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THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1. Tên Đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng 

Bát Độ tại huyện Hữu Lũng”. 

2. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: Nguyễn Bá Triệu 

4. Thời gian thực hiện: 38 tháng, từ 01/11/2018 đến 31/12/2021. 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.285,275 triệu đồng. Trong đó: 

                + Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SKHCN TW: 0 triệu đồng; 

                + Kinh phí hỗ trợ từ NSKHCN địa phƣơng: 1.996,595  triệu đồng; 

                + Nguồn khác (đối ứng của ngƣời dân tham gia): 1.288,680 triệu đồng. 

6. Kinh phí thực hiện theo các năm: 

+ Năm 2018: 91.870.000 đồng. 

+ Năm 2019: 717.802.000 đồng. 

+ Năm 2020: 771.755.000 đồng. 

+ Năm 2021: 415.168.000 đồng. 

7. Các thành viên chính tham gia đề tài 

STT Họ và tên Chức danh 

khoa học, học vị 

 

Cơ quan công tác 

1 ThS. Trần Cao Nguyên Thƣ ký Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

2 
TS. Lê Văn Thành 

Thành viên chính Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trƣờng 

rừng 

3 
TS. Nguyễn Văn Thọ 

Thành viên chính Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng 

Trung tâm Bắc Bộ. 

4 TS. Hoàng Văn Thắng Thành viên chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

5 ThS. Phạm Văn Viện Thành viên chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

6 ThS. Hà Văn Năm Thành viên chính Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 

7 
ThS. Từ Thị Thái 

Thành viên chính Hội Nông dân huyện Hữu Lũng - Lạng 

Sơn. 

8 KS. Lê Thị Bích Thảo Thành viên chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

9 KS. Nguyễn Văn Minh Thành viên chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
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8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ so với thuyết minh đƣợc phê duyệt 

Sản phẩm theo thuyết minh Nhiệm vụ đã thực hiện 

Xây dựng 15ha mô hình thâm canh tre Bát 

độ lấy măng trên mô hình đã có, năng suất 

măng cao hơn ít nhất 20% so với mô hình 

thông thƣờng 

Đã lựa chọn và xây dựng 15ha mô hình thâm canh 

tre Bát độ lấy măng trên mô hình đã có tại 3 xã 

Minh Sơn, Quyết Thắng và Thiện Tân thuộc huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, năng suất măng trung 

bình trong mô hình thâm canh cao hơn 28,2% so 

với mô hình thông thƣờng. 

Xây dựng 10,5ha mô hình trồng mới thâm 

canh tre Bát độ lấy măng, tỉ lệ sống trên 

85%, cây sinh trƣởng tốt, đã sinh măng 

Đã xây dựng 10,5ha mô hình trồng mới thâm canh 

tre Bát độ lấy măng tại 3 xã Hòa Bình, Tân Lập và 

Quyết Thắng của huyên Hữu Lũng; tỉ lệ sống đạt 

91,8%, cây sinh trƣởng tốt, các mô hình đã sinh 

măng và bắt đầu cho thu hoạch. 

Mô hình sơ chế sản phẩm măng Bát độ, sơ 

chế đƣợc 500 kg măng tƣơi/ngày 

Đã xây dựng đƣợc 01 mô hình sơ chế sản phẩm 

măng Bát độ tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, sơ 

chế đƣợc 600-700 kg măng tƣơi/ngày. 

Thực hiện 8 báo cáo Đã hoàn thành 8 báo cáo: 

- Báo cáo đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, 

bảo quản và tình hình tiêu thụ sản phẩm măng Tre 

bát độ tại huyện Hữu Lũng 

- Báo cáo kết quả Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật 

nhân giống vô tính tre Bát độ bằng chiết cành. 

- Báo cáo kết quả Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật 

trồng thâm canh tre Bát độ. 

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình thâm canh tre 

Bát độ lấy măng trên mô hình đã có. 

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình trồng mới 

thâm canh Măng bát độ. 

- Báo cáo kết quả Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện 

quy trình sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ. 

- Báo cáo Phát triển thƣơng hiệu gắn với tiêu thụ 

sản pẩm măng tre Bát độ. 

- Báo cáo tổng kết. 



x 

 

Hoàn thiện 2 quy trình hƣớng dẫn kỹ thuật Đã hoàn thành 2 quy trình hƣớng dẫn: 

- Quy trình kĩ thuật nhân giống, thâm canh tổng 

hợp cây Măng tre Bát Độ theo hƣớng sản xuất hàng 

hóa 

- Quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre 

Bát độ. 

Thực hiện 02 lớp Đào tạo, tập huấn, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật  

Lớp 1: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh 

tổng hợp cây măng Tre bát độ theo hƣớng sản xuất 

hàng hóa. 

Lớp 2: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sơ chế và 

bảo quản măng Tre bát độ. 

Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng của măng 

tre Bát độ 

Kết quả xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng trong 

măng tƣơi và các sản phẩm bảo quản, sơ chế từ 

măng Bát độ. 

Hỗ trợ in tem nhãn bao bì sản phẩm 10.000 tem và bao bì đựng sản phẩm hỗ trợ. 

Tìm hiểu, ký kết mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 

sản phẩm măng tre Bát độ  

Một số hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ măng tre Bát 

độ đƣợc ký kết tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

 

 



 1 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Tre Bát độ (còn là Điềm trúc, Tre tàu) có tên khoa học Dendrocalamus 

latiflorus Munro, là một loài tre đa tác dụng, ngoài khả năng phòng hộ, giữ 

nguồn nƣớc, Tre Bát độ còn có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là măng làm thực 

phẩm – một loại rau sạch. Ngoài ra, thân Tre Bát độ còn đƣợc sử dụng làm vật 

liệu xây dựng, đồ gia dụng và nguyên liệu giấy. Măng Tre là món ăn ƣa thích 

của nhiều quốc gia do có hàm lƣợng chất béo thấp và giàu kali, cacbon-hydrat, 

chất sơ và vitamin, Măng Bát độ có thể ăn tƣơi, dùng chế biến đồ hộp, làm 

măng chua, sấy khô, măng ăn rất ngon và giòn, có tác dụng dễ tiêu hóa, phá 

đờm, giảm béo phì và hạ huyết áp. 

Trên thế giới đã có nhiều những nghiên cứu về kỹ thuật nhân giống, trồng 

thâm canh cũng nhƣ kỹ thuật sơ chế, chế biến, bảo quản các sản phẩm từ măng 

Tre Bát độ, đặc biệt là ở Trung Quốc và chứng tỏ giá trị, hiệu quả kinh tế của 

loài cây này. Tuy nhiên ở Việt Nam, các nghiên cứu về loài cây này mới chủ 

yếu ở nhân giống, việc nghiên cứu trồng thâm canh, khai thác, sơ chế đối với 

măng Tre Bát độ còn rất hạn chế, việc kế thừa những nghiên cứu trên thế giới và 

nghiên cứu kỹ thuật thâm canh, khai thác, sơ chế măng Tre Bát độ cho điều kiện 

Việt Nam.  

Hữu Lũng là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền 

núi phía Bắc, có 2 con sông lớn là sông Thƣơng và sông Trung chảy qua, các bãi 

bồi ven sông và các vùng đồi núi thấp rất phù hợp với việc phát triển tre lấy 

măng. Ngoài ra với lợi thế nguồn nhân lực dồi dào và định hƣớng phát triển của 

tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng đƣợc quy hoạch là vùng để trồng măng tre Bát 

độ cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến măng đã đƣợc xây dựng tại 

huyện. Tuy nhiên trong những năm qua, việc gây trồng nhân rộng diện tích 

măng tre Bát độ còn gặp nhiều khó khăn do các hộ dân chƣa nắm bắt đƣợc kỹ 

thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, khai thác, sơ chế và bảo quản dẫn đến năng 

xuất, chất lƣợng không cao, hiệu quả kinh tế chƣa cao. 

Để nâng cao đƣợc hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân trồng măng tre Bát 

độ, tận dụng đƣợc nguồn tài nguyên đất và lao động, đồng thời thực hiện theo 

đúng quy hoạch của tỉnh, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu nhân giống, trồng 

thâm canh và chế biến măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng” là thực sự cần thiết. 
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CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

1.1.1.  Những nghiên cứu về Tre lấy măng 

Tre trúc là một nguồn lâm sản ngoài gỗ chiếm vị trí quan trọng trong tài 

nguyên rừng ở nhiều nƣớc trên thế giới. Nhiều loài tre trúc là nguồn nguyên liệu 

quan trọng cho ngành thủ công mỹ nghệ, công nghiệp chế biến nông lâm sản, 

công nghiệp giấy sợi, công nghiệp chế biến ván nhân tạo, vật liệu trong xây 

dựng, kiến trúc, giao thông vận tải,... Một số loài tre trúc cho măng ăn ngon, đã 

trở thành nguồn cung cấp thực phẩm có giá trị. Các sản phẩm từ tre trúc không 

còn bó hẹp trong biên giới của một số quốc gia mà đã có mặt ngày càng nhiều 

trên thị trƣờng quốc tế và đƣợc nhiều nƣớc châu Âu, châu Mỹ ƣa chuộng. Chính 

vì vị trí quan trọng của tài nguyên tre trúc, nhiều nƣớc trên thế giới có tre trúc và 

kể cả những nƣớc sử dụng tre trúc, đã tiến hành nhiều nghiên cứu về tre trúc. 

1.1.1.1. Những nghiên cứu về phân loại, phân bố  

Các loài tre trúc phân bố tự nhiên ở các vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn 

đới, từ vùng thấp tới độ cao 4000 m (so với mực nƣớc biển), song tập trung chủ 

yếu ở vùng thấp tới đai cao trung bình (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2005). Các loài tre 

trúc có thể mọc hoang dại hoặc đƣợc gây trồng và có một đặc điểm nổi bật là có 

mặt ở rất nhiều các môi trƣờng sống khác nhau (Dransfield and Widjaja, 1995). 

Theo Rao and Rao (1995), cả thế giới có khoảng 1250 loài tre trúc của 75 chi, 

phân bố ở khắp các châu lục, trừ châu Âu. Châu Á đặc biệt phong phú về số 

lƣợng và chủng loại tre trúc với khoảng 900 loài của khoảng 65 chi (Rao and Rao 

1995; 1999).  

     Tre trên thế giới có phân bố ở 3 khu vực lớn: Châu Á Thái Bình Dƣơng, 

Châu Phi và Châu Mỹ. Các loài tre lớn thuộc chi Bambusa và Dendrocalamus 

phân bố ở khu vực Châu á Thái Bình dƣơng. Trên thế giới có 36.77 triệu ha 

rừng tre. Diện tích tre của châu Á là 23.6 triệu ha, trong đó Ấn độ 11.36 triệu ha, 

Trung Quốc 5.44 triệu ha, Indonesia 2.08 triệu ha, Lào 1.61 triệu ha, Myanmar 

0.85 triệu ha, Việt Nam 0.81 triệu ha (FAO 2005). 

1.1.1.2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống 

Rao và Ramanatha (2000) cho biết nhân giống sinh dƣỡng là phƣơng pháp 

có hiệu quả với hầu hết các loài tre. Tác giả nghiên cứu nhân giống sinh dƣỡng 

Bambusa vulgaris  với quy mô lớn nhƣ sau: Hom cành 2-3 năm tuổi bao gồm 
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một mắt ngủ hoặc một đốt cành, cành đƣợc cắt sát ở cổ. Cành cắt đƣợc cho vào 

túi bầu polyethene thích hợp bao gồm đất ở trên và xơ dừa vụn với tỷ lệ 1:5. 

Nƣớc đƣợc tƣới thƣờng xuyên trong thời gian một tuần sau khi cho vào túi, khả 

năng ra chồi và ra rễ diễn ra trong khoảng thời gian 3-4 tuần sau đó. Nghiên cứu 

của Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2008) về giâm hom tre cho 

thấy: sử dụng hom cành to giâm hom cho tỷ lệ sống đạt tới 83,75%, sử dụng 

cành nhỏ tỷ lệ sống chỉ khoảng 10%. Nghiên cứu cũng chỉ ra nên giâm hom vào 

mùa xuân tháng 3-4 vì nhiệt độ và độ ẩm tăng, thuận lợi cho tre nảy chồi và 

măng không mọc thời gian này, do đó cây giàu dinh dƣỡng, ra rễ diễn ra trƣớc 

tiên sau cắt hom vì vậy cho tỷ lệ sống cao. Nghiên cứu của Fu Maoyi và cộng 

tác viên (2000) về giâm hom bằng cành cho thấy cành đƣợc chọn để giâm hom 

tốt nhất có độ tuổi 1-2 năm và lấy từ cây 3 năm tuổi. Nhân giống có thể thực 

hiện tốt vào tháng 2 đến tháng 9, tuy nhiên vào tháng 2-3 cho tỷ lệ sống cao 

hơn. 

Cusack (1997) đã nghiên cứu sử dụng hom thân kết quả cho thấy: tỷ lệ 

thành công khi nhân giống bằng hom thân là khác nhau giữa các loài tre và phụ 

thuộc vào kỹ thuật sử dụng, nhân giống tốt nhất nên vào mùa xuân. 

Rao (2000) nghiên cứu về giâm hom sử dụng hom thân cũng cho rằng đây 

là một phƣơng pháp có hiệu quả để nhân giống các loài tre có vách dày và kích 

thƣớc lớn (8-12cm đƣờng kính) nhƣ loài Bambusa blumeata. Tuy nhiên, tác giả 

nhận định phƣơng pháp này là không phổ biến vì có chi phí đắt, giới hạn tuổi 

cây làm hom thân chỉ trong tuổi 1, cần nghiên cứu thêm các phƣơng pháp nhân 

giống khác.Nghiên cứu của Fu Maoyi và cộng tác viên (2000) về nhân giống 

bằng hom thân 1 đốt cho thấy, cắt hom có thể thực hiện từ cây 1 hoặc 2 năm 

tuổi. Tác giả cho rằng nhân giống các loài tre có vách mỏng bằng cắt khúc 

thƣờng kém thành công và không hiệu quả vì vậy khó sử dụng trong mô hình 

nhân giống lớn. Nó phù hợp với loại tre có vách dày và kích thƣớc lớn. Đồng 

thời nhóm tác giả cũng đã đƣa ra một phƣơng pháp nhân giống trong đó sử dụng 

các cây tre non sau khi đã kết thúc sinh trƣởng về chiều cao đƣợc chặt phần 

ngọn để kích thích sự phát triển của mắt. Nghiên cứu cũng cho rằng cây nên 

đƣợc ngả vào tháng  2-3, măng sẽ mọc vào tháng 4-5 và rễ phát triển vào tháng 

7-8, cây sau 1 năm tuổi đạt chiều cao khoảng 120cm. Phƣơng pháp này đƣợc tác 

giả khuyến cáo sử dụng cho các loài tre có kích thƣớc trung bình. 

Về nghiên cứu sử dụng giống gốc trong trồng tre đã đƣợc một số tác giả 

đánh giá là có tỷ lệ thành công cao, tuy nhiên cũng có nhiều mặt hạn chế nhƣ chi 

phí cao, số lƣợng giống hạn chế. Zhou (2000) cho rằng sử dụng giống gốc thích 

hợp cho các cây giống nhƣ Bambusa, Dendrocalamus, Sinocalamus…. Chọn 
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những cây mẹ đánh gốc có một ít rễ, và cắt phần trên thân khí sinh chỉ để lại 

chiều dài khoảng 1m. Khi đánh gốc, rễ và thân ngầm đƣợc giữ lại, cây đƣợc cắt 

để lại 5-6 cành và để lại lá của chúng. Nghiên cứu của Cusack (1997) cho thấy 

nhân giống bằng gốc có thể đạt đƣợc tỷ lệ thành công 100%, tuy nhiên chỉ nên 

áp dụng cho những loài tre có kích thƣớc nhỏ vì có thể sản xuất với quy mô lớn. 

Rao và Rao (2000) cũng cho rằng nhân giống tre sử dụng giống gốc là một 

phƣơng pháp tốt nhất, khả năng mọc mạnh nhất đƣợc thấy ở các gốc 1 năm tuổi. 

Phƣơng pháp này thành công ở các loài tre vách dày, trồng tốt nhất vào mùa 

mƣa. Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 3-7 mắt to ở thân ngầm cây mẹ 1 năm 

tuổi có xu hƣớng mọc đồng thời nhƣng chỉ 1 hoặc 2 mắt mọc hoàn chỉnh. 

1.1.1.3. Nghiên cứu kỹ thuật trồng Tre lấy măng 

Fu và Xiao (1996) đã xác định những nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình phát 

sinh măng, sinh trƣởng và phát triển của thân khí sinh là: độ ẩm, nhiệt độ, dinh 

dƣỡng, cấu trúc rừng, biện pháp lâm sinh, sâu bệnh. Đây là những nhân tố cần 

phải đƣợc quan tâm khi áp dụng các biện pháp thâm canh tăng năng suất măng 

và thân khí sinh.Rao & Rao (1999) cho rằng: Đất thích hợp cho gây trồng tre 

thƣờng là đất thoát nƣớc tốt, đất cát mùn, đất sét pha cát và có nhiều dinh 

dƣỡng, đất bằng phẳng hoặc đất đồi có độ dốc thấp. Đất thƣờng có màu vàng, 

nâu vàng hoặc màu đỏ vàng, đất tầng sâu. Một số loài tre tại Bangledesh đƣợc 

trồng trên đất có độ pH từ 6 - 8, hoặc đất đồi có độ pH từ 4,5 - 5,5.  

Dai (1998) cho rằng: Mật độ trồng với các loài Dendrocalamus có đƣờng 

kính thân cây nhỏ hơn 6cm là 1.660 khóm/ha, với các loài có đƣờng kính thân 

cây to hơn thì mật độ trồng khoảng 830 khóm/ha (3m x 4m) hoặc 625 khóm/ha 

(4m x 4m). Các loài cây to nhƣ Bƣơng (D. giganteus) cự li giữa các cụm là 10m 

x 10m (100 khóm/ha) hoặc  loài Hốc (D. hamiltonii) thì cự li giữa các cụm là 

7m x 7m ( 205 khóm/ha)..  

Alipon và các tác giả (2009) cho rằng: kỹ thuật tốt nhất để tạo ra chất 

lƣợng thân cây bền vững đối với Bambusa blumeana vệ sinh gốc, phủ gốc, bón 

phân hữu cơ và duy trì cây 1,2,3,4 tuổi theo tỷ lệ 4:4:4:4 cây/bụi. Còn đối với 

Mạy tông (D. Asper) không phủ gốc, tiến hành bón phân và chỉ duy trì cây 1 

tuổi và cây 2 tuổi theo tỷ lệ 6:6 cây/bụi. 

Suwannapinunt và  Thaiutsa (1988)  nghiên cứu ảnh hƣởng của phân bón 

đến sinh trƣởng và năng suất của các loài tre ở Thái Lan cho rằng: sử dụng hỗn 

hợp phân NPK 15-15-15 có hiệu quả rõ rệt đến năng suất của các loài Tầm vông 

(Th. siamensis),Mạy tông (D. asper), D. strictus và Bambusa sp. Bón 100kg 

NPK/ha sẽ đủ để tăng năng suất và bón 200 kg NPK/ha là thích hợp. Dransfield 
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& Widjaja (1995) cho rằng bón 20 - 25kg phân hữu cơ cho mỗi khóm trƣớc mùa 

sinh trƣởng, phân hóa học bón 4 lần mỗi năm, mỗi lần bón cho 1ha là 80kg NPK 

theo tỷ lệ 40:10:30 và 0,65 Si. Cusack (1997) cho rằng bón phân làm cho tre 

trúc phát triển tốt, măng to, nhƣng phải bón một cách hợp lý tuỳ thuộc vào loài 

nhất định. Đối với loài Mạy tông (D.asper) hàng năm bón 300kg phân NPK 

(15:15:15)/ha + 40 - 60kg bụi rơm hoặc cỏ khô để phủ + 0,65kg silic dioxyt/ha. 

Đối với loài Mai xanh (D.latiflorus) bón 40kg NPK (40:30:10)/ha và bón 4 lần 

trong năm kết hợp 0,65kg silic dioxyt/ha/năm và 20 - 25kg phân compost trƣớc 

mùa sinh trƣởng. Tre là một loài rễ nông cho nên bón phân một lƣợng nhỏ hơn 

nhƣng bón nhiều lần trong năm sẽ tốt hơn. Ở Indonesia sau khai thác măng, 

nông dân thƣờng pha trộn một lƣợng lớn phân bón cùng với phân hữu cơ phủ 

gốc, bón theo rãnh đào xung quanh bụi khoảng 2 m. Cách bón này cắt đứt một 

phần rễ và sẽ kích thích rễ phát triển trực tiếp vào rãnh có phân bón.Trung tâm 

nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2001) bằng các thí nghiệm với loài tre Mai 

xanh (D. latiflorus ) và Lục trúc ( D. oldhamii) cho rằng: phân bón làm tăng 

nhiệt độ trong đất giúp không khí và nƣớc lƣu thông tốt hơn, kích thích măng ra 

sớm hơn, sản lƣợng măng và thân khí sinh tăng cao hơn. Điều này cho thấy việc 

bón phân cho rừng Dendrocalamus là rất cần thiết nhằm kinh doanh rừng bền 

vững và có năng suất cao. Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2008) 

cho rằng: trong kinh doanh tre, bón phân từ 1 - 3 lần hàng năm để tăng sản 

lƣợng cao của măng. Bón phân lần đầu vào tháng 3 đƣợc gọi là phân bón của 

lứa măng đầu chủ yếu là phân chuồng kết hợp phân hóa học từ 750 - 900 kg/ha 

nhƣ ure, phân hỗn hợp… Lần bón phân thứ 2 vào tháng 8 đƣợc gọi là phân bón 

giai đoạn măng và chủ yếu là phân urê hoặc phân hỗn hợp 0,5-1kg/bụi. Lần 3 

bón phân vào tháng 12 và chủ yếu là phân hữu cơ 50kg/bụi. 

1.1.1.4. Khai thác, bảo quản và sơ chế măng 

Dransfield & Widjaja (1995) Mỗi năm thế giới tiêu thụ khoảng 1 - 2 triệu 

tấn măng. Hàng năm, nƣớc Úc tiêu thụ khoảng 4.000 đến 12.000 tấn măng thái 

mỏng nhập khẩu. Thái Lan cũng là một quốc gia sản xuất măng đóng hộp xuất 

khẩu lớn trên thế giới.Yang và các tác giả (2008) đánh giá có hơn 2 triệu tấn 

măng tre đƣợc tiêu thụ trên thế giới mỗi năm. Choudhury và các tác giả (2012)
b
 

cho rằng tổng tiềm năng tre của thế giới là 10 tỷ Đô la Mỹ, thị trƣờng măng tre 

của Ấn độ có trị giá 761.000 đô la Mỹ (50 triệu rupi). Hàng năm Trung Quốc 

xuất khẩu măng tre trị giá 130 triệu đô la Mỹ. Một số nƣớc tiêu thụ măng chính 

nhƣ Mỹ (44.000 tấn/năm), Úc (8.000 tấn/năm), Đài Loan (30.000 tấn/năm), 

Nhật Bản 3 kg/ngƣời (khoảng 381.000 tấn/năm). Thái Lan là một nƣớc sản xuất 

măng lớn, trồng khoảng 30.000 ha rừng trồng tre lấy măng và mỗi năm sản xuất 
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đƣợc 380.000 tấn măng, chỉ tƣơng đƣơng với nhu cầu của nƣớc Nhật Bản.Theo 

Yang & Xue (2000), nhu cầu về măng tƣơi có thể tăng 12% mỗi năm và mức độ 

sản xuất tăng khoảng 8% măng tƣơi ngon hơn rất nhiều so với măng hộp và giá 

bán cũng cao hơn. Măng tƣơi đƣợc tiêu thụ rất nhiều ở Trung Quốc, Hồng 

Kông, Xingapo, Thái Lan, Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc có 700 nhà máy 

sản xuất măng hộp, hàng năm địa phƣơng này sản xuất khoảng 250.000 tấn sản 

phẩm với tổng giá trị 875 triệu nhân dân tệ (Fu Maoyi, 2000). Theo Fu &Xiao 

(1996) cho rằng:Nhật Bản là nƣớc tiêu thụ măng Tre hàng đầu thế giới, mỗi năm 

Nhật Bản tiêu thụ khoảng 800.000 tấn.Benton và các tác giả (2011) cho rằng 

tổng giá trị xuất khẩu măng tre năm 2010 trên thế giới đạt 214 triệu Đô la Mỹ, 

trong đó: Trung Quốc chiếm 75%, Thái Lan đứng thứ hai chiếm 6% và còn lại 

các nƣớc khác. Nƣớc nhập khẩu măng lớn nhất là Nhật Bản, trị giá 136 triệu đô 

la Mỹ vào năm 2010, sau đến Mỹ (36 triệu USD), Châu Âu (30 triệu USD). Nhu 

cầu sử dụng măng của Nhật Bản tăng nhanh nhất, tăng tƣ 1,2 kg/ngƣời lên 3,0 

kg/ngƣời trong vòng 20 năm. Khả năng tiêu thụ măng của Trung Quốc thấp hơn, 

dƣới 1 kg/ngƣời những sẽ tăng lên trong tƣơng lai. 

Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2001) “Trồng và sử dụng tre ở 

Trung Quốc” cho thấy khai thác măng nên cắt khi đạt chiều cao 20-50cm, nếu 

làm măng khô chiều cao có thể đạt 1-1,5m. Ở giai đoạn đầu và giai đoạn sau của 

vụ măng, nhiệt độ thấp nên măng sinh trƣởng chậm, măng đƣợc cắt định kỳ 5-7 

ngày một lần. Ở giai đoạn giữa, măng sinh trƣởng nhanh nên đƣợc cắt 3-5 ngày 

một lần. Thời gian cắt măng tốt nhất trƣớc lúc mặt trời mọc vì khi đó nhiệt độ 

thấp, độ ẩm cao có lợi cho cây mẹ và sinh sản.  

 Cusack (1997), đã đề cập đến kỹ thuật khai thác măng. Măng đƣợc khai 

thác bắt đầu vào năm thứ 3, 4; chọn măng giữa vụ để lại làm cây mẹ; có thể khai 

thác măng củ khi còn ngầm dƣới đất đối với Trúc sào, Quế trúc, Lục trúc, hoặc 

khi đã mọc cao gọi là măng mầm (khi măng cao đến 20-40cm) đối với Điềm 

trúc (Bát độ), Mạnh tông và khi măng cao đến 1,5m để làm măng ống đối với 

Điềm trúc; thời điểm cắt măng trong ngày vào buổi sáng. Có thể dùng các biện 

pháp: bới gốc, vun gốc, che đậy gốc để nâng cao năng suất, chất lƣợng măng.  

Theo Fu Maoyi (1996), Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2001) 

khi bảo quản măng cần lƣu ý đến các yếu tố: ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và độ 

ẩm cao, ô-xy, vật liệu lƣu giữ, sự tổn thƣơng cơ học. 

1.1.2.  Các nghiên cứu về Tre Bát độ trên thế giới 

Theo Thực vật chí Trung Quốc, Tre Điềm trúc (Ma trúc) có phân bố tự 

nhiên tại Phúc Kiến, Đài Loan, Quảng Đông, Hồng Kông, Quảng Tây, Hải 
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Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam (Trung Quốc); Việt Nam và Myanmar có 

phân bố. Tre Điềm trúc sinh trƣởng tốt ở những nơi đất tơi xốp, tầng dầy, màu 

mỡ, ẩm và thoát nƣớc tốt.  

Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2001) nghiên cứu kỹ thuật 

trồng Mai xanh (D. Latiflorus) và Lục trúc (D. Oldhamii) cho thấy mật độ trồng 

tốt nhất là khoảng 500 – 700 bụi/ha với kích thƣớc hố 60 x 50 x 40 cm cho 

giống trồng hom cành 

Yang Q (2008) đối với Điềm trúc, dùng các biện pháp bới gốc, vun gốc, 

che đậy gốc để nâng cao năng suất, chất lƣợng măng.  

Fu Maoyi (1996) giới thiệu kỹ thuật làm măng chua từ măng Trúc sào và 

Bát độ; Trung tâm nghiên cứu tre trúc Trung Quốc (2001) giới thiệu cách bảo 

quản nhƣ lƣu giữ măng ở phòng lạnh, bảo quản bằng nƣớc muối, quét phủ cồn, 

sử dụng Na2S2O5, bảo quản bằng nƣớc đƣờng, cách chế biến thành măng chua, 

măng muối, măng khô,… trong đó cách bảo quản bằng nƣớc muối là phƣơng 

pháp đơn giản, đƣợc sử dụng rất rộng rãi trong nhân gian. 

Jiang Xianzhi (2008), Tre Bát độ ra măng từ tháng 5 đến tháng 11, thời kỳ 

đầu từ tháng 5-6 và thời kỳ cuối từ tháng 9-10 thời gian thu hái 7-10 ngày/lần, 

tháng 7-9 là thời kỳ măng chính, thời gian thu hái 3-4 ngày/1 lần, tùy theo 

đƣờng kính măng và mục đích chế biến măng tƣơi, măng khô mà độ dài măng 

thu hái khác nhau (măng đƣờng kính 6 cm trở xuống, thu hái làm măng tƣơi thì 

độ dài từ 30-50cm, làm măng khô thì chiều dài măng 60-80 cm; măng có đƣờng 

kính 10cm trở lên thì khai thác làm măng tƣơi thì chiều dài măng 100-140cm, 

khai thác làm măng khô thì chiều cao 150-200 cm). Jiang Xianzhi cũng đƣa ra 3 

phƣơng pháp chế biến măng Điềm trúc là chế biến măng tƣơi, chế biến măng 

chua và chế biến măng khô, cách chế biến măng chua: dùng măng tƣơi cắt thành 

miếng, xếp vào vại + rắc muối với tỉ lệ măng: muối là 10:1, sau đó dùng nƣớc 

sạch đổ ngập măng, ngâm 10-20 ngày có thể sử dụng. Cách chế biến măng khô: 

chế biến măng khô bao gồm chế biến măng ống và măng mầm, chế biến măng 

mầm chỉ cần luộc măng, chẻ măng, phơi khô rồi cất trữ hoặc mang bán; cách 

chế biến măng ống thì phức tạp hơn: sau khi bóc vỏ, cắt đi phần cứng, cho vào 

nồi nhôm hoặc lồng hấp, luộc sôi măng trong thời gian 1-2h, để nguội, cho 

măng và nƣớc luộc vào túi đƣợc chế tạo từ polyethylen (C2H4)n bịt kín, chờ khi 

thời tiết thuận lợi, phơi khô. 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

1.2.1.  Nghiên cứu chung về tre lấy măng 

1.2.1.1. Nghiên cứu về phân loại, phân bố  
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Tài nguyên tre của Việt Nam đƣợc E.G.Camus & A.Camus (1923) ghi 

nhận 14 chi, 73 loài. Ban thực vật chí thuộc tổng cục lâm nghiệp đã tiến hành 

điều tra các loài tre ở lƣu vực 8rai Lô, Gâm, Chảy (1973) và sau đó KS Vũ 

Dũng đã đƣa ra kết quả điều tra thành phần và phân bố các loại Tre trúc ở miền 

Bắc Việt nam (1973 – 1975) là 10 chi, 48 loài, 4 dạng, 2 thứ trong đó vùng 

Đông bắc có tới 36 loài thuộc 9 chi. Phạm Hoàng Hộ (1999) đã giới thiệu 23 

chi, 121 loài nhƣng có loài không có mô tả, các loài khác mô tả rất ngắn không 

đủ các thông tin cần thiết để nhận biết chúng ngoài thực địa. Lê Viết Lâm và các 

tác giả (2005) đã thống kê đƣợc 22 chi và 122 loài. Nguyễn Hoàng Nghĩa (2005) 

đã giới thiệu 25  chi, 216 loài, công trình của Nguyễn Hoàng Nghĩa có thể coi là 

một tài liệu duy nhất từ trƣớc đến nay đã liệt kê đầy đủ nhất về số lƣợng chi, loài 

tre với nhiều thông tin có ý nghĩa về phân bố, đặc tính hình thái, sinh thái, công 

dụng và có giá trị nhƣ một cẩm nang tra cứu, đặc biệt là nhận dạng loài tre.  

Theo Nguyễn Tử Ƣởng (2000), Việt nam có 1.489.068 ha bằng 4,53% 

diện tích toàn quốc với tổng trữ lƣợng là 8.400.767.000 cây. Trong đó: Rừng tre 

trúc tự nhiên có 1.415.552 ha bằng 14,99% diện tích rừng tự nhiên với trữ lƣợng 

là 8.304.693.000 cây bao gồm: Rừng thuần loại tre trúc có 789.221 ha bằng 

8,36% diện tích rừng tự nhiên với trữ lƣợng là 5.863.091.000 cây; Rừng hỗn 

giao gỗ tre trúc có 626.331 ha bằng 6,63% diện tích rừng tự nhiên với trữ lƣợng 

là 2.441.602.000 cây. Rừng tre trúc trồng có 73.516ha bằng 4,99%diện tích rừng 

trồng với trữ lƣợng là 96.074.000 cây.  

Theo Nguyễn Ngọc Bình và Phạm Đức Tuấn (2007), tính tới năm 2001, 

tổng diện tích rừng tre trúc của Việt Nam có khoảng 1.489.000 ha, trong đó 

1.415.500 ha là rừng tự nhiên (thuần loài hoặc hỗn loài), và khoảng 73.500 ha là 

rừng trồng tre trúc. Tính tới tháng 12/2004, thì tổng diện tích rừng tre trúc của 

Việt Nam là 1.563.253 ha. 

  Năm 2004 nhóm định loại tre nứa của đề tài “Điều tra bổ sung thành 

phần loài, phân bố và một số đặc điểm sinh thái các loài tre chủ yếu ở Việt 

Nam” giai đoạn 2001-2003 và dự án “Đa dạng loài và bảo tồn ex situ một số 

loài tre ở Việt Nam” gồm Nguyễn Hoàng Nghĩa, Xia Nianhe, Li Dezhu và Lê 

Viết Lâm đã thống nhất một danh sách mới bao gồm 133 loài thuộc 24 chi tre 

trúc ở Việt Nam trong đó có rất nhiều loài cho giá trị sử dụng có giá trị kinh tế 

cao cần đƣợc nghiên cứu phát triển. Nhƣ vậy, rõ ràng nƣớc ta có nguồn tài 

nguyên tre trúc vừa rất phong phú lại vừa có giá trị xong đây chƣa phải là danh 

sách hoàn chỉnh. 

Năm 2007, Dự án hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ tại Việt nam – 

Pha II do chính phủ Hà Lan tài trợ đã xuất bản ấn phẩm ”Lâm sản ngoài gỗ Việt 
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Nam” với trên 1000 trang giới thiệu về các loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị, 

trong đó đã giới thiệu 58 loài tre với những thông tin từ hình thái đến sinh thái, 

công dụng và gây trồng. Những thông tin này đã đƣợc tổng hợp từ nhiều nguồn 

tài liệu từ trƣớc đến nay và đặc biệt có giá trị để tham khảo các kỹ thuật gây 

trồng, khai thác, bảo quản thân tre và măng 

1.2.1.2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống 

Theo Nguyễn Ngọc Bình (2001), phƣơng pháp nhân giống Luồng bằng 

gốc, giống chét đơn giản, không phải qua khâu giâm ở vƣờn ƣơm, tỷ lệ sống 

cao, khả năng sinh trƣởng mạnh, giảm chi phí vận chuyển, nhanh cho măng từ 

những năm đầu tiên. Tuy nhiên, hạn chế của phƣơng pháp này là tốn nhiều công 

để đánh gốc, hệ số tạo giống thấp nên chỉ áp dụng trong phạm vi hộ gia đình và 

trồng ở nơi đang còn tính chất đất rừng.  

