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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sa nhân là tên gọi chung của cây thuốc (cây Sa nhân), đồng thời cũng là 

tên gọi của dƣợc liệu Sa nhân (Quả già khô) và vị thuốc Sa nhân (Khối hạt  

khô, bỏ  vỏ).  Dƣợc liệu Sa nhân đƣợc thu hái từ quả già của một số loài cây Sa 

nhân cùng chi Amomum Roxb… thuộc họ Gừng (Zingiberaceae). Sa nhân là vị  

thuốc quý. Đƣợc sử dụng khá phổ biến trong y học cổ truyền ở Việt Nam, 

Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Indonexia…..để làm thuốc chữa các bệnh 

về đƣờng tiêu hóa (bị nôn mửa, ăn uống khó tiêu, đau dạ dày, viêm ruột, ỉa 

chảy…), chữa cao huyết áp....  Hạt khô Sa nhân còn dùng làm gia vị; chồi non 

của cây (măng) dùng làm rau ăn. Dƣợc liệu Sa nhân ở Việt Nam, từ trƣớc cho 

tới nay, chủ yếu đƣợc khai thác từ các loài Sa nhân mọc tự nhiên. Ngoài việc 

cung cấp cho nhu cầu sử dụng làm thuốc ở trong nƣớc, hàng năm, sa nhân của 

Việt Nam vẫn đƣợc xuất khẩu, với giá trị kinh tế cao. 

Tuy nhiên, do nạn phá rừng và nhiều nguyên nhân khác đã làm cho diện 

tích phân bố cũng nhƣ khối lƣợng Sa nhân khai thác đƣợc hàng năm ở nứớc ta 

bị giảm sút. Bên cạnh đó, do cách khai thác tự phát, ngƣời dân đi khai thác lấy 

cả quả non, nên chất lƣợng dƣợc liệu Sa nhân của Việt Nam thƣờng chỉ đạt ở 

mức thấp, muốn xuất khẩu đƣợc đều phải qua chọn lọc lại. Trong khi đó, riêng 

nhu cầu Sa nhân để xuất khẩu, mỗi năm đã cần tới 500-800 tấn, nhƣng dƣờng 

nhƣ không bao giờ chúng ta cung cấp đủ. Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu về sản 

lƣợng và chất lƣợng dƣợc liệu Sa nhân ở Việt Nam hiện nay, trƣớc hết cần điều 

tra khoanh vùng các khu vực có Sa nhân mọc tự nhiên tập trung, để hƣớng dẫn 

ngƣời dân thu hái và chế biến (quả) đúng kỹ thuật. Đồng thời cần nghiên cứu, 

chọn loài Sa nhân có năng suất và chất lƣợng cao để đƣa vào phát triển trồng. 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay, cây Sa nhân xuất hiện ở khá nhiều 

nơi. Tuy nhiên qua điều tra nhận thấy chúng phân bố tập trung và chủ yếu ở 

huyện Đình Lập và một ít ở huyện Lộc Bình. Về giá trị sử dụng cây Sa nhân 

đƣợc ngƣời dân sử dụng nhiều chủ yếu là để làm thuốc và gia vị… Sa nhân có vị 

cay, mùi thơm, tính ấm, tác dụng vào 3 kinh thận, tỳ, vị, tác dụng ôn trung, hành 

khí, chỉ thống, khai vị, tiêu thực, an thai. Vì vậy, trong Y học cổ truyền đƣợc 

dùng làm thuốc chữa ăn uống không tiêu, bị nôn mửa, đau dạ dày, đau bụng do 

lạnh, ỉa chảy, kiết lỵ, bệnh cao huyết áp, cao cholesterol máu… Ngoài ra hạt Sa 

nhân còn dùng làm gia vị, tinh dầu Sa nhân dùng trong kỹ nghệ mỹ phẩm. Tuy 

nhiên Sa nhân đƣợc ngƣời dân khai thác và sử dụng chủ yếu là Sa nhân tự nhiên 

mọc dƣới tán rừng. Chỉ có một số ít diện tích đƣợc ngƣời dân trồng và khai thác 

nhƣng cũng trồng dƣới tán rừng tự nhiên. Sa nhân là loại dƣợc liệu có giá trị cao 

nên bị ngƣời dân địa phƣơng khai thác kiệt quệ, khó có khả năng hồi phục. Cây 

Sa nhân quả ra theo mùa nên khai thác vào tháng 7 đến tháng 8, giá Sa nhân dao 
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động từ 300.000 – 450.000 đồng/kg khô. Giá thu mua tùy thuộc vào thị trƣờng 

Trung Quốc. Trên địa bàn huyện Đình Lập, ở mỗi xã có từ 3-5 nhà thu gom sau 

đó đƣợc chuyển ra thị trấn hoặc thành phố bán cho trung gian rồi mới bán cho 

các tƣ thƣơng Trung Quốc. Sa nhân có giá trị quan trọng trong đời sống của 

ngƣời dân địa phƣơng. Chúng đƣợc ngƣời dân khai thác từ rừng tự nhiên và 

đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó chúng 

cũng góp phần mang lại giá trị kinh tế lớn cho ngƣời dân ở đây, nơi mà mọi thu 

nhập của ngƣời dân gần nhƣ chỉ trông mong vào rừng. Tuy mang lại nhiều lợi 

ích nhƣ vậy nhƣng do sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức... nên ngƣời dân chỉ 

biết khai thác, lấy đi các nguồn lợi từ rừng mà chƣa biết cách bổ sung, phục hồi, 

làm giàu … những thứ mà rừng mang lại. 

Hiện nay để tiến hành gây trồng Sa nhân ngƣời dân thƣờng vào rừng và 

đào lấy giống từ tự nhiên mang về gây trồng nên ảnh hƣởng rất lớn đến đa dạng 

sinh học và phá vỡ kết cấu rừng, mặt khác không chủ động đƣợc nguồn giống, 

số lƣợng giống cung cấp không đủ cho nhu cầu phát triển mô hình vƣờn rừng 

của ngƣời dân. Một số nơi ngƣời dân mua giống Sa nhân từ Trung Quốc mang 

về trồng, tuy nhiên giống Sa nhân từ Trung Quốc này rất nhanh bị thoái hóa, chỉ 

sau 1 đến 2 mùa thu hoạch quả và đặc biệt giá thành rất cao, giống không đƣợc 

kiểm nghiệm về chất lƣợng và sâu bệnh hại. 

Do phải trồng dƣới tán rừng tự nhiên nên khu vực trồng Sa nhân rất xa 

khu dân cƣ, nhà dân vì vậy khó chăm sóc, bảo vệ và không thể tiến hành trồng 

trên diện rộng để mang lại giá trị hàng hóa cho sản phẩm. Bên cạnh đó, quả Sa 

nhân là nguồn thức ăn của rất nhiều động vật sinh sống trong rừng, nên đến mùa 

quả việc bảo vệ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt kinh phí để đầu tƣ cho một 

diện tích sa nhân là tƣơng đối lớn, việc quản lý bảo vệ cây sa nhân cần đƣợc đặt 

lên hàng đầu. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên cần phải nghiên cứu, đề xuất các 

phƣơng pháp tạo giống Sa nhân để chủ động đƣợc nguồn giống và xây dựng các 

mô hình nhà lƣới ở gần khu dân cƣ để ngƣời dân chủ động, tiện lợi cho việc 

chăm sóc, bảo vệ và phát triển trên diện rộng chúng tôi đề xuất đề tài: “Ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa 

nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”. 
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I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Trung Quốc là nƣớc sớm tiến hành nghiên cứu trồng Sa nhân. Ngay từ 

năm 1965, trong tập tài liệu “Hƣớng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và chế biến dƣợc 

liệu” của Ban huấn luyện đào tạo cán bộ Dƣợc liệu Trung Quốc, đã đề cập về kỹ 

thuật trồng loài Sa nhân đỏ (A. villosum Lour.). Trong tài liệu này, các nhà Dƣợc 

học Trung Quốc đã đề cập một số vấn đề, nhƣ: cây giống đem trồng là các 

nhánh con; thời vụ trồng từ tháng 3-7; nơi trồng cần có độ tàn che trên 50%; cây 

trồng sau 3 năm có hoa quả và cho thu hoạch 3,5 kg/mẫu/năm…. Những vấn đề 

về kỹ thuật trồng Sa nhân đỏ (A. villosum Lour.) ở trên chƣa đƣợc lý giải đầy đủ 

hoặc vẫn còn chung chung, song đây cũng là tài liệu đầu tiên trên thế giới nói về 

trồng Sa nhân. 

Đƣợc biết, ở vùng Xisom Bana (Vân Nam - Trung Quốc) có trồng loài Sa 

nhân tía (A. xanthioides Wall. ex Baker). Cây giống (nhánh con) của loài này 

cũng đƣợc Catherin Aubertin (2004) đƣa về trồng ở tỉnh Phông Xa Lỳ (Lào). 

Đất trồng Sa nhân tía có độ pH 4-6; mật độ trồng 10.000 cây/ha; với chi phí 

công lao động đƣợc tính ra là 101công/ha/năm….  Tuy nhiên, do thời gian thực 

hiện dự án trồng Sa nhân tím của Catherin Aubertin trong 2 năm, nên tác giả 

chƣa đƣa ra đƣợc những kết quả thực nghiệm cuối cùng. Bên cạnh 2 loài trên, 

trong một ấn phẩm của FAO (9/2002) cũng thông báo vắn tắt, ở Lào còn trồng 

cả loài Sa nhân đỏ (A. villosum Lour.) và Sa nhân tím (A. longiligulare T. L. 

Wu) tại tỉnh Champasac và Sa La Van.  Nhƣng trong tài liệu này không thấy đề 

cập cụ thể về kết quả trồng. Gần đồng thời với nghiên cứu trên, Zheng Haishui 

và He Kejun (1991) ở Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Trung Quốc, đã 

tiến hành trồng Sa nhân tím (A. longiligulare T. L. WU) dƣới tán rừng trồng Cao 

su 3-4 năm tuổi, độ tàn che 50%, bƣớc đầu cho kết quả tốt. Sa nhân trồng ở đây 

bằng các nhánh con, khoảng cách trồng 0,6-0,7m/cây, trên phần đất 50% diện 

tích không bị cây Cao su che bóng. Cây trồng sau 3-4 năm cho thu hoạch, năng 

suất 80-120kg quả khô/ha/năm, tƣơng đƣơng 2400 -3600 tệ (đơn vị tiền Trung 

Quốc). Tuy nhiên, trong mô hì nh này, các Tác giả ở Viện nghiên cứu Lâm 

nghiệp Trung Quốc chƣa nói rõ về thời vụ trồng, kỹ thuật chăm sóc (có bón 

phân hay không), đồng thời cũng chƣa đề cập về tình hình sinh trƣởng, phát 

triển của cây Sa nhân tím, nhất là khi cây đã trở lên thành thục tái sinh (ra hoa 

quả nhiều, chính thức cho thu hoạch). 

Loài Sa nhân đƣợc nghiên cứu trồng nhiều hơn cả là Sa nhân tím (A. 

longiligulare T. L. Wu). Cây đƣợc trồng thử tại Trung Quốc, Lào và Việt Nam, 

trong đó Việt Nam lại là nơi nghiên cứu trồng đầu tiên.  

2. Tình hình nghiên cứu ở trong nƣớc 

2.1. Trên toàn quốc 

Ở Việt Nam, ngay từ năm 1984, trong hợp phần nghiên cứu về cây thuốc 

thuộc Chƣơng trình Tây Nguyên II, Nguyễn Chiều, Nguyễn Tập và các đồng 

nghiệp đã phát hiện thấy một đám Sa nhân mọc tự nhiên ở huyện M’Đr ăk (tỉnh 
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Đắc Lắc) có nhiều quả hơn hẳn loài Sa nhân đỏ (A. villosum) cùng phân bố 

trong khu vực. Cây giống của cả 2 loại Sa nhân này đã đƣợc đem về trồng thử 

tại Trạm nghiên cứu Dƣợc liệu tỉnh Đắc Lắc (khoảng 500m2/loài), nhƣng đến 

năm 1986 mới xác định đƣợc tên của loài Sa nhân tím có nhiều quả là Amomum 

longiligulare T.L.Wu; đồng thời cũng khẳng định, đây là loài Sa nhân khi đem 

trồng cũng cho thu hoạch quả hơn các loài khác. Tuy nhiên do Chƣơng trình Tây 

Nguyên II đã sớm kết thúc sớm (1985), nên việc trồng thử Sa nhân tím ở Đắc 

Lắc mặc đù đã có kết quả tốt, nhƣng chƣa đƣa ra đƣợc dẫn liệu kỹ thuật nào. 

Đến năm 1992, trong một đề tài cấp nhà nƣớc (KY.02.04), Sa nhân tím là một 

trong vài cây thuốc đặc sản đƣợc lựa chọn để nghiên cứu trồng thử. Cây giống 

đƣợc lấy tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đem trồng xen 

dƣới tán rừng tự nhiên cũng tại đó và trồng dƣới tán rừng trồng keo lá tràm ở 

Lâm trƣờng Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích cả 2 nơi gần 2ha. Đến 

cuối năm 1994, khi toàn bộ chƣơng trình “Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc - 

KY.02” kết thúc, Sa nhân tím trồng chƣa cho thu hoạch chính thức, song đề tài 

cũng đã rút ra một số kết luận bƣớc đầu quan trọng nhƣ: Sa nhân tím có thể 

trồng đƣợc ở nhiều nơi; đất trồng có khả năng giữ ẩm; độ tàn che thích hợp dƣới 

30% (Lô Sa nhân tím trồng dƣới tán Keo lá tràm, khi cây khép tán (từ 1996), Sa 

nhân không phát triển đƣợc và dần bị đào thải). Giống đem trồng là các nhánh 

con, vào mùa xuân, khoảng cách trồng 1x1m/nhánh (10.000 cây/ha); không bón 

phân; cây trồng đƣợc 18-24 tháng tuổi bắt đầu có một số cá thể có hoa (vụ bói). 

Đáng tiếc là đề tài chỉ đƣợc thực hiện trong 2 năm, đến khi kết thúc vẫn chƣa thu 

đƣợc những kết quả cuối cùng. 

Vài năm gần đây, tại các tỉnh miền Trung nƣớc ta cũng có một số ngƣời 

nghiên cứu trồng Sa nhân tím. Nguyễn Thanh Phƣơng ở Viện Khoa học kỹ thuật 

Nông nghiệp Nam Trung Bộ (2006), trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng Keo lá 

tràm 3 năm tuổi và rừng tự nhiên nghèo kiệt tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, 

khi cây mới chỉ 8 tháng tuổi đã bắt đầu có hoa? Trong khi đó Sa nhân tím trồng 

xen Cà phê, khi cây 30 tháng tuổi mới bắt đầu thấy có cây ra hoa quả. Thậm chí 

Sa nhân trồng xen cây ăn quả ở vƣờn gia đình, khi đƣợc 30 tháng tuổi vẫn chƣa 

ra hoa quả. Những thí nghiệm này ở cùng địa điểm, nhƣng các kết quả lại khác 

nhau, song không thấy tác giả giải thích. Năm 2006, Nguyễn Ngọc Đạo ở Trung 

Tâm giống cây trồng Bình Định cũng thí nghiệm trồng Sa nhân tím tại huyện 

Vĩnh Sơn, với 2 mô hình: dƣới tán rừng Keo lai 0,4 ha ( xã Vĩnh Sơn) và dƣới 

tán rừng tự nhiên 0,6 ha (xã Vĩnh Hảo). Ở cả hai nơi, sau 3 năm, Sa nhân trồng 

mới ra hoa quả lần đầu. Tại xã Cam An Bắc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, 

Trƣơng Văn Châu ở Hội nông dân thị xã (2007) có trồng Sa nhân tím xen ở 

vƣờn trồng Điều 8 tuổi (không rõ diện tích thí nghiệm). Kết quả khi cây Sa nhân 

đƣợc 24 tháng tuổi chƣa thấy có hoa quả và cây trồng cũng sinh trƣởng phát 

triển kém. Theo tác giả, nguyên nhân là do môi trƣờng đất trồng Điều khô hạn, 

nên Sa nhân trồng không có kết quả nhƣ mong muốn. 

Việc nghiên cứu trồng Sa nhân tím ở Việt Nam không thể không đề cập 

tới kết quả trồng của Viện Dƣợc liệu, cũng do Nguyễn Tập và các đồng nghiệp 
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tiến hành. Theo các tác giả này từ năm 2004-2006, trong khuôn khổ của một đề 

tài do Dự án lâm sản ngoài gỗ (LSNG) tài trợ, Sa nhân tím trồng 2,09 ha thuần 

loại, trên đất sau nƣơng rẫy (đã trồng Chè sau bỏ hoang) thuộc vùng đệm vƣờn 

Quốc gia (VQG) Tam Đảo, tại thôn Hòa Bình 2 xã Quân Chu, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên, đã mang lại kết quả khả quan. Sa nhân tím trồng bằng các 

nhánh con, lấy từ cây mọc tự nhiên ở tỉnh Đak Lak, thời vụ trồng vào tháng 11 

năm 2004; khoảng cách trồng 1x1m/cây (10.000 cây/ha); có bón lót bằng phân 

chuồng và bón thúc bằng phân NPK. Kết quả khi cây trồng đƣợc từ 18-24 tháng 

tuổi (tính từ ngày mọc) bắt đầu ra hoa quả lứa bói. Đáng tiếc là đề tài phải kết 

thúc vào tháng 6/2006, nhƣng sang năm 2007, Sa nhân tím trồng ở đây mới 

chính thức cho thu hoạch quả. Mặc dù vậy, đây là nghiên cứu đầu tiên cho biết 

Sa nhân tím trồng vào mùa đông ở miền Bắc vẫn cho kết quả tốt. Đồng thời 

cũng đã phát hiện, trong quần thể Sa nhân tím trồng ở xã Quân Chu, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên lần này thấy có loại cây ra quả to và cây ra quả nhỏ hơi 

khác nhau, nhƣng chƣa rõ liệu đây có là đặc điểm của 2 giống trong loài Sa nhân 

tím hay không. 

Nhƣ vậy, qua phần tổng quan trên đây cho thấy các kết quả nghiên cứu 

còn hạn chế bởi nhiều lý do, trong đó chủ yếu về thời gian nghiên cứu của đề tài 

thƣờng chỉ là 2 đến 3 năm, nên những công bố này đều chƣa có đƣợc đầy đủ các 

dẫn liệu cần thiết về kỹ thuật trồng Sa nhân tím. 

2.2. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Trên địa bàn tỉnh đã có một số nghiên cứu về cây Sa nhân: Năm 1967, 

Trạm Nghiên cứu dƣợc liệu (NCDL) tỉnh đƣợc thành lập đã phối hợp với Viện 

Dƣợc liệu tiến hành điều tra dƣợc liệu trên phạm vi toàn tỉnh. Tính đến cuối năm 

1975, khi kết thúc điều tra cơ bản, đã ghi nhận đƣợc ở tỉnh Lạng Sơn có hơn 600 

loài cây thuốc và hàng trăm bài thuốc dân gian. Một số cây thuốc đƣợc coi là thế 

mạnh của Lạng Sơn lúc đó là: Kim anh, Ngũ gia bì gai, Ba kích, Bình vôi, Sa 

nhân, Qua lâu nhân, … Từ năm 1974, Trạm NCDL Lạng Sơn đã bắt đầu triển 

khai đi sâu điều tra phân bố, trữ lƣợng một số cây thuốc tiềm năng ở trong tỉnh, 

nhƣ: Kim anh ở Tràng Định, Cao Lộc, Văn Lãng (1974); Ba kích ở Hữu Lũng 

và Đình Lập (1976); Bình vôi ở Văn Lãng, Bắc Sơn, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu 

Lũng (1986); Ngũ gia bì gai ở Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn, Văn Lãng 

(1987), ...  

Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra đánh giá 

hiện trạng một số loài dược liệu chính của tỉnh Lạng Sơn” do Sở Y tế phối 

hợp với Viện Dƣợc liệu đã đƣợc nghiệm thu năm 2014 (điều tra tại Lộc Bình, 

Đình Lập, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định đại diện cho 3 vùng địa 

hình chính của tỉnh): Lạng Sơn hiện có 788 loài cây thuốc, thuộc 514 chi, 175 

họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch và nhóm nấm, nhiều loài trong số này 

có biên độ sinh thái rộng có thể thấy ở cả rừng núi đất và rừng núi đá vôi
1
, trong 

                                                           
1
 Cẩu tích (Dicksonia barometz), Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria), Lá khôi (Ardisia gigantifolia), Lan kim 

tuyến (Anoectochilus roxburghii), Ngũ gia bì chân chim (Schefflera heptaphylla), Đu đủ rừng (Trevesia 
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đó có 10 loài và nhóm loài đƣợc đánh giá là loài cây thuốc tiềm năng của địa 

phƣơng có giá trị sử dụng và kinh tế cao, 35 loài trong diện cây thuốc bảo tồn 

cấp quốc gia.  

Lạng Sơn hiện có khoảng 20 loài cây thuốc nằm trong danh sách dƣợc 

liệu có giá trị xuất khẩu. Đó là: Sa nhân (2 loài), Bình vôi (2 loài), Hoàng đằng, 

Kê huyết đằng, Bảy lá một hoa, Kim tuyến (2 loài), Một lá, Thạch hộc, Hoàng 

thảo, Cẩu tích, Cốt toái bổ, Sói rừng (3 loài), Kim ngân (3 loài)… Trong đó đã 

phát hiện thêm đƣợc một số loài cây thuốc, bổ sung cho hệ thực vật của tỉnh 

Lạng Sơn, tiêu biểu là 5 loài có tên trong Danh lục Đỏ Cây thuốc Việt Nam: Ba 

gạc vân nam (Rauvolfia yunnanensis); Sắn rừng (Vaccinium bullatum Dop. 

Sleum), họ Ericaceae phân bố ở Mẫu Sơn; Hoàng liên ô rô (Mahonia japonica 

DC), họ Berberidaceae, là cây bụi, phân bố Mẫu Sơn; Phòng kỷ lá to 

(Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex Liang), họ Aristolochiaceae, là dây 

leo, phân bố xã Khau Luông, Tràng định; Rễ gió (Aristolochia contorta Bunge), 

họ Aristolochiaceae, là dây leo, phân bố Mẫu Sơn, Lộc Bình. Lạng Sơn còn có 

10 loài dƣợc liệu tiềm năng có khả năng khai thác nhƣ: Bách bộ, Cẩu tích, Chè 

dây, Kim ngân (3 loài), Nhân trần (2 loài), Sa nhân (2 loài), Sói rừng (3 loài), 

Xƣơng bồ (2 loài), Thiên niên kiện.  

Các nghiên cứu tập trung chủ yếu về đánh giá tổng thể cây dƣợc liệu, 

thành phần, số lƣợng... trên địa bàn tỉnh, chƣa có nghiên cứu cụ thể nào về cây 

Sa nhân tím. 

