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NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BƯƠNG LÔNG ĐIỆN BIÊN 

(Dendrocalamus dienbienensis H.N.Nguyen & V.T.Nguyen)  

BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM CÀNH CHÉT 

Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 

Từ khóa: Bương lông 

điện biên, cành chét, 

nhân giống 

TÓM TẮT 

Bương lông điện biên là một trong những loài tre có kích thước lớn, vách 

thân dày, cứng và bền, sản phẩm từ thân tre luồng được các nhà máy chế 

biến rất ưa chuộng. Nghiên cứu nhân giống Bương lông điện biên bằng 

phương pháp giâm hom làm cơ sở để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật, tạo ra 

giống tốt, nhanh với số lượng lớn cung cấp nhân rộng diện tích là thực sự 

cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây mẹ Bương lông ở tuổi 2 và cấp 

kính > 12 - 20 cm có số mắt ngủ có triển vọng nhất (5,43 mắt ngủ/cây) và 

có số cành chét có triển vọng nhất (2,93 cành chét/cây). Tạo cành chét bằng 

phương pháp đốn ngọn đối với cây mẹ tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm cho số 

lượng cành chét có thể làm hom tốt nhất (9,0 cành/cây),. Đối với phương 

pháp ngả cây có số lượng cành chét được tạo ra có triển vọng tốt nhất với 

cây mẹ tuổi 2, cấp kính 6 - 12 cm (8,7 cành/cây). Nhân giống bằng hom 

cành chét Bương lông điện biên vào bầu nilon sử dụng thuốc kích thích 

IBA nồng độ 1.000ppm cho tỷ lệ ra rễ cao nhất (83,3%) và chất lượng rễ tốt 

nhất. 

Keywords: 
Dendrocalamus 

dienbienensis, shoot, 

propagation 

Research on propagation technique of of Dendrocalamus dienbienensis 

H.N.Nguyen & V.T.Nguyen by shoot cutting method 

Dendrocalamus dienbienensis is one of the bamboo species with large size, 

thick, hard and strong stem in Vietnam, it is very popular with the 

processing factories using products made from bamboo stem. Research on 

propagation by cuttings method as a basis for building technical guidelines, 

creating good breed, fast with large quantity to supply on large area is 

really necessary. The study results showed that 2 years old Dendrocalamus 

dienbienensis mother tree and diameter level > 12 - 20 cm had the number 

of most promising knar (5.43 knar/tree) and the most promising number of 

shoot (2.93 shoot/tree). Creating shoot by cutting the tops of 2 years old 

mother trees, > 12 - 20 cm in diameter will give the best number of shoot 

(9.0 branches/tree). For the reclining method, the number of shoot produced 

is also very promising at 2 years old mother tree, 6 - 12 cm (8.7 

branches/tree) in diameter. Propagating shoot of Dendrocalamus 

dienbienensis into nilon bag using IBA stimulant at 1,000ppm 

concentration give the highest rooting rate (83.3%) and the best root 

quality. 

 

 

 



 

 

Tạp chí KHLN 2021  Nguyễn Anh Dũng et al., 2021 (Số 1) 

4 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tre trúc là tập hợp các loài thực vật thuộc họ 

Hoà thảo (Gramineae). Theo Rao and Rao 

(1995), trên thế giới các loài tre trúc rất phong 

phú, đa dạng, có khoảng 1.250 loài tre trúc của 

75 chi, phân bố ở khắp các châu lục, trừ châu 

Âu. Châu Á có số lượng và chủng loại tre trúc 

đặc biệt phong phú với khoảng 900 loài của 

khoảng 65 chi (Rao and Rao 1995, 1999).  