Nghiên cứu nhân giống Luồng bằng hom thân có chồi ngủ của Trần 

Nguyên Giảng, Lƣu Phạm Hoành (1977) cho thấy tiêu chuẩn chọn cây mẹ để 

tiến hành cắt hom từ 8 – 16 tháng tuổi, cây đã có đủ cành lá, thân màu xanh; cắt 

hom dài 30 – 40cm có 2 – 3 chồi ngủ (mắt cua) to khỏe, không bị thối. Ƣơm 

hom vào tháng 7, 8 có sử dụng thuốc kích thích 2,45T nồng độ 30mg/1 lít nƣớc 

cho tỷ lệ thành cây con đạt trên 60%.  

Lê Quang Liên (2001) đã nghiên cứu nhân giống Luồng Thanh Hóa bằng 

chiết cành đƣa ra kết luận Luồng có thể nhân giống bằng cành, phƣơng pháp 

chiết cành bằng hỗn hợp bùn rơm có tỷ lệ ra rễ 97,5% là phƣơng pháp dễ áp 

dụng có hiệu quả. Bộ NN&PTNT (2000) ban hành Quyết định số 05/2000/QĐ-

BNN-KHCN về quy phạm kỹ thuật trồng và khai thác Luồng có nêu: Việc gây 

trồng có thể bằng giống gốc, hom thân, hom chét hoặc cành chiết; trong đó phƣơng 

pháp nhân giống bằng cành chiết là hiệu quả nhất, khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm 

của các phƣơng pháp nhân giống khác, đảm bảo đủ số lƣợng giống trên quy mô lớn 

và dễ dàng trong việc quản lý chất lƣợng giống trƣớc khi đem trồng. Lê Văn Thành 

(2013) cho rằng: chiết cành Bƣơng mốc 1 năm tuổi ra rễ nhanh hơn, tỉ lệ ra rễ và 

chất lƣợng rễ tốt hơn so với cành 2-3 năm tuổi. Sử dụng thuốc IBA nồng độ 1.500 

ppm khi chiết cành 1 năm tuổi cho thời gian ra rễ nhanh nhất, tỉ lệ ra tỉ rễ và chất 

lƣợng rễ tốt nhất. Nguyễn Thị Tảo (2013) đã nhân giống bằng phƣơng pháp chiết 

cành đạt tỷ lệ ra rễ 100%. 

Lê Văn Thành (2013) đã thí nghiệm giâm hom cành Bƣơng mốc 1 năm tuổi 

cũng cho tỉ lệ ra rễ cao hơn và chất lƣợng rễ tốt hơn giâm hom cành 2-3 năm 

tuổi. Thuốc IBA nồng độ 2.000 ppm giâm hom cành Bƣơng mốc cho tỉ lệ ra rễ 

cao nhất, số lƣợng rễ nhiều nhất và chiều dài rễ lớn nhất. Nguyễn Thị Tảo 
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(2013) cho rằng: thí nghiệm nhân giống bằng phƣơng pháp chiết hay giâm hom 

sử dụng chất điều hoà sinh trƣởng NAA với nồng độ 1500ppm và 2000ppm là 

cho tỷ ra rễ cao nhất 100%. 

1.2.1.3. Nghiên cứu kỹ thuật trồng tre lấy măng 

Lê Văn Thành  (2013) cho rằng mật độ trồng có ảnh hƣởng rât lớn đến sinh 

trƣởng của cây, mật độ trồng thích hợp nhất cho Bƣơng mốc trồng lấy măng là 

400 cây/ha (5x5m). 

Nghiên cứu kỹ thuật làm đất đối với trồng tre lấy măng Lê Quang Liên & 

Nguyễn Danh Minh đã thí nghiệm các kích thƣớc hố 0,6x0,6x0,5m, 1x1x0,5m, 

1,5 x 1,5 x 0,5m, 2 x 2 x 0,5m và cho rằng kích thƣớc hố  1 x 1x 0,5m  cho năng 

suất gấp 2 lần so với hố trồng bình thƣờng (0,6 x0,6 x 0,5m). Nguyễn Thị Tảo 

(2013) điều tra kinh nghiệm ngƣời dân địa phƣơng thì có đến 48,3% ngƣời đào 

hố kích thƣớc hố 40 x 40 x 40 và tác giả khẳng định kích thƣớc hố 40x40x40cm 

thích hợp với cây hom giâm, còn nơi đất chặt, cứng nên đào hố 60 x 60 x 50cm. 

Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm ngƣời dân không có so sánh giữa kích thƣớc 

hố và năng suất măng. 

Các nghiên cứu về bón phân của một số tác giả đều khẳng định bón phân ở 

liệu lƣợng thích hợp sẽ ảnh hƣởng đến năng suất măng một cách rõ rệt. Lê 

Quang Liên và cộng sự (2000) đã thí nghiệm bón phân đối với Luồng Thanh 

Hóa và Gầy trồng để lấy măng với liệu lƣợng bón là  1; 2; 3 kg phân NPK/bụi 

cho thấy năng suất măng ở các công thức bón phân cao gấp 2,2 đến 2,5 lần so 

với công thức không bón phân, cụ thể bón 3 kg cho số lƣợng măng nhiều nhất 

1253 kg/ô (mỗi ô 30 bụi), đối chứng chỉ đạt 429 kg/ô.  Năng suất măng trồng 

thâm canh (có bón phân) từ năm thứ 3 trở đi đạt 1,0-1,2 tấn /30 bụi (1 ô tiêu 

chuẩn)/năm (bằng 6,7-8 tấn/ha nếu trồng mật độ 200 cây/ha); nếu trồng quảng 

canh (không bón phân) chỉ đạt  0,43 tấn/30 bụi (1 ô tiêu chuẩn), bằng 2,9 tấn/ha 

trồng mật độ 200cây/ha. Lê Văn Thành (2013), Nguyễn Thị Tảo (2013) nghiên 

cứu thí nghiệm bón đối với Bƣơng mốc cho rằng bón phân với liều lƣợng thấp 

1,25kg phân chuồng kết hợp 0,125kg NPK chƣa làm ảnh hƣởng rõ đến số lƣợng 

măng sinh ra của cây mẹ, nó đã ảnh hƣởng rõ khi bón 6.25 kg phân chuồng và 

0.625 kg NPK. Khi bón tới 12,5kg phân chuồng kết hợp 1,25kg NPK cho khả 

năng sinh măng là cao nhất.  

Nguyễn Danh Minh & Lê Văn Bình (2005) đã lựa chọn 5 loại tre kinh 

doanh lấy măng cho vùng Đông Bắc dựa trên 5 tiêu chí về măng ăn ngon, dễ tác 

động kỹ thuật, chế biến đa dạng, giá cao trên thị trƣờng và năng suất chấp nhận 

đƣợc, gồm Mai, Gầy, Hốc, Tre trinh, Luồng, trong đó có 4 loài thuộc chi Luồng 
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trừ Gầy (Bambusa sp). Đối với loài Mai các tác giả gộp cả 2 loài Mai ống và 

Mai dây gọi chung là Mai. Và đƣa ra hƣớng dẫn kỹ thuật gây trồng 5 loài này 

lấy măng cho vùng Đông Bắc. 

 

 

1.2.1.4. Nghiên cứu khai thác, bảo quản và sơ chế măng 

Lê Văn Thành và cộng sự (2012) đã thí nghiệm sơ chế, chế biến măng và 

cho rằng phƣơng pháp bóc bẹ mo, luộc chín măng, vớt ra để nguội, cho măng 

vào chum vại ngâm trong nƣớc muối 3% sau 60 ngày măng vẫn giữ đƣợc màu 

vàng và có mùi chua, phƣơng pháp này có thể bảo quản măng đƣợc cả năm. Còn 

các phƣơng pháp khác bảo quản không quá 4 tháng măng đều bị hỏng, không ăn 

đƣợc. Đối với măng thì chế biến măng khô vẫn là phƣơng pháp tốt nhất, tuy 

nhiên phƣơng pháp này cần nhiều công và nhiên liệu, thị trƣờng tiêu thụ ít. Lê 

Văn Thành (2013) với đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Bƣơng mốc 

lấy măng ở huyện Ba Vì – Hà Nội”, Kết quả nghiên cứu kỹ thuật khai thác, sơ 

chế, bảo quản măng Bƣơng mốc cho thấy Bƣơng mốc khai thác măng ở chiều 

cao đạt 35 – 45cm có tỷ lệ hao hụt thấp sau khi sơ chế, năng suất và chất lƣợng 

măng sau sơ chế cao nhất so với khai thác ở các độ cao khác. Các phƣơng pháp 

sơ chế bảo quản măng tƣơi, măng luộc và măng khô thì thí nghiệm bảo quản 

măng luộc cho vào vại ngâm trong nƣớc muối 3% măng có thể để đƣợc cả năm 

vẫn đảm bảo chất lƣợng, măng sấy khô kiệt cứ 10 kg thu đƣợc 0,4kg măng khô. 

Trịnh Đức Trình & Nguyễn Thị Hạnh(1990) “Thâm canh rừng Luồng lấy 

măng xuất khẩu” đã cho thấy quản lý và khai thác măng Luồng hợp lý có thể 

nâng hệ số đẻ măng lên 2 măng/1 cây mẹ. Lê Văn Thành (2013) đƣa ra cƣờng 

độ khai thác măng đối với Bƣơng mốc nhƣ sau: Đầu mùa từ tháng 4 – 5 khoảng 

6-7 ngày khai thác 1 lần/ha. Giữa mùa từ tháng 6 – 8 khoảng 3-4 ngày khai thác 

một lần/ha. Cuối mùa từ tháng 9 – 10 khoảng 5-7 ngày khai thác một lần/ha. Và 

khai thác măng ở chiều cao đạt 35 - <45cm có tỷ lệ hao hụt thấp sau khi sơ chế, 

năng suất và chất lƣợng măng sau sơ chế cao nhất so với khai thác ở các độ cao 

khác 

Nguyễn Thị Phi Anh  (1967) mùa măng của Diễn trứng thƣờng từ tháng 5 

đến tháng 9, năm thứ năm có thể đƣa vào khai thác. Măng đầu mùa to khoẻ , ít 

chết, tỉ lệ măng chết sau khi lên khỏi mặt đất vào khoảng 50% vì vậy có thể khai 

thác măng cuối vụ để làm thực phẩm nhƣng ít đƣợc ƣa chuộng vì măng hơi he.  

Lê Quang Liên và Nguyễn Danh Minh (2000) cho rằng quy luật ra măng  của 

Luồng Thanh Hóa và Gầy tập trung vào mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 9 hàng 
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năm. Số mắt trên gốc mẹ biến động từ 4 đến 7 mắt và để có năng suất thì phải 

kích thích cho các mắt của gốc cây mẹ phát triển thành măng. 

1.2.2.  Các nghiên cứu và tình hình gây trồng Tre Bát độ tại Việt Nam 

Tre Bát độ (hay còn gọi là Điềm trúc, Tre tàu, thực chất là cùng loài với 

giống Mai xanh ở nƣớc ta) có tên khoa học Dendrocalamus latiflorus Munro 

đƣợc nhập nội từ Trung Quốc và đƣợc gây trồng khá rộng rãi trên cả nƣớc với 

mục đích để lấy măng, phần lớn với quy mô hộ gia đình. Giống tre này cũng đã 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nơi (Nguyễn Quang Hƣng, 2010). 

Đào Vũ (1996) Bài báo “Để có măng tre Bát độ” cho biết Măng Bát độ có 

thể ăn tƣơi, dùng chế biến đồ hộp, làm măng chua, sấy khô dạng lát ... măng to 

từ 3 – 8kg vỏ mỏng thịt trắng ngà, tỷ lệ thịt 85%, măng ăn rất ngon và giòn, có 

tác dụng dễ tiêu hóa, phá đờm, giảm béo phì và hạ huyết áp. Khai thác măng cao 

20 – 30 cm, năng suất có thể đạt 90 – 135 tấn/ha/năm.  

Đỗ Văn Bản và các cộng sự (2005) trong” trồng thử nghiệm thâm canh các 

loài tre nhập nội lấy măng” đã tuyển chọn đƣợc 3 loài tre nhập nội lấy măng 

Điềm trúc, Lục trúc và Tạp giao trong đó Điềm trúc (Dendrocalamus latiflorus) 

có năng suất măng cao nhất, Lục trúc có năng suất măng thấp nhất, nên tập 

trung phát triển Điềm trúc vì năng suất và chất lƣợng măng cao. Tác giả cũng 

cho rằng: Bát độ ở mật độ thấp (625 cây/ha) phát sinh măng nhiều hơn mật độ 

cao (1111 cây/ha) 11,4% đến 13,6% và khẳng định Điền trúc trồng mật độ 400 

cây/ha là tốt nhất. 

Đỗ Văn Bản và các tác giả (2005) đã thử nghiệm các công thức bón phân 10, 

15, 20 kg phân chuồng hoai kết hợp tƣơng ứng với 0,5; 1,0; 1,5 kg phân NPK và 

khẳng định bón 20 kg phân chuồng hoai + 1,5 kg phân NPK cho rừng Điền trúc 

cho năng suất cao nhất.   

Tiêu chuẩn ngành số 04TCN 69-2004 đƣợc Ban hành kem theo quyết định 

số 51/2004/QĐ-BNN ngày 19/10/2004 về Quy phạm kỹ thuật trồng, chăm sóc 

và khai thác măng tre Điềm trúc, trong tiêu chuẩn ngành cũng đã nêu chung về 

kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cũng nhƣ khai thác măng tre Điềm trúc: 

(1) về nhân giống: bằng hom cành, tuổi cây mẹ từ 12-14 tháng, thời vụ chiết từ 

tháng 4 đến tháng 11;( 2) Về trồng: mật độ trồng 500 cây/ha, kích thƣớc hố 60 x 

60 cm, thời vụ trồng tùy theo từng miền: Miền Bắc trồng vụ Xuân (tháng 2-4) 

và vụ Thu (tháng 8-9); Miền Trung trồng từ tháng 8 đến tháng 11; Miền Nam và 

Tây Nguyên trồng từ tháng 5 – tháng 9; (3) Khai thác Măng từ tháng 5 đến 

tháng 9 hàng năm, măng khai thác theo dạng măng củ và măng ống; (4) Sơ chế 

Măng chủ yếu theo dạng măng chua và măng khô. Mặc dù đã ban hành Quy 
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phạm, tuy nhiên trong Quy phạm tại điều khoản thi hành có nêu, trên cơ sở Quy 

phạm, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải xây dựng Quy trình cụ 

thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phƣơng. 

Hiện nay tre Bát độ đã đƣợc trồng ở nhiều nơi trong cả nƣớc, trong đó tỉnh 

Yên Bái hiện có hơn 3.600 ha, sản lƣợng bình quân đạt 50 nghìn tấn/năm, với 

giá bán măng tƣơi 4000 đồng/kg, măng luộc từ 4.500 – 5.000 đồng/kg (Báo Dân 

tộc và miền núi, 2018), lƣợng măng khai thác đƣợc công ty Vạn Đạt thu mua để 

chế biến măng cung cấp cho thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu. Tại tỉnh Lạng 

Sơn, huyện Hữu Lũng là địa bàn có trồng tre Bát độ nhiều nhất, theo ông Hoàng 

Văn Hùng – Phó Chủ tịch huyện Hữu Lũng, hiện nay diện tích trồng tre Bát độ 

khoảng 160 ha. Tuy nhiên hiện nay các hộ dân trồng tre Bát độ chƣa áp dụng 

đƣợc các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh măng tre Bát độ nên năng xuất còn 

thấp, măng khai thác chủ yếu bán cho công ty ở Việt Yên, Bắc Giang chế biến. 

1.3.  Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu 

của đề tài.  

Từ những nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về loài tre Bát độ, áp dụng với 

điều thực tế tại huyện Hữu Lũng cho thấy: 

Về phân bố: cả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc đều khẳng định loài tre Bát 

độ có phân bố tại Việt Nam, cho thấy việc trồng tre Bát độ là phù hợp với điều 

kiện khí hậu, thổ nhƣỡng ở nƣớc ta. Tuy nhiên tre Bát độ trồng ở điều kiện đất 

tơi xốp, tầng dầy, ẩm, thoát nƣớc tốt sẽ sinh trƣởng tốt và năng suất măng cao 

nhất, do vậy trƣớc khi trồng mô hình trồng rừng thâm canh cần phải có những 

điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm phù hợp. 

Về nhân giống, trong quy phạm 04 TCN cho thấy, nhân giống tre Bát độ 

bằng cách chiết cành trên cây 1 năm tuổi với thuốc kích thích IAA và NAA với 

nồng độ 50-100 ppm trộn vào hỗn hợp đất + rơm đắp bầu, tuy nhiên với các 

nghiên cứu chiết cành các loài tre lấy măng khác nhƣ Bƣơng Mốc, Luồng cho 

thấy  dùng thuốc kích thích IBA, NAA nồng độ 1500ppm-2000ppm bôi trực tiếp 

vào phần đùi gà cành chiết trên cây từ 6- 15 tháng tuổi cho tỉ lệ ra rễ và số lƣợng 

rễ nhiều, cây con khỏe mạnh nhất. Thời gian chiết cành từ tháng 4 đến tháng 11, 

tuy nhiên thời tiết mùa mƣa của Lạng Sơn từ tháng 4 đến tháng 10, đề tài sẽ thí 

nghiệm chiết cành ở cây từ 6-15 tháng tuổi, nồng độ thuốc IBA từ 1000ppm đến 

2500ppm ở 3 thời điểm tháng 3-4, tháng 7-8, tháng 10-11 để xác định lại thời 

điểm chiết cành tốt nhất nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống. 

Về mật độ trồng, trong quy phạm 04-TCN hƣớng dẫn chung mật độ trồng 

nên ở mật độ 500 gốc/ha, tuy nhiên các nghiên cứu về các loài cây trồng lấy 
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măng lại khẳng định trồng ở mật độ 400 gốc/ha cho năng suất măng cao nhất. 

Đề tài chọn mật độ 400 gốc/ha để trồng các thí nghiệm và mô hình thâm canh. 

Về lƣợng phân bón, do điều kiện đất đai ở mỗi khu vực có sự thay đổi về 

hàm lƣợng chất dinh dƣỡng, trong các nghiên cứu đã đƣa ra lƣợng phân bón 

trong khoảng khá lớn: từ 5-30 kg phân chuồng/gốc, lƣợng NPK từ 0,2-2kg/gốc, 

phân vi sinh từ 0,2 – 5kg, đề tài chọn mức độ bón phân cho mỗi gốc mỗi năm là 

15kg phân chuồng hoai + 1 kg NPK (5:10:3) + 2kg phân vi sinh. 

Trong quy phạm 04-TCN có hƣớng dẫn số lƣợng cây để lại trong khóm là 

từ 6-8 cây, tuy nhiên không thể hiện số lƣợng các thế hệ cây để lại trong khóm, 

chính vì vậy đề tài sẽ bố trí thêm thí nghiệm về số lƣợng cây mẹ để lại theo các 

thế hệ trong khóm để quy trình đƣợc hoàn thiện hơn. 

Kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Bƣơng mốc 

lấy măng ở huyện Ba Vì - Hà Nội (Lê  Văn Thành, 2013) cho thấy việc tủ gốc 

đối với Bƣơng mốc trong thời kỳ rừng đang khai thác măng cho năng suất và 

chất lƣợng cao hơn, tuy nhiên trong quy phạm chƣa đề cập đến việc này, đề tài 

sẽ nghiên cứu bổ sung thí nghiệm tủ gốc bằng các vật liệu thông dụng (rơm ra, 

đất, lƣới tán xạ) để đƣa ra những kết luận chính xác đối với thâm canh Măng Bát 

độ. 

Hiện nay tại Hữu Lũng, tre Bát độ đã đƣợc trồng tại các hộ dân, tuy nhiên 

mỗi hộ trồng, chăm sóc theo kinh nghiệm khác nhau, chƣa áp dụng đƣợc các 

biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh, chính vì vậy năng suất măng chƣa cao, chất 

lƣợng chƣa tốt. Đề tài sẽ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng các mô hình 

trồng thâm canh tre Bát độ lấy măng, đồng thời tập huấn kỹ thuật để ngƣời dân 

áp dụng, nâng cao năng suất, chất lƣợng và hiệu quả kinh kế nhằm cải thiện và 

ổn định cuộc sống. 

Việc trồng tre lấy măng hiện đang đƣợc trồng ở nhiều nơi, tuy nhiên chƣa 

có khu vực nào đăng ký hay thực hiện theo quy trình VietGAP, trồng tre Bát độ 

lấy măng theo tiêu chuẩn VietGAP phải đảm bảo các tiêu chí: 1)Tiêu chuẩn kỹ 

thuật: vùng sản xuất đảm bảo an toàn, giống đảm bảo giống tốt, đƣợc chọn lọc, 

không phải là giống biến đổi gen; phân bón và nguồn nƣớc tƣới phải đảm bảo 

trong quá trình sản xuất; 2) Đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật bao gồm các biện 

pháp đảm bảo không có hóa chất, không bị ô nhiễm vật lý khi thu hoạch; 3) Sản 

phẩm làm ra không đƣợc lạm dụng sức lao động của ngƣời nông dân; 4) Sản 

phẩm làm ra phải có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn này cho phép xác định 

những vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đề tài áp dụng quy 

trình VietGAp trong việc xây dựng các mô hình trồng thâm canh trồng mới cũng 
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nhƣ áp dụng trên những mô hình có sẵn đƣợc lựa chọn, sản phẩm đƣợc tạo ra sẽ 

đảm bảo chất lƣợng, tạo uy tín cho thƣơng hiệu măng Bát độ Hữu Lũng. Đây 

cũng chính là những mô hình để ngƣời dân học tập và làm theo. 

Về sơ chế, bảo quản măng, các nghiên cứu đã chỉ ra các phƣơng pháp chế 

biến măng tƣơi, măng luộc và măng khô. Trong các nghiên cứu chƣa có nghiên 

cứu nào phân tích hàm lƣợng chất dinh dƣỡng trong măng tre Bát độ tƣơi sau 

khi khai thác cũng nhƣ hàm lƣợng dinh dƣỡng sau khi sơ chế, bảo quản. Đề tài 

cũng sẽ kế thừa những kết quả nghiên cứu để tiến hành các nghiên cứu chế biến, 

đóng gói và bảo quản măng tre Bát độ, ngoài ra sẽ phân tích hàm lƣợng chất 

dinh dƣỡng trong các mẫu măng trƣớc và sau khi chế biến để xác định xem 

măng và các sản phẩm sơ chế, bảo quản, chế biến có đảm bảo an toàn thực 

phẩm hay không. 

Về mô hình chế biến măng tre Bát độ, hiện nay trên địa bàn đã xây dựng 1 

cơ sở chế biến măng tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tuy nhiên cơ sở này 

chỉ thu mua măng ống, giá thành thu mua thấp, chƣa phù hợp với cách thức khai 

thác và hiệu quả kinh tế không cao bằng việc bán các sản phẩm măng truyền 

thống hiện nay, đề tài sẽ tiến hành xây dựng một mô hình quy mô nhóm hộ gia 

đình về chế biến, đóng gói bảo quản măng tre Bát độ làm tăng giá trị sản phẩm 

hàng hóa, đây sẽ là mô hình để các hộ trong toàn huyện và khu vực tham quan 

học tập. 

Hữu Lũng là địa bàn có hệ thống giao thông thuận lợi, sản phẩm măng tre 

Bát độ có thể tiêu thụ tại thị trƣờng rộng lớn các tỉnh đồng bằng, thành phố Hà 

Nội, ngoài ra sản phẩm có thể xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị Lạng 

Sơn là rất thuận lợi. Tuy nhiên cũng cần tìm hiểu, liên kết các chuỗi cửa hàng, 

công ty tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phải quảng bá thƣơng hiệu để sản phẩm 

măng tre Bát độ tại Hữu Lũng đƣợc tiêu thụ tốt, giá cả ổn định, phát triển bền 

vững. Đây là mô hình hoạt động theo chuỗi giá trị, đƣợc thực hiện từ khâu nhân 

giống, trồng, chăm sóc đến khai thác, sơ chế bảo quản hƣớng theo tiêu chuẩn 

VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất 

lƣợng, giá cả phù hợp, đảm bảo tiêu chí xanh bảo vệ môi trƣờng sinh thái – đây 

là hƣớng mới cho sản xuất hàng hóa trong tƣơng lai. 
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CHƢƠNG II 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu của đề tài 

Nghiên cứu hoàn thiện đƣợc quy trình trồng thâm canh, sơ chế và bảo quản 

măng tre Bát Độ, xây dựng đƣợc các mô hình trồng thâm canh, sơ chế bảo quản 

và quảng bá các sản phẩm từ măng tre Bát độ nhằm thúc đẩy ngƣời dân trồng 

trồng tre Bát độ lấy măng theo hƣớng sản xuất hàng hóa, đạt hiệu quả kinh tế 

cao. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Nội dung 1: Điều tra đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, bảo quản 

và tình hình tiêu thụ sản phẩm măng Tre bát độ tại huyện Hữu Lũng 

- Điều tra xác định tình trạng gây trồng, chăm sóc tre Bát độ 

- Điều tra tình hình sơ chế, bảo quản sản phẩm măng tre Bát độ 

- Xác định tình hình tiêu thụ các sản phẩm măng tre Bát độ. 

2.2.2. Nội dung 2: Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình trồng thâm canh 

tre Bát độ lấy măng theo hướng sản xuất hàng hóa 

- Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật nhân giống vô tính tre Bát độ bằng chiết 

cành. 

- Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng, chăm sóc tre Bát độ: 

+ Thí nghiệm các biện pháp tạo măng trên các mô hình đã có; 

+ Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại đến năng suất măng trên 

mô hình đã có. 

- Hoàn thiện quy trình kĩ thuật thâm canh tổng hợp cây Măng Bát Độ theo 

hƣớng sản xuất hàng hóa 

2.2.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình thâm canh Măng Bát độ theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

- Xây dựng mô hình thâm canh tre Bát độ lấy măng có năng suất cao trên 

mô hình đã có. 

- Xây dựng mô hình trồng mới thâm canh Măng bát độ cho năng suất, chất 

lƣợng cao. 

2.2.4. Nội dung 4: Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình sơ chế và bảo 

quản măng tre Bát độ 

- Thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng tre Bát độ 

+ Thí nghiệm sơ chế và bảo quản măng tƣơi: 
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+ Thí nghiệm sơ chế và bảo quản măng luộc 

+ Thí nghiệm sơ chế và bảo quản măng khô 

- Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng của măng tre Bát độ 

- Xây dựng mô hình sơ chế sản phẩm Măng Bát độ. 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ. 

2.2.5. Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Tổ chức 02 lớp tập huấn với 60 lƣợt ngƣời tham gia (30 ngƣời/lớp). 

2.2.6. Nội dung 6: Phát trển thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm măng tre 

Bát độ 

- Hỗ trợ in tem nhãn bao bì sản phẩm. 

- Tìm hiểu, ký kết mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm măng Tre Bát độ 

Hữu Lũng.
 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Quan điểm và cách tiếp cận: 

-Tiếp cận lịch sử và logic: Kế thừa các tài liệu, kết quả nghiên cứu trong và 

ngoài nƣớc, học hỏi kinh nghiệm gây trồng của ngƣời dân địa phƣơng, điều tra 

đặc điểm sinh thái để lựa chọn địa điểm và kỹ thuật xây dựng mô hình thâm 

canh Tre Bát độ lấy măng;  

- Tiếp cận định tính và định lượng: Thông qua điều tra lựa chọn các mô 

hình trồng tre Bát độ có sẵn để tác động các biện pháp kỹ thuật thâm canh với 

mức độ khác nhau, qua đó xác định đƣợc những biện pháp thâm canh hiệu quả 

nhất đối với tre Bát độ lấy măng tại khu vực huyện Hữu Lũng. Với việc trồng 

mới mô hình thâm canh tre Bát độ, ngoài việc nghiên cứu bổ sung các công thức 

bón phân, đề tài trồng thâm canh theo kết quả các nghiên cứu đạt hiệu quả kinh 

tế tốt nhất hiện nay đối với trồng tre lấy măng. 

- Tiếp cận hệ thống và tiếp cận phân tích và tổng hợp: Thông qua tham 

khảo các công trình nghiên cứu, kinh nghiệm của ngƣời dân địa phƣơng và kết 

quả nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, khai thác, bảo quản và sơ 

chế măng để hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây tre Bát độ 

theo hƣớng sản xuất hàng hóa, quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản, đến quảng 

bá và tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ theo chuỗi giá trị. 

Các bƣớc thực hiện nghiên cứu đề tài đƣợc khái quát, sơ đồ hoá nhƣ sau: 
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Sơ đồ: Các bƣớc thực hiện nghiên cứu của đề tài 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Phương pháp nghiên cứu:         

2.3.2.1. Phương pháp đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, bảo quản và tình 

hình tiêu thụ sản phẩm măng Tre bát độ 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, sau 

đó xuống kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu 

Lũng để nắm bắt đƣợc đặc điểm chung về thực trạng gây trồng và khu vực trồng 

tre Bát độ lấy măng tại Hữu Lũng, từ đó xác định và lựa chọn các địa điểm để 

điều tra trên hiện trƣờng.  

- Điều tra tại tại 12 xã có trồng nhiều tre Bát độ trên địa bàn huyện, điển 

hình, mỗi xã lập 3 ô tiêu chuẩn điển hình tạm thời, diện tích mỗi ô là 500 m
2
 

- Kế thừa các kết quả nghiên cứu các đề tài; quy trình, quy phạm đã có 

về gây trồng tre Bát độ lấy măng 

- Điều tra thực trạng gây trồng, khai thác, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ 

sản phâm măng tre Bát độ tại Hữu Lũng. 

Tổng kết kỹ thuật khai thác, 

sơ chế, bảo quản măng tre 

Bát độ  

Hoàn thiện quy trình nhân 

giống, trồng thâm canh 

Măng Bát độ theo hƣớng 

sản xuất hàng hóa 

Mô hình nhân giống, trồng thâm canh, chế 

măng tre Bát độ gắn với tiêu thụ theo chuỗi 

giá trị 

Nghiên cứu bổ sung 

thí nghiệm nhân 

giống, kỹ thuật  

trồng, chăm sóc tre 

Bát độ theo hƣớng 

thâm canh 

Nghiên cứu bổ 

sung thí 

nghiệm sơ chế 

và bảo quản 

măng tre Bát 

độ 

Hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật sơ chế và bảo quản 

măng tre Bát độ  

Tổng kết kỹ thuật về nhân 

giống, trồng thâm canh tre 

Bát độ lấy măng 

- Xây dựng mô hình thâm 

canh Măng Bát độ có năng 

suất cao trên mô hình đã có; 

- Xây dựng mô hình trồng 

mới thâm canh Măng Bát độ 

cho năng suất, chất lƣợng 

cao 

Xây dựng 

mô hình sơ 

chế và bảo 

quản măng 

tre Bát độ 
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(quy đông đặc đối với những nơi trồng phân tán, mật độ 400 bụi/ha), cụ thể xác 

định đƣợc các yếu tố: 

- Xác định một số đặc điểm sinh thái địa điểm gây trồng: độ cao so với 

mực nƣớc biển, vị trí gây trồng (chân, sƣờn, đỉnh, khe), độ dốc, hƣớng dốc, độ 

dầy tầng đất. 

- Xác định sinh trƣởng của tre Bát độ: Đo toàn bộ số bụi trong OTC, đo tất 

cả các cây trong bụi, đo đƣờng kính ở lóng thứ 5 và đo chiều cao cây bằng thƣớc 

đo cao, phân loại cây theo tuổi (1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi và ≥4 tuổi), tình hình sâu 

bệnh. 

 - Phỏng vấn hộ dân trồng tre Bát độ về kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm 

sóc, khai thác măng tre Bát độ, năng suất thu hoạch, về giá cả, cách thức sơ chế 

biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm măng. Mỗi xã điều tra phỏng vấn 10 hộ gia 

đình trồng tre măng Bát độ, tổng số hộ điều tra phỏng vấn trong toàn huyện là 

120 hộ. 

2.3.2.2. Phương pháp nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình trồng thâm canh 

Măng Bát độ theo hướng sản xuất hàng hóa. 

a)  Phƣơng pháp nghiên cứu nhân giống vô tính Tre bát độ bằng chiết cành 

Để xác định đƣợc thời vụ, loại thuốc, nồng độ thuốc phù hợp nhân giống 

nhằm hoàn thiện khâu quan trọng trong quy trình trồng thâm canh tre Bát độ lấy 

măng theo hƣớng sản xuất hàng hóa, đề tài tiến hành các thí nghiệm: 

Đề tài thực hiện một số nhân tố thí nghiệm chung như sau: 

+ Cây mẹ làm cành giống từ 6-15 tháng tuổi, tại những bụi đã trồng từ 3 

năm trở lên, sinh trƣởng tốt, không sâu bệnh, không bị khuy. 

+ Cành chiết là cành khỏe mạnh trên cây mẹ, từ 3-12 tháng tuổi, đƣờng kính 

cành chiết ≥ 1 cm, cành đã tỏa hết lá, mắt ngủ trên đùi gà khỏe mạnh, không bị sâu, 

thối. 

+ Tỷ lệ hỗn hợp bó bầu chiết cành: đất tầng mặt (hoặc bùn) + rơm với tỷ lệ 1:1 

Đề tài thí nghiệm bổ sung một số nhân tố sau:  

Thí nghiệm xác định thời vụ chiết cành và thí nghiệm với các loại thuốc và 

nồng độ khác nhau: Thí nghiệm này thực hiện trong năm 2019, tại 3 thời điểm: 

tháng 3-4; tháng 7-8; tháng 10-11; sử dụng 2 loại thuốc kích thích ra rễ: IBA, 

NAA với các nồng độ 1000 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm, 2500 ppm và đối 

chứng, cụ thể: 

CT1: IBA nồng độ 1.000 ppm 
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CT2: IBA nồng độ 1.500 ppm 

CT3: IBA nồng độ 2.000 ppm 

CT4: IBA nồng độ 2.500 ppm 

CT5: Đối chứng dùng dung dịch NAA nồng độ 100.ppm trộn với hỗn 

hợp đất + rơm thành hỗn hợp đất dẻo. 

- Phƣơng pháp thực hiện: Đề tài thực hiện chiết vào các thời điểm tháng 4, 

7-8 và tháng 11 trong năm để từ đó xác định thời điểm tháng 4 và tháng 11 có 

phù hợp không. Thí nghiệm chiết cành đùi gà bằng IBA và NAA ở các nồng độ, 

đƣợc tiến hành theo các bƣớc sau đây: 

+ Chặt ngọn cành chét ở vị trí cách gốc cành 3 lóng (đốt). 

+ Bóc toàn bộ phần bẹ mo xung quanh phần đùi gà. 

+ Cắt gọt bớt phần rễ xung quanh đùi gà (tránh gọt sâu vào phần đùi gà). 

+ Cƣa 1/2 đƣờng kính phía trên gốc cành sát thân cây mẹ, sau đó cƣa phía 

dƣới gốc cành chiết sâu 2 mm sao cho vết cắt trên và dƣới hợp thành đƣờng 

thẳng.  