3. Vài nét về sa nhân tím 

3.1. Đặc điểm thực vật 

 Sa nhân tím hay sa nhân (Amomum Longgiligulare T. L.Wu) còn có tên 

địa phƣơng là: Mắc néng, Mè tré bà, Dƣơng xuân sa, Mắc nẻng, Sa ngần, La 

vê…  

Hình thái Sa nhân, cây thân thảo cao 1,5 - 2,5m. Thân trên mặt đất (thân 

kí sinh) hình trụ, đƣờng kính 0,7 – 1,0 cm, nhẵn. Sa nhân sinh sản bằng thân 

ngầm bò ngang dƣới mặt đất, mang vẩy và rễ phụ. Từ thân ngầm mọc lên các 

thân kí sinh, quả mọc từ gốc cây mẹ. Thân ngầm mọc bò ngang trên mặt đất, 

gồm nhiều đốt, đƣờng kính 0,6 - 0,8 cm, bao bọc bởi các lá vảy màu nâu. Lá 

mọc so le, xếp thành 2 dãy, mọc xiên hƣớng lên phía trên. Lá gần nhƣ không có 

cuống, mọc so le, xếp thành hai dãy. Phiến lá hình elip dài 20 – 40 cm, rộng 5 - 
                                                                                                                                                                                     

palmata), Tổ phƣợng (Aglaomorpha coronans), Kim giao (Nageia wallichiana), một số loài thuộc chi Củ mài 

(Dioscorea spp.) và chi Câu đằng (Uncaria spp.) … Trong khi đó, một số loài cây thuốc chỉ thấy ở trong các 

quần hệ núi đá vôi, nhƣ: Một lá (Nervilia fordii), Ba gạc vân nam (Rauvolfia yunnanensis), Giảo cổ lam 

(Gynostemma pentaphyllum), Huyết giác (Dracaena cambodiana), Hoàng tinh cách (Disporopsis longifolia), 

Lan kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareous), Thổ sâm (Talinum patens), một số loài trong chi Bình vôi 

(Stephania kwangsiensis, S. dielsiana), chi Chân chim (Schefflera heptaphylla, S. leucantha) và chi Mã tiền 

(Strychnos spp.) … Ở độ cao từ 800 m trở lên ở khu vực Mẫu Sơn và các núi cao, còn gặp nhiều cây thuốc có 

tính chất cận nhiệt đới hay ôn đới ấm, nhƣ Tế tân mạng (Asarum reticulatum); Hoàng liên ô rô (Mahonia 

japonica); Đẳng sâm (Codonopsis javanica), Hồi núi (Illicium difengpi), Ba gạc vân nam… 
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8 cm, gốc lá hình nêm, mặt trên màu lục đậm, mặt dƣới nhạt hơn, nhẵn, cuống lá 

dạng bẹ, dài 5 – 10 cm hoặc hơn. Lƣỡi bẹ nhỏ, hình mác nhọn dài 1,5 – 4,0 cm, 

màu nâu nhạt hoặc xám trắng, mỏng. Cụm hoa bông, mọc từ thân rễ và từ gốc; 

cuống cụm hoa dài 3 – 6 cm, gồm nhiều đốt, có vảy màu nâu. Có 5 – 8 hoa trên 

một cụm, màu trắng; cuống hoa rất ngắn. Lá bắc ngoài hình bầu dục, màu nâu, 

dài 2,0 – 2,5 cm, rộng 0,8 cm, mép nguyên; lá bắc trong dạng ống, màu nâu 

nhạt, dài 1,5cm, đầu chia thành 2 thuỳ nông. Đài hoa dạng ống, dài 1,5 cm hoặc 

hơn, màu trắng hồng, đầu xẻ 3 thuỳ. Tràng hoa hình ống, dài 1,6 – 1,7 cm, mặt 

11 ngoài có lông thƣa, gồm 3 thuỳ, thuỳ giữa dài 1,6 cm, rộng 0,4 cm, lớn hơn 2 

thuỳ bên. Cánh môi hình thìa, dài 1,7 - 1,8 cm, rộng 2,0 – 2,2 cm, Đầu cánh môi 

thƣờng cuộn ra phía sau; vệt giữa cánh môi màu vàng, kéo dài lên đến đầu cánh 

môi, có 3 sọc tím hồng. Bộ nhị dạng bản, dài 0,6 – 0,7 cm, rộng 0,3 cm, nhẵn; 

bao phấn 2 ô; trung đới có mào, chia thành 3 thuỳ. Bầu hình trứng thuôn, dài 0,4 

– 0,5 cm; vòi nhuỵ mảnh (dạng chỉ) dài 2,0 – 2,5 cm; đầu nhuỵ dạng phễu. Quả 

dạng quả nang, hình trứng hay gần hình cầu, dài 1,3 – 1,6 cm, đƣờng kính 1,2 – 

1,3 cm; chia thành 3 múi nông; vỏ ngoài có gai ngắn, dày; màu tím nâu; khi già 

gai ngắn bớt và chuyển sang màu tím đen. Hạt nhiều gồm từ 13 – 28 hạt xếp 

thành 3 ô, có áo hạt màu trắng, vị hơi ngọt. Hạt hình đa cạnh, màu nâu đen, cắn 

vỡ có vị cay, mùi thơm của tinh dầu  

Phân bố Ở Việt Nam sa nhân chủ yếu mọc ở các tỉnh phía Nam: Quảng 

Nam (huyện Trà My Tây); Quảng Ngãi (các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ); 

Bình Định (các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn); Phú Yên (các huyện Sơn Hoà, 

Sông Hinh); Ninh Thuận (các huyện Ninh Sơn, Bắc Ái); Kon Tum (các huyện 

Ngọc Hồi, Sa Thày); Gia Lai (các huyện K’Bang, An Khê); Đắk Lắk (các huyện 

Krông Năng, Krông Ana, M' ðrắk, Krông Bông, Lắk). Ở miền Bắc mới chỉ phát 

hiện thấy mọc tự nhiên tại một điểm thuộc tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hoá, Phú Thọ 

và Hoà Bình.  

3.2. Đặc điểm sinh lý và sinh thái  

Đặc điểm sinh thái chung của cây sa nhân tím: Cây ƣa ẩm, hơi ƣa sáng và 

chịu bóng. Thƣờng mọc tụ tập thành đám dày đặc trên đất ẩm ở ven rừng kín 

thƣờng xanh còn nguyên sinh hay đã trở nên thứ sinh; ven bờ các khe suối hay 

trên các nƣơng rẫy thấp đã bỏ hoang, liền kề với rừng. Sa nhân tím mọc tự nhiên 

trong các quần xã thứ sinh, thƣờng có độ tàn che từ 10 – 60%; độ cao dƣới 600 

m. Thuộc vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm; nhiệt độ trung bình 

khoảng hơn 23
0
C; lƣợng mƣa từ gần 1.600 đến 3.300 mm/năm; độ ẩm không khí 

trung bình trên 80%. Cây sinh trƣởng phát triển gần nhƣ quanh năm, nhƣng 

mạnh nhất vào mùa mƣa ẩm. Sa nhân tím ra hoa quả đều hàng năm. Tái sinh tự 

nhiên chủ yếu bằng hạt và bằng cách mọc chồi từ thân rễ. Sa nhân tím là cây có 

biên độ sinh thái rộng, dễ trồng và có thể trồng đƣợc ở nhiều vùng sinh thái khác 

nhau, từ vùng núi thấp đến trung du và cả ở đồng bằng.  

Điều kiện sinh thái - Khí hậu: Nhìn chung các loài sa nhân (trong đó có sa 

nhân tím) chỉ thấy ở vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng và ẩm, nhiệt độ 

trung bình năm vào khoảng trên 23
0
C. 



8 
 

Nhu cầu nƣớc và độ ẩm: Nƣớc và độ ẩm không khí là một nhân tố sinh 

thái quan trọng đối với quá trình sinh trƣởng phát triển của cây sa nhân tím. Nhờ 

có nƣớc, rễ sa nhân tím mới hấp thụ đƣợc các chất hữu cơ và chất khoáng hoà 

tan trong nƣớc để thực hiện quá trình đồng hoá. Nhu cầu nƣớc ñối với cây sa 

nhân khi mới trồng là rất quan trọng. Nƣớc tƣới sẽ làm cho đất ở gốc đƣợc lèn 

chặt hơn (so với không tƣới). Mặt khác, nƣớc làm cho đất ẩm, duy trì cho các 

nhánh Sa nhân tím luôn đƣợc tƣơi, tạo điều kiện ra rễ và mọc chồi. Sau khi cây 

sa nhân tím đã mọc và cho đến suốt quá trình sinh trƣởng về sau, mặc dù không 

cần tƣới, nhƣng do có hệ thống rễ chùm phát triển rất mạnh nên có khả năng hút 

đƣợc nhiều nƣớc ngầm trong đất. Đặc biệt khi sa nhân tím đã phát triển thành 

thảm dày đặc (sau 2 năm tuổi), chúng còn có khả năng giữ nƣớc cho đất. Tuy 

nhiên, cây sa nhân tím không chịu đƣợc ngập úng lâu ngày. Vào thời kỳ ra hoa, 

nếu gặp trời mƣa sẽ ảnh hƣởng tới khả năng thụ phấn và tỷ lệ kết quả. Điều đó 

có thể giải thích một phần tại sao vụ hoa tháng 4 – 5 thu đƣợc nhiều quả gấp 4 

lần so với vụ hoa tháng 7 – 8 có mƣa nhiều cây trồng ở các tỉnh miền Bắc). 

Nhu cầu ánh sáng: Ánh sáng đối với sa nhân tím cũng là một nhân tố sinh 

thái cần và đủ. Có ánh sáng cây mới thực hiện đƣợc quá trình quang hợp và 

đồng hoá. Trong môi trƣờng tự nhiên, sa nhân tím thƣờng mọc xen dƣới tán 

những cây bụi và cây gỗ, với độ tàn che từ 10 – 60%; thậm chí có chỗ tới 70%. 

Tuy nhiên, ở độ tàn che trên 40% cây sinh trƣởng mạnh về chiều cao. Ánh sáng 

là nhân tố cần thiết của cây. Trong trƣờng hợp có những đám sa nhân tím mọc 

dày đặc, không có cây che bóng trực tiếp mà vẫn sinh trƣởng phát triển tốt là do 

ở xung quanh đó (ở đƣờng biên) có những cây gỗ hay cây bụi. Vấn đề quan 

trọng nhất ở đây chính là môi trƣờng đất còn đủ ẩm. Vì thế chƣa bao giờ thấy sa 

nhân tím xuất hiện ở những nơi đất khô cằn.  

Nhu cầu về dinh dƣỡng khoáng: Cây sa nhân tím mọc tự nhiên cũng nhƣ 

trồng đều cần các chất hữu cơ và chất khoáng để cho cây sinh trƣởng và phát 

triển. Những chất này là do lớp thảm mục và các sản phẩm thứ cấp từ động vật 

rừng cung cấp. Vấn đề này còn phụ thuộc vào các nhân tố khác, nhƣng chắc chắn 

nhu cầu lân (P2 O5) là quan trọng đối với quá trình đậu quả và cho quả có hạt 

chắc. Sa nhân là cây trồng lấy quả, bởi vậy trong quá trình chăm sóc cần chú ý 

cung cấp thêm các chất hữu cơ, chất khoáng trong đó không thể thiếu phân lân. 

3.3. Bộ phận dùng và giá trị  

Bộ phận dùng: Là quả già đã phơi hay sấy khô, bóc ra lấy nguyên khối 

hạt. Hạt rời ra cũng đƣợc sử dụng.  

Giá trị: Sa nhân là loại dƣợc liệu có giá trị sử dụng trong nƣớc và xuất 

khẩu cao. Trong quả sa nhân có chứa khoảng 2 – 3% tinh dầu. Các thành phần 

hóa học chứa trong tinh dầu nhƣ: phelandren 2,3%, saponin 0,69%, d-camphor 

33%, d-borneola 19%, I-limonen 7%, linalola, paraametoxyethylxinamat 1%, 

acetat bornyla 26,5%, pinen 1,8%,…Sa nhân có vị cay và tính ấm, tác dụng vào 

kinh Thận, Vị và Tỳ do đó, trong Y học cổ truyền, cây sa nhân đƣợc dùng để 
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kháng khuẩn, hóa thấp, kích thích tiêu hóa, kiện tỳ và hành khí. Chính vì vậy, 

cây thƣờng dùng chủ trị các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, ăn không tiêu, đầy 

trƣớng, an thai hoặc tiêu chảy và một số bệnh lý khác. 

 

 

 

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên  

1.1.Vị trí địa lý 

Đình lập là huyện vùng núi phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, huyện có 

có tổng diện tích tự nhiên là 118.849,9ha. Trung tâm huyện (thị trấn Đình Lập) 

cách thành phố Lạng Sơn 56 km. 

- Toạ độ địa lý: Từ 20
0
19"  đến  21

0 
44' vĩ độ Bắc. 

Từ 106
0
52’ đến  107

0
22’ kinh độ Đông 

- Vị trí địa lý: 

+ Phía tây giáp huyện Lộc Bình và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

+ Phía bắc giáp đƣờng biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 51,2 km 

+ Phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 

+ Phía nam giáp huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Huyện Đình Lập thuộc vùng núi thấp đến trung bình và vùng đồi có xu 

hƣớng thấp dần từ phía Đông Bắc xuống Tây Nam; Độ cao trung bình 450m, đỉnh 

cao nhất 1.060m (đỉnh Ngà La thuộc dãy Ngàn Chi xã Bắc Xa). Toàn khu vực có 2 

dạng địa hình sau:  Địa hình núi thấp đến trung bình, phân bố tập trung về phía Bắc 

huyện, độ cao trung bình 500m, độ dốc bình quân 25
0
; Địa hình đồi phân bố tập 

trung về phía Nam khu vực, độ cao trung bình 400m, độ dốc bình quân 25
0
. 

Căn cứ vào các kiểu kiến tạo địa hình trong khu vực và sự phân cấp về độ 

dốc có thể chia ra: Đất có độ dốc < 15
0
, diện tích 6.180,2 ha chiếm 5,2% tổng diện 

tích tự nhiên; Từ 16 ÷ 25
0
, diện tích 8.676,0 ha, chiếm 7,3%; Từ 26 ÷ 35

0
, diện tích 

75.707,4 ha, chiếm 63,7%; và đất có độ dốc > 35
0
 diện tích 28.286,3 chiếm 23,8%. 

Nhìn chung, huyên Đình lập có địa hình không cao lắm, nhƣng chia cắt 

phức tạp với nhiều kiểu địa hình nhƣ: Núi trung bình, núi thấp, vùng đồi và xen 

kẽ là các thung lũng; Độ dốc lớn đã hạn chế rất nhiều đến sản xuất lâm nghiệp 

trên địa bàn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99c_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Ch%E1%BA%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh


10 
 

1.3. Khí hậu, thủy văn 

1.3.1. Khí hậu 

Nằm trong vùng ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng 

ẩm, mƣa nhiều, mùa đông lạnh và khô. 

Theo tài liệu thống kê nhiều năm tại trạm khí tƣợng thuỷ văn huyện Đình 

Lập, khí hậu có các trị số sau: 

- Nhiệt độ trung bình cả năm: 22,7
0
C. 

- Nhiệt độ trung bình cao nhất: 39,5
0
C.  

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất: 18,2
0
C. 

- Độ ẩm trung bình năm: 83%. 

- Chỉ số khô hạn các tháng: 1,5 -1,7.  

- Lƣợng mƣa trung bình năm: 1.488,2 mm/năm. 

- Mùa mƣa từ tháng 4 đến tháng 10 nhiều nhất vào tháng 6, 7, 8 chiếm tới 

90 % lƣợng mƣa cả năm, địa hình đồi núi dốc, thảm che thực vật kém do đó dễ 

xảy ra lũ quét gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu. 

- Mùa khô lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chủ yếu mƣa phùn, 

lƣợng mƣa thấp không đáng kể.  

- Lƣợng bốc hơi trung bình năm là 832,6mm/tháng. 

- Lƣợng bốc hơi thấp nhất ở các tháng 2, 3, 4 từ 57,2 -59,7 mm/tháng. 

- Lƣợng bốc hơi các tháng còn lại biến động từ 66,8 -87 mm/tháng. 

- Chỉ số ẩm ƣớt hàng năm là 1,79. 

Nhận xét chung: Đây là khu vực ít chịu ảnh hƣởng của bão, hƣớng gió 

thịnh hành là gió mùa Đông Bắc và Tây Nam. Do ít chịu ảnh hƣởng của bão 

đồng thời lƣợng mƣa, nhiệt độ trung bình năm nhƣ trên là điều kiện để cây sa 

nhân sinh trƣởng và phát triển tốt. 

1.3.2. Thủy văn 

Đình Lập là nơi bắt nguồn của hai con sông lớn, sông Kỳ Cùng bắt nguồn 

từ xã Bắc Xa, chảy theo hƣớng Đông Bắc qua Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn, 

Thất Khê tới biên giới Trung Quốc, chiều dài chảy qua huyện Đình Lập khoảng 

40 km; sông Lục Nam bắt nguồn từ xã Đình Lập, chảy về phía Nam tỉnh Bắc 

Giang, chiều dài sông chảy qua huyện là 50 km. Đình Lập còn có 2 sông ngắn là 

Đông Khuy và sông Tiên Yên cùng các con sông, khe suối nhỏ nằm rải rác trên 

địa bàn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
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Tóm lại: Khí hậu thủy văn khu vực khá phù hợp với yêu cầu sinh thái sinh 

học của loài cây sa nhân, về chỉ số lƣợng mƣa và nhiệt độ trung bình.  

1.4. Đất đai thổ nhưỡng 

1.4.1. Các dạng đất đai 

Đình Lập có các nhóm đất chính sau: 

- Đất Feralít vàng nhạt phát triển trên đá Sa thạch (Fq): Có diện tích 

38.150ha, chiếm 32,1% tổng diện tích đất tự nhiên; Phân bố tập trung ở các xã 

Đình Lập, Thái Bình, Kiên Mộc. Độ sâu tầng đất trung bình từ 50 ÷ 70cm, có nơi 

tới 100cm, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình, đất tơi xốp, độ phì nhiêu 

trung bình. Loại đất này thích hợp cho trồng cây công nghiệp và các loài cây lâm 

nghiệp.   

- Đất Feralít đỏ vàng phát triển trên đá phấn sa có kết cấu hạt mịn (Fs): Có 

diện tích 42.605ha, chiếm 35,8% tổng diện tích đất tự nhiên. Phân bố ở các xã 

Bắc Xa, Châu Sơn, Thái Bình, Đình Lập, Bính Xá, Cƣờng Lợi. Độ dày tầng đất 

từ 40 ÷ 70cm, thành phần cơ giới thịt trung bình, đất xốp, thích hợp cho các loại 

cây lâm nghiệp. 

- Nhóm đất Feralít nâu vàng phát triển trên đá phiến thạch sét (Fs): Có 

diện tích 32.305 ha, chiếm 27,2 % tổng diện tích đất tự nhiên. Phân bố tập trung 

ở xã Đình Lập và rải rác ở một số xã. Độ dày tầng đất từ 30 ÷ 50cm, thành phần 

cơ giới thịt nặng, đất có độ che phủ thấp, mặt đất bị mài mòn rửa trôi, tỷ lệ mùn 

thấp, đất bị thoái hóa mạnh. 

- Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D): Có diện tích 5.348ha, 

chiếm 4,5% tổng diện tích đất tự nhiên. Phân bố rải rác xen kẽ với các kiểu địa 

hình đồi, núi thấp và núi trung bình. Đất tơi xốp, giàu dinh dƣỡng. Đây là đối 

tƣợng chính cho sản xuất nông nghiệp. 

- Nhóm đất phù sa ngòi suối (Py): Có diện tích 442 ha, chiếm 0,4% tổng 

diện tích đất tự nhiên. Phân bố rải rác ven sông suối trên địa bàn các xã. 

Đánh giá chung: các loại đất của huyện Đình Lập đa số đất có tầng dày 

trên 50 cm, hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng từ trung bình tới khá. Đất phù hợp 

với nhiều loại cây trồng. Đặc biệt đất đỏ vàng trên đá sét là loại đất có tầng dày 

cao rất phù hợp với mô hình trồng Sa nhân tím. 

1.4.2. Hiện trạng sử dụng đất vùng dự án 

Đánh giá chung: từ cơ cấu sử dụng đất của huyện có thể nhận thấy ngƣời 

dân trong huyện sống chủ yếu dựa và nghề lâm nghiệp, do đó dự án “Ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím 

tại tỉnh Lạng Sơn” sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Đồng thời góp phần làm tăng trƣởng kinh tế địa phƣơng một cách đáng kể khi 

dự án đi vào nhân rộng mô hình. 
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1.5. Tài nguyên rừng 

 Tính đến 31/12/2020, Đình Lập có 90.675,79 ha rừng và 22.779 ha đất 

quy hoạch phát triển rừng; trong đó: rừng tự nhiên 28.110,48 ha, rừng trồng 

62.565,31 ha.  

2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Huyện Đình Lập có dân số là 28.579 ngƣời vào năm 2019, gồm các dân 

tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chỉ. 

Đình Lập có tiểu vùng khí hậu thích hợp cho phát triển các loại cây lâm 

nghiệp có giá trị kinh tế cao nhƣ: thông, chè, hoa hồi, đinh, lim,..và nhiều cây 

dƣợc liệu quý nhƣ: mộc nhĩ, nấm hƣơng, sở… 

Sản xuất lâm – nông nghiệp đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. 

Mặc dù, diện tích đất nông nghiệp chiếm 4,06% diện tích đất tự nhiên, thời tiết 

khí hậu không thuận lợi cho việc luân canh tăng vụ nhƣng nhờ áp dụng tiến bộ 

khoa học – kỹ thuật, công tác khuyến nông, khuyến lâm, trợ giá, trợ cƣớc vận 

chuyển phân bón, đƣa các giống lúa, ngô mới vào sản xuất và tăng vòng quay sử 

dụng đất nên năng suất cây trồng cũng đƣợc nâng lên đáng kể. 

Trong lĩnh vực trồng trọt, vài năm gần đây, mô hình kinh tế vƣờn đồi, 

vƣờn rừng, trồng cây dƣới tán rừng bắt đầu phát triển trên diện rộng, góp phần 

tăng nhanh diện tích trồng cây công nghiệp, lâm sản ngoài gỗ. Bƣớc đầu, huyện 

đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhƣ: vùng cây chè ở các 

xã Lâm Ca, Thái Bình; cây hồi ở Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá, Đình Lập. Trong 

đó, cây thông đƣợc coi là loại cây lâm nghiệp mũi nhọn trong khai thác tiềm 

năng đồi rừng và đƣợc trồng ở khắp các xã trong huyện. Ngoài ra còn có các mô 

hình trồng sa nhân dƣới tán rừng nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ quy củ nên hiệu quả 

còn thấp. 

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội  

3.1. Thuận lợi  

- Huyện quan tâm phát huy lợi thế từng vùng, chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi theo hƣớng phát triển hàng hóa với quy mô hợp lý, tập trung 

chuyên canh gắn với thị trƣờng và công nghệ chế biến. Tích cực ứng dụng các 

thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến 

nhằm nâng cao năng suất, sản lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hóa 

nông - lâm sản. 

- Việc đƣa Sa nhân tím vào trồng dƣới tán rừng đã đƣợc các cấp chính 

quyền địa phƣơng hết sức ủng hộ. Nhu cầu dƣợc liệu Sa nhân chất lƣợng cao để 

xuất khẩu là rất lớn (khoảng 500 tấn/năm), nhƣng hiện tại ở Việt Nam chƣa có 

bất cứ vùng trồng Sa nhân nào tập trung đáp ứng đƣợc. 
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- Trồng Sa nhân tím ở huyện Đình Lập là góp phần phát triển kinh tế 

nông-lâm nghiệp ở vùng đệm, giảm thiểu những tác động tiêu cực vào rừng tự 

nhiên. 

- Về đất đai và điều kiện tự nhiên phù hợp: đây là những yêu cầu quan 

trọng nhất, đảm bảo cho việc nghiên cứu trồng Sa nhân tím có kết quả. Nhƣ trên 

đã đề cập, huyện Đình Lập có nền nhiệt độ trung bình năm khoảng 23
0
C. Khu 

đất đƣợc lựa chọn để trồng Sa nhân tím nằm gần một con suối, nên đảm bảo về 

độ ẩm, thích hợp cho cây Sa nhân sinh trƣởng phát triển tốt.  

