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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

Trong những năm gần đây Lạng Sơn đã tập trung phát triển nhằm xoá đói 

giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Các chương trình chủ yếu tập trung khai 

thác thế mạnh của tỉnh như tăng hiệu quả sử dụng quĩ đất đai, phát triển nông lâm 

nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên và đa dạng sinh 

học...vv. đã bước đầu mang lại tác động tích cực góp phần nâng cao việc sản xuất 

hàng hoá và thu nhập của người dân. Tuy nhiên những kết quả đạt được vừa nêu 

trên chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Trong đó, nhiều nguồn gen 

bản địa quí hiếm của tỉnh chưa được sử dụng khai thác, cần phải thu thập phát 

triển hàng hóa hoặc làm vật liệu chọn tạo các giống vật nuôi cây trồng cho năng 

suất cao, chất lượng tốt có thể sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu. 

Quýt vàng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được xem là cây trồng có giá trị kinh tế 

cao, quả quýt có mùi thơm đặc biệt, hấp dẫn người tiêu dùng. Theo thống kê, 

hiện nay ở Lạng Sơn, diện tích trồng cây quýt vàng Bắc Sơn có khoảng 1.300ha, 

được trồng chủ yếu trong các hẻm núi với mật độ trồng cao, chế độ chăm sóc 

không đảm bảo, giống quýt trồng lâu ngày không được tuyển chọn, đa phần được 

trồng quảng canh, các đối tượng sâu bệnh hại ngày càng đa dạng, đồng thời với 

sự thay đổi môi trường sinh thái đã làm ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát 

triển cây quýt.  Vì thế, việc khôi phục, bảo tồn phát triển và tăng chất lượng sản 

phẩm cây quýt vàng Bắc Sơn là điều cần thiết.  

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

đề xuất nhiệm vụ “Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen quýt vàng đặc 

sản Bắc Sơn, Lạng Sơn”  trong chương trình quỹ gen quốc gia của Bộ Khoa học 

và Công nghệ (chi tiết phụ lục đề xuất đính kèm).  

 Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt để nhiệm vụ 

được triển khai./.  

     Nơi nhận: 
    -  Như trên; 
    - Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Thị  Hà 
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ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CẤP QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỸ GEN 
(Kèm theo Công văn số 171  /SKHCN-QLKH  ngày 14/3/2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: “ Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen quýt 

vàng đặc sản Bắc Sơn, Lạng Sơn” 

 

2. Lý do đề xuất 

   Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, với diện tích 8.320,8 

km², dân số 751.200 người, trong đó người dân tộc Nùng chiếm 42,97%, Tày 

chiếm 35,92%, Kinh 16,5%,còn lại là các dân tộc, Dao, Hoa, Sán Chay, 

H'Mông... Điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm 

gần đây, kinh tế trong tỉnh tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao và đi dần vào thế 

ổn định. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tiếp tục phát triển. Cơ cấu mùa vụ, cây 

trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; các vùng sản xuất tập 

trung cây ăn quả, cây công nghiệp, cây đặc sản có thế mạnh của tỉnh tiếp tục 

được phát triển, trong đó có cây quýt vàng Bắc Sơn.  

 Trong những năm gần đây Lạng Sơn đã tập trung phát triển nhằm xoá đói 

giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Các chương trình chủ yếu tập trung khai 

thác thế mạnh của tỉnh như tăng hiệu quả sử dụng quĩ đất đai, phát triển nông lâm 

nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên và đa dạng sinh 

học...vv. Các chương trình đã bước đầu mang lại tác động tích cực góp phần nâng 

cao việc sản xuất hàng hoá và thu nhập của người dân. Tuy nhiên những kết quả 

đạt được vừa nêu trên chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Trong đó, 

nhiều nguồn gen bản địa quí hiếm của tỉnh chưa được sử dụng khai thác, cần phải 

thu thập phát triển hàng hóa hoặc làm vật liệu chọn tạo các giống vật nuôi cây 

trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt có thể sản xuất phục vụ tiêu dùng trong 

nước và xuất khẩu.        

Quýt vàng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được xem là cây trồng có giá trị kinh tế 

cao, quả quýt có mùi thơm đặc biệt, hấp dẫn người tiêu dùng. Theo thống kê, 

hiện nay ở Lạng Sơn, diện tích trồng cây quýt vàng Bắc Sơn có khoảng 1.300ha 

với sản lượng 1.340,26 tấn (năm 2014). Quýt vàng Bắc Sơn được nhân dân trồng 

chủ yếu trong các lân, hẻm núi đá vôi và trồng từ hạt nên tỷ lệ đồng đều thấp, có 

biểu hiện suy thoái về giống, điều kiện tưới tiêu gần như không có và chủ yếu là 

nhờ nguồn nước mưa. Nguyên nhân dẫn đến việc cây quýt bị thoái hóa là do 



giống quýt trồng lâu ngày không được tuyển chọn, đa phần được trồng quảng 

canh, các đối tượng sâu bệnh hại ngày càng đa dạng. Sự đầu tư của người dân cho 

cây quýt chưa cao, chưa đáp ứng được kỹ thuật đối với cây quýt, sự thay đổi môi 

trường sinh thái đã làm ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển cây quýt. 

Vì thế, việc khôi phục, bảo tồn phát triển và tăng chất lượng sản phẩm cây quýt 

vàng Bắc Sơn là điều cần thiết.  

  

3. Mục tiêu 

 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen 

bản địa cây quýt vàng Bắc Sơn, góp phần tăng thu nhập của người dân, phục vụ 

xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.  

