánh rõ nét phổ hệ phát triển từ sớm đến muộn trong lịch sử hình thành và tồn tại của 
khu di tích này. Có thể thấy, trong sưu tập gốm Cát Tiên tồn tại 2 dòng gốm cao cấp và dòng gốm 
bình dân. Dòng gốm cao cấp chế tác bằng chất liệu gốm mịn đặc biệt xử lý rất kỹ, dùng làm các loại 
sản phẩm có tính chuyên biệt cao như bình có vòi, nắp đậy hình chuông, hình đền... mang tính chất 
tôn giáo và có lẽ được dùng trong các hoạt động nghi lễ tôn giáo. Dòng gốm bình dân làm chủ yếu 
từ loại chất liệu gốm thô pha cát hoặc bã thực vật, dùng cho các loại hình vật dụng sinh hoạt thường 
ngày như nồi, vò, chum, bình...

Bên cạnh đó, trong khu di tích phát hiện ngói lợp hình cánh chim, lòng máng - những loại hình 
hiện vật riêng được chế tác tại chỗ.

* Nghệ thuật xây dựng và giá trị đặc trưng kiến trúc

Kiến trúc Cát Tiên gồm nhiều dạng như: đền, hệ thống dẫn nước, nhà dài, đường đi, lò gạch… 
chủ yếu được xây dựng bằng nguồn nguyên vật liệu tại chỗ, một số ít được mang từ nơi khác đến.
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Khi nghiên cứu kiến trúc Cát Tiên, các nhà khoa học nhận thấy, các đền có kết cấu hoành tráng 
nhưng giản dị, không cầu kỳ, phức tạp; về tổng thể vẫn chưa hoàn thiện, không đồng trục, có kiến 
trúc (2D) trong quần thể phải nối thêm độ dài, độ dày của tường khá mỏng.

Như vậy, việc phát hiện ra di tích Cát Tiên là một trong những phát hiện quan trọng nhất của khảo 
cổ học ở miền Nam Việt Nam. Những tư liệu khảo cổ được phát hiện từ lòng đất là nguồn tư liệu 
phong phú, đáng tin cậy cho khảo cổ học, góp phần tìm hiểu bản sắc văn hóa vùng đất phía Nam; là 
nguồn di sản vô giá của những cư dân xưa để lại cho ngày nay. Những bộ ngẫu tượng Linga - Yoni, 
hiện vật vàng được chạm khắc các đề tài trong Hindu giáo, hệ thống những tượng tròn, tượng thần... 
đã tìm thấy ở đây vừa phản ánh nét văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của chủ nhân khu di tích, vừa cho 
thấy sự phát triển của kỹ thuật điêu khắc, sự kết hợp giữa điêu khắc với kiến trúc, cũng như quan 
điểm về thẩm mỹ của cư dân cổ. Kỹ thuật sản xuất vật liệu, đặc điểm, tính chất của các vật liệu kiến 
trúc, kỹ thuật thiết kế, xây dựng và điêu khắc trên kiến trúc đã phản ánh một phần đời sống kinh tế, 
sự phân công lao động trong xã hội và yếu tố nghệ thuật của những chủ nhân đã tạo ra chúng. Cát 
Tiên đã có một cơ tầng văn hóa đủ sức hội nhập với nền văn hóa mới, tạo ra sự tiếp nối liên tục với 
sự ứng xử đặc biệt khi hội nhập văn hóa Ấn Độ. Vấn đề cần thiết hiện nay là tiếp tục nghiên cứu sâu 
hơn, đầy đủ và chính xác hơn về giá trị của khu thánh địa này.

1.3. Xác định nghệ thuật kiến trúc Cát Tiên

1.3.1. Nghệ thuật kiến trúc di tích Cát Tiên

Khu di tích khảo cổ học Cát Tiên gồm các kiến trúc đền chính được phân chia thành: đền ngoài trời 
(Hypaethral Temple), đền có mái che (Roofed Temple), đền có cấu trúc bằng gạch và đá (Structural 
Brick and Stone Temples).

1.3.2. Nghiên cứu so sánh với các đền Champa ở khu vực miền Trung và các đền thuộc văn hóa 
Óc Eo ở Nam bộ 

* Nghiên cứu so sánh với các đền Champa

- Về địa điểm và không gian xây dựng

Các di tích đền ở Cát Tiên và Champa đều lấy các dòng sông làm điểm tựa chính. Ở Cát Tiên, 
các nhóm kiến trúc quy tụ bên trong một thung lũng khép kín; các đền thần Champa hầu hết ở 
trên những đồi cao hoặc núi thấp, được xây dựng thành từng cụm, hướng Đông nhìn ra biển đón  
dương khí.

- Về cấu trúc công trình

Trong tổng thể kiến trúc, ở Champa và Cát Tiên đều có nhiều loại hình như đền xây cao, đền xây 
cao với nhà dài, cổng gopuram theo các bình đồ khác nhau từ chữ nhật đến hình vuông, mái từ lợp 
vật liệu nhẹ chuyển sang mái giật cấp nhiều tầng, cửa ra vào mở về hướng Đông. Cấu trúc trong 
lòng đền ở cả 2 nơi đều có nét tương đồng.

- Về kỹ thuật xây dựng, điêu khắc, trang trí

Đền thần Champa cũng như Cát Tiên về cơ bản xây bằng gạch hoặc phụ thêm một số thành phần 
bằng đá, sử dụng kỹ thuật mài chập gạch để xây dựng.

Tuy nhiên, chất liệu gạch ở Cát Tiên kém hơn nhiều so với ở Champa; chất liệu đồ vàng của Cát 
Tiên tốt hơn ở Champa. Khác biệt rõ nhất là 2 nơi này hầu như không có nét tương đồng về đồ gốm; 
gốm Champa có chất liệu và mỹ thuật tốt hơn rất nhiều.
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- Về thần trong Ấn giáo

Sự xuất hiện chủ đề về thần Shiva nổi trội ở Cát Tiên là tương đồng với tín ngưỡng thần Shiva 
của cư dân Champa. Đề tài trang trí trên lá vàng có những nét tương đồng.

Ngoài chức năng là ngôi nhà của thần linh, đền thần Champa còn có sự hiện diện của các vị vua 
(như đền Po Kolong Garai, đền Po Rome); tồn tại loại kiến trúc tôn giáo khác là Phật viện Đông 
Dương khi Đông Dương là kinh đô của vương triều Phật giáo.

- Về niên đại

Quần thể khu di tích Cát Tiên được xây dựng vào những thời điểm khác nhau. Theo nghiên cứu 
về di tích kiến trúc, di vật cùng tính chất, đặc điểm của di tích và những nghiên cứu đối sánh khác, 
khung niên đại của quần thể di tích này từ thế kỷ III-XII.

* Kiến trúc Cát Tiên và kiến trúc Óc Eo

- Về tính chất 

Tất cả các di tích kiến trúc ở Cát Tiên cũng như Óc Eo đều mang tính chất tôn giáo với các vật 
thờ, linh vật.

- Về kiến trúc

Ở khu di tích Cát Tiên tồn tại loại hình kiến trúc tôn giáo giống Óc Eo: nền và móng được xây hoàn 
toàn bằng gạch, phía trên không có vật liệu nặng, bậc thềm trước lối lên hình bán nguyệt…

- Về vật liệu xây dựng

Vật liệu xây cất các kiến trúc tôn giáo của 2 khu vực chủ yếu là gạch có hình chữ nhật, không có 
hoa văn.

Ở Cát Tiên, còn sử dụng phố biến ngói (ngói bò, ngói mũi lá có móc, ngói đơn bản, ngói cánh 
chim), đá trang trí cho các công trình gạch. Trong văn hóa Óc Eo, không có loại ngói hình cánh chim 
nhưng có các diềm ngói; chủ đề trang trí trong các diềm ngói có thể xem như là căn cứ để định niên 
đại của di tích.

1.4. Di tích khảo cổ học Cát Tiên trong mối quan hệ với Phù Nam, Champa

1.4.1. Điền dã, khảo sát Cát Tiên và các vùng phụ cận

Khu di tích khảo cổ học Cát Tiên có địa bàn phân bố chủ yếu thuộc xã Quãng Ngãi cùng với di tích 
kiến trúc đơn lẻ thuộc xã Đức Phổ. Khu di tích Cát Tiên trước đây gọi là di tích Quảng Ngãi, thuộc 
địa bàn thôn 1, xã Quảng Ngãi; cách thị trấn Buôn Goh (huyện Cát Tiên) khoảng 9 km theo đường 
chim bay, về phía Đông Nam.

Cát Tiên nằm ở phía bờ Bắc của con sông Đồng Nai, con sông gần như là địa giới ngăn cách giữa 
Champa đối với vùng đất của Phù Nam và Thủy Chân Lạp sau này. Nếu tính theo đường chim bay, 
Thánh địa Cát Tiên cách các phế tích Champa của Bình Thuận gần 100 km, không gian vùng rừng 
núi phía Tây Ninh Thuận và Bình Thuận chỉ cách Cát Tiên khoảng 30 km. Sự gần gũi về mặt địa lý 
đã tạo ra nhận thức liên hệ nhất định về không gian sinh tồn của các khối cư dân ở các thế kỷ VIII 
và IX, thời kỳ mà Thánh địa Cát Tiên đang phát triển rực rỡ.
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1.4.2. Mối quan hệ giữa văn hóa Cát Tiên và văn hóa Phù Nam, Champa

Di tích Cát Tiên là trung tâm tôn giáo lớn của cộng đồng cư dân vùng đất phương Nam; có nét 
đặc thù riêng độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng đất và có mối quan hệ chặt chẽ 
với các nền văn hóa dân tộc chịu ảnh hưởng chung từ văn hóa Ấn Độ như văn hóa Champa, Óc Eo.

1.4.3. Nghiên cứu so sánh giữa di tích Cát Tiên với các di tích thuộc văn hóa Ấn Độ

Di tích Cát Tiên được công nhận là khu thánh địa gồm nhiều cụm kiến trúc đền thần thể hiện sự 
chịu ảnh hưởng của Hindu giáo, Ấn Độ. Về kiến trúc, di tích Cát Tiên cho thấy sự vận dụng triết học 
Hindu vào việc xây đền. Cụ thể, đền được xây ở trên đồi cao tượng trưng cho núi Meru; đền có mô 
hình đền thần và nhà dài (Garbagriha - Mandanpa); đền được xây trên nền cao giật cấp, phía trước 
có tượng thần Ganesa, có ao thần, máng nước thiêng,... Chủ đề điêu khắc hoa, lá uốn cong thể hiện 
mô típ trang trí chịu ảnh hưởng của thời kỳ Vệ Đà. Hơn thế nữa, các hiện vật như Linga, Yoni, Linga 
- Yoni, các lá vàng có khắc hình mang chủ đề tôn giáo Ấn Độ thể hiện 2 trường phái Shiva và Vishnu. 
Tuy nhiên, di tích Cát Tiên hiện chỉ còn dạng phế tích, kiến trúc đền thần chỉ còn nền móng và bị hư 
hại nặng; trong khi đó, ở Ấn Độ, nhiều kiến trúc đền vẫn còn sừng sững và thách thức với thời gian.

Tóm lại, những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của di sản Cát Tiên là nguồn tư liệu gốc giúp các 
nhà khảo cổ nghiên cứu, liên hệ, so sánh đối chiếu với các nền văn hóa khác cùng ảnh hưởng văn 
hóa Ấn Độ như văn hóa Óc Eo, Champa... Đồng thời, là nguồn tư liệu so sánh với văn hóa Ấn Độ để 
minh chứng sự ảnh hưởng văn hóa, tôn giáo Ấn Độ đến vùng đất Cát Tiên trong lịch sử.

2. Các giải pháp bảo tồn di tích khảo cổ học Cát Tiên

2.1. Phương pháp xác định hình khối kiến trúc trong phục hồi di tích khảo cổ Cát Tiên

2.1.1. Nguyên tắc tổ hợp không gian di tích Cát Tiên

Tại di tích Cát Tiên, hầu hết chỉ còn phế tích các đền chính, trong đó nhiều vị trí xung quanh đền 
chính chưa được khai quật hết. Vì vậy, việc xác định tổ hợp không gian của từng cụm đền là khá khó 
khăn. Tuy nhiên, trên nguyên tắc tôn trọng hiện trạng, lấy hiện trạng làm xuất phát điểm cho mô hình 
phục dựng. Nghĩa là mọi mô hình phục dựng trước hết phải có phần giống với hiện trạng, chủ yếu 
đó là phần đế móng. Hiện trạng cần tuân thủ và giống trong mô hình đó là: kích thước hình học của 
phần đế, hình dạng ban đầu của phần kiến trúc lúc mới được phát lộ. Phần phục dựng mà không 
có hiện trạng để đối chiếu thì giả thiết phục dựng làm giống theo cái đã có, bộ phận tương tự của 
loại hình đền Hindu khác có đặc điểm tương đương và ưu tiên đền nào có khoảng cách địa lý gần.

2.1.2. Xác định loại hình, công năng và niên đại các di tích kiến trúc

Nghiên cứu các di tích và di vật đã khai quật ở Cát Tiên, nghiên cứu so sánh với các di tích và 
di vật tìm được trong văn hóa Óc Eo, Champa, Ấn Độ cổ đại, bước đầu có thể nhận ra các loại đền 
Hindu ở Cát Tiên gồm: 

- Đền ở ngoài (Hypaethral Temple): đền C1 (tên cũ là Hố thám sát 8 ký hiệu 03.CT.H2) - đền thần 
Mặt Trời; đền C2 (ký hiệu cũ Gò 7) - đền thần Shiva; đền C3 (ký hiệu cũ Gò 5) - đền thần Shiva; đền 
D1 (ký hiệu cũ Gò 6B) - đền thần Shiva biểu hiện một Mandala.

- Đền có mái che (Roofed Temple): đền D2 (ký hiệu cũ Gò 6A) - đền thần Shiva biểu hiện một 
Mandala.
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- Đền có cấu trúc bằng gạch và đá (Structural Brick and Tone Temple): đền C4 (ký hiệu cũ Gò 4) 
- đền thần Shiva; đền B1 (ký hiệu cũ Gò 3) - đền thần Shiva và Vishnu; đền B2, B3, B4, B6 (ký hiệu 
Gò 2A, 2D, 2C và đền nhỏ) - đền thần Shiva biểu hiện một Mandala; kiến trúc B5 (ký hiệu cũ Gò 2B) 
- đền thần Parvati và Laskmi; nhóm E1, E2, E3 (Ký hiệu cũ Gò 8 - Gò Ông Định) - đền thần Shiva 
biểu hiện một Madala; đền A1, A2, A3 (ký hiệu cũ Gò 1) - đền thần Shiva biểu hiện một Madala.

* Về niên đại

Niên đại sớm của di tích Cát Tiên chính là đền thần Mặt Trời (ký hiệu 03.CT.H2) là loại đền ở 
ngoài (Hypaethral Temple), do ở đền này đã tìm được chiếc chum gốm có niên đại khoảng thế kỷ 
III-IV trước Công nguyên. 

Ở Cát Tiên, loại đền có kiến trúc với 2 nhà dài như đền B2 nhà dài B4; E1 nhà dài E2 và E3. Ở Mỹ 
Sơn, cũng có loại đền có kiến trúc một nhà dài, thuộc phong cách Mỹ Sơn A1, có niên đại khoảng 
thế kỷ X. 

Nghiên cứu so sánh các đền thần ở Cát Tiên, đền thần Shiva (bên cạnh có những thần khác) ở  
đền A1 là loại đền có kích thước to lớn, bộ Linga - Yoni vĩ đại, hoa văn dập nổi cao trên lá vàng là 
đẹp nhất so với những lá vàng tìm được ở Cát Tiên… Đó là các chứng cứ chứng tỏ đền thần ở đền 
A1 có niên đại muộn nhất, khoảng thế kỷ XI-XII.

2.1.3. Tỷ lệ và quy mô kiến trúc ở di tích Cát Tiên

Hầu hết việc xây dựng các đền Hindu giáo đều có các hướng dẫn về tỷ lệ vàng đối với quy mô 
kiến trúc Vedic “Brihat Samhita” gồm các yêu cầu thiết kế mà việc xây dựng đền thần phải đáp ứng. 

Các kiến trúc tại Cát Tiên có lịch sử kéo dài và nhiều loại hình, có cả giai đoạn sơ khai - giai đoạn 
xây dựng mà chủ nhân chỉ quan tâm đến chức năng sử dụng (tâm linh) hơn là cái đẹp trong các hình 
khối, do vậy, không thể tìm hoặc áp dụng yếu tố tỷ lệ vàng trong các đền có niên đại sớm như đền 
C1, C2, C3; các đền nhóm D. Tuy nhiên, có thể tìm ra hoặc áp dụng tỷ lệ vàng trong hình khối kiến 
trúc tại các đền trong giai đoạn phát triển đỉnh cao tại Cát Tiên - giai đoạn mà yếu tố nghệ thuật, kỹ 
thuật được coi trọng trong công tác tạo hình, như đền A1, B1, B2, B3, B4, B5, E1.

Về phong cách kiến trúc:

- Cát Tiên có lịch sử xây dựng lâu đời, đa dạng loại hình kiến trúc, kéo dài từ sơ khai cho đến thời 
hoàng kim của nền văn hóa chứng tỏ đây là vùng đất phát triển độc lập mà nó là trung tâm. 

- Về chức năng tôn giáo: các kiến trúc tại di tích Cát Tiên có sự tương đồng rất lớn với các đền 
tại di tích Óc Eo; đó là vị trí, hình dạng, cấu trúc các hố trụ sima, vật cúng chôn trong hố trụ như lá 
vàng, tượng nhỏ.

- Về vật liệu xây dựng: có sự tương đồng với văn hóa Champa sử dụng vật liệu gạch là chính 
yếu, tuy nhiên, chất lượng gạch nung không bằng Champa và kích thước trung bình của gạch lớn 
hơn rất nhiều.

- Về hình khối kiến trúc: mang một số yếu tố hậu Óc Eo, đó là phần đế rất lớn và có xu hướng tách 
rời về mặt hình khối với phần thân, bộ mi cửa và trụ cửa tại đền B2 rất giống với các đền hậu Óc Eo.

- Về đường nét kiến trúc: đa số thô sơ, ít chạm trổ điêu khắc giống với cách trang trí của các đền 
tại vùng cao nguyên như Yang Mun hoặc Yang Prong.
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Kỹ thuật thi công xây dựng được đánh giá cao, tuy nhiên, nguồn vật liệu xấu, địa chất bề mặt kém 
nên chất lượng công trình và tuổi thọ không bằng so với kiến trúc Champa và Khơme cùng thời.

Tổng thể có thể nhận xét rằng, phong cách kiến trúc Cát Tiên thuộc vương quốc Phù Nam có ảnh 
hưởng bởi một số yếu tố của văn hóa Champa, Khơme.

2.2.  Xác định, tái lập hình khối kiến trúc của di tích bằng kỹ thuật số

2.2.1. Phác thảo hiện trạng quy mô không gian di tích

Mặt bằng tổng thể các kiến trúc theo tên gọi mới gồm các nhóm theo thứ tự chữ cái A, B, C, D, E 
phân bố từ Đông sang Tây. Trong đó, một số đền như A2, A3, C1, B6 là những đền trước đây chưa 
được đặt tên trong hệ thống tại Cát Tiên.

* Nguyên tắc phục dựng các di tích kiến trúc tại Cát Tiên

Phục dựng là hành động nhằm đưa sự vật tồn tại với trạng thái giống ban đầu, có thể là tác động 
trực tiếp hoặc gián tiếp vào sự vật thông qua các phương tiện phục dựng. Phương tiện phục dựng 
thực chất là một mô phỏng hóa của sự vật thông qua môi trường ảo và thiết lập bởi các thiết bị máy 
hiện đại và các phần mềm, phục dựng gián tiếp, còn gọi là phục dựng ảo.

Việc phục dựng các di tích kiến trúc tại Cát Tiên trong nghiên cứu này là việc phục dựng ảo thông 
qua phương tiện máy tính cùng với các ứng dụng đồ họa.

Ưu điểm của phục dựng ảo là tránh được việc xâm hại di tích; môi trường đồ họa có nhiều tài 
nguyên để thử nghiệm với các phương án phục dựng khác nhau. 

Việc sử dụng công nghệ thông tin và đồ họa để phục dựng mô hình kiến trúc, điêu khắc hay kết 
cấu phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử khảo cổ là ứng dụng mới mẻ và chưa có hệ thống lý thuyết 
bài bản, do vậy, cần phải đề ra những nguyên tắc nhằm mang lại hiệu quả phục dựng chính xác nhất.

2.2.2. Các đồ án tái lập hình khối kiến trúc

* Kiến trúc nhóm A

Dựa vào kết quả khai quật và phần diện tích đã phát lộ có thể thấy rằng tổng thể cụm kiến trúc 
nhóm A gồm:

- Đền chính thần Shiva - ký hiệu A1.

- Đền phụ thần Ganesha - ký hiệu A2.

- Nền nhà dài (Mandala) - ký hiệu A3.

- Tường bao bằng gạch chạy quanh đỉnh đồi.

- Lối lên - xuống đền chính hướng Đông Tây.

* Kiến trúc nhóm B

Được gộp lại từ 2 cụm kiến trúc số 2 (gồm kiến trúc B2, B3, B4, B5, B6) và kiến trúc số 3 (B1).

Tổng thể xác định chức năng và hình khối cơ bản sau:

- Đền B1: đền thần Shiva và thần Vishnu - xây cao có mái.

- Đền B2: đền thần Shiva biểu hiện một Mandala - xây cao có mái.

- Đền B3, B4: kiểu nhà dài có mái (Mandala).
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- Đền B5: đền thần Parvati và Laskmi - xây cao có mái.

- Đền B6: đền thần phụ - xây cao có mái.

* Kiến trúc nhóm C

- Đền C1: đền thần Mặt trời - xây cao không có mái.

- Đền C2: đền thần Shiva - xây cao không có mái.

- Đền C3: đền thần Shiva - xây cao không có mái.

- Đền C4: đền thần Shiva - xây cao có mái.

* Kiến trúc nhóm D

Tổng thể kiến trúc nhóm D phân bố trên đỉnh một quả đồi thấp gọi là gò Kiểm Lâm, gồm:

- Đền D1: đền thần Shiva biểu hiện một Mandala - không có mái.

- Đền D2: đền thần Shiva biểu hiện một Mandala - có mái kiểu sơ khai.

* Kiến trúc nhóm E

Căn cứ vào kết quả báo cáo khai quật và khảo sát tại hiện trường di tích có thể xác định khá rõ 
các kiến trúc thành phần của cụm kiến trúc này.

Điểm nhấn của di tích là kiến trúc đền chính - E1 (đền thần Shiva biểu hiện một Mandala - xây 
cao có mái) nằm ở trên cao về phía Tây; 2 kiến trúc phụ E2, E3 dạng nhà dài nằm 2 bên lối vào phía 
Đông. Bao quanh các kiến trúc E1, E2, E3 là các sân lát gạch cao độ ăn theo địa hình quả đồi, hệ 
thống tường bao cho cả cụm kiến trúc.

2.2.3. Tọa độ và độ cao của di tích Cát Tiên

Điểm mốc tọa độ được đánh dấu ở góc Đông Bắc toà nhà Ban Quản lý Khu di tích Cát Tiên 
(mốc nhà ông Tơ trước năm 2004) ở thôn 1, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên. Mốc này có độ cao  
133.386 m.

2.3. Xác định các biện pháp tái định vị, gia cố đối với các hình khối được tái lập

2.3.1. Biện pháp tái định vị

* Đánh giá chung

- Về hình khối, kiến trúc đền tại Cát Tiên chia thành 3 phần chính: đế, thân và mái.

- Về vật liệu chủ yếu được làm từ 3 loại vật liệu chính là gạch, đá, gỗ; một số vật liệu nhẹ dùng 
trong phần mái.

- Phần đế xây bằng gạch; so với phần thân và mái, hình khối phần đế còn tương đối nguyên vẹn 
nên đây không phải là đối tượng để nghiên cứu tái định vị cấu trúc.

- Phần mái xây gạch hoặc bằng thực vật (khung gỗ kết hợp mái lá), hiện trạng đã bị hủy hoại hoàn 
toàn, cơ sở để phục chế rất ít, chủ yếu là giả định và không có không gian để tái định vị nên đây 
không phải là đối tượng để nghiên cứu giải pháp.

- Phần thân chia thành tường bao xây gạch và cửa, tất cả các di tích đền có mái xây gạch tại Cát 
Tiên đều không còn nguyên vẹn phần thân, không thể tái định vị phần thân xây gạch do không đủ 
căn cứ về thiết kế và vật liệu. Trong khi đó, phần cửa có cấu tạo từ những khối đá cũng bị sụp đổ, 
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gãy, nằm vương vãi quanh di tích hoặc bị mất, tuy nhiên, do được cấu tạo bằng đá nên hình khối 
của chúng dễ dàng nhận diện và tái phục hồi cấu trúc; do đó, đây là đối tượng chính để áp dụng tái 
định vị.