- Đình Lập có hệ thống sông ngòi, khe suối tƣơng đối dày đặc, là nguồn 

nƣớc tƣới tiêu duy trì độ ẩm cho toàn huyện. 

- Vùng dự án có lực lƣợng lao động dồi dào, chủ yếu là lao động trong lĩnh 

vực nông, lâm nghiệp nên thuận lợi về nhân lực khi dự án phát triển sản xuất trồng sa 

nhân tím đƣợc thực hiện. 

- Huyện có nhiều diện tích đất lâm nghiệp, đất trống, thuận lợi cho việc 

chọn địa điểm xây dựng mô hình trồng sa nhân. 

- Các hộ gia đình có đất phù hợp trồng sa nhân tím rất ủng hộ chủ trƣơng 

xây dựng dự án và sẵn sàng tham gia khi dự án triển khai thực hiện. 

- Chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về 

cơ chế chính sách, vốn hỗ trợ để mô hình thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. 

3.2. Khó khăn 

- Thu nhập GDP bình quân đầu ngƣời thấp do đó khả năng huy động vốn 

đầu tƣ cho trồng sa nhân tím còn thấp nếu dự án đi vào nhân rộng mô hình trên 

địa bàn toàn huyện, cũng nhƣ của cả tỉnh. 

- Vùng dự án, nhân dân chƣa có kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc, bảo vệ, 

tập trung quy mô lớn, chƣa thực hiện liên doanh liên kết, ăn chia sản phẩm trong 

liên doanh liên kết, do vậy việc liên doanh liên kết phát triển sẽ gặp nhiều khó 

khăn; 

- Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện chƣa đồng bộ, mạng lƣới giao 

thông mặc dù đang đƣợc nâng cấp nhƣng chủ yếu là các tuyến liên huyện, liên 

xã. vì vậy công tác tổ chức sản xuất, nhất là lƣu thông. tiêu thụ hàng hóa, dịch 

vụ gặp nhiều khó khăn.  

III. MỤC TIÊU - NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Mục tiêu  

1.1. Mục tiêu chung 

+ Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phƣơng 
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pháp nuôi cấy mô tế bào và phƣơng pháp tách chồi. 

+ Xây dựng đƣợc mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

+ Tạo đƣợc giống cây Sa nhân tím bằng phƣơng pháp tách chồi; 

+ Tạo đƣợc giống cây Sa nhân tím bằng phƣơng pháp nuôi cấy in vitro; 

+ Xây dựng đƣợc 02 mô hình trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng và 02 mô 

hình trong nhà lƣới từ các nguồn cây giống tạo ra. 

+ Viết đƣợc tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật về nhân giống và xây dựng mô 

hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn; 

+ Tập huấn 01 lớp cho ngƣời dân của tỉnh Lạng Sơn về kỹ thuật trồng Sa 

nhân tím. 

2. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: loài cây Sa nhân tím (A. longiligulare T. L. Wu) 

- Địa điểm nghiên cứu: huyện Đình Lập  

- Thời gian nghiên cứu : từ năm 2018 đến năm 2021 

3. Nội dung 

3.1. Nghiên cứu nhân giống cây con bằng phương pháp tách chồi 

- Lựa chọn cây mẹ 

- Tách chồi nhánh làm giống 

- Tạo luống giâm chồi  

- Xử lý chồi và giâm chồi 

- Chăm sóc cây ở vƣờn ƣơm. 

Số cây mẹ cần để lấy hom phục vụ nghiên cứu: 2500 cây 

Số cây con nhân giống và theo dõi là: 3.000 cây  

3.2. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhân giống cho Sa nhân tím 

bằng phương pháp nuôi cấy mô 

Giống chuyển giao: Sa nhân tím (Số 89/QĐ - BNN-TCLN về việc công 

nhận giống cây trồng lâm nghiệp, ngày 10 tháng 1 năm 2018 Công nhận giống 

tiến bộ kỹ thuật đối với giống Sa nhân tim xuất xứ Sơn Long do trung tâm 

nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu 

chọn tạo). 

- Đơn vị chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 
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- Địa điểm tổ chức chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài 

gỗ và Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lạng Sơn. 

- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao: Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học 

- công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm. 

- Nội dung chuyển giao: Nội dung chuyển giao gồm các quy trình sau: 

+ Quy trình kỹ thuật tạo mẫu sạch Sa nhân tím.  

+ Quy trình kỹ thuật nhân nhanh chồi in vitro. 

+ Quy trình kỹ thuật tạo cây in vitro hoàn chỉnh.   

+ Quy trình kỹ thuật huấn luyện và ra cây ở vƣờn ƣơm. 

- Hình thức tiếp nhận chuyển giao: Bên nhận chuyển giao “Trung tâm 

nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ chuyển giao các quy trình; Tập huấn lý thuyết, 

hƣớng dẫn thực hành theo các giai đoạn của quy trình tại Trung tâm nghiên cứu 

Lâm sản ngoài gỗ; Hƣớng dẫn thực nghiệm tại Trung tâm Ứng dụng phát triển 

khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm Lạng Sơn. 

- Kết quả của chuyển giao công nghệ:  

Nhân thử nghiệm đạt kết quả dự kiến là  2.500 cây giống tại Trung tâm 

nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (số cây giống này phục vụ cho mô hình trồng sa 

nhân) và  30 bình giống gốc bàn giao cho Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học 

- công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm để tiếp tục nuôi cấy thực nghiệm tại 

Trung Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm 

dƣới sự hƣớng dẫn của chuyên gia chuyển giao đạt kết quả 300 cây con. 

3.3. Xây dựng các mô hình trồng Sa nhân tím 

3.3.1. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng từ cây giống 

bằng phương pháp tách chồi  

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím dƣới tán rừng từ 

cây giống tách chồi. 

- Trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống tách chồi. 

- Chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống tách chồi. 

- Theo dõi, đánh giá mô hình trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây 

giống bằng phƣơng pháp tách chồi. 

Số lƣợng cây giống: 1.900 cây. 

Nguồn gốc cây giống: cây từ tách chồi đƣợc tạo ra nội dung nghiên cứu 1, 

sau 6 tháng trồng ở vƣờn ƣơm. Cây cao 30 - 40cm, có >3 lá, cây khỏe, không 

sâu bệnh. 
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Số thí nghiệm: 02 thí nghiệm nghiên cứu về mật độ trồng; 02 công thức 

nghiên cứu về thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501. 

3.3.2. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng từ cây giống 

nuôi cấy mô  

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím dƣới tán rừng từ 

cây giống nuôi cấy mô. 

- Trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống nuôi cấy mô 

- Chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống nuôi cấy mô. 

- Theo dõi, đánh giá mô hình trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây 

giống nuôi cấy mô. 

Số lƣợng cây giống: 1.900 cây 

Nguồn gốc cây giống: cây từ nội dung 2, sau 4 tháng trồng ở vƣờn ƣơm. 

Cây cao 30 - 40cm, có >3 lá, cây khỏe, không sâu bệnh. 

Số thí nghiệm: 02 thí nghiệm nghiên cứu về mật độ trồng; 02 công thức 

nghiên cứu về thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501. 

3.3.3. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới từ cây giống 

bằng phương pháp tách chồi   

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím trong nhà lƣới từ 

cây giống tách chồi. 

- Trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống tách chồi. 

- Chăm sóc mô hình Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống tách chồi.  

- Theo dõi, đánh giá mô hình trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây 

giống bằng phƣơng pháp tách chồi. 

Số lƣợng cây giống: 300 cây. 

Nguồn gốc cây giống: cây từ tách chồi đƣợc tạo ra nội dung nghiên cứu 1, 

sau 4 tháng trồng ở vƣờn ƣơm. Cây cao 30 - 40cm, có >3 lá, cây khỏe, không 

sâu bệnh. 

Số thí nghiệm: 01 thí nghiệm nghiên cứu về mật độ trồng; 01 công thức 

nghiên cứu về thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501. 

3.3.4. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới từ cây giống 

nuôi cấy nuôi cấy mô (100 m
2
) tại huyện Đình Lập. 

Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím trong nhà lƣới từ 

cây giống nuôi cấy mô. 
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- Trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống nuôi cấy mô. 

- Chăm sóc mô hình Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống nuôi cấy mô. 

- Theo dõi, đánh giá mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây 

giống nuôi cấy mô. 

Số lƣợng cây giống: 300 cây 

Nguồn gốc cây giống: cây từ nội dung 2, sau 4 tháng trồng ở vƣờn ƣơm. 

Cây cao 30 - 40cm, có >3 lá, cây khỏe, không sâu bệnh. 

Số thí nghiệm: 01 thí nghiệm nghiên cứu về mật độ trồng; 01 công thức 

nghiên cứu về thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501. 

3.4. Tập huấn kỹ thuật gây trồng Sa nhân tím  

 Tập huấn kỹ thuật gây trồng sa nhân tím (1 lớp 50 ngƣời) 

Thời gian 1 ngày tập huấn lý thuyết và tham quan mô hình 

4. Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

4.1. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống: 

 Các hoạt động nghiên cứu của đề tài sẽ đƣợc thiết kế mang tính hệ thống, 

bổ trợ cho nhau, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa tiến bộ kỹ thuật mới với 

kiến thức/kinh nghiệm truyền thống, kế thừa các nghiên cứu, ứng dụng của các 

công trình đã công bố trong và ngoài nƣớc để các kết quả thu đƣợc của đề tài đáp 

ứng mục tiêu nghiên cứu, đảm bảo tính khoa học và logic. Mặt khác, các phƣơng 

pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu cũng sẽ đƣợc tài liệu hóa một cách khoa 

học và hệ thống để có thể chuyển giao phổ biến nhân rộng đƣợc thuận lợi. 

Ngoài ra, các hoạt động cũng nhƣ phƣơng pháp thực hiện của đề tài phải 

đƣợc thực hiện trên cơ sở tập hợp, đánh giá các công trình nghiên cứu, các bài 

báo đã đƣợc công bố trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc để phân tích tìm ra 

những hạn chế cần khắc phục, đƣa ra nội dung nghiên cứu, công nghệ nghiên 

cứu phù hợp.   

- Tiếp cận từ nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

Đề tài dựa trên các phƣơng pháp, kỹ thuật nhân giống, thí nghiệm trồng 

trọt để từ đó xác định giải pháp, công nghệ có thể áp dụng đƣợc với cây Sa nhân 

tím trong điều kiện ở huyện Đình Lập - Lạng Sơn.  

Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Sa nhân tím Lạng Sơn 

trên cơ sở tổng quan các tài liệu liên quan đến từng biện pháp kỹ thuật kết hợp 

với việc kiểm chứng, điều chỉnh trên mô hình đối tƣợng nghiên cứu cụ thể. 
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- Tiếp cận cộng tác 

Do các đối tƣợng hƣởng dụng các kết quả đề tài có thể không có cùng mối 

quan tâm và mục đích, ví dụ các nhà khoa học chỉ cần quan tâm các kết quả 

mang tính khoa học, trong khi những nhà sản xuất lại chỉ quan tâm tới hiệu quả 

thực tế, ngƣời tiêu dùng lại chỉ quan tâm đến chất lƣợng và giá thành vv… ; vì 

vậy, các hoạt động nghiên cứu của đề tài phải đảm bảo tính gắn kết và phối hợp 

hài hòa giữa các bên hữu quan nhƣ các nhà khoa học, các nhà kinh doanh và 

ngƣời dân. Quán triệt cách tiếp cận này, đề tài phối hợp cộng tác với ngƣời dân 

trồng Sa nhân tím trên các xã thuộc địa bàn huyện Đình Lập, cơ quan quản lý 

nhà nƣớc và các cơ quan nghiên cứu để kết quả của đề tài đi vào thực tiễn sản 

xuất một cách nhanh nhất. 

- Tiếp cận lôgic 

 Trong quá trình bố trí thí nghiệm đến thực hiện các thí nghiệm phải xác 

định đƣợc mục tiêu, sản phẩm cần đạt, các hoạt động cần làm, đầu vào cần có và 

tạo cơ sở tốt cho giám sát đánh giá, thực hiện những điều chỉnh phù hợp trong 

quá trình thực hiện. 

- Tiếp cận trên cơ sở kế thừa 

 Đề tài kế thừa các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm sản xuất và chuyển 

giao công nghệ thực tế ở trong nƣớc nhằm thiết lập đƣợc quy trình kỹ thuật tốt 

nhất có thể, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phƣơng, mang tính thực tế và 

khả năng ứng dụng trong thực tiễn cao. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu nhân giống cây con bằng phương pháp 

tách chồi 

* Lựa chọn cây mẹ 

- Nhận biết giống cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu.)  

Đặc điểm: Cây cao 1,5-2m. Phiến lá cỡ 20- 30x3-5cm, nhẵn cả 2 mặt, 

cuống lá dài 5-7mm, lƣỡi lá dài 3,5 -5cm, nguyên; lá bẹ hình mác nhọn dài trên 

1,5cm.. Cụm hoa dạng bông. Các lá bắc hình mũi mác, dài 2-2,5x0,8- 1,1cm, lá 

bắc con dài 1-1,5cm, xẻ làm hai. Ống đài dài 1,7-2,2cm, phía trên chia thành 3 

răng ngắn. Ống tràng dài hơn đài, các thùy cỡ 1,3- 1,5x0,5-0,6cm. Cánh môi 

dạng thìa tròn cỡ 1,6- 2x1,8-2cm, màu trắng, gân giữa vàng, có 2 sọc đỏ 2 bên. 

Chỉ nhị dài 7-10mm, dài hơn bao phấn, mào chia 3 thùy rõ. Bầu hình bầu dục 

hay gần tròn, vòi nhụy lép dài 3-4mm. Quả hình trứng hay hình bầu dục rộng, cỡ 

1,7- 2,2x0,8-1,2cm, khi non màu nâu đỏ, khi chín màu tím nâu, vỏ quả có gai 



19 
 

mềm, nhọn bao phủ. - Sinh học và sinh thái: Mùa hoa tháng 4-6, mùa quả tháng 

6-8. Cây ƣa bóng, mọc hoang dƣới tán rừng ẩm, ở độ cao khoảng 700m. 

- Chọn cây mẹ có các tiêu chuẩn sau:  

+ Đúng giống.  

+ Đúng tuổi: 3-4 tuổi.  

+ Cây sinh trƣởng phát triển tốt: Cây cao 1,5 -2m, cây có số lá phát triển 

tốt > 6 lá, hai mặt lá bóng khỏe. 

+ Cây mẹ có chồi nhánh bánh tẻ đủ tiêu chuẩn tách làm hom giống. 

- Số cây mẹ sử dụng để tách hom: 2.500 cây 

* Tách chồi nhánh làm giống: 

- Chọn các chồi nhánh bánh tẻ có đƣờng kính từ 0,8- 1,3 cm, chiều dài > 

10cm, không sâu bệnh. 

- Thời điểm tách chồi: Trời mát.  

- Cách thực hiện tách chồi:  

    + Dùng tay nhổ từng nhánh hoặc dùng kìm cắt mẫu để cắt sát dƣới củ, 

giữ nguyên phần gốc. Dùng dao sắc cắt vát đầu hom nghiêng một góc 45
0
.  

    + Tỉa bớt lá, mỗi thân chồi chỉ để lại 1 - 2 lá, cắt 1/2 - 2/3 diện tích lá 

    + Xếp  các  hom chồi cùng  chiều  nhau,  bó 30 hom/bó;  

    + Dựng các bó hom liền nhau trên đất ẩm, dƣới tán cây; bên trên phủ 

bạt hay lá cây tƣơi để giữ ẩm trong khi chờ vận chuyển.  

* Tạo luống giâm chồi  

- Làm đất: đất cuốc sâu 25-30cm, làm nhỏ. 

- Phối trộn đất với phân hữu cơ, NPK và chất giữ ẩm (chia tỷ lệ: 0,5 kg 

phân hữu cơ, 0,05 kg NPK và 0,02 kg chất giữ ẩm cho 1 gốc chồi). 

- Lên luống: đất lên luống cao 20-30cm, rộng 1 - 1,2m, dài 4 - 5m, rãnh 

40cm; san phẳng; tƣới nƣớc đủ ẩm luống đất. 

- Xử lý luống đất bằng dung dịch KMnO4 0,3% trƣớc 24h cắm hom. 

- Phía trên luống giâm chồi có che lƣới đen. 

* Xử lý chồi và giâm chồi 

- Xử lý chồi:  

      + Pha dung dịch xử lý nấm VidenC 0,2% bằng nƣớc sạch; 
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     + Nhúng chồi ngập hoàn toàn vào dung dịch xử lý nấm VidenC 0,2% 

trong 30 giây; 

     + Rửa sạch chồi bằng nƣớc sạch, để ráo nƣớc. 

 - Giâm chồi:  

     + Cắm chồi đã xử lý vào luống: khoảng cách chồi 30cm x 30cm; sâu từ 

10-15cm. 

     + Dùng tay ấn nhẹ cho hom đứng vững, tránh làm xây xát hom. 

     + Tƣới phun nƣớc ngay sau khi giâm chồi. 

     + Che kín luống giâm chồi bằng nilon trong 1 tuần đầu, sau đó bỏ 

nilon che luống hom đi. 

* Chăm sóc chồi ở vƣờn ƣơm  

- Tƣới nƣớc:  

     Dùng ô doa hoặc vòi tƣới phun mƣa để tƣới giữ ẩm cho đất hoặc bầu; 

     Duy trì ẩm độ trong luống giâm hom từ 70-80%.  

    Tƣới vào buổi sáng, chiều mát.  

- Bón phân:  

     + Sau 20 ngày giâm chồi ở vƣờn ƣơm, tƣới thúc bằng phân bón lá đầu 

trâu MK 501 (2 g/l), chu kỳ tƣới: 20 ngày/lần. 

     + Sau 4 tuần giâm chồi ở vƣờn ƣơm, tƣới thúc bằng phân bón NPK 

đầu trâu (25-25-5 +TE) có nồng độ 0,5%, chu kỳ tƣới: 4 tuần/lần. 

- Phòng trừ sâu - bệnh hại: 

      + Thời kỳ cây từ 1-3 lá: phun phòng thuốc diệt nấm Anvil và thuốc trừ 

sâu secpa super định kỳ 1 tháng 1 lần. 

     + Thời kỳ hơn 3 lá: 2 tháng phun phòng 1 lần. 

- Số cây con nhân giống và theo dõi là: 3.000 cây. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Số cây sống; Số lá mới tạo thành; chiều cao cây.   

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Bằng phƣơng pháp thống kê, đo, đếm. 

4.2.2. Phương pháp tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhân giống cho Sa 

nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô 

- Giống chuyển giao: Sa nhân tím (Số 89/QĐ - BNN-TCLN ngày 10 

tháng 1 năm 2018 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp: Công nhận 

giống tiến bộ kỹ thuật đối với giống Sa nhân tím xuất xứ Sơn Long do trung tâm 
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nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu 

chọn tạo). Là sản phẩm của dự án " Phát triển và nâng cao chất lƣợng giống một 

số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao trong giai đoạn 

2011-2016" và vẫn tiếp tục nội dung này trong dự án giống "phát triển mội số 

loài lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp gđ 2016-2020". 

- Đơn vị chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 

- Địa điểm tổ chức chuyển giao: Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 

và Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng 

sản phẩm Lạng Sơn. 

- Đơn vị tiếp nhận chuyển giao: Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - 

công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm Lạng Sơn. 

- Nội dung chuyển giao: Quy trình khử trùng; pha hóa chất và môi trƣờng 

(vào mẫu, nhân chồi, ra rễ), cấy chuyển; huấn luyện cây mô, cấy vào bầu và 

chăm sóc cây con. 

Cụ thể phƣơng pháp thực hiện chuyển giao nhƣ sau: 

a. Tiếp nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật tạo mẫu sạch Sa nhân tím 

- Bên chuyển giao chuẩn bị trang thiết bị máy móc, hóa chất, dụng cụ cần 

thiết; 

- Bên nhận chuyển giao cử cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận quy trình kỹ thuật 

tạo mẫu sạch Sa nhân tím. 

- Bên chuyển giao chuẩn bị cây mẹ để lấy mẫu Sa nhân tím dùng cho 

chuyển giao qui trình kỹ thuật tạo mẫu sạch Sa nhân tím; 

+ Chuyển giao kỹ thuật chuẩn bị môi trƣờng vào mẫu; 

+  Chuyển giao kỹ thuật lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu; 

+ Chuyển giao kỹ thuật khử trùng tạo mẫu sạch mẫu Sa nhân tím; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cấy mẫu vào môi trƣờng nuôi cấy; 

+ Chuyển giao kỹ thuật thu thập số liệu tạo mẫu sạch. 

b. Tiếp nhận chuyển giao qui trình kỹ thuật nhân nhanh chồi in vitro 

- Bên chuyển giao chuẩn bị trang thiết bị máy móc, hóa chất, dụng cụ cần 

thiết; 

- Bên nhận chuyển giao cử cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận quy trình kỹ thuật 

nhân nhanh chồi in vitro; 

- Bên chuyển giao chuyển cho bên nhận chuyển giao 30 bình chồi Sa nhân 

tím đủ tiêu chuẩn để nhân nhanh chồi in vitro. 
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- Bên chuyển giao tập huấn, hƣớng dẫn lý thuyết và thực hành quy trình 

+ Chuyển giao kỹ thuật chuẩn bị môi trƣờng nhân nhanh chồi; 

+ Chuyển giao kỹ thuật lựa chọn bình mẫu đủ tiêu chuẩn để nhân nhanh 

chồi; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cắt chia mẫu để nhân nhanh chồi; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cấy mẫu vào môi trƣờng nhân nhanh chồi; 

 + Chuyển giao kỹ thuật thu thập số liệu nhân nhanh chồi Sa nhân tím; 

c.Tiếp nhận chuyển giao qui trình kỹ thuật tạo cây in vitro hoàn chỉnh 

- Bên chuyển giao chuẩn bị trang thiết bị máy móc, hóa chất, dụng cụ cần 

thiết; 

- Bên nhận chuyển giao cử cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận quy trình kỹ thuật 

tạo cây in vitro hoàn chỉnh; 

- Bên chuyển giao chuyển cho bên nhận chuyển giao 30 bình chồi Sa nhân 

tím đủ tiêu chuẩn để ra rễ tạo cây in vitro hoàn chỉnh. 

- Bên chuyển giao tập huấn, hƣớng dẫn lý thuyết và thực hành quy trình. 

+ Chuyển giao kỹ thuật chuẩn bị môi trƣờng ra rễ tạo cây in vitro hoàn 

chỉnh; 

+ Chuyển giao kỹ thuật lựa chọn bình mẫu đủ tiêu chuẩn để ra rễ tạo cây 

in vitro hoàn chỉnh; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cắt mẫu để cho ra rễ tạo cây in vitro hoàn chỉnh; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cấy mẫu vào môi trƣờng ra rễ tạo cây in vitro 

hoàn chỉnh; 

+ Chuyển giao kỹ thuật thu thập số liệu ra rễ tạo cây in vitro hoàn chỉnh 

Sa nhân tím; 

d. Tiếp nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật huấn luyện và ra cây ở vườn 

ươm 

- Bên chuyển giao chuẩn bị vƣờn ƣơm, dụng cụ cần thiết cho huấn luyện 

và ra cây ở vƣờn ƣơm; 

- Bên nhận chuyển giao cử cán bộ kỹ thuật để tiếp nhận quy trình kỹ thuật 

huấn luyện và ra cây ở vƣờn ƣơm; 

- Bên chuyển giao chuyển cho bên nhận chuyển giao 60 bình cây Sa nhân 

tím đủ tiêu chuẩn để huấn luyện và ra cây ở vƣờn ƣơm. 

