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        Lạng Sơn, ngày        tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi:    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

   

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 190/SNN-KL ngày 

07/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin 

phục vụ xây dựng Đề án phát triển Dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng 

của hệ sinh thái rừng.  

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin số liệu 

các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Biểu số 

06 - Phụ lục II (Thống kê các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp 

tiêu biểu) đính kèm công văn này. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 06: Thống kê các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp tiêu biểu 

(Kèm theo Công văn số             /SKHCN-QLKH ngày         tháng 2 năm 2023) 

 

STT Loại mô hình 

Mô tả mô hình Hiệu quả 

Ghi chú 

  Loài cây, con 

trong mô hình 

Thời gian 1 

chu kỳ sản 

xuất 

Các loại sản 

phẩm thu 

được 

Giá trị/ha  

(tỷ 

đồng/ha) 

1 

Lâm, nông kết hợp (trồng dược 

liệu, cây nông nghiệp dưới tán 

rừng) 

          

- 

Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ nhân giống và xây 

dựng mô hình trồng Sa nhân tím 

tại tỉnh Lạng Sơn 

Cây Sa nhân tím 2 - 3 năm - - 

Kết quả của đề tài là Mô hình trồng 

thử nghiệm theo dõi sinh trưởng và 

phát triển của cây phục vụ cho xây 

dựng tài liệu kỹ thuật, chưa sản xuất 

đại trà.  

- 

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị 

cây Trà Hoa Vàng  của huyện 

Đình Lập. 

Cây Trà hoa vàng  > 5 năm - - 

Mô hình trà hoa vàng hiện nay đang 

trong giai đoạn 2 - 3 năm sau trồng. 

Cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, 

phát triển, chưa cho thu hoạch. 

  

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô 

hình sản xuất cây Lan Kim Tuyến 

theo hướng hàng hóa tại huyện 

Đình Lập. 

Cây Lan Kim 

tuyến 
15 - 18 tháng  - 

 - 

  

Kết quả của đề tài là Mô hình nhân 

giống bằng phương pháp nuôi cấy mô 

tế bào và mô hình trồng thử nghiệm 

cây Lan Kim tuyến trong nhà lưới để 

từ đó, đánh giá tình hình sinh trưởng 

và phát triển của cây, phục vụ cho 

xây dựng tài liệu kỹ thuật.  

- 
Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và 

phát triển nguồn gen Lan một lá 
Cây Lan một lá 1 - 1,5 năm - - 

Đề tài đang được triển khai nghiên 

cứu, chưa đưa vào sản xuất. 

- 

Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn 

gen một số loài dược liệu quý 

hiếm, có giá trị cao (Ngũ gia bì 

Cây Lá khôi 1 năm - - 

Cây Đẳng sâm 2 năm - - 



STT Loại mô hình 

Mô tả mô hình Hiệu quả 

Ghi chú 

  Loài cây, con 

trong mô hình 

Thời gian 1 

chu kỳ sản 

xuất 

Các loại sản 

phẩm thu 

được 

Giá trị/ha  

(tỷ 

đồng/ha) 

gai, Lá khôi, Đẳng sâm, Ba kích 

tím, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Hoàng 

tinh hoa đỏ, Hoàng tinh hoa 

trắng) 

Cây Ba kích tím 3 năm - - 

Cây Bình vôi 
Tối thiểu 2 

năm 
- - 

Hà thủ ô đỏ 3 năm - - 

Hoàng tinh hoa 

đỏ 

Tối thiểu 3 

năm 
- - 

Hoàng tinh hoa 

trắng 

Tối thiểu 3 

năm 
- - 

Ngũ gia bì gai 1 năm - - 

- 

Các mô hình nghiên cứu ứng 

dụng chuyển giao kỹ thuật (thuộc 

Nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng) 

Cây trà hoa vàng  > 5 năm - - Các mô hình hiện nay đang trong giai 

đoạn chăm sóc cho cây sinh trưởng 

phát triển. Cây sa nhân tím 2 - 3 năm - - 

2 
Lâm, ngư nghiệp kết hợp (nuôi trồng 

thủy sản dưới tán rừng) 
- - - -  - 

3 
Chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán 

rừng 
- - - -  - 

4 Mô hình khác - - - -  - 
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