Việt Nam được xác định là nằm ở trung tâm 

phân bố của tre trúc, nên rất phong phú và đa 

dạng về loài. Theo Nguyễn Hoàng Nghĩa 

(2005), Việt Nam có 216 loài tre nứa thuộc 25 

chi và có thể đến 250 loài. Nguyễn Ngọc Bình 

và Phạm Đức Tuấn (2007) đã xác định tổng 

diện tích tre các loại, kể cả rừng tự nhiên và 

rừng trồng, kể cả rừng thuần loài và hỗn loài, 

cả nước có gần 1,5 triệu ha. Trong đó, hơn 

1,4 triệu ha là rừng tự nhiên, bao gồm 800 

ngàn ha là rừng thuần loài và hơn 600 ngàn 

ha là rừng hỗn loài. Rừng trồng có gần 74 

ngàn ha, chủ yếu là trồng các loài như: Luồng 

(D.barbatus), Mai xanh (D.latiflorus), Bát độ 

và một số loài tre lấy măng khác (Nguyễn 

Huy Sơn et al., 2013). 

Bương lông điện biên (Dendrocalamus 

dienbienensis H.N.Nguyen & V.T.Nguyen) là 

một trong những loài tre có kích thước lớn, 

vách thân dày, cứng và bền ở Việt Nam, ít 

cành nhánh, khả năng cung cấp nguyên liệu 

cho công nghiệp chế biến sản phẩm rất cao 

như: ván ghép thanh, ván sàn, ép khối... Là 

loài cây có vai trò rất quan trọng đến đời sống 

của các hộ dân sống ở miền núi, đặc biệt là các 

hộ nghèo, như sử dụng vật liệu làm nhà, rào 

vườn, đan lát thủ công, sản xuất đồ mỹ nghệ..., 

đồng thời cung cấp măng dùng làm thực phẩm 

phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất 

khẩu. Tuy nhiên, việc kinh doanh cây Bương 

lông điện biên vẫn theo hướng quảng canh, 

dựa vào kinh nghiệm của người dân địa 

phương và điều kiện tự nhiên sẵn có là chính 

nên năng suất không cao như vốn có của nó. 

Đặc biệt, việc phát triển mở rộng diện tích 

trồng loài này rất khó khăn do nhân giống 

bằng gốc rất hạn chế về số lượng giống, người 

dân chưa nắm được kỹ thuật nhân giống bằng 

phương pháp chiết cành hoặc giâm hom cành 

nên số lượng giống cung cấp chưa đáp ứng 

được nhu cầu trồng rừng quy mô lớn.  

Bương lông điện biên là loài rất ít cành nhánh 

nên việc nhân giống bằng hom cành còn nhiều 

hạn chế và người dân cũng chưa nắm được kỹ 

thuật tạo hom cành chét. Mặt khác người dân 

địa phương nhận thức rằng trồng bằng giống 

gốc mới cho năng suất cao, trong khi đó nhiều 

loài tre mọc cụm khác việc nhân giống và trồng 

bằng giống cành đã đem lại hiệu quả kinh tế rất 

cao như: Luồng (Dendrocalamus barbatus), 

Mai xanh (Dendrocalamus latiflorus)... 

Để đáp ứng nhu cầu về giống với số lượng lớn 

cho công tác trồng rừng trên quy mô lớn thì 

việc nghiên cứu kỹ thuật tạo cành chét và kỹ 

thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom 

cành chét là yêu cầu cấp bách của thực tiễn sản 

xuất hiện nay. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây Bương lông điện biên tuổi 1, tuổi 2, tuổi 

3 trồng trong vườn vật liệu và các mô hình 

rừng trồng Bương lông điện biên tại Trung 

tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm 

Bắc Bộ (xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Nghiên cứu kỹ thuật chọn cây mẹ 

Về tiêu chuẩn cây mẹ chọn làm giống: là cây 

bánh tẻ, thân xanh, không bị sâu bệnh, không 

thối mắt và không ra hoa.  

Thí nghiệm ở cây mẹ tuổi 1, tuổi 2 và tuổi 3 với 

3 cấp kính khác nhau từ 6 - 12 cm, từ 12 - 20 cm 
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và > 20 cm. Điều tra thu thập số liệu cây mẹ 

có bao nhiêu cành chét triển vọng và mắt ngủ 

triển vọng trên 1 cây. 

Cành chét triển vọng là những cành đùi gà có 

đường kính từ 1 cm trở lên, ở phần 2 bên cành 

đùi gà mỗi bên có 3 mắt ngủ và có rễ khí sinh 

xung quanh đùi gà, cây mẹ không bị khuy, 

cành không sâu bệnh. 