+ Quét dung dịch thuốc kích thích IBA, NAA, theo các nồng độ (1000ppm, 

1500ppm, 2000ppm, 2500ppm) ƣớt đều xung quanh phần đùi gà. 

+ Bó bầu bằng đất tầng mặt ở khu vực nghiên cứu có trộn bùn ao hoặc 

ruộng với rơm băm nhỏ theo tỷ lệ 1 bùn : 1 rơm theo thể tích, độ ẩm đất sao cho 

khi nắm vào không bị rời ra và nắm không ra nƣớc. 

+ Mỗi loại thuốc tiến hành thí nghiệm cho 3 lần lặp, mỗi lần lặp 15 cành: 

Tổng số 9 công thức x 15 cành/lặp x 3 lần lặp x 3 lần/năm =1215 cành. 

 Theo dõi định kỳ 5 ngày 1 lần. Sau khi cành hom ra rễ cấp 2 (rễ chuyển 

sang màu vàng sẫm) đem về vƣờn ƣơm giâm vào bầu. 

- Xác định thời điểm ra rễ: là thời điểm quan sát nhìn thấy rễ bắt đầu nhú ra 

bề mặt bầu đất (nhìn thấy qua lấy giấy nilong màu trắng quấn bầu chiết. 

- Phƣơng pháp xác định lƣợng ra rễ của các cành chiết đƣợc phân ra 4 mức 

độ:  

+ Rất nhiều rễ: lƣợng rễ phủ kín  ≥ 80% bề mặt bầu chiết 

+ Nhiều rễ: lƣợng rễ phủ kín  60 - < 80% bề mặt bầu chiết 

+ Trung bình: lƣợng rễ phủ kín  30 - < 60% bề mặt bầu chiết 

+ Ít rễ: lƣợng rễ phủ kín  < 30% bề mặt bầu chiết 
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     - Tổng hợp lƣợng ra rễ trong cả công thức thí nghiệm đƣợc xác định nhƣ 

sau:  

+ Rất nhiều: cành Rất nhiều rễ + Nhiều rễ  ≥ 80% tổng số cành ra rễ 

+ Nhiều: cành Nhiều rễ + Nhiều rễ  ≥ 60% - <80% tổng số bầu ra rễ 

+Trung bình: : cành Nhiều rễ + Nhiều rễ + Trung bình ≥30 - < 60% tổng số 

bầu ra rễ 

+ Ít rễ: cành Nhiều rễ + Nhiều rễ  + Trung bình < 30% tổng số bầu ra rễ 

+ Phƣơng pháp nghiên cứu sinh trƣởng của các cành chiết của 9 công thức 

ở giai đoạn vƣờn ƣơm 

Sau khi cành chiết vận chuyển về vƣờn ƣơm, tiến hành đóng vào bầu 

nilông 15 x 20 cm, với với thành phần ruột bầu 69% đất tầng mặt + 30% Phân 

chuồng hoai + 1% NPK, xếp vào các luống.  

Chăm sóc, theo dõi sinh trƣởng cây con trong vƣờn ƣơm đến thời điểm đủ 

tiêu chuẩn xuất vƣờn. 

b)  Phƣơng pháp nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng, chăm sóc tre Bát độ 

*  Thí nghiệm các biện pháp tạo măng trên các mô hình đã có: 

- Công thức 1: Đối chứng, không tác động; 

- Công thức 2: Phủ rơm rạ, cỏ rác dầy 20 cm xung quanh bụi; 

- Công thức 3: Phủ đất tơi xốp 20cm trên bề mặt bụi; 

- Công thức 4: Phủ lƣới đen 75% trên bề mặt bụi. 

Các thí nghiệm tạo măng đều đƣợc bón thúc với lƣợng 15 kg phân chuồng 

hoai + 0,5kg phân NPK trong 2 năm đầu. Tất cả các công thức thí nghiệm các 

biện pháp tạo măng đƣợc lặp lại 3 lần, mỗi lặp 30 bụi, tổng cộng 360 bụi (tƣơng 

đƣơng 0,9ha), các công thức đƣợc thực hiện trong 2 năm, mô hình thí nghiệm 

này đƣợc lựa chọn và thực hiện trong diện tích 15 ha mô hình trồng thâm canh 

măng tre Bát độ  đã có.    

Thí nghiệm đƣợc theo dõi định kỳ theo thời kỳ ra măng, thời vụ măng 

chính vụ cứ 5 ngày thu hoạch 1 lần (măng mầm), thời vụ măng phụ 7-10 ngày 

thu hoạch 1 lần. Số măng các công thức đƣợc tập hợp theo các thí nghiệm theo 

năm. 

*  Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất 

măng trên mô hình đã có. 

Bố trí thí nghiệm theo các công thức: 
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Công thức 1 là: 6:3:1 (để lại 6 cây 1 tuổi, 3 cây 2 tuổi và 1 cây 3 tuổi); 

Công thức 2 là: 6:4 (để lại 6 cây 1 tuổi, 4 cây 2 tuổi); 

Công thức 3: 5:5 (để lại 5 cây 1 tuổi, 5 cây 2 tuổi); 

Công thức 4: 6:6 (để lại 6 cây 1 tuổi, 6 cây 2 tuổi); 

Công thức 5: 8: 8 (để lại 8 cây 1 tuổi, 8 cây 2 tuổi). 

Mỗi công thức thí nghiệm đƣợc thực hiện 3 lần lặp, mỗi lặp 10 bụi, tổng 

số là 150 bụi (tƣơng đƣơng với 0,3 ha), thực hiện trong 2 năm, mô hình thí 

nghiệm này đƣợc lựa chọn và thực hiện trong diện tích 15 ha mô hình trồng 

thâm canh măng tre Bát độ  đã có.   

Tất cả các công thức kể cả đối chứng để lại số lƣợng cây theo các công 

thức. Theo dõi số lƣợng măng và năng suất măng trong các các công thức thí 

nghiệm.  

c) Phƣơng pháp hoàn thiện quy trình kĩ thuật thâm canh tổng hợp cây 

Măng Bát Độ theo hƣớng sản xuất hàng hóa 

- Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài, quy phạm đã xây 

dựng và những kết quả thí nghiên cứu bổ sung, Chủ nhiệm và các thành viên 

chính của đề tài phân tích, tổng hợp xây dựng quy trình; 

- Tổ chức hội đồng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin ý kiến 

đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng 

hợp cây tre Bát độ lấy măng theo hƣớng sản xuất hàng hóa. 

- Chỉnh sửa, báo cáo Quy trình hƣớng dẫn tại hội đồng nghiệm thu Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

- Chỉnh sửa, nộp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

2.3.2.3. Phương pháp xây dựng mô hình thâm canh Măng Bát độ theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

* Phƣơng pháp xây dựng mô hình thâm canh tre Bát độ lấy măng có năng 

suất cao trên mô hình đã có theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu các đề tài về trồng các loài Tre lấy măng 

và quy phạm kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác măng tre Điềm trúc, đề tài 

lựa chọn xây dựng mô hình trồng thâm canh tre Bát độ lấy măng theo tiêu 

chuẩn VietGAP với diện tích 15 ha, mật độ 400 bụi/ha, các biện pháp kỹ thuật 

tác động: 
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- Bón phân: 15kg phân chuồng hoai + 2 kg phân Vi sinh + 1kg 

NPK(5:10:3) vào tháng 2-3 và tháng 7-8; 

- Rẫy cỏ, vun xới gốc: 2-3 lần/năm 

- Việc khai thác măng sẽ thực hiện theo Quy phạm kỹ thuật trồng, chăm 

sóc và khai thác măng tre trúc Điềm trúc (QP 04TCN 69-2004 của Bộ 

NN&PTNT). 

Việc trồng tre Bát độ lấy măng của đề tài hƣớng theo tiêu chuẩn VietGAP 

phải đảm bảo các tiêu chí: 1)Tiêu chuẩn kỹ thuật: vùng sản xuất đảm bảo an 

toàn, giống đảm bảo giống tốt, đƣợc chọn lọc, không phải là giống biến đổi gen; 

phân bón và nguồn nƣớc tƣới phải đảm bảo trong quá trình sản xuất; 2) Đạt tiêu 

chuẩn về an toàn kỹ thuật bao gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất, 

không bị ô nhiễm vật lý khi thu hoạch; 3) Sản phẩm làm ra không đƣợc lạm 

dụng sức lao động của ngƣời nông dân; 4) Sản phẩm làm ra phải có nguồn gốc 

rõ ràng, tiêu chuẩn này cho phép xác định những vấn đề từ khâu sản xuất đến 

khâu tiêu thụ sản phẩm.  

Thu thập số liệu: Lập 3 OTC điển hình với dung lƣợng mẫu là 30 bụi/OTC 

(tƣơng đƣơng với diện tích OTC là 750 m
2
), thu thập số liệu về năng suất măng, 

sinh trƣởng. 

* Phƣơng pháp xây dựng mô hình trồng mới thâm canh Măng bát độ cho 

năng suất, chất lƣợng cao. 

Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu, quy phạm trồng chăm sóc 

tre Bát độ đã đƣợc ban hành, đề tài tiến hành xây dựng mô hình trình diễn 

trồng mới tre bát độ theo hƣớng sản xuất hàng hóa: 

- Xây dựng tại 3 khu vực, mỗi khu vực 3,5 ha (tổng cộng 10,5 ha); 

- Mật độ trồng 400 cây/ha (khoảng cách là 5m x 5m). Kích thƣớc hố 60 x 

60 x 50cm.  

- Bón lót 15kg Phân chuồng hoai + 0,5kg phân NPK(5:10:3) và bón thúc 

năm thứ 2,3 với liều lƣợng và loại phân: 15 kg phân chuồng hoai + 2kg phân 

Vi sinh + 1 kg phân NPK (5:10:3). 

- Mỗi năm chăm sóc 2 lần. Chăm sóc lần 1 năm thứ nhất kết hợp làm cỏ, 

vun xới với trồng dặm những cây bị chết.  

- Sau khi trồng các thí nghiệm, theo dõi đo đếm sinh trƣởng, khả năng 

sinh măng, hệ số sinh măng, kích thƣớc măng, sản lƣợng măng. 
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2.3.2.4. Phương pháp nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình khai thác, sơ chế 

và bảo quản măng tre Bát độ 

a) Phƣơng pháp thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng tre Bát độ: 

- Phƣơng pháp thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng tƣơi 

Măng tƣơi sau thu hoạch để cả bẹ, tiến hành với 4 thí nghiệm bảo quản: 

+ Thí nghiệm 1 (B1): Đối chứng: bảo quản măng tƣơi ở điều kiện thƣờng, 

không tƣới nƣớc  

+ Thí nghiệm 2 (B2): bảo quản măng tƣơi ở điều kiện bình thƣờng, ngâm 

nƣớc 10 phút/ngày. 

+ Thí nghiệm 3 (B3): bảo quản măng tƣơi ngập hoàn toàn trong cát sạch 

có độ ẩm 50%.  

+ Thí nghiệm 4 (B4): Quét cồn lên mặt mới cắt ngang và xếp vào túi PE 

kín. Dùng bơm để hút hết không khí trong túi PE đã đƣợc bịt kín miệng túi. 

+ Thí nghiệm 5 (B5): Bảo quản lạnh trong tủ bảo quản ở 5
0
 C 

Mỗi thí nghiệm sử dụng 3 măng, tổng 15 măng cho thí nghiệm, quan sát 

và mô tả đánh giá màu sắc cũng nhƣ chất lƣợng măng hàng ngày cho tới khi 

măng bị hỏng không sử dụng đƣợc. 

- Thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng luộc 

Sơ đồ thực hiện thí nghiệm sơ chế bảo quản măng luộc 

 

Măng tƣơi sau khi thu hoạch đƣợc bóc bỏ bẹ mo, gọt bỏ phần già, chỉ để 

lại phần măng non ăn đƣợc, luộc măng sôi trong 1 giờ, sau đó để nguội. Tiến 

hành với 4 thí nghiệm bảo quản: 

+ Thí nghiệm 1 (L1): Bảo quản măng cùng nƣớc luộc trong túi nilon hút 

chân không, để ở ngoài điều kiện thƣờng.  

+ Thí nghiệm 2 (L2): Bảo quản măng cùng nƣớc luộc trong túi nilon hút 

chân không, để ở trong tủ lạnh 5
0
C.  

+ Thí nghiệm 3 (L3): Cho măng vào vại ngâm trong nƣớc muối 3%. 

+ Thí nghiệm 4 (L4): Cho măng vào vại ngâm trong nƣớc sạch. 

Mỗi thí nghiệm 3 măng (khoảng 3kg/măng), tổng số 9 măng cho 3 thí 

nghiệm. Quan sát, theo dõi và mô tả sự biến đổi màu sắc, mùi vị cũng nhƣ 
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đánh giá chất lƣợng măng hàng ngày cho tới khi măng hỏng không sử dụng 

đƣợc thì kết thúc thí nghiệm. Trong quá trình theo dõi, đề tài sẽ xác định đƣợc 

công thức thí nghiệm nào tốt nhất (thời gian bảo quản lâu, màu sắc đẹp, mùi vị 

ngon) đem đi phân tích hàm lƣợng chất dinh dƣỡng cũng nhƣ độc tố trong mẫu 

bảo quản. 

Thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng chua 

Cách thức làm thí nghiệm sơ chế bảo quản măng chua nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Tiến hành với 4 thí nghiệm bảo quản: 

+ Thí nghiệm 1 (C1): Ngâm trong nƣớc giếng sạch.  

+ Thí nghiệm 2 (C2): Ngâm trong nƣớc muối 3%.  

+ Thí nghiệm 3 (C3): Măng cắt thành sợi nhỏ, nén chặt, không dùng nƣớc 

+ Thí nghiệm 4 (C5): Ngâm măng với dấm ăn+ớt (10%) 

- Phƣơng pháp sơ chế, bảo quản măng khô phục vụ tiêu dùng bằng sấy 

măng luộc: 

+ Để xác định chính xác tỉ lệ % măng khô so với măng cả vỏ, măng sau 

bóc vỏ làm sạch bỏ phần măng già (sao cho khi măng thành phẩm ăn không 

phải bỏ phần già), sau đó đem măng luộc, đề tài dùng tủ sấy điện với nhiệt độ 

70
0
C, theo dõi và cân măng khô đến khi trọng lƣợng không thay đổi. Dùng cân 

phân tích có độ chính xác đến 0,1 gram để cân. 

+ Quy trình sấy măng khô bằng cách sấy măng luộc với lò sấy Vải, Nhãn 

cải tiến: Măng tƣơi sau khi đƣợc thu hoạch, đƣợc bóc bỏ bẹ mo, gọt bỏ phần 

già, luộc măng sôi trong 30 phút sau đó để nguội, cắt miếng, xếp măng trên lò 

sấy, theo dõi đến khi măng khô, xác định thời gian cần sấy, tỉ lệ % măng khô 

so với măng cả vỏ, măng luộc ở điều kiện sấy thông thƣờng tại hộ gia đình. 

Dùng cân đồng hồ có độ chính xác đến 0,01 kg để cân.  

Thu hái măng củ Bóc bẹ Rửa sạch 
Thái 

miếng/sợi 

Ngâm nƣớc 

sạch 6 giờ 
Rửa lại bằng nƣớc sạch  

Thử nghiệm các PP bảo 

quản 
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Để đảm bảo cho các thí nghiệm, mỗi một yếu tố xử lý phải sử dụng ít nhất 5 

kg măng tƣơi và thí nghiệm đƣợc lặp lại 3 lần, riêng với thí nghiệm với lò sấy 

cải tiến, thí nghiệm 3 lần lặp, mỗi lặp 30 kg măng tƣơi. 

Đánh giá kết quả của thí nghiệm bằng việc quan sát bằng mắt thƣờng sự 

biến đổi màu sắc của măng trong quá trình diễn ra thí nghiệm để từ đó lựa chọn 

đƣợc các thông số công nghệ phù hợp nhất với mỗi loại sản phẩm. 

b) Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng của măng tre Bát độ. 

   - Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng trong măng tre Bát độ tƣơi ngay sau 

khi khai thác là 2 mẫu: Các mẫu măng tre Bát độ đƣợc lấy ở thời điểm giữa vụ 

măng (tháng 7-8), chiều dài măng 40cm. Mẫu thứ nhất sau khi lấy đƣợc cho vào 

túi nilong bảo quản đƣa ngay đến nơi phân tích, mẫu thứ 2 ngâm trong nƣớc 2 

ngày rồi phân tích. 

- Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng trong các sản phẩm măng sau bảo quản 

và sơ chế:  

+ Phân tích sản phẩm sơ chế là măng luộc là 02 mẫu, trong đó: 01 mẫu 

măng luộc sôi trong vòng 30 phút để nguội và 01 mẫu măng luộc để bảo quản 

tủ lạnh 5
0
C sau 3 tháng (luộc thêm 01 lần). 

+ Phân tích sản phẩm sơ chế là măng chua: tổng cộng 8 mẫu gồm: Măng 

chua ngâm nƣớc giếng sau 2 tháng bảo quản: 02 mẫu (Măng rửa sạch và măng 

luộc 1 lần); Măng chua ngâm nƣớc sau 3 tháng bảo quản: 01 mẫu (măng chua 

rửa sạch); Măng chua ngâm nƣớc sau 9 tháng bảo quản: 02 mẫu (Măng chua 

rửa sạch và măng chua luộc 2 lần); măng chua muối khô: 01 mẫu (rửa sạch); 

măng chua ngâm dấm gạo:01 mẫu; măng ngâm dấm ớt: 01 mẫu (rửa sạch). 

 + Phân tích sản phẩm sơ chế là măng khô là 03 mẫu, trong đó: phân tích 01 

mẫu măng khô từ măng luộc sấy khô bằng lò sấy cải tiến; 01 mẫu từ măng khô 

luộc 2 lần và 01 mẫu từ măng khô luộc 3 lần. 

Tổng số mẫu xác định hàm lƣợng dinh trong măng tƣơi và măng đã qua bảo 

quản, sơ chế là 15 mẫu. Trong mỗi mẫu phân tích 8 chỉ tiêu: Protein, Đƣờng 

tổng số, Lipid, Glucid, Celluloza, Sắt, Canxi, Cyanua bằng các phƣơng pháp 

thông dụng đang đƣợc áp dụng ở Viện Dinh dƣỡng Quốc gia, cụ thể nhƣ sau: 

- Phân tích Protein theo phƣơng pháp NIN.G.01.M02 

- Phân tích Xenluoza (Xơ thô) theo phƣơng pháp NIN.G.01.M60 

 - Phân tích Đƣờng tổng số theo Phƣơng pháp NIN.G.01.M30 

 - Phân tích Carbohydrate theo Phƣơng pháp NIN.G.01.M90 

 - Phân tích Lipid theo phƣơng pháp NIN.G.01.M03 
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 - Phân tích Sắt theo phƣơng pháp NIN.G.01.F.M32 

 - Phân tích Canxi theo phƣơng pháp NIN.G.01.F.M32 

 - Phân tích Cyanua theo phƣơng pháp NIN.G.01.M75 

c) Phƣơng pháp xây dựng mô hình sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ.  

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, kết hợp kiến thức bản địa, sử dụng 

phƣơng pháp chuyên gia và sử dụng phƣơng pháp “Nghiên cứu có sự tham 

gia” của ngƣời dân trong việc cùng tham gia xây dựng xây dựng mô hình sơ 

chế và bảo quản măng. 

Để sản phẩm măng tre Bát độ đa dạng, bảo quản đƣợc lâu, cung cấp trên 

thị trƣờng rộng, cần thiết phải chế biến, đóng gói, bảo quản tốt. Tuy nhiên với 

điều kiện hiện tại việc xây dựng lò sấy quy mô nhóm hộ gia đình cải tiến từ lò 

sấy sẵn có trên địa bàn (lò sấy quả Vải, Nhãn) là phù hợp, các bƣớc cần thực 

hiện: 

- Khảo sát trong khu vực thực hiện các mô hình trồng tre măng Bát độ, 

xem có hộ gia đình nào có sẵn lò sấy và có kinh nghiệm trong việc sấy nông 

lâm sản; 

- Cải tiến giàn sấy sao cho phù hợp với sấy sản phẩm măng tre Bát độ; 

- Bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho mô hình sơ chế măng mức độ hộ 

gia đình: Nồi luộc măng, dụng cụ sơ chế, dụng cụ theo dõi nhiệt độ lò sấy, máy 

đóng gói chân không. 

Các sản phẩm sẽ đƣợc sơ chế và đóng gói gồm: măng tƣơi, măng luộc, 

măng khô (qua luộc, sấy trực tiếp) 

d) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ. 

- Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài, quy phạm đã xây 

dựng và những kết quả thí nghiên cứu bổ sung, Chủ nhiệm và các thành viên 

chính của đề tài phân tích, đánh giá, tổng hợp xây dựng quy trình. 

- Tổ chức hội đồng tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin ý kiến 

đóng góp của các chuyên gia để hoàn thiện Quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo 

quản măng tre Bát độ. 

- Chỉnh sửa, báo cáo Quy trình tại hội đồng nghiệm thu Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

- Chỉnh sửa, nộp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

2.3.2.5. Phương pháp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
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Trên cơ sở những quy trình về trồng trồng rừng thâm canh Măng tre Bát 

độ theo hƣớng sản xuất hàng hóa và quy trình sơ chế và bảo quản măng tre Bát 

độ đã tƣơng đối hoàn thiện, Chủ nhiệm đề tài liên hệ, thông báo với Trung tâm 

Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng và 

các huyện lân cận; cán bộ phụ trách nông lâm xã, các hộ dân tham gia đề tài 

trong địa bàn huyện Hữu Lũng về việc mở các lớp đào tạo, tập huấn cụ thể: 

a) Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh tổng hợp 

cây măng Tre bát độ theo hƣớng sản xuất hàng hóa. 

+ Nội dung tập huấn: Bao gồm kỹ thuật nhân giống từ chọn vật liệu làm 

giống, kỹ thuật tạo giống, chăm sóc ở vƣờn vƣơm, kỹ thuật trồng thâm canh 

(gồm: xử lý thực bì, làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân). 

+ Địa điểm: Huyện Hữu Lũng 

+ Thời gian: 2 ngày 

+ Số học viên: 30 ngƣời 

+ Đối tƣợng: Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tỉnh, huyện, xã, các hộ 

dân tham gia thực hiện đề tài. 

 b) Tập huấn kỹ thuật khai thác, bảo quản và sơ chế măng tre Bát độ. 

 + Nội dung tập huấn: Bao gồm kỹ thuật khai thác, bảo quản và sơ chế 

măng tre Bát độ.   

+ Địa điểm: Huyện Hữu Lũng 

+ Thời gian: 2 ngày 

+ Số học viên: 30 ngƣời 

+ Đối tƣợng: Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tỉnh, huyện, xã, các hộ 

dân tham gia thực hiện đề tài. 

2.3.2.6. Phương pháp phát triển thương hiệu sản phẩm măng tre Bát độ 

a) Hỗ trợ in tem nhãn bao bì sản phẩm 

Hiện nay thƣơng hiệu Măng Bát độ Hữu Lũng đã đƣợc Huyện Hữu Lũng 

đăng ký, để thƣơng hiệu măng Hữu Lũng ngày càng nổi tiếng và có giá trị thì 

sản phẩm măng tƣơi và các chế biến từ măng cần đƣợc đóng gói và có tem 

nhãn, chính vì vậy việc hỗ trợ in tem nhãn dán trên bao bì sản phẩm thực sự 

cần thiết.  
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b) Tìm hiểu, ký kết mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát 

độ Hữu Lũng. 

Thành viên đề tài cùng đại diện hội măng tre Bát độ Hữu Lũng đi liên hệ, 

ký kết mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm măng Bát độ tại thị trƣờng tỉnh 

Lạng Sơn, TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

 
In bao bì để đóng gói sản phẩm sơ chế, chế biến từ măng tre Bát độ Hữu 

Lũng đƣa đến các trung tâm tiêu thụ trong và ngoài tỉnh quảng bá và tiêu thụ 

sản phẩm, khi nhu cầu lớn sẽ hình thành mạng lƣới tiêu thụ. 

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Ứng dụng các phƣơng pháp phân tích thống kê toán học trong Nông lâm 

nghiệp với sự trợ giúp của phần mềm Excel và SPSS để xử lý số liệu. Sử dụng 

phƣơng pháp so sánh, phân tích phƣơng sai một nhân tố theo tiêu chuẩn Anova 

để so sánh các công thức thí nghiệm, các mô hình thâm canh. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, bảo quản và tình hình tiêu thụ 

sản phẩm măng tre Bát độ tại huyện Hữu Lũng. 

3.1.1. Thực trạng nhân giống, gây trồng, năng suất, khai thác, sơ chế, bảo 

quản, tiêu thụ măng Tre Bát độ. 

Đề tài tiến hành phỏng vấn các hộ dân đã và đang tham gia trồng tre Bát độ 

tại các xã Minh Sơn, Minh Hòa, Minh Tiến, Yên Bình, Quyết Thắng, Tân Lập, 

Hòa Bình, Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Thắng, Hòa Lạc, Hồ Sơn. Kết quả điều tra 

đƣợc tổng hợp cho thấy tre Bát độ đƣợc đƣa về trồng từ những năm 2007, qua 

nhiều năm thấy tre Bát độ sinh trƣởng và phát triển tốt, cho măng nhiều.  

Tổng hợp điều tra phỏng vấn ngƣời dân về việc nhân giống, gây trồng, 

chăm sóc, khai thác, sơ chế và bảo quản nhƣ sau: 

3.1.1.1. Về nhân giống:  

Giống các hộ dân trồng hiện nay chủ yếu là giống do các chƣơng trình của 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng cung cấp, một số 

địa phƣơng sau khi trồng thành công đã đƣợc các chƣơng trình hỗ trợ chuyển 

giao kỹ thuật nhân giống, hiện nay có ở xã Quyết Thắng đã thành lập Hợp tác xã 

chuyên nhân giống tre Bát độ để bán, ngoài ra còn các hộ dân tại xã Minh Sơn, 

Tân Lập cũng đã biết cách nhân giống bằng phƣơng pháp chiết cành. Tuy nhiên 

hiện nay quy mô sản xuất giống còn nhỏ, kỹ thuật nhân giống chƣa tốt nên chất 

lƣợng cây giống khi xuất vƣờn chƣa đảm bảo tiêu chuẩn, sẽ  ảnh hƣởng lớn đến 

tỉ lệ sống cũng nhƣ sự phát triển của cây giống khi đem trồng. 

3.1.1.2. Về mật độ trồng:  
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Kết quả phỏng vấn các hộ dân đã trồng và khảo sát các mô hình trồng tre 

măng Bát độ, các hộ dân trồng những năm 2014-2015 thƣờng trồng với mật độ 

dầy, thông thƣờng khoảng cách hàng cách hàng 3-4m và khoảng cách cây cách 

cây trong hàng 3-3,5m (mật độ khoảng 700-800 cây/ha); các năm trồng từ 2016 

trở lại đây có thƣa hơn khoảng cách 5x4m (hàng cách hàng 5m, cây cách cây 

trong hàng 4m, tƣơng đƣơng với mật độ là 500 cây/ha), tuy nhiên từ năm thứ 4 

trở đi các bụi măng để nhiều cây mẹ thì mức độ quang hợp kém dẫn đến măng 

nhỏ và tình hình sâu bệnh nhiều hơn những mô hình trồng mật độ thƣa hơn, hiện 

nay có hộ trồng mới với khoảng cách 5x5m (tƣơng đƣơng vớ mật độ 400 

cây/ha). 

 

3.1.1.3. Về thời vụ trồng:  

Ngƣời dân thƣờng không chủ động đƣợc thời gian trồng do cây giống 

đƣợc cấp. Phòng Nông nghiệp cũng lựa chọn thời vụ trồng vào mùa mƣa đƣa 

cây đến cho ngƣời dân trồng, tuy nhiên do cung cấp giống ở nhiều địa điểm, số 

lƣợng nhiều, địa hình và giao thông đi lại gặp khó khăn nên khi giao đến hộ dân 

cây cũng bị yếu đi, cộng với điều kiện khách quan nhƣ nhiều thời điểm cung cấp 

giống xong, các hộ đem trồng lại gặp thời tiết bất lợi nên tỉ lệ sống thấp, hộ có tỉ 

lệ sống cao cũng chỉ khoảng 50%, nhiều hộ tỉ lệ sống chỉ đạt 5-10%. 

3.1.1.4. Về chăm sóc, bón phân:  

Việc chăm sóc măng tre thời gian đầu ít đƣợc các hộ dân quan tâm, nên tỉ 

lệ cây con sau khi trồng bị chết nhiều, thậm chí đến 80-90%. Sau một thời gian 

các hộ đã đƣợc các chƣơng trình khuyến lâm hƣớng dẫn và học hỏi lẫn nhau nên 

cũng đã có những thay đổi tích cực: trƣớc năm 2018 trở đi thì hầu nhƣ các hộ 

không mua phân NPK, phân Ure để bón thúc, trồng xong rồi thỉnh thoảng phát 

dọn thực bì xung quang nên cây sinh trƣởng không đƣợc tốt; tuy nhiên từ những 

năm 2018 trở lại đây, một số hộ dân sau khi đƣợc tham gia tập huấn kỹ thuật 

cũng đã biết kỹ thuật chăm sóc và bón phân, có khoảng 50% số hộ đã mua phân 

NPK, phân Ure  bón chăm sóc hàng năm, còn lại khoảng 50% số hộ chƣa thực 

hiện chăm sóc bón phân cho cây Tre Bát độ.  

3.1.1.5. Về kỹ thuật khai thác:  

Khai thác măng của nhiều hộ dân hầu hết đã thực hiện đúng kỹ thuật và 

sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khai thác măng. Tuy nhiên còn một số hộ dân 

chƣa khai thác đúng thời điểm, chƣa đúng kỹ thuật, dẫn đến lƣợng măng khai 

thác những vụ tiếp theo không nhiều và ổn định: nhƣ khi khai thác không dùng 

những dụng cụ chuyên dụng (thuổng có lƣỡi sắc), mà hộ nào tiện có dụng cụ gia 



 32 

đình nào thì dùng (chủ yếu là dao), khi cắt thì cắt quá sâu phía gốc măng, không 

để lại chồi măng làm cho gốc măng cắt không thể sinh thêm măng đƣợc, thậm 

chí với dụng cụ không sắc còn làm cho vết cắt bị dập, dẫn đến phần gốc măng 

cắt bị nhiễm bệnh, lây lan sang các măng khác,.. 

Trong các địa điểm điều tra cho thấy, các hộ tại xã Minh Sơn đã có thời 

gian trồng lâu và có kinh nghiệm trong việc khai thác nên năng suất và chất 

lƣợng măng tốt hơn cả, xã Thiện Tân và xã Hòa Bình thì đƣợc 50%  số hộ nắm 

bắt đƣợc kỹ thuật, còn lại chƣa nắm vững đƣợc kỹ thuật khai thác, thậm chí có 

một vài hộ sau khi trồng 3 năm đã phải phá bỏ mô hình vì khai thác toàn bộ 

măng năm trƣớc, không để cây mẹ cho năm sau nên bụi tre không thể sinh 

măng. 

 

3.1.1.6. Về sơ chế:  

Hiện nay các hộ chủ yếu là dùng măng tƣơi và khai thác măng tƣơi để 

bán, chỉ khi nhiều mới chế biến thành măng luộc để phơi khô để sử dụng dần và 

bán ra cho các hộ dân xung quang và bán ra thị trƣờng. Do cách thức chế biến 

măng khô thủ công bằng cách sau khi luộc măng, đem măng phơi măng vào 

những ngày nắng, nếu gặp thời điểm nắng nhiều thì măng đẹp; nếu gặp thời tiết 

mƣa, ẩm măng sẽ bị mốc, màu sắc xấu và chất lƣợng không tốt nên khi bán giá 

trị không cao. Số lƣợng sơ chế thành măng khô không nhiều, mỗi hộ mỗi năm 

cũng chỉ làm 2-5 kg khô. Ngoài ra các hộ dân cũng có sơ chế thành măng chua 

nhƣng cũng chỉ số lƣợng ít, chủ yếu để gia đình dùng. 

3.1.1.7. Bảo quản măng:  

Các hộ dân sau khi thu hoạch măng về trong khi chờ thƣơng lái đến mua 

để thông thƣờng mang về đổ đống chờ thƣơng lái đến mua, không ngâm trong 

nƣớc sạch bảo quản nên măng dễ mất nƣớc và giảm chất lƣợng cũng nhƣ thời 

gian bảo quản ngắn 2-3 ngày. Nếu ngâm nƣớc, giữ ẩm tốt măng tƣơi có thể giữ 

đƣợc 4-5 ngày vẫn đảm bảo chất lƣợng. 

3.1.1.8. Tiêu thụ sản phẩm:  

Sản phẩm măng tre Bát độ trong những năm gần đây khá ổn định và giá 

khá cao, măng tƣơi cả vỏ đầu vụ và cuối vụ thƣờng cao 10.000-12.000 đ/kg, 

giữa vụ khi măng nhiều thì giá dao động từ 5.000-8.000 đồng/kg, đây là mức giá 

khá tốt do địa bàn khu vực huyện Hữu Lũng thuận tiện giao thông, thị trƣờng 

tiêu thụ rộng cộng với công ty chế biến măng tại Bắc Giang (GOC) cũng ký kết 

tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra của sản phẩm măng tre Bát độ luôn ổn định. 
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Nhận xét: Qua điều tra, đánh giá thực trạng gây trồng, khai thác, sơ chế, 

bảo quản và tiêu thụ măng trên địa bàn huyện Hữu Lũng cho thấy: Cây măng 

Tre Bát độ đƣợc đƣa vào trồng tại một số xã tại huyện Hữu Lũng, theo thời gian 

các hộ dân trồng măng cũng đã học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn sản 

xuất để dần nâng cao năng suất, chất lƣợng măng. Tuy nhiên một số hộ dân 

chƣa đƣợc tập huấn cụ thể nên chƣa nắm vững đƣợc kỹ thuật từ nhân giống, 

trồng, khai thác đến sơ chế bảo quản nên không chủ động đƣợc nguồn giống, kỹ 

thuật dẫn đến việc trồng mô hình không tốt. Việc không nắm bắt đƣợc kỹ thuật 

chăm sóc, bón phân, khai thác dẫn đến năng suất và chất lƣợng măng không cao. 

Không nắm bắt đƣợc kỹ thuật sơ chế dẫn đến không chủ động đƣợc dầu ra của 

sản phẩm, đặc biệt là vào thời vụ khai thác măng chính, lƣợng măng nhiều, giá 

thành hạ; nếu sơ chế thành măng khô thì bán giá thành sẽ cao gấp nhiều lần, nhƣ 

vậy hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Không có kỹ thuật bảo quản sẽ làm cho sản 

phẩm giữ đƣợc ngắn ngày, chất lƣợng nhanh giảm dẫn đến giá thành hạ. Ngƣợc 

lại nếu các hộ dân nắm bắt đƣợc kỹ thuật sẽ chủ động từ đầu đến cuối của sản 

phẩm, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho gia đình. 

3.1.2.  Kết quả điều tra thực trạng sinh trưởng tre Bát độ 

Kết quả điều tra thực trạng sinh trƣởng của các mô hình tre Bát độ đƣợc 

trồng ở các xã trồng măng tre chủ yếu ở huyện Hữu Lũng đƣợc ghi ở Bảng 02. 