 Mục tiêu cụ thể 

 - Điều tra xác định nguồn gen cây quýt vàng Bắc Sơn. Lưu giữ làm vật liệu 

phục tráng.  

 - Đánh giá được nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn, bao gồm: tiềm năng phân 

bố, năng suất, chất lượng dinh dưỡng, đặc điểm nông sinh học, đa dạng di truyền. 

Tư liệu hóa nguồn gen. 

 - Chọn lọc được cây ưu tú (cây mẹ ưu tú) phục vụ cho việc nhân giống mở 

rộng sản xuất. 

 - Xây dựng được các quy trình kỹ thuật thâm canh có hiệu quả kinh tế cao, 

phù hợp với yêu cầu của giống quýt vàng Bắc Sơn và điều kiện sinh thái tập quán 

vùng sản xuất. 

 - Xây dựng được mô hình trồng mới và mô hình thâm canh tiên tiến đạt 

hiệu quả kinh tế cao.  

 
4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 
 - Cây mẹ ưu tú được chọn lọc (Cây đầu dòng): 1- 5 cây. 

 - Vườn giống gốc: được xây dựng trên cơ sở lấy từ giống từ cây mẹ ưu tú, 

cây sinh trưởng khỏe, sạch bệnh. Diện tích vườn 0,1-0,2 ha. 

 - Cơ sở dữ liệu về nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn (đa dạng di truyền, đặc 

điểm nông sinh học); 

 - Mô hinh thâm canh 0,5-1 ha, cây sinh trưởng khỏe, không sâu bệnh có 

hiệu quả kinh tế cao tại Lạng Sơn. 

 - Bài báo khoa học (trên tạp chí trong nước có chỉ số ISSN): 02 

 - Hỗ trợ đào tạo: Kỹ sư: 02; Thạc sỹ: 01  

 

5. Các nội dung chính thực hiện để đạt kết quả: 

Nội dung 1:  Điều tra đánh giá nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn 

 - Tiến hành điều tra thu thập và xác định, chọn lọc giống quýt 

Nội dung 2:  Đánh giá đặc điểm di truyền, nông sinh học của quýt vàng Bắc 

Sơn. 



 - Đánh giá đặc điểm hình thái (thân cành, lá , hoa, dạng tán...); 

 - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng (thân, cành, tán, các đợt lộc...); 

 - Đánh giá đặc điểm ra hoa, chu kỳ sinh trưởng trong 1 năm; 

 - Đánh giá đặc điểm ra quả, năng xuất, phẩm chất quả; 

 - Đánh giá khả năng chông chịu (sâu bệnh...). 

 - Đánh giá đa dạng di truyền của các giống quýt. 

 - Tư liệu hóa nguồn gen quýt Bắc Sơn. 

Nội dung 3: Ứng dụng chỉ thị phân tử, chọn lọc cây ưu tú (cây mẹ ưu tú) và 

xây dựng được vườn giống gốc nhằm lưu giữ bảo tồn nguồn gen quýt 

 - Ứng dụng chỉ thị phân tử (Phương pháp PCR) xác định cây quýt vàng 

Bắc Sơn sạch bệnh (không nhiễm bệnh greening). 

 - Ứng dụng kỹ thuật vi ghép và nuôi cấy mô tế bào tạo cây quýt vàng Bắc 

Sơn sạch bệnh greening 

 - Xây dựng vườn cây giống gốc từ cây mẹ ưu tú làm vật liệu nhân giống và 

vật liệu lai tạo giống mới mang nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn 

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh nâng cao 

năng suất phẩm chất quả, có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với yêu cầu của 

giống quýt vàng Bắc Sơn và điều kiện sinh thái tập quán vùng sản xuất. 

 - Nghiên cứu xác định công thức bón phân thích hợp.  

 - Nghiên cứu sử dụng một số loại phân bón lá để nâng cao năng suất, chất 

lượng quýt Bắc Sơn. 

 - Nghiên cứu sử dụng một số loại phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng 

làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả của quýt Bắc Sơn.  

 - Nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số sâu bệnh hại chính trên quýt Bắc 

Sơn. 

 - Nghiên cứu kỹ thuật thụ phấn phấn bổ sung nhằm tăng năng suất quả. 

 - Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật điều tiết tỷ lệ C/N (cắt tỉa, khoanh 

vỏ, cuốc rễ..) đến năng suất, chất lượng quả. 

 - Nghiên cứu kỹ thuật hạn chế rụng quả, tăng cường mã quả bằng kỹ thuật 

bảo quả. 

Nội dung 5. Xây dựng mô hình trồng mới và mô hình thâm canh tiên tiến đạt 

hiệu quả kinh tế cao. 

 - Xây dựng mô hình trồng mới 1ha 

 - Xây dựng mô hình thâm canh hiệu quả kinh tế cao: 0,5-1 ha. 

 
6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 
 Kết quả của đề tài được ứng dụng để bảo tồn, phát triển cây quýt Bắc Sơn 

tại tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời có thể thử nghiệm để phát triển rộng ở các huyện 

khác trong tỉnh, nơi có quĩ đất đai còn nhiều và có nhiều tiềm năng về lao động, 

tập quán canh tác và điều kiện sinh thái phù hợp để phát triển cây quýt vàng Bắc 

Sơn. 



 - Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; 

UBND huyện Bắc dân  

 - Địa điểm: Vùng trồng Quýt tại huyện Bắc Sơn và các huyện lân cận 

 

7. Thời gian thực hiện: 4 năm từ 2019-2023. 

8. Dự kiến nhu cầu kinh phí:  

 Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KHCN Trung ương: 

3.500.000.000đ ( ba tỷ năm trăm triệu đồng )./. 

 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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