- Bên chuyển giao tập huấn, hƣớng dẫn lý thuyết và thực hành quy trình. 
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+ Chuyển giao kỹ thuật huấn luyện cây và thu thập số liệu giai đoạn huấn 

luyện cây con. 

+ Chuyển giao kỹ thuật lựa chọn bình cây đủ tiêu chuẩn để ra cây ở vƣờn 

ƣơm 

+ Chuyển giao kỹ thuật rửa sạch cây Sa nhân tím in vitro và xử lý với 

thuốc diệt nấm; 

+ Chuyển giao kỹ thuật cấy cây vào bầu ở vƣờn ƣơm; 

+ Chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây con giai đoạn ở vƣờn ƣơm. 

 + Chuyển giao kỹ thuật thu thập số liệu giai đoạn trồng và chăm sóc cây 

con ở vƣờn ƣơm; 

e. Thực nghiệm nhân giống tại Trung Ứng dụng phát triển khoa học - công 

nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm Lạng Sơn.  

Bên chuyển giao cử cán bộ hƣớng dẫn thực nghiệm nhân giống tại tại 

Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản 

phẩm Lạng Sơn. 

4.3.3. Phương pháp xây dựng các mô hình trồng Sa nhân tím 

a. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng từ cây giống bằng 

phương pháp tách chồi (1.000 m2). 

Bƣớc1: Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím dƣới tán 

rừng từ cây giống tách chồi. 

Địa điểm cho xây dựng mô hình đƣợc lựa chọn trên cở sở khảo sát thực tế 

tại Đình Lập. Tuỳ từng điều kiện cụ thể mà mỗi mô hình gồm 1 đến 3 hộ gia 

đình gần nhau thuận tiện cho chăm sóc và theo dõi sinh trƣởng.  

Hộ đƣợc lựa chọn để tham gia xây dựng mô hình là những hộ có diện tích 

đất đủ điều kiện trồng cây Sa nhân tím dƣới tán rừng (từ 500 m
2
 trở lên); thực 

hiện nghiêm túc mọi hƣớng dẫn kỹ thuật của cán bộ thực hiện đề tài. Sau khi kết 

thúc đề tài mô hình đƣợc giao cho các hộ quản lý và khai thác. 

Thiết kế mô hình: 

   - Tuỳ từng vị trí xây dựng mô hình sẽ có thiết kế cụ thể.  

Bƣớc 2: Trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống tách chồi 

   - Đào hố, bón lót: đào hố với kích thƣớc 20 cm x 20 cm x 20 cm; lớp đất 

mặt để một bên, đất tầng đáy hố để một bên.  

   - Bón lót cho mỗi hố 0,5 kg phân hữu cơ + phân NPK 0,05 kg + chất giữ 

ẩm 0,02kg. Toàn bộ lƣợng phân lót trên đƣợc trộn đều với tầng đất mặt và lấp 
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hố. Lƣợng đất lấp hố cao hơn bề mặt hố từ 7 - 10 cm, dùng cọc thiết kế vƣờn 

đánh dấu tâm hố. 

- Thời vụ trồng: Trồng cây vào vụ xuân (tháng 3-5); 

- Nghiên cứu mật độ trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống tách 

chồi đƣợc thực hiện với 02 thí nghiệm: 

    + CT1: Mật độ trồng: 0,6 m x 0,6 m -  Số cây sử dụng 1400 cây. 

    + CT2: Mật độ trồng: 1,0 m x 1,0 m - Số cây sử dụng: 500 cây. 

Mỗi công thức thí nghiệm bố trí trồng 500 m2. 

- Cây giống: cây từ tách chồi đƣợc tạo ra từ mục 18.2.1.c, sau 4 tháng 

trồng ở vƣờn ƣơm. Cây cao 30 - 40cm, có >3 lá, cây khỏe, không sâu bệnh. 

- Cách trồng cây: đặt cây vào tâm hố sao cho cây đứng thẳng, lấp đất 

xung quanh gốc cây cho vừa chặt, san phẳng đất quanh gốc cây. 

- Tƣới nƣớc đủ ẩm cho cây. 

- Các chỉ tiêu thu thập: Số cây sống; Số lá mới tạo thành; chiều cao cây.   

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Bằng phƣơng pháp thống kê, đo, đếm. 

Theo dõi số liệu trong 20 tháng, 1 tháng thống kê số liệu 1 lần. 

- Phƣơng pháp tính toán số liệu: bằng các phần mềm chuyên dụng.  

- Các chỉ tiêu tính toán nhƣ sau:  

 + Tỷ lệ cây sống  (%) = số cây sống /số cây trồng ban đầu x 100; 

 + Chiều cao chồi tăng thêm (cm) = Chiều cao chồi đo lần sau - chiều cao 

chồi đo lần trƣớc; 

+ Số lá mới tăng thêm (lá) = Số lá đếm đƣợc lần sau - Số lá đếm đƣợc lần trƣớc.    

Bƣớc 3: Chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống tách chồi 

Chia 2 lô thí nghiệm (500 m
2
/lô) thành 10 ô nhỏ hơn, mỗi ô 50 m

2
.  

- Thí nghiệm nghiên cứu chế độ chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán 

rừng từ cây giống tách chồi đƣợc chúng tôi bố trí 02 công thức nghiên cứu về 

thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501 khác nhau: 

    + CT1: 60 ngày/ 1 lần; 

    + CT2:  không tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501; 

Mỗi công thức sử dụng 5 ô (mỗi ô 50 m
2
). 

- Các chỉ tiêu thu thập: Số cây sống; Số lá mới tạo thành; chiều cao cây.   



25 
 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Bằng phƣơng pháp thống kê, đo, đếm. 

- Theo dõi số liệu trong 20 tháng, 1 tháng thống kê số liệu 1 lần. 

- Phƣơng pháp tính toán số liệu: bằng các phần mềm chuyên dụng.  

- Các chỉ tiêu tính toán nhƣ sau:  

+ Tỷ lệ cây sống  (%) = số cây sống /số cây trồng ban đầu x 100; 

+ Chiều cao chồi tăng thêm (cm) = Chiều cao chồi đo lần sau - chiều cao 

chồi đo lần trƣớc; 

+ Số lá mới tăng thêm (lá) = Số lá đếm đƣợc lần sau - Số lá đếm đƣợc lần trƣớc. 

b. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng từ cây giống nuôi 

cấy nuôi cấy mô  

Các bƣớc tiến hành và phƣơng pháp nghiên cứu tƣơng tự mục a 

c. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới từ cây giống tách chồi 

Bƣớc1: Khảo sát, lựa chọn địa điểm trồng mô hình Sa nhân tím trong nhà 

lƣới từ cây giống tách chồi 

- Địa điểm cho xây dựng mô hình đƣợc lựa chọn trên cở sở khảo sát thực 

tế tại Đình Lập. 

- Hộ đƣợc lựa chọn để tham gia xây dựng mô hình là những hộ có diện 

tích đất đủ điều kiện trồng cây Sa nhân tím ở nhà lƣới (100 m
2
); thực hiện 

nghiêm túc mọi hƣớng dẫn kỹ thuật của cán bộ thực hiện đề tài. Sau khi kết thúc 

đề tài mô hình đƣợc giao cho các hộ quản lý và khai thác. 

Bƣớc 2: Trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống tách chồi 

- Thời vụ trồng: Trồng cây vào vụ xuân (tháng 3-5); 

- Mật độ trồng: 0,6 m x 0,6 m; Số cây sử dụng: 300 cây. 

- Đào hố, bón lót:  

     + Đào hố: với kích thƣớc 20 cm x 20 cm x 20 cm; lớp đất mặt để một 

bên, đất tầng đáy hố để một bên.  

     + Bón lót và lấp hố: cho mỗi hố 0,5 kg phân hữu cơ + phân NPK 0,05 

kg + chất giữ ẩm 0,02kg. Toàn bộ lƣợng phân lót trên đƣợc trộn đều với tầng đất 

mặt và lấp hố. Lƣợng đất lấp hố cao hơn bề mặt hố từ 7 - 10 cm, dùng cọc thiết 

kế vƣờn đánh dấu tâm hố. 

- Cây giống: cây từ tách chồi sau 4 tháng trồng ở vƣờn ƣơm. Cây cao 30 - 

40cm, có >3 lá, cây khỏe, không sâu bệnh. 
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- Cách trồng cây: đặt cây vào tâm hố sao cho cây đứng thẳng, lấp đất 

xung quanh gốc cây cho vừa chặt, san phẳng đất quanh gốc cây. 

- Tƣới nƣớc đủ ẩm cho cây. 

Bƣớc 3: Chăm sóc mô hình Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống tách chồi 

 - Sử dụng chế độ chăm sóc phù hợp nhất đối với cây giống tách chồi giai 

đoạn vƣờn ƣơm. 

- Các chỉ tiêu thu thập: Số cây sống; Số lá mới tạo thành; chiều cao cây.   

- Phƣơng pháp thu thập số liệu: Bằng phƣơng pháp thống kê, đo, đếm. 

Theo dõi số liệu trong 20 tháng, 1 tháng thống kê số liệu 1 lần. 

- Phƣơng pháp tính toán số liệu: bằng các phần mềm chuyên dụng.  

Các chỉ tiêu tính toán nhƣ sau:  

    + Tỷ lệ cây sống  (%) = số cây sống /số cây trồng ban đầu x 100; 

    + Chiều cao chồi tăng thêm (cm) = Chiều cao chồi đo lần sau - chiều 

cao chồi đo lần trƣớc; 

    + Số lá mới tăng thêm (lá) = Số lá đếm đƣợc lần sau - Số lá đếm đƣợc 

lần trƣớc. 

d. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới từ cây giống nuôi 

cấy mô  

Các bƣớc tiến hành và phƣơng pháp nghiên cứu tƣơng tự mục c 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

1. Kết quả nghiên cứu khoa học 

1.1. Nghiên cứu nhân giống cây con bằng phương pháp tách chồi 

Nhân giống Sa nhân tím bằng phƣơng pháp tách chồi bao gồm những 

bƣớc sau: 

- Lựa chọn cây mẹ tách chồi 

- Xây dựng vƣờn ƣơm 

- Tách chồi nhánh làm giống 

- Xử lý chồi và giâm chồi 

- Chăm sóc chồi ở vƣờn ƣơm 

1.1.1. Lựa chọn cây mẹ tách chồi 

Trên cơ sở thực tiễn ở địa bàn huyện Đình Lập, đơn vị tiến hành lập tuyến 

điều tra, khảo sát trên địa bàn 4 xã: xã Kiên Mộc, xã Bắc Xa, Xã Thái Bình, xã 
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Đình Lập nhƣ sau: 

Trên mỗi xã đoàn điều tra chia 3 tổ, mỗi tổ một tuyến triều tra, cụ thể: 

- Xã Kiên Mộc:  

+ Tuyến 1: Bản Hang – Bản Có – Bản Tùm 

+ Tuyến 2: Khau Đin – Pắc Thút – Bản Lự 

+ Tuyến 3: Bản Pè – Bản Chạo 

- Xã Bắc Xa: 

+ Tuyến 1: Bản Văn – Tẩn Lầu – Nà Thuộc 

+ Tuyến 2: Bản Quầy – Bản Hang 

+ Tuyến 3: Bản Mạ 

- Xã Thái Bình: 

+ Tuyến 1: Khe Đa I – Ke Đa II 

+ Tuyến 2: Khe Cháy – Bản Piềng 

- Xã Đình Lập: 

+ Tuyến 1: Phật Chỉ - Kéo Khuế 

+ Tuyến 2: Bình Chƣơng – Pò Tấu – Khe Vuồng 

+ Tuyến 3: Kim Quán – Tà Hón – Nà Pá. 

Trên địa bàn huyện Đình Lập qua điều tra khảo sát tại các xã trên phát 

hiện 2 loại Sa nhân: Sa nhân tím (Amomun longiligilare), Sa nhân trắng 

(Amomun villosum). Phân bố trong rừng tự nhiên, tập trung chủ yếu tại rừng tự 

nhiên nghèo kiệt với tần suất 100% trên các tuyến điều tra. Cây phân bố lẻ tẻ, bị 

khai thác nhiều, sa nhân xuất hiện phần lớn ở các khe suối, phát triển rất tốt, vì 

thời gian điều tra trùng với thời gian đậu quả nên có thể nhận thấy, sản lƣợng 

quả của Sa nhân tím trên rừng tự nhiên không cao, một số nơi mất độ tàn che 

nên cây phát triển kém. Trong quá trình điều tra nhận thấy số lƣợng loài Sa nhân 

tím chiếm chủ yếu chúng tập trung tại xã Kiên Mộc và Bắc Xa.  

Tình trạng gây trồng: Hiện tại cây sa nhân tím đã đƣợc trồng trên cả 4 xã 

điều tra. Vì giá thành của Sa nhân những năm gần đây cao nên ngƣời dân đã có 

ý thức trồng Sa nhân nhƣng diện tích trồng còn manh mún, đa số nguồn giống là 

lợi dụng khai thác từ rừng tự nhiên nên khối lƣợng còn ít, không chủ động 

nguồn giống, về lâu dài tác động đến rừng tự nhiên làm mất kết cấu rừng.  

Căn cứ vào kết quả điều tra, ban quản lý đề tài đã lựa chọn địa điểm lấy 

cây mẹ tách chồi ở tại Xã Kiên Mộc. 
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Qua khảo sát điều tra đã chọn đƣợc 2.500 cây mẹ để sử dụng. Trong đó: 

Số cây dùng để tách chồi: 2.200 cây, số cây dùng để tạo mẫu nhân giống invitro 

là 300 cây. Cây mẹ lựa chọn tách chồi đều đáp ứng đƣợc các tiêu chí nhƣ: Cây 

3-4 tuổi, sinh trƣởng phát triển tốt: Cây cao 1,5 -2m, cây có số lá phát triển tốt > 

6 lá, hai mặt lá bóng khỏe. Sau khi chọn cây mẹ tách chồi, đánh dấu cây mẹ 

đƣợc chọn bằng giây nilon đỏ buộc trên thân cây. Tiến hành phát dọn thực bì, 

làm vệ sinh khu vực lựa chọn, phun thuốc diệt nấm trƣớc 20 ngày, đợi thời tiết 

thuận lợi tiến hành tách chồi. 

1.1.2. Xây dựng vườn ươm 

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2018, Tổ thực hiện đã tiến hành khảo 

sát, lựa chọn địa điểm và xây dựng vƣờn ƣơm cây Sa nhân tím: Vƣờn ƣơm đƣợc 

xây dựng ở những nơi thuận tiện đi lại, có nguồn nƣớc để tƣới thƣờng xuyên. 

Không bị trũng nƣớc, hạn chế những nơi chăn thả gia súc, động vật nuôi. Căn cứ 

các tiêu chí trên, địa điểm xây dựng vƣờn ƣơm lƣới đƣợc lựa chọn tại Hợp tác 

xã dịch vụ nông lâm nghiệp Phong Vân, Thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập. 

Vƣờn ƣơm có diện tích 60 m
2
, đƣợc xây dựng bằng cọc bạch đàn có chiều 

cao 3,0 m. Phía trên sử dụng cây tre có đƣờng kính từ 3-4 cm và dây thép buộc 

không han gỉ để tạo giá đỡ phần lƣới đen phủ ở trên.  

Lƣới đen phủ trên: Cây Sa Nhân là cây ƣa ẩm, hơi ƣa sáng và chịu bóng, 

thích hợp với độ che tán từ 10 - 60%. Vì vậy, vƣờn ƣơm giống cây Sa Nhân phải 

thiết kế hệ thống lƣới chống nắng (lƣới đen). Trên thị trƣờng có nhiều loại có 

khả năng chống nắng 10%, 30%, 50% và 70%. Nhƣng phù hợp nhất là loại lƣới 

đen chống nắng 50%, nên tổ thực hiện lựa chọn loại che này. 

Nhiệt độ và độ thông thoáng: cây Sa Nhân thích hợp nhất với nhiệt độ từ 

16-34 
o
C (nhiệt độ tuyệt đối có thể từ 9 - 47

o
C). Nhiệt độ trung bình năm của 

khu vực nghiên cứu khoảng 23
0
C rất thích hợp cho sa nhân phát triển. Vì vậy, 

vƣờn ƣơm cây Sa Nhân để thoáng và chỉ che chắn động vật phá hoại mà không 

cần đến hệ thống đèn sƣởi cho cây giống. Sử dụng lƣới cƣớc để bao xung quanh 

chiều cao lƣới 1,5m. Cửa vƣờn ƣơm để ở vị trí thuận tiện đi lại và tƣới nƣớc. 

Sau khi nhà lƣới đã xây dựng xong tiến hành tạo luống giâm chồi:  

Làm đất: Đất cuốc sâu 25-30cm, làm nhỏ. 

Phối trộn đất với phân hữu cơ, NPK và chất giữ ẩm (chia tỷ lệ: 0,5 kg 

phân hữu cơ, 0,05 kg NPK và 0,02 kg chất giữ ẩm cho 1 gốc chồi). 

Lên luống: đất lên luống cao 20-30cm, rộng 1 - 1,2m, dài 4 - 5m, rãnh 

40cm; san phẳng, thiết kế sao cho nƣớc đƣợc thoát dễ dàng, không bị ứ đọng; 
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tƣới nƣớc đủ ẩm luống đất. Xử lý luống đất bằng dung dịch KMnO4 0,3% trƣớc 

24h cắm hom. 

Từ 17 đến 18 tháng 8 năm 2018 tiến hành mua đất, sàng lọc, xử lí đất 

đóng bầu, thuê kĩ thuật viên hỗ trợ đóng bầu. Kết quả đã hoàn thành 3.000 bầu 

đất (túi bầu kích thƣớc 12 x 18 cm), sau khi đóng, xếp bầu đất vào luống. 

1.1.3. Tách chồi nhánh làm giống 

Ngày 13-16/8/2018 thực hiện tách chồi: Lựa chọn chồi tách từ số 2.200 

cây mẹ vừa lấy, chọn các chồi nhánh bánh tẻ có đƣờng kính từ 0,8- 1,3 cm, 

chiều dài > 40cm, không sâu bệnh. Tổng số chồi đƣợc tách là 3.800 chồi.( Điều 

kiện tách chồi là chồi có chiều cao lớn hơn 10cm nhƣng do thời điểm tách chồi 

lựa chọn trùng với thời điểm đậu quả nên ban quản lý đề tài dời thời gian tách 

chồi muộn so với dự kiến hơn 1 tháng vì thế chiều dài chồi tách đƣợc lớn hơn 

40cm). 

Kỹ thuật tách chồi: Tách chồi lúc thời tiết râm mát. Căn cứ vào điều kiện 

thời tiết thuận lợi, đoàn điều tra thực hiện tách chồi vào các ngày 13-16/9/2018. 

Dùng tay nhổ từng nhánh hoặc dùng kìm cắt mẫu để cắt sát dƣới củ, giữ nguyên 

phần gốc. Dùng dao sắc cắt vát đầu hom nghiêng một góc 45
0
.  Tỉa bớt lá, mỗi 

thân chồi chỉ để lại 1 - 2 lá, cắt 1/2 - 2/3 diện tích lá. 

 

 

 

 

Hình 1:  chuẩn bị đất làm nhà lƣới giâm chồi 
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Xếp  các  hom chồi cùng chiều  nhau,  bó 30 hom/bó; Dựng các bó hom 

liền nhau trên đất ẩm, dƣới tán cây; bên trên phủ bạt và lá cây tƣơi để giữ ẩm 

trong khi chờ vận chuyển. 

 

 

 

 

Hình 2: Chồi đã đƣợc tách và vận chuyển về vƣờn ƣơm 
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1.1.4. Xử lý chồi và giâm chồi 

+ Xử lý chồi: Pha dung dịch xử lý nấm VidenC 0,2% bằng nƣớc sạch; 

Nhúng chồi ngập hoàn toàn vào dung dịch xử lý nấm VidenC 0,2% trong 30 

giây; Rửa sạch chồi bằng nƣớc sạch, để ráo nƣớc. 

 + Giâm chồi: Cắm chồi đã xử lý vào bầu tại các luống:  sâu từ 10-15cm. 

Dùng tay ấn nhẹ cho hom đứng vững, tránh làm xây xát hom. Tƣới phun nƣớc 

ngay sau khi giâm chồi. Che kín luống giâm chồi bằng nilon trong 1 tuần đầu, 

sau đó bỏ nilon che luống hom đi.  

1.1.5. Chăm  sóc chồi ở vườn ươm 

Thực hiện tƣới nƣớc ngày 1 lần bằng bình Ô roa, duy trì độ ẩm ở luống 

giâm từ 70-80%.  

Tùy theo điều kiện thời tiết sẽ tƣới vào buổi sáng hoặc lúc chiều mát. 

 Bón phân: Sau 20 ngày giâm chồi ở vƣờn ƣơm, tƣới thúc bằng phân bón 

lá đầu trâu MK 501 (2 g/l), chu kỳ tƣới: 20 ngày/lần. Sau 4 tuần giâm chồi ở 

vƣờn ƣơm, tƣới thúc bằng phân bón NPK đầu trâu (25-25-5 +TE) có nồng độ 

0,5%, chu kỳ tƣới: 4 tuần/lần. 

Thời kỳ cây từ 1-3 lá: phun phòng thuốc diệt nấm Anvil và thuốc trừ sâu 

secpa super định kỳ 1 tháng 1 lần.Thƣờng xuyên phải làm cỏ cho vƣờn ƣơm. 

Sau khi tiến hành đúng các khâu kỹ thuật của quá trình nhân giống cây 

con bằng phƣơng pháp tách chồi theo dõi tình hình sinh trƣởng của cây giống 

thu đƣợc kết quả nhƣ bảng sau: 

Bảng 2: Tình hình sinh trƣởng của cây giống Sa nhân tách chồi 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số cây 

mọc lá 

mầm 

(cây) 

Số lá mầm 

mọc thêm 

trung bình 

trên 1 cây 

(lá) 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Chiều 

cao cây 

trung 

bình 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Ghi 

chú 

1 19/8 - 

20/8/2018 

Trồng   

2 20-8 đến 

02/10/2018 

Thời gian nảy mầm 20- 40 ngày   

3 17/10/2018 Tốt 150 1 3.690 15 97,1   
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4 19/11/2018 Tốt 630 1 3.590 25 94,5   

5 18/12/2018 Tốt 1910 1 3.295 32 86,7   

6 18/01/2019 Tốt 1740 1 3.182 40 83,7   

7 18/02/2019 Tốt 2895 1 3.142 46 82,7   

8 19/3/2019 Tốt 3112 1 3.112 55 81,9   

Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian nảy mầm của cây từ 20 đến 40 

ngày. Sau khi cây nảy chồi mới chồi chính (cây mẹ) bị lụi dần. Sau thời gian 

chăm sóc tại vƣờn ƣơm, cây Sa nhân đạt chiều cao trung bình là 55 cm có từ 5 – 

6 lá, bên cạnh đó, một số nhánh chính khi tách còn non tiếp tục sinh trƣởng đạt 

chiều cao 80 – 100 cm, mỗi bầu có từ 1 đến 4 nhánh/chồi. 