Bảng 01. Thực trạng tình hình sinh trƣởng tre Bát độ tại Hữu Lũng 

TT Địa điểm Mật độ 

(bụi/ha) 

Trung 

bình 

Cây/bụi 

ĐK lóng 

thứ 5 (cm) 

Chiều cao 

(m) 

Năng suất 

măng 

(Tấn/ha) 

1 Xã Minh Sơn 

 Mô hình ≥ 4 tuổi 500 (5x4m) 5,5 7,1±0,7 11,5±0,5 11,0±0,5 

2 Xã Quyết Thắng 

 Mô hình 1 tuổi 625 (4x4m) 2,1 1,5+0,3 2,3±0,4  

 Mô hình 2 tuổi 625 (4x4m) 4,6 2,8±0,5 3,5±0,5  

 Mô hình 3 tuổi 625 (4x4m) 5,7 4,1±0,4 5,5±0,8 1,5±0,3 
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 Mô hình ≥ 4 tuổi 625 (4x4m) 6,2 6,7±0,6 11,0±0,5 10±0,5 

3 Xã Thiện Tân 

 Mô hình 1 tuổi 625 (4x4m) 3,2 1,5+0,3 2,1±0,3  

 Mô hình 2 tuổi 625 (4x4m) 4,3 2,6±0,4 3,4±0,4  

 Mô hình 3 tuổi 625 (4x4m) 5,3 4,0±0,4 5,0±0,7 2,2±0,3 

 Mô hình ≥ 4 tuổi  625 (4x4m) 5,8 6,4±0,7 10,8±0,6 9,0±0,5 

Từ kết quả ở Bảng 02 có thể thấy: Các mô hình trồng tre Bát độ của xã 

Minh Sơn và Quyết Thắng dọc theo 2 sông Trung và sông Thƣơng có bãi bồi, 

đất pha cát sinh trƣởng rất tốt, cây trồng sau 1 năm ra 1,2 cây con đƣờng kính 

trung bình 1,5 cm, năm thứ 2 đạt đƣờng kính 2,8 cm, từ năm thứ 3 trở đi đƣờng 

kính thân cây đạt 4,0 - 4,1 cm (lóng thứ 5), cao trung bình từ 5,0 – 5,5m đã bắt 

đầu cho khai thác măng, tuy nhiên từ năm thứ 4 trở đi cây đạt đƣờng kính thân 

trung bình khoảng 6,7-7,1 cm, lƣợng khai thác măng sẽ ổn định, trọng lƣợng 

măng khai thác dao động khá lớn từ 1,3-3,0 kg/măng, trung bình đạt 

1,8kg/măng. Năng suất măng phụ thuộc nhiều vào nơi trồng và  chăm sóc của 

mỗi mô hình, các mô hình ở xã Minh Sơn và Quyết Thắng chăm sóc tốt đạt 

khoảng 10,0-11,0 tấn/ha; mô hình ở xã Thiện Tân chỉ đạt trung bình 9,0 tấn/ha. 

Mật độ 625 bụi/ha (4x4m) để dầy Mật độ 500 bụi/ha (5x4m) số lƣợng cây/bụi ít 
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Mô hình mật độ 500 bụi/ha ít đƣợc chăm sóc Mô hình mật độ 400 cây/ha đƣợc chăm sóc tốt 

Hình 01. Hình ảnh điều tra thực trạng trồng tre Bát độ tại một số địa điểm 

trồng tre Bát độ tại huyện Hữu Lũng 

3.2. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình trồng thâm canh tre Bát độ 

lấy măng theo hƣớng sản xuất hàng hóa. 

3.2.1. Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật nhân giống vô tính tre Bát độ bằng chiết 

cành. 

Sau thời gian thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu bổ sung kỹ thuật nhân 

giống Tre Bát độ bằng chiết cành, đề tài đã tiến hành chiết vào 3 thời điểm với 2 

loại thuốc (IBA, NAA) và 4 nồng độ khác nhau (1.000ppm, 1.500ppm, 2.000 

ppm, 2.500ppm), kết quả nghiên cứu đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

3.2.1.1. Kết quả nghiên cứu bổ sung  thời điểm chiết vào tháng 4 năm với các 

loại thuốc và nồng độ khác nhau 

Tháng 4 (dƣơng lịch) là thời điểm giao mùa giữa mùa Xuân và mùa Hè, 

thời điểm này thỉnh thoảng vẫn còn đợt gió lạnh về, nhiệt độ thấp sẽ ảnh hƣởng 

đến thời gian ra rễ và tỉ lệ ra rễ. Thực tế theo dõi nhiệt độ trong thời gian tiến 

hành thí nghiệm từ 01/4-10/5/2019, nhiệt độ trung bình đạt 22-24 
0
C, trong đó 

nhiệt độ trung bình thấp đạt 18-19 
0
C, độ ẩm không khí trung bình 75-85%. Kết 

quả thí nghiệm đƣợc thể hiện tại Bảng 02. 

Bảng 02. Kết quả nghiên cứu chiết cành tại thời điểm tháng 4 với các loại 

thuốc và nồng độ khác nhau 

Loại 

thuốc 

Nồng độ 

(ppm) 

Công 

thức TN 

Số cành 

TN 

Thời 

điểm bắt 

đầu ra rễ 

Số 

cành ra 

rễ 

Tỉ lệ 

ra rễ 

(%) 

Lƣợng rễ 

NAA  100  ĐC 45 16 24 53,3 Trung bình 
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IBA 

      1.000  CT1 45 15 27 60,0 Trung bình 

      1.500  CT2 45 13 32 71,1 Trung bình 

      2.000  CT3 45 13 31 68,9 Trung bình 

      2.500  CT4 45 14 30 66,7 Trung bình 

NAA 

      1.000  CT5 45 17 24 53,3 Trung bình 

      1.500  CT6 45 15 27 60,0 Trung bình 

      2.000  CT7 45 14 29 64,4 Trung bình 

      2.500  CT8 45 15 28 62,2 Trung bình 

(Ghi chú: Công thức đối chứng dùng dung dịch thuốc NAA nồng độ 100 ppm trộn với đất và 

rơm rạ sau đó đem bó bầu, còn các công thức thí nghiệm dùng dung dịch với các nồng độ 

khác nhau bôi đẫm lên gốc cành chiết trước khi bó bầu) 

 Qua bảng 03 cho thấy: 

Về thời điểm bắt đầu ra rễ trong các công thức thí nghiệm là chậm, trong 

đó thời điểm bắt đầu ra rễ sớm nhất là công thức CT2, CT3, công thức có thời 

điểm ra rễ chậm nhất là công thức CT5 và đối chứng (Đ/C). 

Tỉ lệ ra rễ trong các công thức thí nghiệm thời điểm thí nghiệm là không 

cao, tỉ lệ ra rễ trong các công thức đạt từ 53,3 – 71,1%, trong đó công thức có tỉ 

lệ ra rễ cao nhất là CT2 và công thức có tỉ lệ ra rễ thấp nhất là công thức Đ/C và 

CT5. 

Lƣợng rễ phản ánh khả năng thích nghi cũng nhƣ sức khỏe của cành chiết 

với môi trƣờng và các nhân tố tác động, lƣợng rễ của cành chiết Tre Bát độ đƣợc 

thể hiện thông qua lƣợng rễ sinh ra và phát triển trên bề mặt bầu chiết. Kết quả 

trong các công thức thí nghiệm cho thấy chiết vào thời điểm tháng 4 lƣợng rễ ở 

mức trung bình, nghĩa là mức độ rễ trong các công thức bao gồm cành Nhiều rễ 

+ Nhiều rễ + Trung bình đạt từ ≥30 - < 60% tổng số bầu ra rễ. 

3.2.1.2 Kết quả nghiên cứu bổ sung  thời điểm chiết vào tháng 7-8 năm với các 

loại thuốc và nồng độ khác nhau 

Tháng 7-8 (dƣơng lịch), thời điểm này tại khu vực thí nghiệm là mùa hè, 

mùa mƣa, thời tiết nóng ẩm, đây là thời điểm măng tre Bát độ phát triển mạnh, 

các cành chét trên thân cây mẹ 1 năm tuổi (của năm trƣớc) và cành chét trên cây 

mẹ vừa lên (bắt đầu từ tháng 5) phát triển (tỏa lá), phần gốc cành (phần đùi gà) 

ở nhiều cành chiết đã nhú rễ khí sinh xung quanh. Thực tế theo dõi nhiệt độ 

trong thời gian tiến hành thí nghiệm từ 10/7-20/8, nhiệt độ trung bình dao động 

từ 25-31
0
C (trung bình 28 

0
C), độ ẩm không khí cao luôn đạt trên 85%. Kết quả 

thí nghiệm đƣợc thể hiện tại Bảng 04. 
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Bảng 03. Kết quả nghiên cứu chiết cành tại thời điểm tháng 7-8 với các loại 

thuốc và nồng độ khác nhau 

Loại 

thuốc 

Nồng độ Công 

thức TN 

Số cành 

TN 

Thời 

điểm bắt 

đầu ra rễ 

Số 

cành 

ra rễ 

Tỉ lệ ra rễ 

(%) 

Lƣợng 

rễ 
(ppm) 

Đ/C     45 8 41 91,1 Nhiều 

IBA 

1.000 CT1 45 6 41 91,1 Nhiều 

1.500 CT2 45 5 45 100,0 
Rất 

nhiều 

2.000 CT3 45 5 45 100,0 Nhiều 

2.500 CT4 45 6 42 93,3 Nhiều 

NAA 

1.000 CT5 45 7 40 88,9 Nhiều 

1.500 CT6 45 7 42 93,3 Nhiều 

2.000 CT7 45 6 45 100,0 Nhiều 

2.500 CT8 45 7 42 93,3 Nhiều 

Qua Bảng 03 cho thấy: 

Về thời điểm bắt đầu ra rễ trong các công thức thí nghiệm là khá nhanh, 

trong đó thời điểm bắt đầu ra rễ sớm nhất là công thức CT2, CT3 (5 ngày), công 

thức có thời điểm ra rễ chậm nhất là công thức CT5 (7 ngày) và Đ/C (8 ngày). 

Tỉ lệ ra rễ trong các công thức thí nghiệm thời điểm thí nghiệm là rất cao, tỉ 

lệ ra rễ trong các công thức đạt từ 88,9 – 100%, trong đó công thức có tỉ lệ ra rễ 

cao nhất là CT2, CT3, CT7 (đạt 100%) và công thức có tỉ lệ ra rễ thấp nhất là 

công thức CT5 (đạt 88,9%). 

Lƣợng rễ trong các công thức thí nghiệm cho thấy chiết vào thời điểm 

tháng 7-8 lƣợng rễ ở mức nhiều đến rất nhiều, trong đó công thức có lƣợng rễ 

tốt nhất là CT2 (rất nhiều) còn lại các công thức thí nghiệm khác đều đạt mức 

nhiều. 

3.2.1.3. Kết quả nghiên cứu bổ sung  thời điểm chiết vào tháng 11 năm với các 

loại thuốc và nồng độ khác nhau 

Tháng 11 (dƣơng lịch) là thời điểm giao mùa giữa mùa Thu và mùa Đông, 

thời điểm này bắt đầu đã có những đợt gió lạnh về, nhiệt độ nhiều hôm xuống 

thấp sẽ ảnh hƣởng đến thời gian ra rễ và tỉ lệ ra rễ. Thực tế theo dõi nhiệt độ 

trong thời gian tiến hành thí nghiệm từ 01/11-10/12/2019, nhiệt độ trung bình là 

22 
0
C, trong đó nhiệt độ trung bình thấp đạt 15-18 

0
C, nhiệt độ trung bình tối cao 
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đạt 23-31
0
C, độ ẩm không khí trung bình 75-85%. Kết quả thí nghiệm đƣợc thể 

hiện tại Bảng 04. 

Bảng 04. Kết quả nghiên cứu chiết cành tại thời điểm tháng 11 với các 

loại thuốc và nồng độ khác nhau 

Loại 

thuốc 

Nồng độ 

(ppm) 

Công 

thức TN 

Số cành 

TN 

Thời điểm 

bắt đầu ra 

rễ 

Số cành 

ra rễ 

Tỉ lệ ra 

rễ (%) 

Lƣợng rễ 

Đ/C     45 12 28 62,2 Trung bình 

IBA 1.000 CT1 45 11 31 68,9 Trung bình 

1.500 CT2 45 10 33 73,3 Nhiều 

2.000 CT3 45 10 31 68,9 Trung bình 

2.500 CT4 45 12 30 66,7 Trung bình 

NAA 1.000 CT5 45 13 27 60,0 Trung bình 

1.500 CT6 45 12 29 64,4 Trung bình 

2.000 CT7 45 11 31 68,9 Nhiều 

2.500 CT8 45 12 30 66,7 Trung bình 

Qua bảng 04 cho thấy: 

Về thời điểm bắt đầu ra rễ trong các công thức thí nghiệm là trung bình, 

trong đó thời điểm bắt đầu ra rễ sớm nhất là công thức CT2, CT3 (10 ngày), 

công thức có thời điểm ra rễ chậm nhất là công thức CT5 (13 ngày). 

Tỉ lệ ra rễ trong các công thức thí nghiệm thời điểm thí nghiệm chủ yếu ở 

mức trung bình, tỉ lệ ra rễ trong các công thức đạt từ 60,0 – 73,3%, trong đó 

công thức có tỉ lệ ra rễ cao nhất là CT2 (đạt 73,3%), tiếp đó là công thức CT1, 

CT3, CT7 (đạt 68,9%) và công thức có tỉ lệ ra rễ thấp nhất là công thức CT5 

(60%). 

Lƣợng rễ trong các công thức thí nghiệm cho thấy chiết vào thời điểm 

tháng 11 lƣợng rễ ở mức chủ yếu là trung bình, trong đó công thức có lƣợng rễ 

tốt nhất là CT2, CT7 (nhiều) còn lại các công thức thí nghiệm khác đều đạt mức 

trung bình. 

3.2.1.4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu bổ sung các thời điểm chiết với các loại 

thuốc và nồng độ khác nhau 

Để biết đƣợc các thời điểm chiết và các loại thuốc, nồng độ thuốc phù hợp 

cho chiết cành cần phải tổng hợp các yếu tố, từ đó so sánh tìm ra thời điểm, loại 

thuốc và nồng độ thích hợp nhất. Kết quả tổng hợp các yếu tố thí nghiệm đƣợc 

ghi ở Bảng 05. 
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Từ Bảng 05 cho thấy: 

- Thời điểm bắt đầu ra rễ trung bình trong các công thức thí nghiệm tại thời 

điểm tháng 4 là chậm nhất (TB chung 14,5 ngày), thời điểm rễ ra nhanh nhất là 

thời điểm tháng 7-8 (trung bình chung 6,1 ngày), thời điểm tháng 11 là 11,4 

ngày.  

- Tỉ lệ ra rễ trong các thí nghiệm tại thời điểm tháng 4 là thấp nhất (TB 

chung đạt 63,6%), thời điểm có tỉ lệ ra rễ cao nhất là thời điểm tháng 7-8 (TB 

chung đạt 95,0%). 

- Lƣợng rễ trong các thí nghiệm tại thời điểm tháng 4 là kém nhất, ở tất cả 

các thí nghiệm với các loại thuốc và các nồng độ thí nghiệm đều chỉ ở mức 

trung bình; lƣợng rễ ở thời điểm thí nghiệm tháng 7-8 là tốt nhất (TB chung đạt 

mức nhiều). 

- Trong 2 loại thuốc đem thí nghiệm, loại thuốc cho tỉ lệ ra rễ cao nhất là 

IBA (TB chung đạt 77,4% cao hơn đối chứng là 12,9%), thuốc NAA cho tỉ lệ ra 

rễ thấp hơn (TB chung đạt 73,1% cao hơn đối chứng là 6,2%). 
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Bảng 05. Bảng tổng hợp kết quả nghiên cứu bổ sung các thời điểm chiết với các loại thuốc và nồng độ khác nhau 

Loại 

thuốc 

Nồng độ Công 

thức 

TN 

  

Thời điểm bắt đầu ra rễ (ngày) Tỉ lệ ra rễ (%) Lƣợng rễ 

(ppm) 
Tháng 

4 

Tháng 

7-8 

Tháng 

11 

Trung 

bình 

Tháng 

4 

Tháng 

7-8 

Tháng 

11 

Trung 

bình 
Tháng 4 

Tháng 

7-8 

Tháng 

11 

Trung 

bình 

NAA  100  ĐC 20 8 12 13,3 53,3 91,1 62,2 68,9 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

IBA 

1.000 CT1 15 6 11 10,7 60,0 91,1 68,9 73,3 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

1.500 CT2 13 5 10 9,3 71,1 100,0 73,3 81,5 Trung bình 
Rất 

nhiều 
Nhiều Nhiều 

2.000 CT3 13 5 10 9,3 68,9 100,0 68,9 79,3 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

2.500 CT4 14 6 12 10,7 66,7 93,3 66,7 75,6 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung bình 13,8 5,5 10,8 10,0 66,7 96,1 69,4 77,4 
Trung 

bình 
Nhiều 

Trung 

bình 
 

NAA 

1.000 CT5 17 7 13 12,3 55,6 88,9 60,0 68,1 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

1.500 CT6 15 7 12 11,3 60,0 93,3 64,4 72,6 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

2.000 CT7 14 6 11 10,3 64,4 100,0 68,9 77,8 Trung bình Nhiều Nhiều Nhiều 

2.500 CT8 15 7 12 11,3 62,2 93,3 66,7 74,1 Trung bình Nhiều 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung bình 15,3 6,8 12,0 11,3 60,6 93,9 65,0 73,1 
Trung 

bình 
Nhiều 

Trung 

bình 
 

        



 45 

- Trong các công thức thí nghiệm, công thức CT2 (loại thuốc IBA nồng độ 

1.500ppm cho tỉ lệ ra rễ tốt nhất, TB chung đạt 81,5%), tiếp sau đó là công thức 

CT3 (loại thuốc IBA nồng độ 2.000ppm cho tỉ lệ ra rễ tốt thứ 2, TB chung đạt 

79,3%) và công thức CT7 (loại thuốc NAA nồng độ 2.000ppm cho tỉ lệ ra rễ tốt 

thứ 3, TB chung đạt 78,8%). Tuy nhiên trong các công thức thí nghiệm thì chỉ có 

2 công thức CT2 và CT7 là cho lƣợng rễ ở mức nhiều. 

- Thời điểm chiết cành cho tỉ lệ ra rễ tốt nhất là thời điểm tháng 7-8, Công 

thức tốt nhất cho chiết cành là CT2 (loại thuốc loại thuốc IBA nồng độ 

1.500ppm) và CT7 (loại thuốc NAA nồng độ 2.000ppm) đều cho tỉ lệ ra rễ 100%, 

lƣợng rễ ở mức rất nhiều. 

Qua kết quả thực tế các thí nghiệm có thể nhận định nhƣ sau: 

Vào thời điểm tháng 4 (dƣơng lịch) là thời điểm giao mùa giữa mùa Xuân và 

mùa Hè, thời điểm này thỉnh thoảng vẫn còn đợt gió lạnh về, nhiệt độ thấp, ngoài 

ra vào thời điểm này sau một thời gian nghỉ đông, cây đang trong giai đoạn ra lá 

non, các cành chét cũng mới bắt đầu nảy chồi, chính vì vậy chiết cành vào thời 

điểm này cũng tỉ lệ ra rễ cũng nhƣ lƣợng rễ ra ở cành chiết ở mức trung bình. 

Cành chiết sau khi đƣa xuống cho giâm vào bầu nếu không chăm sóc tốt và gặp 

điều kiện thời tiết bất lợi sẽ làm tỉ lệ sống thấp và sinh trƣởng kém. Thời điểm 

tháng 4 đầu vụ áp dụng với những hộ làm cây giống không chuyên nghiệp sẽ 

không đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Vào thời điểm tháng 7-8 tại khu vực thí nghiệm là mùa hè, mùa mƣa, thời 

tiết nóng ẩm, đây là thời điểm măng tre Bát độ phát triển mạnh, cây khỏe, các 

cành chét trên thân cây mẹ 1 năm tuổi (của năm trƣớc) và cành chét trên cây mẹ 

vừa lên (bắt đầu từ tháng 5) phát triển (tỏa lá), phần gốc cành (phần đùi gà) ở 

nhiều cành chiết đã nhú rễ khí sinh xung quanh, nên khi chiết các rễ nhanh chóng 

ăn vào bầu chiết, phát triển mạnh quấn quanh bầu chiết. Đây là thời điểm thuận 

lợi nhất trong năm để chiết cành, cành chiết sau khi cắt xuống cho vào bầu giâm 

hoặc có thể đem trồng luôn cũng do vào thời điểm thời tiết mùa mƣa ẩm cũng sẽ 

nhanh chóng sinh trƣởng và phát triển tốt. 

Thời điểm tháng 11 là thời điểm giao mùa giữa mùa Thu và mùa Đông, thời 

điểm này bắt đầu đã có những đợt gió lạnh về, nhiệt độ giảm; thời điểm này cây 

vừa kết thúc giai đoạn sinh trƣởng, do vậy khi chiết cành vào khả năng ra rễ của 

cành chiết cao hơn thời điểm tháng 4, tuy nhiên khi thời tiết đôi khi lạnh nên mức 

độ phát triển của rễ cũng chậm và lƣợng rễ không nhiều. Cành chiết khi thu hoạch 

vào thời điểm này bất lợi hơn vụ tháng 4 do sắp vào vụ Đông lạnh, không thể 

đem trồng trên rừng (vì khó có thể tƣới nƣớc thƣờng xuyên), mà phải đem giâm 

trong bầu chăm sóc chờ vụ Xuân hoặc mùa mƣa năm sau mới đem trồng, việc 
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chăm sóc cần chú ý giâm trong bầu đất, phủ đất, che chắn gió, chăm sóc tƣới ẩm. 

Thời điểm tháng 11 này áp dụng với các hộ dân làm cây giống không chuyên 

nghiệp sẽ không đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Nhƣ vậy thời gian phù hợp để chiết cành nên thực hiện từ tháng 5 đến tháng 

10 hàng năm, thời điểm tốt nhất là từ tháng 7-8 hàng năm. 

Trong các công thức thí nghiệm thì CT2, CT7 là 2 công thức đại diện cho 2 

loại thuốc kích thích có thể sử dụng cho tỉ lệ ra rễ cao hơn và lƣợng rễ tốt hơn đối 

chứng; lƣợng thuốc sử dụng cũng tiết kiệm hơn đối chứng, số lƣợng cành chiết sử 

dụng cũng ít hơn do tỉ lệ cành ra rễ nhiều, cây trồng đảm bảo không bị chết trồng 

lại . Tuy nhiên sử dụng phƣơng pháp theo công thức CT2, CT7 thì dùng dung 

dịch IBA (1.500ppm), NAA (2.000ppm) bôi vào từng gốc cành chiết trƣớc khi bó 

bầu nên mất thời gian hơn là dùng công thức đối chứng sử dụng dung dịch NAA 

nồng độ 100ppm để hòa vào đất trộn với rơm băm nhỏ rồi bó luôn.  

 

Cành 1 tuổi lựa chọn làm cành chiết 
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IBA 1.500 ppm sau 8 ngày chiết NAA 2.000 ppm sau 3 tuần chiết 

 

 

 

 

IBA 1500 ppm sau 3 tuần chiết 

 

Hình 02. Hình ảnh quá trình thực hiện các nghiên cứu bổ sung nhân giống Tre Bát độ bằng 

chiết cành với các loại thuốc và nồng độ khác nhau 
 

3.2.2.  Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng, chăm sóc tre Bát độ: 

3.2.2.1. Kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng trên mô hình đã có 

Nghiên cứu các biện pháp tạo măng trên mô hình đã có thực hiện các thí 

nghiệm thực hiện trong 2 năm (2019, 2020), 

a) Kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng năm 2019 
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Bảng 06. Kết quả nghiên cứu các thí nghiệm tạo măng năm 2019 

Công 

thức 

Lặp Số măng 

(cái/OTC) 

Lƣợng 

măng 

OTC (kg) 

Trung bình 

1 măng 

(kg/măng) 

TB 1ha 

(kg) 

Ghi chú 

CT1 Lặp 1 453 847,6 1,87 11.301,3 Măng màu 

xanh đậm 

Lặp 2 447 836,3 1,85 11.070,7 

Lặp 3 462 877,9 1,90 11.705,3 

TB 454 851,9 1,87 11.359,1 

CT2 Lặp 1 471 1.013,5 2,15 13.513,3 Măng màu 

trắng, non 

Lặp 2 492 1.115,7 2,26 14.876,0 

Lặp 3 459 1.017,5 2,22 13.566,7 

TB 474 1.048,9 2,21 13.985,3 

CT3 Lặp 1 480 1.125,3 2,34 15.004,0 Măng màu 

trắng, non 

Lặp 2 509 1.200,5 2,36 16.006,7 

Lặp 3 472 1.075,1 2,28 14.334,7 

TB 487 1.133,6 2,33 15.115,1 

CT4 Lặp 1 450 908,2 2,02 12.109,3 Măng màu 

trắng 

Lặp 2 487 975,3 2,00 13.004,0 

Lặp 3 453 902,5 1,99 12.033,3 

TB 463 928,7 2,00 12.382,2 

Sig.  0.175 0,000 0,000 0,000  

Từ  kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng năm 2019 đƣợc thể hiện tại Bảng 

06 cho thấy:  

Cả 4 công thức đều bón phân với lƣợng bón và thời điểm nhƣ nhau, đề tài thí 

nghiệm với các biện pháp tác động tạo măng khác nhau, kết quả lƣợng măng thu 

đƣợc ở các thí nghiệm là không giống nhau, cụ thể: 
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Công thức 3 là công thức cho số măng, trung bình 1 măng (2,33 kg/măng), 

lƣợng măng trung bình/OTC (1.133,6 kg/OTC) và trung bình lƣợng măng 1ha là 

cao nhất (15.115,1 kg/ha); tiếp sau đó là đến công thức 2 (Phủ rơm rạ, cỏ rác dầy 

20 cm xung quanh bụi), công thức 4 (Phủ lƣới đen 75% trên bề mặt bụi), công 

thức có trọng lƣợng trung bình 1 măng cũng nhƣ lƣợng măng trung bình 1ha thấp 

nhất là công thức 1 (công thức đối chứng) với trọng lƣợng măng bình quâng chỉ 

đạt 1,87 kg/cái và lƣợng măng bình quân 1ha chỉ đạt 11.359,1 kg/ha). 

Để xác định số măng OTC, trọng lƣợng trung bình măng, lƣợng măng trong 

1 OTC và lƣợng măng bình quân 1ha trong các công thức thí nghiệm có sự khác 

nhau hay không, đề tài đã phân tích phƣơng sai một nhân tố (Anova), kết quả cho 

thấy: số lƣợng măng trong các OTC giữa các CTTN chƣa có sự sai khác rõ rệt 

(Sig. = 0.175 > 0,05), còn các chỉ tiêu Lƣợng măng/OTC, Trọng lƣợng trung bình 

1 măng, Lƣợng măng trung bình 1ha giữa các CTTN có sự khác nhau rõ rệt (Sig. 

≤ 0.05). 

Các công thức thí nghiệm theo dõi màu sắc cũng nhƣ độ non của măng khi 

khai thác cho thấy, măng khai thác ở CT3 và CT2 có màu sắc trắng và non nhất, 

sau đó đến CT4, còn CT1 măng có màu xanh đậm nhất.  

b) Kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng năm 2020 

Kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng năm 2020 đƣợc thể hiện tại Bảng 07.  

Từ kết quả ở Bảng 07 cho thấy: 

Với 4 công thức thí nghiệm với các biện pháp tác động tạo măng khác nhau, 

kết quả lƣợng măng thu đƣợc ở các thí nghiệm là khác nhau, cụ thể: 

Công thức 3 vẫn là công thức cho số măng, trung bình 1 măng (2,27 kg/cái) 

và tổng lƣợng măng trung bình lƣợng măng 1ha (14.616,9 kg/ha) là cao nhất; tiếp 

sau đó là đến CT 2, CT 4, công thức 1 là công thức có trọng lƣợng trung bình 1 

măng (1,88 kg/cái) và tổng lƣợng măng trung bình 1ha (11.129,8 kg/ha) là thấp 

nhất. 

Bảng 07. Kết quả nghiên cứu các thí nghiệm tạo măng năm 2020 

Công 

thức 
Lặp 

Số măng 

(cái/OTC) 

Lƣợng 

măng 

OTC (kg) 

Trung bình 

1 măng 

(kg/măng) 

TB 1ha 

(kg) 
Ghi chú 

CT1 Lặp 1 440 821,7 1,87 10.956,0 Măng màu 

xanh đậm 

Lặp 2 452 837,0 1,85 11.160,0 



 50 

Lặp 3 437 845,5 1,93 11.273,3 

TB 443 834,7 1,88 11.129,8 

CT2 Lặp 1 459 1.020,5 2,22 13.606,7 Măng màu 

trắng, non 

Lặp 2 491 1.078,4 2,20 14.378,7 

Lặp 3 457 1.005 2,20 13.400,0 

TB 469 1.034,6 2,21 13.804,0 

CT3 Lặp 1 474 1083,5 2,29 14.446,7 Măng màu 

trắng, non 

Lặp 2 503 1.139,1 2,26 15.188,0 

Lặp 3 469 1.066,2 2,27 14.216,0 

TB 482 1.096,3 2,27 14.616,9 

CT4 Lặp 1 446 906,8 2,03 12.090,7 Măng màu 

trắng 

Lặp 2 487 970,5 1,99 12.940,0 

Lặp 3 450 896,5 2,00 12.006,7 

TB 461 925,9 2,01 12.345,8 

Sig.  0,133 0,000 0,000 0,000  

Để xác định số măng OTC, trọng lƣợng trung bình 1 măng, lƣợng măng 

trong 1 OTC và tổng lƣợng măng bình quân 1ha trong các công thức thí nghiệm 

có sự khác nhau hay không, đề tài kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy: số 

lƣợng măng trong các OTC giữa các CTTN chƣa có sự sai khác rõ rệt (Sig. = 

0.133 > 0,05), còn các chỉ tiêu Lƣợng măng/OTC, Trọng lƣợng trung bình 1 

măng, Lƣợng măng trung bình 1 OTC, Lƣợng măng trung bình 1ha giữa các 

CTTN có sự khác nhau rõ rệt (Sig. ≤ 0.05). 

Các công thức thí nghiệm theo dõi màu sắc cũng nhƣ độ non của măng khi 

khai thác cho thấy, măng khai thác ở CT3 và CT2 có màu sắc trắng và non nhất, 

sau đó đến CT4, còn CT1 măng có màu xanh đậm nhất.  

c) Tổng hợp kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng 2 năm 
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Kết quả nghiên cứu các biện pháp tạo măng trong 2 năm 2019 và 2020 

đƣợc tổng hợp chung tại Biểu 08: 

Bảng 08. Bảng tổng hợp kết quả các thí nghiệm các biện pháp tạo măng 

trong 2 năm  

Công 

thức 

Số măng 

(cái/OTC) 

Lƣợng măng 

OTC (kg) 

Trung bình 

1 măng 

(kg/măng) 

TB 1ha 

(kg) 
Ghi chú 

CT1 448,5±9,2c 844,3±18,9d 1,9±0,03d 11244,4±259,6d 
Măng màu 

xanh đậm 

CT2 471,5±16,3ab 1041,9±44,7b 2,2±0,04b 13890,2±596,3b 
Măng màu 

trắng, non 

CT3 484,5±17,1a 1115,0±51,1a 2,3±0,04a 14866,0±678,9a 
Măng màu 

trắng, non 

CT4 462,2±19,4bc 926,6±35,9c 2,0±0,04c 12364,0±472,8c 
Măng màu 

trắng 

Sig. 0,007 0,000 0,000 0,000  

(Ghi chú: các mẫu tự (a,b,c) khác nhau trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa với P 

< 0,05 bằng phép thử Ducan) 

Từ Bảng 08 cho thấy: 

Số măng thu hoạch trung bình 2 năm ở công thức 3 nhiều nhất (trung bình 

484,5 kg/OTC), thấp nhất là công thức 1 (trung bình 448,5 kg/OTC), lƣợng măng 

trung bình OTC trong các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 

0.05). 

Lƣợng măng thu hoạch trung bình 1 măng trong 2 năm cao nhất là ở công 

thức 3 (2,3 kg/cái), thấp nhất ở công thức 1 (1,9 kg/cái), trọng lƣợng trung bình 1 

măng trong các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05). 

Lƣợng măng thu hoạch trung bình 1ha trong 2 năm cao nhất là ở công thức 3 

(14866,0 kg/ha), thấp nhất ở công thức 1 (11244,4 kg/ha), lƣợng măng trung bình 

1ha trong các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05). 

Măng khai thác trong các công thức thí nghiệm có màu sắc và độ non khác 

nhau, măng khai thác ở công thức 3 và công thức 2 thấy màu trắng, non, tiếp đó 
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là đến công thức 4 măng khai thác có màu trắng nhạt hơn ở công thức 3 và 2; 

măng khai thác có màu xanh đậm nhất là măng ở công thức 1. 

Từ kết quả phân tích, so sánh ở trên cho thấy: Các biện pháp tạo măng khác 

nhau cho năng suất và chất lƣợng măng khác nhau, công thức cho năng suất và 

chất lƣợng măng tốt nhất là công thức dùng đất tơi xốp che phủ trên bề mặt bụi 

(thu hoạch trung bình 14.866 kg/ha), công thức có kết quả khá tốt là công thức 2 

dùng rơm, rạ và lá cây che phủ (thu hoạch trung bình 13.890,2 kg/ha), màu măng 

trắng, non tạo sự hấp dẫn cho ngƣời tiêu dùng. 

Thảo luận:  

Trọng lƣợng măng, lƣợng măng trong OTC, trọng lƣợng trung bình 1 măng 

cũng nhƣ tổng trọng lƣợng măng trung bình 1ha trong công thức 3 (phủ đất tơi 

xốp dày 20 cm trên bề mặt bụi) là cao nhất bởi lẽ ngoài việc đƣợc cung cấp dinh 

dƣỡng có ở phần đất phủ, bụi tre còn giữ đƣợc độ ẩm tốt nên ít bị ảnh hƣởng của 

điều kiện môi trƣờng bất lợi (nắng, khô) giúp cho bụi tre sinh trƣởng tốt hơn, sinh 

măng nhiều hơn, măng to hơn và kết quả là năng suất thu đƣợc cao nhất. Công 

thức cho kết quả thu hoạch lƣợng măng tốt thứ là là công thức 2 (Phủ rơm rạ, cỏ 

rác dầy 20 cm xung quanh bụi) là do bề mặt bụi tre đƣợc phủ rơm rạ, lá tre nên 

giữ độ ẩm khá tốt, ngoài ra theo thời gian rơm rạ sẽ phân hủy dần tạo chất dinh 

dƣỡng cung cấp cho cây sinh trƣởng phát triển thuận lợi hơn, tuy nhiên khi thời 

tiết nắng nóng thời gian dài thì mức độ giữ ẩm không đƣợc tốt nhƣ phủ đất. Công 

thức có năng suất cao thứ 3 là công  thức 4 (dùng lƣới đen 75% che trên bề mặt 

bụi), với việc che bằng lƣới đen cũng giúp cho bụi cây giữ đƣợc độ ẩm, tuy nhiên 

lớp lƣới mỏng nếu gặp thời tiết nắng nóng dài cũng không thể giữ đƣợc độ ẩm 

cho bụi cây. Công thức có năng xuất thấp nhất là công thức đối chứng (không tác 

động), đây là thí nghiệm để tự nhiên, nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi thì cây 

phát triển tốt, sinh măng cũng khá, tuy nhiên điều kiện ở Việt Nam thất thƣờng, 

nhiều khi nắng nóng kéo dài nếu không có các biện pháp tƣới chăm sóc tốt có thể 

dẫn đến sinh trƣởng bị ảnh hƣởng lớn (rụng lá, chồi măng bị chột,..) do vậy năng 

suất không ổn định, kém hơn so với các công thức khác. 