* Các phương án tái định vị các hình khối kiến trúc

- Tái định vị theo trường phái trùng tu khảo cổ học: với đặc thù của các di tích tại Cát Tiên, phương 
án này không thể thực hiện do vấn đề kỹ thuật và vi phạm Luật Di sản văn hóa.

- Tái định vị theo trường phái trùng tu phong cách: việc trùng tu di tích theo sự thống nhất về 
phong cách dẫn đến việc xây dựng các công trình mới giống di tích chứ không phải là di tích, đó chỉ 
là mô hình của di tích với tỷ lệ thật.

- Tái định vị ảo: áp dụng cho di tích kiến trúc tại Cát Tiên.

2.3.2. Biện pháp gia cố đối với di tích Cát Tiên

Các biện pháp gia cố nhằm thực hiện việc toàn khối hóa khối xây bị nứt, chống nghiêng lún, sạt 
lở, chống nứt, sụt những bức tường còn lại. Có thể sử dụng các neo thép không rỉ, thanh titan có 
bơm vữa xi măng không co cường độ cao, hoặc keo epoxy, giữ gạch khô để neo giữ khối xây bị nứt, 
tách, nghiêng. Các neo này thường neo ngang, xiên giữa khối xây bị nứt tách vào khối xây còn tốt, 
ổn định hoặc vào các hệ dầm giằng. Đặc biệt chú ý mỹ thuật, tránh thô, khó nhìn đối với các thanh 
giằng cho khách tham quan di tích.

Để chống nghiêng, lún cho nền, móng đền thực hiện các giải pháp xây gia cường bằng khối xây 
phục chế, các biện pháp khoan phụt bằng đất sét, đệm các dầm chặt tại khe hở của mạch, đặc biệt 
khe mạch của bề mặt và xung quanh mỗi kiến trúc. Hạn chế dùng các dầm đai bằng bê tông, cốt thép 
vì sẽ làm ảnh hướng đến khả năng thoát nước, hút ẩm của di tích. Công việc tu bổ được thực hiện 
đối với những khối xây bị sạt lở, mủn mục cần nạo vét, rửa sạch, sau đó xây mài chập. Tuyệt đối nên 
tránh đổ bê tông xi măng hoặc vữa ximăng vào khoảng cách trống giữa các lớp mạch.

2.4. Các giải pháp kỹ thuật để bảo tồn di tích

2.4.1. Biện pháp xử lý bề mặt khối kiến trúc bị tác động bởi các yếu tố môi trường

- Tiến hành đào kênh nối thông các đoạn cong chảy gần nhau của dòng sông để tăng tốc độ  
dòng chảy.

- Các giải pháp chống mối đất như ngăn ngừa, chống ẩm cho di tích cả bên ngoài và bên trong; 
làm vệ sinh thường xuyên; làm các hàng rào chắn ngăn mối xung quanh đền; phun các hóa chất 
diệt mối…

- Giải pháp gia cố, gia cường và tu bổ: vệ sinh bề mặt di tích; phủ bề mặt bằng công nghệ mới; 
củng cố, hoàn thiện hệ thống mái che di tích.

2.4.2. Biện pháp xử lý các khối kiến trúc bị tác nhân bên trong

Ở di tích Cát Tiên, phong hóa sinh học và phong hóa hóa học là 2 tác nhân chính phá vỡ cấu trúc 
bên trong của khối kiến trúc gây ra hiện tượng sụt lún và ăn mòn gạch cần sớm được khắc phục nếu 
không sẽ nguy hiểm đến cả khối di tích.

- Phong hóa sinh học: việc áp dụng kỹ thuật radar thăm dò tổ mối, khoan phụt diệt mối, lấp tổ mối 
là rất cần thiết trong việc bảo vệ khối kiến trúc trước khi thực hiện công việc phục dựng di tích Cát 
Tiên. Bên cạnh đó, cần làm sạch lớp đất mùn, sản phẩm của mối để lại trên bề mặt khối kiến trúc.
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- Phong hóa hóa học: khi phục dựng bề mặt di tích, cần tạo ra lớp bảo vệ ngăn thấm nước cho 
diện mạo của bề mặt mà vẫn giữ nguyên trạng, nguyên gốc của di tích. Lớp bề mặt nên sử dụng loại 
gạch đặc biệt ngăn chặn sự thấm nước. Hay có thể áp dụng phương pháp tiên tiến là tạo lớp màng 
phủ nano với công nghệ plasma trên bề mặt viên gạch.

2.4.3. Biện pháp thoát nước cho di tích

- Toàn bộ công trình kiến trúc phát lộ của di tích cần che chắn đảm bảo trong mùa mưa bằng các 
mái che. Các mái che phải có máng xối để thu nước khi mưa đưa về ống xả dẫn ra rãnh thoát nước.

- Cần có các giải pháp cấp bách chống ngập úng kiến trúc, nhất là phần gạch ở chân móng.

3. Phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030

3.1. Các giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên trong không gian văn hóa 
bản địa và khu vực phụ cận

3.1.1. Giải pháp khai thác giá trị tài nguyên du lịch di tích Cát Tiên và vấn đề phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương

- Xây dựng di tích khảo cổ học - Vườn Quốc gia Cát Tiên từ một nguồn tài nguyên quan trọng trở 
thành “trọng điểm du lịch” của vùng Nam bộ và Tây Nguyên, tiến đến là của quốc gia.

- Xây dựng Di tích khảo cổ học - Vườn Quốc gia Cát Tiên trở thành Bảo tàng văn hóa sinh thái 
đặc trưng của địa phương mang tầm quốc gia.

- Tổ chức, quản lý và liên kết xây dựng Di tích khảo cổ học - Vườn Quốc gia Cát Tiên thành một 
mô hình văn hóa - kinh tế vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

3.1.2. Đề xuất mô hình và giải pháp thực hiện mô hình sản phẩm du lịch tại di tích Cát Tiên

Sản phẩm du lịch Cát Tiên phải hội đủ 3 nhóm yếu tố (hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; 
tài nguyên - môi trường du lịch; dịch vụ, quản lý và hình ảnh du lịch) nhưng phải mang tính khác biệt, 
độc đáo và đặc sắc so với sản phẩm du lịch thông thường, nhằm thu hút du khách, khai thác tốt các 
tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch một cách bền vững. Từ 
đó, đề tài đã đề xuất các mô hình sản phẩm du lịch tại di tích Cát Tiên như: mô hình gắn với nghiên 
cứu, trùng tu và tôn tạo di tích; mô hình gắn với vấn đề giáo dục và giới thiệu di tích; mô hình gắn 
với xây dựng bảo tàng tại di tích Cát Tiên; mô hình gắn với phục dựng đền Hindu ở Cát Tiên; mô 
hình du lịch văn hóa - hình thức du lịch thích hợp với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cát Tiên.

Để xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch và khai thác các sản phẩm du lịch ở Cát Tiên hiệu quả 
và bền vững, đề tài đã đề xuất một số giải pháp: bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích khảo cổ học Cát 
Tiên; kết hợp khai thác tại di tích và các di sản văn hóa cộng đồng tộc người bản địa để tạo thành các 
sản phẩm du lịch đặc trưng; xã hội hóa hoạt động du lịch; xây dựng các loại hình du lịch trọng điểm.

Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách bảo tồn, phục hồi và phát huy 
giá trị di tích Cát Tiên; giải pháp về mô hình tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực, tăng cường năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cát Tiên.

3.2. Các giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên gắn với kinh tế, văn hóa, du 
lịch của vùng đất Đông Nam bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2015- 2020 và tầm nhìn 2030

3.2.1. Giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên gắn với kinh tế, văn hóa, du lịch của 
vùng đất Đông Nam bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020
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- Nghiên cứu có hệ thống và tổng hợp tất cả nguồn tư liệu khai quật và nghiên cứu về quần thể di 
tích Cát Tiên thành dạng chuyên khảo. Mở rộng hợp tác nghiên cứu với các học giả, tổ chức quan 
tâm đến di sản văn hóa nhân loại nói chung, với loại hình di tích mang dấu ấn Hindu giáo nói riêng. 
Tranh thủ mọi nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu, trùng tu, phát huy giá trị văn hóa của di tích 
thông qua du lịch văn hóa phục vụ dân sinh…

 -  Đưa Cát Tiên thành địa điểm du lịch quan trọng trong các tour giúp quảng bá di tích, thu hút 
các học giả trong và ngoài nước nghiên cứu… Bên cạnh đó, cần thiết kế các tour tìm hiểu giá trị văn 
hóa truyền thống bản địa, du lịch khám phá (thám hiểm)… nằm trong cấu trúc du lịch quần thể Cát 
Tiên, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

 -  Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, bảo tàng, nhà lưu trú để giữ chân du khách, các nhà khoa 
học ở lại di tích lâu hơn.

3.2.2. Giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên gắn với kinh tế, văn hóa, du lịch của 
vùng đất Đông Nam bộ và Tây Nguyên tầm nhìn 2030

- Có kế hoạch đưa các thành viên có chuyên môn, am hiểu về di tích của Ban quản lý di tích đi 
tham khảo, học hỏi các mô hình du lịch gắn với di sản văn hóa, di tích ở trong và ngoài nước.

- Xây dựng kế hoạch và định hướng tốt, đúng đắn, phù hợp, nhất là xác định rõ loại hình du lịch 
phù hợp với di tích.

- Có kế hoạch chỉnh trang diện mạo, thêm xây dựng nhiều hạng mục, nâng cấp và cải tạo hạ tầng 
toàn bộ khuôn viên di tích.

- Tăng cường đầu tư cho khâu thuyết minh, mở rộng giới thiệu và quảng bá di tích.

- Đầu tư xây dựng những hoạt động văn hóa trong khuôn viên di tích cũng như thiết kế các đồ vật 
lưu niệm liên quan đến di tích để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan và tạo ấn tượng cho họ.

- Xây dựng những tour du lịch có gắn di tích khảo cổ Cát Tiên với các tài nguyên du lịch khác của 
địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nơi đây trong tương lai. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Văn Diệu

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản nước ngọt miền Trung

Mục tiêu của đề tài

- Xác định các biện pháp kỹ thuật nuôi vỗ thành thục sinh dục và sinh sản nhân tạo cá Chiên tại 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Tạo đàn cá Chiên bố mẹ có thể đưa vào sản xuất 100 kg, sản xuất 3.000-5.000 con giống cá 
Chiên cỡ 3-5 cm.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả nghiên cứu nuôi vỗ phát dục thành thục cá Chiên tại tỉnh Lâm Đồng 

1.1. Kết quả nghiên cứu nuôi thuần hóa từ đàn cá có nguồn gốc tự nhiên

Cá Chiên có nguồn gốc tự nhiên, trong quá trình đánh bắt, thu gom và vận chuyển đã làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe của cá. Khi chuyển từ điều kiện tự nhiên vào điều kiện nuôi, tỷ lệ sống của 
cá Chiên trong giai đoạn nuôi thuần hóa trên 76,4%, đây là mức có thể chấp nhận được trong nuôi 
trồng thủy sản.

Trong quá trình nghiên cứu nhận thấy, cá Chiên bỏ ăn trong thời gian từ 3-7 ngày khi chịu tác 
động của việc kéo lưới, chuyển ao; 15-20 ngày sau khi đánh bắt và vận chuyển về thả nuôi thuần 
hóa, cá mới bắt đầu ăn thức ăn; điều này ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của cá trong quá 
trình nuôi thuần hóa.

Các yếu tố môi trường nước ao nuôi thuần hóa nhìn chung tương đối ổn định trong cả giai đoạn 
nuôi. Trong đó, yếu tố nhiệt độ phụ thuộc vào điều kiện vùng khí hậu; yếu tố pH và hàm lượng ôxy 
hòa tan (DO) không có sự biến động lớn qua các tháng; độ sâu và trong duy trì ổn định.

Nhiệt độ nước ao nuôi trong giai đoạn nuôi thuần hóa tương đối thấp, ít có sự biến động và có sự 
thay đổi theo mùa, phù hợp với khí hậu tại khu vực nghiên cứu.

1.2. Kết quả nghiên cứu nuôi vỗ phát dục thành thục cá Chiên

1.2.1. Đặc điểm tuyến sinh dục cá Chiên

Tuyến sinh dục của cá Chiên gồm 2 dải nằm sát thành cơ thể, dọc theo 2 bên sống lưng ở phía 
trên ruột và phía dưới bóng hơi. Phía cuối của 2 dải này được dẫn chung vào một ống thông ra ngoài 
qua lỗ sinh dục. Trên bề mặt của tuyến sinh dục có các mạch máu và dây thần kinh. Tuyến sinh dục 
của cá cái phát triển qua 4 giai đoạn.

NGHIÊN CỨU PHÁT DỤC VÀ THỬ NGHIỆM SINH SẢN 
NHÂN TẠO CÁ CHIÊN (Bagarius yarrelli, Sykes 1839)

 TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
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1.2.2. Kích cỡ, tuổi thành thục và mùa vụ sinh sản của cá Chiên

Qua những kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu, có thể nhận thấy, mùa vụ sinh sản 
của cá Chiên nuôi trong điều kiện tại huyện Đức trọng bắt đầu từ tháng 5 và có thể kéo dài đến  
tháng 7; mùa vụ chính tập trung vào khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6; cá Chiên chỉ có thể sinh 
sản 1 lần/năm. Kích cỡ thành thục sinh dục của cá Chiên > 1,5 kg/con. Đề tài chưa xác định được 
tuổi thành thục lần đầu của cá Chiên, do đàn cá thu từ tự nhiên với kích cỡ lúc thả nuôi thấp nhất là 
1,5 kg/con và không xác định được tuổi của cá tại thời điểm đó.

1.2.3. Hệ số thành thục và sức sinh sản của cá Chiên 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chỉ tiêu sinh học sinh sản của đàn cá trong năm 2016 tốt hơn so 
với năm 2015. Hệ số thành thục của đàn cá nuôi vỗ năm 2015 từ 0,57-1,52% (trung bình 1,17%) và 
năm 2016 từ 1,04-2,57% (trung bình 2,26%). Hệ số thành thục của đàn cá Chiên trong nghiên cứu 
của đề tài qua 2 năm đều đạt thấp.

Sức sinh sản của đàn cá Chiên trong nghiên cứu của đề tài thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Trần Anh Tuấn với sức sinh sản tương đối trung bình > 9.000 trứng/kg cá cái; nằm trong khoảng 
tương đương với kết quả nghiên cứu ở cá ngoài tự nhiên của Phạm Báu với sức sinh sản tương đối 
từ 4.100-20.100 trứng/kg cá cái.

Các chỉ tiêu về phát dục thành thục của cá Chiên đạt thấp có thể do khả năng thích nghi của đàn 
cá đối với điều kiện nhân tạo chưa đạt đến mức tối ưu. Do thời gian thuần dưỡng đàn cá bố mẹ mới 
được hơn 1 năm tính đến giai đoạn nuôi vỗ đợt thứ 2 nên kết quả nghiên cứu trên chỉ là bước đầu 
đánh giá về các chỉ tiêu sinh học sinh sản của đàn cá Chiên được nuôi trong điều kiện nhân tạo.

1.2.4. Kết quả nuôi vỗ thành thục cá Chiên

* Các yếu tố môi trường ao nuôi

Các yếu tố môi trường nước theo dõi trong thời gian nuôi cá Chiên bố mẹ đều nằm trong khoảng 
phù hợp đối với cá Chiên nói riêng và các loài cá nước ngọt nhiệt đới nói chung, với nhiệt độ trung 
bình khoảng 21-26oC; pH trung bình từ 7,0-7,3; DO trung bình > 4,5 mg/L; độ trong trung bình  
> 45 cm.

* Tăng trưởng của cá Chiên bố mẹ

Kết quả theo dõi sinh trưởng của đàn cá chiên bố mẹ qua 19 tháng nuôi, từ tháng 01/2015 đến 
tháng 7/2016 cho thấy, tốc độ tăng trưởng của cá Chiên tương đối chậm, khoảng 300 g/năm về khối 
lượng và 2,3 cm/năm về chiều dài, do cá nuôi chịu nhiều tác động cơ học trong quá trình thực hiện 
các biện pháp nghiên cứu về đặc điểm sinh sản.

* Tỷ lệ cá phát dục thành thục

Kết quả sau 2 năm thuần dưỡng và thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá Chiên cho thấy, đàn cá 
tăng trưởng và thành thục tốt trong điều kiện nuôi nhân tạo. Khi đàn cá thích nghi với điều kiện nuôi 
nhốt, các chỉ tiêu về tăng trưởng và phát dục được cải thiện hơn. Thức ăn cá tươi là phù hợp sinh 
trưởng cũng như cho giai đoạn nuôi vỗ thành thục của cá Chiên. Thời gian nuôi vỗ từ cuối tháng 11 
năm trước đến tháng 5 năm sau. Nhiệt độ nước khoảng 21-26oC và ao nuôi vỗ được tạo dòng chảy 
liên tục sẽ cho tỷ lệ phát dục thành thục của cá đạt mức cao.
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1.2.5. Kết quả nghiên cứu khả năng nuôi ghép cá Chiên với các loài cá khác

Kết quả nuôi ghép cá Chiên với các loài cá khác cho thấy, tỷ lệ sống của cá Chiên đạt 100%, 
Trắm cỏ 83%, Chép 85%, Trôi 91%, Rô phi 70%. Tốc độ tăng trưởng của các loài cá Chiên, Trắm cỏ, 
Chép, Trôi, Rô phi lần lượt là 60 g/tháng, 7,3 g/tháng, 9 g/tháng, 11,7 g/tháng, 31,7 g/tháng.

2. Kết quả thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Chiên

2.1. Kỹ thuật kích thích sinh sản cá Chiên

Trong các đợt thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Chiên, liều tiêm 20 μg LRH-A + 5 mg DOM/kg cá 
đực đều cho kết quả cá tham gia sinh sản được; thời gian hiệu ứng đối với cá đực từ 8-11 giờ sau 
khi tiêm. 

Thời gian hiệu ứng sau khi tiêm chất kích thích sinh sản đối với cá cái từ 9-11 giờ với liều tiêm  
60 μg LRH-A + 15 mg DOM/kg. Trong các đợt thử nghiệm tiêm chất kích thích sinh sản, nhiệt độ 
nước trong bể lưu giữ cá từ 22-24oC.

2.2. Kết quả thụ tinh và ấp trứng cá Chiên

Kết quả thử nghiệm 2 phương pháp thụ tinh khô và thụ tinh ướt cho thấy, phương pháp thụ tinh khô 
cho tỷ lệ thụ tinh khá cao (46,2-55,2%); phương pháp thụ tinh ướt gần như không hiệu quả. Nguyên 
nhân phương pháp thụ tinh ướt có tỷ lệ thụ tinh thấp có thể do trứng cá Chiên là dạng trứng trôi nổi, 
khi gặp nước, trứng sẽ tạo màng trương và cản trở sự xâm nhập của tinh trùng vào trứng. Vì vậy, 
nếu áp dụng phương pháp thụ tinh ướt, cần phải thực hiện các thao tác vuốt trứng và vuốt sẹ thật 
nhanh và đồng bộ trước khi quá trình trương nước của trứng diễn ra. Tuy nhiên, do số lượng cá thí 
nghiệm của đề tài quá ít nên không thực hiện các thử nghiệm tiếp theo của phương pháp thụ tinh 
ướt để có kết luận chính xác mức độ đạt được tỷ lệ thụ tinh của phương pháp này.

Trứng cá Chiên được ấp bằng phương pháp ấp bình Weis, tốc độ dòng chảy được điều chỉnh ở 
mức đảm bảo trứng được đảo đều nhưng không làm vỡ trứng hoặc trứng bị tràn khỏi bể. Nhiệt độ 
nước trong thời gian ấp khoảng 22-24oC. Trong 2 đợt áp dụng phương pháp thụ tinh khô và ấp trứng 
cho tỷ lệ nở đạt 33,3-62,5% (trung bình 47,9%); 1 đợt áp dụng phương pháp thụ tinh ướt và ấp trứng 
cho và tỷ lệ nở 50%. Thời gian ấp trứng từ lúc thụ tinh đến khi nở ra cá bột từ 29-32 giờ. 

Qua những nghiên cứu trên thấy, trứng cá Chiên là dạng trứng trôi nổi, vì vậy, áp dụng phương 
pháp thụ tinh khô cho hiệu quả tốt hơn và tỷ lệ thụ tinh tương đối cao. Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quá trình thụ tinh và ấp trứng cá Chiên cần lưu ý như biện pháp kỹ thuật, thao tác tiến hành, quản lý 
nhiệt độ môi trường nước,…

2.3. Quá trình phát triển phôi của cá Chiên

Qua quan sát quá trình phát triển phôi cho thấy thời gian ấp nở của trứng cá Chiên kéo dài  
29-32 giờ, gồm giai đoạn phân cắt tế bào kéo dài khoảng 3 giờ 30 phút; thời gian phát triển phôi từ 
phôi dâu đến khi hình thành phôi thần kinh vào khoảng 6 giờ; các giai đoạn hình thành điểm mắt, túi 
tai đến khi nở kéo dài khoảng 16-18 giờ. Nhiệt độ đối với điều kiện phát triển phôi cá Chiên khoảng 
22-24oC.

2.4. Kết quả nghiên cứu ương giống cá Chiên

2.4.1. Các yếu tố môi trường nước ương nuôi cá Chiên

Các yếu tố môi trường trong quá trình ương giống cá Chiên tương đối phù hợp; trong đó, yếu 
tố pH có biên độ biến động tương đối lớn (6,7-7,4) nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến sự sinh 
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trưởng của cá Chiên. Nhiệt độ nước thấp nhưng ổn định (21,6-24,3oC), trong khi đó hàm lượng ôxy 
hòa tan luôn được duy trì ở mức cao và ổn định (trung bình 5,4 mg/L).

2.4.2. Kết quả thí nghiệm ương giống cá Chiên

Qua các đợt thử nghiệm cho thấy, cá Chiên có tốc độ tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của điều 
kiện nhiệt độ (trung bình 22-24oC); sau 60 ngày ương nuôi, cá chưa đạt được khối lượng 1 g/con. 
Cá Chiên bột có khối lượng trung bình khoảng 0,05 g/con và chiều dài dưới 1 cm. Sau 30 ngày tuổi, 
cá đạt chiều dài gần 3 cm và khối lượng khoảng 0,3 g/con. 

Kết quả theo dõi về tốc độ tăng trưởng của cá Chiên giống cũng cho thấy, giai đoạn 30 ngày đầu, 
cá có tốc độ tăng trưởng nhanh về chiều dài; giai đoạn từ 30-60 ngày tuổi, cá tăng trưởng nhanh về 
khối lượng. 

Tóm lại, kết quả thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Chiên trong nghiên cứu của đề tài đã thành 
công, bước đầu xác định các chỉ tiêu về nuôi vỗ phát dục thành thục cá bố mẹ; các biện pháp kích 
thích sinh sản, thụ tinh nhân tạo và ấp trứng; các biện pháp kỹ thuật ương nuôi từ cá bột lên cá giống 
60 ngày tuổi. Các chỉ tiêu kết quả đạt được chưa cao, nhưng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và hoàn 
thiện quy trình nuôi vỗ, sinh sản nhân tạo và ương giống cá Chiên trong thời gian tới.

3. Theo dõi một số bệnh trong nuôi cá Chiên tại Lâm Đồng

Nhìn chung, trong quá trình nuôi đàn cá Chiên bố mẹ cho thấy, cá nuôi khỏe và không có dấu hiệu 
cá chết do bệnh được phát hiện. Tuy nhiên, ở giai đoạn ương cá giống, phát hiện 2 loài ký sinh trùng 
bám ở da và mang của những con cá bị chết là trùng quả dưa (Ichthyophthyrius) và trùng bánh xe 
(Trichodina). 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Lâm Ngọc Minh

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng thành công mô hình nuôi 2 bò sữa hậu bị, từ xây dựng chuồng trại đạt các tiêu chuẩn 
về kỹ thuật, vệ sinh đến trồng cỏ sử dụng thức ăn; trong đó, kết hợp trồng 500 m2 cỏ Alfalfa làm thức 
ăn thô xanh bổ sung.

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào nuôi bò và trồng cỏ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Xây dựng mô hình cho nông dân học tập, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ, nhân rộng mô hình, 
đạt mục tiêu đề án phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững tại địa phương.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả khảo sát điều kiện chăn nuôi và sử dụng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa quy 
mô hộ gia đình

Đề tài tiến hành khảo sát 20 hộ chăn nuôi bò sữa được chọn ngẫu nhiên để đánh giá điều kiện 
chăn nuôi và sử dụng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình trên địa thành phố Bảo 
Lộc. Việc khảo sát tập trung vào các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể gồm: quy mô, cơ cấu giống bò sữa, 
điều kiện chuồng trại, đồng cỏ, cách sử dụng các loại thức ăn trong chăn nuôi bò sữa.

Kết quả cho thấy:

- Quy mô và cơ cấu đàn bò sữa phù hợp với điều kiện hiện nay của các hộ và định hướng của 
đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2015-2020. Tỷ lệ giống thuần HF so 
với yêu cầu còn thấp.