Qua bảng 2 có thể nhận thấy giống cây Sa nhân tách chồi theo dõi từ 

tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 có tình hình sinh trƣởng trong vƣờn ƣơm khá 

tốt, số cây ban đầu đem trồng 3800 cây, số cây còn sống sau 6 tháng 3.112 cây 

tỷ lệ cây sống cao trung bình đều đạt trên 81,9%, số lá mọc thêm trung bình từ 

1-2 lá. Nhƣ vậy kết quả nhân giống sa nhân bằng chồi rất khả quan và đủ điều 

kiện để xuất vƣờn phục vụ cho mô hình trồng Sa nhân dƣới tán rừng và trong 

nhà lƣới. 

1.2. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhân giống cho Sa nhân tím 

bằng phương pháp nuôi cấy mô 

 Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất 

lƣợng sản phẩm Lạng Sơn đã cử 2 cán bộ tiếp nhận quy trình chuyển giao công 

nghệ từ Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8- Chƣơng Dƣơng Độ, Hoàn 

Kiếm - Hà Nội. Nội dung chuyển giao đƣợc tiến hành theo đúng hợp đồng ký kết 

giữa ba bên về các quy trình kỹ thuật và sản phẩm cây giống để tiến hành thực hiện 

các công đoạn tiếp theo của dự án nghiên cứu. 

* Quy trình kỹ thuật tạo mẫu sạch bệnh: 

Vật liệu nhân giống là các chồi rễ lấy từ các cây Sa nhân tím 

SNT.HB.18.01 đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là 

giống tiến bộ kỹ thuật, do Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ chuẩn bị 

trƣớc. 

Các bƣớc tiếp nhận chuyển giao quy trình kỹ thuật tạo mẫu Sa nhân tím 

sạch bệnh gồm: 
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- Chuẩn bị môi trường vào mẫu 

Môi trƣờng vào mẫu đƣợc sử dụng là môi trƣờng MS (Murashige and 

Skoog, 1962).  

Pha môi trƣờng vào mẫu, đổ vào các lọ thủy tinh sau đó đem hấp khử 

trùng ở nhiệt độ 121
o
C, áp suất 1atm.  

Môi trƣờng sau khi hấp khử trùng đƣợc bảo quản trong phòng vô trùng để 

thực hiện các bƣớc cấy mẫu. 

-  Lấy mẫu và xử lý sơ bộ mẫu 

Mẫu vật là các đoạn chồi rễ dài 3-5cm có mắt ngủ lấy từ cây 6 tháng tuổi 

trở lên, mẫu đƣợc lấy vào buổi sáng những ngày trời nắng, tạnh ráo không có 

mƣa. Mẫu vật đƣợc rửa dƣới vòi nƣớc chảy bằng chổi lông mềm. Mẫu tiếp tục 

đƣợc lắc trong bình tam giác 500ml bằng xà phòng trong 3 phút và rửa lại dƣới 

vòi nƣớc chảy từ 5-7 lần, tráng lại bằng nƣớc cất vô trùng 

Phòng cấy phải đƣợc vệ sinh sạch sẽ và xử lý khử trùng bằng foocmon 

trong vòng 24h sau đó mở cửa để foocmon bay hơi hết ra ngoài, box cấy đƣợc 

lau sạch bằng cồn 70
o
, bật đèn tím (uv) trong vòng 30 phút trƣớc khi cấy. Các 

dụng cụ nhƣ pank, dao, kéo, nƣớc cất...đều đƣợc hấp vô trùng ở nhiệt độ 121
o
C, 

áp suất 1atm trong 20 phút. 

- Khử trùng tạo mẫu Sa nhân tím sạch: các nguyên vật liệu cần chuẩn bị: 

xà phòng: dùng để làm sạch các bụi bẩn, các vật ngoại lai; cồn 70
o
; thuỷ ngân 

0,1%; nƣớc cất vô trùng. 

Mẫu đƣợc khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong thời gian 8-10 

phút, tráng lại bằng nƣớc cất vô trùng 5-6 lần. Dùng panh, dao cắt từng đoạn 

mẫu với chiều dài 2-3cm có từ 1-2 mắt ngủ rồi cấy vào môi trƣờng MS cơ bản, 

các thao tác đƣợc thực hiện trong tủ cấy vô trùng, phải thao tác nhanh để hạn 

chế sự mất nƣớc của mẫu vật.  

- Cấy mẫu vào môi trường: mẫu cấy sau khi khử trùng xong đƣợc cấy vào 

môi trƣờng đã chuẩn bị sẵn, mỗi lọ môi trƣờng chỉ cấy một mẫu duy nhất, thao 

tác cấy phải nhanh và chính xác để hạn chế sự lây nhiễm vi sinh vật. 

-Theo dõi và ghi chép số liệu: các lọ đã cấy mẫu đƣợc chuyển vào phòng 

nuôi cây trong điều kiện ánh sáng 2500 - 3000 lux, nhiệt độ phòng nuôi 25
o
C, 

Quan sát theo dõi hàng ngày để loại bỏ những mẫu bị chết và mẫu bị nhiễm. 

* Quy trình nhân nhanh chồi Invitro: 

- Chuẩn bị môi trường nhân nhanh chồi: Môi trƣờng tái sinh chồi ban đầu 

là MS (môi trƣờng Murashige và Skooge, 1962) có bổ sung BAP (Benzyl Amino 

Purine) 0,5 mg/lít + đƣờng sacharo 30 g/lít + thạch agar 5,5g/lít, điều chỉnh pH 5,8.  

Môi trƣờng đựng trong bình thủy tinh và hấp khử trùng ở nhiệt độ 121
o
C, 

áp suất 1atm trong 20 phút, sau đó chuyển vào phòng vô trùng để từ 1-3 ngày. 
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- Lựa chọn bình mẫu đủ tiêu chuẩn: Sau 40-45 ngày cụm chồi non đƣợc 

hình thành và đạt chiều cao 3-3,5cm, cắt chồi và cấy chuyển sang môi trƣờng 

nhân nhanh chồi. Lựa chọn các bình mẫu không bị nhiễm, không bị các hiện 

tƣợng nhƣ hóa nâu, thủy tinh hóa...mẫu có màu xanh và liền vết cắt. Các bình 

mẫu đƣợc lau bằng cồn 70
o
 trƣớc khi đƣợc đƣa vào phòng cấy. 

- Cắt mẫu và cấy mẫu để nhân nhanh chồi: Dùng dao sắc tách cụm chồi 

mới này thành từng cụm nhỏ (2-3 chồi/cụm), cắm ngập 1/3 cụm chồi nhỏ 

(khoảng 3-5mm) vào môi trƣờng nhân chồi theo phƣơng thẳng đứng hoặc nằm 

nghiêng. Trƣớc khi cấy phải khử trùng panh gắp trên lửa đèn cồn. Cấy xong đậy 

bình bằng nút bông.  

+ Các bình chồi đƣợc đặt trên giàn có điều kiện nhƣ sau: Chiếu sáng cƣờng 

độ 300-500 lux, 8 giờ/ngày trong 15 ngày đầu sau cấy; Chiếu sáng cƣờng độ từ 

2500-3000 lux, 8 giờ/ngày trong 25-30 ngày sau; Cứ 40-45 ngày cấy chuyển một 

lần cho đến lúc đủ lƣợng chồi cần thiết.  

Thƣờng xuyên theo dõi để loại bỏ bình cây bị nhiễm hỏng. 

 * Quy trình kỹ thuật tạo cây hoàn chỉnh: 

- Chuẩn bị môi trường: Môi trƣờng tạo rễ là môi trƣờng MS có bổ sung 

30g/lít đƣờng sacharo, 6g/lít thạch Agar và 1mg/lít IBA. Môi trƣờng sau khi đổ 

vào bình thủy tinh, đậy nút bông và hấp khử trùng ở nhiệt độ 121
o
C, áp suất 1atm 

trong 20 phút, sau đó chuyển vào phòng vô trùng để từ 1-3 ngày trƣớc khi cấy. 

- Chọn bình mẫu để ra rễ tạo cây Invitro hoàn chỉnh: Chọn bình mẫu đủ 

ngày cấy nhân nhanh, không bị nhiễm để cấy tạo rễ. 

- Sau 15-20 ngày trong môi trƣờng cảm ứng rễ, rễ bắt đầu xuất hiện. Khi 

chồi đạt chiều cao từ 5-7cm thẳng, khoẻ mạnh có từ 3-5 rễ và chiều dài rễ ≥ 3cm.  

- Mật độ cấy trung bình 20-30 chồi/bình ra rễ. 

- Bình nuôi cây đƣợc nuôi dƣỡng trong điều kiện ánh sáng 2500-3000 lux, 

thời gian chiếu sáng là 10giờ/ngày.  

 * Quy trình kỹ thuật huấn luyện cây và ra cây ở vƣờn ƣơm: 

- Sau 30 ngày cấy trong bình ra rễ, các bình nuôi cây đƣợc chuyển ra khu 

vực huấn luyện trong điều kiện nhiệt độ 27± 2
o
C, ánh sáng 5000-10000 lux. 

Thời gian huấn luyện 8-10 ngày để cây quen dần với điều kiện tự nhiên sau đó 

tiến hành cấy cây vào bầu đất hoặc luống cát sông.  

Bƣớc 1: Ra ngôi và chăm sóc cây con 

- Chuẩn bị bầu đất:  

Bầu có kích thƣớc 9x13cm, thành phần ruột bầu gồm: đất mầu 70% + 

27% hỗn hợp (mùn cƣa, than trấu, xơ dừa băm nhỏ) + 3% phân chuồng hoai hoặc 

phân cam-pốt (thành phần ruột bầu có thể thay đổi theo từng nơi).  

- Bầu đất đƣợc xếp thành luống, chiều rộng của luống từ 80-100cm tùy 

thuộc vào địa hình với số lƣợng khoảng 500-550 bầu/m
2
. 
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- Khử trùng bầu đất bằng dung dịch thuốc tím (KMnO4) 0,5% trƣớc khi 

cấy cây từ 1-2 ngày hoặc bằng dung dịch Viben C 0,5% phun 10 lít cho 100m
2
. 

Bƣớc 2:  Cấy cây:  

- Cây mầm đƣợc lấy ra từ bình ra rễ, rửa hết thạch bằng nƣớc sạch trƣớc 

khi cấy. Cây con có thể đƣợc cấy vào bầu đất hoặc trên luống cát.  

- Cấy cây vào bầu đất: Dùng que cấy cắm vào giữa bầu một lỗ có độ sâu 2-

3cm sao cho tƣơng ứng với chiều dài của rễ, cắm cây mầm theo phƣơng thẳng 

đứng vào lỗ có trên bầu (không đƣợc làm cong rễ, hoặc để cho rễ lồi lên trên mặt 

bầu, khi cấy hạn chế làm đứt gãy rễ chính), sau đó ấn nhẹ xung quanh gốc để rễ 

cây tiếp xúc với đất, cấy đến đâu dùng ô doa hoặc bình phun tƣới nhẹ đến đó, liều 

lƣợng tƣới 2 lít/m
2
 bề mặt luống. 

- Cấy cây vào luống cát: Trƣớc khi cấy 1-2 ngày, luống cát cần phải đƣợc 

xử lý dung dịch Viben C 0,5% hoặc dung dịch thuốc tím (KMnO4) 0,5% . 

- Cây mầm đƣợc cấy vào luống cát (hàng cách hàng 3-4cm, cây cách cây 

2,5-3,0cm). 

Bƣớc 3: Chăm sóc cây con 

Trƣờng hợp cây đƣợc cấy vào luống cát: 

- Che kín luống cây bằng nilon, lớp trên đƣợc che bằng lƣới đen có độ che 

sáng 75% trong vòng 10 ngày đầu. 

- Sau 30 ngày có thể cấy cây ra bầu đất và chăm sóc tại vƣờn ƣơm đến khi 

cây con đủ tiêu chuẩn xuất vƣờn.  

Trƣờng hợp cây đƣợc cấy vào bầu đất: 

- Che kín luống cây bằng nilon, phía trên đƣợc che bằng lƣới đen có độ 

che sáng 50% trong 10-12 ngày đầu.  

- Sau 30 ngày dỡ toàn bộ nilon và lƣới đen để cây thích nghi với điều kiện 

tự nhiên.  

- Chế độ tƣới: Trong thời gian 12-14 ngày đầu, dùng bình phun hay dàn 

phun sƣơng tƣới từ 4-5 lần/ ngày, khi cây ổn định số lần tƣới giảm dần (tuỳ từng 

điều kiện thời tiết mà điều chỉnh chế độ tƣới cho phù hợp).  

- Chế độ bón phân: Sau khi cấy cây khoảng 20 ngày bắt đầu tƣới thúc 

bằng hỗn hợp NPK (5:10:3), nồng độ 0,5%, liều lƣợng 3 lít/m
2
 (tƣới vào lúc trời 

râm mát), sau đó phải tƣới rửa lại bằng nƣớc sạch và cứ 1 tháng tƣới thúc 1 lần 

đến khi chiều cao cây đạt 15-20cm thì ngừng tƣới. 

-  Phòng trừ sâu bệnh ở vƣờn ƣơm: Phun dung dịch Viben C 0,3% (phun 

10 lít/100m
2
) 7 ngày/lần để phòng ngừa nấm bệnh. 

* Đánh giá chung:  

Kết quả thực hiện chuyển giao hai bên đã bàn giao toàn bộ lý thuyết và 

hƣớng dẫn thực hành các quy trình nhân giống Sa nhân tím bằng phƣơng pháp 

nuôi cấy mô. 
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Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ Hà Nội đã cung cấp đầy đủ sản 

phẩm gồm 2.500 cây Sa nhân tím nuôi cấy mô giống SHT. HB.18.01 sinh 

trƣởng phát triển tốt đủ điều kiện xuất vƣờn là nguồn giống đƣa vào trồng mô 

hình dƣới tán rừng và trong nhà lƣới, và 30 bình giống gốc Sa nhân tím SNT. 

HB.18.01 đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống 

tiến bộ kỹ thuật bàn giao cho Trung tâm ứng dụng phát triển khoa học - công 

nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm  để tiếp tục nhân nhanh và phục vụ ra 

cây tại vƣờn của trung tâm. Từ  30 bình giống gốc này Trung tâm ứng dụng phát 

triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm đã tiến hành nhân 

nhanh và thực nghiệm ra cây đại trà ở vƣờn ƣơm. Tháng 5 năm 2020, trung tâm đã 

ra thử nghiệm 50 cây, kết quả theo dõi cho thấy tỷ lệ sống đạt 90%, cây sinh trƣởng 

phát triển tốt. Cuối năm 2020, trung tâm tiến hành ra cây đại trà  (420 cây) và đang 

tiến hành chăm sóc đảm bảo tỷ lệ cây sống theo quy định. Tỷ lệ sống trên 90% cây 

sinh trƣởng phát triển tốt. Sau khi tiếp nhận chuyển giao, Trung tâm Ứng dụng, 

phát triển khoa học công nghệ và đo lƣờng chất lƣợng sản phẩm đã làm chủ 

đƣợc quy trình công nghệ nhân giống cây Sa nhân tím bằng phƣơng pháp nuôi 

cấy mô tế bào. 

Ngoài ra trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ thƣờng xuyên theo chức năng, 

Trung tâm đã triển khai xây dựng 02 mô hình trồng Sa nhân tím nuôi cấy mô tại xã 

Nam Quan, huyện Lộc bình với quy mô 1.000 cây/mô hình. Hiện nay cây sau 3 

tháng trồng đạt tỉ lệ sống 95%, cây cao khoảng 60cm, đẻ 4 đến 5 nhánh.  

Một số hình ảnh tại trung tâm ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và 

đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm Lạng Sơn 

   

 

 

Hình 3: Mẫu làm sạch đƣợc đƣa vào vật liệu nuôi cấy 
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Hình 4: Mẫu chuyển sang môi trƣờng tạo rễ 
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Hình 5: Mẫu đƣợc chuyển sang môi trƣờng nhiệt độ phòng 

 

1.3. Xây dựng các mô hình trồng sa nhân tím 

1.3.1. Mô hình trồng sa nhân tím dưới tán rừng bằng cây giống tách chồi 

Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 4 năm 2019, tổ thực hiện đề tài tiến hành 

khảo sát địa điểm thực hiện trồng mô hình trên cơ sở phân bố tự nhiên của loài Sa 

nhân trên địa bàn huyện Đình Lập tại 4 xã: Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa và xã 

Đình Lập, khảo sát vị trí địa lý, diện tích, trạng thái rừng và nhu cầu của các hộ 

gia đình (dưới sự giúp đỡ của UBND các xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn tại nơi 

khảo sát). Cụ thể nhƣ sau: 

- Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 Tổ thực hiện đề tài tiến hành 

khảo sát tại xã Kiên Mộc. 

- Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 khảo sát tại xã Bính Xá.  

- Từ 18 đến 19 tháng 4 khảo sát tại xã Bắc Xa. 

- Ngày 20 tháng 4 khảo sát tại Thị trấn Đình Lập.  

Kết quả khảo sát từ ngày 11 – 20/4/2019, tổ thực hiện đề tài không tìm 

đƣợc hộ gia đình có điều kiện phù hợp để tham gia thực hiện mô hình trồng Sa 

nhân tím.  
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Ngày 20 đến ngày 21 tháng 4 khảo sát địa điểm tại xã Đình Lập, kết quả 

tìm đƣợc hộ gia đình ông Trần Thiệu Thanh đáp ứng đƣợc yêu cầu xây dựng mô 

hình, địa chỉ Thôn Nà Pá – xã Đình Lập - hộ gia đình có diện tích rừng tự nhiên 

nghèo kiệt với độ tàn che 0,7, độ dốc 35 độ, độ ẩm lớn, diện tích trên 2000 m
2
, 

thích hợp triển khai 02 mô hình trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng. 

Thời gian thực hiện: 

- Trồng cây và chăm sóc mô hình: Tháng 4/2019. 

- Địa điểm: Thôn Bản Chuông, xã Đình Lập. Địa điểm đƣợc lựa chọn là 

rừng tự nhiên nghèo kiệt với độ tàn che 0,7, độ dốc 35 độ, độ ẩm lớn. 

 Sử dụng 2 công thức mật độ, mỗi công thức  trồng trên diện tích 500m2 

CT1: 0,6m x 0,6m, sử dụng 1.400 cây; CT2: 1,0m x 1,0m, sử dụng 500 cây. 

Thí nghiệm nghiên cứu chế độ chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán 

rừng từ cây giống tách chồi đƣợc chúng tôi bố trí 02 công thức nghiên cứu về 

thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501 khác nhau: 

 - CT1: 60 ngày/ 1 lần; 

 - CT2:  không tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501; 

Trƣớc khi tiến hành trồng Sa nhân các thành viên trong tổ đã tiến hành hạ 

độ tàn che của khu vực nghiên cứu xuống 0,5. Đây là độ tàn che tối ƣu cho loài 

Sa nhân sinh trƣởng và phát triển. Sau đó đã triển khai trồng xong 1.900 cây Sa 

nhân tím dƣới tán rừng từ cây giống bằng phƣơng pháp tách chồi theo 2 công 

thức mật độ. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, thổ nhƣỡng phù hợp với cây Sa 

nhân tím, hiện cây đang sinh trƣởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 90%, tỷ lên 

mọc chồi là 95%, cây mọc từ 1-4 chồi, lá xanh mƣớt chứng tỏ Sa nhân tím phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu. 

- Mô hình đang đƣợc hộ gia đình bảo vệ, chăm sóc dƣới sự hƣớng dẫn của 

các thành viên đề tài. Đƣợc kiểm tra, theo dõi và đánh giá 01 tháng 1 lần. 
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   Hình 6: Sa nhân tháng 7/2019            Hình 7: Sa nhân tháng 10/2020 

 Kết quả tình hình sinh trƣởng và phát triển của Sa nhân tím đƣợc thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 3: Tình hình sinh trƣởng và phát triển của sa nhân tím dƣới tán rừng 

(giống tách chồi) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình hình 

sinh trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Lũy kế số 

lá mới 

tăng thêm 

lũy kế 

chiều cao 

chồi tăng 

thêm cm 

Tỷ lệ 

mọc chồi 

(%) 

1 03/06/2019 Tốt 1.900 100 0 0 0 

2 3/7/2019 Tốt 1.857 98 0 6,8 60 

3 3/8/2019 Tốt 1.791 94 1 13,8 84,3 

4 3/9/2019 Tốt 1.759 93 2 20,5 88,8 

5 3/10/2019 Tốt 1.736 91 3 26,3 90,3 

6 3/11/2019 Tốt 1.722 90 3 30,4 92,5 

7 12/12/2019 Tốt 1.712 90 4 33,8 93,8 

8 3/1/2020 Tốt 1.712 90 4 37,6 97,0 

9 3/2/2020 Tốt 1.712 90 5 42,1 97,8 

10 3/3/2020 Tốt 1.712 90 6 47,8 99,5 

11 3/4/2020 Tốt 1.712 90 7 52,9 100 

12 3/5/2020 Tốt 1.712 90 8 58,1 100 

13 3/6/2020 Tốt 1.712 90 9 63,6 100 
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14 04/07/2020 Tốt 1.712 90 10 68,4 100 

15 02/08/2020 Tốt 1.712 90 11 73,6 100 

16 05/09/2020 Tốt 1.712 90 12 78,6 100 

17 03/10/2020 Tốt 1.712 90 12 83,4 100 

18 04/11/2020 Tốt 1.712 90 13 87,3 100 

19 05/12/2020 Tốt 1.712 90 14 91,1 100 

20 03/01/2021 Tốt 1.712 90 15 94,5 100 

 

Qua bảng 3 cho ta thấy tình hình sinh trƣởng của sa nhân đƣợc trồng bằng 

giống tách chồi dƣới tán rừng sinh trƣởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây sống cao đạt 

trên 90%, sau 2 năm số lá và số chồi tăng lên đáng kể, chiều cao trung bình của 

sa nhân cũng đƣợc tăng thêm. Đến nay cây đã mọc thêm từ 5 đến 8 chồi con, 

cây cao từ 60 -120cm, đƣờng kính gốc từ 0,5 - 0,8cm, số lá mới tăng thêm trung 

bình 01 lá/chồi/tháng, chiều cao chồi tăng trung bình trên 4cm/chồi/tháng. 