Màu sắc măng khi khai thác trong các công thức thí nghiệm có màu sắc khác 

nhau do ở công thức 3 và công thức 2 có màu trắng, non nhất do các công thức 

này đƣợc phủ đất và rơm rạ trên bề mặt 20 cm nên bụi cây giữ độ ẩm tốt hơn, 

sinh trƣởng nhanh hơn, khi khai thác măng ngƣời thu hái phải bới đất (với CT 3) 

hoặc bới lớp rơm rạ che phủ bề mặt (CT2) nên măng có màu trắng và non vì 

không hoặc ít tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Ở công thức 4 có màu trắng nhạt 

hơn măng ở công thức 3 và 2 là do có che phủ bằng lƣới đen 75% nên cũng cản 

phần lớn ánh sáng chiếu trực tiếp nên màu măng cũng có độ trắng đẹp hơn so với 
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công thức đối chứng. Màu măng và độ non khi khai thác măng đem bán sẽ ảnh 

hƣởng đến tâm lý ngƣời mua, với măng màu trắng ngƣời mua sẽ cảm nhận độ 

non hơn so màu xanh đậm, sẽ dễ bán và giá thành sẽ cao hơn và ngƣợc lại. 

 

Thí nghiệm đắp ủ bằng đất 20cm trên bề mặt gốc 

 

Măng thu đƣợc từ Thí nghiệm đắp ủ bằng đất 20cm trên bề mặt gốc 

Hình 03. Hình ảnh thí nghiệm các công thức tạo măng 
 

3.2.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất 

măng. 

Nghiên cứu thí nghiệm ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất 

măng thực hiện trong 2 năm (2019 và 2020), kết quả đƣợc tổng hợp, phân tích cụ 

thể theo các năm. 

a) Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất măng năm 

2019. 

Kết quả nghiên cứu năm 2019 đƣợc thể hiện tại Bảng 09.  
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Bảng 09. Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng 

suất măng năm 2019 

Công 

thức 
Lặp 

Số măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng 

măng/OTC (Kg) 

TB 1 

măng 
TB 1ha 

CT1 

1 146 295,1 2,02 11804,0 

2 142 297,0 2,09 11880,0 

3 153 313,7 2,05 12548,0 

TB 147,0 301,9 2,05 12077,3 

CT2 

1 154 313,4 2,04 12536,0 

2 153 314,7 2,06 12588,0 

3 155 322,9 2,08 12916,0 

TB 154,0 317,0 2,06 12680,0 

CT3 

1 159 335,9 2,11 13436,0 

2 163 348,7 2,14 13948,0 

3 163 354,6 2,18 14184,0 

TB 161,7 346,4 2,14 13856,0 

CT4 

1 168 351,7 2,09 14068,0 

2 171 361,1 2,11 14444,0 

3 168 354,3 2,11 14172,0 

TB 169,0 355,7 2,10 14228,0 

CT5 

1 171 333,8 1,95 13352,0 

2 175 335,3 1,92 13412,0 

3 173 339,3 1,96 13572,0 

TB 173,0 336,1 1,94 13445,3 

Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 

Từ kết quả Bảng 09 cho thấy: 

Số măng trung bình trong OTC ở CT5 là cao nhất (173 cái), sau đó đến CT4, 

CT3, CT2 và thấp nhất ở CT1 (147 cái). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova 

cho thấy số lƣợng măng trung bình trong OTC giữa các công thức thí nghiệm có 

sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05). 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng trong các OTC không giống nhau, măng ở 

công thức 3 (2,14 kg/cái) có trọng lƣợng trung bình lớn nhất, sau đó lần lƣợt đến 

các công thức 4, 2, 1 và nhỏ nhất là ở công thức 5 (1,94 kg/cái). Kết quả kiểm tra 

bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy trọng lƣợng trung bình 1 măng giữa các công 

thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05). 

Lƣợng măng trung bình 1ha trong các công thức thí nghiệm cao nhất là ở 

công thức 4 (14.228,0 kg), sau đó lần lƣợt đến các công thức 4, 2, 5 và nhỏ nhất là 

ở công thức 1 (12.077,3 kg). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy 
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lƣợng trung bình 1 ha giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 

0.05), tuy nhiên kết quả so sánh giữa các cặp công thức thì giữa CT4 và CT3 

chƣa có sự sai khác rõ rệt (Sig. = 0,141>0,05). 

b) Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất măng năm 

2020 

Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất măng 

năm 2020 đƣợc thể hiện tại Bảng 10. 

Bảng 10. Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng 

suất măng năm 2020 

Công 

thức 
Lặp 

Số 

măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng 

măng/OTC 

(Kg) 

TB 1 măng TB 1ha 

CT1 

 

 

 

1 155 315,4 
  

2 149 306,0 2,05 12240,0 

3 146 298,1 2,04 11924,0 

TB 150,0 306,5 2,04 12260,0 

CT2 

 

 

 

1 154 313,3 2,03 12532,0 

2 154 317,2 2,06 12688,0 

3 151 314,6 2,08 12584,0 

TB 153,0 315,0 2,06 12601,3 

CT3 

 

 

 

1 158 333,4 2,11 13336,0 

2 158 351,5 2,22 14060,0 

3 158 341,2 2,16 13648,0 

TB 158,0 342,0 2,16 13681,3 

CT4 

 

 

 

1 172 355,4 2,07 14216,0 

2 170 372,5 2,19 14900,0 

3 168 350,2 2,08 14008,0 

TB 170,0 359,4 2,11 14374,7 

CT5 

 

 

 

1 171 333,8 1,95 13352,0 

2 173 332,3 1,92 13292,0 

3 167 335,3 2,01 13412,0 

TB 170,3 333,8 1,96 13352,0 

Sig.  0,000 0,000 0,003 0,000 

Từ kết quả Bảng 10 cho thấy: 
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Số măng trung bình trong OTC ở công thức 5 là cao nhất (170,3 cái), sau đó 

đến công thức 4, 3,2 và thấp nhất ở công thức 1 (150 cái). Kết quả kiểm tra bằng 

tiêu chuẩn Anova cho thấy số lƣợng măng trung bình trong OTC giữa các công 

thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05), tuy nhiên kết quả so sánh giữa 

các cặp công thức thì giữa CT5 và CT4 chƣa có sự sai khác rõ rệt (Sig. = 

0,884>0,05). 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng trong các OTC ở công thức 3 (2,16 kg/cái) 

có trọng lƣợng trung bình lớn nhất, sau đó lần lƣợt đến các công thức 4, 2, 1 và 

nhỏ nhất là ở công thức 5 (1,96 kg/cái). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova 

cho thấy trọng lƣợng trung bình 1 măng giữa các công thức thí nghiệm có sự sai 

khác rõ rệt (Sig. ≤ 0.05), tuy nhiên kết quả so sánh giữa các cặp công thức thì 

giữa CT3 và CT4 chƣa có sự sai khác rõ rệt (Sig. = 0,207>0,05). 

Lƣợng măng trung bình 1 ha trong các công thức thí nghiệm cao nhất là ở 

công thức 4 (14.374,7 kg), sau đó lần lƣợt đến các công thức 3, 5, 2 và nhỏ nhất 

là ở công thức 1 (12.260,0 kg). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy 

lƣợng trung bình 1 ha giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 

0.05). 

c) Tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại theo tuổi đến năng 

suất măng trong 2 năm (năm 2019 và năm 2020) 

Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng suất măng 

trong 2 năm đƣợc thể hiện tại Bảng 11. 

Từ kết quả tổng hợp tại Bảng 11 thấy: Số măng trung bình trong OTC ở 

công thức 5 là cao nhất (171,1 cái), sau đó đến công thức 4, 3, 2 và thấp nhất ở 

công thức 1 (148,5 cái). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy số 

lƣợng măng trung bình trong OTC giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác 

rõ rệt (Sig. ≤ 0.05), tuy nhiên kết quả so sánh giữa các cặp công thức thì giữa CT5 

và CT4 chƣa có sự sai khác rõ rệt (Sig. = 0,208>0,05). 

Bảng 11: Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng 

suất măng trong 2 năm 

Công 

thức 

Số măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng măng/OTC  

(Kg) 
TB 1 măng TB ha 

1 149d 304,2e 2,0c 12169e 

2 154c 316,0d 2,1c 12641d 

3 160b 344,2b 2,2a 13769b 

4 170a 357,5a 2,1b 14301a 

5 172a 335,0c 2,0d 13399c 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 



 57 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng ở công thức 3 (2,15 kg/cái) có trọng lƣợng 

trung bình lớn nhất, sau đó lần lƣợt đến các công thức 4, 2, 1 và nhỏ nhất là ở 

công thức 5 (1,95 kg/cái). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy trọng 

lƣợng trung bình 1 măng giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. 

≤ 0.05). 

Lƣợng măng trung bình 1 ha trong các công thức thí nghiệm cao nhất là ở 

công thức 4 (14.301,3 kg), sau đó lần lƣợt đến các công thức 3, 5, 2 và nhỏ nhất 

là ở công thức 1 (12.168,7 kg). Kết quả kiểm tra bằng tiêu chuẩn Anova cho thấy 

lƣợng trung bình 1 ha giữa các công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 

0.05). 

Từ kết quả phân tích, so sánh ảnh hƣởng số cây để lại theo tuổi đến năng 

suất măng trong 2 năm ở trên cho thấy: Khi mật độ bụi cây trên mỗi ha là 400 

bụi, số cây để lại trong 1 bụi ảnh hƣởng rõ rệt đến số lƣợng măng, trọng lƣợng 1 

măng và tổng sản lƣợng thu hoạch/ha/năm. Công thức cho năng suất măng tốt 

nhất là công thức 4 (để lại 6 cây 1 tuổi, 6 cây 2 tuổi), công thức 3 (để lại 5 cây 1 

tuổi, 5 cây 2 tuổi) cho năng suất cao thứ 2 và trọng lƣợng trung bình măng to 

nhất. 

Thảo luận:  

Khi trồng tre Bát độ lấy măng với mật độ đã đƣợc xác định ban đầu (400 

bụi/ha), số lƣợng cây để lại trong mỗi bụi sẽ ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh 

không gian dinh dƣỡng, bao gồm cả ánh sáng cũng nhƣ nguồn dinh dƣỡng. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy để số lƣợng cây/ bụi quá nhiều cho trọng lƣợng măng 

nhỏ nhất và năng suất măng không cao do tán lá dày, làm cho cây khó cạnh tranh 

ánh sáng, dinh dƣỡng dẫn đến khả năng quang hợp bị ảnh hƣởng dẫn đến trọng 

lƣợng trung bình măng sẽ nhỏ hơn, dẫn đến năng suất măng/ha sẽ giảm. Công 

thức cho năng suất măng thấp nhất là công thức 1 (để lại 6 cây 1 tuổi, 3 cây 2 tuổi 

và 1 cây 3 tuổi), đây là thí nghiệm với bụi để cả những 3 tuổi, thực tế cho thấy: 

những cây từ năm thứ 2 để lại để giúp nuôi dƣỡng cây 1 tuổi trong quá trình cây 

còn chƣa trƣởng thành và giúp cho bụi vững trƣớc điều kiện khắc nghiệt (gió 

bão,..), cây 2 tuổi không còn khả năng ra măng; còn cây từ năm thứ 3 trở đi 

không những không hỗ trợ giúp cho cây 1 năm tuổi mà cạnh tranh không gian 

dinh dƣỡng của chúng, nhƣ vậy ảnh hƣởng đến năng suất của mô hình. Công thức 

2 (để lại 6 cây 1 tuổi, 4 cây 2 tuổi) đây là số cây tính đến tháng 12 hàng năm, 

thông thƣờng măng để lại làm giống cho năm sau thƣờng để từ tháng 7-9 hàng 

năm, cây phải cuối năm mới bắt đầu ổn định, tuy nhiên nếu chặt cây mẹ sớm sẽ 

ảnh hƣởng đến cây con, do vậy sẽ ảnh hƣởng đến quá trình sinh măng của cây 1 

năm tuổi, thông thƣờng bụi măng tỉa cây mẹ thƣờng tiến hành tháng 2-3 dƣơng 
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lịch trƣớc khi tiến hành chăm sóc bón phân cho vụ mới. Công thức 4 là công thức 

cho năng suất măng cao nhất cho thấy điều kiện không gian dinh dƣỡng phù hợp, 

công thức 3 thể hiện trọng lƣợng trung bình măng lớn nhất và năng suất măng 

cũng khá cao (chỉ sau CT4) cho thấy cũng khá phù hợp. 

3.2.3. Hoàn thiện quy trình kĩ thuật nhân giống, thâm canh tổng hợp cây Măng 

tre Bát Độ theo hướng sản xuất hàng hóa 

(có Quy trình hƣớng dẫn kèm theo tại Phụ lục 01) 

3.3. Xây dựng mô hình thâm canh măng Bát độ theo tiêu chuẩn VietGap 

3.3.1. Kết quả xây dựng mô hình thâm canh tre Bát độ lấy măng có năng suất 

cao trên mô hình đã có. 

3.3.1.1. Kết quả tổ chức xây dựng mô hình thâm canh 

a)  Kết quả lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. 

Đề tài đã lựa chọn đƣợc 3 địa điểm để thực hiện xây dựng mô hình thâm 

canh trên các diện tích mà các hộ dân đã trồng từ năm 2011-2015, trong đó: thực 

hiện tại xã Minh Sơn, Quyết Thắng và Thiện Tân, tổng diện tích 15,0 ha, tổng số 

hộ dân tham gia là 65 hộ. 

Bảng 12. Kết quả lựa chọn địa điểm, diện tích và số hộ 

TT Địa điểm 
Tổng diện 

tích (ha) 

Số hộ tham 

gia (hộ) 
Ghi chú 

1 Xã Minh Sơn 4,0 16  

2 Xã Quyết Thắng 9,0 48  

3 Xã Thiện Tân 2,0 01 Tân Lập cũ 

 Tổng cộng 15,0 65  

- Diện tích xây dựng mô hình thâm canh tre Bát độ đảm bảo đúng theo kế 

hoạch đề tài đặt ra. Các địa điểm và mô hình của các hộ dân tham gia đảm bảo 

yêu cầu: Các địa điểm đều trong vùng quy hoạch trồng măng Bát độ của huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; độ tuổi mô hình từ 4-8 tuổi; mật độ 400 bụi/ha và số 

cây để lại trong mỗi bụi từ 5-6 cây mẹ tuổi 1; các mô hình không có hiện tƣợng ra 

hoa; các hộ dân tham gia cam kết thực hiện theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của cán 

bộ đề tài.  

b) Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình 

Mô hình thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020, Cán bộ kỹ thuật có trình độ 

đại học trở lên, đã có kinh nghiệm về gây trồng tre trúc, phối hợp cùng cán bộ 
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khuyến nông, hội nông dân các xã để trao đổi, thảo luận về mục đích, trách nhiệm 

của các bên tham gia; đôn đốc, hƣớng dẫn các hộ tham gia thực hiện theo đúng 

hƣớng dẫn, cụ thể:  

- Mỗi năm trƣớc thời điểm bón phân (vào tháng 1-2), cán bộ kỹ thuật tập 

hợp các hộ tham gia theo nhóm để hƣớng dẫn kỹ thuật tỉa cây mẹ, dọn vệ sinh 

vƣờn măng, chuẩn bị đào rãnh bón phân. Chăm sóc mỗi năm 3 lần, trong đó 2 lần 

kết hợp bón phân lần 1, lần 2 và 1 lần chăm sóc vệ sinh vào cuối năm. Trong lần 

chăm sóc lần 1 có kết hợp phủ lá tre rụng xuống và vun ấp đất xung quanh gốc 

trên phần lên lá cây, đặc biệt là ở những gốc cây mẹ 1 tuổi có gốc trơ cao trên mặt 

đất. Lƣợng phân chuồng hoai bón mỗi năm 1 lần (15kg/bụi, trong đó đề tài cấp 

40% là 6kg/bụi, còn các hộ dân tự đối ứng thêm 9kg/bụi), lƣợng phân NPK và 

phân Vi sinh đƣợc đề tài cấp 100% sẽ chia ra làm 2 lần bón vào tháng 2-3 và 

tháng 7-8, liều lƣợng bón mỗi đợt với mỗi bụi là 0,5 kg NPK + 1,0 kg phân Vi 

sinh.  

- Lƣợng phân bón đã cấp đủ cho các hộ dân tham gia theo đúng kế hoạch 

của đề tài. Các hộ dân tham gia đã bón đúng lƣợng phân và thực hiện đúng theo 

kỹ thuật cán bộ đề tài hƣớng dẫn. 

3.3.1.2. Kết quả đánh giá năng suất măng mô hình thâm canh 

Để đánh giá năng suất các mô hình thâm canh đề tài lập 3 OTC đại diện 

(mỗi OTC là 750 m
2
) tại các hộ dân tham gia xây dựng mô hình và đối chứng 

(không tham gia thực hiện theo hƣớng dẫn của đề tài).  

Mô hình làm đối chứng là mô hình thực hiện trong vùng đề tài xây dựng mô 

hình thâm canh, ngƣời dân thực hiện chăm sóc mô hình theo kinh nghiệm. Ngƣời 

dân để mật độ 625-714 bụi/ha (khoảng cách 4mx4m hoặc 3,5mx4m); mỗi năm 

bón phân 2 lần: lần 1 cuốc rãnh bón 0,5kg NPK/bụi vào tháng 2, lần 2 rắc đạm 

Ure 0,2 kg/ bụi vào tháng 7, cuối năm chặt tỉa cây.  

a) Kết quả đánh giá năng suất măng mô hình thâm canh năm 2019 

Kết quả đánh giá năng suất măng của mô hình thâm canh năm 2019 đƣợc thể 

hiện tại Bảng 13. 

 

Bảng 13. Kết quả năng suất mô hình thâm canh và đối chứng năm 2019 

Mô hình Lặp 

Số 

măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng 

măng/OTC 

(Kg) 

TB 1 măng 

(kg) 

TB ha  

(kg) 
Ghi chú 

Thâm canh 
1 493 1016,3 2,1 13550,7 Sinh 

trƣởng tốt 2 472 989,2 2,1 13189,3 



 60 

3 458 1051,7 2,3 14022,7 

TB 474,3 1019,1 2,2 13587,6 

Đối chứng 

1 425,0 799,6 1,9 10661,3 

Sinh 

trƣởng 

TB 

2 433,0 793,7 1,8 10582,7 

3 445,0 775,5 1,7 10340,0 

TB 434,3 789,6 1,8 10528,0 

Độ vƣợt trội 9,2 29,1 18,3 29,1   

Sig.  0,003 0,000 0,000 0,000  

Từ kết quả ở Bảng 13 cho thấy:  

Số lƣợng măng trung bình trong mỗi OTC trên mô hình trồng thâm canh 

(474,3 cái) cao hơn so với mô hình đối chứng (434,3 cái), vƣợt trội hơn 9,2%; kết 

quả so sánh cho thấy giữa chúng có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0,05). 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng ở mô hình trồng thâm canh (2,2kg/cái) cao 

hơn so với mô hình đối chứng (1,8 kg/cái), vƣợt trội 29,1% và giữa chúng có sự 

sai khác rõ rệt. 

Năng suất trung bình 1 ha/năm ở mô hình trồng thâm canh (13.587,6) cao 

hơn so với mô hình đối chứng (10.528,0 kg), vƣợt 29,1% và giữa chúng có sự sai 

khác rõ rệt. 

Sinh trƣởng cây mẹ trong mô hình trồng thâm canh tốt, cây khỏe mạnh, lá 

xanh đậm, không sâu bệnh; cây trong mô hình đối chứng cây sinh trƣởng bình 

thƣờng, lá xanh nhạt, có hiện tƣợng thiếu ánh sáng. 

b)  Kết quả đánh giá năng suất măng mô hình thâm canh năm 2020 

Kết quả đánh giá năng suất măng của mô hình thâm canh năm 2020 đƣợc thể 

hiện tại Bảng 14 

Bảng 14. Bảng năng suất mô hình thâm canh và đối chứng năm 2020 

Mô hình Lặp 
Số măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng 

măng/OTC 

(Kg) 

TB 1 

măng 

(kg) 

TB ha 

(kg) 
Ghi chú 

Thâm canh 

1 477,0 971,1 2,0 12.948,0 

Sinh 

trƣởng tốt 

2 466,0 975,2 2,1 13.002,7 

3 457,0 1021,5 2,2 13.620,0 

TB 466,7 989,3 2,1 13.190,2 

Đối chứng 

1 446,0 776,7 1,7 10.356,0 

Sinh 

trƣởng TB 

2 424,0 784,1 1,8 10.454,7 

3 441,0 769,8 1,7 10.264,0 

TB 437,0 776,9 1,8 10.358,2 

Độ vƣợt trội 6,8 27,3 19,3 27,3 

 Sig.  0,002 0,001 0,000 0,001  



 61 

Từ kết quả ở Bảng 14 cho thấy:  

Số lƣợng măng trung bình trong mỗi OTC trên mô hình trồng thâm canh  

(466,7 cái) cao hơn so với mô hình đối chứng (437 cái), vƣợt trội hơn 6,8%; kết 

quả so sánh cho thấy giữa chúng có sự sai khác rõ rệt (Sig. =0,002≤ 0,05). 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng ở mô hình trồng thâm canh (2,1 kg/cái) cao 

hơn so với mô hình đối chứng (1,8 kg/cái), vƣợt trội hơn 19,3%; kết quả so sánh 

cho thấy giữa chúng có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0,05). 

Năng suất trung bình 1 ha/năm ở mô hình trồng thâm canh (13.359,1 kg) 

cao hơn so với mô hình đối chứng (10.358,2 kg), vƣợt trội hơn 27,3%; kết quả so 

sánh giữa chúng có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0,05). 

Sinh trƣởng cây mẹ trong mô hình trồng thâm canh tốt, cây khỏe mạnh, lá 

xanh đậm, không sâu bệnh; cây trong mô hình đối chứng cây sinh trƣởng bình 

thƣờng, lá xanh nhạt, có hiện tƣợng thiếu ánh sáng. 

c) Tổng hợp kết quả đánh giá năng suất măng mô hình thâm canh trong 2 

năm (2019 và 2020) 

Kết quả tổng hợp đánh giá năng suất măng của mô hình thâm canh 2 năm  

đƣợc thể hiện tại Bảng 15. 

Từ kết quả tổng hợp ở Bảng 15 cho thấy:  

Số lƣợng măng trung bình trong mỗi OTC trên mô hình trồng thâm canh 

(470,5 cái) cao hơn so với mô hình đối chứng (435,7 cái), vƣợt trội hơn 8,0%; kết 

quả so sánh cho thấy giữa chúng có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0,05). 

Trọng lƣợng trung bình 1 măng ở mô hình trồng thâm canh (2,1kg/cái) cao 

hơn so với mô hình đối chứng (1,8 kg/cái), vƣợt 18,8% và giữa chúng có sự sai 

khác rõ rệt(Sig. ≤ 0,05). 

Năng suất măng trung bình 1 ha/năm ở mô hình trồng thâm canh (13.388,9 

kg) cao hơn so với mô hình đối chứng (10.443,1 kg), vƣợt 28,2% và giữa chúng 

có sự sai khác rõ rệt (Sig. ≤ 0,05). 

Sinh trƣởng cây mẹ trong mô hình trồng thâm canh tốt, cây khỏe mạnh, lá 

xanh đậm, không sâu bệnh; cây trong mô hình đối chứng cây sinh trƣởng bình 

thƣờng, lá xanh nhạt, có hiện tƣợng thiếu ánh sáng. 

Bảng 15. Bảng tổng hợp năng suất măng trung bình mô hình thâm canh và 

đối chứng 

Mô hình Lặp 
Số măng/OTC 

(cái) 

Lƣợng 

măng/OTC 

(Kg) 

TB 1 

măng 

(kg)  

TB ha 

(kg) 
Ghi chú 
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Thâm canh 

1 485,0 993,7 2,0 13.249,3 

Sinh 

trƣởng tốt 

2 469,0 982,2 2,1 13.096,0 

3 457,5 1036,6 2,3 13.821,3 

TB 470,5 1004,2 2,1 13.388,9 

Đối chứng 

1 435,5 788,2 1,8 10.508,7 

Sinh 

trƣởng TB 

2 428,5 788,9 1,8 10.518,7 

3 443,0 772,7 1,7 10.302,0 

TB 435,7 783,2 1,8 10.443,1 

Độ vƣợt trội 8,0 28,2 18,8 28,2 

 Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000  

  

Thảo luận: 

Kết quả sản lƣợng măng/ha/năm thu đƣợc từ mô hình thâm canh cho thấy 

với những mô hình đƣợc chăm sóc tốt, bón phân nhiều hơn sẽ thu đƣợc sản lƣợng 

cao hơn do cây đƣợc cung cấp chất dinh dƣỡng nhiều hơn, việc chăm sóc tốt 

trong việc vệ sinh mô hình cũng giúp cho những bụi măng bớt đi số cây già 

không thể sinh măng canh tranh chất dinh dƣỡng cũng nhƣ cạnh tranh ánh sáng 

dẫn đến cây trong mô hình thâm canh sinh trƣởng tốt hơn, ít sâu bệnh và cho sản 

lƣợng măng cao hơn. 

Mật độ trồng cũng ảnh hƣởng lớn đến và sản lƣợng măng đƣợc tạo ra, thực 

tế cho thấy những mô hình trồng với mật độ cao (625-714 bụi/ha) nhƣng sản 

lƣợng măng thu đƣợc không cao bằng trồng với mật độ thấp hơn là 400 bụi/ha. 

Thực tế hiện trƣờng đề tài cho thấy trồng mật độ dày làm cho không gian dinh 

dƣỡng của cây bị thiếu, các cây phải canh tranh không gian dinh dƣỡng dẫn đến 

hiệu suất quang hợp giảm và kết quả sản lƣợng không cao. Mô hình thâm canh 

mật độ thấp hơn, cây đảm bảo không gian dinh dƣỡng ở mức phù hợp giúp cho 

cây khỏe mạnh, ít sâu bệnh hơn và sản lƣợng cao hơn. 

 

 

d) So sánh hiệu quả kinh tế giữa 2 mô hình trồng thâm canh và đối chứng 

Để so sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình thực hiện trồng thâm canh và các 

mô hình trồng đối chứng tại các hộ dân, kết quả tính toán các khoản chi, thu và 

cân đối thu chi đƣợc thể hiện tại bảng 16. 
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Bảng 16. Bảng so sánh hiệu quả kinh tế giữa mô hình trồng thâm canh và 

đối chứng 

TT Hạng mục 

Mô hình thâm canh Đối chứng 

Số lƣợng 

Thành tiền 

(đồng) Số lƣợng 

Thành tiền 

(đồng) 

I Các khoản chi 

 

26.000.000  

 

14.600.000  

1 
Nhân công chăm sóc, bón 

phân (công) 45 

      

7.200.000  30 

   

4.800.000  

2 NPK (kg): 
400 

      

2.800.000  200 

       

1.400.000  

3 Vi sinh (kg):  
800 

      

4.000.000  

 

  

4 

Đạm Ure (kg): 0,2kg/gốc x 

2 lần x 500 gốc/ha x 17.000 

đ/kg 

 

  200 

       

3.400.000  

5 Phân chuồng (kg) 
6000 

    

12.000.000  2.500 

       

5.000.000  

    

 

    

II Các khoản thu   

 

 

Mô hình   

Số lƣợng 

(kg/ha) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Tỉ lệ vƣợt 

so với đ/c 

(%) 

 1 Mô hình thâm canh       13.389  

            

9.000  

  

120.500.100  28,2 

 2 Đối chứng      10.443  

            

9.000  

   

93.987.900  

           

 III Cân đối thu chi       

 

 1 Mô hình thâm canh     

   

94.500.100  19,0 

 2 Đối chứng     

   

79.387.900  

 Từ bảng 16 cho thấy:  

Mức đầu tƣ giữa 2 mô hình có sự chênh lệch, tổng mức đầu tƣ cho mô hình 

đối chứng là 14,6 triệu đồng, trong khi đó mô hình thâm canh là 26 triệu 

đồng/năm, (cao hơn 11,4 triệu so với đầu tƣ mô hình đối chứng). 

Tổng thu: Với giá bán tính trung bình từ đầu vụ đến cuối vụ của các mô 

hình là 9.000 đồng/kg (thông thƣờng sản phẩm măng thu hoạch từ các mô hình 

trồng thâm canh có chất lƣợng tốt hơn và màu sắc đẹp hơn nên giá bán thông 

thƣờng sẽ cao hơn khoảng 1.000 đồng/kg), tổng thu bán sản phẩm măng tƣơi của 

mô hình đối chứng là 93.987.900 đồng/ năm, tổng bán sản phẩm măng tƣơi mô 

hình trồng thâm canh là 120.500.100 (cao hơn mô hình đối chứng 26.512.200 

đồng). 

Cân đối thu chi trong năm cho thấy, sau khi trừ đi chi phí cho nhân công và 

nguyên vật liệu, mô hình đối chứng các hộ thu đƣợc 79.387.900 đồng/năm; mô 
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hình trồng thâm canh thu đƣợc 94.500.100 đồng/năm, cao hơn đối chứng 

15.112.200 đồng. 

 

Nhƣ vậy, mô hình trồng thâm canh có hiệu quả cao hơn mô hình đối 

chứng, cho thấy khi đầu tƣ chi phí lúc đầu cao, nhƣng sản lƣợng thu đƣợc nhiều, 

chất lƣợng sản phẩm tốt nên dễ bán và giá thành sản phẩm cao hơn. Trong đề tài 

tính giá thành sản phẩm giữa các mô hình trồng thâm canh và đối chứng là nhƣ 

nhau thì mô hình trồng thâm canh cho thu hoạch lãi nhiều hơn, là 15.112.200 

đồng, nếu tính giá mỗi kg tăng hơn so với sản phẩm đối chứng thì số lãi sẽ cao 

hơn, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. 

3.3.2. Kết quả xây dựng mô hình trồng mới thâm canh Măng bát độ cho năng 

suất, chất lượng cao. 

Sau 3 năm thực hiện xây dựng mô hình trồng mới tre Bát độ theo hƣớng 

thâm canh, kết quả đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

3.3.2.1. Kết quả tổ chức xây dựng mô hình thâm canh 

a) Về lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình 

Đề tài đã lựa chọn đƣợc 3 địa điểm để thực hiện xây dựng mô hình trồng 

mới, đảm bảo theo yêu cầu tại 3 xã Hòa Bình, Quyết Thắng và Thiện Tân, tổng 

diện tích 10,5 ha, tổng số hộ dân tham gia là 39 hộ, kết quả cụ thể đƣợc ghi ở 

Bảng 17. 

Bảng 17. Kết quả lựa chọn địa điểm, diện tích và số hộ 

TT Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

Số hộ tham 

gia (hộ) 
Ghi chú 

1 Xã Hòa Bình 5,0 15  

2 Xã Quyết Thắng 2,0 15  

3 Xã Thiện Tân 3,5 9 Tân Lập cũ 

 Tổng cộng 10,5 39  

Từ Bảng 17 cho thấy diện tích trung bình các hộ tham gia trồng ít, trung bình 

chỉ đạt 0,27 ha. Các hộ dân đƣợc lựa cho là những hộ có đất đảm bảo tầng đất 

dầy, có nhân lực, gần nguồn nƣớc tƣới, bảo vệ tốt mô hình và cam kết thực hiện 

theo đúng hƣớng dẫn của đề tài. 

Một số gia đình diện tích đất nhiều nhƣng ở cách xa nhà, không đảm bảo tốt 

trong việc quản lý bảo vệ đƣợc không đƣợc đề tài lựa chọn.  

b) Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình 
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Các mô hình bắt đầu đƣợc trồng từ tháng 5/2019, đƣợc chăm sóc đến tháng 

12/2021. Trong thời gian thực hiện, cán bộ kỹ thuật của đề tài phối hợp cùng cán 

bộ khuyến nông, hội nông dân các xã đôn đốc, hƣớng dẫn các hộ tham gia thực 

hiện theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật về trồng, chăm sóc, bón phân, tỉa thƣa. 

3.3.2.2. Kết quả sinh trưởng các mô hình trồng mới 

a) Về tỉ lệ sống 

Kết quả điều tra xác định tỉ lệ sống trong các mô hình trồng mới đƣơc thể 

hiện tại Bảng 18 

Bảng 18. Tỉ lệ sống trong các mô hình trồng mới theo các năm 

TT Họ và tên 

Số hộ 

tham gia 

(hộ) 

Diện 

tích (ha) 

Số cây 

trồng 

(cây) 

Tỉ lệ sống theo các năm 

(%) 

2019 2020 2021 

1 Xã Thiện Tân 9 3,50 1.400 96,4 95,8 95,4 

2 Xã Quyết Thắng 15 2,00 800 86,6 86,0 85,9 

3 Xã Hòa Bình 15 5,00 2.000 93,4 92,1 91,7 

 

Tổng cộng 39 10,50 4.200 93,1 92,2 91,8 

(Số liệu chi tiết tại Phụ lục 02) 

Từ kết quả Bảng 18 cho thấy:  

Năm đầu (2019) sau khi trồng dặm, tỉ lệ sống trong các mô hình tại các xã 

rất cao, tỉ lệ sống các mô hình tại xã Thiện Tân cao nhất với tỉ lệ sống trung bình 

đến 96,4%, tỉ lệ sống trong các mô hình thấp nhất ở xã Quyết Thắng cũng có tỉ 

sống đạt 86,6%. Tỉ lệ sống bình quân trong các mô hình đạt 93,1%, cây trong mô 

hình sinh trƣởng từ mức khá đến tốt. 

Năm thứ 2 tỉ lệ sống trong các mô hình có giảm, nhƣng không đáng kể, tỉ lệ 

sống các mô hình tại xã Thiện Tân cao nhất với tỉ lệ sống trung bình 95,8%, tỉ lệ 

sống trong các mô hình thấp nhất ở xã Quyết Thắng cũng có tỉ sống đạt 86,0%. Tỉ 

lệ sống bình quân trong các mô hình đạt 92,2%, cây trong mô hình sinh trƣởng từ 

mức khá đến tốt. 

Năm thứ 3 (2021) tỉ lệ sống trong các mô hình có giảm thêm chút, chủ yếu 

có một số cây quá yếu hoặc bị mối xông sinh trƣởng kém bị chặt bỏ, tỉ lệ sống các 

mô hình tại xã Thiện Tân cao nhất với tỉ lệ sống trung bình 95,4%, tỉ lệ sống 

trong các mô hình thấp nhất ở xã Quyết Thắng cũng có tỉ sống đạt 85,9%. Tỉ lệ 

sống bình quân trong các mô hình đạt 91,8%, cây trong mô hình sinh trƣởng từ 

mức khá đến tốt. 

 

 

Thảo luận: 
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Tỉ lệ sống cây trồng trong các mô hình thể hiện khả năng thích ứng của loài 

cây đó với điều kiện khí hậu và thổ nhƣỡng khu vực gây trồng, ngoài ra tỉ lệ sống 

cây trồng trong năm đầu phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật trồng, chăm sóc, tƣới nƣớc 

của các hộ dân tham gia xây dựng mô hình.  