- Diện tích chuồng nuôi 1 cá thể bò vượt tiêu chuẩn quy định; mái trần còn thấp, dưới 3 m, gây 
nên độ ẩm cao, thiếu sự thông thoáng, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Số 
chuồng nuôi có sân vận động chiếm tỷ lệ rất thấp.

- Tất cả hộ được khảo sát đều xử lý chất thải bằng hầm chứa hoặc hầm biogas; khoảng cách giữa 
hầm chứa và chuồng nuôi, nhà ở chưa đảm bảo.

- Quy mô diện tích đồng cỏ chưa đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò, tuy nhiên, hộ chăn 
nuôi đã có giải pháp bổ sung bằng cây ngô, cỏ ủ chua,…

- Lượng vật chất khô (gồm thức ăn thô và tinh) cung cấp cho từng loại bò sữa đều đạt và vượt 
so với nhu cầu. 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI BÒ SỮA HẬU BỊ 
KẾT HỢP TRỒNG CỎ ALFALFA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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- Mức độ cung cấp thức ăn tinh đảm bảo nhu cầu của bò, không có tình trạng sử dụng thừa thức 
ăn tinh.

2. Xây dựng chuồng trại

Đề tài đã tiến hành xây dựng chuồng trại với diện tích 48 m2; kiểu chuồng 2 mái; nền chuồng bằng 
xi-măng có độ dốc 2%, có mương thoát nước thải; vách tường xây bằng gạch, cao 50 cm; máng 
ăn xây cao hơn nền 15 cm; cung cấp nước uống cho bò bằng thùng nhựa; sân vận động diện tích  
28 m2; khu vực xử lý nước thải.

3. Xây dựng đồng cỏ

3.1. Trồng cỏ VA06

- Diện tích 4.000 m2; mật độ trồng 80 x 40 cm; lượng giống 4-5 tấn/ha.

- Lượng phân hữu cơ: 10 tấn/ha.

- Lượng phân hóa học: 500 kg phân lân bón lót; 50 kg phân urê bón thúc.

- Quy trình trồng: cày xới đất kỹ; rạch hàng bón lót toàn bộ lượng phân hữu cơ. Chặt hom cỏ giống 
đạt 6-8 tháng tuổi thành từng đoạn có 2-3 đốt, hom cắm nghiêng 45o, trồng theo mật độ 80 x 40 cm. 
Sau trồng 30 ngày, tiến hành bón thúc phân urê kết hợp với làm cỏ. Sau khi trồng 60 ngày, thu hoạch 
lứa đầu lúc cỏ trưởng thành trước khi ra hoa; các đợt sau cách nhau 40 ngày.

Năng suất trong năm đầu đạt 250 tấn/ha.

2. Trồng cỏ Alfalfa 

- Diện tích dự kiến trồng 500 m2; lượng giống 15-20 kg/ha.

- Quy trình trồng: làm đất kỹ 2 lần, đảm bảo đất tơi nhỏ. Thời gian 2 lần cuốc xới cách nhau  
15 ngày để tiêu diệt mầm cỏ dại trước khi trồng.

Bón theo hàng luống 10-15 tấn/ha phân chuồng hoai mục, 2 tấn/ha phân lân Văn Điển.

Phơi nắng hạt trước khi gieo khoảng 5-6 giờ; xử lý nẩy mầm bằng nước ấm 56oC (3 sôi, 2 lạnh) 
trong 12 giờ; vớt để ráo rồi ủ trong vòng 24-36 giờ. Khi hạt nứt và ra rễ, gieo hạt vào khay trộn phân 
hữu cơ và phân lân. Khi cây cao khoảng 10 cm, tiến hành nhổ và trồng ra đất theo hàng cách hàng 
40-50 cm, cây cách cây 25-30 cm.

Sau khi trồng ra đất, cây cao 12-15 cm, tiến hành bón thúc 50 kg Ure, 50 kg DAP, 30 kg kali/ha; 
bón theo hàng kết hợp với làm cỏ.

Thu hoạch khi cây bắt đầu cho nụ hoặc có nụ 10% để đạt hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất. Khi thu 
hoạch, chừa phần gốc cao 10 cm để tái sinh. Không thu hoạch khi trời sắp mưa. Sau khi thu hoạch, 
kết hợp làm cỏ, bón lân và kali, không cần bón đạm.

Do giống cỏ Alfalfa chỉ thích nghi với điều kiện trồng trong khay, môi trường ánh sáng tán xạ và 
nhiệt độ thấp (nhà lưới, nhà kính), sau khi trồng 2 đợt vào cuối và đầu mùa mưa, cây phát triển kém, 
không đạt yêu cầu về lượng thức ăn thô xanh. Do đó, đề tài chuyển sang trồng cây ngô nhằm đa 
dạng nguồn thức ăn cho bò hậu bị.

4. Nhập giống bò

Đề tài nhập 4 con bò sữa hậu bị từ 10-14 tháng tuổi; tổng trọng lượng 999 kg.
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5. Nuôi dưỡng và chăm sóc

5.1. Xây dựng khẩu phần cơ bản cho bò hậu bị

Căn cứ trọng lượng bò để xác định khẩu phần cơ bản đáp ứng nhu cầu duy trì sự sống bình 
thường của bò, từ đó tăng thêm thức ăn để bảo đảm nhu cầu tăng trưởng. 

5.2. Xây dựng khẩu phần sản xuất

Tính toán tỷ lệ thức ăn thô, tinh cho từng giai đoạn sinh trưởng của bò:

- Bò hậu bị chủ yếu được cung cấp đủ lượng thức ăn thô (cỏ, thân cây ngô,…), cho ăn thêm 1 kg 
cám hỗn hợp/ngày. 

- Bò hậu bị có thai 4 tháng, bổ sung thêm cám hỗn hợp bằng 0,8-1% thể trọng.

- Sau khi sinh, ngoài thức ăn thô, bổ sung 0,4 kg cám hỗn hợp/kg sữa.

- Bò cạn sữa, tăng thức ăn thô, giảm thức ăn tinh còn 1-2 kg.

6. Hiệu quả kinh tế và môi trường

6.1. Hiệu quả kinh tế

- Tính từ khi nhập giống tháng 8/2015 đến cuối tháng 8/2016:

+ Tổng trọng lượng 1.635 kg, tăng 636 kg; bình quân tăng 13,25 kg/con/tháng.

+ Thu được 2 bê con; 14,6 m3 phân chuồng; 3.072 kg sữa bò tươi.

- Hiệu quả kinh tế:

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT Khoản mục Năm đầu tư Năm 1 Năm 2 Năm 3

1
Đầu tư ban đầu (bò giống, 
chuồng trại, máy vắt sữa, máy 
băm cỏ, hầm biogas)

223.100

2
Chi phí thường xuyên (thức 
ăn, chi phí thú y, công lao 
động…)

179.900 190.900 201.600

3 Doanh thu (sữa, bê con, phân 
chuồng) 339.300 373.400 407.600

4 Lợi nhuận 159.400 182.500 206.000

6.2. Hiệu quả môi trường

Phân được hốt dọn hàng ngày, nước tiểu và nước rửa chuồng được xử lý qua hầm Biogas đảm 
bảo an toàn về khí thải, chất thải; tận dụng các chất thải tạo ra nguồn năng lượng chất đốt phục vụ 
sinh hoạt; nguồn phân đã được xử lý qua hầm biogas có thể sử dụng cho cây trồng mang lại hiệu 
quả cao. Nguồn thức ăn thừa được tận dụng cho chăn nuôi bò thịt. 
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Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thái Lam

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá khả năng thích nghi về tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Hòe (Styphnolobium 
japonicum (L.) Schott) khi trồng xen trong vườn chè, cà phê làm cây che bóng.

- Đánh giá khả năng cải thiện điều kiện ngoại cảnh, sự ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển 
vườn cà phê, chè và hiệu quả kinh tế khi trồng cây Hòe làm cây che bóng.

- Xây dựng hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây Hòe (Styphnolobium japonicum (L.) Schott.) 
làm cây che bóng trong vườn cà phê, chè tại thành phố Bảo Lộc.

Kết quả nghiên cứu

1. Kết quả điều tra, khảo sát thực trạng trồng, sản xuất cà phê và chè trên địa bàn thành 
phố Bảo Lộc

Đề tài tiến hành điều tra, khảo sát 150 hộ trồng chè, cà phê vối trên địa bàn để đánh giá thực trạng 
trồng sản xuất chè, cà phê; trồng cây che bóng, chắn gió trong vườn chè, cà phê.

Kết quả cho thấy, quy mô sản xuất, canh tác chè, cà phê còn nhỏ lẻ, manh mún; năng suất bình 
quân còn thấp. Việc trồng cây che bóng trong vườn chè, cà phê chỉ nhằm tăng thêm thu nhập trên 
cùng diện tích canh tác nên bà con đã chọn một số cây ăn trái có giá trị kinh tế như sầu riêng, bơ, 
măng cụt, hay cây muồng đen để làm nọc trồng tiêu. Tuy nhiên, đây là những loại cây có khả năng 
phát triển cao, to, tán rộng, bộ tán lá lớn nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng, phát triển 
của cây trồng chính; ngoài ra, sản phẩm thu hoạch của những loại cây này có giá trị kinh tế nên đa 
phần chỉ phát triển đối với những vườn cà phê, chè gần nhà tiện chăm sóc, bảo vệ. Như vậy, việc 
phát triển cây trồng xen, che bóng là cây ăn trái sẽ gặp không ít trở ngại, khó khăn trong quá trình 
khuyến cáo áp dụng.

2. Kết quả nghiên cứu mô hình trồng cây Hòe che bóng trong vườn cà phê, chè

2.1. Sự sinh trưởng và phát triển của cây Hòe trên vườn chè, cà phê

Đề tài thực hiện nghiên cứu trồng cây Hòe che bóng trên vườn chè, cà phê tại xã Lộc Thanh, Lộc 
Châu, Đạm B’ri, bắt đầu trồng từ tháng 9/2014, đến nay, đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

Tỷ lệ sống ở 3 mô hình dao động từ 77,4-79,4%, do khi triển khai mô hình vào đầu tháng 9-12 là 
khoảng thời điểm cuối vụ trồng mới, lượng mưa ít, không phân bổ đều trong các tháng.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY HÒE 
(Styphnolobium japonicum (L.) Schott.) CHE BÓNG CHO

 VƯỜN CÀ PHÊ, VƯỜN CHÈ TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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Sau 33 tháng trồng cây Hòe trên vườn cà phê làm cây che bóng, trung bình cây cao 466,1 cm; 
đường kính tán 346,6 cm; đường kính thân 9,452 cm; phát triển 6,32 cành cấp I.

Sau 33 tháng trồng cây Hòe che bóng vườn chè, trung bình cây cao 342,02 cm; đường kính tán 
246,09 cm; đường kính thân 8,37 cm; phát triển 6,08 cành cấp I.

Đối với mô hình trồng cây chắn gió trên vườn cà phê, trung bình cây cao 455,18 cm; đường kính 
tán 278,18 cm; đường kính thân 10,12 cm; phát triển 6 cành cấp I. 

Sau trồng 33 tháng, cây Hòe có hiện tượng ra hoa lần đầu; hoa, nụ hoa phát triển ở đầu cành 
Hòe tạo thành chùm nụ, hoa. Chùm nụ sau 7-12 ngày nở hoa; sau 5-7 ngày, hoa có hiện tượng héo 
rụng. Đây là thời điểm nở hoa bói nên tỷ lệ số cây bắt đầu nở hoa chưa nhiều; số cây nở hoa ở mỗi 
mô hình khác nhau do ảnh hưởng bởi tốc độ sinh trưởng, phát triển cây Hòe.

2.2. Sự sinh trưởng, phát triển của cây Hòe ảnh hưởng đến điều kiện sinh thái vườn chè, 
cà phê

Khi trồng cây Hòe che bóng vườn cà phê, chè đã làm thay đổi một số yếu tố sinh thái trong 
vườn như giảm cường độ ánh sáng trực xạ xuống còn 43,745-45,145 Klux; nhiệt độ không khí còn  
29,6-30,1oC; đồng thời làm tăng ẩm độ đất lên 33,7%, ẩm độ không khí 80%.

Trồng cây Hòe che bóng trên vườn chè, cà phê không làm thay đổi pH đất trồng chè, cà phê. 

2.3. Ảnh hưởng đến năng suất, tình hình diễn biến sâu, bệnh hại khi trồng cây Hòe trên 
vườn chè, cà phê

Trồng cây Hòe trên vườn chè cho năng suất bình quân thấp hơn với vườn chè không trồng cây 
Hòe che bóng.

Khi trồng xen cây Hòe 1 năm tuổi đã làm tăng năng suất cà phê lên 5 kg/ha so với vườn cà phê 
không trồng cây Hòe làm cây che bóng. Tuy nhiên, qua năm thứ 2, năng suất cà phê nhân lại giảm 
23 kg nhân/ha so với đối chứng.

Vườn cà phê được trồng cây Hòe làm cây chắn gió cho năng suất cao hơn 25 kg nhân/ha; tuy 
nhiên, sự biến động này chưa có ý nghĩa vì chỉ mới theo dõi được 1 năm.

Sau 33 tháng theo dõi, kiểm tra cây Hòe che bóng, chắn gió trên vườn chè, cà phê nhận thấy có 
sự xuất hiện của một số đối tượng sâu, bệnh gây hại trên vườn gồm nấm thân, rầy bông, sâu cuốn 
lá nhỏ, sâu đục thân với tỷ lệ gây hại ở mức nhẹ đến trung bình.

2.4. Ảnh hưởng đến một số hàm lượng dinh dưỡng trong đất trồng chè, cà phê khi trồng 
xen cây Hòe làm cây che bóng

Sau 3 năm trồng cây Hòe che bóng trên vườn chè, cà phê đã làm giảm hàm lượng chất hữu cơ 
xuống còn 1,5% đối với đất trồng chè và 2,4% đối với đất trồng cà phê; hàm lượng Nts giảm còn 
0,12%; hàm lượng P2O5ts còn 10,9 mg/kg đối với đất trồng chè và 10,2 mg/kg đối với đất trồng cà 
phê; hàm lượng K2Ots còn 91 mg/kg đối với đất trồng chè và 15,8 mg/kg đối với đất trồng cà phê.

Tuy nhiên, vi sinh vật cố định đạm trong đất trồng chè, cà phê có trồng xen cây Hòe che bóng 
lại tăng lên so với trước khi trồng xen. Tổng số vi sinh vật cố định đạm trong đất trồng chè từ  
8,1.104 CFU/g tăng lên 4,2.105 CFU/g; trong đất cà phê từ 6,9.104 CFU/g tăng lên 1,4.105 CFU/g.
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2.5. Hàm lượng rutin có trong hoa Hòe khi trồng cây Hòe trên vườn chè, cà phê

Khi cây Hòe trồng trên vườn chè, cà phê phát nụ, trổ hoa, tiến hành lấy mẫu nụ Hòe, thực hiện 
phân tích thành phần rutin bằng phương pháp sắc khí lỏng. Kết quả, hàm lượng rutin đạt 16,8%.

3. Đánh giá hiệu quả kinh tế khi trồng cây Hòe trồng trên vườn cà phê, chè

Cây Hòe trồng xen vườn chè, cà phê được 3 năm tuổi, đã trổ hoa bói lác đác, chưa đồng loạt, 
số lượng nụ hoa, hạt thu hoạch chưa đáng kể, hộ tham gia mô hình để lại sử dụng, do đó, chưa thể 
đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của mô hình.

4. Đánh giá sự ảnh hưởng của cây Hòe đến sự sinh trưởng, phát triển của vườn chè, cà 
phê khi thực hiện chức năng che bóng

Khi trồng cây Hòe trên vườn chè, cà phê để che bóng, bộ tán lá xanh hơn (kể cả trong mùa khô) 
so với khi vườn chè, cà phê không trồng xen cây Hòe; năng suất cà phê ổn định qua các năm, sản 
lượng chè ổn định qua các lứa hái; không làm phát sinh thêm đối tượng gây hại đến cây trồng chính 
cũng như tăng tỷ lệ gây hại, có nguy cơ bùng phát dịch của những đối tượng cùng gây hại trên cả 
cây trồng che bóng và cây trồng chính. 
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Chủ nhiệm đề tài: Võ Trường Đông

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá tình hình sản xuất, những vấn đề tồn tại trong sản xuất hoa hồng môn hiện nay.

- Xây dựng mô hình trình diễn.

- Hoàn chỉnh quy trình trồng và chăm sóc hoa hồng môn và chuyển giao sản xuất.

- Dự kiến sau khi áp dụng mô hình 3-5 năm, có khoảng 100 hộ ứng dụng kết quả chuyển giao 
vào sản xuất, phát triển và duy trì khoảng 50-100 ha diện tích trồng hồng môn Tropical trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Kết quả nghiên cứu

1. Điều tra đánh giá hiện trạng trồng và khai thác hoa hồng môn tại thành phố Bảo Lộc

1.1. Sự tham gia lao động và kinh nghiệm canh tác hồng môn

Điều tra 30 hộ nông dân trồng hoa hồng môn tại các phường, xã của thành phố Bảo Lộc; trong 
đó, Lộc Châu là xã đi đầu trong việc trồng hồng môn tại Bảo Lộc với 17.600 m2, tuổi vườn trung bình 
là 4,1 ± 2,96 năm.

Trong 30 hộ nông dân được điều tra, có 7 hộ trồng trên chậu với diện tích 9.800 m2; 13 hộ trồng 
trên líp với diện tích là 34.300 m2. 

1.2. Quy mô diện tích, giống, tuổi, phương pháp trồng hồng môn

- Đa số các hộ nông dân chỉ phát triển diện tích hồng môn trong khoảng 1.100-2.000 m2, 
chiếm 36,7%; quy mô từ 600-1.000 m2 chiếm 20%; quy mô trên 4.000 m2  chiếm 3,3% số hộ trồng  
hồng môn.

- Các vườn càng ít tuổi quy mô càng lớn; các vườn hồng môn 2 năm tuổi có quy mô từ  
2.100-4.000 m2 chiếm 15%; các vườn hồng môn 1 năm tuổi có quy mô trên 4.000 m2 chiếm 8,3%.

- Giống trồng cắt cành phổ biến nhất là giống Sunglow với diện tích 77.800 m2 (chiếm 87,9% diện 
tích); các giống khác như Arizona và Midori chiếm tỷ lệ thấp, không đáng kể.

- Trong 30 hộ được điều tra, có 12 hộ sử dụng giống tách chiết mua tại các trung tâm, viện sản 
xuất cây giống và một số nhập khẩu từ các nước (Đài Loan, Hà Lan) để trồng trên vườn với tổng 
diện tích 22.700 m2; 18 hộ sử dụng giống tách chiết do nhà vườn tự sản xuất với diện tích 21.400 m2.

1.3. Biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác hoa hồng môn

1.3.1. Hiện trạng giá thể trồng hồng môn tại địa phương điều tra

Hầu hết các công thức phối trộn của nông dân đều sử dụng nguyên liệu chính là trấu hun đốt, kết 
hợp với các loại nguyên liệu khác như xơ dừa, vỏ cà phê, phân chuồng, đất mùn,... 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG HOA HỒNG MÔN CẮT CÀNH
THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI THÀNH PHỐ BẢO LỘC
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100% các hộ không kiểm soát độ EC, pH của giá thể trong quá trình phối trộn, xử lý và ủ giá thể.

Thời gian ủ giá thể ngắn, trung bình 15-30 ngày; một số hộ không ủ mà trồng ngay, không kiểm 
soát được các mầm bệnh gây thối gốc, rễ trong giá thể.

1.3.2. Hiện trạng nông hộ áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc hồng môn

- Về nhà trồng: chiều cao nhà kính trung bình 2,7-3 m, chưa đạt độ cao yêu cầu, vì vậy, ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của hoa hồng môn. Trong 30 hộ điều tra, có 28 hộ sử dụng lưới 
có độ che sáng 70-80%. 

- Về phương pháp trồng: 50,2% hộ nông dân áp dụng phương pháp trồng trên líp và trên chậu; 
24,6% số hộ chỉ trồng hồng môn trong chậu; 26,2% số hộ chỉ áp dụng phương pháp trồng hồng môn 
trên líp.

- Về nước tưới: 100% sử dụng nước giếng; trong đó, có 10% hộ nông dân sử dụng hệ thống tưới 
péc phun mưa, 90% số hộ sử dụng hệ thống tưới vòi bằng tay; không có hộ nào đầu tư hệ thống 
tưới nhỏ giọt trong canh tác hoa hồng môn. 

- Về sử dụng phân bón: 45,6% số hộ thường sử dụng phân NPK để bón cho hồng môn; 100% số 
hộ sản xuất hoa hồng môn đều sử dụng phân hữu cơ như: Komix, 4-3-3, Fushion,…; một số hộ sử 
dụng phân dê, phân bò đã ủ hoai để bón. 

- Về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 74,3% số hộ nông dân sử dụng hoàn toàn thuốc bảo vệ thực 
vật có nguồn gốc hóa học; 25,7% số hộ kết hợp sử dụng thuốc sinh học và hóa học. 

Theo kết quả điều tra, có 72,8% số hộ phun thuốc định kỳ trên vườn để phòng trừ sâu, bệnh hại; 
phun trung bình 36 ± 12 lần/năm; sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại 
như: Daconil 75 WP, Aliette 800 WDG, Anvil 50 SC, Nissorun 5 EC, Abamectin 3.6 EC,…

1.3.3. Hiện trạng khai thác thu hoạch và bảo quản hoa hồng môn

Cây giống tách chiết được các hộ mua về có chiều dài từ 25-30 cm; sau trồng 12 tháng, cho thu 
hoạch hoa; sau 15 tháng, cho thu hoạch bông loại A; sau 24 tháng trồng, bắt đầu cho thu hoạch bông 
loại B, C; sau khoảng 26 tháng trồng, bắt đầu cho thu hoạch bông loại A. Theo kết quả điều tra, độ 
dài trung bình của cành hoa khi thu hoạch là 63,5 cm; được phân loại theo A, B, C (loại A có độ dài 
trên 70 cm, loại B từ 60-65 cm, loại C từ 50-55 cm). 

Hoa hồng môn sau khi cắt cành được bọc bằng bông gòn hoặc giấy mềm để tránh dập khi vận 
chuyển; sau đó được bọc bằng túi ni-lon phù hợp với kích thước của loại hoa.

Thời gian hoa tươi cắm sau khi cắt trung bình 18 ngày, các hộ đều không dùng các loại thuốc bảo 
quản trong quá trình cắm hoa.

100% sản lượng hoa hồng môn tại các nhà vươn được tiêu thụ trong nước và qua các thương lái.

1.3.4. Tình hình sâu, bệnh hại trên cây hoa hồng môn và một số biện pháp phòng trừ tại thời điểm 
điều tra trở về trước

Qua kết quả điều tra tại 30 hộ nông dân, tình hình sâu, bệnh hại trên hoa hồng môn trong những 
năm gần đây diễn biến khá phức tạp đặc biệt là bệnh thối lá do vi khuẩn Xanthomonas campestris 
gây ra; việc phòng trừ các loại sâu, bệnh hại của các hộ nông dân chủ yếu do kinh nghiệm tự học hỏi.

- Sâu hại: chủ yếu là sâu ăn lá, sên nhớt, bọ trĩ ăn phần lá non và mô hoa.

- Bệnh hại: bệnh thán thư đen hoa, bệnh thối mép lá do khuẩn Xanthomonas Campestris gây ra.
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Thông thường các hộ nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Aliette, Daconil, 
Stepguard,… để phòng trừ các loại bệnh hại, nhưng hiệu quả chưa cao.

1.3.5. Năng suất hoa hồng môn giai đoạn khai thác kinh doanh tại thời điểm điều tra trở về trước

Đề tài thu thập năng suất của các vườn từ năm khai thác thứ 1 đến năm khai thác thứ 4 là giai 
đoạn cây bắt đầu cho thu hoạch ổn định.

STT
Năng suất trung bình (cành/năm)

Trồng chậu Trồng trên líp
Năm 1 5.508 ± 750 6.168 ± 1.214
Năm 2 21.813 ± 2.115 22.160 ± 2.229
Năm 3 28.130 ± 2.321 27.557 ± 2.657
Năm 4 32.642 ± 3.869 31.585 ± 2.958

1.3.6. Chi phí, lợi nhuận trên vườn hồng môn giai đoạn khai thác kinh doanh tại thời điểm điều tra 
trở về trước

* Chí phí đầu tư trên vườn hồng môn

- Năm 1, chi phí đầu tư trung bình các vườn trồng chậu là 51.060.000 đồng/sào/năm; trồng trên 
líp là 52.660.000 đồng/sào/năm. Các chi phí về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động 
tương đương.

- Năm 2, chi phí đầu tư trung bình các vườn trồng chậu là 56.340.000 đồng/sào/năm; trồng trên líp 
là 58.400.000 đồng/sào/năm, do vườn trồng trên líp sử dụng nhiều phân bón và giá thể bổ sung hơn.