Do phụ thuộc vào tán rừng tự nhiên nên cây Sa nhân ở đây sinh trƣởng tốt 

nhƣng không đều vì độ che phủ của tán rừng không đồng đều, và còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố khác nhƣ nhiệt độ ánh sáng, hƣớng phơi… 

Sa nhân tím mới đƣợc đƣa vào trồng thử nghiệm ở Việt Nam chính thức 

từ năm 1992 trở lại đây. Tuy nhiên, do hạn chế bởi nhiều nguyên nhân, các kết 

quả nghiên cứu đã công bố phần lớn chƣa chuyên sâu. Vì thế khi đƣa ra những 

nhận định về mật độ trồng; về công thức bón phân đều chƣa có các dẫn liệu 

chứng minh và đối chứng. Do đó nhóm nghiên cứu đã bố trí thực hiện 2 công 

thức mật độ và 2 công thức bón phân cho nghiên cứu này. Kết quả đƣợc thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 4: So sánh mô hình trồng rừng dƣới tán mật độ 0.6mx0.6m có phân 

bón và không sử dụng phân bón 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Số lƣợng cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Lũy kế số lá mới 

tăng thêm 

Lũy kế Chiều 

cao chồi tăng 

thêm cm 

Tỷ lệ mọc chồi 

(%) 

    
Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K 

bón 

phân 

1 03/06/2019 700 700 100 100 0 0 0 0 0 0 

2 3/7/2019 683 686 97,5 98,0 0 0 8 6 60 60 
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3 3/8/2019 658 665 94 95 1 1 15 14 85 80 

4 3/9/2019 650 644 92,9 92,0 2 2 21 20 90 85 

5 3/10/2019 642 637 91,7 91,0 3 3 27 25 92 87 

6 3/11/2019 637 634 91 91 3 3 31 29 95 90 

7 12/12/2019 633 630 90 90 4 4 34 32 95 92 

8 3/1/2020 633 630 90 90 4 4 38 36 100 93 

9 3/2/2020 633 630 90 90 5 5 42,5 40 100 95 

10 3/3/2020 633 630 90 90 7 6 48,5 45 100 98 

11 3/4/2020 633 630 90 90 8 7 53,5 49,5 100 100 

12 3/5/2020 633 630 90 90 9 8 58,5 54 100 100 

13 3/6/2020 633 630 90 90 9 8 64 59,5 100 100 

14 04/07/2020 633 630 90 90 10 9 68,5 64,5 100 100 

15 02/08/2020 633 630 90 90 11 10 74 69,5 100 100 

16 05/09/2020 633 630 90 90 12 11 79 74 100 100 

17 03/10/2020 633 630 90 90 13 12 83,5 78,5 100 100 

18 04/11/2020 633 630 90 90 14 13 87,5 82,5 
100 100 

19 05/12/2020 633 630 90 90 15 13 91,5 86,5 
100 100 

20 03/01/2021 633 630 90 90 16 14 95 90 
100 100 

 

Bảng 5: So sánh mô hình trồng rừng dƣới tán mật độ 1mx1m có phân bón 

và không sử dụng phân bón 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Số lƣợng cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Số lá mới tăng 

thêm 

Chiều cao chồi 

tăng thêm 

Tỷ lệ mọc chồi 

(%) 

    
Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

1 03/06/2019 250 250 100 100,0 0 0 0 0 0 0 

2 3/7/2019 244 245 98 98,0 0 0 7 6 60 60 

3 3/8/2019 235 233 94 93,2 1 1 14 12 90 82 

4 3/9/2019 232 232 93 92,9 2 2 22 19 95 85 

5 3/10/2019 229 228 92 91,2 3 2 28 25 95 87 

6 3/11/2019 226 225 90 90 3 3 32,5 29 95 90 

7 12/12/2019 225 224 90 90 4 4 36,5 32,5 95 93 
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8 3/1/2020 225 224 90 90 4 4 40,5 36 100 95 

9 3/2/2020 225 224 90 90 5 5 45,5 40,5 100 96 

10 3/3/2020 225 224 90 90 6 6 51,5 46 100 100 

11 3/4/2020 225 224 90 90 7 7 57 51,5 100 100 

12 3/5/2020 225 224 90 90 8 8 62,5 57,5 100 100 

13 3/6/2020 225 224 90 90 9 8 68 63 100 100 

14 04/07/2020 225 224 90 90 10 9 72,5 68 100 100 

15 02/08/2020 225 224 90 90 11 10 78 73 100 100 

16 05/09/2020 225 224 90 90 12 11 83 78,5 100 100 

17 03/10/2020 225 224 90 90 13 11 88,5 83 100 100 

18 04/11/2020 225 224 90 90 14 12 92,5 86,5 
100 100 

19 05/12/2020 225 224 90 90 14 12 96,5 90 
100 100 

20 03/01/2021 225 224 90 90 15 13 100 93 
100 100 

 

Từ bảng 4 và 5 cho thấy sự sinh trƣởng phát triển của Sa nhân trồng trên 

các lô thí nghiệm (kể cả lô không bón phân) trong thời gian đầu (từ khi cây đuợc 

7 tháng tuổi trở về truớc), về cơ bản không có sự chênh lệch nhiều. Song từ khi 

cây đuợc 7 tháng tuổi đến 20 tháng tuổi, bắt đầu có sự khác biệt về mức độ mọc 

chồi, chiều cao và số luợng lá/cây giữa các lô có bón phân với các lô không bón 

phân. Ở những lô có phân bón số lá, số chồi tăng thêm đồng đều hơn, cây xanh 

mƣớt hơn. Tiếp tục theo dõi đến thời điểm này khi cây trồng đƣợc khoảng 24-26 

tháng tuổi (2 năm tuổi), tại các lô có bón phân, Sa nhân tím đã phủ gần kín diện 

tích, một vài cây có hoa quả lứa bói (mặc dù rất ít), nhƣng ở lô không bón phân, 

còn nhiều chỗ cây chƣa mọc lan tỏa kín và cũng chƣa thấy hoa. So sánh giữa các 

lô thí nghiệm có bón phân, Sa nhân trồng sinh trƣởng tƣơng đối đồng đều, nhất 

là về chiều cao cây và số lá trên mỗi nhánh cây. 

 Đáng tiếc rằng, các thí nghiệm trên chƣa có đƣợc những số liệu khi cây 

trồng ra hoa quả chính thức. Hơn nữa, xung quanh vấn đề về công thức bón 

phân cũng nhƣ về chế độ phân bón cho Sa nhân tím trồng hiện cần phải tiếp tục 

nghiên cứu thêm.  

Về mật độ cả hai công thức mật độ đều cho kết quả sinh trƣởng và phát 

triển tốt. Sa nhân tím trồng với mật độ 0,6 x 0,6m (khoảng 27.700 cây/ha) khi 

đƣợc 16 tháng tuổi đã tạo thành đám che phủ gần kín diện tích, trong khi đó cây 

trồng ở mật độ 1m x 1m (10.000 cây/ha) là 18 đến 24 tháng tuổi. Dẫn liệu 

“Nghiên cứu của dự án lâm sản ngoài gỗ năm 2004” cho thấy nhân tím ra hoa 

quả nhiều, mật độ thích hợp đếm đƣợc từ 36 đến 50 cây (nhánh)/m2. Với đặc 

điểm đẻ chồi ở lô thí nghiệm 0,6 x 0,6m/cây sang năm tuổi thứ 3 sẽ có mật độ 

khá lớn (trên 50 cây/m2). Cây trồng với mật độ khoảng 10.000 cây/ha là thích 
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hợp. Trong khi đó với mật độ khoảng 27.700 cây/ha, trƣớc hết tốn quá nhiều tiền 

giống và đến khi cho thu hoạch chính thức chƣa chắc chắn sẽ có năng suất cao 

vƣợt trội so với công thức trồng 1 m x 1m.  

Theo nhƣ dẫn liệu trên và tình hình nghiên cứu thực tế mô hình trồng Sa 

nhân tím dƣới tán rừng thì ta nên lựa chọn công thức mật độ 1mx1m để tiết kiệm 

chi phí ban đầu cho mô hình nhân rộng diện tích, và áp dụng công thức bón 

phân cho Sa nhân ở giai đoạn cây từ 7 tháng trở đi, tuy nhiên số lần bón phân có 

thể giãn cách khoảng 3 tháng bón một lần. Giai đoạn cây ra hoa cần chú ý bón 

bổ sung phân lân để tăng tỷ lệ đậu quả cho Sa nhân tím. 

Do đề tài giới hạn thời gian nghiên cứu nên chƣa thể qua sát đƣợc đến khi Sa 

nhân ra hoa kết quả, tuy nhiên trong quá trình theo dõi thêm tổ nghiên cứu cũng đã 

phát hiện ra rất nhiều khóm Sa nhân đã cho ra lứa quả bói ở thời gian rất sớm. 

 

  

 

Hình 8: Quả Sa nhân tím phát hiện ngày 24/7/2020 

1.3.2. Mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng từ cây giống nuôi cấy mô  

- Trồng cây và chăm sóc mô hình: Tháng 4/2019. 

- Địa điểm: Thôn Bản Chuông, xã Đình Lập. Địa điểm đƣợc lựa chọn là 

rừng tự nhiên nghèo kiệt với độ tàn che 0,7, độ dốc 35 độ, độ ẩm lớn. 

 Sử dụng 2 công thức mật độ, mỗi công thức  trồng trên diện tích 500m2 

CT1: 0,6m x 0,6m, sử dụng 1.400 cây; CT2: 1,0m x 1,0m, sử dụng 500 cây. 
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Thí nghiệm nghiên cứu chế độ chăm sóc mô hình Sa nhân tím dƣới tán 

rừng từ cây giống tách chồi đƣợc chúng tôi bố trí 02 công thức nghiên cứu về 

thời gian tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501 khác nhau: 

- CT1: 60 ngày/ 1 lần; 

- CT2:  không tƣới phân bón lá đầu trâu MK 501; 

Trƣớc khi tiến hành trồng Sa nhân các thành viên trong tổ đã tiến hành hạ 

độ tàn che của khu vực nghiên cứu xuống 0,5. Đây là độ tàn che tối ƣu cho loài 

Sa nhân sinh trƣởng và phát triển. Kết quả nhƣ sau. 

Hoàn thành trồng 1900 cây với diện tích 1.000 m
2
 chia làm 2 công thức 

mật độ 1m x1m và công thức mật độ 0,6m x0,6m theo đúng tiến độ thới gian 

mùa vụ của Sa nhân và nghiên cứu của đề tài đề ra. 

 

  

 

 

 

Hình 9: Sa nhân mới trồng năm 

2019 

 

 

 

Hình 10: Sa nhân sinh trƣởng phát 

triển năm  2020 

Tình hình sinh trƣởng và phát triển của sa nhân đƣợc ghi lại trong bảng 

dƣới đây: 
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Bảng 6: Tình hình sinh trƣởng và phát triển của sa nhân tím dƣới tán rừng 

(giống nuôi cấy mô) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình hình 

sinh 

trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi (%) 

1 29/06/2019 Chậm 1.862 99 0 0 0 

2 29/7/2019 Chậm 1.813 97 0 0 0 

3 29/8/2019 Chậm 1.782 95 0 0 0 

4 29/9/2019 Chậm 1.746 93 1 3 8 

5 29/10/2019 Chậm 1.719 92 1 7 18 

6 29/11/2019 Chậm 1.720 87 2 12 25 

7 29/12/2019 Chậm 1.641 86 2 15 33 

8 16/01/2020 Chậm 1.617 85 3 19 41 

9 16/02/2020 Chậm 1.617 85 4 24 51 

10 16/3/2020 Chậm 1.617 85 5 29 66 

11 16/4/2020 Chậm 1.617 85 6 35 81 

12 16/5/2020 Chậm 1.617 85 6 41 92 

13 16/6/2020 Chậm 1.617 85 7 46 96 

14 18/7/2020 Chậm 1.617 85 8 52 99 

15 16/8/2020 Chậm 1.617 85 9 57 100 

16 19/9/2020 Chậm 1.617 85 10 62 100 

17 17/10/2020 Chậm 1.617 85 11 68 100 

18 04/11/2020 Chậm 1.617 85 12 72 100 

19 05/12/2020 Chậm 1.617 85 12 77 100 

20 03/01/2021 Chậm 1.617 85 13 81 100 
 

Từ bảng 6 có thể thấy tỷ lệ sống của sa nhân tím trồng bằng giống nuôi 

cấy mô cũng đạt tỷ lệ khá cao, trung bình trên 85%, số lá mới tăng thêm từ 1-2 

lá trong qua trình nghiên cứu. Tỷ lệ ra chồi nhánh tăng dần theo thời gian cụ thể 

từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019 tăng trung bình 25%, từ tháng 1 đến tháng 

10/2020 tăng lên 90 % tỷ lệ mọc chồi nhánh. Chiều cao trung bình của sa nhân 

giai đoạn đầu 3 tháng sau trồng không có sự tăng thêm nguyên nhân do bộ rễ 

của sa nhân tím mới trồng chƣa ổn định, chƣa bám đƣợc vào đất cần có thời gian 

thích nghi với môi trƣờng. Từ tháng thứ 4 trở đi chiều cao trung bình đã tăng 

thêm 3-4 cm.  

Tuy nhiên nhìn chung tình hình sinh trƣởng của sa nhân với nguồn giống 

nuôi cấy mô dƣới tán rừng phát triển chậm so với nguồn giống cây từ chồi. 
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Nguyên nhân có thể do: 

Các yếu tố hoàn cảnh ảnh hƣởng đến sinh trƣởng Sa nhân luôn ảnh hƣởng 

tổng hợp trong mối quan hệ tác động lẫn nhau. Tuy nhiên để xây dựng đƣợc 

bảng đánh giá về tình hình sinh trƣởng ảnh hƣởng tổng hợp của các yếu tố hoàn 

cảnh đến tình hình sinh trƣởng cây sa nhân cần xác định đƣợc các chỉ tiêu nhƣ 

điều kiện ánh sáng, độ tàn che, hƣớng phơi, độ ẩm, đất đai…trong quá trình 

nghiên cứu dự án này không đủ thời gian và kinh phí để thực hiện hết các ảnh 

hƣởng của các yếu tố đó. 

Nguồn giống cây nuôi cấy mô mặc dù đạt chỉ tiêu cây giống có thể đem 

trồng nhƣng khâu huấn luyện ra vƣờn ƣơm thực hiện ở điều kiện ở vƣờn ƣơm và 

là nguồn giống lấy từ nơi khác nên khi đƣa ra trồng thực tế ở dƣới tán rừng ở 

huyện Đình Lập có thể lại không phù hợp dẫn đến cây chƣa thích nghi với môi 

trƣờng tự nhiên cho nên sinh trƣởng chậm hơn so với cây giống nhân bằng chồi.  

Mặc dù vậy bƣớc đầu cũng rất khả quan bởi tỷ lệ cây sống rất cao, cũng 

đã bắt đầu ra lá mới, và số chồi sau 2 năm cũng tăng lên đáng kể. 

Bảng 7: So sánh mô hình trồng rừng dƣới tán mật độ 0.6mx0.6m có phân 

bón và không sử dụng phân bón (giống Sa nhân nuôi cấy mô) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Số lƣợng cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Số lá mới tăng 

thêm 

Chiều cao chồi 

tăng thêm 
Tỷ lệ mọc chồi (%) 

    
Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K 

bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K 

bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

1 29/06/2019 683 679 98 97 0 0 0 0 0 0 

2 29/7/2019 658 669 97,5 95,6 0 0 0 0 0 0 

3 29/8/2019 642 665 94 95 0 0 0 0 0 0 

4 29/9/2019 631 652 92,9 93,2 1 
0 

4 3,5 15 0 

5 29/10/2019 618 644 91,7 92 1 1 9 6,5 20 12 

6 29/11/2019 602 679 86 91 1 1 13,5 10,5 30 20 

7 29/12/2019 600 616 86 88 2 1 16,5 14 40 26 

8 16/01/2020 597 595 85 85 2 2 20,5 18,5 47 37 

9 16/02/2020 597 595 85 85 3 3 25 23 60 42 

10 16/3/2020 597 595 85 85 4 4 30,5 28,5 86 60 

11 16/4/2020 597 595 85 85 5 5 36,5 34 90 78 

12 16/5/2020 597 595 85 85 6 5 42,5 39,5 100 85 

13 16/6/2020 597 595 85 85 6 6 48 45 100 90 
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14 18/7/2020 597 595 85 85 7 7 53 50 100 96 

15 16/8/2020 597 595 85 85 8 8 58,5 54,5 100 100 

16 19/9/2020 597 595 85 85 9 9 63,5 60 100 100 

17 17/10/2020 597 595 85 85 10 10 68,5 65 100 100 

18 04/11/2020 597 595 85 85 11 11 73 70 100 100 

19 05/12/2020 597 595 85 85 12 12 77 74 100 100 

20 03/01/2021 597 595 85 85 13 12 81 78 100 100 
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Bảng 8: So sánh mô hình trồng rừng dƣới tán mật độ 1mx1m có phân bón 

và không sử dụng phân bón (giống nuôi cấy mô) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Số lƣợng cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Số lá mới tăng 

thêm 

Chiều cao chồi 

tăng thêm 
Tỷ lệ mọc chồi (%) 

    
Bón 

phân 

K bón 

phân 

Bón 

phân 

K 

bón 

phân 

Bón 

phân 

K 

bón 

phân 

Bón phân 

K 

bón 

phân 

Bón 

phân 

K bón 

phân 

1 29/06/2019 250 250 100 100 0 0 0 0 0 0 

2 29/7/2019 244 243 98 97 0 0 0 0 0 0 

3 29/8/2019 235 240 94 96 0 0 0 0 0 0 

4 29/9/2019 232 230 93 92 1 1 3 2,5 15 0 

5 29/10/2019 229 228 92 91 1 1 7,5 6 25 14 

6 29/11/2019 226 213 86 85 2 2 12 10 30 18 

7 29/12/2019 213 213 85 85 3 2 16 13 41 25 

8 16/01/2020 213 213 85 85 3 3 19,5 17 45 36 

9 16/02/2020 213 213 85 85 4 4 24,5 21,5 58 45 

10 16/3/2020 213 213 85 85 5 5 30 27 65 53 

11 16/4/2020 213 213 85 85 6 6 35,5 32,5 86 68 

12 16/5/2020 213 213 85 85 7 7 41,5 38,5 96 85 

13 16/6/2020 213 213 85 85 7 7 47,5 44,5 100 92 

14 18/7/2020 213 213 85 85 8 8 53 50 100 98 

15 16/8/2020 213 213 85 85 9 9 59 55,5 100 100 

16 19/9/2020 213 213 85 85 10 10 65 61 100 100 

17 17/10/2020 213 213 85 85 11 11 70,5 66 100 100 

18 04/11/2020 213 213 85 85 12 12 75,5 71 100 100 

19 05/12/2020 213 213 85 85 13 12 80 75,5 100 100 

20 03/01/2021 213 213 85 85 13 12 84 79,5 100 100 

Qua 2 bảng 7 và 8 cũng nhƣ mô hình trên ta nhận thấy rõ bón phân giai 

đoạn đầu không có ảnh hƣởng rõ rệt với tình hình sinh trƣởng của sa nhân tím. 

Tuy nhiên nó ảnh hƣởng đến số lá mới tăng thêm, chiều cao chồi tăng thêm và 

tỷ lệ mọc chồi. ở công thức có bón phân số lá tăng thêm, chiều cao chồi và tỷ lệ 

ra chồi đồng đều hơn ở công thức không bón phân. 
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Về công thức mật độ tƣơng tự nhƣ mô hình trên do quá trình nghiên cứu 

chỉ thực hiện trong vòng 3 năm mà từ năm thứ 3 sa nhân mới bắt đầu cho hoa 

quả nên không tính đƣợc công thức mật độ tối ƣu. Tuy nhiên theo dẫn chứng, 

dẫn liệu của các nghiên cứu trƣớc thì công thức mật độ dƣới tán rừng thích hợp 

là 1m x1m. Với công thức này ban đầu có thể tiết kiệm chi phí về nguồn giống, 

công lao động trên diện tích trồng sa nhân. 

1.3.3. Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới từ cây giống 

tách chồi 

Qua khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng các mô hình, Hộ gia đình ông 

Hoàng Văn Phong, chủ của Hợp tác xã dịch vụ Nông lâm nghiệp Phong Vân 

huyện Đình Lập, địa chỉ Thôn Kéo Khuế xã Đình Lập - hộ gia đình có diện tích 

đất vƣờn rộng (trên 500 m
2
), vƣờn gần suối và gần nhà ở hộ gia đình, thích hợp 

triển khai 02 mô hình trồng Sa nhân trong nhà lƣới 

Dựa trên kết quả khảo sát, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tổ 

thực hiện đã tiến hành xây dựng nhà lƣới trồng cây Sa nhân tím tại vƣờn ƣơm hộ 

gia đình ông Hoàng Văn Phong. 

Nhà lƣới có diện tích 200 m
2
, đƣợc xây dựng bằng cọc bạch đàn có chiều 

cao 2,0 m. Phía trên sử dụng cây tre có đƣờng kính kính từ 3 - 4 cm và dây thép 

buộc không han gỉ để tạo giá đỡ phần lƣới đen phủ ở trên. 100 m
2
 sử dụng cho 

mô hình trồng Sa nhân tím bằng cây giống tách chồi và 100 m
2
 còn lại sử dụng 

cho mô hình trồng Sa nhân tím bằng cây giống nuôi cấy mô. Lƣới đen phủ trên: 

Cây Sa nhân là cây ƣa ẩm, hơi ƣa sáng và chịu bóng, thích hợp với độ che tán từ 

10 - 60%. Tổ thực hiện lựa chọn loại che 50%. 

Sau khi nhà lƣới đã xây dựng xong tiến hành làm đất, đào hố, bón lót để 

chuẩn bị trồng cây. 

Lần 1: Các thành viên tổ thực hiện đã tiến hành trồng vào tháng 5 năm 

2019. Nhƣng thiết kế ban đầu dàn che đƣợc làm bằng thanh chống bạch đàn và 

lƣới đen, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió to thổi dẫn đến cây chống bạch 

đàn không chống chọi đƣợc. Tháng 5 nhà lƣới bị đổ sập, cây Sa nhân mới đem 

trồng bị đè gẫy 70%, những ngày tiếp theo do không có dàn che kịp thời nên 

phần lớn cây Sa nhân bị chết, lần trồng thứ nhất thất bại. 

Lần 2: Các thành viên tổ thực hiện đã xây dựng lại nhà lƣới bằng cột kẽm 

ba chân, đổ bê tông móng và thực hiện trồng lại cây Sa nhân vào đầu tháng 

7/2019.  

Từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019, tổ thực hiện Đề tài đã trồng 

xong 300 cây Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống nhân bằng phƣơng pháp 

tách chồi, công thức mật độ 0,6 x 0,6 m, diện tích 100m
2
. Mô hình đƣợc hộ gia 
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đình bảo vệ, chăm sóc, tƣới nƣớc… dƣới sự hƣớng dẫn kỹ thuật của các thành 

viên đề tài. Đƣợc kiểm tra, theo dõi, thống kê số liệu và đánh giá 01 tháng 1 lần. 

Kết quả về sinh trƣởng và phát triển cây Sa nhân tím trồng trông nhà lƣới từ cây 

giống tách chồi cụ thể đƣợc thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 9: tình hình sinh trƣởng phát triển của sa nhân 

(mô hình chồi trong nhà lƣới) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình hình 

sinh 

trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Lũy kế 

số lá mới 

tăng 

thêm 

Lũy kế 

chiều cao 

chồi tăng 

thêm 

(cm) 

Tỷ lệ 

mọc chồi 

(%) 

1 9/8/2019 Trung bình 230 76,7 0 0   

2 9/9/2019 Trung bình 210 70,0 0 0 40 

3 9/10/2019 Trung bình 300 100,0 1 6 
Trồng 

dặm 

4 9/11/2019 Trung bình 261 87,0 2 11 50 

5 09/12/2020 Trung bình 252 84 2 14 60 

6 09/01/2020 Trung bình 244 81,3 3 18,5 65 

7 09/02/2020 Trung bình 240 80 4 23,5 70 

8 09/3/2020 Trung bình 300 100 5 29 dặm 

9 09/4/2020 Tốt 294 98 6 35,5 80 

10 09/5/2020 Tốt 282 94 7 41,5 85 

11 09/6/2020 Tốt 276 92 8 47 87 

12 11/7/2020 Tốt 267 89 9 51,5 90 

13 09/8/2020 Tốt 264 88 10 56,5 92 

14 12/9/2020 Tốt 262 87 11 62,5 95 

15 10/10/2020 Tốt 262 87 12 68 100 

16 16/11/2020 Tốt 262 87 13 73 100 

17 12/12/2020 Tốt 262 87 13 76 100 

18 10/01/2021 Tốt 262 87 14 79 100 

19 20/02/2021 Tốt 262 87 15 84 100 

20 13/03/2021 Tốt 262 87 16 90 100 
 

Sau trồng, cây sinh trƣởng trung bình, một số cây trồng từ lần 1 nảy chồi, 

số lƣợng 1 – 3 chồi/khóm, đa số thân chính bị lụi hoặc không phát triển nhƣng 

đâm chồi, cây trồng lần 2 chƣa nảy chồi. Do trồng vào tháng 7, nhiệt độ thời tiết 
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khá cao, sau trồng là nhƣng đợt nắng nóng kéo dài nên tỷ lệ sống chỉ đạt 70%, tỷ 

lệ nảy chồi mới là 40%. Để đảm bảo đạt các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, Tổ 

thực hiện đề tài đã tiến hành trồng dặm lần 1 vào tháng 10/2019. Tuy nhiên thời 

điểm trồng dặm vào tháng 10 là muộn so với mùa vụ trồng cây, cộng thêm đặc 

điểm thời tiết khô hanh có gió dẫn đến cây trồng dặm sinh trƣởng không đƣợc 

tốt. Sau trồng dặm tỷ lệ cây sống đạt 87%.  