Trong quá trình trồng cây, thời tiết có thời gian nhiều ngày không có mƣa, 

nếu không có sự che nắng, tƣới nƣớc trong thời gian 1-2 tháng đầu thì tỉ lệ cây 

chết cao, và ngƣợc lại. Thực tế chỉ đạo hiện trƣờng cho thấy, các hộ có diện tích 

nhiều, thực hiện tốt hƣớng dẫn chăm sóc tốt thì tỉ lệ sống cao, các hộ có số lƣợng 

cây trồng ít nên thƣờng ít quan tâm tƣới nƣớc nên tỉ lệ cây chết tròng năm đầu 

nhiều hơn. 

Từ năm thứ 2 trở đi thì tỉ lệ cây chết rất ít, chủ yếu là những cây sinh 

trƣởng yếu, bị mối xông gốc hoặc bị dây leo cỏ dại xâm lấn. 

Sau 3 năm, đến nay các mô hình với số lƣợng cây sống cao, các bụi đã ổn 

định, qua đó cũng cho thấy khả năng thích ứng của loài tre Bát độ với điều kiện 

khí hậu, đất đai là khá phù hợp, ngƣời dân tham gia trồng mô hình đã quan tâm và 

nắm bắt kỹ thuật trồng chăm sóc. 

b) Sinh trưởng của Tre Bát độ trong các mô hình trồng mới 

* Sinh trƣởng của mô hình trong năm thứ nhất. 

Các mô hình trồng mới đƣợc trồng bắt đầu từ tháng 5/2019, Trong năm đầu 

mới trồng, tre Bát độ sinh trƣởng chậm, tốc độ sinh măng còn thấp, số liệu theo 

dõi sinh trƣởng tre Bát độ trong năm thứ nhất đƣợc tổng hợp ở Bảng 19. 

Kết quả theo dõi ở Bảng 19 cho thấy: 

 Về số cây trong mỗi bụi: trong các mô hình, hầu hết cây mẹ sau khi 

trồng đã sinh cây con, số cây trong mỗi bụi ở các khu vực trồng trung bình từ 

1,95 – 2,54 cây/bụi, trung bình toàn  mô hình là 2,15 cây/bụi; tỉ lệ số cây/bụi 

cao nhất là ở mô hình xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình tại xã Quyết Thắng. 

Sinh trƣởng về của tre Bát độ sau khi trồng năm đầu sinh trƣởng ở mức 

khá tốt, mức độ chênh lệch về các chỉ tiêu sinh trƣởng giữa các khu vực không 

nhiều: Sinh trƣởng về đƣờng kính thân cây trung bình giữa các khu vực từ 

1,59-1,62 cm, tốt nhất là các mô hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là 

mô hình xã Quyết Thắng. 

Sinh trƣởng trung bình về chiều cao (Hvn) giữa các khu vực từ 1,37-1,42 

m, cao nhất là các mô hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình xã 

Quyết Thắng. 

Sinh trƣởng về chiều dài lóng các cây con trong các mô hình tại các khu 
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vực cũng có sự chênh lệch, chiều dài lóng cao nhất là các mô hình tại xã Thiện 

Tân (15,99 cm), thấp nhất là mô hình xã Quyết Thắng (12,39 cm). 

Bảng 19. Sinh trƣởng các mô hình trồng mới sau 6 tháng trồng 

Khu vực OTC Số cây/bụi 
ĐK lóng 

(cm) 
Hvn (m) 

Chiều dài 

lóng (cm) 
Ghi chú 

Thiện Tân 

1 2,47 1,61 1,40 15,96   

2 2,57 1,63 1,42 15,83   

3 2,59 1,61 1,43 16,20   

TB 2,54 1,62 1,42 15,99   

Hòa Bình 

1 1,97 1,61 1,45 13,15   

2 2,00 1,58 1,33 12,57   

3 1,93 1,61 1,36 11,85   

TB 1,96 1,60 1,38 12,52   

Quyết 

Thắng 

1 2,07 1,60 1,41 12,84   

2 1,96 1,57 1,31 12,50   

3 1,82 1,60 1,38 11,85   

TB 1,95 1,59 1,37 12,39   

TB chung 2,15 1,60 1,39 13,64   

Thảo luận: 

Từ kết quả sinh trƣởng tre Bát độ trong năm đầu tiên trồng, các mô hình 

trong các xã đã ra từ 1-2 cây con, các bụi cây đã ổn định. Trong năm đầu tiên khi 

mới trồng cây con phải mất thời gian khoảng từ 1 đến 3 tháng để ổn định  thích 

nghi với điều kiện sống, sau đó mới sinh măng, các thế hệ măng đầu tiên thƣờng 

nhỏ, tùy theo điều kiện khí hậu, thổ nhƣỡng và chăm sóc của các hộ gia đình mà 

mức độ sinh măng cũng nhƣ mức độ sinh trƣởng của cây khác nhau. Mức độ sinh 

măng trung bình 2,15 cây/bụi, những kết quả đó phản ánh đúng quy luật sinh 

trƣởng của cây tre Bát độ. Thực tế xây dựng mô hình tại các khu vực thì khu vực 

các hộ tại xã Thiện Tân đƣợc quan tâm, chăm sóc tốt hơn nên mô hình ở đây cây 

tre Bát độ sinh trƣởng tốt hơn các khu vực còn lại phản ánh đúng thực tiễn sản 

xuất. 
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* Sinh trƣởng của mô hình trong năm thứ hai (2020) 

Số liệu đo đếm sinh trƣởng các mô hình trồng tre Bát độ năm thứ 2 sau khi 

trồng đƣợc thể hiện ở Bảng 20. 

Bảng 20. Sinh trƣởng các mô hình tre Bát độ sau 18 tháng trồng  

Khu vực OTC Số cây/bụi 

ĐK lóng 

(cm) Hvn (m) 

Chiều dài lóng 

(cm) 

Thiện Tân 

  

1 6,53 2,73 2,80 24,45 

2 7,52 2,63 3,46 26,36 

3 6,20 2,37 2,63 23,85 

TB 6,75 2,58 2,96 24,89 

Hòa Bình 

   

  

1 5,97 2,44 2,85 28,56 

2 5,50 2,92 2,83 27,57 

3 6,13 2,36 2,93 20,47 

TB 5,87 2,57 2,87 25,53 

Quyết Thắng 

   

1 6,20 2,40 2,83 24,41 

2 6,03 2,35 2,61 23,81 

3 5,83 2,35 2,90 20,33 

TB 6,02 2,37 2,78 22,85 

TB chung 6,21 2,51 2,87 24,42 

 

Từ kết quả Bảng 20 cho thấy: 

Về số cây trong mỗi bụi: số cây trong mỗi bụi ở các khu vực trồng trung 

bình từ 5,87 – 6,75 cây/bụi, trung bình toàn  mô hình là 6,21 cây/bụi; số cây/bụi 

cao nhất là ở mô hình xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình tại xã Hòa Bình. 

Sinh trƣởng về của tre Bát độ trong năm thứ 2 ở mức khá tốt, sinh trƣởng về 

đƣờng kính thân cây trung bình ở các khu vực từ 2,37-2,58 cm, tốt nhất là các mô 

hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình xã Quyết Thắng.Sinh trƣởng 

trung bình về chiều cao (Hvn) giữa các khu vực từ 2,78-2,96 m, cao nhất là các 

mô hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình xã Quyết Thắng, chiều 

cao trung bình chung là 2,87m. 

Sinh trƣởng về chiều dài lóng các cây con trong các mô hình tại các khu vực 

cũng có sự chênh lệch, chiều dài lóng cao nhất là các mô hình tại xã Hòa Bình 

(25,53 cm), thấp nhất là mô hình xã Quyết Thắng (22,85 cm). 

Từ kết quả sinh trƣởng tre Bát độ trong năm thứ 2, các mô hình trồng mới đã 

sinh ra nhiều các thế hệ cây con, chung bình có 6,2 cây/bụi. Các chỉ tiêu sinh 

trƣởng về đƣờng kính thân, chiều cao vút ngọn cũng nhƣ chiều dài lóng trong các 

mô hình sinh trƣởng ở mức khá tốt, thể hiện theo đúng quy luật sinh trƣởng và 

phát triển chung của loài tre Bát độ.  
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* Sinh trƣởng của mô hình trong năm thứ ba (2021) 

Số liệu đo đếm sinh trƣởng tre Bát độ trong năm thứ 3 đƣợc thể hiện ở 

Bảng 21. 

Bảng 21. Sinh trƣởng các mô hình tre Bát độ sau 30 tháng trồng 

Khu vực OTC Số cây/bụi 
ĐK lóng 

thứ 5 (cm) 
 Hvn (m) 

 Chiều dài 

lóng thứ 5 

(cm) 

Sinh trƣởng 

Xã Thiện Tân 

1 6,66±0,90 5,41±1,33 7,54±2,92 34,88±4,23 Tốt 

2 7,80±0,92 5,92±1,61 8,38±2,76 35,71±4,89 Tốt 

3 7,10±1,09 5,16±1,39 7,92±2,63 36,23±4,86 Tốt 

TB 7,19±0,97 5,50±1,44 7,95±2,77 35,61±4,66  

Xã Hòa Bình 

  

1 6,73±1,23 3,64±1,13 4,44±1,46 32,70±4,74 Tốt 

2 6,00±0,37 3,50±1,10 4,16±1,32 29,05±3,98 Khá 

3 6,37±0,49 3,61±0,92 4,54±1,49 30,49±4,29 Tốt 

TB 6,37±0,70 3,58±1,05 4,38±1,42 30,75±4,33  

Xã Quyết 

Thắng 

1 6,23±1,57 4,47±1,14 5,14±1,31 36,42±4,14 Khá 

2 6,07±0,73 3,61±0,97 4,21±1,26 35,21±3,80 Khá 

3 7,00±0,74 3,63±0,98 4,32±1,32 35,24±3,74 Tốt 

TB 6,43±1,01 3,91±1,03 4,56±1,30 35,60±3,89   

TB chung 6,66±0,89 4,33±1,17 5,63±1,83 33,98±4,30   

Từ kết quả ở Bảng 21 cho thấy:  

Về số cây trong mỗi bụi: Số cây trong mỗi bụi ở các khu vực trồng trung 

bình từ 6,37 – 7,19 cây/bụi, trung bình toàn  mô hình là 6,66 cây/bụi; số cây/bụi 

để nhiều nhất là ở mô hình xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình tại xã Hòa Bình. 

Sinh trƣởng về của tre Bát độ trong các mô hình ở năm thứ 3 là khá tốt, sinh 

trƣởng về đƣờng kính thân cây trung bình giữa các khu vực từ 3,58-5,50 cm, tốt 

nhất là các mô hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình xã Hòa Bình. 
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 Sinh trƣởng trung bình về chiều cao (Hvn) giữa các khu vực từ 4,38-7,95 m, 

cao nhất là các mô hình tại khu vực xã Thiện Tân, thấp nhất là mô hình xã Quyết 

Thắng, chiều cao trung bình chung là 5,63m. 

Sinh trƣởng về chiều dài lóng các cây con trong các mô hình tại các khu vực 

cũng có sự chênh lệch, chiều dài lóng cao nhất là các mô hình tại xã Thiện Tân 

(35,61 cm), thấp nhất là mô hình xã Hòa Bình (30,75 cm). 

Thảo luận: 

Từ kết quả sinh trƣởng tre Bát độ trong năm thứ 3 cho thấy, các mô hình 

trồng Bát độ số lƣợng măng sinh ra nhiều, số lƣợng cây mới do đề tài yêu cầu các 

hộ để trung bình 5-6 cây mới, số lƣợng cây trung bình trong mỗi bụi 6,66 cây, 

qua đó cho thấy các hộ tham gia đã thực hiện theo đúng yêu cầu, trong mỗi bụi 

thời điểm đo đếm còn khoảng 2 cây mẹ của năm trƣớc còn lại để ổn định bụi, số 

còn lại đã đƣợc chặt tỉa thƣa. 

Việc chăm sóc, bón phân đã thể hiện rõ trên thực tiễn sản xuất, các mô hình 

thƣờng xuyên đƣợc chăm sóc, bón phân, phát dọn thực bì sinh trƣởng tốt hơn rất 

nhiều so với các mô hình ít đƣợc quan tâm chăm sóc: các mô hình tại xã Thiện 

Tân đƣợc đảo đất, vun gốc làm cỏ thƣờng xuyên đã sinh trƣởng tốt hơn các khu 

vực còn lại. Trong năm 2021, các hộ trồng mô hình, ngoài việc để đủ lƣợng măng 

phát triển thành cây mẹ cho năm sau (5-6 cây/bụi), các hộ đã tận dụng thu hoạch 

đƣợc lƣợng măng với mức khác nhau, điển hình hộ ông Nông Văn Dũng (xã 

Thiện Tân) đã thu đƣợc 2.000 kg/ha. Mức độ sinh trƣởng của các mô hình đều đạt 

mức độ khá đến tốt theo quy luật phát triển của tre Bát độ. Với mô hình hiện tại 

và thực hiện theo đúng kỹ thuật hƣớng dẫn (chăm sóc, bón phân, tỉa cây) sẽ đảm 

bảo cây sinh trƣởng tốt và cho thu hoạch măng trong năm tới đạt hiệu quả cao. 
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Hình 5a:Mô hình Tre Bát độ sau 1 năm trồng 

 

Hình 5b: Mô hình Tre Bát độ sau 2 năm trồng 

 

 

Hình 5c: Mô hình Tre Bát độ sau 3 năm trồng 

 

Hình 5d: Bụi Tre Bát độ sau 3 năm trồng 

Hình 04. Hình ảnh mô hình trồng mới tre Bát độ theo thời gian 
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3.4. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình sơ chế và bảo quản măng tre 

Bát độ. 

3.4.1. Kết quả sơ chế, bảo quản măng tre Bát độ 

3.4.1.1. Kết quả sơ chế, bảo quản măng tươi: 

Kết quả theo dõi bảo quản măng tƣơi bằng các phƣơng thức bảo quản đƣợc 

thể hiện ở Bảng 22. 

Kết quả ở Bảng 21 cho thấy công thức B1 (bảo quản ở điều kiện thƣờng) thì 

măng chỉ có thể để đƣợc trong 3 ngày, đến ngày thứ 4 bẹ mo ngoài bị mất nƣớc 

khô héo, chuyển sang màu xanh nhợt, vết cắt măng bị khô chuyển sang màu đen, 

không nên sử dụng. 

Bảng 22. Kết quả bảo quản măng tƣơi bằng các phƣơng pháp khác nhau 

CT Phƣơng pháp bảo quản Thời gian bảo 

quản đảm 

bảo có thể sử 

dụng 

Mô tả 

B1 
Để điều kiện thƣờng không 

tƣới nƣớc  

3 ngày 

(măng màu 

xanh) 

Đến ngày thứ 3 măng đã bị 

héo 1-2 lớp bẹ mo ngoài, 

ngày thứ 4 bẹ chuyển màu 

xanh nhợt, không nên dùng. 

B2 
Măng ngâm nƣớc 10 

phút/ngày, để chỗ mát giữ ẩm 

6 ngày 

(măng màu 

xanh tƣơi) 

Ngày thứ 7, màu măng 

chuyển xanh nhợt, vết cắt 

bắt đầu bị thối, không nên 

dùng 

B3 
Bảo quản trong cát ẩm 10 ngày 

(Măng giữ 

đƣợc màu 

xanh, tƣơi) 

Từ ngày thứ 11, măng 

chuyển màu xanh nhợt, vết 

cắt bắt đầu bị thối, không 

nên dùng 

B4 
Quyét cồn trên mặt cắt và xếp 

vào túi nilong 

6 ngày 

(Măng giữ màu 

xanh tƣơi) 

Ngày thứ 7, màu măng 

chuyển xanh nhợt, vết cắt 

bắt đầu bị thối, không nên 

dùng 

B5 
Bảo quản trong tủ lạnh 5

0
C 15 ngày 

(Măng còn giữ 

màu xanh tƣơi) 

Từ ngày thứ 16 măng có 

hiện tƣợng chuyển màu xanh 

nhạt, không nên dùng. 
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Công thức B2 và công thức B4 bảo quản trong 6 ngày măng vẫn có thể sử 

dụng, từ ngày thứ 7 trở đi màu sắc măng không tốt, vết cắt măng chuyển màu 

đen, có hiện tƣợng thối không nên sử dụng. 

Công thức B3 (bảo quản trong cát ẩm) bảo quản măng đƣợc trong 10 ngày 

vẫn đảm bảo màu sắc và chất lƣợng, từ những ngày sau măng dần chuyển màu, 

vết cắt bắt đầu bị thối, không nên sử dụng. 

Công thức B5 (cho vào túi nilong, bảo quản trong tủ lạnh 5
0
C giữ đƣợc thời 

gian lâu nhất là 15 ngày vẫn có thể sử dụng. 

Nhƣ vậy sơ chế bảo quản măng tƣơi bằng phƣơng pháp cho vào túi nilong 

hút chân không để trong tủ lạnh là giữ đƣợc lâu nhất (15 ngày), tiếp sau đó là 

phƣơng pháp ủ trong cát ẩm (10 ngày) 

Thảo luận: 

Việc bảo quản măng tƣơi giữ đƣợc thời gian ngắn hay dài phu thuộc chủ yếu 

đảm bảo măng không bị mất nƣớc, ở trạng thái ngủ nghỉ ít hoạt động. Trong các 

công thức thì giữ trong tủ lạnh có thời gian bảo quản măng lâu nhất là do măng 

đƣợc cho vào túi nilong kín không bị mất nƣớc và ở nhiệt độ thấp nên các hoạt 

động xảy ra trong măng hạn chế rất nhiều, gần nhƣ ở dạng ngủ, chính vì vậy 

măng bảo quản đƣợc tƣơi lâu. Măng bảo quản trong cát cũng luôn giữ đƣợc độ 

ẩm, nhiệt độ bảo quản trong cát cũng luôn mát hơn nhiệt độ ngoài không khí nên 

thời gian bảo quản cũng khá lâu (10 ngày). Măng bảo quản bằng quét cồn hoặc 

hàng ngày ngâm nƣớc và để giữ ẩm cũng có thể để đƣợc 6 ngày, còn măng khai 

thác về cứ để điều kiện thƣờng sẽ nhanh mất nƣớc dẫn đến khô héo, màu sắc và 

chất lƣợng giảm nhanh, cùng lắm cũng chỉ để đƣợc 3 ngày. Chính vì vậy, tùy theo 

từng điều kiện muốn sử dụng trong khoảng thời gian nào, điều kiện có thể áp 

dụng phƣơng pháp nào thì áp dụng các phƣơng pháp đó, tuy nhiên tốt nhất là khai 

thác xong nên sử dụng càng sớm thì chất lƣợng càng tốt. 

3.4.1.2. Kết quả sơ chế và bảo quản măng luộc 

Kết quả sơ chế và bảo quản măng luộc bằng các phƣơng thức bảo quản đƣợc 

thể hiện ở bảng 23. 

Kết quả ở Bảng 23 cho thấy bảo quản măng luộc bằng công thức L2 (măng 

luộc cho vào túi hút chân không, bảo quản trong tủ lạnh 5
0
C  giữ đƣợc thời gian 

lâu (đến 9 tháng), công thức L1 (hút chân không để ở điều kiện thƣờng) giữ đƣợc 

10 ngày, còn công thức L3 (ngâm nƣớc muối 3%) bảo quản đƣợc 5 ngày, công 

thức L4 (ngâm trong nƣớc lã) là bảo quản ngắn nhất chỉ 3 ngày. 
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Bảng 23. Kết quả sơ chế và bảo quản măng luộc bằng các phƣơng pháp khác nhau 

CT 
 

Phƣơng pháp bảo quản 

Thời gian bảo 

quản đảm bảo 

có thể sử dụng 

 

Mô tả 

 

L1 

Bảo quản măng cùng nƣớc 

luộc trong túi nilong hút chân 

không, để nhiệt độ thƣờng 

(26-30
0
C)   

10 ngày 

(măng màu 

vàng, mùi 

thơm) 

Sau 10 đến 20 ngày măng có 

hiện tƣợng chuyển dạng 

măng chua vẫn có thể sử 

dụng, sau 15 ngày không nê 

sử dụng. 

 

L2 

Bảo quản măng cùng nƣớc 

luộc trong túi nilong hút chân 

không, để trong tủ lạnh 5
0
C 

9 tháng 

(măng màu 

vàng, mùi 

thơm) 

Bảo quản đến 9 tháng măng 

vẫn ăn ngon và thơm dạng 

măng tƣơi, không thấy 

chuyển sang mùi măng chua 

 

L3 

Ngâm trong nƣớc muối 3% 
5 ngày 

(măng màu 

vàng, mùi 

thơm) 

Từ ngày thứ 6 trở đi măng 

chuyển màu vàng đậm, mùi 

chuyển chua, không nên 

dùng 

 

L4 

 

Ngâm trong nƣớc lã 

3 ngày 

(màu vàng, 

mùi thơm) 

Từ ngày thứ 4 trở đi măng 

chuyển màu vàng đậm, mùi 

chuyển chua, không nên 

dùng 

Nhƣ vậy, phƣơng pháp bảo quản măng luộc theo công thức L2 (sau khi luộc 

cho vào túi nilong hút chân không bảo quản trong tủ lạnh 5
0
C) là giữ thời gian lâu 

nhất (9 tháng), tiếp đó là bảo quản bằng cách cho vào túi hút chân không để điều 

kiện thƣờng (10 ngày).  

Thảo luận: 

Việc bảo quản măng luộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sau khi luộc, trong 

măng có đƣờng, do vậy rất dễ lên men, nếu bảo quản bằng cách sau khi luộc, 

măng còn ấm cho vào túi nilong hút chân không thì môi trƣờng đó vi khuẩn 

không thể xâm nhập, lại bảo quản trong tủ lạnh 5
0
C thì măng giữ đƣợc màu sắc, 

mùi vị. Công thức L1 bảo quản trong thời gian ngắn do để ở nhiệt độ thƣờng bên 

ngoài cao nên hoạt động lên men trong măng diễn ra nhanh hơn dẫn đến chuyển 

dần sang măng có mùi chua, sau đó sẽ không thể ăn đƣợc. Cách bảo quản măng 

bằng công thức L3,L4 vẫn hay đƣợc các hộ dân bán ở chợ áp dung, tuy nhiên 

phải thay nƣớc hàng ngày thì thời gian bảo quản mới đƣợc lâu hơn. 
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3.4.1.3. Kết quả sơ chế và bảo quản măng chua 

Kết quả sơ chế và bảo quản măng luộc bằng các phƣơng thức bảo quản đƣợc 

thể hiện ở bảng 24. 

Kết quả bảng 24 cho thấy, việc sơ chế bảo quản măng chua đƣợc lâu, công 

thức C4 (ngâm măng ớt) chỉ sử dụng khoảng 3 tháng, phƣơng pháp bảo quản theo 

công thức C2 và C6 bảo quản đƣợc 6 tháng, công thức tạo măng chua bảo quản 

đƣợc lâu nhất là công thức C1 (ngâm măng tƣơi chìm trong nƣớc giếng sạch). 

Bảng 24. Kết quả sơ chế và bảo quản măng chua bằng các phƣơng pháp 

khác nhau. 
 

CT  

Phƣơng pháp bảo quản 

Thời gian bảo 

quản đảm bảo 

có thể sử dụng 

 

Mô tả 

 

C1 

 

Ngâm trong nƣớc giếng sạch 

(dùng phên nèn trên bề mặt) 

 

9 tháng 

(măng màu 

vàng, mùi chua 

thơm) 

Đây là phƣơng pháp phổ 

biến đƣợc sử dụng trong 

nhân dân, làm măng chua 

sau 10 ngày chuyển mùi 

chua, có thể bảo quản ăn 

quanh năm, mỗi năm làm 1 

đợt. 

 

C2 

 

Ngâm trong nƣớc muối 3% 

 

 

6 tháng 

(măng màu 

vàng nhạt, mùi 

thơm) 

Bảo quản đến 6 tháng măng 

vẫn ăn ngon, tuy nhiên sau 

đó măng chuyển sang màu 

nâu  mùi chua gắt, không 

nên sử dụng. 

 

 

C3 

 

 

Măng cắt thành sợi nhỏ, nén 

chặt, không dùng nƣớc 

 

 

6 tháng 

(măng màu 

vàng, mùi 

chua) 

Sau khi nén chặt, nƣớc trong 

sợi măng chảy ra, lên men 

tự nhiên, sau khoảng 15 

ngày màu măng dần chuyển 

từ trắng sang vàng nhạt, có 

vị chua thơm, sử dụng trong 

khoảng 6 tháng, sau đó màu 

măng chuyển màu vàng đậm 

và nâu thì không nên sử 

dụng 

 

C4 

 

Ngâm măng với dấm ăn+ớt 

(10%) 

 

3 tháng 

(măng màu 

vàng, mùi chua 

cay) 

Sau 3 tháng, măng ngâm ớt 

không còn độ giòn cứng mà 

chuyển dạng mềm nên 

không đƣợc ƣu chuộng làm 

măng ớt. 
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Thảo luận: 

Công thức sơ chế bảo quản măng chua bằng ngâm chìm trong nƣớc giếng 

sạch dễ dàng để những vi sinh vật lên men tự nhiên xâm nhập giúp măng tƣơi 

chuyển thành măng chua, thời gian bảo quản đƣợc lâu nhất và măng giữ đƣợc 

màu sắc cũng nhƣ vị chua. Công thức ngâm măng trong công thức C2 chậm 

chuyển sang chua hơn chút do có nồng độ muối, vi sinh vật lên men cần thời gian 

lâu hơn so với công thức C1 khoảng 5 ngày, sau 6 tháng có hiện tƣợng chuyển 

mầu nâu, không nên sử dụng. Công thức C4 có thời gian bảo quản 3 tháng, sau 3 

tháng, măng ngâm ớt không còn độ giòn cứng mà chuyển dạng mềm nên không 

đƣợc ƣu chuộng làm măng ớt. 

3.4.1.4. Kết quả sơ chế và bảo quản măng khô 

Tỉ lệ măng đƣợc sơ chế khô so với măng cả bẹ, măng bóc bẹ, măng luộc 

đƣợc thực hiện với 2 loại thiết bị sấy là sấy bằng tủ sấy điện và lò sấy cải tiến do 

đề tài thực hiện. 

a) Xác định tỉ lệ măng khô so với măng cả bẹ, măng bóc bẹ, măng luộc đƣợc 

thực hiện với tủ sấy điện. 

Việc thực hiện bằng tủ sấy điện độ chính xác cao, đề tài đã thực hiện sấy và 

theo dõi, sau 20 giờ sấy với nhiệt độ sấy là 70
0
C, trọng lƣợng các mẫu sấy không 

thay đổi thì kết thúc mẻ sấy. Kết quả đƣợc thể hiện ở Bảng 25. 

Bảng 25. Kết quả xác định tỉ lệ măng khô so với măng cả vỏ, măng luộc 

(sấy bằng tủ sấy điện) 

Lặp 
Măng 

cả bẹ (g) 

Măng bóc 

bẹ (g) 

Măng luộc 

(g) 

Măng khô 

(g) 

Măng 

bóc/cả bẹ 

(%) 

Tỉ lệ 

măng 

khô/luộc 

(%) 

Măng 

khô/cả 

bẹ (%) 

1 1550 820 750 40,2 52,9 5,36 2,6 

2 1720 940 830 39,3 54,7 4,73 2,3 

3 2600 1510 1371 74,034 58,1 5,40 2,8 

TB 1956,7 1090,0±0,74 983,67±0,57 51,18±0,01 55,21±2,45 5,16±0,18 2,6±0,03 

Từ kết quả ở Bảng 25 cho thấy:  
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Để tạo ra sản phẩm măng khô phải thực hiện qua các bƣớc: Măng sau khi 

khai thác từ vƣờn về (măng cả bẹ) phải tiến hành các bƣớc sơ chế lần lƣợt là: Rửa 

sạch => Bóc bẹ măng bên ngoài, cắt bỏ phần già => cho vào nồi luộc sôi 30 phút, 

để ủ 1-2 ngày khi măng chuyển màu vàng => vớt ra bổ làm các miếng nhỏ cho 

vào tủ sấy.  

Tỉ lệ măng bóc bẹ so với măng cả bẹ khi mới khai thác đạt trung bình 

55,21%, tức là cứ 10 kg măng cả bẹ sẽ đƣợc 5,521kg măng đã bóc bẹ. 

Tỉ lệ măng khô so với măng đã luộc trƣớc khi đem sấy khô đạt 5,16%, tính 

ra để tạo ra 1kg măng khô cần 19,38kg măng luộc. 

Tỉ lệ măng khô so với măng tƣơi cả bẹ mới khai thác về là 2,6%, tính ra để 

sản xuất ra 1kg măng khô cần 38,23 kg măng cả bẹ. 

b) Xác định tỉ lệ măng khô so với măng cả bẹ, măng bóc bẹ, măng luộc đƣợc 

thực hiện với lò sấy cải tiến. 

Việc thực hiện bằng lò sấy cải tiến, đề tài đã thực hiện sấy và theo dõi, sau 

26 giờ sấy với nhiệt độ sấy là dao động 65- 70
0
C, khi cảm nhận đƣợc măng đã 

khô, chuyển màu vàng ƣơm, mùi thơm, có thể bán ở ngoài thị trƣờng thì kết thúc 

mẻ sấy.  

Kết quả cân xác định tỉ lệ măng khô so với măng cả bẹ, măng bóc bẹ, măng 

luộc thực hiện với lò sấy cải tiến đƣợc thể hiện ở Bảng 26. 

Bảng 26. Kết quả xác định tỉ lệ măng khô so với măng cả vỏ, măng luộc (lò 

sấy cải tiến) 

Lặp 
Măng cả 

bẹ (kg) 

Măng bóc 

bẹ (kg) 

Măng luộc 

(kg) 

Măng 

khô (g) 

Măng 

bóc/cả bẹ 

(%) 

Tỉ lệ 

măng 

khô/luộc 

(%) 

Măng 

khô/cả 

bẹ (%) 

1 30,00 16,23 14,85 0,94 54,10 6,30 3,1 

2 30,00 16,89 15,32 0,94 56,30 6,14 3,1 

3 30,00 17,70 15,98 0,95 59,00 5,95 3,2 

TB 30,00 16,94 15,38 0,94 56,47±2,63 6,13±0,37 3,1±0,28 

Kết quả ở Bảng 26 cho thấy:  

Tỉ lệ măng bóc bẹ so với măng cả bẹ khi mới khai thác đạt trung bình 

56,47%, tức là cứ 10 kg măng cả bẹ sẽ đƣợc 5,647 kg măng đã bóc bẹ. 

Tỉ lệ măng khô so với măng đã luộc trƣớc khi đem sấy khô đạt 6,13%, tính ra 

để tạo ra 1kg măng khô cần 16,31kg măng luộc. 
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Tỉ lệ măng khô so với măng tƣơi cả bẹ mới khai thác về là 3,1%, tính ra để 

sản xuất ra 1kg măng khô cần 31,83 kg măng cả bẹ. 

Nhƣ vậy với tủ sấy điện cần đặt chế độ tủ sấy 70
0
C, sấy trong 20 giờ, tỉ lệ 

măng khô so với măng tƣơi cả bẹ mới khai thác về là 2,6%, tính ra để sản xuất ra 

1kg măng khô cần 38,23 kg măng cả bẹ. Với lò sấy cải tiến, sấy măng ở nhiệt độ 

65-70
0
C, sấy trong 26 giờ, tỉ lệ măng khô so với măng tƣơi cả bẹ mới khai thác về 

là 3,1%, tính ra để sản xuất ra 1kg măng khô cần 31,83 kg măng cả bẹ. 

Thảo luận: Nhƣ vậy với 2 thiết bị sấy khác nhau thì có kết quả có khác nhau, 

với phƣơng pháp dùng tủ điện sấy và dùng cân phân tích độ chính xác đến mg để 

cân xác định đến khi trong lƣợng măng không đổi, tức là hàm lƣợng nƣớc trong 

măng bằng 0%, phƣơng pháp này chỉ áp dụng trong phòng thí nghiệm để xác định 

với độ chính xác cao. Trong thực tiễn sản xuất dùng lò sấy cải tiến áp dụng trong 

các hộ dân, chỉ cần xác định bằng cảm nhận màu sắc, độ khô và kinh nghiệm nên 

măng không thể khô 100% đƣợc, do đó tỉ lệ măng khô làm đƣợc ở mô hình lò sấy 

cải tiến thu đƣợc nhiều hơn. Qua đó có thể xác định đƣợc độ ẩm của măng sấy lò 

cải tiến còn khoảng 15,8%. Với măng có độ ẩm nhƣ vậy, ngƣời dân có thể đóng 

vào túi hút chân không bảo quản lâu dài, không sợ mốc. 

3.4.2.  Kết quả xác định hàm lượng dinh dưỡng của măng tre Bát độ 

Từ các mẫu thu thập và kết quả các thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng, đề 

tài đã lựa chọn các mẫu gửi đến Viện Dinh dƣỡng Quốc gia để phân tích mỗi mẫu 

8 chỉ tiêu, kết quả đƣợc ghi tại Bảng 27. 

Từ kết quả ở Bảng 27 cho thấy: 

+ Về hàm lƣợng Protein trong các mẫu măng có hàm lƣợng khác nhau khá 

lớn: măng tƣơi cả vỏ có lƣợng protein cao (1,50 g/100g), sau quá trình luộc, ủ 

chua theo thời gian, lƣợng protein giảm dần, đến mẫu măng chua sau 9 tháng luộc 

sôi 2 lần thì hàm lƣợng protein chỉ còn 0,33 g/100g. Hàm lƣợng protein trong 

mẫu măng khô cao nhất (18,69 g/100g), sau quá trình luộc 3 lần hàm lƣợng 

protein giảm mạnh chỉ còn 0,91 g/100g. 