- Năm 3, do áp lực sâu, bệnh hại tại các vườn trồng trên líp tăng nên chi phí thuốc bảo vệ thực vật 
lên 8.150.000 đồng/sào/năm, công lao động 22.166.000 đồng/năm; tại các vườn trồng chậu, chi phí 
thuốc bảo vệ thực vật là 7.040.000 đồng/năm, công lao động 21.000.000 đồng/năm. 

- Năm 4, chi phí đầu tư của các vườn trồng trên líp trung bình 65.551.000 đồng/sào/năm; trồng 
chậu trung bình 60.847.000 đồng/sào/năm.

* Lợi nhuận trên vườn hồng môn thời điểm điều tra trở về trước

Hầu hết các vườn trồng hồng môn trong năm thu hoạch đầu tiên, lợi nhuận không đủ trang trải chi 
phí đầu tư mô cho vườn hồng môn. Sang năm thu hoạch thứ 2, bắt đầu có lợi nhuận khi lượng hoa 
trên vườn tăng mạnh về số lượng và chất lượng các loại bông, trung bình 51.438.000 đồng/năm đối 
với trồng chậu và 59.618.000 đồng/năm đối với vườn trồng trên líp.

Lợi nhuận tiếp tục gia tăng trong các năm thu hoạch thứ 3 là 91.907.000 đồng/sào đối với trồng 
chậu; 81.226.000 đồng/sào đối với trồng líp. Trung bình năm thu hoạch thứ 4 đạt 117.853.000 đồng/
năm ở các vườn trồng chậu và 102.243.000 đồng/năm đối với vườn trồng trên líp. 

2. Kết quả xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình kỹ thuật

2.1. Giá thể trồng hoa hồng môn của mô hình trình diễn và mô hình đối chứng

2.1.1. Nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn sử dụng làm giá thể

- Giá thể trên mô hình trình diễn gồm các thành phần trấu được hun cháy 50% và xơ dừa đã 
qua xử lý Tanin phối trộn theo tỷ lệ 80% trấu và 20% xơ dừa theo thể tích kết hợp các chế phẩm 
Tricoderma, chế phẩm EMZ-USA, AT, Ketomium, phân hữu cơ trong quá trình xử lý 60 ngày.
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- Mô hình đối chứng sử dụng trấu hun đốt có tỷ lệ cháy 50% phối trộn với các loại nguyên liệu 
khác nhau: 60% trấu, 40% xơ dừa. Tỷ lệ xơ dừa cao có khả năng giữ ẩm cao trong mùa khô, thoát 
nước tốt trong mùa mưa.

2.1.2. Phương pháp xử lý giá thể

Giá thể được xử lý theo đúng kỹ thuật sẽ đảm bảo cho sự sinh trưởng, phát triển của hồng môn 
tốt nhất, hạn chế các mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng đối với hoa hồng môn.

Sử dụng chế phẩm Tricoderma trong quá trình ủ để phòng trừ tuyến trùng và một số nấm bệnh 
hại rễ có thể gây hại cho cây hồng môn. 

- Tại mô hình trình diễn, sử dụng chế phẩm vi sinh EMZ-USA bổ sung tập đoàn vi sinh vật có lợi 
(Azotobacter sp., Bacillus, Pseudomonas spp…) và phân giải xenluloze vào môi trường giá thể để 
tăng khả năng kháng bệnh đối với một số nấm bệnh hại rễ.

- Tại mô hình đối chứng, khi trộn nguyên liệu thường bổ sung luôn chế phẩm Trichoderma nhằm 
tăng nấm đối kháng, tuy nhiên, thực tế quá trình sử dụng không mang lại hiệu quả, các nấm đối 
kháng chết do môi trường không đảm bảo như nhiệt độ đống ủ tăng trong 7 ngày đầu, ẩm độ giá thể 
quá lớn, lượng phân lân bổ sung nhiều gây ức chế.

2.1.3. Thông số kỹ thuật giá thể

Theo kết quả phân tích cho thấy: 

- Chỉ số pHKCl trong mẫu giá thể tại mô hình trình diễn sau ủ đạt 5,75, nằm trong ngưỡng thích 
hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây hồng môn; qua đó, thể hiện sự tác động của các biện 
pháp kỹ thuật trong quá trình ủ tại mô hình trình diễn là hoàn toàn giống nhau và đều đạt được chỉ 
tiêu mong muốn.

Tại mô hình đối chứng, chỉ số pHKCl là 6,71, vượt ngưỡng tối thích đối với cây hồng môn, do nông 
hộ chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cũng như thời gian ủ chưa hợp lý.

- Chỉ số EC trong giá thể tại mô hình trình diễn trung bình đạt 633 µS/cm; mô hình đối chứng là 
1.255 µS/cm.

- Hàm lượng N, P, K dễ tiêu trong giá thể sau ủ có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 mô hình. Cụ 
thể, hàm lượng N dễ tiêu tại mô hình trình diễn đạt 5,7 mg/100 g; mô hình đối chứng là 4,2 mg/ 
100 g. Lượng P dễ tiêu trong giá thể tại mô hình trình diễn đạt 36,4 mg/100 g; mô hình đối chứng là 
28,3 mg/100 g. Chỉ số K dễ tiêu tại mô hình trình diễn tăng thêm 2,4-5,1 mg/100 g so với đối chứng.

Hệ vi sinh vật (vi khuẩn hiếu khí) trong giá thể tại mô hình trình diễn từ 1,4 x 107; so với đối chứng 
là 6,9 x 103. Việc ủ giá thể không đúng quy cách đã làm giảm rất nhiều vi sinh tổng số trong giá thể 
dù mô hình đối chứng đã bổ sung nấm đối kháng Trichoderma.

2.1.4. Chỉ số EC, pH, ẩm độ giá thể của mô hình trình diễn và mô hình đối chứng theo thời gian

Chỉ số pH của giá thể tại mô hình ít biến động, trung bình 5,82 tại mô hình trình diễn. Tại mô hình 
đối chứng, độ pH tương đối cao, dao động từ 5,36-6,83; cho thấy, việc duy trì độ pH thích hợp nhất 
trong một thời gian dài tại các mô hình đối chứng là không có.

Chỉ số EC giá thể tại mô hình trình diễn trung bình khoảng 1.081 µS/cm. Tại các giá thể đối chứng, 
chỉ số EC dao động từ 926-1.383 µS/cm. Sự giảm nhanh chỉ số EC của các giá thể đối chứng trong 
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giai đoạn 45 và 60 ngày sau bón, chứng tỏ các loại giá thể ở đối chứng ít có khả năng giữ được 
phân bón.

Theo tỷ lệ phối trộn nguyên vật liệu, các loại giá thể khác nhau sẽ có ẩm độ khác nhau. Giá thể 
tại mô hình trình diễn, độ ẩm trung bình 70% trong giai đoạn mùa nắng, 75% vào mùa mưa. Tại mô 
hình đối chứng, độ ẩm đạt 75% sau 30 ngày trồng; 90% sau 180 ngày. Đối với hoa hồng môn, ẩm 
độ giá thể trung bình từ 65-75% là thích hợp nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển cũng như 
kiểm soát các loại sâu, bệnh hại.

2.2. Tác động của quy trình đến sự sinh trưởng phát triển của lá, rễ và hoa trên mô hình 
trình diễn và mô hình đối chứng

2.2.1. Vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật áp dụng trên mô hình trình diễn và mô hình  
đối chứng

* Phân bón

- Mô hình trình diễn sử dụng hoàn toàn phân hữu cơ vi sinh (Fertiplus 4-3-3). Lượng phân hữu cơ 
bón 150 kg/lần/1.000 m2; định kỳ bón 3 tháng/lần. Lượng NPK nguyên chất cung cấp trong một năm 
là 24 kg N + 18-24 kg P2O5 + 18-24 kg K2O; được tính trong hàm lượng NPK từ phân hữu cơ vi sinh.

- Tại mô hình đối chứng, sử dụng phân hữu cơ vi sinh (Fertiplus 4-3-3, Komix,…), phân chuồng 
(bò, dê), 10-20 kg phân vô cơ để bổ sung cho cây trồng với chu kỳ 1-2 tháng/lần.

* Thuốc bảo vệ thực vật

- Trên mô hình trình diễn, sử dụng chủ yếu các loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc sinh học để 
phòng trừ các loại sâu, bệnh hại như Steptomycin sulfate, Oxytetracycline, Chitosan, Trichoderma, 
Ketomium, Abamectin…; phun định kỳ và theo nguyên tắc 4 đúng.

- Mô hình đối chứng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo kinh nghiệm. Khi bị sâu, bệnh hại, 
thường sử dụng các loại thuốc như: Hexaconazole, Difenoconazole, Thiophanate methyl, Fosetyl-
aluminium, Copper oxychloride, Kasugamycin, Validamycin, Metalaxyl, Methomyl, Imidacloprid,… 
Các loại thuốc có nguồn gốc sinh học ít được sử dụng trong công tác phòng trừ dịch hại.

2.2.2. Sự sinh trưởng và phát triển bộ rễ trên mô hình trình diễn và mô hình đối chứng

Tỷ lệ rễ mới xuất hiện phụ thuộc nhiều vào thành phần giá thể sử dụng làm chất trồng. Thành 
phần chính của giá thể trồng chủ yếu trên các mô hình trình diễn là trấu hun đốt và phối trộn với 
nhiều thành phần khác như xơ dừa, phân hữu cơ, vỏ cà phê…; mô hình đối chứng sử dụng 30% 
đất mùn vườn ươm.

- Giai đoạn 60 ngày sau sang chậu, số rễ trung bình tại mô hình là 14,6 rễ/cây, tăng 23,7% so với 
đối chứng trung bình 11,8 rễ/cây. Tỷ lệ ra rễ mới trung bình  28,1% tại mô hình trình diễn và 22,5% 
tại đối chứng. Tại mô hình trình diễn, tỷ lệ rễ hỏng đạt 14,5%; đối chứng là 16,9%. 

- Giai đoạn 120 ngày sau trồng, số rễ trên cây trung bình ở mô hình trình diễn là 20,1 rễ/cây, tăng 
23,3% so với đối chứng trung bình là 16,3 rễ/cây. Tỷ lệ ra rễ mới trung bình mô hình trình diễn cao 
hơn 4,4% so với đối chứng. Tỷ lệ rễ hỏng trung bình ở mô hình trình diễn giảm 5,9% so với các mô 
hình đối chứng.
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- Giai đoạn 180 ngày sau sang chậu, số rễ mới trung bình tại các mô hình trình diễn là 28,9 rễ/cây, 
tăng 27,8% so với đối chứng là 22,6 rễ/cây. Tỷ lệ ra rễ mới 40,3% tại mô hình trình diễn; đối chứng là 
35,2%. Tỷ lệ rễ hỏng của đối chứng là 13,8%, tăng 8,7% so với mô hình trình diễn trung bình 5,1%.

2.2.3. Đánh giá ảnh hưởng của quy trình đến sự sinh trưởng phát triển lá

Qua định kỳ theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của lá trên mô hình trình diễn và mô hình đối 
chứng (2 tháng/lần), diện tích và chiều dài cuốn lá trên mô hình trình diễn tăng hơn so với mô hình 
đối chứng. 

Tốc độ tăng trưởng trong 120 ngày, diện tích lá trên mô hình trình diễn là 599 ± 51,1 cm2; mô hình 
đối chứng là 507 ± 43,7 cm2. Chiều dài lá tăng trung bình ở mô hình trình diễn là 60,5 ± 5,9 cm; mô 
hình đối chứng là 55,5 ± 9,7 cm.

Sau 180 ngày trồng, diện tích lá trên mô hình trình diễn tăng 129,4 cm2 so với diện tích lá ở giai 
đoạn 120 ngày; tăng 169 cm2 so với mô hình đối chứng là 619 ± 51,6 cm2. Chiều dài cuống lá của 
mô hình trình diễn tăng trung bình 13,9 cm; đối chứng tăng trung bình 11,9 cm.

2.2.4. Đánh giá ảnh hưởng của quy trình đến sự ra hoa và chất lượng hoa

* Tác động của quy trình đến sự ra hoa

- Sau trồng 2 tháng: mô hình trình diễn có tỷ lệ cây ra hoa loại A đạt 14,36%; tại mô hình đối chứng 
là 12,25%.

- Sau trồng 4 tháng: mô hình trình diễn có tỷ lệ cây ra hoa loại A đạt 37,5%; tại mô hình đối chứng 
là 32,7%.

- Sau trồng 6 tháng: mô hình trình diễn có tỷ lệ cây ra hoa loại A đạt 47,65%; tại mô hình đối chứng 
là 42,67%.

- Sau trồng 8 tháng: mô hình trình diễn có tỷ lệ cây ra hoa loại A đạt 57,45%; tại mô hình đối chứng 
là 53,43%.

* Tác động của quy trình đến chất lượng hoa hồng môn

Chất lượng cành hoa hồng môn trên mô hình trình diễn và mô hình đối chứng

Mô hình

Chất lượng cành hoa 
Bông loại A Bông loại B Bông loại C

Chiều dài
cành trung 
bình (cm)

Đường kính
hoa trung 
bình (cm)

Chiều dài
cành trung 
bình (cm)

Đường kính
hoa trung 
bình (cm)

Chiều dài
cành trung 
bình (cm)

Đường kính
hoa trung bình 

(cm)
Trình diễn 76,4 12,7 66,2 10,4 56,3 7,9
Đối chứng 74,3 12,4 65,1 9,8 54,8 7,7

Ghi chú: Loại A: chiều dài cây từ 70 cm trở lên, đường kính hoa là 12 cm trở lên;

              Loại B: chiều dài cây từ 60-65 cm, đường kính hoa là 9-10 cm;

              Loại C: chiều dài cây từ 50-55 cm, đường kính hoa là 7-8 cm.

2.3. Mức độ sâu, bệnh hại trên mô hình trình diễn và mô hình đối chứng

Vào mùa nắng, tỷ lệ các loại sâu hại cao hơn mùa mưa; trong khi đó, vào mùa mưa, tỷ lệ các loại 
bệnh hại xuất hiện tương đối cao.
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Tỷ lệ nhiễm sâu, bệnh hại của mô hình trình diễn và mô hình đối chứng sau khi trồng 45, 90 ngày

Loại sâu, bệnh 
hại

45 ngày sau trồng 90 ngày sau trồng
Mô hình Đối chứng Mô hình Đối chứng

Tỷ lệ (%) Cấp Tỷ lệ
(%) Cấp Tỷ lệ 

(%) Cấp Tỷ lệ 
(%) Cấp

Sâu ăn lá 2,0 1 6,5 1 3,5 1 4,7 1
Bọ trĩ 6,2 1 6,3 1 2,8 1 3,5 1
Nhện 13,7 1 28,6 2 9,7 1 24,5 2
Xanthomonas 7,6 3 12,5 3 15,2 3 25,2 5
Thán thư hoa 1,5 3 4,7 3 3,3 3 7,7 5
Thối gốc rễ 1,5 1 2,6 1 2,7 1 5,2 3

2.4. Đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận của mô hình trình diễn và mô hình đối chứng

Hiệu quả kinh tế của mô hình trên diện tích 100 m2

ĐVT: 1.000 đồng

STT Mô hình Chi phí (giống, nhà kính, hệ thống 
tưới, khấu hao tài sản cố định…) Doanh thu Lợi nhuận

1 Trình diễn 9.517 19.682 10.165
2 Đối chứng 6.788 12.894 6.106

Sau khi trừ hết chi phí đầu tư, lợi nhuận trung bình trên 100 m2 tại mô hình trình diễn là  
10.165.000 đồng, tăng 60% so với mô hình đối chứng là 6.106.000 đồng.  

2.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 

2.5.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội

- Việc áp dụng quy trình trồng và khai thác hoa hồng môn Tropical giúp các hộ nông dân tiết kiệm 
chi phí đầu tư, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. 

- Nông dân được tiếp cận, nắm bắt quy trình kỹ thuật canh tác hồng môn bền vững.

- Kiểm soát sâu, bệnh hại hiệu quả; hạn chế dịch bệnh; giảm chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật.

2.5.2. Hiệu quả môi trường

- Tận dụng các nguồn nguyên liệu như trấu, xơ dừa tại địa phương để làm giá thể canh tác.

- Với quy trình trồng và khai thác hoa hồng môn Tropical sử dụng phân hữu cơ giúp kích thích 
vi sinh vật trong giá thể phát triển, hạn chế các chất hóa học tồn dư, tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho 
môi trường giá thể.

- Hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nồng độ cao, ưu tiên sử dụng các chế phẩm 
sinh học, phun thuốc và bón phân theo nguyên tắc 4 đúng để kiểm soát sâu, bệnh hại, đảm bảo an 
toàn môi trường canh tác. 
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Chủ nhiệm dự án: Huỳnh Trung Quân

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Cơ sở sản xuất - kinh doanh Huỳnh Trung Quân

Mục tiêu của dự án

Hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang Phúc bồn tử nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả thực hiện

1. Các chuyên đề sản xuất rượu vang từ quả Phúc bồn tử

Dự án đã xây dựng 5 chuyên đề, gồm:

- Khảo sát hàm lượng đường ban đầu thích hợp của dịch quả trước khi lên men để sản phẩm đạt 
tiêu chí rượu vang nửa khô, nửa ngọt.

- Khảo sát mật độ tế bào nấm men ban đầu thích hợp để bổ sung vào dịch lên men.

- Khảo sát môi trường dịch thể thích hợp để nhân giống nấm men.

- Theo dõi nhiệt độ, độ cồn, hàm lượng đường, pH, axit tổng, mật độ nấm men, thời gian trong 
giai đoạn lên men rượu.

- Theo dõi nhiệt độ, hàm lượng đường, pH, axit tổng, thời gian trong giai đoạn lên men phụ.

Từ kết quả các chuyên đề, dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang từ quả Phúc bồn tử.

2. Kết quả sản xuất thử nghiệm và chất lượng sản phẩm

2.1. Kết quả sản xuất thử nghiệm

Dự án tiến hành thực hiện các quá trình xay và tách hạt; lên men; lọc và làm mịn; ủ; đóng chai.

2.1.1. Giai đoạn lên men chính

Theo dõi nhiệt độ, độ cồn, hàm lượng đường, pH, axit tổng, mật độ nấm men, thời gian trong giai 
đoạn lên men rượu.

Kế thừa môi trường Hansen, kết quả nghiên cứu của các chuyên đề, dự án chọn nghiệm thức 
hàm lượng đường ban đầu bổ sung vào dịch quả lên men là 270 g/l.

STT Chỉ tiêu theo dõi
Thời gian lên men (ngày)

5 10 15

1 Nhiệt độ lên men, oC 28-30 26 24-25

2 Độ cồn, oC 8 11,9 13,2

3 Hàm lượng đường sót, g/l 24 20 15

DỰ ÁN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG 
TỪ QUẢ PHÚC BỒN TỬ
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4 Axit tổng, g/l 11,2 10,5 9,6

5 pH 3,2 3,8 4,1

6 Mật độ nấm men, tế bào/ml 2,7.107 3.104 103

2.1.2. Giai đoạn lên men phụ

Theo dõi nhiệt độ, hàm lượng đường, pH, axit tổng, thời gian trong giai đoạn lên men phụ.

STT Chỉ tiêu theo dõi
Thời gian lên men (ngày)

5 10 15

1 Nhiệt độ lên men, oC 23-24 22-23 22-23

2 Độ cồn, oC 13,4 13,4 13,4

3 Hàm lượng đường sót, g/l 15 14 14

4 Axit tổng, g/l 9,5 9,2 9,1

5 pH 4,2 4,4 4,4

2.1.3. Kết quả sau giai đoạn lọc và tách cặn

Tiến hành lọc bã Phúc bồn tử để đạt màu tinh khiết cho rượu ở giai đoạn cuối. Kết quả cho thấy, 
sản phẩm rượu vang sau quá trình tách cặn, hàm lượng đường giảm, đạt được sự hài hòa và ổn định.

2.2. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm

Qua kiểm tra chất lượng sản phẩm quả tươi Phúc bồn tử, các chỉ tiêu hóa, lý đạt yêu cầu so với 
tiêu chuẩn cơ sở đã công bố; các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm bảo đảm chất lượng so với quy 
định của Bộ Y tế. Sản phẩm được xác nhận công bố hợp quy tại Sở Y tế Lâm Đồng.

Rượu vang Phúc bồn tử sau thời gian bảo quản vẫn giữ màu sắc trong suốt, không có hiện tượng 
lên men hay vẩn đục, mùi thơm tự nhiên, giữ nguyên vị chua chát đặc trưng của sản phẩm.

2.3. Đánh giá chung

Sản phẩm quả tươi qua đánh giá kết quả kiểm nghiệm, các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh, cảm quan 
đều đạt so với yêu cầu kỹ thuật; đây là sản phẩm thảo dược có tác dụng bồi bổ nâng cao sức khỏe.

Sản phẩm rượu vang Phúc bồn tử qua sản xuất thử nghiệm thành công và kiểm tra chất lượng, 
các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh đều đạt.

3. Hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang Phúc bồn tử

Dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang Phúc bồn tử.

4. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và công bố sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất rượu vang đã được công bố và được Sở Y tế Lâm Đồng cấp giấy xác 
nhận công bố.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

Phúc bồn tử sau thu hoạch, khi chế biến, sản xuất rượu vang, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tỷ lệ lợi 
nhuận sau thuế đạt khoảng 25%. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư thiết bị, máy móc, nhà xưởng không cao.

Việc sản xuất thành công rượu vang Phúc bồn tử đã tạo điều kiện thương mại hóa sản phẩm nuôi 
trồng tại địa phương, giúp doanh nghiệp, nông dân phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội địa phương. 
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Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

Mục tiêu của dự án

- Nhằm thay đổi tư duy chăn nuôi truyền thống của bà con nông dân sang nuôi nhốt có chuồng 
trại kết hợp chăn thả.

- Góp phần nâng cao thu nhập nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật: chăn nuôi bò cái sinh sản, 
chăm sóc bê sơ sinh, chủ động nguồn thức ăn thô xanh thông qua việc trồng cỏ, tiến hành thu gom 
chất thải làm phân bón phục vụ trồng trọt...

- Phổ biến hình thức chăn nuôi bò bán thâm canh cho bà con trong xã Đạ Chais và các xã trên 
địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện

1. Kết quả khảo sát tình hình chăn nuôi

Tiến hành khảo sát 30 hộ dân có chăn nuôi bò trên địa bàn xã Đạ Chais, thu được kết quả  
như sau:

- Về quy mô, mục đích chăn nuôi

Quy mô chăn nuôi từ 1-5 con/hộ chiếm tỷ lệ cao nhất (73,3%); từ 6-10 con/hộ chiếm 20%; trên 
10 con/hộ chiếm 6,7%.

Hầu hết các hộ dân chăn nuôi bò nhằm tích lũy vốn, tận dụng nhân lực gia đình, thiếu vốn đầu tư 
chăn nuôi, tập quán chăn nuôi lạc hậu. Mặt khác, chăn nuôi là nghề phụ để tăng thêm thu nhập nên 
quy mô còn nhỏ, chưa chú trọng đầu tư chăm sóc.

Do tập quán chăn nuôi cũng như trình độ kỹ thuật còn hạn chế nên 100% các hộ khảo sát đều 
chăn nuôi bò cái sinh sản để tự cung cấp con giống và thường nuôi kết hợp bò sản xuất thịt; không 
có hộ chuyên nuôi bò thịt hoặc bò cái sinh sản. Các hộ dân thường xuất bán nhỏ lẻ để phục vụ tiêu 
dùng hàng ngày của gia đình.

- Cơ cấu giống, hình thức phối giống

Nhóm giống bò ta vàng được chọn nuôi do không đòi hỏi cao về nhu cầu thức ăn, điều kiện nuôi 
dưỡng; có sức chống chịu tốt; dễ dàng nuôi theo hình thức tận dụng.

Các hộ chăn nuôi đều cho bò đực phối giống trực tiếp với bò cái sinh sản; thường sử dụng bò đực 
giống nuôi chung đàn hoặc ghép đực giống của đàn khác. Đực giống sử dụng là giống bò vàng địa 
phương hoặc đực giống có lai Sind với tỷ lệ máu lai ít.

- Các kiểu chuồng nuôi, tình hình sử dụng thức ăn

DỰ ÁN 

MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ VÀNG ĐỊA PHƯƠNG THEO HƯỚNG
 BÁN THÂM CANH TẠI XÃ ĐẠ CHAIS, HUYỆN LẠC DƯƠNG
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Qua khảo sát, 10% hộ xây chuồng kiên cố (nền sử dụng vật liệu xây dựng là cát, đá, xi-măng; 
vách bằng gỗ hoặc xây lửng; mái lợp bằng tôn); 53,3% kiểu chuồng bán kiên cố (nền đất hoặc ván 
bìa, không có vách mà chỉ có cây cột ngăn không cho bò ra); 36,7% hộ không có chuồng nuôi mà 
chỉ quây bằng cọc rào, hoặc cột gia súc tại gốc cây khi cần nhốt giữ.

Do không có điều kiện đầu tư chăn nuôi, tập quán chăn nuôi lạc hậu, các hộ dân cho bò ăn cỏ là 
chính (chiếm 83,3%); một số ít hộ cho ăn thêm thân cây bắp, cây họ đậu; các hộ hoàn toàn không 
bổ sung thức ăn tinh và khoáng chất khác.