 

 

Hình 11: Cây Sa nhân trồng sau 3 tháng 

Huyện Đình Lập có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi. Hàng 

năm chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa nóng, ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. 

Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Do nằm trong lòng máng 

trũng đón gió mùa Đông bắc nên mùa đông ở khu vực này thƣờng lạnh, ít mƣa, 

khô hanh và rét, ảnh hƣởng khá lớn đến sự sinh trƣởng của các loại cây trồng. 

Chịu ảnh hƣởng của thời tiết khô lạnh, qua mùa khô tỷ lệ cây sống của cây Sa 

nhân tím chỉ còn 80%, đến tháng 03 năm 2020 tổ thực hiện trồng dặm lần 2. Qua 

theo dõi, chăm sóc, bảo vệ, cây trồng sinh trƣởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống 

đạt 87%, số lá trung bình trên 1 cây là 13 lá, chiều cao cây trung bình là 90 cm, 

đƣờng kính gốc từ 0,5-1cm. Cây Sa nhân tím mẹ đã lụi, chồi đã mọc lan tỏa từ 

khóm nọ sang khóm kia, khó phân biệt đựợc số nhánh/khóm. 
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Hình 12: Cây Sa nhân mọc kín khó xác định số nhánh/khóm 

  

Hình 13: Cây Sa nhân đã phát triển kín vƣờn 

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, trong quá trình theo dõi, thu thập số liệu theo 

định kỳ đã phát hiện 01 cây sa nhân tại mô hình đang ra hoa. Ngày 26 tháng 9 

năm 2020, phát hiện thêm 01 cây ra hoa. Tuy nhiên qua theo dõi số hoa này 

không đậu quả. 
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Hình 14: Bao hoa và hoa cây Sa nhân tím trồng trong nhà lƣới (năm 2020) 

Trong nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu đề tài đƣa ra thời gian theo 

dõi số liệu về sinh trƣởng và phát triển của cây Sa nhân trong 20 tháng sau 

trồng, định kỳ 1 tháng thống kê số liệu 1 lần, nhƣ vậy đến tháng 3/2021 đã đủ 

thời gian theo dõi, thống kê số liệu. Tuy nhiên, tháng 4 đã bắt đầu đến thời vụ Sa 

nhân ra hoa, kết quả nên Tổ thực hiện đề tài vẫn tiếp tục theo dõi, thống kê số 

liệu về tỷ lệ ra hoa, quả để sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện. Ngày 01/04/2021, 

qua khảo sát chúng tôi phát hiện nhiều cây Sa nhân đang ra bao hoa, tỷ lệ ra bao 

hoa lên đến 60%. Tiếp tục theo dõi tỷ lệ đậu quả của cây, ngày 13/6/2021, tổ 

thực hiện đề tài đến kiểm tra vƣờn Sa nhân, qua khảo sát thấy đƣợc tỷ lệ đậu quả 

rất cao, chùm quả có từ 2 – 8 quả, phần đa đã chuyển màu nâu tím, còn một số 

quả non màu nâu đỏ. 

Kết quả trên cho thấy việc trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới có những tín 

hiệu khả quan, cây trồng qua 25 tháng tuổi bƣớc đầu cho kết quả tốt. Để có cơ 

sở triển khai nhân rộng mô hình này, chúng tôi kiến nghị nên tiếp tục triển khai 

nghiên cứu, theo dõi tỷ lệ ra hoa, quả, và sản lƣợng ở 02 mùa tiếp theo, để đánh 

giá sát nhất hiệu quả kinh tế, xã hội do mô hình đem lại. 
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Hình 15:Bao hoa Sa nhân tím kiểm tra ngày 01/4/2021 
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Hình 16: Quả Sa nhân tím chụp ngày 13/6/2021 

Việc theo dõi sinh trƣởng và phát triển của cây Sa nhân chỉ thống kê một 

số chỉ tiêu là số lá tăng thêm, chiều cao chồi tăng thêm, tỷ lệ mọc chồi, tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện tổ thực hiện đề tài gặp rất nhiều khó khăn trong 

việc thống kê, thu thập số liệu. Đề đánh giá số lá và chiều cao tăng thêm, phải 

đánh dấu cây đo từ tháng trƣớc đó làm cơ sở để thống kê tháng tiếp theo, do cây 

Sa nhân tím mẹ tự lụi, chồi đã mọc lan tỏa từ khóm nọ sang khóm kia, khó phân 

biệt đựợc số nhánh/khóm nên chúng tôi phải thống kê theo phƣơng pháp tính 

bình quân, phải đo đếm rất nhiều cây. 

1.3.4. Mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới bằng cây con từ phương 

pháp nuôi cấy mô 

 Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng các mô hình, xây dựng nhà lƣới. 

Mô hình trồng Sa nhân tím bằng cây giống nuôi cấy mô thực hiện cùng địa điểm 

với mô hình trồng Sa nhân bằng cây giống tách chồi do đó việc lựa chọn địa 

điểm, xây dựng nhà lƣới và làm đất chuẩn bị trồng đã đƣợc thực hiện cùng với 

mô hình nhà lƣới cây con từ phƣơng pháp tách chồi. Địa điểm xây dựng mô 

hình tại Thôn Kéo Khuế xã Đình Lập của Hộ gia đình ông Hoàng Văn Phong, 

chủ của Hợp tác xã dịch vụ Nông lâm nghiệp Phong Vân huyện Đình Lập. 

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2019, tổ thực hiện Đề tài đã trồng 

xong 300 cây Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống nhân bằng phƣơng pháp 

nuôi cấy mô, công thức 0,6 x 0,6 m. Mô hình đƣợc hộ gia đình bảo vệ, chăm sóc 
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dƣới sự hƣớng dẫn kỹ thuật của các thành viên đề tài. Đƣợc kiểm tra, theo dõi và 

đánh giá 01 tháng 1 lần. Kết quả cụ thể đƣợc thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 10: tình hình sinh trƣởng phát triển của sa nhân 

(mô hình cây mô trong nhà lƣới) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình hình 

sinh 

trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Lũy kế 

số lá mới 

tăng 

thêm 

Lũy kế 

chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm 

(cm) 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi (%) 

1 9/8/2019 kém 124 41,3 0 0 0 

2 9/9/2019 kém 114 38 0 0 15 

3 9/10/2019 kém 300 100 0 2 dặm 

4 9/11/2019 kém 255 85 1 5   

5 9/12/2019 kém 171 57 1 8   

6 15/01/2020 kém 60 20,0 2 11   

7 15/02/2020 kém 37 12,3 3 14,5   

8 15/3/2020 kém 30 10,0 4 19   

9 10/4/2020 kém 27 8,9 5 23,5   

10 10/5/2020 kém 27 8,9 5 27,5   

11 10/6/2020 kém 26 8,7 6 31,5   

12 12/7/2020 kém 26 8,7 7 35   

13 09/8/2020 kém 26 8,7 8 39,2   

14 12/9/2020 kém 26 8,7 9 43,7   

  26/9/2020   300 100     dặm 

15 10/10/2020 Chậm 276 92 9 47,7   

16 16/11/2020 Chậm 261 87 10 51,2   

17 12/12/2020 Chậm 260 86,8 10 54,7   

18 10/01/2021 Tb 246 82 11 59,2   

19 20/02/2021 TB 243 81 12 64,7   

20 13/03/2021 Tb 240 80 13 70,7   
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(Các số liệu trên đo từ số cây còn sống của lần trồng thứ 2 và lần trồng dặm 

đầu tiên) 

 

 

Hình 17: Trồng Sa nhân bằng giống nuôi cấy mô 

 Sau trồng, cây sinh trƣởng chung kém, tuy đƣợc chăm sóc nhƣng cây 

không phát triển đƣợc. Do trồng vào tháng 7, nhiệt độ khá cao, sau trồng là 

nhƣng đợt nắng nóng kéo dài nên tỷ lệ sống chỉ đạt 38%, tỷ lệ nảy chồi mới là 

15%. Các thành viên tổ thực hiện đã tiến hành trồng dặm vào tháng 10, cây 

trồng dặm sinh trƣởng phát triển tốt hơn, tuy nhiên thời điểm trồng dặm vào 

tháng 10 là muộn so với mùa vụ trồng cây, cộng thêm đặc điểm thời tiết khô 

hanh có gió dẫn đến cây trồng dặm sinh trƣởng không đƣợc tốt, tỷ lệ cây sống 

sau trồng dặm lần 1 đạt 85%.  

Tháng 01 và tháng 02 năm 2020, nhiều hiện tƣợng thời tiết cực đoan xuất 

hiện, sƣơng muối, mƣa đá, làm thủng lƣới che của vƣờn, cây Sa nhân tím chết 

rất nhiều, tỷ lệ sống chỉ còn 8,7%. Tổ thực hiện dự định trồng dặm lần 2 vào 

khoảng sau tháng 3, khi thời tiết đã xuất hiện mƣa và bớt khắc nghiệt. Tuy 

nhiên, số cây giống dự phòng đã sử dụng cho trồng dặm lần 1, một số cây còn 

lại tuy đƣợc bảo quản nhƣng lá cây ngả vàng nhiều, để đảm bảo tỷ lệ sống sau 

trồng cao, Tổ thực hiện đã liên hệ với Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ 

để cung cấp bổ sung cây giống. Do chƣa có cây giống nuôi cấy mô đủ tiêu 

chuẩn xuất vƣờn nên việc trồng dặm phải lùi lại trồng vào vụ thu. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, chúng tôi thực hiện trồng dặm lần 2 để đảm 

bảo tỷ lệ cây sống, hiện tại tỷ lệ cây sống đạt trên 80%.  
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Hình 18: Cây giống chuẩn bị cho trồng dặm lần 2 

           Hiện nay, đối với những cây còn sống từ các lần trồng trƣớc đó đã mọc từ 

3 – 8 chồi. Đối với nhƣng cây vừa trồng dặm lần 2 đã ra mọc thêm 2-3 chồi, 

chiều cao trung bình là 50 – 70cm. Cây sinh trƣởng phát triển khá tốt. 

 

 

Hình 19: Cây Sa nhân trồng bằng giống cây mô 16 tháng tuổi 
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Do chịu ảnh hƣởng của cá yếu tố khách quan: nhà lƣới sập, lƣới che bị 

rách, thời tiết cực đoan, cây Sa nhân tím trồng trong nhà lƣới từ cây giống nhân 

bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô sinh trƣởng phát triển kém, tỷ lệ sống thấp, số 

liệu đo đếm chỉ thực hiện trên số cây còn sống của những lần trồng trƣớc đó, nên 

chƣa phản ánh đƣợc đầy đủ về sinh trƣởng và phát triển của cây. Mặt khác, cây 

cũng chƣa có dấu hiệu ra hoa, quả nên chƣa thể đánh giá đƣợc sự phù hợp và hiệu 

quả từ mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống nuôi cấy mô. 

1.4. Tập huấn kỹ thuật gây trồng Sa nhân tím 

Bằng kinh nghiệm và dựa trên kết quả triển khai thực hiện đề tài, Ban 

quản lý đề tài đã tổ chức mở lớp tập huấn kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng và 

chăm sóc Sa nhân tím cho 46 hộ dân tại thôn Bình Chƣơng 2, xã Đình Lập. Tại 

buổi tập huấn ngƣời dân đƣợc hƣớng dẫn cụ thể cách nhân giống Sa nhân tím 

bằng phƣơng pháp tách chồi, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sa nhân tím dƣới 

tán rừng, trong nhà lƣới đồng thời giải đáp các thắc mắc của ngƣời dân trong 

phạm vi nội dung tập huấn. 

1.4.1. Kỹ thuật trồng 

- Cây Sa nhân có khả năng thích nghi với nhiều loại đất, nhƣng sinh 

trƣởng tốt và cho sản lƣợng quả cao trên loại đất có độ ẩm trong đất từ 50-60% 

và thoát nƣớc tốt. Vùng đất chọn để trồng Sa nhân phải có nhiệt độ không quá 

cao hoặc quá thấp, dao động từ 22
0
C - 30

0
C. Ðêm và sáng sớm thƣờng có sƣơng 

mù là tốt nhất để cây Sa nhân dễ ra hoa và đậu quả. Ở nhiệt độ cao quá hoặc 

thấp quá cây phát triển kém và ít đậu quả. Sa nhân loại cây ƣa thích bóng râm, 

chủ yếu sống dƣới tán cây rừng. Nhƣng bị tán cây rừng che bóng râm quá nhiều 

thì cây Sa nhân mọc rất rậm rạp, ít ra hoa kết quả.  

- Sa nhân đƣợc trồng dƣới tán cây cao, nơi có đất ẩm trong vƣờn hộ, vƣờn 

rừng, có thể trồng xen với cây ăn quả. Đất trồng Sa nhân không cần đánh luống, 

sau khi làm đất, chỉ cần bổ hố sâu 20-30cm theo hình dích dắc, bón lót mỗi hốc 

nửa kg phân chuồng hoai mục và 100g NPK rồi đặt mầm, dùng đất nhỏ phủ kín 

gốc và tƣới ẩm. Lúc trồng chú ý để chồi non nhô lên trên mặt đất. Cây giống nhổ 

ngày nào nên trồng ngay ngày ấy là tốt nhất và cây giống nên cắt bỏ hết lá chỉ để 

lại đoạn thân dài 17-33 cm.  
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Trồng cây Sa nhân theo mật độ: Cây cách cây 1m, hàng cách hàng 1m. 

nên trồng vào những ngày râm mát, nếu trồng ngày nắng to tỉ lệ sống sẽ thấp. 

Khi trồng, không nên trồng quá nông, vì nếu gặp gió to cây sẽ bị đổ ngã. 

Trồng cây Sa nhân thâm canh trong vƣờn cây ăn quả không những mang 

lại sản lƣợng Sa nhân cao hơn mà còn giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần 

phát triển mô hình vƣờn hộ, nhất là ở những vùng miền núi. 

Do có khả năng thích nghi cao, sinh trƣởng và phát triển mạnh, nên cây 

Sa nhân mọc trong tự nhiên rất nhiều. Do vậy, ngƣời dân có thể chọn những khu 

vực Sa nhân mọc tự nhiên thuận tiện việc đi lại, phù hợp với điều kiện sinh 

trƣởng phát triển tốt nhất của cây Sa nhân, để tiến hành quản lý, chăm sóc và thu 

hoạch quả. Thực tế, nếu đƣợc chăm sóc và quản lý tốt thì mỗi ha Sa nhân tự 

nhiên có thể cho thu hoạch từ 250-300 kg quả và hạt. Ðây không những sẽ là 

nguồn thu đáng kể cho ngƣời nông dân, mà còn góp phần bảo vệ rừng, chống 

xói mòn. 

1.4.2. Chăm sóc 

- Cây ít cần chăm bón, nhƣng để có sản lƣợng hạt cao, nên có chế độ 

chăm sóc đầy đủ cho cây Sa nhân.  

+ Làm cỏ: Lúc Sa nhân còn nhỏ rất dễ bị cỏ dại lấn át, nên phải thƣờng 

xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc cây. Nếu vƣờn trồng Sa nhân xuất hiện cỏ 

tranh thì phải tìm biện pháp nhanh chóng diệt sạch cỏ, vì cỏ tranh sẽ làm cho Sa 

nhân chết hàng loạt. 

+ Bón phân: Sử dụng phân bón lá đầu trâu MK 501 với thời gian bón là 

60 ngày/lần. Cách bón là rắc đều quanh gốc, khi Sa nhân đã mọc dầy thành thảm 

thì rắc phân toàn bộ diện tích có Sa nhân. 

1.4.3. Bảo vệ 

Cây Sa nhân có khả sinh trƣởng và phát triển rất mạnh và rất ít bị sâu 

bệnh. Chủ yếu bảo vệ chống gia súc phá hoại, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Sau khi Chi cục kiểm lâm tiến hành tổ chức lớp tập huấn trồng và chăm 

sóc Sa nhân và xây dựng các mô hình trồng sa nhân tím trên địa bàn huyện Đình 

Lập đã thu hoạch đƣợc một số kết quả đáng kể.  

Tại lớp tập huấn, các học viên đƣợc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về hiện 

trạng trồng sa nhân hiện nay trên địa bàn; lợi ích của trồng cây sa nhân; ƣu, 

nhƣợc điểm và thuận lợi, khó khăn khi trồng cây sa nhân. Đặc biệt là kỹ thuật 
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gây trồng, chăm sóc, thu hái sa nhân tím để có thể triển khai nhân rộng mô hình 

trên địa bàn Lạng Sơn. 

Ngoài tập huấn lý thuyết, các học viên đƣợc tham quan các mô hình mà 

nhóm nghiên cứu đã triển khai trên địa bàn huyện Đình Lập. Đƣợc chứng kiến 

thực tế thành quả của mô hình giúp các học viên có cái nhìn khách quan về mô 

hình trồng sa nhân tím. Từ đó áp dụng vào thực tiễn khi nhân rộng mô hình. 

2. Đánh giá tác động của dự án 

2.1.Hiệu quả về  kinh tế- xã hội 

2.1.1. Hiệu quả kinh tế 

 Nhằm bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, để ứng biến với biến đổi khí 

hậu, hạn chế lũ lụt, chống sạt lở, sói mòn, ngày 21/9/2017 Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cƣờng 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tiếp 

theo đó Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 7919/BNN-TCLN về việc tăng 

cƣờng công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng 

rừng, trong đó có nội dung: “Đối với diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, đề nghị 

các địa phương tạm dừng việc triển khai các dự án cải tạo rừng để trồng rừng. 

Đồng thời, ưu tiên áp dụng các biện pháp khoanh nuôi, phục hồi rừng, nhằm 

đảm bảo duy trì và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có”; Ngày 

01/11/2017, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 511/TB-VPCP, thông báo 

kết luận của Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về “Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện 

trong thời gian tới”, trong đó có nội dung: bảo vệ và phát triển bền vững diện 

tích rừng tự nhiên hiện có, yêu cầu các địa phƣơng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Về định hƣớng phát triển lâm nghiệp đến năm 

2030, ngày 01/4/2021 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

523/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại tiết d, điểm 1, khoản III, Điều 1) quy 

định “Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030, 
không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên”. 

Mục tiêu phát triển dƣợc liệu dƣới tán đã đƣợc xác định cụ thể tại đề án 

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030 phê duyệt 

tại Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020. Trong đó xây dựng kế hoạch 

trồng dƣợc liệu dƣới tán rừng là 400 ha/năm, định hƣớng các loài cây trồng 

chính: Sa nhân, Ba kích, Lan kim tuyến, chè hoa vàng, hà thủ ô. 

Nhƣ vậy, trồng dƣợc liệu dƣới tán rừng là một hƣớng đi có triển vọng cho 

ngƣời dân sống bằng nghề rừng, trong thời gian tới các loài cây dƣợc liệu trong 

đó có cây Sa nhân tím hứa hẹn sẽ là một trong những loại cây dƣợc liệu đem lại 

hiệu quả kinh tế, tạo nguồn dƣợc liệu, tăng hiệu quả và sử dụng đất bền vững, 

góp phần tăng thu nhập cho ngƣời dân có rừng trên địa bàn tỉnh. 
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Đã xây dựng đƣợc kỹ thuật nhân giống sa nhân tím từ phƣơng pháp tách 

chồi hƣớng dẫn cho ngƣời dân địa phƣơng, có thể đảm bảo đƣợc nguồn giống 

phục vụ các mô hình trồng nhỏ lẻ của các hộ gia đình. 

Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất 

lƣợng sản phẩm Lạng Sơn đã thực hiện thành thạo đƣợc quy trình nhân giống Sa 

nhân tím bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô, đây là cơ sở để sản xuất nguồn giống lớn 

khi nhu cầu thị trƣờng tăng cao, vừa đáp ứng yêu cầu về bảo tồn nguồn gen, góp 

phần ổn định nguồn cung cây giống Sa nhân tím. 

2.1.2. Hiệu quả xã hội  

 Kỹ thuật trồng Sa nhân tím đơn giản, mọi ngƣời nông dân, dù ở trình độ 

văn hóa thấp cũng tiếp thu và làm đựơc. 

  Lực lƣợng lao động để trồng, chăm sóc, thu hái, phơi sấy Sa nhân chủ 

yếu do phụ nữ đảm nhiệm. Có nhiều khâu nguời già và trẻ em cũng tham gia 

đƣợc. Do đó, nhân rộng mô hình trồng sa nhân tím góp phần giải quyết nhu cầu 

việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống vất chất, văn hóa 

tinh thần cho ngƣời dân nông thôn, xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân, ổn định 

trật tự, an toàn xã hội. 

2.2. Hiệu quả về môi trường  

Sa nhân tím là cây mọc nhanh. Cây trồng sau khoảng 2 năm tuổi đã che 

phủ từ 80 đến 100% diện tích đất trồng, có tác dụng chống xói mòn, rửa trôi đất 

và giảm lƣợng nƣớc bốc hơi. 

 Trồng Sa nhân tím có tác dụng giữ ẩm và làm tăng độ phì cho đất. 

Trong quá trình nghiên cứu không thấy có sâu bệnh hại Sa nhân cho nên 

không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó làm giảm thiểu tác động 

đến môi trƣờng hƣớng tới sự phát triển nông lâm nghiệp sạch bền vững. 

3. Tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí 

3.1. Tổ chức thực hiện 

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ thực hiện đề tài - Chi cục Kiểm lâm 

Lạng Sơn, Hạt Kiểm lâm Đình Lập với chính quyền địa phƣơng và kiểm lâm địa 

bàn tại các xã bố trí mô hình nghiên cứu đề tài. 

Sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu nhƣ Trung tâm Ứng dụng phát 

triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm Lạng Sơn, Trung tâm 

nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ Hà Nội, và các đơn vị triển khai các thành viên 

tham gia dự án của Chi cục Kiểm lâm. 

Sự giúp đỡ về địa điểm nghiên cứu của dự án từ những hộ gia đình trong xã 

Đình Lập. 
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3.2. Kinh phí thực hiện 

  Dự án thuộc đề tài nghiên cứu khoa học tổng kinh phí thực hiện là 

1.256.595 triệu đồng. Trong đó nguồn ngân sách là: 1.163.055.000 đồng, nguồn 

ngoài ngân sách là: 93.540.000 đồng. Kết quả sau 03 năm thực hiện, kinh phí 

thực chi là 1.109.335.000 đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nƣớc là: 

1.015.795.000  đồng, nguồn ngoài ngân sách là: 93.540.000 đồng. Chi tiết hạng 

mục thể hiện dƣới bảng sau: 

Bảng 11: Tổng hợp kinh phí theo hạng mục 

         Đơn vị: nghìn đồng 

TT Hạng mục thực hiện 

Nguồn ngân sách 
Nguồn ngoài ngân 

sách 

dự toán  

phê duyệt 
Thực chi Chênh lệch 

Dự toán 

 phê 

duyệt 

Thực 

chi 

1 
Công lao động trực tiếp 471.880 393.700 78.180      90.240    90.240  

  Năm 2018   47.600       

  Năm 2019   128.640       

  Năm 2020   109.440       

  Năm 2021   108.020       

2 

Chuyển giao công nghệ 

tạo giống  invitro 
268.000 263.100 4.900     

  Năm 2018           

  Năm 2019   113.500       

  Năm 2020   99.000       

  Năm 2021   50.600       

3 

Chi khác ( công tác phí, 

hội nghị báo cáo, viết 

báo cáo..) 