Mắt ngủ triển vọng là những mắt ngủ nằm ở 

các mấu của đốt Bương lông điện biên, mỗi 

một mấu có một mắt ngủ, mắt ngủ không bị 

thối, không sâu bệnh, còn non, khi con người 

tác động bằng các biện pháp cơ giới như ngả 

cây, đốn ngọn thì những mắt ngủ sinh ra 

cành chét.  

2.2.2. Phương pháp tạo cành chét 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp 

ngẫu nhiên đầy đủ với 9 công thức mỗi công 

thức 3 lần lặp, mỗi lần lặp 30 cây. Các công 

thức như sau: 

CT1: Cây mẹ cấp tuổi 1, cấp kính 6 - 12 cm; 

CT2: Cây mẹ cấp tuổi 1, cấp kính 12 - 20 cm; 

CT3: Cây mẹ cấp tuổi 1, cấp kính > 20 cm; 

CT4: Cây mẹ cấp tuổi 2, cấp kính 6 - 12 cm; 

CT5: Cây mẹ cấp tuổi 2, cấp kính 12 - 20 cm; 

CT6: Cây mẹ cấp tuổi 2, cấp kính > 20 cm; 

CT7: Cây mẹ cấp tuổi 3, cấp kính 6 - 12 cm; 

CT8: Cây mẹ cấp tuổi 3, cấp kính 12 - 20 cm; 

CT9: Cây mẹ cấp tuổi 3, cấp kính > 20 cm. 

- Với 9 công thức thí nghiệm như trên sử dụng 

3 phương pháp khác nhau để tạo cành chét 

Bương lông điện biên: 

+ Phương pháp 1 (PP1): Thí nghiệm đốn ngọn. 

+ Phương pháp 2 (PP2): Thí nghiệm ngả cây. 

+ Phương pháp 3 (PP3) - Đối chứng: Để cây 

phát triển bình thường. 

- Cách tiến hành:  

+ Đốn ngọn: Dùng cưa cắt ngọn cây ở vị trí 

3/4 chiều cao cây tính từ dưới gốc lên sau đó 

dùng túi nilon buộc che ngọn. 

+ Ngả cây: Dùng dao sắc bập vào thân cây ở 

độ cao 0,5 - 0,7 m, mở miệng 2/3 thân cây sao 

cho mắt ngủ nằm ngang ở hai phía. 

+ Đối chứng: Để cây phát triển bình thường, 

không tác động cơ giới vào cây. 

- Thu thập số liệu: Theo dõi chu kỳ 15 

ngày/lần xác định số lượng cành chét được tạo 

ra và số lượng chét có thể làm hom. 

2.2.3. Phương pháp giâm hom cành chét vào 

bầu nilon 

Chọn những cành chét đạt tiêu chuẩn, dùng dao 

sắc hoặc cưa tách cành chét ra khỏi cây mẹ, cắt 

bớt phần ngọn chét chỉ để lại 2 - 3 lóng, bóc bỏ 

phần mo còn tồn tại, cắt ngắn rễ khí sinh ở gốc 

cành, vệ sinh sạch sẽ và đem ngâm xử lý nấm 

bằng KMn04 0,1% hoặc VibenC 0,03% trong 

thời gian 15 phút sau đó để ráo.  

Ngâm phần đùi gà cành chét vào dung dịch 

thuốc kích thích ra rễ IBA trong 8 giờ theo các 

công thức với các nồng độ như sau: 

CT1: 250 ppm;  

CT2: 500 ppm; 

CT3: 750 ppm;  

CT4: 1.000 ppm;  

CT5: 1.500 ppm;  

CT6: đối chứng CT6 (không sử dụng thuốc). 

Mỗi công thức tiến hành thí nghiệm cho 3 lần 

lặp, mỗi lần lặp 30 hom. 