2. Kết quả thực hiện mô hình

Dự án tiến hành chọn 2 hộ dân trên địa bàn xã Đạ Chais đáp ứng các tiêu chí đề ra. 

Xây dựng 2 chuồng nuôi bò, mỗi chuồng 15 m2 (5 x 3 m), nền xi-măng, xung quanh xây bao bằng 
đá chẻ, vách bằng ván gỗ, nóc chuồng lợp tôn kẽm. Phía cửa chuồng bố trí máng ăn, cuối chuồng là 
hố chứa phân được lợp tôn để phân chuồng được ủ hoai mục, không bị nước mưa cuốn trôi.

Sử dụng chế phẩm sinh học Balasa 01 (3 gói = 3 kg) trải đều trên nền trấu dày 20 cm; vài ngày 
tiến hành đảo đều nền để vi khuẩn phân tán, sử dụng phân hủy tối đa nguồn phân chuồng.

Dự án đầu tư 4 con bò cái ta vàng từ 20 tháng tuổi (2 con/mô hình); nhập từ địa bàn xã Lát, huyện 
Lạc Dương. Hiện 2 con đã sinh sản, 2 con đang mang thai. Bò thích nghi tốt với điều kiện chăm sóc, 
nuôi dưỡng tại môi trường mới.

Các hộ dân tiến hành trồng cỏ bằng hom giống, chủ yếu trồng tại khoảng đất trống cuối hoặc đầu 
vườn cà phê để thuận tiện cho việc cắt cỏ. Cỏ mềm, thích hợp cho bò ăn.

Sử dụng thức ăn tinh từ cám bắp, cám gạo, treo tảng đá liếm bổ sung khoáng chất, vitamin cho 
bò trong thời gian đầu giao con giống nhằm tăng cường thể trạng, giúp bò thích nghi với điều kiện 
chăn nuôi mới. Bò được cung cấp thêm thức ăn, nước uống tại chuồng nên sinh trưởng, phát triển 
tốt hơn, cải thiện tình hình sinh sản đối với bò cái, do đó, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

* Kết quả theo dõi các chỉ tiêu

- Trọng lượng ngày: sau thời gian 90 ngày, bổ sung thức ăn tinh (1 kg/con/ngày), trọng lượng bò 
tăng trung bình 40 kg/con/3 tháng (400 g/con/ngày).

- Tỷ lệ đậu thai: sau khi triển khai, 4/4 bò cái đều mang thai, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó cho thấy, với 
điều kiện chăn nuôi bán thâm canh tại xã Đạ Chais, giống bò ta vàng thích nghi tốt với điều kiện chăn 
nuôi, khí hậu, thổ nhưỡng tại đây.

- Tuổi đẻ lứa đầu tiên: trong quá trình thực hiện mô hình, 2 bò cái đã sinh 2 bê cái (mô hình tại 
thôn Long Lanh) ở tháng 30, 34, phù hợp với đặc điểm của giống. 

- Các bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa, bệnh sản khoa trong quá trình nuôi không xảy ra trên 
đàn bò.

- Lượng phân chuồng thu được: mô hình thôn Long Lanh: 22 m3; mô hình thôn Đông Mang: 13 m3.

- Sản lượng cỏ: mô hình thôn Long Lanh: 60 kg; mô hình thôn Đông Mang: 45 kg.

3. Hội thảo giới thiệu kết quả, hướng dẫn nhân rộng mô hình

Dự án đã tổ chức hội thảo giới thiệu cách làm, sản phẩm thu được của các mô hình cho các hộ 
dân tại 3 thôn của xã Đạ Chais. Vận động người dân trong xã làm theo, từ đó góp phần cải thiện thu 
nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người chăn nuôi.
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4. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

4.1. Hiệu quả kinh tế

- Chi phí chung trong quá trình khai thác bò cái và sử dụng chuồng nuôi:

+ Con giống: 60.000.000 đồng; thời gian khai thác 4 bò cái trung bình 8 năm nên chi phí đầu tư  
1 năm: 60.000.000/8 = 7.500.000 đồng (1).

- Chuồng nuôi: 11.000.000 đồng; sử dụng trong 5 năm

Chi phí đầu tư 1 năm: 11.000.000/5 = 2.200.000 đồng (2).

- Đệm lót, thức ăn sử dụng trong 1 năm: 5.400.000 đồng (3).

Tổng chi phí cho năm đầu (1) + (2) + (3): 14.900.000 đồng.

- Doanh thu (bê con, phân chuồng): 41.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 41.0000.000 - 14.900.000 = 26.100.000 đồng.

Lợi nhận thu được 1 năm: 26.100.000/2 = 13.050.000 đồng.

Trên thực tế, khi bà con giữ lại bê cái tiếp tục cho sinh sản sau khi bê được 2 tuổi, giúp tổng đàn 
tăng lên nhanh, lượng phân chuồng thu được nhiều, mức lợi nhuận sẽ cao hơn. 

4.2. Hiệu quả xã hội

- Việc xây dựng 2 mô hình có ý nghĩa lớn trong thực tế sản xuất chăn nuôi của huyện; phù hợp 
với điều kiện chăn nuôi của từng vùng, hộ, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thông qua các đợt tập huấn và tham quan hội thảo, dự án đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 
đội ngũ khuyến nông xã làm công tác chăn nuôi, qua đó khích lệ khả năng ứng dụng kỹ thuật mới 
trong chăn nuôi bò theo hình thức bán thâm canh, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống 
cho người dân. 
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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 tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trình diễn trồng 1.000 m2 măng tây xanh tại xã Lát, huyện Lạc Dương.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân tham gia thực hiện mô hình dự án và người 
dân trong vùng nắm bắt được quy trình trồng và chăm sóc cây măng tây.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao kỹ thuật

1.1. Biên soạn tài liệu kỹ thuật

Dựa trên quy trình kỹ thuật trồng măng tây của dự án “Xây dựng mô hình canh tác theo hướng 
nông nghiệp công nghệ cao tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương”, kết hợp tham khảo quy trình kỹ thuật 
trồng măng tây của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh tại huyện Đơn Dương, dự án biên soạn tài liệu kỹ 
thuật để chuyển giao cho các hộ nông dân, với nội dung chính như sau:

- Đặc điểm sinh học cây măng tây.

- Kỹ thuật ươm cây giống: chọn giống, ươm giống và tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.

- Kỹ thuật trồng: chọn đất trồng, chuẩn bị đất trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bón phân, phòng 
trừ sâu, bệnh hại và thu hoạch.

1.2. Tập huấn cho nông dân

Dự án tổ chức 1 lớp tập huấn cho 30 lượt hộ nông dân trong vùng nhằm chuyển giao các quy trình 
kỹ thuật cho bà con tham gia xây dựng mô hình và người dân trong vùng dự án có nhu cầu. Hình 
thức tập huấn kết hợp giữa lý thuyết tại hội trường và thực hành trực tiếp trên các mô hình.  

1.3. Hội thảo giới thiệu mô hình

Trong quá trình xây dựng các mô hình, dự án đã tổ chức 1 cuộc hội thảo đầu bờ với hơn 30 lượt 
nông dân tham dự.

2. Xây dựng mô hình

2.1. Lắp đặt hệ thống tưới

Qua khảo sát, dự án chọn được 2 hộ đảm bảo tiêu chí tham gia xây dựng mô hình trình diễn với 
diện tích 500 m2/mô hình.

Dự án hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho 2 hộ trên diện tích đã chọn; cung cấp vật tư, 
phối hợp với nông hộ đã chọn chuẩn bị mặt bằng đảm bảo kỹ thuật để thi công lắp đặt hệ thống tưới 
vào tháng 8/2016.

DỰ ÁN

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG MĂNG TÂY XANH 
TẠI XÃ LÁT, HUYỆN LẠC DƯƠNG
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2.2. Xây dựng mô hình trồng măng tây

Dự án cung cấp 2.700 kg phân trùn quế, 200 kg super lân, 200 kg vôi, 120 kg phân NPK 16-16-8, 
5 kg thuốc xử lý đất cho 2 hộ tham gia mô hình.

Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật làm đất. Hộ nông dân tiến hành cày xới đất, bón phân và 
lên luống.

Đến tháng 12/2016, tiến hành trồng cây.

Sau trồng, cây có tỷ lệ sống cao (đạt 98%). Sau 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 3-4 cây con/bụi, tiến hành chọn và giữ lại 3-4 cây mẹ khỏe mạnh, vun luống cao 50 cm. Tiếp 
tục chăm sóc đến giai đoạn 120 ngày sau trồng, chuẩn bị bước vào thu hoạch, chọn và giữ lại 3 cây 
mẹ, vun luống thêm 5 cm, giữ cây mẹ thẳng đứng, chuẩn bị cho thu hoạch lứa măng tơ.

Do các hộ nắm bắt được kỹ thuật và chủ động trong việc phòng chống nên đã hạn chế sâu, bệnh 
hại xảy ra trên mô hình. Các đối tượng sâu hại trên cây măng tây là sâu đất, sâu xanh, rầy mềm, bọ 
trĩ; bệnh gây hại chủ yếu là bệnh gỉ sắt, thối nhũn.

* Thu hoạch măng

Cây măng sau trồng 135-140 ngày sẽ cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch bói khoảng 2 tháng 
và nghỉ để nuôi dưỡng cây mẹ thay thế; sau khoảng 1 tháng dưỡng cây mẹ mới, sẽ vào chu kỳ thu 
hoạch măng thứ 2 (khoảng 3 tháng). Cứ như vậy cho các đợt cây mẹ mới tiếp theo. Năng suất đạt 
cao nhất từ năm thứ 2-5 và giảm dần từ năm thứ 6-7.

Tại mô hình của dự án, giai đoạn thu bói đạt bình quân 2,5 kg/1.000 m2/ngày.

Dự kiến năng suất thu hoạch trong năm thứ 2-3 khoảng 8 kg/1.000 m2/ngày; mỗi năm thu hoạch 
7 tháng, năng suất đạt 1.680 kg/1.000 m2/năm.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

3.1. Hiệu quả kinh tế

Từ năng suất của mô hình quy ra năng suất trên diện tích 1.000 m2. Hiệu quả kinh tế mô hình 
trồng măng tây (1.000 m2/năm) trong năm thứ 2 như sau:  

- Chi phí (cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, khấu hao hệ thống tưới, công chăm sóc…): 
55.167.000 đồng.

- Doanh thu: 1.680 kg x 30.000 đồng/kg = 67.200.000 đồng.

- Lợi nhuận: 67.200.000 - 55.167.000 = 12.033.000 đồng.

3.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả của dự án là cơ sở lý luận cho việc chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng đa dạng 
hóa cây trồng, hàng hóa nông nghiệp; đồng thời, là cơ sở khoa học để phổ biến và nhân rộng các 
mô hình cho người dân trong vùng nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng.

Ngoài ra, sự thành công của dự án sẽ góp phần phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật trong 
việc từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, góp phần định hướng cho các giải pháp 
phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của huyện, nâng cao đời sống của người 
dân, đẩy mạnh phát triển thị trường, ổn định chính trị - xã hội. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Thái Thị Thanh Thủy

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM nhằm xử lý mùi hôi từ chất thải chăn nuôi 
và đất nông nghiệp sau thu hoạch tại huyện Đơn Dương.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp nhằm xử lý 
mùi hôi, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi và trồng trọt.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

Trên cơ sở nghiên cứu thành công của các nhà khoa học trong nước, kế thừa kết quả về xử lý 
mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, xử lý đất nông nghiệp và sử dụng cho cây nông nghiệp ngắn ngày, 
qua khảo sát thực trạng cơ sở chuồng trại và diện tích đất thực tế tại địa phương, dự án đã tiến hành 
biên soạn quy trình kỹ thuật xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi bò, quy trình xử lý đất, quy trình sử 
dụng cho cây nông nghiệp ngắn ngày.

2. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 

Các hộ nông dân được tập huấn tại hội trường kết hợp với thực tế tại mô hình nên đã nắm bắt cơ 
bản về quy trình xử lý mùi hôi trong chăn nuôi và quy trình xử lý đất để trồng cây ngắn ngày.

Dự án đã tổ chức 1 lớp tập huấn, phổ biến quy trình ứng dụng chế phẩm EM để xử lý mùi hôi từ 
chuồng trại chăn nuôi bò sữa và quy trình xử lý đất, sử dụng cho cây nông nghiệp ngắn ngày cho 
10 hộ nông dân tham gia mô hình.

3. Xây dựng các mô hình

3.1. Mô hình xử lý mùi hôi phát sinh từ chuồng trại chăn nuôi

Dự án đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành xử lý mùi hôi tại 5 hộ nông dân 
tham gia mô hình, mỗi hộ nuôi 20-100 con bò; phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Lâm Đồng đo các chỉ tiêu NH3 và H2S tại nơi xử lý chế phẩm EM bằng máy đo khí cầm 
tay MX-2100. 

Kết quả thu được như sau: trong thời gian 1 tháng, khi xử lý 2 lần/tuần, mùi hôi giảm dần; khi xử 
lý 1 lần/tuần, mùi hôi giảm hẳn. Đến nay, các hộ mô hình vẫn duy trì sử dụng chế phẩm EM để xử 
lý mùi hôi chuồng trại.

Ngoài ra, dự án còn sử dụng chế phẩm EM để xử lý lượng phân bò sữa thải ra hàng ngày, chế 
biến phân hữu cơ vi sinh cung cấp cho trồng trọt và bảo vệ môi trường.

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM 
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CHĂN NUÔI 

TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
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Theo phân tích, đánh giá kết quả xử lý mùi hôi của các chế phẩm vi sinh cho thấy, chế phẩm EM 
có hiệu quả xử lý mùi hôi sau khi sử dụng khoảng 1 giờ. 

3.2. Mô hình xử lý đất và sử dụng cho cây nông nghiệp ngắn ngày

Dự án hỗ trợ chế phẩm vi sinh EM cho 5 hộ xây dựng mô hình xử lý đất và sử dụng cho cây nông 
nghiệp ngắn ngày, diện tích khoảng 1.000 m2 đất nông nghiệp/mô hình. 

Ứng dụng chế phẩm EM để xử lý phế phụ phẩm tại đồng ruộng theo các bước sau:

- Sau khi thu hoạch rau của vụ trước, các loại phế phụ phẩm (lá già, cây rau bị hư, gốc rễ, cây cỏ 
trong ruộng rau...) được đưa xuống rãnh giữa 2 luống.

- Phun hoặc tưới đều dung dịch EM thứ cấp pha loãng 1/200 lên phế phụ phẩm với lượng 1 lít/m2. 

- Lấp kín đất dày 4-5 cm; sau 1 tuần, có thể gieo hạt hoặc trồng cây. Trước khi gieo hạt hoặc trồng 
cây 5-7 ngày, phun EM thứ cấp pha loãng 1/200 với lượng 1 lít/m2.

* Sử dụng chế phẩm EM cho cây đậu cove

Phun dung dịch EM (được pha loãng theo tỷ lệ 1/200) 1 tuần/lần liên tục từ lúc cây còn non đến 
khi thu hoạch; phun cả lên cây và đất; sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật khoảng 40%.

Đối chứng là mô hình trồng đậu cove xuống giống cùng thời điểm nhưng có sử dụng hóa chất 
bảo vệ thực vật 100%.

Bảng 1. Theo dõi sinh trưởng phát triển mô hình cây đậu cove

STT Thời 
gian

Trung bình chiều cao cây 
thân chính (cm) Quan sát sự

phát triển

Số trái/chùm hoa 
(trái)

Chiều dài 
trái (cm)

Sử dụng 
EM

Không sử 
dụng EM

Sử dụng 
EM

Không sử 
dụng EM

1 15 ngày 7,5 7 Cây phát triển tốt

6-8 6-8 18-20
2 30 ngày 64 63,5 Xuất hiện hoa, cây 

phát triển tốt
3 45 ngày 150 149,3 Cây bắt đầu cho quả
4 60 ngày 171 170,3 Bắt đầu thu hoạch

Qua bảng trên cho thấy, mô hình trồng đậu cove sử dụng chế phẩm EM và không sử dụng chế 
phẩm EM có thời gian sinh trưởng và phát triển, năng suất tương đương. Tuy nhiên, ở mô hình sử 
dụng chế phẩm EM tiết kiệm 60% hóa chất bảo vệ thực vật, do đó, làm tăng lợi nhuận trên một đơn 
vị diện tích, hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

* Sử dụng chế phẩm EM cho cây xà lách

- Bổ sung vi sinh vật có lợi và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, tăng sức đề kháng và khả 
năng chống chịu sâu bệnh hại, ức chế những chủng nấm, virus… từ đó, giảm lượng phân bón hóa 
học và thuốc bảo vệ thực vật đến 60%.

- Chế phẩm sinh học EM là sản phẩm sạch, an toàn với cây trồng, người sử dụng và môi trường, 
xà lách có thể thu hoạch sau khi phun chế phẩm mà không cần thời gian cách ly.

Phun dung dịch EM (được pha loãng theo tỷ lệ 1:200) 1 tuần/lần liên tục từ lúc cây còn non đến 
khi thu hoạch; phun cả lên cây và đất.
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Bảng 2. Sinh trưởng và phát triển của cây xà lách 

Thời gian 
(ngày)

Chiều cao cây
(cm) Quan sát sinh trưởng và phát triển

Sử dụng EM Không sử dụng EM
10 9 8,5 Cây phát triển tốt
20 17,25 17,0  Cây phát triển tốt, lá dày hơn
25 25,12 25,3 Cây nhiều lá hơn chuẩn thu hoạch
30 31,5 30,8 Bắt đầu thu hoạch

Kết quả cho thấy, chiều cao cây phát triển tương đương nhau nhưng mô hình sử dụng chế phẩm 
EM giúp giảm 60% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; làm tăng độ tơi xốp, phì nhiêu cho đất.

Bảng 3. So sánh khi không sử dụng chế phẩm EM và sử dụng chế phẩm EM  

trong trồng trọt, chăn nuôi

Không sử dụng chế phẩm EM Sử dụng chế phẩm EM
Trong chăn nuôi
Chỉ hạn chế một phần rất nhỏ mùi hôi thối. Mùi hôi được xử lý triệt để (> 80%).

Ủ mầm bệnh, khả năng lây lan và bùng phát dịch bệnh 
cao. Lây lan dịch bệnh sang các vùng khác. 

Hạn chế mầm bệnh. Tăng cường sức khỏe cho 
vật nuôi. 

Là nơi trú ẩn của nhiều vi sinh vật gây bệnh cho con 
người; mùi hôi thối gây khó chịu cho cuộc sống hàng 
ngày. 

Bảo vệ sức khỏe cho con người, tạo môi trường 
sống trong lành.

Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Bảo vệ môi trường hiệu quả.

Chỉ áp dụng trên một số đối tượng. Dễ áp dụng, áp dụng được trên tất cả các đối 
tượng vật nuôi.

Áp dụng khi lượng chất thải đủ lớn. Áp dụng thường xuyên. 
Nguồn phân không đảm bảo nếu không được ủ hoai 
mục trong thời gian dài. Sau khi xử lý tạo nguồn phân có chất lượng cao.

Phân không được xử lý chứa nhiều nguồn bệnh khiến 
vật nuôi dễ mắc bệnh, chất lượng thịt kém.

Tăng khả năng sinh sản, chất lượng sản phẩm vật 
nuôi. 

Trong trồng trọt
Phế phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường. Ủ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Làm đất chai cứng, bạc màu. Bảo vệ và cải tạo đất trồng làm đất tơi xốp, màu 
mỡ. 

Tiêu diệt các vi sinh vật có ích. Cung cấp thêm hệ vi sinh vật có lợi cho đất.
Càng ngày càng cần sử dụng nhiều phân hóa học. Hạn chế sử dụng phân hóa học.

Tạo ra nông sản chất lượng thấp, tích tụ nhiều chất 
gây hại (thừa đạm, tích lũy dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật, kim loại nặng…). 

Tạo ra nông sản có chất lượng cao.

Phát triển không bền vững. Phát triển bền vững. 

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án

4.1. Hiệu quả kinh tế

Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý, sử dụng bổ sung thêm phế phụ phẩm nông nghiệp 
và chế phẩm vi sinh vào xử lý chất thải chăn nuôi nên các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ 
rệt, góp phần nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường tại địa phương.
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* Mô hình trồng cây đậu cô ve (diện tích 1.000 m2)

STT Thành phần ĐVT Số lượng Đơn giá Chi phí
Mô hình sử 

dụng EM
Mô hình không 

sử dụng EM
1 Chi phí (hạt giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, 
chế phẩm EM, công lao 
động…)

đồng 8.960.000 9.910.000

2 Thu hoạch kg 3.000 8.000 24.000.000 24.000.000
3 Lợi nhuận đồng 15.040.000 14.090.000

* Mô hình trồng cây xà lách (diện tích 1.000 m2)

STT Thành phần ĐVT Số lượng Đơn giá
Chi phí

Mô hình sử 
dụng EM

Mô hình không 
sử dụng EM

1

Chi phí (hạt giống, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực 
vật, chế phẩm EM, 
công lao động…)

đồng 5.460.000 5.510.000

2 Thu hoạch kg 2.500 2.600 6.500.000 6.500.000
3 Lợi nhuận đồng 1.040.000 990.000

4.2. Hiệu quả xã hội

Việc xử lý môi trường chăn nuôi giúp giảm thiểu sự tác động của ô nhiễm môi trường đến sức 
khỏe người dân và vật nuôi; giảm sự phát sinh và lây lan dịch bệnh, góp phần nâng cao giá trị  
sản phẩm.

Việc xử lý môi trường chăn nuôi và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi và các 
phế thải nông nghiệp giúp giảm giá thành sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho 
nông dân.

Góp phần xây dựng vùng chăn nuôi, trồng trọt theo hướng an toàn, bền vững.

Cải thiện chất lượng đất

4.3. Hiệu quả về môi trường

Việc kết hợp xử lý chất thải chăn nuôi với sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi và 
các phế thải nông nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho nông dân và người dân trong 
khu vực lân cận.

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi kết hợp với phế thải nông nghiệp giúp làm 
tăng độ ẩm, độ phì nhiêu cho đất và hạn chế sự bạc màu của đất. 

Xử lý mùi hôi từ chất thải chăn nuôi và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi và phế 
thải nông nghiệp sẽ hạn chế việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường, giúp giảm thiểu ô nhiễm đối 
với nguồn nước, đất và không khí.

Giúp người sản xuất nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường sản xuất. 



66Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

Chủ nhiệm đề tài: KS. Võ Thị Quỳnh

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình ủ chua cỏ và phế phụ phẩm nông nghiệp có bổ sung men vi sinh nhằm cung 
cấp và dự trữ thức ăn vào mùa khô phục vụ chăn nuôi bò sữa và bò thịt tại thị trấn Nam Ban và các 
xã Gia Lâm, Nam Hà.

- Tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 90 lượt nông dân tại các xã Gia Lâm, Nam Hà 
và thị trấn Nam Ban về kỹ thuật ủ chua và bảo quản cỏ, phế phụ phẩm nông nghiệp để áp dụng vào 
sản xuất.

- Thực hiện mô hình trình diễn 40 tấn gồm: 20 tấn cỏ voi VA06, 20 tấn thân cây bắp đã thu  
hoạch trái.

Kết quả thực hiện

1. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật

1.1. Hoàn thiện quy trình

Trên cơ sở các quy trình hiện có như: quy trình chế biến thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp 
làm thức ăn cho bò; quy trình bảo quản và chế biến thức ăn cho gia súc ăn cỏ; kết hợp với kinh 
nghiệm ủ chua thức ăn xanh của người dân trên địa bàn, dự án đã bổ sung thêm men vi sinh vào 
nguyên liệu đầu vào trước khi ủ để hoàn thiện quy trình ủ chua cỏ và phế phụ phẩm nông nghiệp có 
bổ sung men vi sinh theo công thức:

Ủ chua cỏ: 01 tấn cỏ + 25 kg cám gạo + 6 kg muối + 1 kg men vi sinh.

Ủ chua thân bắp đã thu hoạch trái: 01 tấn thân bắp + 50 kg cám gạo + 6 kg muối + 50 lít rỉ mật + 
1 kg men vi sinh.

1.2. Tập huấn quy trình kỹ thuật

Dự án tổ chức 3 lớp tập huấn cho 90 lượt hộ tham gia xây dựng mô hình cũng như các hộ nông 
dân trong vùng triển khai dự án tại Nam Ban, Nam Hà, Gia Lâm với các nội dung về hướng dẫn kỹ 
thuật chuẩn bị nguyên vật liệu; kỹ thuật ủ chua cỏ và phế phụ phẩm bằng bao ni-lon; kỹ thuật bảo 
quản thức ăn sau khi ủ; kỹ thuật cho gia súc ăn thức ăn ủ chua. 

2. Xây dựng mô hình trình diễn

2.1. Đánh giá khả năng dự trữ thức ăn xanh vào mùa khô của các hộ tham gia mô hình

Trên địa bàn huyện Lâm Hà, giống cỏ trồng chủ yếu của các hộ nuôi bò là VA06, với năng suất tối 
đa có thể đạt 400 tấn/ha vào mùa mưa và khoảng 250 tấn/ha vào mùa khô.

DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỂ CHẾ BIẾN CỎ 
VÀ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM THỨC ĂN 

CHO GIA SÚC TẠI HUYỆN LÂM HÀ
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Theo khảo sát, 10/10 hộ tham gia mô hình đều có nguy cơ thiếu thức ăn xanh vào mùa khô. Nếu 
thay thế thức ăn xanh bằng thức ăn ủ chua từ 5-7 kg/100 kg thể trọng bò/ngày, bình quân ủ khoảng 
1-3 tấn thức ăn/bò/năm để dự trữ cho mùa khô.

2.2. Xây dựng mô hình

Sau khi chọn 10 hộ tham gia mô hình, dự án đã cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu gồm 1.000 kg 
cám gạo, 1.000 lít rỉ mật đường, 250 kg muối hột, 40 lít men vi sinh, 250 kg bao ni-lon để ủ chua.

Các hộ nông dân chuẩn bị cỏ hoặc phế phụ phẩm nông nghiệp, công lao động theo cam kết, áp 
dụng các kỹ thuật của dự án đã chuyển giao vào các khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng như ủ chua.

Sau 40-50 ngày ủ, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các hộ phương pháp lấy đúng kỹ thuật để thức ăn 
không bị hỏng; cách cho bò ăn hợp lý để mang lại hiệu quả.

Lượng thức ăn ủ chua sử dụng cho mỗi con và cả đàn tuỳ thuộc vào lượng thức ăn thô xanh cần 
thay thế trong khẩu phần. Vào ngày đầu tiên, cho ăn lượng nhỏ, sau đó tăng dần; đến ngày thứ 3-4, 
cho ăn lượng tối đa cần thiết, từ 5-7 kg/100 kg thể trọng bò/ngày.

Các hộ trung bình có khoảng 10-20 con bò, với lượng thức ăn ủ chua 4 tấn/hộ có thể đảm bảo 
cung cấp đủ cho bò trong vòng 1-2,5 tháng vào mùa khô, nếu cho bò ăn từ 5-7 kg/con/ngày. Ngoài 
ra, các hộ còn tiến hành ủ thêm để dự trữ, cung cấp thức ăn hàng ngày cho bò.

2.3. Theo dõi chất lượng thức ăn sau ủ bằng cảm quan 

Cỏ và thân cây bắp sau thu hoạch trái được bổ sung men vi sinh Bio - super T. Sau ủ 40-50 ngày, 
có thể cho bò ăn.

Dự án tiến hành lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan vào các thời điểm trước khi đem ủ; sau 
ủ 30, 60, 90 ngày.

Sau 30 ngày, thức ăn ủ ở các nghiệm thức đều có vị chua nhẹ, màu vàng xanh, thơm, không mốc. 
Sau 60, 90 ngày ủ, nghiệm thức ủ cỏ VA06 không có men vi sinh có sự xuất hiện nấm mốc ở trên 
đầu bao ủ; các nghiệm thức còn lại không có sự thay đổi về các chỉ tiêu cảm quan so với thời điểm 
ủ 30 ngày. Sau 90 ngày ủ, thức ăn vẫn bảo quản tốt.

Thức ăn ủ chua khi đem ra sử dụng có thể bảo quản từ 9 tháng đến 1 năm. Nếu quá trình ủ chua 
tốt, bao ủ không bị rách và chưa mở ra để cho bò ăn thì có thể bảo quản lâu hơn.

2.4. Phân tích chất lượng thức ăn sau ủ

Để đánh giá chất lượng thức ăn xanh sau ủ, thành phần hóa học là chỉ tiêu quan trọng. Chất 
lượng thức ăn ủ được đánh giá tốt nếu thành phần hóa học không hoặc ít bị giảm đi trong quá trình ủ. 

Sau ủ 30 ngày, dự án tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu: vật chất khô, protein thô. 

Để so sánh chất lượng thức ăn xanh sau khi ủ chua bằng phương pháp ủ truyền thống và ủ có 
bổ sung men vi sinh, cũng như so sánh chất lượng thức ăn trước và sau khi đem ủ, dự án tiến hành 
lấy 20 mẫu gồm: 2 mẫu cỏ VA06 tươi, 2 mẫu thân cây bắp sau thu hoạch trái tươi, 3 mẫu cỏ VA06 
ủ không có men, 3 mẫu thân cây bắp sau thu hoạch trái ủ không men, 5 mẫu cỏ VA06 sau khi ủ có 
men vi sinh, 5 mẫu thân cây bắp sau thu hoạch trái ủ có men vi sinh. 

Kết quả cho thấy, vật chất khô của các nguyên liệu ủ giảm dần theo thời gian ủ, tuy nhiên giảm 
không đáng kể.
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2.5. Theo dõi đánh giá sản lượng và chất lượng sữa

Sữa tươi từ hộ chăn nuôi bò sữa sau khi vắt được đưa đến trạm trung chuyển sữa tươi nguyên 
liệu. Tại đây, các mẫu sữa được mã hóa bằng ký hiệu và niêm phong trước khi chuyển về phòng thí 
nghiệm để phân tích các chỉ tiêu chất khô, tỷ lệ béo, độ đạm, độ đường, điểm đóng băng.

Các phân tích này được thực hiện trên hệ thống máy tự động. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về 
sản lượng sữa giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng. Điều này chứng tỏ khi nuôi trong cùng điều kiện, 
cùng một giống bò nhưng khi cho ăn bổ sung thức ăn ủ chua có bổ sung men vi sinh, sản lượng sữa 
của đàn bò tăng lên. 

Qua quá trình theo dõi, sản lượng sữa của lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng, tuy nhiên, các chỉ 
tiêu về chất khô, mỡ thô không có sự sai khác về thống kê. 

3. Hội thảo giới thiệu mô hình 

Dự án đã tổ chức 3 buổi hội thảo giới thiệu các mô hình trình diễn, quy trình kỹ thuật tiên tiến cho 
90 người tham quan, học tập kinh nghiệm.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

4.1. Hiệu quả kinh tế

Ủ chua thức ăn không đòi hỏi đầu tư tốn kém, giúp tận dụng tối đa nguồn thức ăn xanh, phế phụ 
phẩm nông nghiệp dư thừa vào mùa mưa để bổ sung cho mùa khô.

Từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp nghèo dinh dưỡng với phương pháp ủ chua có bổ sung 
men vi sinh và một số nguyên liệu tạo ra nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cung cấp cho đại gia 
súc vào mùa khô.

Thông thường, người chăn nuôi cho bò ăn cỏ khô, cám gạo, cám ngô để thay thế lượng cỏ xanh 
vào mùa khô; giá thành của các loại thức ăn trên dao động từ 6.000-7.000 đồng/kg. Việc ủ chua cỏ 
và phế phụ phẩm vào mùa khô vừa có tác dụng thay thế thức ăn xanh, vừa kích thích tiêu hóa dạ cỏ 
và đặc biệt chi phí để ủ chua thức ăn xanh chỉ khoảng 1.700-1.900 đồng/kg nên mang lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi.

4.2. Hiệu quả xã hội

Thành công của dự án góp phần phổ biến kiến thức về áp dụng công nghệ vi sinh vào ủ chua thức 
ăn xanh và phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm dự trữ thức ăn cho đại gia súc vào mùa khô, góp phần 
phát triển bền vững ngành chăn nuôi bò sữa và bò thịt.

Ủ chua thức ăn không đòi hỏi đầu tư tốn kém, giúp tận dụng tối đa thức ăn xanh, phế phụ phẩm 
nông nghiệp dư thừa vào mùa mưa bổ sung cho mùa khô, giảm chi phí thức ăn nên giá thành thấp, 
dễ áp dụng trong điều kiện chăn nuôi hộ gia đình cũng như trang trại chăn nuôi lớn.

Giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phân công lao động trong nông nghiệp, 
nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, 
đồng thời nâng cao đời sống, thu nhập cho người chăn nuôi đại gia súc. 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Hồ Văn Tân

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng hoàn chỉnh website hoạt động trên internet để tuyên truyền các hoạt động của Công 
đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng, 82 công đoàn cơ sở trong khối các cơ quan tỉnh. Cung cấp kịp thời 
các thông tin lãnh, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của 
Công đoàn Viên chức tỉnh; nhận thông tin kịp thời từ các công đoàn cơ sở; nắm đầy đủ tình hình, số 
liệu thống kê hoạt động của các công đoàn cơ sở (CĐCS). 

- Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn… hoàn chỉnh, tích hợp 
chương trình hệ thống cơ sở dữ liệu vào hệ thống website phục vụ quản lý nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho Công đoàn Viên chức tỉnh trong việc tra cứu, thống kê, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác 
chỉ đạo, điều hành, quản lý. 

Kết quả thực hiện

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

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ thiết kế hệ thống

Dự án đã tiến hành khảo sát và thu thập các thông tin sau:

- Sổ theo dõi, quản lý đoàn viên;

- Thống kê về: số lượng đoàn viên; danh hiệu thi đua công đoàn; danh hiệu thi đua nhà nước; các 
loại quỹ xã hội; cán bộ công đoàn cơ sở; tăng/giảm số lượng đoàn viên, đảng viên hàng tháng; chất 
lượng cán bộ CĐCS.

- Các thông tin quản lý, tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức tỉnh phục vụ cho việc thiết kế hệ 
thống website.

1.2. Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trên cơ sở điều tra khảo sát và các yêu cầu quản lý đoàn viên công đoàn, phân tích hệ thống 
thông tin theo thực tế khảo sát, tiến hành thiết lập các bảng CSDL, quan hệ hệ thống.

1.3. Xây dựng hệ thống

Dự án đã lập trình hệ thống module thuận tiện cho người dùng và quản trị hệ thống nhưng phải 
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,...; hoàn thiện sơ đồ hệ thống; thiết lập các mục chức năng hệ thống.

DỰ ÁN

 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU - WEBSITE 

PHỤC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TẠI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG
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2. Tập huấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ

Dự án đã triển khai xây dựng giáo trình để phục vụ công tác đào tạo, tập huấn cho 162 cán bộ làm 
công tác công đoàn của 82 công đoàn cơ sở và Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Nội dung đào tạo, tập huấn gồm:

+ Hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và khai thác 
hệ thống webiste trực tuyến.

+ Đào tạo các nội dung về quản lý, quản trị và vận hành hệ thống cho Công đoàn Viên chức tỉnh.

Các học viên sau khi được đào tạo, tập huấn đã nắm bắt, sử dụng, quản lý và khai thác thành 
thạo hệ thống. 

Sau khi hoàn thiện các nội dung của Website và phần mềm, hệ thống được chạy thử nghiệm vào 
tháng 11/2016 tại địa chỉ http://cdvclamdong.vn. 

Trong quá trình vận hành và sử dụng, hệ thống được đánh giá cao. Giúp các CĐCS nắm bắt 
nhanh thông tin quản lý, điều hành của công đoàn cấp trên. Phần mềm cập nhật, truy xuất nhanh, 
gọn đáp ứng nhu cầu cần thiết từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình quản lý, thống kê, báo cáo kịp thời.

Đĩa CD-ROM ghi phần mềm hệ thống và các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng phần mềm quản 
lý hệ thống cho Công đoàn Viên chức tỉnh.

3. Biên tập cập nhật cơ sở dữ liệu ban đầu và xây dựng quy chế hoạt động

Biên tập, cập nhật dữ liệu khởi tạo hệ thống cho các mục thông tin ban đầu vào hệ thống. Sản 
phẩm thể hiện theo chuyên đề và trên hệ thống tại địa chỉ http://cdvclamdong.vn.

Để đảm bảo hoạt động lâu dài, có hiệu quả, đề tài tiến hành soạn thảo quy chế hoạt động cụ thể 
trình lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành để các đơn vị thực hiện. Nội dung cơ bản của 
quy chế gồm việc tổ chức hoạt động của hệ thống, trách nhiệm của các đơn vị thành viên, kinh phí 
hoạt động, các quy định về bảo mật…

4. An toàn bảo mật

4.1. Nguyên tắc xây dựng

- Đảm bảo tính bí mật: thông tin trong hệ thống không được tiết lộ cho những người không có 
thẩm quyền.

- Đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn: thông tin không bị thay đổi, phá hủy hoặc bị đánh cắp.

- Đảm bảo tính sẵn sàng: có khả năng truy xuất khi cần thiết, luôn ở trạng thái sẵn sàng làm việc 
24/24 giờ và 7 ngày trong tuần.

- Đảm bảo tính xác thực: xác nhận tính hợp lệ của việc truy cập hệ thống.

- Đảm bảo tính thừa nhận: nguồn thông tin phải rõ ràng và đáng tin cậy.

4.2. Giải pháp an toàn và bảo mật

- Giải pháp bảo mật: dựa trên nền tảng bảo mật của Microsoft cùng các chuẩn bảo mật và mã hóa 
phổ biến (MD5); áp dụng cơ chế bảo mật nhiều lớp: lớp ứng dụng, lớp cơ sở dữ liệu và lớp mạng.

- Phân quyền sử dụng, khai thác phần mềm theo vai trò. Mỗi vai trò được phép truy cập một số 
chức năng và số liệu nhất định.
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- Kiểm soát truy nhập: chỉ những người có quyền mới được truy cập, mọi truy cập đều được kiểm 
soát bởi hệ thống.

- Phân cấp bảo mật đối với tài nguyên, xác định đối tượng có quyền truy cập đối với từng phân 
loại tài nguyên.

- Sao lưu thường xuyên: thực hiện việc sao lưu dữ liệu hàng ngày (tự động), hạn chế mất mát khi 
hệ thống gặp sự cố.

5. Phương án vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống

5.1. Vận hành

- Đối với Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng: nắm vững những nguyên tắc hoạt động của hệ 
thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức 
tỉnh Lâm Đồng. 

- Ban hành Quy chế quản lý, phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng. 

- Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát triển hệ thống thường xuyên rà soát 
để kịp thời xử lý khi gặp vướng mắc hoặc sự cố đột xuất xảy ra.

5.2. Bảo trì hệ thống và phát triển hệ thống

Hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng kinh phí duy trì, bảo dưỡng, cập nhật thông tin 
lên hệ thống; phối hợp với đơn vị phát triển để hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng, sao lưu dữ liệu 
thông qua hợp đồng hoặc nhiệm vụ nhà nước giao; có kế hoạch nâng cấp, phát triển hệ thống đáp 
ứng nhu cầu quản lý, sử dụng và phù hợp với xu thế phát triển công nghệ. 
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Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Thị Mỹ Linh

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài phù hợp tại địa phương.

- Xây dựng 2 mô hình nuôi trồng nấm Chân dài với số lượng 2.000 bịch phôi nấm/mô hình. 

- Đào tạo, tập huấn 60 lượt nông dân về quy trình nuôi trồng nấm Chân dài.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

Kế thừa kết quả nuôi trồng nấm Chân dài từ đề tài “Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài 
(Clitocybe maxima) tại Lâm Đồng”, dự án tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và hoàn thiện quy trình nuôi 
trồng nấm Chân dài trên mùn cưa cao su tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương để chuyển giao cho các 
hộ nông dân.

1.1. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến hệ sợi nấm trong thời kỳ ủ tơ nấm và giai 
đoạn hình thành quả thể nấm 

Sau khoảng 34-36 ngày, ở điều kiện nhiệt độ ≈ 23-26oC, độ ẩm không khí ≈ 65-72%, hệ sợi nấm 
lan kín bịch phôi nấm.

Ánh sáng giai đoạn nấm hình thành quả thể trung bình 813,5 ± 6,7 lux.

1.2. Khảo sát thời gian hình thành quả thể, năng suất quả thể 2 đợt trong nhà nấm

Ở nhiệt độ ≈ 23-26oC, độ ẩm ≈ 85-88%, nấm hình thành quả thể. Sau khoảng 13-15 ngày, phủ đất; 
sau 4-6 ngày, thu hoạch nấm; thu liên tục trong khoảng 45 ngày.

Trong thời gian hình thành quả thể nấm, nếu nhà trồng nấm có kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm sẽ rút 
ngắn thời gian hình thành mầm quả thể sớm hơn khoảng 5 ngày, thời gian thu hoạch quả thể đợt 1 
sớm hơn khoảng 5 ngày. Từ kết quả này, dự án hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Chân dài trên 
mùn cưa cao su đảm bảo cơ sở khoa học và phù hợp tại địa phương, từ đó xây dựng mô hình của 
dự án.

1.3. Chuyển giao quy trình công nghệ

Trên cơ sở các quy trình được hoàn thiện, dự án đã tổ chức chuyển giao công nghệ nuôi trồng 
nấm Chân dài (Clitocybe maxima) cho các hộ nông dân áp dụng vào sản xuất, nuôi trồng nấm đạt 
năng suất, hiệu quả; đồng thời, nhân rộng mô hình cho các hộ dân tại vùng triển khai dự án.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG NẤM CHÂN DÀI 
TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
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2. Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài

Từ quy trình nuôi trồng nấm Chân dài trên mùn cưa cao su, dự án đã xây dựng mô hình tại  
2 hộ, số lượng 4.000 bịch phôi mùn cưa cao su: hệ sợi nấm lan kín bịch phôi sau khoảng 35 ngày 
từ khi cấy giống với điều kiện nhiệt độ 23-26oC, độ ẩm 65-72%; khoảng 15 ngày sau khi phủ đất, 
hình thành mầm quả thể; sau khoảng 40 ngày từ khi cấy giống, thu hoạch trong điều kiện nhiệt độ 
23-26oC, độ ẩm 85-88%.

Để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại các nhà trồng nấm, dự án đã cung cấp dụng cụ nhiệt ẩm kế cho 
các hộ tham gia mô hình; đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật tưới phun sương, tưới nước nền nhà cho 
phù hợp với điều kiện nuôi trồng nấm.

Kết quả cho thấy, năng suất quả thể nấm Chân dài tại 2 mô hình là tương đương nhau, khoảng 
150 g nấm tươi/bịch phôi 1.200 g.

3. Tổ chức tập huấn

Dự án đã phối hợp với UBND, Hội Nông dân huyện Đơn Dương tổ chức lớp tập huấn cho 60 lượt 
nông dân tại thị trấn Thạnh Mỹ.

4. Hiệu quả kinh tế của dự án

Dự án tính toán hiệu quả kinh tế sơ bộ trên 1.000 bịch phôi nấm Chân dài:

- Chi phí đầu vào (bịch phôi, khấu hao nhà trồng, điện, nước, công chăm sóc...): 11.355.000 đồng.

- Doanh thu: 150 kg x 100.000 đồng/kg = 15.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 15.000.000 - 11.355.000 = 3.645.000 đồng.

Như vậy, trong thời gian khoảng 3 tháng nuôi trồng 1.000 bịch phôi nấm Chân dài mang lại lợi 
nhận 3.645.000 đồng. Vì vậy, nấm Chân dài có khả năng nuôi trồng phù hợp tại địa phương, phát 
triển thành sản phẩm thương mại hóa trong thời gian tới. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Anh Ngọc

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cây Đinh lăng trên đất đỏ bazan; sử 
dụng giống Đinh lăng lá nhỏ (Đinh lăng nếp).

- Xây dựng tạm thời quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây  
Đinh lăng.

- Tổ chức 4 lớp tập huấn trang bị các kiến thức cơ bản về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, 
phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây Đinh lăng cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở.

- Tổ chức 3 cuộc hội thảo về cây Đinh lăng với 150 người tham gia.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao kỹ thuật 

1.1. Xây dựng quy trình kỹ thuật

Dựa vào các tài liệu thu thập được từ cây thuốc quý Việt Nam và các tài liệu liên quan đến cây 
Đinh lăng, dự án đã tổng hợp, biên soạn quy trình tạm thời để áp dụng cho mô hình phù hợp với tình 
hình canh tác thực tế tại địa phương.  

1.2. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Dự án đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật về quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ tổng 
hợp sâu, bệnh hại cây Đinh lăng cho 200 lượt nông dân trong huyện, nhằm trang bị kiến thức về tác 
dụng làm thuốc chữa bệnh và bồi dưỡng sức khỏe cho con người, cũng như giá trị kinh tế của cây 
Đinh lăng. 

1.3. Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng

Dự án chọn 1 hộ ở thôn An Ninh để xây dựng mô hình; hỗ trợ vật tư (giống; phân ure, kali, super 
lân; phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, thuốc bảo vệ thực vật) cho hộ tham gia mô hình.

Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với khuyến nông địa phương theo dõi mô hình, đôn đốc, nhắc nhở 
hộ dân tham gia thực hiện theo quy trình hướng dẫn. 

1.4. Tình hình sinh trưởng, phát triển của cây Đinh lăng

Cây Đinh lăng được trồng vào ngày 10/9/2014. Qua thời gian theo dõi cho thấy, quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây Đinh lăng như sau: 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĐINH LĂNG 
(Polyscias fructicosa 1984) NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

 CÂY TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN DƯỢC LIỆU 
TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG
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- Giai đoạn cây con (từ lúc trồng đến khoảng 6 tháng): sau trồng khoảng 1 tháng, cây phát triển 
bình thường; từ 1,5 tháng trở lên, cây bị thối rễ tơ khi ẩm đất tăng cao (biểu hiện cây héo vàng, rụng 
lá rồi chết). Tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh khoảng 25-30%.

- Giai đoạn cây lớn (sau trồng khoảng 6 tháng trở lên): cây cao 40-50 cm; xuất hiện đốm lá, sau 
đó lá bị vàng và rụng hàng loạt, trơ cọng, làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng của cây. Tỷ 
lệ cây bị nhiễm bệnh khoảng 40-50%. 

Do đó, việc trồng tập trung đại trà cây Đinh lăng cần có thời gian theo dõi, đánh giá để rút ra bài 
học kinh nghiệm về các đối tượng dịch hại, kỹ thuật chăm sóc, biện pháp phòng trừ các đối tượng 
dịch hại hiện có.

 Đề tài đã khuyến cáo bà con nông dân tại địa phương không nên trồng ồ ạt cây Đinh lăng tập 
trung vì tỷ lệ cây sống thấp, một số dịch bệnh mà hiện nay chưa có thuốc phòng trừ hiệu quả cao; 
chỉ nên trồng quanh bờ ranh, bờ rào để tăng thêm thu nhập, dễ chăm sóc.

Qua khảo sát, trên địa bàn huyện có 2 nông hộ trồng Đinh lăng với diện tích 5.000 m2 cho thấy, 
cây Đinh lăng không phải là loại cây dễ trồng, có tỷ lệ sống thấp khi đưa ra trồng đại trà trên diện 
rộng, phải trồng dặm lại nhiều lần nhưng tỷ lệ chết vẫn trên 60%; sinh trưởng, phát triển chậm; hay 
bị hiện tượng vàng lá và rụng lá, thối rễ tơ; cây thường bị bệnh và chết khi mưa nhiều. 

2. Hiệu quả kinh tế  

 Đối với mô hình trồng cây Đinh lăng hiện nay kết quả chưa được cụ thể vì trong thời gian qua tỷ 
lệ cây con chết cao phải trồng lại nhiều lần, cùng với thời tiết năm nay diễn biến phức tạp với lượng 
mưa nhiều, cường độ lớn nên áp lực bệnh gia tăng cao. Cây thối rễ chết nhiều, hiện tại trồng dặm 
lại cho đảm bảo mật độ nên cây còn nhỏ, chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế. 

Qua kết quả ban đầu cho thấy, việc trồng thuần tập trung cây Đinh lăng cho hiệu quả không cao 
mà chi phí đầu tư cao, mất nhiều thời gian chăm sóc, đầu ra của sản phẩm có giá thành thấp và 
không ổn định. Vì vậy, việc phát triển cây Đinh lăng trồng tập trung tại địa phương so các cây trồng 
khác là ít khả thi. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Trần Thị Kim Thao

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

Mục tiêu của dự án

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Đương quy; đánh giá hiệu quả kinh tế để 
nhân rộng mô hình vào sản xuất, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao khoa học kỹ thuật

Dự án đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đương quy tại xã Đạ Nhim;  
1 cuộc hội thảo đầu bờ để đánh giá kết quả của các mô hình đã thực hiện với 30 đại biểu tham dự.

Căn cứ vào quy trình kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc của Viện Dược liệu; qua thực 
tế thực hiện 2 mô hình tại xã Đạ Nhim, dự án đã biên soạn tài liệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây 
Đương quy để nhân rộng vào sản xuất trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện mô hình

2.1. Theo dõi các chỉ tiêu

- Tỷ lệ sống: hạt giống sau khi được mua về, được xử lý bằng cách ngâm trong nước ấm (khoảng 
60oC) với 1 gói Atonik (kích thích nảy mầm). Sau gieo 20 ngày, tỷ lệ hạt nảy mầm đạt 95%. Gieo  
1,5 kg hạt/1.000 m2. 

Tỷ lệ cây sống tại 2 mô hình đạt 85-90%. 

- Chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của Đương quy

Sau gieo hạt 2 tháng, chiều cao cây đạt từ 15-20 cm; sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 6 tháng, cao 
33-35 cm. Sau 10 tháng, chiều cao bình quân 50 cm; chiều dài củ từ 18-22 cm; trọng lượng củ tươi 
bình quân từ 0,15-0,17 kg. 

Xuất hiện sâu xám ở giai đoạn cây con khoảng 2 tháng sau gieo hạt. Sâu ăn lá, bệnh đốm lá ở 
giai đoạn từ tháng 4-8 nhưng với tỷ lệ rất thấp. 

- Năng suất Đương quy

Qua 12 tháng thực hiện 2 mô hình cho thấy, năng suất củ tươi bình quân trên diện tích 1.000 m2 
trồng Đương quy đạt khoảng 3.000-3.500 kg; giá bán củ tươi bình quân 23.000 đồng/kg.

DỰ ÁN 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU ĐƯƠNG QUY
TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG
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3. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

3.1. Hiệu quả kinh tế

Qua 12 tháng thực hiện mô hình cho thấy, cây Đương quy sinh trưởng, phát triển tốt và phù hợp 
với điều kiện tự nhiên tại xã Đạ Nhim nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Quy trình chăm 
sóc đơn giản; cây rất ít nhiễm sâu, bệnh; vốn đầu tư không cao; phù hợp với điều kiện canh tác của 
người dân, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.

Lợi nhuận thu được từ 1.000 m2 Đương quy khoảng 50-60 triệu đồng/năm. So với trồng cà phê, 
tiền cây giống Đương quy cao hơn khoảng 3 triệu đồng/1.000 m2 nhưng ít tốn công chăm sóc, phân 
bón không nhiều, ít sâu, bệnh, do đó, lợi nhuận cao hơn cà phê. Doanh thu 1.000 m2 cà phê khoảng 
16 triệu đồng (giá bán tươi 8.000 đồng/kg), sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 6 triệu đồng/năm.

3.2. Hiệu quả xã hội

Mô hình là nơi để người dân tham quan, học hỏi; là cơ sở để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn xã Đạ Nhim nói riêng 
và trên địa bàn huyện nói chung. Góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, hướng 
đến giảm nghèo nhanh, bền vững. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Anh Ngọc

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đức Trọng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trồng cây hồ tiêu xen canh cây cà phê, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác hồ 
tiêu trồng xen trong vườn cà phê. Đây là hướng đi mới nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất 
canh tác, tạo việc làm cho người dân, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. 

- Giúp người dân địa phương có điều kiện làm quen với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong 
canh tác cây tiêu, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. 

- Đào tạo, tập huấn nhằm trang bị các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây hồ tiêu cho 
đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, bà con nông dân trong xã, góp phần nâng cao đời sống. 

Kết quả thực hiện

 1. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật

Dựa vào các tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây 
hồ tiêu; khảo sát thực tế tại địa phương về cách đầu tư chăm sóc theo tập quán của bà con nông 
dân, dự án đã xây dựng và hoàn thiện mô hình trồng hồ tiêu xen cây cà phê vối trên 2 loại trụ (bê 
tông và cây trụ sống), quy trình đầu tư chăm sóc trên cây hồ tiêu và cà phê vối ghép phù hợp với 
điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. 

2. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật

Dự án đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 150 lượt nông dân về quy trình 
trồng, chăm sóc và phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại trên cây hồ tiêu trồng xen cà phê; 3 cuộc hội 
thảo đầu bờ trên mô hình trồng hồ tiêu xen cà phê thực tế tại đồng ruộng. 

Qua đó, giúp nông dân hiểu rõ hơn về việc cần áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp, đặc biệt là 
việc bón phân cân đối giữa các hàm lượng đạm, lân, kali và các nguyên tố đa vi lượng khác cũng 
như việc đôn tiêu tạo tán, tỉa cành, tưới nước trong mùa khô, đặc biệt là không để úng nước trong 
mùa mưa…; nắm bắt các quy trình kỹ thuật, ứng dụng vào thực tế sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao. 

3. Xây dựng mô hình trồng cây hồ tiêu xen cây cà phê 

Dự án đã chọn hộ ông Cao Cho (thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) đảm bảo các yêu 
cầu về đất đai, nước tưới, nguồn nhân lực để xây dựng mô hình trồng tiêu xen cà phê với diện tích 
hơn 2.000 m2.

Các thông số về ngày làm đất, ngày trồng cây (ngày 18-22/7/2015), chăm sóc… được thể hiện 
qua nhật ký đồng ruộng do cán bộ theo dõi trực tiếp ghi chép.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY HỒ TIÊU XEN CANH
CÂY CÀ PHÊ TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG
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Hỗ trợ vật tư cho hộ tham gia mô hình trồng tiêu xen cà phê. 

Cán bộ kỹ thuật của dự án đã phối hợp với cán bộ địa phương theo dõi mô hình, đôn đốc, nhắc 
nhở nông hộ thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn. Định kỳ 6 tháng, tiến hành đo đếm các chi 
tiêu, từ đó, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Bảng 1. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển cây cà phê

STT
Thời điểm
(tháng sau 

trồng)

Tỷ lệ sống
(%)

Chiều cao cây
(m)

Chiều dài 
cành
(m)

Số cặp cành
(cặp)

Màu sắc lá

1 6 98 0,4 0,2 3 Xanh vàng
2 12 100 0,7 0,3 4 Xanh đậm
3 18 100 1 0,7 8 Xanh đậm
4 24 100 1,5 0,9 13 Xanh đậm
5 30 100 1,5 1,2 13 Xanh đậm

Cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, cao 1,3-1,5 m (đã hãm ngọn đợt 1 để định tán gốc), phát từ 
10-14 cặp lá/cành; chùm quả to (40-50 quả/chùm), trung bình khoảng 8-10 chùm quả/cành; lá màu 
xanh đậm, cành xương cá phát triển nhiều, đẹp.

Bảng 2. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển cây tiêu

STT
Thời điểm
(tháng sau 

trồng)

Tỷ lệ sống
(%)

Chiều cao cây
(m)

Đường kính tán 
(m)

Màu sắc lá

1 6 95 0,3 0 Xanh vàng
2 12 100 1,5 0 Xanh đậm
3 18 100 0,7 0,5 Xanh đậm
4 24 100 2,2 0,7 Xanh đậm
5 30 100 3,5 0,9 Xanh đậm

Cây tiêu sinh trưởng, phát triển tốt, cao khoảng 3 m, đã phủ trụ, cành lá phát triển, bám trụ tốt. Tỷ 
lệ sống đạt 100%. Năng suất ước đạt khoảng 1 kg quả khô/trụ.

Ngoài các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển của cây tiêu và cà phê, dự án thường xuyên đánh 
giá tỷ lệ sâu, bệnh hại như bệnh chết nhanh, chết chậm, lở cổ rễ, thán thư, tảo đỏ, tuyến trùng, rệp 
sáp, rệp các loại… định kỳ 6 tháng/lần. Tuy nhiên, do mô hình áp dụng biện pháp phòng bệnh định 
kỳ theo sự thay đổi của thời tiết nên các chỉ số về tỷ lệ bệnh, cấp độ bệnh rất thấp, hầu như không 
ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Do đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật tưới nước, bón 
phân hợp lý, tạo cành, tỉa tán từ khi bắt đầu trồng đến khi cây tiêu và cà phê được 30 tháng, cây 
cho thu bói ước năng suất bình quân của cây hồ tiêu đạt khoảng 200 kg/0,2 ha, cà phê đạt khoảng  
190 kg/0,2 ha.  

* So sánh giữa trồng thuần và trồng xen

+ Trồng thuần, bình quân 1 ha trồng khoảng 1.600 trụ tiêu; khi thu bói cho năng suất bình quân  
1 kg tiêu khô/cây, sản lượng 1 tấn/ha. 

+ Trồng xen, 1 ha trồng khoảng 1.000 trụ tiêu với 800 cây cà phê vối; thu bói cho năng suất bình 
quân 1 kg tiêu khô/cây, 1 kg cà phê nhân/cây; sản lượng đạt 1 tấn tiêu khô, 0,96 tấn cà phê nhân 
khô/ha. 
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Bảng 3. So sánh lợi nhuận giữa trồng thuần và trồng xen

Cây trồng
Diện 
tích 
(ha)

Tiêu 
(cây)

Cà phê 
vối (cây)

Năng suất bình 
quân trên trụ 

cây (kg)

Sản 
lượng
(tấn)

Đơn giá  
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Tiêu trồng thuần 1 1.600 2 3,2 80.000 256.000.000
Cà phê trồng thuần 1 1.100 3 3,3 42.000 138.600.000
Trồng tiêu xen cà 
phê

1 1.000 800 2
3

2,0
2,4

80.000
42.000

160.000.000
100.800.000

Tuy nhiên, vào thời kỳ kinh doanh sẽ có sự chênh lệch về giá trị kinh tế cùng trên một đơn vị canh 
tác như sau: 

+ Sự chênh lệch về giá trị kinh tế trong 1 ha trồng thuần cây hồ tiêu và 1 ha cây hồ tiêu xen cà phê 
vối mô hình khoảng 5 triệu đồng. 

+ Sự chênh lệch về giá trị kinh tế trong 1 ha trồng thuần cây cà phê vối và 1 ha cây hồ tiêu xen cà 
phê vối mô hình khoảng 120 triệu đồng. 

Ngoài việc nâng cao giá trị kinh tế, việc trồng xen còn hạn chế sâu, bệnh hại trên hồ tiêu và cây 
cà phê. 

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

4. 1. Hiệu quả kinh tế 

- Kết quả của dự án là tiền đề để nhân rộng cho các vùng sản xuất hồ tiêu và cà phê trong huyện. 

- Việc xây dựng mô hình trồng hồ tiêu xen cây cà phê là hướng đi mới, thiết thực đối với người 
trồng hồ tiêu và cà phê. Dự án triển khai mô hình trên cơ sở khoa học, hợp lý, mang lại hiệu quả kinh 
tế, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân tại địa phương. 

+ Sự chênh lệch về giá trị kinh tế trong 1 ha trồng thuần cây hồ tiêu và 1 ha cây hồ tiêu xen cà phê 
vối mô hình khoảng 5 triệu đồng. 

+ Sự chênh lệch về giá trị kinh tế trong 1 ha trồng thuần cây cà phê vối và 1 ha cây hồ tiêu xen cà 
phê vối mô hình khoản 120 triệu đồng. 

- Việc trồng xen còn hạn chế sâu, bệnh hại trên hồ tiêu và cây cà phê, giúp giảm chi phí.

4.2. Hiệu quả xã hội

Qua kết quả thực hiện của dự án, một số nông hộ trồng hồ tiêu xen cà phê đã mở rộng thêm diện 
tích khoảng hơn 5 ha. 

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất thông qua mô hình trồng hồ tiêu xen cây cà phê 
đã giúp nông dân địa phương nắm bắt quy trình kỹ thuật cụ thể về chăm sóc, phòng trừ sâu, 
bệnh hại trên cây hồ tiêu, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên diện tích đất  
canh tác. 

Góp phần nâng cao nhận thức của bà con nông dân trong việc đầu tư, chăm sóc cây hồ tiêu và 
cà phê theo đúng quy trình kỹ thuật để đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tăng thu nhập trên đơn vị 
diện tích canh tác, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, có ý thức bảo vệ môi trường  
sinh thái.  



81Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Quang Dũng

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây lan Gấm phù hợp tại địa phương.

- Xây dựng 2 mô hình trồng cây lan Gấm trong nhà lưới, mỗi mô hình 2.000 cây giống.

- Tập huấn cho 20 lượt hộ nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan Gấm.

Kết quả thực hiện

1. Công tác chuyển giao công nghệ

Kế thừa kết quả thực hiện mô hình trồng thí nghiệm lan Gấm tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương, 
dự án đã xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc lan Gấm trong vườn ươm và 
thương phẩm đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Áp dụng công nghệ nhân giống vô tính cắt đốt thân, tách cây con, giâm chồi từ cây giống cấy mô 
được trẻ hóa làm vật liệu ban đầu xây dựng hệ thống nhân nhanh cây lan Gấm trong vườn ươm, 
nhằm sản xuất đại trà cây giống có chất lượng tốt phục vụ cho địa phương và ngoài tỉnh.

2. Tập huấn cho nông dân

Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình và 
nông dân trong vùng triển khai dự án về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lan Gấm thương 
phẩm; kỹ thuật bón phân, phòng trừ sâu, bệnh,...

3. Giới thiệu và hướng dẫn thực hành cho người dân tại mô hình

Sau khi tham gia tập huấn lý thuyết, các hộ nông dân được giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật trồng 
và chăm sóc cây lan Gấm tại các mô hình trình diễn. Qua đó, người dân chủ động sử dụng phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và cắt tỉa lá úa để cây phát triển tốt hơn.

4. Xây dựng mô hình trình diễn

4.1. Chọn hộ tham gia mô hình trình diễn

Qua khảo sát, chọn được 2 hộ đảm bảo tiêu chí tham gia xây dựng mô hình trình diễn, với tổng 
diện tích nhà lưới đen 40 m2.

4.2. Xây dựng mô hình

Cây lan Gấm cung cấp cho dự án là giống Anoectochilus roxburghii, được ươm trong vỉ xốp 
khoảng 2 tháng trước khi trồng thương phẩm.

Dự án hỗ cung cấp 2.000 cây/mô hình, 50 kg vôi, 4 túi thuốc trừ ốc sên, 4 chai thuốc trừ nấm 
Mancozed, 2 chai phân vi lượng Agrovit Combi, 2 chai tinh bột phân cá Fish Emusion, 4 hộp phân 

DỰ ÁN 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY LAN GẤM 
TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
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bón lá Atonick, 2 chai thuốc trừ sâu Pergarus, 2 bao phân NPK , 50 bao sơ dừa, 10 bao trấu cho 2 
hộ tham gia mô hình quản lý sử dụng.

Tiêu chuẩn cây giống lan Gấm: cây được ươm trong vỉ xốp từ 1-2 tháng; cao 3-4 cm, có 2-3 lá, rễ 
phát triển tốt và không nhiễm sâu, bệnh.

Dự án cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật trộn giá thể theo tỷ lệ 5 xơ dừa : 2 trấu : 3 đất. Ngoài 
ra, bổ sung thêm phân chuồng và một số phân vô cơ khác.

Sau khi chuẩn bị giá thể, cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng 
trừ sâu, bệnh. 

Tháng 12/2016 xuống giống tại các mô hình.

* Số liệu theo dõi các chỉ tiêu tại các mô hình

Qua theo dõi các mô hình:

- Tại hộ ông Đỗ Văn Tâm: sau 1 tháng trồng, tỷ lệ sống của cây lan Gấm trên 88%, do chuyển từ 
vườn ươm sang trồng thương phẩm nên một số cây chưa thích nghi tốt. Sau 4 tháng, xuất hiện sên 
ăn và nấm hại gây thối nhũng thân, ngọn cây; do không xử lý kịp thời dẫn đến cây bị chết trên 90%.

- Tại hộ ông Đỗ Lâm Đồng: sau 1 tháng trồng, tỷ lệ sống của cây lan Gấm trên 90%, do chuyển 
từ vườn ươm sang trồng thương phẩm nên một số cây chưa thích nghi tốt; xuất hiện sên ăn và nấm 
hại gây thối nhũng thân, ngọn cây với tỷ lệ 1-5%. Cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn cho các hộ tham 
gia biện pháp phòng trị kịp thời. Sau 4 tháng, cây bắt đầu phát triển ổn định, chiều cao trung bình  
6 cm, có 3-4 lá, tỷ lệ sống đạt 87%.  Sau 10 tháng chăm sóc, cây sinh trưởng và phát triển tốt, không 
có dấu hiệu nhiễm bệnh, cao từ 10-12 cm, có 5-6 lá, tỷ lệ sống đạt 86%. Sau khi dự án kết thúc sẽ 
bàn giao mô hình cho hộ nông dân tiếp tục quản lý và chăm sóc.

- Tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương, các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của cây lan Gấm 
thương phẩm tại các mô hình tương đương tại huyện Cát Tiên. Do đó, cây lan Gấm khả năng 
phát triển tạo nguồn dược liệu tại địa phương với điều kiện trồng trong nhà lưới đen có độ che  
sáng 80%.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

5.1. Hiệu quả kinh tế

Do cây lan Gấm thương phẩm trồng hơn 2 năm mới cho thu hoạch nên mô hình chưa có sản 
phẩm thực tế nhưng các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của các mô hình tương đương với mô hình 
tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương.

5.2. Hiệu quả xã hội

Việc tổ chức đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên nắm bắt các quy trình kỹ thuật trồng cây lan Gấm sẽ trở 
thành nguồn nhân lực quan trọng để tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết quả của dự án sẽ là cơ sở khoa học và mô hình thực tiễn để phổ biến, nhân rộng cho nhân 
dân vùng dự án và các địa phương khác.

Dự án thành công và nhân rộng giúp người dân trên địa bàn huyện có việc làm, tăng thu nhập, 
góp phần bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu quý, hiếm của tỉnh Lâm Đồng. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Thái Thị Thanh Thủy

   và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng 3 mô hình trình diễn trồng nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) với diện tích 300 m2, 
quy mô 10.000 bịch phôi.

- Tổ chức 1 lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật; 1 buổi hội thảo giới thiệu mô hình trồng 
nấm Linh chi cho 40 lượt hộ nông dân tham gia.

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 Lê Xuân Thám và cộng 
sự, 2004; quy trình công nghệ đã chuyển giao thành công cho dự án “Xây dựng mô hình nấm Linh 
chi đỏ cho huyện Cát Tiên”, “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”, dự án hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên mùn 
cưa cao su đảm bảo cơ sở khoa học và phù hợp.

1.2. Chuyển giao quy trình công nghệ

Trên cơ sở các quy trình công nghệ được hoàn thiện, cơ quan chủ trì đã tổ chức chuyển giao 
công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) giúp các hộ nông dân nắm vững quy 
trình, áp dụng vào sản xuất, nuôi trồng nấm đạt năng suất, hiệu quả, 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 phối hợp với UBND, Hội Nông dân huyện Lâm Hà tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo 
với 80 lượt nông dân tham gia.

3. Xây dựng các mô hình

3.1. Xây dựng nhà trồng nấm

Dự án đã thiết kế, xây dựng 3 nhà lưới trồng nấm Linh chi tại 3 hộ với diện tích 100 m2/mô hình, 
đảm bảo yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, chống côn trùng.

DỰ ÁN 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG NẤM LINH CHI ĐỎ 
(Ganoderma lucidum) TẠI HUYỆN LÂM HÀ
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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 được hoàn thiện, dự án đã 
xây dựng 3 mô hình tại hộ ông Bùi Quốc Hiệp, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Mãnh, số lượng 
10.000 bịch phôi mùn cưa cao su. Khoảng 30 ngày sau khi cấy giống, hệ sợi nấm lan 2/3 bịch phôi ở 
điều kiện nhiệt độ 22-28oC, độ ẩm 60-70%; sau khoảng 7 ngày, hình thành mầm quả thể; sau khoảng 
90 ngày, thu hoạch trong điều kiện nhiệt độ 22-28oC, độ ẩm 85-90%.

Để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tại các nhà trồng nấm, dự án đã cung cấp dụng cụ nhiệt ẩm kế cho 
các hộ tham gia mô hình; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật tưới phun sương, tưới nước nền nhà phù 
hợp với điều kiện nuôi trồng nấm.

Năng suất quả thể nấm Linh chi đỏ trên 10.000 bịch phôi nấm

Số lượng bịch phôi nhiễm mốc xanh tính trên 10.000 bịch phôi là 423 bịch phôi, tương ứng với 
tỷ lệ là 4,2%.

Qua bảng trên cho thấy, năng suất quả thể nấm Linh chi tính trên 10.000 bịch phôi tương đương 
với năng suất quả thể nấm Linh chi nuôi trồng tại Công ty TNHH HQ Farm Đà Lạt. 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

Dự án tính toán hiệu quả kinh tế sơ bộ mô hình trồng nấm Linh chi với số lượng 3.300 bịch phôi 
nấm/vụ/hộ:  

- Chi phí (bịch phôi, điện, nước, khấu hao nhà trồng nấm, công lao động…): 24.155.000 đồng.

- Doanh thu 2 đợt: 43.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 43.000.000 - 24.155.000 = 18.845.000 đồng.

Hiệu quả kinh tế sơ bộ mô hình trồng nấm Linh chi với số lượng 10.000 bịch phôi nấm/vụ/hộ:

- Chi phí (bịch phôi, điện, nước, khấu hao nhà trồng nấm, công lao động…): 73.100.000 đồng.

- Doanh thu 2 đợt: 129.000.000 đồng.

- Lợi nhuận: 129.000.000 - 73.100.000 = 55.900.000 đồng.

Như vậy, đối với diện tích nhà lưới 100 m2, khả năng trồng được 10.000 bịch phôi nấm/vụ, trồng 
3 vụ/năm, mỗi hộ thu lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/100 m2/năm. 

Tổng thu hoạch quả 
thể tươi (kg)

Tổng thu hoạch quả 
thể khô (kg)

Năng suất quả thể khô 
trung bình (g/bịch)

Đợt 1 418 153,9 15,4

Đợt 2 178 65,9 6,6

Tổng 596 219,8 22
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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 tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình trình diễn trồng 1.500 m2 ớt ngọt trên giá thể kèm công nghệ tưới nhỏ giọt 
trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân tham gia thực hiện mô hình và người dân 
trong vùng, từ đó nhân rộng mô hình ở địa phương.

Kết quả thực hiện

1. Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật

Trong thời gian triển khai, dự án đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho nông dân tham gia dự án và nông 
dân có nhu cầu ứng dụng kỹ thuật trồng trọt theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với các nội 
dung về kỹ thuật chuẩn bị giá thể trồng cây; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt; kỹ thuật sử dụng 
phân bón bằng hệ thống nhỏ giọt; kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh. Hình thức tập huấn kết hợp giữa lý 
thuyết và thực hành trực tiếp trên các mô hình.  

2. Xây dựng mô hình

Trên cơ sở 2 hộ đã được chọn, dự án tiến hành lắp đặt hệ thống tưới, cung cấp cây giống ớt, hỗ 
trợ giá thể, vật tư để xây dựng mô hình trình diễn.

2.1. Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt

Dự án hỗ trợ lắp đặt 2 hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel cho 2 hộ trên diện tích nhà 
kính 1.500 m2.

Hộ dân đối ứng diện tích nhà kính, máy bơm cấp nước.

2.2. Chuẩn bị các vật tư

- Hỗ trợ 1.050 bao (40 lít/bao) giá thể đã xử lý; 6.050 cây giống ớt ngọt (5.050 cây giống ớt màu 
đỏ và 1.000 cây giống ớt màu vàng) đảm bảo tiêu chuẩn; 4 cuộn bạt phủ luống và một số vật tư khác 
theo định mức đã phê duyệt.

Giá thể đã phối trộn sẵn gồm 1/2 xơ dừa + 1/2 vỏ trấu hun, bổ sung nấm đối kháng Trichoderma. 
Than trấu phải còn nguyên vỏ trấu sau khi đốt để đảm bảo độ thông thoáng cho giá thể. Xơ dừa đã 
rửa sạch muối là tanin, có EC < 0,2 mS/cm. 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG ỚT NGỌT TRÊN GIÁ THỂ 
VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TẠI THỊ TRẤN NAM BAN,

HUYỆN LÂM HÀ
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- Các hộ tham gia mô hình chuẩn bị diện tích nhà kính, túi đựng giá, hệ thống dây treo, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và các vật liệu cần thiết khác. Quy mô 3.000 túi/2 hộ; mỗi túi trồng 2 cây, tương 
đương 6.000 cây.

2.3. Trồng và chăm sóc cây ớt ngọt

Mô hình tại hộ ông Trần Xuân Kỳ xuống giống vào ngày 06/9/2016. Sau trồng, cây bén rễ nhanh, 
tỷ lệ sống cao (99%), sinh trưởng và phát triển nhanh.

Mô hình tại hộ ông Đào Văn Tụ xuống giống vào ngày 06/9/2016. Sau trồng, cây phát triển bình 
thường; đến đầu tháng 10/2016, phát sinh một số côn trùng chích hút và virus hại cây, dự án đã cùng 
hộ dân chủ động phòng trừ. Tuy nhiên, do nông hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ quá 
cao, gây ra cháy lá trầm trọng, cây không thể phục hồi. Dự án và hộ dân thống nhất trồng thay thế, hộ 
dân cam kết đầu tư chi phí trồng trên nền giá thể cũ. Tiến hành trồng thay thế vào ngày 05/11/2016.

2.4. Theo dõi sinh trưởng, sâu, bệnh trên cây ớt

2.4.1. Theo dõi sinh trưởng và phát triển trên cây ớt

Sau trồng 5-7 ngày, cây bén rễ và hồi xanh. Sau 25 ngày trồng, cây phân nhánh và có hoa; cán 
bộ kỹ thuật hướng dẫn hộ dân tỉa bỏ và chọn nụ hoa theo quy trình. Sau trồng 45 ngày, cây ớt đậu 
quả ở tầng 2. Sau 90-95 ngày, cây cho thu hoạch rộ đợt quả đầu tiên; cứ 6-8 ngày, thu 1 lần quả; 
sau khi thu quả đợt 1 khoảng 20-22 ngày, thu hoạch đợt quả tiếp theo. Thời gian thu hoạch đợt quả 
đầu tiên đến khi kết thúc thu hoạch quả từ 180-190 ngày.