310.780 246.530 64.250     

  Năm 2018   45.745       

  Năm 2019   116.900       

  Năm 2020   43.424       

  Năm 2021   40.461       

4 

Nguyên vật liệu phục vụ 

dự án 
112.395 112.465 -70 3.300 3.300 

  Năm 2018   56.655       

  Năm 2019   50.310       

  Năm 2020   5.500       

  Năm 2021    0 0     

  Tổng cộng 1.163.055 1.015.795 147.260 93.540 93.540 
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V. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Sau 03 năm thực hiện đề tài “Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ 

nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” Tổ 

thực hiện đề tài - Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã thu đƣợc một số kết quả chủ 

yếu sau: 

a)Về nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp tách chồi 

Nghiên cứu cho thấy thời gian nảy mầm của cây Sa nhân tím từ 20 đến 40 

ngày. Sau khi cây nảy chồi mới chồi chính (cây mẹ) bị lụi dần. Sau thời gian 

chăm sóc tại vƣờn ƣơm, cây Sa nhân đạt chiều cao trung bình là 55 cm có từ 5 – 

6 lá, bên cạnh đó, một số nhánh chính khi tách còn non tiếp tục sinh trƣởng đạt 

chiều cao 80 – 100 cm, mỗi bầu có từ 1 đến 4 nhánh/chồi, kết quả chăm sóc 

đƣợc 3.112 cây giống bằng phƣơng pháp này. 

Chi cục Kiểm lâm đã nắm đƣợc quy trình kỹ thuật nhân giống sa nhân tím 

bằng phƣơng pháp tách chồi và đã tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn kỹ thuật tách 

chồi cho các hộ dân tại thôn Bình Chƣơng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 

b) Tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhân giống cho Sa nhân tím bằng 

phương pháp nuôi cấy mô 

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng phát triển khoa học 

- công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm tiếp nhận chuyển giao thành công 

và tiến hành thành thục các quy trình: quy trình kỹ thuật tạo mẫu sạch Sa nhân 

tím; quy trình kỹ thuật nhân nhanh chồi in vitro; quy trình kỹ thuật tạo cây in 

vitro hoàn chỉnh, quy trình huấn luyện cây ra vƣờn ƣơm. Trung tâm ứng dụng 

phát triển khoa học - công nghệ và đo lƣờng, chất lƣợng sản phẩm đã tiến hành 

thực nghiệm ra cây đại trà ở vƣờn ƣơm. Tỷ lệ sống của cây tại vƣờn đạt 90%, số 

lƣợng cây giống nuôi cấy mô đủ tiêu chuẩn xuất vƣờn là 380 cây. 

c) Xây dựng các mô hình trồng Sa nhân 

Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng thành công 4 mô hình trồng Sa nhân trong 

đó 2 mô hình dƣới tán rừng, 2 mô hình trong nhà lƣới bằng nguồn giống tách 

chồi và nuôi cấy mô. Cụ thể: 

- Mô hình trồng Sa nhân dƣới tán rừng bằng cây giống nhân từ phƣơng 

pháp tách chồi với 1.000 m
2
 sử dụng 1.900 cây với 2 công thức mật độ và 2 

công thức chế độ bón phân. Qua theo dõi, chăm sóc hiện cây đang sinh trƣởng 

phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 90%, đến nay cây đã mọc thêm từ 6 đến 8 chồi 

con, tỷ lệ mọc chồi đạt 100%, cây cao từ 70 - 130cm, đƣờng kính gốc từ 0,6 - 

1,1cm. Cây mẹ đã lụi, chồi mọc lan từ khóm nọ sang khóm kia, khó phân biệt 
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đƣợc số nhánh/khóm. Bƣớc đầu đánh giá cho thấy cây phát triển tốt, đã bắt đầu 

cho ra hoa, quả ở năm thứ 3.  

- Mô hình trồng Sa nhân dƣới tán rừng bằng cây giống nhân từ phƣơng 

pháp nuôi cấy mô với 1.000 m
2
 sử dụng 1.900 cây với 2 công thức mật độ và 2 

công thức chế độ bón phân. Qua theo dõi, chăm sóc, cây trồng sinh trƣởng, phát 

triển trung bình, phát triển chậm hơn so với cây giống bằng phƣơng pháp tách 

chồi, tỷ lệ sống đạt 85%, cây đã mọc từ 2 - 6 chồi con, cây cao từ 60 - 100cm, 

đƣờng kính gốc 0,4 - 0,8 cm. 

- Mô hình trồng cây Sa nhân tím trong nhà lƣới từ cây giống bằng phƣơng 

pháp tách chồi: Diện tích mô hình là 100 m
2
, sử dụng 300 cây giống trồng với 

mật độ 0,6 x 0,6 m. Lần trồng thứ nhất đã thất bại, cây Sa nhân chết do nhà lƣới 

bị sập đè  chết cây và không kịp che chắn kịp thời do đó, phải xây dựng lại nhà 

lƣới để trồng lại lần thứ 2 vào tháng 10/2019. Qua theo dõi, chăm sóc, bảo vệ, 

cây trồng sinh trƣởng phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 87%, cây mọc 4 - 8 chồi con, 

cây mẹ đã lụi, chồi mọc lan từ khóm nọ sang khóm kia, khó phân biệt đƣợc số 

nhánh/khóm, cây chồi có chiều cao trung bình là 100 cm, đƣờng kính gốc 0,6 - 

1,2 cm. Cây mẹ đã lụi, chồi mọc lan từ khóm nọ sang khóm kia, khó phân biệt 

đƣợc số nhánh/khóm. Bƣớc đầu đánh giá cho thấy cây phát triển tốt, đã bắt đầu 

cho ra hoa, quả ở năm thứ 3.  

- Mô hình trồng sa nhân tím bằng cây giống từ phƣơng pháp nuôi cấy mô. 

Diện tích mô hình là 100 m
2
, sử dụng 300 cây giống trồng với mật độ 0,6 x 0,6 

m. Lần trồng thứ nhất đã thất bại, cây Sa nhân chết do nhà lƣới bị sập đè chết 

cây và không kịp che chắn kịp thời do đó, phải xây dựng lại nhà lƣới để trồng lại 

lần thứ 2 vào tháng 10/2019. Do trồng khá muộn so với mùa vụ trồng Sa nhân, 

nên tỷ lệ sống không cao. Qua theo dõi, chăm sóc, bảo vệ, cây sinh trƣởng phát 

triển kém hơn cây tách chồi, chiều cao cây từ 20 - 70cm, tỷ lệ sống thấp, Ban 

quản lý đề tài đã tiến hành trồng dặm nhiều lần nhƣng tỷ lệ cây sống đến thời 

điểm kết thúc đề tài chỉ còn khoảng 80%. Tuy nhiên cây sinh trƣởng, phát triển 

chậm. 

d) Tập huấn kỹ thuật trồng sa nhân và xây dựng các tài liệu tổng kết đề tài 

 - Đã tập huấn 1 lớp về kỹ thuật trồng cho 46 học viên tham gia, qua buổi 

tập huấn các học viên đã nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc Sa nhân, đƣợc 

tham quan mô hình thực tế trải nghiệm mắt thấy tai nghe để có đánh giá khách 

quan về mô hình. 

- Qua các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm tổ thực hiện đề tài đã xây 

dựng dự thảo các tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sau Sa 

nhân tím, cụ thể: Tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng phƣơng pháp 

tách chồi; tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật trồng Sa nhân tím dƣới tán rừng; tài liệu 

hƣớng dẫn kỹ thuật trồng Sa nhân tím trong nhà lƣới. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Tổ thực hiện đề tài đã xây dựng các báo 

chuyên đề: Công tác tiếp nhận công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phƣơng 
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pháp nuôi cấy mô tế bào; Nghiên cứu nhân giống cây con bằng phƣơng pháp 

tách chồi; Báo cáo chuyên đề xây dựng mô hình trồng Sa nhân túm; Báo cáo 

tổng kết đề tài. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

- Thiết kế ban đầu dàn che mô hình trồng Sa nhân trong nhà lƣới đƣợc 

làm bằng thanh chống bạch đàn và lƣới đen, do điều tiện thời tiết khắc nghiệt, 

gió to thổi dẫn đến cây chống bạch đàn không chống chọi đƣợc dàn che bị sập. 

Do chịu ảnh hƣởng của điều kiện thời tiết nên lƣới đen che thƣờng xuyên bị 

rách, thủng ảnh hƣởng tới sinh trƣởng, phát triển của cây Sa nhân. Để khắc phục 

những khó khăn trên, nhóm nghiên cứu đề tài đã xây dựng lại nhà lƣới bằng cột 

kẽm ba chân, đổ bê tông móng chắc chắn, lƣới che thƣờng xuyên đƣợc thay mới 

đản bảo độ tàn che phù hợp cho cây.  

- Việc theo dõi sinh trƣởng và phát triển của cây Sa nhân chỉ thống kê một 

số chỉ tiêu là số lá tăng thêm, chiều cao chồi tăng thêm, tỷ lệ mọc chồi, tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện tổ thực hiện đề tài gặp rất nhiều khó khăn trong 

việc thống, thu thập số liệu. Do cây Sa nhân tím mẹ tự lụi, chồi đã mọc lan tỏa 

từ khóm nọ sang khóm kia, khó phân biệt đựợc số nhánh/khóm nên chúng tôi 

phải thống kê theo phƣơng pháp tính bình quân, phải đo đếm rất nhiều cây. 

- Cây mô trồng trong nhà lƣới tỷ lệ sống thấp nên phải trồng dặm nhiều 

lần để đảm bảo tỷ lệ sống theo Thuyết minh đề tài. 

2. Kiến nghị 

 - Đề tài nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ về ứng dụng chọn giống sa nhân 

tím và xây dựng mô hình trồng sa nhân tím trên địa bàn huyện Đình Lập. Tuy 

nhiên thời gian thực hiện dự án chỉ có 3 năm một số nội dung chƣa quan sát 

đƣợc đến kết quả cuối cùng. Chƣa đánh giá đƣợc rõ nét về các yếu tố ảnh hƣởng 

đến sinh trƣởng, phát triển và năng suất của Sa nhân. Do đó, để có đầy đủ hơn 

về cơ sở khoa học và kinh tế trong việc phát triển trồng rộng rãi loài Sa nhân 

tím, cần có thời gian tiếp tục nghiên cứu thêm về chọn giống, chế độ phân bón, 

năng suất cụ thể cũng nhƣ về những tác động tích cực tới môi trƣờng của việc 

trồng đại trà Sa nhân tím. 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá sản lƣợng, chất lƣợng Sa nhân tím tại các mô 

hình ở 02 năm tiếp theo để đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình 

trồng Sa nhân tím tại địa phƣơng. 

 

Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì 

  

  

Trần Thị Viên Nguyễn Hữu Hƣng 
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PHỤ LỤC : BIỂU SỐ LIỆU 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình chồi trong nhà lƣới) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình hình 

sinh 

trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Lũy kế 

số lá mới 

tăng 

thêm 

Lũy kế 

chiều cao 

chồi tăng 

thêm 

(cm) 

Tỷ lệ 

mọc chồi 

(%) 

1 9/8/2019 Trung bình 230 76,7 0 0   

2 9/9/2019 Trung bình 210 70,0 0 0 40 

3 9/10/2019 Trung bình 300 100,0 1 6 
Trồng 

dặm 

4 9/11/2019 Trung bình 261 87,0 2 11 50 

5 09/12/2020 Trung bình 252 84 2 14 60 

6 09/01/2020 Trung bình 244 81,3 3 18,5 65 

7 09/02/2020 Trung bình 240 80 4 23,5 70 

8 09/3/2020 Trung bình 300 100 5 29 dặm 

9 09/4/2020 Tốt 294 98 6 35,5 80 

10 09/5/2020 Tốt 282 94 7 41,5 85 

11 09/6/2020 Tốt 276 92 8 47 87 

12 11/7/2020 Tốt 267 89 9 51,5 90 

13 09/8/2020 Tốt 264 88 10 56,5 92 

14 12/9/2020 Tốt 262 87 11 62,5 95 

15 10/10/2020 Tốt 262 87 12 68 100 

16 16/11/2020 Tốt 262 87 13 73 100 

17 12/12/2020 Tốt 262 87 13 76 100 

18 10/01/2021 Tốt 262 87 14 79 100 

19 20/02/2021 Tốt 262 87 15 84 100 

20 13/03/2021 Tốt 262 87 16 90 100 
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BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình cây mô trong nhà lƣới) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Lũy kế 

số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Lũy kế 

chiều 

cao 

chồi 

tăng 

thêm 

(cm) 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 9/8/2019 kém 124 41,3 0 0 0 

2 9/9/2019 kém 114 38 0 0 15 

3 9/10/2019 kém 300 100 0 2 dặm 

4 9/11/2019 kém 255 85 1 5   

5 9/12/2019 kém 171 57 1 8   

6 15/01/2020 kém 60 20,0 2 11   

7 15/02/2020 kém 37 12,3 3 14,5   

8 15/3/2020 kém 30 10,0 4 19   

9 10/4/2020 kém 27 8,9 5 23,5   

10 10/5/2020 kém 27 8,9 5 27,5   

11 10/6/2020 kém 26 8,7 6 31,5   

12 12/7/2020 kém 26 8,7 7 35   

13 09/8/2020 kém 26 8,7 8 39,2   

14 12/9/2020 kém 26 8,7 9 43,7   

  26/9/2020   300 100     dặm 

15 10/10/2020 Chậm 276 92 9 47,7   

16 16/11/2020 Chậm 261 87 10 51,2   

17 12/12/2020 Chậm 260 86,8 10 54,7   

18 10/01/2021 Tb 246 82 11 59,2   

19 20/02/2021 TB 243 81 12 64,7   

20 13/03/2021 Tb 240 80 13 70,7   
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BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình chồi dƣới tán rừng bón phân CT13) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Lũy kế số 

lá mới 

tăng 

thêm 

Lũy kế 

Chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm cm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi (%) 

1 03/06/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 700 100 0 0 0 

2 3/7/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 683 97,5 0 8 60 

3 3/8/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 658 94 1 15 85 

4 3/9/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 650 92,9 2 21 90 

5 3/10/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 642 91,7 3 27 92 

6 3/11/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 637 91 3 31 95 

7 12/12/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 4 34 95 

8 3/1/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 4 38 100 

9 3/2/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 5 42,5 100 

10 3/3/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 7 48,5 100 

11 3/4/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 8 53,5 100 

12 3/5/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 9 58,5 100 

13 3/6/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 9 64 100 

14 04/07/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 10 68,5 100 

15 02/08/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 11 74 100 

16 05/09/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 12 79 100 

17 03/10/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 13 83,5 100 

18 04/11/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 

14 87,5 
100 

19 05/12/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 

15 91,5 
100 
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20 03/01/2021 
Sa nhân 

tím 
Tốt 633 90 

16 95 
100 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình chồi dƣới tán rừng không bón phân CT14) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao 

chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 03/06/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 700 100 0 0 0 

2 3/7/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 686 98,0 0 6 60 

3 3/8/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 665 95 1 14 80 

4 3/9/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 644 92,0 2 20 85 

5 3/10/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 637 91,0 3 25 87 

6 3/11/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 634 91 3 29 90 

7 12/12/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 4 32 92 

8 3/1/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 4 36 93 

9 3/2/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 5 40 95 

10 3/3/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 6 45 98 

11 3/4/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 7 49,5 100 

12 3/5/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 8 54 100 

13 3/6/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 8 59,5 100 

14 04/07/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 9 64,5 100 

15 02/08/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 10 69,5 100 

16 05/09/2020 Sa nhân Tốt 630 90 11 74 100 
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tím 

17 03/10/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 12 78,5 100 

18 04/11/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 

13 82,5 
100 

19 05/12/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 

13 86,5 
100 

20 03/01/2021 
Sa nhân 

tím 
Tốt 630 90 

14 90 
100 

 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình chồi dƣới tán rừng bón phân CT23) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi (%) 

1 03/06/2019 Sa nhân tím Tốt 250 100 0 0 0 

2 3/7/2019 Sa nhân tím Tốt 244 98 0 7 60 

3 3/8/2019 Sa nhân tím Tốt 235 94 1 14 90 

4 3/9/2019 Sa nhân tím Tốt 232 93 2 22 95 

5 3/10/2019 Sa nhân tím Tốt 229 92 3 28 95 

6 3/11/2019 Sa nhân tím Tốt 226 90 3 32,5 95 

7 12/12/2019 Sa nhân tím Tốt 225 90 4 36,5 95 

8 3/1/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 4 40,5 100 

9 3/2/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 5 45,5 100 

10 3/3/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 6 51,5 100 

11 3/4/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 7 57 100 

12 3/5/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 8 62,5 100 

13 3/6/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 9 68 100 

14 04/07/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 10 72,5 100 

15 02/08/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 11 78 100 

16 05/09/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 12 83 100 

17 03/10/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 13 88,5 100 

18 04/11/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 14 92,5 100 

19 05/12/2020 Sa nhân tím Tốt 225 90 14 96,5 100 
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20 03/01/2021 Sa nhân tím Tốt 225 90 15 100 100 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình chồi dƣới tán rừng không bón phân CT24) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao 

chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 03/06/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 250 100,0 0 0 0 

2 3/7/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 245 98,0 0 6 60 

3 3/8/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 233 93,2 1 12 82 

4 3/9/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 232 92,9 2 19 85 

5 3/10/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 228 91,2 2 25 87 

6 3/11/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 225 90 3 29 90 

7 12/12/2019 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 4 32,5 93 

8 3/1/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 4 36 95 

9 3/2/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 5 40,5 96 

10 3/3/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 6 46 100 

11 3/4/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 7 51,5 100 

12 3/5/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 8 57,5 100 

13 3/6/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 8 63 100 

14 04/07/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 9 68 100 

15 02/08/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 10 73 100 

16 05/09/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 11 78,5 100 
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17 03/10/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 11 83 100 

18 04/11/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 

12 86,5 
100 

19 05/12/2020 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 

12 90 
100 

20 03/01/2021 
Sa nhân 

tím 
Tốt 224 90 

13 93 
100 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình mô dƣới tán rừng bón phân CT57) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 29/06/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 683 98 0 0 0 

2 29/7/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 658 97,5 0 0 0 

3 29/8/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 642 94 0 0 0 

4 29/9/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 631 92,9 1 4 15 

5 29/10/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 618 91,7 1 9 20 

6 29/11/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 602 86 1 13,5 30 

7 29/12/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 600 86 2 16,5 40 

8 16/01/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 2 20,5 47 

9 16/02/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 3 25 60 

10 16/3/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 4 30,5 86 

11 16/4/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 5 36,5 90 

12 16/5/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 6 42,5 100 

13 16/6/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 6 48 100 

14 18/7/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 7 53 100 

15 16/8/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 8 58,5 100 
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16 19/9/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 9 63,5 100 

17 17/10/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 10 68,5 100 

18 04/11/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 

11 73 
100 

19 05/12/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 

12 77 
100 

20 03/01/2021 
Sa nhân 

tím 
Chậm 597 85 

13 81 
100 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình mô dƣới tán rừng không bón phân CT58) 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao 

chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 29/06/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 679 97 0 0 0 

2 29/7/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 669 95,6 0 0 0 

3 29/8/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 665 95 0 0 0 

4 29/9/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 652 93,2 

0 
3,5 0 

5 29/10/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 644 92 1 6,5 12 

6 29/11/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 679 91 1 10,5 20 

7 29/12/2019 
Sa nhân 

tím 
Chậm 616 88 1 14 26 

8 16/01/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 2 18,5 37 

9 16/02/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 3 23 42 

10 16/3/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 4 28,5 60 

11 16/4/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 5 34 78 

12 16/5/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 5 39,5 85 

13 16/6/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 6 45 90 

14 18/7/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 7 50 96 

15 16/8/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 8 54,5 100 
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16 19/9/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 9 60 100 

17 17/10/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 10 65 100 

18 04/11/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 11 

70 
100 

19 05/12/2020 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 

12 74 
100 

20 03/01/2021 
Sa nhân 

tím 
Chậm 595 85 

12 78 
100 

 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình mô dƣới tán rừng bón phân CT67) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình hình 

sinh 

trƣởng 

Số lƣợng 

cây sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 29/06/2019 Sa nhân tím Chậm 250 100 0 0 0 

2 29/7/2019 Sa nhân tím Chậm 244 98 0 0 0 

3 29/8/2019 Sa nhân tím Chậm 235 94 0 0 0 

4 29/9/2019 Sa nhân tím Chậm 232 93 1 3 15 

5 29/10/2019 Sa nhân tím Chậm 229 92 1 7,5 25 

6 29/11/2019 Sa nhân tím Chậm 226 86 2 12 30 

7 29/12/2019 Sa nhân tím Chậm 213 85 3 16 41 

8 16/01/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 3 19,5 45 

9 16/02/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 4 24,5 58 

10 16/3/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 5 30 65 

11 16/4/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 6 35,5 86 

12 16/5/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 7 41,5 96 

13 16/6/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 7 47,5 100 

14 18/7/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 8 53 100 

15 16/8/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 9 59 100 

16 19/9/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 10 65 100 

17 17/10/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 11 70,5 100 

18 04/11/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 12 75,5 100 
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19 05/12/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 13 80 100 

20 03/01/2021 Sa nhân tím Chậm 213 85 13 84 100 

 

 

BIỂU THEO DÕI TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

(mô hình mô dƣới tán rừng khống bón phân CT68) 

 

TT 
Ngày 

 theo dõi 
Loài cây 

Tình 

hình 

sinh 

trƣởng 

Số 

lƣợng 

cây 

sống 

(cây) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Số lá 

mới 

tăng 

thêm 

Chiều 

cao 

chồi 

tăng 

thêm 

Tỷ lệ 

mọc 

chồi 

(%) 

1 29/06/2019 Sa nhân tím Chậm 250 100 0 0 0 

2 29/7/2019 Sa nhân tím Chậm 243 97 0 0 0 

3 29/8/2019 Sa nhân tím Chậm 240 96 0 0 0 

4 29/9/2019 Sa nhân tím Chậm 230 92 1 2,5 0 

5 29/10/2019 Sa nhân tím Chậm 228 91 1 6 14 

6 29/11/2019 Sa nhân tím Chậm 213 85 2 10 18 

7 29/12/2019 Sa nhân tím Chậm 213 85 2 13 25 

8 16/01/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 3 17 36 

9 16/02/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 4 21,5 45 

10 16/3/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 5 27 53 

11 16/4/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 6 32,5 68 

12 16/5/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 7 38,5 85 

13 16/6/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 7 44,5 92 

14 18/7/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 8 50 98 

15 16/8/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 9 55,5 100 

16 19/9/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 10 61 100 

17 17/10/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 11 66 100 

18 04/11/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 12 71 100 

19 05/12/2020 Sa nhân tím Chậm 213 85 12 75,5 100 

20 03/01/2021 Sa nhân tím Chậm 213 85 12 79,5 100 

 