Sau đó giâm vào bầu nilon: Vỏ bầu làm bằng 

P.E, kích thước 20  25 cm hoặc 25  30 cm, 

bầu có đáy, đục lỗ xung quanh. Thành phần 

ruột bầu gồm 84% đất thịt nhẹ + 15% phân 

chuồng hoai + 1% phân NPK (5:10:3 trộn đều. 

Khi cho hỗn hợp ruột bầu vào bầu chú ý chỉ 

cho đến 1/3 chiều cao của bầu, sau đó lèn chặt 

rồi cho hom cành vào bầu, tiếp tục cho đất đã 

trộn phân đến 3/4 bầu rồi lèn chặt, tiếp tục cho 

hỗn hợp vào đầy đến miệng bầu, không lèn 

chặt phần ruột bầu phía trên. Bầu đặt cách 

nhau 10 cm, phủ đất kín đến 3/4 chiều cao của 
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bầu, tưới nước, phủ cỏ. Làm giàn che cao 2 - 

2,5 m so với mặt luống. Thường xuyên chăm 

sóc cây giâm như: tưới nước, làm cỏ, phá 

váng, bón thúc và phòng trừ sâu bệnh hại.  

Thu thập số liệu các chỉ tiêu theo dõi là tỷ lệ ra 

rễ, tỷ lệ sống.  

Từ ngày thứ 20 kiểm tra ngẫu nhiên mỗi công 

thức 3 hom để xác định thời gian bắt đầu ra rễ.  

Theo dõi kết quả định kỳ 10 ngày/lần. Thời 

gian theo dõi đến khi tỷ lệ ra rễ ổn định. 

2.2.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích 

số liệu  

Các kết quả theo dõi, đo đếm được xử lý bằng 

phần mềm Excel, SPSS.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu kỹ thuật chọn cây mẹ 

Bương lông điện biên có triển vọng để tạo 

cành chét 

3.1.1. Lựa chọn các bụi Bương lông điện biên 

Từ kết quả điều tra rừng Bương lông điện biên 

tại huyện Thanh Ba và huyện Đoan Hùng tỉnh 

Phú Thọ, tiến hành lựa chọn các bụi vượt trội 

về đường kính và chiều cao thân khí để lấy vật 

liệu giống, các bụi lấy vật liệu giống phải đảm 

bảo các cây sinh trưởng từ trung bình trở lên, 

không bị sâu bệnh và không bị khuy. Kết quả 

lựa chọn các bụi Bương lông điện biên được 

thể hiện ở bảng 1 như sau: 

Bảng 1. Các bụi Bương lông điện biên có chất lượng tốt  

TT Kí hiệu bụi Xã, huyện Số cây 
D05 

(cm) 
Hvn 
(m) 

D05 max 
(cm) 

Hvn max 
(m) 

1 TB01 Xã Đại An, huyện Thanh Ba 13 13,2 15,8 17,0 20,0 

2 TB02 Xã Đại An, huyện Thanh Ba 19 13,9 15,2 22,3 19,5 

3 ĐH01 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 19 14,5 15,8 21,1 18,5 

4 ĐH02 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 22 13,7 15,1 18,7 17,5 

5 ĐH03 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 13 11,2 12,7 19,0 16,5 

6 ĐH04 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 16 15,4 16,4 23,6 20,5 

7 ĐH05 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 26 14,8 14,2 20,5 16,5 

8 ĐH06 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 19 11,3 13,6 17,0 17,5 

9 ĐH07 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 21 14,5 15,0 22,5 17,5 

10 ĐH08 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 15 11,8 15,4 16,2 16,5 

11 ĐH09 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 10 12,1 14,4 16,0 17,5 

12 ĐH10 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 21 15,4 17,2 23,5 21,0 

13 ĐH11 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 13 15,8 17,4 21,5 18,5 

14 ĐH12 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 18 13,0 16,4 16,7 17,0 

15 ĐH13 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 17 15,0 17,0 22,2 19,0 

16 ĐH14 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 22 12,4 17,2 16,5 19,0 

17 ĐH15 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 20 14,9 16,2 20,8 18,5 

18 ĐH16 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 22 14,0 15,3 17,6 18,5 

19 ĐH17 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 19 13,2 15,6 18,2 17,5 