+ Về hàm lƣợng Lipid: Các mẫu măng đều có hàm lƣợng Lipid thấp, cao 

nhất là ở mẫu măng khô số 13 (0,96g/100g), sau đó đến mẫu măng chua số 8 

(0,74g/100g), mẫu có hàm lƣợng Lipid thấp nhất là mẫu số 6 – măng chua sau 2 

tháng đã luộc qua 1 nƣớc (chỉ đạt 0,12g/100g). Hàm lƣợng Lipid trong măng Bát 

độ tƣơi (0,19 g/100g) tƣơng đƣơng với hàm lƣợng Lipid có trong măng Tre ngọt 

(0,20g/100g). 
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Bảng 27. Kết quả phân tích hàm lƣợng dinh dƣỡng các mẫu măng  
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1 Măng tƣơi (cả vỏ) 1,50 0,19 3,22 2,32 0,72 6,57 4,20 350,29 

2 

Măng tƣơi (cả vỏ) ngâm 

nƣớc 2 ngày 1,42 0,17 3,13 2,26 0,74 6,21 4,10 12,97 

3 Măng luộc cả củ (1 lần) 1,38 0,25 4,52 2,89 0,92 12,51 10,47 18,49 

4 Măng luộc cả củ ( 3 lần) 0,95 0,02 3,98 1,41 0,46 12,42 6,39 7,43 

5 

Măng chua rửa sạch (sau 2 

tháng) 2,17 0,16 2,04 1,27 0,75 137,00 3,50 9,16 

6 

Măng chua rửa sạch, luộc 

1 lần (sau 2 tháng) 0,46 0,12 2,90 1,98 0,72 166,00 1,98 1,76 

7 

Măng chua thái miếng 

ngâm nƣớc, rửa sạch (sau 

3 tháng) 0,63 0,4 2,79 1,8 0,3 24,8 1,63 1,68 

8 

Măng chua ngâm nƣớc 

giếng, rửa sạch (sau 9 

tháng)  0,62 0,74 3,31 1,48 0,98 13 0,8 0 

9 

Măng chua ngâm nƣớc 

giếng, luộc 2 lần (sau 9 

tháng ngâm) 0,33 0,29 2,47 1,38 0,9 13,7 0,52 0 

10 

Măng chua muối khô, rửa 

sạch (sau 9 tháng) 0,84 0,19 3,12 1,66 0,92 0,98 0,4 0 

11 Măng chua ngâm dấm gạo 0,7 0,17 2,57 1,22 0,98 10,9 0,48 0 

12 Măng ngâm dấm+ớt 0,99 0,08 3,48 3,08 0,03 32,1 0,82 1,22 

13 Măng khô  18,69 0,96 57,64 56,81 8,75 200 0,76 21,98 

14 Măng khô luộc lần 2 1,96 0,02 7,07 4,02 1,91 11,99 14,51 4,77 

15 Măng khô luộc lần 3 0,91 0,03 6,6 3,4 1,11 9,04 7,11 1,57 

+ Về Carbonhydrate trong măng: Hàm lƣợng Carbonhydrate trong các mẫu 

măng đều khá cao, các mẫu măng khô có hàm lƣợng Carbonhydrate cao hơn cả, 
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mẫu măng khô (57,64g/100g), đến măng khô luộc 2 lần hàm lƣợng 

Carbonhydrate vẫn còn cao (6,6 g/100g), tiếp đó là đến mẫu măng tƣơi và măng 

chua. 

+ Về đƣờng tổng số: Hàm lƣợng đƣờng tổng số trong các mẫu măng khô 

cao hơn cả, măng khô (56,81g/100g), nhƣng sau khi luộc hàm lƣợng đƣờng tổng 

số trong măng khô giảm mạnh, chỉ còn 3,4 g/100g sau khi luộc lần 3. Các mẫu 

măng tƣơi và măng chua hàm lƣợng đƣờng tổng số từ 1,22-2,89 g/100g, trong đó 

măng luộc 1 lần có hàm lƣợng đƣờng tổng số cao nhất, và mẫu măng có hàm 

lƣợng đƣờng tổng số thấp nhất là măng chua ngâm bằng dấm gạo. Hàm lƣợng 

đƣờng tổng số trong măng Bát độ tƣơi cả vỏ (2,32 g/100g) thấp hơn trong Tre 

ngọt (2,60 g/100g). 

+ Về Xenluloza (Sơ thô): Trong các mẫu măng, hàm lƣợng Xenluloza 

trong măng khô cao nhất (8,75 g/100g), hàm lƣợng Xenluloza thấp nhất trong 

mẫu măng chua ngâm dấm ớt (chỉ có 0,03 g/100g). Hàm lƣợng Xenluloza trong 

măng  Bát độ tƣơi cả vỏ (0,72 g/100g) cao hơn so với hàm lƣợng Xenluloza trong 

măng Tre ngọt tƣơi (0,60 g/100g). 

+ Về hàm lƣợng Caxi: Các mẫu măng bảo quản có hàm lƣợng canxi biến 

động rất lớn từ 0,98-166,00 mg/kg, mẫu có hàm lƣợng Canxi thấp nhất là mẫu 

măng chua muối khô đã rửa sạch (0,98 mg/kg); Mẫu măng có hàm lƣợng Canxi 

cao nhất là mẫu măng khô số 13 (200 mg/kg). Hàm lƣợng Canxi trong măng Bát 

độ tƣơi (6,57 mg/kg) thấp hơn so với hàm lƣợng Canxi trong măng tƣơi Tre ngọt 

(10,47-12,39 mg/kg).  

+ Về hàm lƣợng sắt: Trong các mẫu thí nghiệm hàm lƣợng sắt trong các 

mẫu măng luộc (6,39-10,47 mg/kg) cao hơn măng tƣơi (4,10-4,20 mg/kg), tuy 

nhiên ở các mẫu măng chua thì hàm lƣợng sắt còn rất ít, thậm chí mẫu măng chua 

muối kho sau 9 tháng chỉ còn 0,4 mg/kg. Hàm lƣợng sắt với mẫu măng khô vẫn là 

cao nhất, măng khô sau khi luộc 3 lần vẫn giữ đƣợc hàm lƣợng sắt là 7,11 mg/kg. 

So với hàm lƣợng sắt trong Tre ngọt tƣơi (3,04-3,30 mg/kg) thì hàm lƣợng sắt 

trong măng tre Bát độ cao hơn. 

+ Về hàm lƣợng Cyanua: Trong mẫu măng tƣơi mới khai thác, hàm lƣợng 

Cyanua rất lớn (đến 350,29 mg/kg), tuy nhiên trong mẫu măng tƣơi ngâm trong 

nƣớc sạch trong 2 ngày thì hàm lƣợng Cyanua giảm mạnh chỉ còn 12,97 mg/kg; 

Trong các mẫu măng luộc thì sau mỗi lần luộc hàm lƣợng Cyanua giảm mạnh: 

sau 2 lần luộc hàm lƣợng Cyanua chỉ còn 7,43 mg/kg. Các mẫu măng chua ngâm 

theo thời gian bảo quản lƣợng Cyanua giảm nhanh: măng chua sau 3 tháng hàm 

lƣợng Cyanua chỉ còn 1,68mg/kg, sau 9 tháng thì không phát hiện thấy sự tồn tại 
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của Cyanua. Trong các mẫu măng khô, hàm lƣợng Cyanua thấp, sau khi măng 

khô luộc lần 3 thì hàm lƣợng Cyanua chỉ còn rất nhỏ 1,57 mg/kg. 

 

 

Thảo luận: 

Phân tích hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng trong các mẫu măng để xác định 

các sản phẩm làm từ măng có đáp ứng đƣợc yêu cầu cung cấp chất sơ và các 

khoáng chất làm thực phẩm hay không, ngoài ra còn xác định đƣợc hàm lƣợng 

các độc tố có trong măng, qua quá trình sơ chế thì hàm lƣợng độc tố ở các mẫu 

măng ở mức nào, từ đó đƣa ra những khuyến cáo để ngƣời dân sử dụng các sản 

phẩm từ măng tre Bát độ đƣợc an toàn. Kết quả phân tích hàm lƣợng các mẫu 

măng cho thấy hàm lƣợng chất sơ và các khoáng chất trong các sản phẩm măng 

tre Bát độ khá cao, hàm lƣợng chất béo thấp là sản phẩm đáp ứng đƣợc yêu cầu 

làm thực phẩm.  

Điều đáng quan tâm nhất trong các sản phẩm làm từ măng tre Bát độ là 

hàm lƣợng Cyanua trong măng tƣơi rất cao, tuy nhiên độc tố này rất dễ hòa tan 

trong nƣớc khi ngâm măng tƣơi trong nƣớc hoặc luộc măng tƣơi, dễ bay hơi trong 

quá trình phơi sấy thành măng khô và cũng nhanh bị khử trong quá muối chua. 

Theo tài liệu thao khảo, Cyanua là chất độc, liều tử vong đối với ngƣời 50–

90 mg/kg. Chính vì vậy trong các tài liệu cũng nên khuyến cáo để ngƣời sử dụng 

các sản phẩm từ măng tre Bát độ biết để chế biến sao cho đảm bảo an toàn. Đối 

với măng tƣơi thì cần phải luộc sôi 3 lần trƣớc khi ăn, măng khô cần luộc 3 lần 

trƣớc khi chế biến các món ăn. Ngoài ra các sản phẩm măng chua hay măng ớt thì 

hàm lƣợng Cyanua thấp nên an toàn. 
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Thái măng trƣớc khi cho vào tủ sấy 
 

Cho  măng vào tủ sấy 

Hình 05. Thí nghiệm xác định hàm lƣợng măng khô bằng tủ sấy điện 

 

 

 

Sơ chế măng luộc trƣớc khi cho vào lò sấy cải tiến 
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Sấy măng luộc trƣớc trong lò sấy cải tiến 

Hình 06. Thí nghiệm sấy măng khô bằng lò sấy cải tiến 

 

 

 

Thí nghiệm muối măng chua 

 

Thí nghiệm muối măng chua, bảo quản 

măng luộc 
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Thí nghiệm bảo quản măng luộc 

(Măng luộc đóng túi hút chân không) 

 

Măng luộc sau 9 tháng bảo quản trong tủ 

lạnh 5
0
C 

Hình 07. Thí nghiệm bảo quản măng tƣơi, măng luộc và sơ chế măng chua 

 

 

3.4.3. Kết quả xây dựng mô hình sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ  

3.4.3.1. Xác định khu vực và hộ gia đình để xây dựng mô hình lò sấy cải tiến 

Qua thời gian khảo sát cho thấy ở khu vực xã Thiện Tân là nơi có địa hình 

hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, chủ yếu là ngƣời dân tộc Mƣờng, kỹ thuật về 

sơ chế măng khô chƣa có, đã có mô hình trồng măng khoảng 3ha đã cho khai 

thác, tuy nhiên giá bán măng tƣơi thƣờng thấp hơn khoảng 2-3.000 đồng/kg so 

với khu vực khác. Chính vì vậy đề tài lựa chọn xã Thiện Tân, và hộ chọn để xây 

dựng mô hình là nhà trồng nhiều diện tích tre Bát độ đang cho thu hoạch (2ha): 

hộ gia đình ông Hoàng Văn Thạch. 

Căn cứ vào thực tế diện tích và sản lƣợng măng của hộ, đề tài cùng hộ dân 

thảo luận, thiết kế xây dựng mô hình lò sấy cải tiến từ lò sấy quả Vải, Nhãn 

trƣớc đây thành lò sấy măng. Kích thƣớc lò sấy: chiều dài (2,8m) x chiều rộng 

(2m) x chiều cao lò 2m. Lò sấy cải tiến hơn so với lò sấy trƣớc đây, cụ thể: 

Thông số Lò sấy Vải nhãn trƣớc đây Lò sấy cải tiến để sấy măng 

Nhiên liệu  Dùng Than, củi Dùng than, củi 

Phƣơng thức sấy Sấy trực tiếp nguồn nhiệt vào Sấy gián tiếp: Xây bầu phía 
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sản phẩm: khói bụi và lửa có 

thể bén vào sản phẩm 

dƣới bằng lớp thép, phía trên 

phủ gạch ngói tạo thành bầu 

tỏa nhiệt, toàn bộ khói bụi đi 

ra ngoài theo ống thông khói. 

Nhiệt độ sấy bổ sung từ từ, 

không bị quá nóng, giữ ổn 

định nhiệt độ. 

Số lƣợng giàn sấy Chỉ có 1 giàn duy nhất đặt sản 

phẩm lên trên, giàn làm bằng 

tre nên khoảng cách không 

đều, tre để lâu ngày không 

dùng nên hay bị mốc, khi xếp 

măng sấp dễ bị bẩn, nhiễm 

mốc 

Làm 5 giàn sấy, khoảng cách 

mỗi giàn cách nhau 30 cm, 

giàn làm bằng khung và lƣới 

Inox nên măng sấy đƣợc 

nhiều, đều, đảm bảo chất 

lƣợng 

Cửa lò Chỉ có cửa để đốt than, hoặc 

củi 

Bổ sung cửa có thể mở ra 

đóng vào để đƣa nguyên liệu 

sấy vào và ra đƣợc thuận lợi, 

có chỗ để đặt nhiệt kế xác 

định nhiệt độ lò sấy, quan đó 

điều chỉnh cho phù hợp 

Thân lò Thƣờng đắp bằng đất, đất cát 

dễ bay, rụng ra bám vào sản 

phẩm sấy ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng măng 

Đƣợc xây bằng gạch chắc 

chắn, sạch sẽ. 

Ngoài ra để phục vụ lò sấy đề tài đã bổ sung các đồ dùng chuyên dụng để hộ 

dân thuận tiện trong việc triển khai, trong đó: 

- Xây 02 bếp đun cải tiến lớn để luộc măng; Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ lò sấy 

- Cung cấp 03 nồi luộc măng cỡ lớn (200 lít/nồi) 

- Máy hút chân không để hút bảo quản các sản phẩm măng tre Bát độ 

- Túi nilong dầy để đóng gói 

- Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm măng tre Bát độ. 

Kết quả:  

- Lò sấy xây dựng thành công đúng theo mong muốn, lƣợng sấy mỗi giàn 

đƣợc 80 kg măng luộc x 5 giàn = 400 kg măng luộc (tƣơng đƣơng với khoảng 

700 kg măng tƣơi cả bẹ.  

- Thời gian sấy 1 mẻ khoảng 26 giờ. Măng khô đảm bảo sạch, màu sắc đẹp, 

đƣợc khách hàng ƣu chuộng, giá bán cao hơn. 

- Lƣợng sấy nhiều, có thể chủ động đầu ra sản phẩm. 

3.4.4. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ 

Quy trình hƣớng dẫn tại phụ lục 03) 
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Lò sấy cải tiến với 5 giàn sấy, khoảng cách chiều cao giữa các giàn sấy là 30cm 

Lò sấy cải 

tiến, sấy 

bằng nhiệt 

có hệ thống 

thoát khói ra 

ngoài. 
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Măng sau sấy khô mang đóng túi nilong 

hút chân không 

Túi đƣợc dán tem truy xuất nguồn gốc 

Hình 08. Hình ảnh mô hình sơ chế, bảo quản măng tre Bát độ 

 

 

3.5. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

Đề tài đã tổ chức 02 lớp tập huấn, cụ thể nhƣ sau: 

3.5.1. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh tổng hợp 

cây măng Tre bát độ theo hướng sản xuất hàng hóa. 

3.5.1.1. Nội dung tập huấn: Bao gồm kỹ thuật nhân giống từ chọn vật liệu làm 

giống, kỹ thuật tạo giống, chăm sóc ở vƣờn vƣơm, kỹ thuật trồng thâm canh 

(gồm: xử lý thực bì, làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân). 

3.5.1.2. Địa điểm tập huấn:  

 - Tập huấn lý thuyết tại: Hội trƣờng UBND xã Hòa Bình, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Hƣớng dẫn thực hành: tại xã Hòa Bình 

3.5.1.3. Thời gian:  

Thời gian 02 ngày từ 06 - 07/11/2021 

3.5.1.4. Đối tượng và số lượng:  

- Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tỉnh Lạng Sơn 02 ngƣời;  
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- Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm huyện Hữu Lũng 02 ngƣời;  

- Các cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã Minh Sơn, Hòa Bình, Quyết 

Thắng, Thiện Tân: Mỗi xã 01 ngƣời; 

- Hộ dân tham gia thực hiện đề tài ở xã Thiện Tân: 9 ngƣời; xã Hòa Bình: 15 

ngƣời; xã Quyết Thắng: 3 ngƣời; xã Minh Sơn: 3 ngƣời. 

Kết quả các học viên đã đƣợc hƣớng dẫn kỹ thuật từ lý thuyết đến thực hành 

từ chọn cây mẹ, chọn cành giống, cách chiết cành, kỹ thuật trồng, chăm sóc, tỉa 

cây, chọn cây để lại. Đề tài cũng đã mời các hộ nông dân đã có kinh nghiệm trồng 

tre Bát độ (chuyên gia) đến tham dự và chia sẻ kinh nghiệm cùng lớp học, các học 

viên đƣa ra những thắc mắc băn khoăn trong một số khâu kỹ thuật và đã đƣợc chủ 

trì đề tài cùng các chuyên gia giải đáp cả bằng hình ảnh và lý thuyết trên cơ sở 

khoa học thực tiễn. 

3.5.2. Tập huấn kỹ thuật khai thác, bảo quản và sơ chế măng tre Bát độ 

3.5.2.1. Nội dung tập huấn: Bao gồm kỹ thuật khai thác, bảo quản và sơ chế 

măng tre Bát độ.   

3.5.2.2. Địa điểm tập huấn:  

 - Tập huấn lý thuyết tại: Hội trƣờng UBND xã Hòa Bình, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Hƣớng dẫn thực hành: tại xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

3.5.2.3. Thời gian:  

Thời gian 02 ngày từ ngày 08 - 09/11/2021 

3.5.2.4. Đối tượng và số lượng:  

- Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tỉnh Lạng Sơn 02 ngƣời;  

- Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm huyện Hữu Lũng 02 ngƣời;  

- Các cán bộ khuyến nông, khuyến lâm xã Minh Sơn, Hòa Bình, Quyết 

Thắng, Thiện Tân: Mỗi xã 01 ngƣời; 

- Hộ dân tham gia thực hiện đề tài ở xã Thiện Tân: 9 ngƣời; xã Hòa Bình: 15 

ngƣời; xã Quyết Thắng: 3 ngƣời; xã Minh Sơn: 3 ngƣời. 

Kết quả các học viên đã đƣợc hƣớng dẫn kỹ thuật từ lý thuyết đến thực hành 

từ thời điểm khai thác, cách khai thác măng sao cho lƣợng măng thu đƣợc nhiều; 

cách bảo quản, sơ chế măng sao cho để lâu và ngon, giá thành sản phẩm cao. Lớp 

học đi thực hành thực tế cách khai thác măng, sơ chế, bảo quản và tham quan lò 

sấy cải tiến tại hộ ông Hoàng Văn Thạch, xã Thiện Tân để các hộ dân có thể tự 

xây dựng lò sấy để chủ động trong việc sơ chế măng khô.  
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Đề tài cũng đã mời các hộ nông dân đã có kinh nghiệm trồng tre Bát độ 

(chuyên gia) đến tham dự và chia sẻ kinh nghiệm cùng lớp học, các học viên đƣa 

ra những thắc mắc băn khoăn trong một số khâu kỹ thuật về khai thác và sơ chế 

và đã đƣợc chủ trì đề tài cùng các chuyên gia giải đáp bằng hình ảnh thực tiễn 

khai thác, sơ chế để các hộ dân hiểu rõ, yên tâm áp dụng kỹ thuật vào thực tiễn 

sản xuất. 

 

Tập huấn lý thuyết tại hội trƣờng xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn 
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Các Chuyên gia và học viên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, khai thác 

măng tre Bát độ 

 

Tập huấn thực hành kỹ thuật chiết cành ngoài hiện trƣờng mô hình trồng tre Bát 

độ lấy măng 

Hình 09 Hình ảnh tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành tại Hữu Lũng 
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3.6. Phát triển thƣơng hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ. 

3.6.1. Hỗ trợ in tem nhãn bao bì sản phẩm 

Hiện nay thƣơng hiệu Măng Bát độ Hữu Lũng đã đƣợc Huyện Hữu Lũng 

đăng ký, để thƣơng hiệu măng Hữu Lũng ngày càng nổi tiếng và có giá trị thì sản 

phẩm măng tƣơi và các chế biến từ măng cần đƣợc đóng gói và có tem nhãn. Đề 

tài đã hợp đồng mua và cung cấp cho các hộ dân tham gia tổng cộng 10.000 tem 

truy xuất nguồn gốc, để khi bán ra thị trƣờng ngƣời mua sẽ biết nguồn gốc sản 

phẩm và quảng bá đƣợc thƣơng hiệu măng Bát độ Hữu Lũng.  

3.6.2.  Ký kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ Hữu 

Lũng 

Trong năm 2020 và 2021, các thành viên đề tài cùng đại diện hội măng tre 

Bát độ Hữu Lũng đi liên hệ, ký kết mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm măng 

Bát độ tại thị trƣờng tỉnh Lạng Sơn, TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận. Kết quả: 

Trong năm 2020 và năm 2021 đã tìm hiểu thị trƣờng tiêu thụ măng tại các địa 

bàn tại Hà Nội, đã ký kết các biên bản ghi nhớ với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm 

nhƣ Siêu thị Nông dân (số 126 Trần Vĩ, Cầu Giấy Hà Nội), Cửa hàng Đức Anh 

(Số 72, Tổ 15, Phú Diễn), Siêu thị vinmart +  ở Mê Linh và một số sạp hàng bán 

đồ khô tại các chợ Hà Nội và chợ ở Bắc Giang, giá ghi nhớ mua sản phẩm măng 

tƣơi là từ 10.000 đ/kg trở lên, măng khô đóng gói hút chân không từ 300.000 đ/kg 

trở lên tùy từng thời vụ. 

 
In bao bì để đóng gói sản phẩm sơ chế, chế biến từ măng tre Bát độ Hữu 

Lũng đƣa đến các trung tâm tiêu thụ trong và ngoài tỉnh quảng bá và tiêu thụ sản 

phẩm, khi nhu cầu lớn sẽ hình thành mạng lƣới tiêu thụ. 

  

Hình 10. Sản phẩm đƣợc đƣa giới thiệu sản phẩm măng tre Bát độ sấy khô tại 

Siêu thị Nông dân, thành phố Hà Nội 
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CHƢƠNG V. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận: 

5.1.1. Điều tra đánh giá thực trạng gây trồng, sơ chế, bảo quản và tình hình 

tiêu thụ sản phẩm măng Tre bát độ tại huyện Hữu Lũng 

Tre Bát độ đƣợc đƣa vào trồng tại một số xã tại huyện Hữu Lũng để lấy 

măng theo chƣơng trình khuyến nông, đã có tổ chức những lớp hƣớng dẫn kỹ 

thuật, một số hộ dân trồng măng cũng đã học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ thực 

tiễn sản xuất để dần nâng cao năng suất, chất lƣợng măng. Tuy nhiên một số hộ 

dân chƣa đƣợc tập huấn cụ thể nên chƣa nắm vững đƣợc kỹ thuật từ nhân giống, 

trồng mật độ dầy, chăm sóc không đúng cách dẫn đến việc mô hình không tốt.  

Kỹ thuật sơ chế, bảo quản các sản phẩm từ măng còn hạn chế, các hộ dân 

chủ yếu bán măng tƣơi, sản phẩm đầu ra và giá  thành phụ thuộc vào thƣơng lái 

nên giá không cao. Có hộ có chế biến măng khô nhƣng theo cách thủ công phơi 

nắng tự nhiên nên nhiều thời điểm bị mốc hỏng, màu sắc xấu, giá thành thấp, 

chƣa có hộ dân  nào xây dựng lò sấy để làm quy mô lớn số lƣợng nhiều. Việc bảo 

quản các sản phẩm chƣa có kỹ thuật dẫn đến măng khô để lâu bị mốc hỏng. 

5.1.2. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình trồng thâm canh tre Bát độ lấy 

măng theo hướng sản xuất hàng hóa 

4.1.2.1. Về nghiên cứu bổ sung kỹ thuật nhân giống vô tính tre Bát độ bằng chiết 

cành. 

Thời điểm chiết cành Tre Bát độ phù hợp nhất là thời điểm tháng 7-8, thời 

điểm này cho tỉ lệ ra rễ cao nhất và lƣợng rễ đảm bảo. Loại thuốc kích thích phù 

hợp nhất để chiết cành Tre Bát độ là thuốc IBA nồng độ 1.500 ppm và thuốc 

NAA nồng độ 2.000 ppm. 

5.1.2.2. Về nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng, chăm sóc tre Bát độ: 

Công thức dùng đất tơi xốp che phủ trên bề mặt bụi 20cm cho năng suất và 

chất lƣợng măng tốt nhất (thu hoạch 14.866 kg/ha), sau đó đến công thức dùng 

rơm, rạ và lá cây che phủ (thu hoạch 13.890,2 kg/ha); các công thức này cho màu 

măng trắng, non tạo sự hấp dẫn cho ngƣời tiêu dùng. 
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Mật độ 400 bụi/ha, số cây để lại trong 1 bụi cho năng suất măng tốt nhất là 

công thức 4 (6 cây 1 tuổi, 6 cây 2 tuổi), sau đó đến công thức 3 (để lại 5 cây 1 

tuổi, 5 cây 2 tuổi). 

5.1.3. Xây dựng mô hình thâm canh Măng Bát độ hướng theo tiêu chuẩn 

VietGAP 

5.1.3.1. Xây dựng mô hình thâm canh tre Bát độ lấy măng có năng suất cao trên 

mô hình đã có 

Đề tài thực hiện chăm sóc tre Bát độ lấy măng theo hƣớng thâm canh  với 

diện tích 15ha, năng suất trung bình 1 ha/năm ở mô hình trồng thâm canh 

(13.388,9 kg) cao hơn so với mô hình đối chứng (10.443,1 kg), vƣợt trội hơn 

28,2%.  

5.1.3.2. Xây dựng mô hình trồng mới thâm canh Măng bát độ cho năng suất, chất 

lượng cao 

Đề tài đã lựa chọn đƣợc 39 hộ dân tham gia trồng mới đƣợc tổng cộng 10,5 

ha tre Bát độ lấy măng theo hƣớng thâm canh. Sau 3 năm trồng, các mô hình có tỉ 

lệ sống cao (91,8%) đảm bảo yêu cầu. Cây trong mô hình sinh trƣởng tốt, số 

lƣợng cây trong mỗi bụi đảm bảo yêu cầu (6,6 cây/bụi),  đƣờng kính trung bình 

thân đạt 4,33 cm, chiều cao vút ngọn đạt 5,63m. Các mô hình đã ổn định số cây 

mẹ và đã bắt đầu cho thu hoạch tận dụng măng trong năm 2021. 

5.1.3.3. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình sơ chế và bảo quản măng tre 

Bát độ 

a) Thí nghiệm sơ chế, bảo quản măng tre Bát độ 

Sơ chế bảo quản măng tƣơi bằng phƣơng pháp cho vào túi nilong hút chân 

không để trong tủ lạnh là giữ đƣợc lâu nhất (15 ngày), tiếp sau đó là phƣơng pháp 

ủ trong cát ẩm (10 ngày). 

Phƣơng pháp bảo quản măng luộc theo công thức L2 (sau khi luộc cho vào 

túi nilong hút chân không bảo quản trong tủ lạnh 5
0
C) là giữ thời gian lâu nhất (9 

tháng), tiếp đó là bảo quản bằng công thức L1 (cho vào túi hút chân không để 

điều kiện thƣờng) thời gian giữ đƣợc 10 ngày.  

Sơ chế bảo quản măng chua theo công thức công thức C1 (ngâm măng tƣơi 

chìm trong nƣớc sạch) tạo đƣợc măng chua ngon, thời gian lâu nhất (9 tháng), có 

thể ngâm trong nƣớc muối 3% hoặc thái sợi muối khô. 
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Sơ chế và bảo quản măng khô: Tủ sấy điện cần đặt chế độ tủ sấy 70
0
C, sấy 

trong 20 giờ, tỉ lệ măng khô so với măng tƣơi cả bẹ mới khai thác về là 2,6% (để 

sản xuất ra 1kg măng khô cần 38,23 kg măng cả bẹ). Với lò sấy cải tiến, sấy 

măng ở nhiệt độ 65-70
0
C, sấy trong 26 giờ, tỉ lệ măng khô so với măng tƣơi cả bẹ 

mới khai thác về là 3,1% (để sản xuất ra 1kg măng khô cần 31,83 kg măng cả bẹ). 

Măng khô sau khi sấy đóng trong túi nilong hút chân không để đảm bảo không bị 

hút ẩm tạo nấm mốc. 

b) Xác định hàm lƣợng dinh dƣỡng của măng tre Bát độ 

Hàm lƣợng chất sơ và các khoáng chất trong các sản phẩm măng tre Bát độ 

khá cao, hàm lƣợng chất béo thấp là sản phẩm đáp ứng đƣợc yêu cầu làm thực 

phẩm.  

Hàm lƣợng Cyanua trong măng tƣơi rất cao (350,29 mg/kg), tuy nhiên độc 

tố này rất dễ hòa tan trong nƣớc khi ngâm măng tƣơi trong nƣớc hoặc luộc măng 

tƣơi, dễ bay hơi trong quá trình phơi sấy thành măng khô và cũng nhanh bị khử 

trong quá muối chua.  

c) Xây dựng mô hình sơ chế và bảo quản 

Đã xây dựng đƣợc Lò sấy kích thƣớc chiều dài (2,8m) x chiều rộng (2m) x 

chiều cao lò 2m đƣợc xây dựng, với 5 tầng giàn sấy, sấy mỗi lần đƣợc 400 kg 

măng luộc (tƣơng đƣơng với khoảng 700 kg măng tƣơi cả bẹ. Cung cấp các vật tƣ 

dụng cụ hỗ trợ luộc, sấy, và máy hút chân không cũng nhƣ túi nilong để đóng gói 

hút chân không bảo quản. 

d) Đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ. 

5.1.4. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Đã tổ chức đƣợc 02 lớp tập huấn, trong đó 

Lớp thứ nhất: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh 

tổng hợp cây măng Tre bát độ theo hƣớng sản xuất hàng hóa 

Lớp thứ hai Tập huấn kỹ thuật khai thác, bảo quản và sơ chế măng tre Bát độ 

Số lƣợng mỗi lớp 30 học viên, ngoài ra còn có các cán bộ khuyến nông tình 

Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng và cán bộ khuyến lâm các xã Minh Sơn, Hòa Bình, 

Quyết Thắng, Thiện Tân tham dự. 

5.1.5. Phát triển thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ 

Đề tài đã mua và cung cấp cho các hộ dân tham gia tổng cộng 10.000 tem 

truy xuất nguồn gốc để dán trên bao bì các sản phẩm măng Bát độ khi bán ra thị 

trƣờng. 
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Trong năm 2020 và năm 2021 đã tìm hiểu thị trƣờng tiêu thụ măng tại các 

địa bàn tại Hà Nội, đã ký kết các biên bản ghi nhớ với các đơn vị tiêu thụ sản 

phẩm nhƣ Siêu thị Nông dân (số 126 Trần Vĩ, Cầu Giấy Hà Nội), Cửa hàng Đức 

Anh (Số 72, Tổ 15, Phú Diễn), Siêu thị Vinmart +  ở Mê Linh và một số sạp hàng 

bán đồ khô tại các chợ Hà Nội và chợ ở Bắc Giang, giá ghi nhớ mua sản phẩm 

măng tƣơi là từ 10.000 đ/kg trở lên, măng khô đóng gói hút chân không từ 

300.000 đ/kg trở lên tùy từng thời vụ. Các đơn vị sẵn sàng bao tiêu sản phẩm của 

các hộ dân. 

5.2. Kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu bổ sung kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, khai 

thác, sơ chế và bảo quản măng, đề tài đã hoàn thiện các quy trình hƣớng dẫn kỹ 

thuật. Đề tài rất mong tỉnh có các chƣơng trình tổ chức tập huấn cũng nhƣ phát 

hành tài liệu để các hộ trồng măng cũng nhƣ ngƣời dân nắm bắt đƣợc kỹ thuật, 

thực hiện tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ trồng măng. 

Tỉnh cần có chƣơng trình hỗ trợ các khu vực trồng măng xây dựng các lò sấy 

cải tiến quy mô hộ gia đình (lò sấy từ 500-700 kg măng tƣơi/lần sấy) để các hộ 

dân trồng măng trong khu vực chủ động đƣợc sản phẩm đầu ra, nâng cao giá trị 

sản phẩm, giải quyết công ăn việc làm cũng nhƣ nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

trồng măng./. 

 

 ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  
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GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: Quy trình kỹ thuật nhân giống, thâm canh tổng hợp cây Măng 

tre Bát độ (Dendrocalamus Latiflorus Munro) theo hƣớng sản xuất hàng hóa  

(Quy trình đề xuất) 
 

LỜI NÓI ĐẦU 

Bản Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh tre Bát độ 

(Dendrocalamus latiflorus Munro) lấy măng tại tỉnh Lạng Sơn đƣợc xây dựng 

trên cơ sở kết quả nghiên cứu bổ sung của đề tài “Nghiên cứu nhân giống, trồng 

thâm canh và chế biến Măng Bát Độ (Dendrocalamus latiflorus Munro) tại huyện 

Hữu Lũng” và tham khảo, kế thừa có chọn lọc của Quy phạm kỹ thuật trồng, 

chăm sóc và khai thác măng tre điềm trúc theo Tiêu chuẩn ngành số 04TCN 69-

2004 và kết quả nghiên cứu và sản xuất có liên quan. Bản hƣớng dẫn kỹ thuật này 

do nhóm cán bộ thực hiện đề tài thực hiện và đƣợc thông qua tại Hội đồng khoa 

học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

 

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Nội dung 

Quy trình này quy định những giải pháp kỹ thuật từ khâu xác định điều 

kiện gây trồng, nhân giống, trồng, chăm sóc, nuôi dƣỡng, quản lý bảo vệ đến 

khai thác măng. 

1.2. Mục tiêu  

Quy trình này quy định trồng tre Bát độ nhằm khai thác sản phẩm chính là 

măng, thời gian thu hoạch ổn định kể từ năm thứ  4 trở đi. 
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1.3. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này đƣợc áp dụng trong phạm vi huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn 

và ở những nơi có điều kiện gây trồng phù hợp và trồng theo phƣơng thức trồng 

thuần loại. 

Quy trình này đƣợc áp dụng cho tất cả các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh 

doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. 

1.4. Thuật ngữ có liên quan  

- Cây mẹ: Là cây đƣợc chọn để lấy cành chiết.. 

- Cành chiết: Là cành đƣợc chọn trên cây mẹ để chiết. 

- Thân khí sinh: Là phần thân tre mọc phía trên mặt đất phủ mo thân, 

mang cành và lá 

- Gốc cành: Là phần gốc của cành, tiếp giáp giữa thân khí sinh, phát triển 

to lên, còn đƣợc gọi là đùi gà. 

 

PHẦN II: ĐIỀU KIỆN GÂY TRỒNG 

Các điều kiện thích hợp cho việc gây trồng tre Bát độ: 

Nhân tố, chỉ tiêu Điều kiện thích hợp Điều kiện mở rộng 

Khí hậu 

- Nhiệt độ bình quân năm 

- Lƣợng mƣa 

- Sƣơng muối 

 

23
0
 ~ 25

0
 

 1.500 ~ 2.000mm 

Không có 

 

20
0
 ~ 23

0
, 

 
25

0
 ~ 27

0 

1100 ~ 1500 mm 

ít 

Địa hình 

- Độ cao so với mực nƣớc 

biển 

- Độ dốc 

 

< 500m 

< 25
0
 

 

500 ~ 700 m 

Mọi điều kiện địa hình 

Đất đai 

- Độ dày tầng đất 

- Thành phần cơ giới 

 

 50 cm 

Thịt trung bình - thịt 

nhẹ 

Thoát nƣớc tốt 

 

30 ~ 50 cm 

Cát pha 

Thoát nƣớc tốt 

Thực bì Mọi dạng thực bì  

 

Lƣu ý: Không trồng tre Bát độ trên các loại đất phèn, đất nhiễm mặn, đá 

ong hoá, đất ngập úng lâu ngày.  

 

PHẦN III: KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG, TRỒNG THÂM CANH 
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3.1. Kỹ thuật nhân giống 

Đối với tre Bát độ phƣơng pháp nhân giống thích hợp là bằng cành chiết. 

3.1.1. Tiêu chuẩn chọn cây mẹ và cành chiết 

- Chọn cây mẹ 6 - 15 tháng tuổi trong các bụi đã trồng từ 3 năm trở lên, 

sinh trƣởng tốt, không sâu bệnh (thân xanh thẫm, cành lá phát triển đầy đủ).  

- Chọn cành chiết là cành bánh tẻ từ 3-12 tháng tuổi, có đƣờng kính gốc 

cành từ  1,0 cm trở lên, đã rụng 3 - 4 bẹ mo, lá trên cành phát triển đạt kích thƣớc 

tối đa, phần mắt ngủ xung quanh gốc cành khỏe mạnh, không bị thối, dập nát, sâu 

bệnh, dị tật.  