2.4.2. Theo dõi tình hình sâu, bệnh gây hại trên cây ớt

Trong công tác quản lý dịch hại, do thực hiện mô hình trong nhà kính, trồng trên giá thể đã xử lý 
sạch vi khuẩn, hộ nông dân đã được tập huấn và nắm bắt kỹ thuật, chủ động trong việc phòng chống 
nên đã hạn chế bệnh hại xảy ra (mốc sương, phấn trắng, bệnh héo xanh), khống chế các loại sâu 
chích hút (bọ phấn/bọ trĩ và nhện đỏ). Phun định kỳ 7-10 ngày/lần để phòng và trị bệnh.

2.5. Theo dõi năng suất, sản lượng ớt 

Sau khi trồng, cán bộ kỹ thuật của dự án phối hợp với Hội Nông dân của các thị trấn thường xuyên 
đôn đốc hộ tham gia mô hình chăm sóc, vệ sinh vườn trồng, phòng trừ sâu, bệnh nên các vườn ớt 
phát triển tốt. Sau trồng khoảng 3 tháng, cây ớt đã cho thu hoạch quả. Dự án phối hợp với hộ nông 
dân ghi chép sản lượng quả thu được của các mô hình, tính năng suất bình quân.

Năng suất và sản lượng ớt thu hoạch của 2 hộ

STT Họ tên nông hộ Diện tích
 (ha)

Năng suất  
(tấn/ha)

Sản lượng  
(tấn)

1 Trần Xuân Kỳ 0,1 138 13,6
2 Đào Văn Tụ 0,05 116 5,8

Tổng cộng 0,15 19,4
Năng suất bình quân 129,3

Qua bảng trên cho thấy, năng suất thu hoạch quả bình quân của 2 mô hình đạt 129,3 tấn/ha, cao 
hơn phương pháp trồng ớt ngọt trên nền đất trong nhà kính (38-40 tấn/ha). Mặt khác, trồng ớt ngọt 
trên giá thể trong nhà kính giúp hạn chế bệnh héo xanh do giá thể được xử lý, cách ly với môi trường 
truyền bệnh; có thể trồng quanh năm và nhiều vụ liền.
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3. Xây dựng tiêu chuẩn VietGAP

Dự án đã hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng thẩm định 
đánh giá mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Đến tháng 3/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận 
(có giá trị đến ngày 30/3/2019) cho nhóm hộ tổ dân phố Từ Liêm 4, thị trấn Nam Ban với diện tích 
sản xuất 1 ha.

4. Hội thảo giới thiệu mô hình

Trong quá trình xây dựng các mô hình, dự án đã tổ chức các cuộc hội thảo theo từng giai đoạn 
phát triển của cây để cán bộ kỹ thuật, nông dân trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu 
các mô hình hiệu quả cho các hộ dân tham quan, học tập. 

Tổ chức 1 cuộc hội thảo đầu bờ nhằm giới thiệu các quy trình kỹ thuật tiên tiến với hơn 40 lượt 
hộ nông dân trong vùng tham quan, học tập kinh nghiệm.

5. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Cây ớt trồng trên giá thể sau 3 tháng cho sản phẩm, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 7,5 tháng. 

Căn cứ vào giá bán bình quân của cả vụ là 30.000 đồng/kg để làm cơ sở tính hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả kinh tế mô hình trồng ớt (tính 1.000 m2):

- Chi phí (cây giống, nguyên vật liệu, giá thể, túi đựng giá thể, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
các loại, công lao đồng...): 160.700.000 đồng

- Doanh thu: 12.930 kg x 30.000 đồng/kg = 387.900.000 đồng

- Lợi nhuận: 387.900.000 - 160.700.000 = 227.200.000 đồng

Tổng chi phí đầu tư cho 1.000 m2 trồng ớt khá cao; tuy nhiên, nếu chăm sóc tốt sẽ đạt năng suất 
cao; giá bán ổn định, lợi nhuận bình quân tương đối cao, đạt 227.000.000 đồng/vụ 10-12 tháng.

5.2. Hiệu quả xã hội

Thành công của dự án góp phần phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật, từng bước chuyển đổi 
cơ cấu giống cây trồng của địa phương. 

Việc áp dụng công nghệ cao trong công tác phát triển sản xuất rau, quả; ứng dụng đúng các kỹ 
thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu, bệnh giúp nâng cao chất lượng cũng như giá thành của 
sản phẩm, tiết kiệm thời gian và công lao động. Đồng thời, nâng cao đời sống của người dân, đẩy 
mạnh phát triển thị trường và ổn định chính trị - xã hội.

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... 
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Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Quang

 và các cộng sự

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

Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới và lắp đặt hệ thống tưới phun mưa trên địa bàn 
thị trấn Madaguôi.

- Tổ chức chuyển giao kỹ thuật cho nông dân thực hiện mô hình và người dân trong vùng tham 
gia, từ đó nhân rộng mô hình ở địa phương.

Kết quả nghiên cứu

1. Chuyển giao kỹ thuật

Dựa trên quy trình hiện có do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành, 
dự án đã biên tập tài liệu tập huấn cho nông dân trong vùng gồm: kỹ thuật trồng cải ngọt, cải cúc, 
mồng tơi.

Dự án đã phối hợp với UBND, Hội Nông dân của 4 xã, thị trấn tổ chức lớp tập huấn các quy trình 
kỹ thuật trồng, chăm sóc, biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cải ngọt, cải cúc, mồng tơi với  
30 lượt hộ nông dân tham dự. 

2. Xây dựng mô hình trình diễn

2.1. Chọn hộ tham gia mô hình

Qua khảo sát, dự án đã chọn 2 hộ đủ các điều kiện (có diện tích đất phù hợp để trồng các loại rau, 
chủ động nguồn nưới tưới, có công lao động chăm sóc…) để xây dựng mô hình.

2.2. Xây dựng nhà lưới trồng rau, lắp đặt hệ thống tưới phun mưa

Dự án phối hợp với đơn vị cung cấp vật tư tiến hành lắp đặt nhà lưới và hệ thống tưới. 

Nhà lưới, hệ thống tưới được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017.

2.3. Xây dựng mô hình trồng rau

Dự án cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo trồng và chăm sóc các loại 
rau. Hỗ trợ mỗi hộ 0,5 kg hạt giống cải ngọt, 0,5 kg hạt giống cải cúc, 0,3 kg hạt giống mồng tơi;  
20 kg phân vi sinh, 40 kg vôi bột, 35 kg ure, 37,5 kg kaliclorua, 20 kg NPK 20-20-15; 1 chai thuốc 
trừ sâu Karate, 2 chai thuốc trừ nấm Ridomil, 1 chai Validamycin, 5 gói Aliette, 15 cái bẫy màu (bẫy 
côn trùng).

Hộ nông dân chủ động làm đất, thực hiện mô hình làm 02 vụ; mỗi vụ với diện tích 100 m2 cải ngọt, 
100 m2 cải cúc, 100 m2 mồng tơi.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RAU SẠCH TRONG NHÀ LƯỚI 
VÀ TƯỚI PHUN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI
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Cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi sinh trưởng của mô hình, kết quả 
như sau:

Cải ngọt và cải cúc sau 25 ngày gieo, có thể thu rau ăn non; sau 30-35 ngày, thu hàng loạt. Mồng 
tơi sau khi thu hoạch đợt 1 tiếp tục chăm sóc và sau 15-20 ngày, thu hoạch đợt tiếp theo; nếu chăm 
sóc tốt, có thể cho thu hoạch 3-4 đợt. 

Sau khi trồng, cán bộ kỹ thuật của dự án phối hợp với khuyến nông viên thường xuyên đôn đốc 
các hộ chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh nên các vườn rau phát triển tốt. 

Kết quả theo dõi sản lượng thu hoạch của các loại rau trong 2 vụ cho thấy, năng suất bình quân 
của cải ngọt đạt 2.600 kg/1.000 m2/vụ; cải cúc đạt 2.227 kg/1.000 m2/vụ; mồng tơi đạt năng suất 
2.57 kg/1.000 m2/vụ.

3. Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Dự án cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến từng hộ lấy 6 mẫu rau (2 mẫu cải ngọt, 2 mẫu cải cúc,  
2 mẫu mồng tơi) gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng phân tích các 
chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả, tất cả các mẫu rau đem phân tích đều không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 
đảm bảo an toàn.

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án

4.1. Hiệu quả kinh tế

Thời gian trồng cải cúc, cải ngọt khoảng 40-50 ngày (kể cả thời gian chuẩn bị đất), sau khi trừ 
hết các chi phí, với diện tích trồng 1.000 m2 mang lại lợi nhuận từ 6-9 triệu đồng/vụ. Mỗi năm có thể 
trồng từ 5-6 vụ.

Đối với mô hình trồng mồng tơi, thời gian trồng đến kết thúc vụ trồng khoảng 50-60 ngày (kể cả 
thời gian chuẩn bị đất), sau khi trừ hết các chi phí, với diện tích trồng 1.000 m2 mang lại thu lợi nhuận 
trên 10 triệu đồng/vụ. Mỗi năm có thể trồng từ 4-5 vụ.

4.2. Hiệu quả xã hội

Sự thành công của dự án góp phần từng bước mở rộng diện tích trồng rau sạch, an toàn. Từ đó, 
định hướng phát triển vùng rau chuyên canh, tạo ra sản phẩm rau an toàn cung cấp cho thị trường 
trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng rau an toàn góp phần thay đổi tập quán canh 
tác, giúp nông dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Nguyễn Nam Hoài

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương

Mục tiêu của dự án

- Nhằm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên địa bàn xã Đưng K’Nớ, giúp người dân tiếp cận 
tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi, kém phát triển sang trồng rau, hoa để 
tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. 

- Xây dựng 2 mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 600 m2/
mô hình.

Kết quả thực hiện

1. Chuyển giao khoa học kỹ thuật

1.1. Tổ chức hội thảo đầu bờ

Dự án đã tổ chức 1 cuộc hội thảo đầu bờ với 30 đại biểu tham dự để đánh giá kết quả thực hiện 
của các mô hình; hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc rau, hoa; đồng thời đưa ra những 
khó khăn, thuận lợi, khuyến cáo đối với người dân đầu tư vốn để nhân rộng vào sản xuất trên địa 
bàn xã.

1.2. Biên soạn tài liệu

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-SNN ngày 13/12/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng 
v/v ban hành tạm thời quy trình canh tác một số cây trồng trên địa bàn tỉnh, quá trình thực hiện thực 
tế, dự án đã biên soạn tài liệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau bó xôi để khuyến cáo vào sản xuất 
trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện mô hình

2.1. Theo dõi các chỉ tiêu

- Tỷ lệ sống của 2 mô hình tương đối cao: 91,5% đối với rau bó xôi; 92,2% đối với rau lô lô.

Thời gian sinh trưởng và phát triển của rau bó xôi từ 35-40 ngày, rau lô lô từ 30-35 ngày. Tuy nhiên 
trong giai đoạn mới trồng khoảng hơn 10 ngày, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, một vườn mất 
trắng, một vườn bị ngập, do đó, cây phát triển không đồng đều, năng suất không cao.

- Tình hình sâu, bệnh hại: 

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RAU TRONG NHÀ KÍNH 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ  TẠI THÔN LÁN TRANH, 
XÃ ĐƯNG K’NỚ, HUYỆN LẠC DƯƠNG
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Các loại sâu, bệnh hại hầu như là chưa có, chỉ xuất hiện sâu xám nhưng ở mức độ nhẹ và đã 
phòng trừ ngay từ đầu nên không ảnh hưởng, ruồi hại lá và các loại sâu khác chưa thấy xuất hiện. 
Tuy nhiên, cán bộ kỹ thuật vẫn hướng dẫn bơm thuốc định kỳ để phòng sâu, bệnh.

2.2. Năng suất

Kết quả cho thấy, năng suất bó xôi từ 0,087-0,091 kg/cây, lô lô đạt 0,096-0,098 kg/cây (diện tích 
mô hình 600 m2).

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

3.1. Hiệu quả kinh tế

Qua thời gian thực hiện mô hình cho thấy, cây bó xôi, lô lô sinh trưởng, phát triển tốt và phù hợp 
với điều kiện tự nhiên tại thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ. Quy trình chăm sóc đơn giản, cây rất ít 
nhiễm sâu, bệnh, phù hợp với điều kiện canh tác của người dân, nhất là đối với người đồng bào dân 
tộc thiểu số.

Lợi nhuận thu được từ mô hình trồng rau bình quân 6,1-7,6 triệu đồng/vụ. Cụ thể:

* Mô hình trồng rau bó xôi

- Chi phí: 8.016.500 đồng.

+ Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 6.516.500 đồng/mô hình/vụ.

+ Công lao động: 1.500.000 đồng/mô hình/vụ.

- Doanh thu = Sản lượng x đơn giá (tại thời điểm thu hoạch) = 1.250 kg x 12.500 đồng/kg = 
15.625.000 đồng.

- Lợi nhuận: 15.625.000 - 8.016.500 = 7.608.500 đồng.

* Mô hình trồng rau lô lô

- Chi phí: 8.016.500 đồng.

+ Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 6.516.500 đồng/mô hình/vụ.

+ Công lao động: 1.500.000 đồng/mô hình/vụ.

- Doanh thu = Sản lượng x đơn giá (tại thời điểm thu hoạch) = 900 đồng/gốc x 15.670 gốc = 
14.103.000 đồng.

- Lợi nhuận: 14.103.000 - 8.016.500 = 6.086.500 đồng.

So với trồng cà phê, trồng rau đầu tư ban đầu hơi cao; tuy nhiên, chăm sóc đơn giản và nhẹ 
nhàng, canh tác trong nhà kính, ít phụ thuộc vào thời tiết, ít sâu, bệnh. Do vậy, chăm sóc thuận lợi 
hơn và lợi nhuận thu về cao hơn so với trồng cà phê.

3.2. Hiệu quả xã hội

Mô hình là nơi để người dân tham quan, học hỏi; là cơ sở để chuyển giao khoa học và công nghệ, 
đưa sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến với người dân tộc thiểu số, chuyển đổi cơ 
cấu chất lượng giống cây trồng. Góp phần đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn thôn Lán Tranh, xã 
Đưng K’Nớ nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung.

Góp phần tăng thu nhập, nâng cao trình độ canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật ứng dụng công 
nghệ cao vào thực tiễn, nâng cao đời sống cho người dân hướng đến giảm nghèo nhanh, 
bền vững. 
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Chủ nhiệm dự án: CN. Lê Xuân Thảo

  và các cộng sự

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

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng 30 mô hình đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân; thông qua mô hình trình diễn làm cơ 
sở khoa học và thực tiễn để giới thiệu, phổ biến và nhân rộng mô hình đèn chiếu sáng bằng năng 
lượng mặt trời cho người dân.

Kết quả thực hiện

1. Khảo sát thu thập thông tin

Qua thống kê rà soát các hộ dân không sử dụng điện trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đức 
Trọng, dự án tập trung triển khai tại xã Tà Năng, Ninh Gia.

Hộ được chọn thực hiện mô hình là hộ có hộ khẩu, điều kiện khó khăn, không sử dụng điện lưới 
hay các thiết bị tạo ra điện (pin năng lượng mặt trời, máy phát điện...).

Dự án đã phối hợp với UBND xã Tà Năng, Ninh Gia và phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức 
Trọng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và nhu cầu sử dụng điện của 30 hộ dân đã lựa chọn.

2. Thiết kế mô hình

Dựa trên kết quả khảo sát tình hình sử dụng điện của các hộ dân trên địa bàn huyện Đức Trọng, 
dự án đã lựa chọn công nghệ phù hợp với cơ sở hạ tầng, nhu cầu sử dụng điện... của các hộ dân.

3. Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật

Trên cơ sở các tài liệu công nghệ về đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đã được hoàn 
thiện và áp dụng, dự án biên soạn tài liệu để tập huấn, chuyển giao cho người dân trong khu vực 
sử dụng. 

Tổ chức 1 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 30 hộ dân về vận hành, bảo dưỡng toàn bộ hệ 
thống, các khuyến cáo khi sử dụng.

4. Triển khai xây dựng mô hình

Trên cơ sở thiết kế tổng thể của từng mô hình, dự án tiến hành lắp đặt mô hình đèn chiếu sáng 
bằng năng lượng mặt trời gồm:

- Tấm thu năng lượng RS P6 18-20 Wp.

- Điều khiển sạc 12V/5A.

- Bộ thu phát Radio gồm FM, MP3, USB.

- Bóng đèn LED bulb 12V/3W (gồm chuôi đèn, công tắc đèn và dây điện 5 m).

DỰ ÁN

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 PHỤC VỤ CHIẾU SÁNG SINH HOẠT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

VÙNG SÂU, VÙNG XA CHƯA CÓ LƯỚI ĐIỆN
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- Bình acquy 12V/7.2 Ah.

- Jack sạc điện thoại.

- Vỏ hộp cho tủ điều khiển.

- Cáp điện cho Solar 5 m/sợi.

- Phụ kiện lắp ráp; khung giá đỡ.

Mô hình được triển khai lắp đặt tại 30 hộ dân thuộc xã Ninh Gia (7 hộ), Tà Năng (23 hộ). Với mô 
hình này, có thể sử dụng 6 bóng đèn cùng một lúc.

5. Thông tin tuyên truyền

Dự án đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng đưa các thông tin về công 
nghệ chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng sinh hoạt cho các hộ nông dân vùng 
sâu, vùng xa chưa có điện lưới.

6. Vận hành thử nghiệm

Kể từ khi triển khai lắp đặt xong, dự án đã theo dõi hoạt động của các mô hình trong 2 tháng; bước 
đầu cho thấy, thời gian sử dụng tối đa khoảng 8 tiếng, thời gian sạc đầy khoảng 5 tiếng.

Các mô hình lắp đặt hoàn toàn đúng thiết kế, có xuất xứ và chất lượng cao, thời gian bảo hành 
mô hình là 12 tháng.

7. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

7.1. Hiệu quả kinh tế

Để đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình, dự án đã so sánh chi phí giữa mô hình đèn chiếu 
sáng bằng năng lượng mặt trời với các hình thức sử dụng điện hiện nay của các hộ dân.

Để đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cao hơn ắc quy điện. Tuy nhiên, về lâu dài, hệ thống 
điện năng lượng mặt trời không tốn nhiều chi phí khi sử dụng.

So với đèn dầu, tuy chi phí đầu tư và sử dụng thấp, là giải pháp tình huống cho các hộ chưa có 
điện lưới và các nguồn năng lượng thay thế khác, nhưng tiềm ẩn rủi ro về cháy, không an toàn.

So với điện lưới quốc gia, phần lớn các hộ dân đều ở vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới, nếu 
sử dụng điện lưới phải đầu tư hệ thống dây dẫn từ khu vực có điện về với chi phí đầu tư lớn; ngoài 
ra, hàng tháng các hộ dân phải mất thêm chi phí sử dụng điện.

Từ việc so sánh hệ thống điện năng lượng mặt trời với các hình thức sử dụng điện hiện nay của 
các hộ dân, cho thấy về lâu dài, khi các mô hình sử dụng năng lượng mặt trời được nhân rộng sẽ 
mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho người dân.

7.2. Hiệu quả xã hội, bảo vệ môi trường

Việc triển khai mô hình đèn chiếu sáng sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời góp phần tận dụng 
nguồn năng lượng thiên nhiên.

Thiết bị thắp sáng bằng năng lượng mặt trời phù hợp với nhu cầu của người dân vùng khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ việc học tập, sinh hoạt vào ban đêm của người dân; giúp tăng số hộ được 
sử dụng điện trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Góp phần nâng cao đời sống cho các hộ tham gia mô hình, là mô hình trình diễn để người dân 
học tập, nhân rộng. 
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Chủ nhiệm dự án: KS. Bùi Hưng

  và các cộng sự

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Lâm Đồng

Mục tiêu của dự án

- Hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc huyện Cát Tiên trong công tác quản lý hồ 
sơ cấp phép xây dựng.

- Cung cấp thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ lãnh đạo kịp thời.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, 
bền vững.

- Phổ biến các thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quy trình, quy định trong các hoạt 
động cấp phép xây dựng.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ các phòng, ban, đơn vị làm chủ công nghệ để sử 
dụng trong quản lý, khai thác, vận hành và cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả, từng bước mở rộng 
việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kết quả thực hiện

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

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu thiết kế hệ thống

Xác lập các yêu cầu cụ thể cho việc phân tích và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm. Dự 
án đã tiến hành khảo sát và thu thập các thông tin sau:

- Bảng tổng hợp số liệu cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; 
bảng thống kê công trình xây dựng trên địa bàn; thống kê tiếp nhận cấp giấy phép xây dựng; giấy 
phép xây dựng.

- Yêu cầu từ đơn vị quản lý: xây dựng hệ thống có phân quyền theo từng cấp quản lý; hệ thống 
được xây dựng linh động, dễ dàng chỉnh sửa, đáp ứng yêu cầu nâng cấp hệ thống về sau. 

1.2. Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Trên cơ sở điều tra khảo sát và các yêu cầu quản lý, dự án phân tích hệ thống thông tin theo thực 
tế khảo sát, tiến hành thiết lập các bảng cơ sở dữ liệu, quan hệ hệ thống. 

1.3. Xây dựng hệ thống

Dự án đã xây dựng hệ thống với các module phân quyền truy cập; chức năng quản lý hồ sơ xây 
dựng; phân loại, thống kê báo cáo; quản trị hệ thống.

DỰ ÁN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ
CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN CÁT TIÊN
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2. Đào tạo tập huấn và chuyển giao công nghệ

Dự án đã xây dựng giáo trình về hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hồ 
sơ cấp phép xây dựng; đào tạo các nội dung về quản lý, quản trị và vận hành hệ thống để phục vụ 
công tác đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Sau khi tập huấn, các học viên đã nắm bắt, sử dụng, quản lý và khai thác thành thạo hệ thống.

3. Biên tập cập nhật cơ sở dữ liệu ban đầu

Biên tập, cập nhật dữ liệu khởi tạo hệ thống cho các mục thông tin ban đầu vào hệ thống. Sản 
phẩm thể hiện theo chuyên đề và trên hệ thống tại địa chỉ http://pmcattien.lamdongdost.gov.vn. 
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Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ  
năng suất cao và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng............................................................................1 

Đánh giá hàm lượng rutin từ hoa Hòe trồng tại Lâm Đồng trên cơ sở hoàn thiện  
quy trình xác định rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp.........................................................7

Đánh giá sự phù hợp của cây ca cao đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng.....................................9

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm Linh chi tím tại Đạ Tẻh....................................................15

Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng..........18

Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng.......26

Nghiên cứu phát dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Chiên (Bagarius yarrelli, Sykes 1839) 
tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng................................................................................................38

Xây dựng mô hình nuôi bò sữa hậu bị kết hợp trồng cỏ Alfalfa quy mô hộ gia đình trên địa bàn 
thành phố Bảo Lộc............................................................................................................................42 

Xây dựng mô hình trồng cây Hòe (Styphnolobium japonicum (L.) Schott.)  
che bóng cho  vườn cà phê, vườn chè tại thành phố Bảo Lộc........................................................45

Xây dựng mô hình trồng hoa hồng môn cắt cành theo hướng công nghệ cao  
tại thành phố Bảo Lộc.......................................................................................................................48

Dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất rượu vang từ quả Phúc bồn tử.........................................55

Dự án: Mô hình chăn nuôi bò vàng địa phương theo hướng  
bán thâm canh tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương..........................................................................57

Dự án: Nhân rộng mô hình trồng măng tây xanh tại xã Lát, huyện Lạc Dương...........................60

Dự án: Ứng dụng chế phẩm sinh học EM vào sản xuất nông nghiệp  
và chăn nuôi tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng........................................................................62

Dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến cỏ  
và phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc tại huyện Lâm Hà.....................................66

Dự án: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý,  
điều hành và tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng...............................................69

Dự án: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Chân dài tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng......72

Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng (Polyscias fructicosa 1984)  
nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng và phát triển nguồn dược liệu tại huyện Đức Trọng...............74

Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Đương quy tại huyện Lạc Dương......................76
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Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây lan Gấm tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng......................81

Dự án: Xây dựng mô hình trồng nấm Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) tại huyện Lâm Hà.......83
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Dự án: Xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao  
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Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời  phục vụ chiếu sáng sinh hoạt  
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Giấy phép xuất bản: Số 43/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 07 tháng 10 năm 2019

Sắp chữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Khuôn khổ 19 x 27 cm

In 200 bản tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2019

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Đỗ Minh Ngọc

Trình bày:

Lê Cao Nguyên

Biên tập:

Trần Vũ Uyên Phương

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Hữu Thanh Tuệ



ĐÀ LẠT, NĂM 2019
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