 

3.1.2. Thời vụ chiết cành: Từ tháng 5 đến tháng 10 (tốt nhất là tháng 7-8).  

3.1.3. Kỹ thuật nhân giống 

3.1.3.1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu. 

* Dụng cụ. 

- Cƣa tay. 

- Kéo cắt cành. 

- Dao tông. 

* Vật liệu. 

- Đất thịt trung bình sàng nhỏ (mắt sàng 1cm) hoặc đất bùn ruộng. 

- Rơm khô băm nhỏ (Tối đa 5cm). 

- Dây nilon: 15cm x 60cm  hoặc 15 cm x 70cm. 

- Nƣớc sạch. 

- Thuốc kích thích ra rễ IBA hoặc NAA. 

- Dung môi NaOH 1N (hoặc nƣớc vôi trong) pha thuốc kích thích. 

 

3.1.3.2. Tạo hỗn hợp bó bầu chiết, pha dung dịch thuốc kích thích ra rễ 

- Trộn đất đã sàng nhỏ với rơm băm nhỏ theo tỷ lệ 50% đất + 50% rơm (theo 

thể tích). 

- Dùng nƣớc sạch để pha dung dịch thuốc kích thích IBA nồng độ 1.500ppm, 

hoặc thuốc NAA nồng độ 2.000ppm (có bổ sung dung môi NaOH 1N hoặc nƣớc 

vôi trong sao cho thuốc kích thích tan hết trong nƣớc) để bôi lên bề mặt cành 

chiết trƣớc khi bó bầu đất. 

- Dùng nƣớc trộn vào hỗn hợp đất – rơm tạo thành hỗn hợp đất dẻo (đất nắm 

vào tay thấy mềm, dẻo, khi nắm chặt đất không dính bết vào lòng  bàn tay).   
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3.1.3.3. Chiết cành 

- Dùng kéo cắt phần ngọn của cành chiết, để lại phần hom dài 40 - 50cm kể 

từ gốc cành, hom phải có 2 mắt, 3 lóng, lóng thứ 3 chừa lại 4 - 5cm. 

- Dùng tay bóc sạch lớp bẹ quanh gốc cành chiết. 

- Dùng dao tông sắc cắt bỏ cành phụ ở 2 bên gốc cành chiết, tránh phạm vào 

cành và mắt ở gốc cành chiết (phần đùi gà). 

- Dùng cƣa tay cƣa phía trên gốc cành chiết sát thân cây mẹ sâu 2/3 đƣờng 

kính, sau đó cƣa phía dƣới gốc cành chiết sâu 2mm (vết cắt trên và dƣới hợp 

thành đƣờng thẳng). 

- Bôi dung dịch thuốc kích thích IBA 1.500ppm hoặc dung dịch thuốc NAA 

2.000ppm đẫm quanh gốc cành chiết. 

- Dùng khoảng 150 gam hỗn hợp đất dẻo đắp vào gốc cành chiết đã bôi 

thuốc kích thích với độ dài khoảng 7 cm.  

- Dùng dây nilon quấn chặt, kín bầu chiết đảm bảo nƣớc mƣa không ngấm 

ƣớt bầu và không bị khô khi thời tiết khô hanh. 

3.1.3.4.  Tiêu chuẩn cành chiết xuống vườn  

Sau khoảng 30 ngày khi bộ rễ đã phát triển hoàn chỉnh, rễ chuyển từ trắng 

sang màu vàng sẫm (nhận biết qua lớp nilon trắng) tiến hành bẻ cành chiết đƣa 

vào nuôi dƣỡng tại vƣờn ƣơm. 

3.2. Nuôi dƣỡng cành giống tại vƣờn ƣơm 

3.2.1. Vườn ươm 

Vƣờn ƣơm đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn ngành 04TCN-52-2002, ban hành 

kèm theo quyết định số 3588/QĐ-BNN-KHCN ngày 3 tháng 9 năm 2002 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

3.2.2. Tạo luống 

- Luống giâm cành trực tiếp: Chiều dài luống theo điều kiện cụ thể vƣờn 

ƣơm, rộng 1,2- 1,4m, cao 15- 20 cm, có rãnh thoát nƣớc giữa 2 luống rộng 40cm. 

Đất mặt luống đƣợc cuốc xới tơi xốp trộn đều với  phân chuồng hoai, liều lƣợng 

5kg/m
2 
mặt luống. 

- Luống nổi xếp bầu: Chiều dài luống theo điều kiện cụ thể vƣờn ƣơm, rộng 

1,2 - 1,4m, cao 5 -7 cm, có rãnh thoát nƣớc giữa 2 luống rộng 40cm. 

3.2.3. Giâm cành chiết 

3.2.3.1. Giâm cành chiết trực tiếp trên luống 
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Cành chiết đƣợc giâm theo rạch sâu 5 - 7 cm với cự li 20cm x 20cm (25 

cành/m
2
). Cành chiết đƣợc bóc bỏ nilon, đặt nghiêng 60

o
 trong rạch sao cho mắt 

cành phát triển sang hai bên, lấp đất và lèn chặt vừa phải. Sau khi giâm tƣới nƣớc 

5 - 8 lít/m
2
 đều trên mặt luống. 

3.2.3.2. Giâm cành chiết vào bầu 

- Thành phần hỗn hợp ruột bầu:  

+ Đất mặt hoặc tầng B :   69% 

+ Phân chuồng hoai:    30%  

+ Supe lân:      1%. 

- Vỏ bầu: Dùng túi bầu PE kích thƣớc 14 x 20cm hoặc 15 x 22cm. 

- Đóng bầu và cấy cây: Cho hỗn hợp ruột bầu vào1/3 đáy bầu, dùng tay lèn 

chặt rồi đƣa cành chiết đã bóc bỏ nilon vào bầu, đặt cành chiết nghiêng 80 - 85
0
 

trong bầu sao cho nhánh rễ phát triển sang hai bên, tiếp tục cho hỗn hợp ruột bầu 

lèn chặt đầy bầu nhƣng không đƣợc làm  vỡ bầu.  

- Xếp bầu: Bầu đƣợc xếp chặt trong luống nổi đã tạo sẵn, các hàng bầu xếp 

theo một hƣớng so le trên mặt luống, mật độ khoảng 120 bầu/m
2
. Vun đất cao 2/3 

bầu kín hai bên thành luống. Tƣới nƣớc 5 - 8 lít/m
2
 đều mặt bầu. 

3.2.4. Chăm sóc cây ươm 

- Sau khi ƣơm đảm bảo độ che bóng 60%, chiều cao giàn che 2m trên toàn 

bộ diện tích ƣơm giống. 

- Sau 30 - 40 ngày giảm độ che bóng xuống 30%, sau 60 - 70 ngày còn 15%. 

Trƣớc khi xuất vƣờn 15 - 20 ngày dỡ bỏ toàn bộ giàn che. 

- Tƣới nƣớc thƣờng xuyên đủ ẩm cho luống giâm đến khi xuất vƣờn. 

- Tiến hành làm cỏ mặt luống, đảo bầu, phá váng mặt luống, mặt bầu theo 

định kỳ 1 lần/tháng 

3.2.5. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

   - Cây con đƣợc nuôi  trong vƣờn ƣơm  3 - 4 tháng. 

- Cây con có bộ lá  phát triển,  mầu xanh tự  nhiên, bộ rễ thứ  cấp hoàn chỉnh  

- Cây con không bị sâu bệnh, dị tật thân, cành lá không dập nát. 

3.3. Kỹ thuật gây trồng 

3.3.1. Thiết kế trồng rừng 

Tiến hành khảo sát, đo đạc diện tích, lập bản đồ và dự toán chi phí theo tiêu 

chuẩn ngành 04 – TCN – 51 – 2001 về qui trình thiết kế trồng rừng đƣợc ban 

hành theo Quyết định số 516 /QĐ-BNN-KHCN ngày 18/02/2002 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 
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3.3.2. Phương thức, phương pháp và mật độ trồng 

3.3.2.1.  Phương thức trồng: Thuần loại 

3.3.2.2. Phương pháp trồng:  Trồng bằng cây con có bầu hoặc không bầu. 

3.3.2.3. Mật độ trồng:  Mật độ: 400 cây/ha. Cự ly: Cây cách cây 5m, hàng cách 

hàng 5m. 

3.3.3. Chuẩn bị đất trồng rừng: 

3.3.3.1. Xử lý thực bì: Phát trắng toàn bộ, tiến hành thu gom xác thực vật xếp theo 

đƣờng đồng mức. 

3.3.3.2. Làm đất: Theo hố. Kích thƣớc hố: 60cm x 60cm x 50cm. Khi cuốc hố để 

riêng lớp đất mặt dùng cho lấp hố sau này. 

3.3.3.3. Bố trí cây trồng:     + Trên đất dốc: Nanh sấu 

        + Trên đất bằng: Thẳng hàng 

3.3.3.4. Lấp hố và bón lót:  

- Dùng cuốc bàn bạt toàn bộ phần đất mặt (đất màu, tơi xốp) xung quanh hố 

và lớp đất mặt đã để riêng lúc cuốc hố xuống 1/2 -2/3 chiều sâu hố đào.  

- Bón lót phân hữu cơ (phân chuồng hoai hoặc phân xanh đã ủ kỹ) với liều lƣợng 

15kg - 20 kg/hố, đảo đều hỗn hợp đất - phân, sau đó lấp một lớp đất mặt (3cm) lên 

trên để tránh rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân. 

3.3.4. Thời vụ trồng 

Tại Lạng Sơn:        + Vụ xuân:      Từ tháng 2 đến tháng 3. 

            + Vụ hè thu:   Từ tháng 6 đến tháng 8 (mùa mƣa). 

Lƣu ý: Chọn những ngày có mƣa hoặc trời râm mát để trồng cây. 

3.3.5. Kỹ thuật trồng: 

- Dùng cuốc bàn tạo lỗ chính giữa hố đã đƣợc lấp bằng hỗn hợp đất-phân, độ 

sâu lỗ đảm bảo khi đặt cây giống xuống  thì mặt bầu thấp hơn mặt hố từ  4-5 cm. 

- Xé bỏ vỏ bầu PE, tránh không làm vỡ bầu đất. 

- Đặt bầu cây xuống hố trồng theo phƣơng thẳng đứng. Nơi đất dốc đặt chiều 

nghiêng của hom hƣớng theo đỉnh núi. Nơi đất bằng, đặt chiều nghiêng của hom 

theo cùng một hƣớng. 

- Tiến hành lấp đất: Ba lấp hai dận (ba lần lấp đất chỉ hai lần đầu dận chặt 

xung quanh bầu, lần 3 không dận để lớp đất mặt tơi xốp và tạo mặt hố sau khi 

trồng). Vun đất dầy 4-5 cm phủ kín mặt bầu theo hình mâm xôi. 

- Cố định cây: dùng cọc tre hoặc gỗ dài 50-70cm vót nhọn 1 đầu đóng xuống 

đất tạo với thân cây một góc 45
0
, sau đó dùng dây buộc chặt thân cây với cọc cố 

định. 
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- Phủ rơm rạ, cỏ rác quanh gốc cây trên mặt hố để giữ ẩm. 

3.4. Chăm sóc, nuôi dƣỡng và bảo vệ rừng 

3.4.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng rừng: 

3.4.1.1. Trồng dặm 

- Tiến hành trồng dặm ngay trong lần chăm sóc đầu tiên trên toàn bộ diện 

tích   trồng rừng. 

- Trồng dặm toàn bộ những cây bị chết và cây yếu không có khả năng phát 

triển. 

3.4.1.2. Chăm sóc 

- Số lần chăm sóc: Chăm sóc ba năm đầu sau khi trồng: 

+ Năm thứ nhất:   Từ 1 - 2 lần 

+ Năm thứ 2 và 3:  Từ 2 - 3 lần 

 - Nội dung chăm sóc:  

+ Phát toàn bộ dây leo, cây bụi trên toàn bộ diện tích. 

+ Rẫy cỏ, phá váng xung quanh hố trồng với đƣờng kính 1m 

3.4.1.3. Nuôi dưỡng rừng 

* Chặt tu bổ vệ sinh rừng 

Thời gian chặt từ  tháng 11 đến tháng 2 năm sau. 

- Cây để lại: Chọn những cây mẹ bánh tẻ khỏe mạnh, bố trí đều trong khóm, 

số lƣợng cây để lại 6 - 8 cây/khóm. 

- Cây chặt: Những cây già, những cây bị sâu bệnh, khóm có hiện tƣợng 

khuy.  

- Kỹ thuật chặt: Bới hở gốc những cây cần chặt, dùng dụng cụ nhƣ dao tông 

hoặc rìu chặt sát gốc. Dọn sạch cây và cành nhánh ra khỏi rừng. 

* Bón phân - Rẫy cỏ,vun gốc 

- Bón phân: Hàng năm bón hai lần kết hợp với chăm sóc.  

        Thời gian bón: 

+ Lần 1: tháng 2 đến tháng 3. 

+ Lần 2: tháng 7 đến tháng 8. 

      Khối lƣợng bón: Phân hữu cơ (phân chuồng hoai mục hoặc phân xanh đã qua 

ủ kỹ) từ 15  kg/hố. Phân NPK  0,5kg/gốc (theo tỉ lệ N-P-K là 5-10-3). Phân vi 

sinh 2kg/gốc. Phân hữu cơ nên bón toàn bộ trong lần thứ nhất; còn lƣợng phân Vi 

sinh và phân NPK chia làm 2 lần bón trong năm. 
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      Kỹ thuật bón: Dùng cuốc tạo rạch xung quanh bụi, cách cây phía ngoài của 

bụi 0,5m, độ sâu rãnh 15 - 20cm. Tiến hành bón rải đều toàn bộ phân hữu cơ, 

phân Vi sinh và phân NPK xung quanh gốc trên rãnh đã cuốc. 

- Rẫy cỏ vun gốc: Rãy sạch cỏ xung quanh khóm. Dùng cuốc vun đất tơi xốp 

lấp kín phân. Chiều cao gốc vun đến 2/3 lóng thứ nhất của cây trong khóm. Chiều 

rộng gốc vun từ  30cm - 40cm tính từ cây ngoài cùng của khóm tới mép rãnh 

ngoài của gốc vun. 

 

3.4.2. Bảo vệ rừng 

3.4.2.1. Phòng trừ  sâu bệnh hại 

Chủ yếu dùng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để phòng trừ  sâu bệnh hại. 

- Cuốc xới rộng 1m xung quanh khóm để diệt ấu trùng của sâu hại măng. 

- Chăm sóc, phát dọn định kỳ đúng mùa vụ để hạn chế các loại rệp hại thân, 

lá và bệnh rỉ sắt. 

- Trƣờng hợp có sâu cuốn lá dùng thuốc Nitox 1
o
/oo phun trên toàn bộ diện 

tích có sâu hại xuất hiện. 

3.4.2.2. Phòng cháy và chữa cháy rừng 

Áp dụng Quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông, rừng tràm và một 

số loại rừng dễ cháy khác (QPN8-86), đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 

801/QĐ ngày 26/9/1986 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển 

Nông thôn). 

3.5. Khai thác măng 

3.5.1. Thời vụ khai thác 

Măng đƣợc khai thác chính từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.  

3.5.2. Đối tượng, cường độ khai thác 

3.5.2.1. Đối tượng khai thác 

- Măng mầm: Măng đã nhú khỏi mặt đất từ 30cm - 40cm. 

- Măng ống: Măng mọc trên mặt đất cao 80cm - 100cm. 

3.5.2.2. Cường độ khai thác 

- Khai thác toàn bộ măng vụ đầu, thời điểm giữa vụ chọn 5 – 6 măng to khỏe 

bố trí đều trong khóm để lại làm cây mẹ cho năm sau. 
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3.5.3. Kỹ thuật khai thác 

- Măng mầm: Dùng cuốc bới đất hở măng hoàn toàn, dùng dụng cụ cắt tại nơi 

phình to nhất của củ măng. Tránh không phạm vào mắt măng còn lại của củ măng. 

Sau khi cắt măng dùng nƣớc vôi quyét bề mặt cắt, hoặc dùng vôi bội rắc vào mặt 

cắt để tránh sâu bệnh gây hại, sau đó lấp đất lại nhƣ ban đầu. Trƣờng hợp gặp mƣa 

sau khi cắt măng cần để lại 1 - 2 ngày mới lấp đất. 

- Măng ống: Dùng dụng cụ cắt sát mặt đất trong bụi, sau khi cắt dùng vôi bột 

rắc hoặc nƣớc vôi quyét bề mặt cắt, sau đó lấp đất lên vết cắt. 

 

 

 

 

Phụ lục 02: Danh sách và diện tích các hộ tham gia mô hình thâm 

canh tre Bát độ lấy măng có năng xuất cao 

  Tên hộ tham gia Địa chỉ Diện tích 

I Xã Thiện Tân   2,0 

1 Nguyễn Thị Tuyển Thôn Tân Châu 2,0 

II Xã Minh Sơn   4,00 

1 Nguyễn Thị Luân Thôn Bến Lƣờng 0,30 

2 Mã Thị Lý Thôn Bến Lƣờng 0,30 

3 Nguyễn Thị Hà Thôn Bến Lƣờng 0,25 

4 Nguyễn Thị Giáo Thôn Bến Lƣờng 0,30 

5 La Trần Hùng Thôn Bến Lƣờng 0,25 

6 Hoàng Thị Loan Thôn Bến Lƣờng 0,30 

7 Mạ Thị Sinh Thôn Bến Lƣờng 0,30 

8 Đỗ Thị Hải Thôn Bến Lƣờng 0,30 

9 Trần Văn Minh Thôn Bến Lƣờng 0,30 

10 Đặng Thị Tuyết Thôn Bến Lƣờng 0,33 

11 La Thị Đàm Thôn Bến Lƣờng 0,25 

12 Nguyễn Văn Thảo Thôn Bến Lƣờng 0,12 

13 Phạm Thị Dung Thôn Bến Lƣờng 0,10 

14 Lê Thị Hƣng Thôn Bến Lƣờng 0,20 

15 Nguyễn Thị Ngân Thôn Bến Lƣờng 0,25 

16 Hồ Quang Điệp Thôn Bến Lƣờng 0,15 

II Xã Quyết Thắng   9,00 

1 Giang Văn Lạng Thôn Kép I 0,48 

2 Hoàng Văn Sự Thôn Kép I 0,26 

3 Lƣơng Văn Nam Thôn Kép I 1,00 

4 Lƣơng Văn Thêm Thôn Kép I 0,42 
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5 Lý Thị Phòng Thôn Kép I 0,36 

6 Ngô Văn Tùy Thôn Kép I 0,10 

7 Lại Văn Vui Thôn Kép II 0,15 

8 Lƣơng Văn Thành Thôn Kép II 1,30 

9 Chu Văn Thành Thôn Kép III 0,08 

10 Đặng Văn Diện Thôn Kép III 0,12 

11 Hoàng Văn Vĩ Thôn Kép III 0,18 

12 Nguyễn Văn Thành Thôn Kép III 0,12 

13 Hoàng Văn Dậy Thôn Kép III 0,18 

14 Nguyễn Văn Sơn Thôn Kép III 0,08 

15 Hoàng Văn Mạc Thôn Bầm 0,30 

16 Hoàng Văn Tĩu Thôn Bầm 0,30 

17 Lƣơng Văn Bẩy Thôn Bầm 0,15 

18 Lê Văn Huỳnh Thôn Bầm 0,08 

19 Lê Văn Trƣởng Thôn Bầm 0,20 

20 Lê Văn Lớp Thôn Bầm 0,12 

21 Lƣơng Văn Cúc Thôn Bầm 0,05 

22 Lƣơng Văn Toản Thôn Bầm 0,08 

23 Luận Văn Sáng Thôn Bầm 0,18 

24 Lƣơng Văn Tọa Thôn Bầm 0,08 

25 Lƣơng Văn Thắng Thôn Bầm 0,08 

26 Lƣơng Văn Hƣớng Thôn Bầm 0,08 

27 Hoàng Văn  Thắm Thôn Bầm 0,14 

28 Lƣơng Văn Thƣợc Thôn Bầm 0,05 

29 Hoàng Văn Tƣơm Thôn Bầm 0,30 

30 Lƣơng Văn Anh Thôn Bầm 0,08 

31 Hoàng Thị Hẹn Thôn Bầm 0,08 

32 Lƣơng văn Đông Thôn Bầm 0,11 

33 Ngô Thị Lâm Thôn Bầm 0,06 

34 Luận Văn Nghiệp Thôn Rẫy 0,06 

35 Luận Văn Tiến Thôn Rẫy 0,11 

36 Hoàng văn Đề Thôn Rẫy 0,15 

37 Hoàng Văn Nghĩa Thôn Rẫy 0,15 

38 Luận Văn Liêm Thôn Rẫy 0,10 

39 Luận Văn Lý Thôn Rẫy 0,14 

40 Luận Văn Thuyết Thôn Rẫy 0,12 

41 Luận Thị Nghề Thôn Rẫy 0,10 

42 Lƣơng Thị Chăm Thôn Rẫy 0,06 

43 Hà Văn Hợp Thôn Bông 0,06 

44 Bùi Văn Lý Thôn Kép I 0,10 

45 Nguyễn Thị Xuân Thôn Kép I 0,10 

46 Lƣơng Văn Tý Thôn Kép I 0,10 



 111 

47 Vũ Thị Hải Thôn Kép II 0,20 

48 Hoàng  Văn Xoa Thôn Kép III 0,10 

  Tổng cộng   15,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03: Tỉ lệ sống trong các mô hình trồng mới từ năm 2019-2021 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Diện 

tích (ha) 

Số cây 

trồng 

(cây) 

Tỉ lệ sống theo các năm 

2019 2020 2021 

I Xã Thiện Tân 
 

3,50 1.400 96,4 95,8 95,4 

1 Nguyễn Thị Tuyển Thôn Tân Châu 0,35 140 99,3 97,9 97,9 

2 Nguyễn Văn Hữu Thôn Tân Châu 0,38 152 94,1 92,8 90,8 

3 Nông Văn Dũng Thôn Hợp Thành 1,70 680 97,8 97,4 96,9 

4 Long Văn Kim Thôn Hợp Thành 0,14 56 92,9 92,9 92,9 

5 Nông Văn Thìn Thôn Hợp Thành 0,21 84 92,9 92,9 92,9 

6 Bế Thị Pin Thôn Hợp Thành 0,14 56 96,4 96,4 96,4 

7 Sầm Văn Hồi Thôn Đồng Mạ 0,13 52 90,4 90,4 90,4 

8 Lâm Văn Hội Thôn Đồng Sinh 0,15 60 90,0 90,0 90,0 

9 Hà Văn Phong Thôn Đồng Sinh 0,30 120 98,3 96,7 96,7 

II Xã Quyết Thắng 

 

2,00 800 86,6 86,0 85,9 

1 Chu Văn Thành Thôn Kép III 0,07 28 92,9 92,9 92,9 

2 Chu Văn Bình Thôn Kép III 0,04 16 87,5 87,5 87,5 

3 Đặng Văn Diện Thôn Kép III 0,04 16 100,0 93,8 93,8 

4 Nguyễn Văn Thành Thôn Kép III 0,04 16 81,3 81,3 81,3 

5 Hoàng Văn Tĩu Thôn Bầm 0,07 28 92,9 92,9 92,9 
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6 Lƣơng Văn Cúc Thôn Bầm 0,04 16 87,5 87,5 87,5 

7 Lƣơng Văn Toản Thôn Bầm 0,04 16 100,0 93,8 93,8 

8 Lƣơng Văn Tọa Thôn Bầm 0,16 64 93,8 93,8 93,8 

9 Lƣơng Văn Nàm Thôn Bầm 0,04 16 93,8 93,8 93,8 

10 Lý Văn Hùng Thôn Trãng 0,21 84 79,8 79,8 79,8 

11 Luận Văn Nghiệp Thôn Rẫy 0,07 28 89,3 89,3 89,3 

12 Hà Văn Hợp Thôn Bông 0,36 144 85,4 85,4 85,4 

13 Phan Văn Thanh Thôn Đồng Xe 0,21 84 85,7 85,7 85,7 

14 Phan Văn Cao Thôn Đồng Xe 0,36 144 82,6 81,3 81,3 

15 Phan Văn Phú Thôn Đồng Xe 0,25 100 87,0 86,0 85,0 

III Xã Hòa Bình 

 

5,00 2.000 93,4 92,1 91,7 

1 Triệu Văn Lo Đồng Lƣơn 0,55 220 94,5 94,1 93,6 

2 Hứa Văn Thắng Đồng Lƣơn 0,17 68 95,6 95,6 95,6 

3 Triệu Duy Thanh Đồng Lƣơn 0,20 80 87,5 85,0 85,0 

4 Nguyễn Văn Có Thôn Trãng 0,36 144 94,4 89,6 89,6 

5 Long Văn Thắng Vĩnh Yên 0,22 88 94,3 94,3 93,2 

6 Phƣơng Văn Sinh Non Hƣơng 0,45 180 92,8 92,2 92,2 

7 Chu Văn Lan Non Hƣơng 1,00 400 97,0 94,8 94,0 

8 Phƣơng Văn Tý Non Hƣơng 0,15 60 93,3 93,3 93,3 

9 Phƣơng Văn Việt Non Hƣơng 0,50 200 92,5 91,5 91,0 

10 Trần Văn Nhất Non Hƣơng 0,40 160 94,4 92,5 91,9 

11 Triệu Văn Cao Đồng Lƣơn 0,3 120 90,8 90,8 90,8 

12 Triệu Văn Thiết Đồng Lƣơn 0,36 144 91,0 91,0 89,6 

13 

Phƣơng Văn 

Trƣờng Đồng Lƣơn 0,11 44 88,6 88,6 88,6 

14 Hừa Văn Pảo Đồng Lƣơn 0,11 44 84,1 84,1 84,1 

15 Triệu Văn Dƣơng Đồng Lƣơn 0,12 48 89,6 87,5 87,5 

 

Tổng cộng 3 xã 

 

10,50 4.200 93,1 92,2 91,8 
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Phụ lục 04: Quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ 
(Quy trình đề xuất) 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Quy trình kỹ thuật sơ chế và bảo quản măng tre Bát độ đƣợc xây dựng trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu bổ sung của đề tài “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm 

canh và chế biến Măng Bát Độ (Dendrocalamus latiflorus Munro) tại huyện Hữu 

Lũng” và tham khảo, kế thừa có chọn lọc của Qui phạm kỹ thuật trồng, chăm sóc 

và khai thác măng tre điềm trúc theo Tiêu chuẩn ngành số 04TCN 69-2004 và kết 

quả nghiên cứu và sản xuất có liên quan. Bản hƣớng dẫn kỹ thuật này do nhóm 

cán bộ thực hiện đề tài thực hiện và đƣợc thông qua tại Hội đồng khoa học Viện 

Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

 

PHẦN 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Nội dung 

Quy trình này hƣớng dẫn những phƣơng pháp kỹ thuật sơ chế, bảo quản 

các sản phẩm từ măng tre Bát độ. 

1.2. Mục tiêu  

Giúp các hộ dân nắm bắt đƣợc kỹ thuật sơ chế, bảo quản măng, từ đó chủ 

động phƣơng pháp sơ chế, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế 

cho các hộ trồng măng. 

1.3. Phạm vi áp dụng 
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Quy trình này đƣợc áp dụng trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn và ở những nơi có 

điều kiện tƣơng tự, đƣợc áp dụng cho tất cả các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm từ măng tre Bát độ. 

PHẦN 2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

2.1. Điều kiện nhân lực 

 Có đủ nhân lực đƣợc tập huấn về kỹ thuật sơ chế, bảo quản măng,  kỹ thuật 

sấy. 

2.2. Cơ sở vật chất 

 - Lò sấy cải tiến dung nhiệt nóng để sấy măng. 

          - Các dụng cụ cần thiết: Dao, thuổng, nồi luộc măng, chum vại. 

 - Vật tƣ, thiết bị cần thiết: túi nilong để bảo quản măng bằng hút chân 

không, máy hút chân không. 

- Nguyên liệu: Măng tƣơi. 

PHẦN 3. BẢO QUẢN VÀ SƠ CHẾ MĂNG 

3.1. Kỹ thuật bảo quản măng 

3.1.1. Kỹ thuật bảo quản măng tươi 

* Bảo quản lạnh trong tủ bảo quản ở 5
0
 C:  

- Kỹ thuật bảo quản: Rửa sạch, vệ sinh măng sạch, đóng vào túi nilong hút 

chân không hoặc túi nilong dán kín không cho hơi nƣớc thoát ra. 

- Thời gian bảo quản: 15 ngày. 

* Bảo quản măng tươi ngập hoàn toàn trong cát sạch có độ ẩm 50%: 

 - Kỹ thuật bảo quản: Vệ sinh măng sạch, đổ 1 lớp cát ẩm dày 10cm, sau đó 

xếp măng thành hàng cách nhau 2-3cm, đổ cát ẩm phủ kín măng. Hàng ngày 

kiểm tra bổ sung độ ẩm cát nếu bị khô. 

- Thời gian bảo quản: 10 ngày. 

* Bảo quản măng tươi ở điều kiện bình thường, ngâm nước 10 phút/ngày. 

- Kỹ thuật bảo quản: Vệ sinh măng sạch, mỗi ngày ngâm măng ngập trong 

nƣớc 10 phút, sau đó xếp vào chậu phủ lớp vải ẩm hoặc nilong, để nơi mát; 

tránh chỗ gió, nóng.  
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- Thời gian bảo quản: 6 ngày. 

* Bảo quản bằng quét cồn 

- Kỹ thuật bảo quản: Măng sau khi thu hoạch đƣợc quét cồn 90
o
 lên vết cắt 

và toàn bộ bẹ măng, bỏ trong túi hút chân không hoặc túi nilong kín, để ở chỗ 

râm mát.   

- Thời gian bảo quản: 6 ngày chất lƣợng măng còn đảm bảo để sử dụng. 

3.1.2. Kỹ thuật bảo quản măng luộc 

* Bảo quản lạnh trong tủ bảo quản ở 5
0
 C:  

- Kỹ thuật bảo quản: Măng tƣơi sau khi thu hoạch đƣợc bóc bỏ bẹ mo, gọt 

bỏ phần già, chỉ để lại phần măng non ăn đƣợc, luộc măng sôi trong 1 giờ, để 

nguội; sau đó đem đóng vào túi nilong hút chân không, cho vào bảo quản lạnh 

trong tủ bảo quản ở 5
0
 C. 

- Thời gian bảo quản: 9 tháng. 

* Bảo quản măng cùng nước luộc trong túi nilon hút chân không, để ở 

ngoài điều kiện thường 

- Kỹ thuật bảo quản: Măng tƣơi sau khi thu hoạch đƣợc bóc bỏ bẹ mo, gọt 

bỏ phần già, chỉ để lại phần măng non ăn đƣợc, luộc măng sôi trong 1 giờ, để 

nguội; sau đó đem đóng vào túi nilong hút chân không, để ở nhiệt độ thƣờng 

(26-30 
0
 C). 

- Thời gian bảo quản: 10 ngày. 

* Bảo quản bằng nước muối 3% 

- Kỹ thuật bảo quản: Măng sau khi thu hoạch, bóc vỏ, luộc măng sôi trong 

1 giờ, sau đó để nguội, ngâm trong nƣớc muối nồng độ 3%.  

- Thời gian bảo quản: 5 ngày (nếu hàng ngày thay nƣớc 1-2 lần thì thời 

gian giữ đƣợc hàng tháng) 

3.2. Kỹ thuật sơ chế măng  

3.2.1. Kỹ thuật sơ chế măng chua 

* Sơ chế măng chua bằng ngâm trong nước sạch:  

- Kỹ thuật sơ chế đƣợc thực hiện theo các bƣớc trong sơ đồ 01: 

 

Thu hái măng củ 

tƣơi 
Bóc bẹ Rửa sạch Thái miếng 
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Sơ đồ 01: Các bƣớc sơ chế măng chua bằng ngâm trong nƣớc sạch 

- Thời gian bảo quản: 9 tháng. Sau khi muối khoảng 10 ngày măng có mùi 

chua, thơm là có thể ăn đƣợc. Đây là phƣơng pháp làm măng chua phổ biến trong 

các hộ dân vùng miền núi phía bắc. 

* Sơ chế măng chua bằng ngâm trong nước muối 3%:  

- Kỹ thuật sơ chế đƣợc thực hiện theo các bƣớc trong sơ đồ 02: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 02: Các bƣớc sơ chế măng chua bằng ngâm trong nƣớc muối 3% 

- Thời gian bảo quản: 6 tháng. Sau khi muối khoảng 15 ngày măng có màu 

vàng, mùi chua, thơm là có thể đem chế biến ăn đƣợc. Sau 6 tháng măng chuyển 

màu sẫm, không nên sử dụng. 

* Sơ chế măng chua bằng muối khô:đây là phương pháp muối chua không 

dùng nước: 

- Kỹ thuật sơ chế măng chua bằng phương pháp muối khô được thực hiện 

theo các bước ở sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

Thu hái măng củ 

tƣơi 
Bóc bẹ Rửa sạch Thái miếng 

Ngâm nƣớc 

sạch 6 giờ 
Rửa lại bằng nƣớc sạch  

Ngâm trong nƣớc muối 

3% 

Thu hái măng củ 

tƣơi 
Bóc bẹ 

Rửa sạch, để ráo 

nƣớc 

Thái sợi mảnh 

 

Cho vào vại/lọ nén chặt, 

đậy kín nắp 
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Sơ đồ 03: Các bƣớc sơ chế măng chua bằng phƣơng pháp muối khô 

- Thời gian bảo quản: 6 tháng. Sau khi muối khoảng 20 ngày măng chuyển 

màu vàng, mùi chua, thơm là có thể đem chế biến  ăn đƣợc.  

3.2.2. Kỹ thuật sơ chế măng khô 

- Những nơi có điều kiện sân phơi và thời tiết có nắng thuận lợi có thể phơi 

trƣớc khi sấy để giảm chi phí. Hong phơi dƣới nắng 5 ngày hoặc hơn tùy điều 

kiện thời tiết, sau đó cho vào sấy ở 70
0
C trong 8 giờ liên tục, chi tiết các bƣớc sơ 

chế măng khô bằng hong phơi, sấy xem ở hình 01. 

- Trong điều kiện không thể hong phơi do thiếu sân phơi, nhân lực hoặc thời 

tiết không thuận lợi thì tiến hành sấy bằng lò sấy cải tiến ở 65-70
o
C trong 26 giờ 

(tùy theo lƣợng măng sấy trong lò mà  thời gian sấy có thể thay đổi), chi tiết các 

bƣớc sơ chế măng khô bằng lò sấy cải tiến tiếp đƣợc thể hiện ở sơ đồ 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn, phân loại 

Bóc vỏ, cắt bỏ phần già 

Luộc ở 100
 0

C, trong 1 giờ 

Ủ trong túi nilong hoặc nồi 1-2 ngày 

Chẻ măng thành miếng xếp vào phên 

Inox, cho vào lò sấy 

Sấy 

Để nguội, đóng gói trong túi nilong hút 

chân không, dán tem truy xuất nguồn 

gốc 

Sản phẩm 

Măng tƣơi 

Nhiệt độ sấy 65-70 
0
C 

Thời gian:  26 giờ 
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Sơ đồ 4: Các bƣớc sơ chế măng khô bằng lò sấy cải tiến 