20 ĐH18 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 25 10,7 13,2 18,5 16,5 

21 ĐH19 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 22 16,9 15,9 23,1 19,5 

22 ĐH20 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 15 13,4 15,6 17,7 18,0 

23 ĐH21 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 18 16,5 16,4 21,2 17,0 

24 ĐH22 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 14 10,0 11,0 16,7 17,0 

25 ĐH23 Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng 22 13,4 15,2 21,0 19,0 
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Dựa trên kết quả điều tra sinh trưởng của 

Bương lông điện biên đã chọn được 25 bụi 

Bương lông điện biên có chất lượng tốt trên 

địa bàn 2 xã của 2 huyện thuộc tỉnh Phú Thọ. 

Các bụi Bương lông điện biên được lựa chọn 

có số cây từ 10 - 26 cây/bụi, đường kính trung 

bình 10,0 - 16,9 cm; chiều cao từ 11,0 - 17,4m. 

Đường kính cây lớn nhất của các bụi lựa chọn 

từ 16,0 - 23,6 cm, chiều cao từ 16,5 - 21,0 m.  

3.1.2. Kỹ thuật chọn cây mẹ Bương lông điện 

biên có triển vọng để tạo cành chét 

Cây mẹ Bương lông điện biên là cây được lựa 

chọn từ các bụi Bương lông có chất lượng tốt 

để tạo ra các cành chét để nhân giống phục vụ 

trồng rừng. Trong thực tiễn, Bương lông điện 

biên rất ít cành chét, do đó phải lựa chọn cây 

mẹ có chất lượng tốt để tạo ra các cành chét. 

Kết quả điều tra lựa chọn cây mẹ theo cấp kính 

được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả điều tra lựa chọn cây mẹ theo cấp kính 

Tuổi cây mẹ 
Cấp kính  

(cm) 
Số cây  
(cây) 

Số mắt ngủ có triển vọng  
TB/cây (mắt ngủ) 

Số cành chét có triển vọng 
TB/cây (cành) 

1 

6 - 12 30 5,01
abc 

2,13
c 

 > 12 - 20 30 5,25
ab 

2,40
b 

 > 20 30 4,71
c 

1,87
c 

2 

6 - 12 30 4,65
c 

2,37
c 

 > 12 - 20 30 5,43
a 

2,93
a 

 > 20 30 4,89
bc 

2,33
c 

3 

6 - 12 30 4,03
de 

1,27
e 

 > 12 - 20 30 4,33
d 

1,70
d 

 > 20 30 3,77
e 

1,27
e 

Trung bình   4,67 2,03 

Sig.   0,00 0,00 

 

Qua bảng 2 cho thấy:  

Về số mắt ngủ có triển vọng: Cây mẹ 1 tuổi, 

cấp kính > 12 - 20 cm số mắt ngủ có triển 

vọng cao nhất là 5,25 mắt ngủ/cây, cấp kính 6 

- 12 cm là 5,01 mắt ngủ/cây và thấp nhất là 

cấp kính > 20 cm là 4,71 mắt ngủ/cây. Cây mẹ 

tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm số mắt ngủ có 

triển vọng cao nhất là 5,43 mắt ngủ/cây, cấp 

kính > 20 cm là 4,89 mắt ngủ/cây và thấp 

nhất là cấp kính 6 - 12 cm là 4,65 mắt 

ngủ/cây. Cây mẹ 3 tuổi số mắt ngủ có triển 

vọng thấp nhất. Số mắt ngủ có triển vọng cao 

nhất là cây mẹ tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm. 

Về số cành chét có triển vọng: Cây mẹ 1 tuổi, 

cấp kính > 12 - 20 cm, số cành chét có triển 

vọng cao nhất là 2,4 cành/cây, tiếp đến cấp 

kính 6 - 12 cm là 2,13 cành/cây và thấp nhất là 

cấp kính > 20 cm là 1,87 cành/cây. Cây mẹ 

tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm số cành chét có 

triển vọng cao nhất là 2,93 cành/cây, tiếp đến 

6 - 12 cm là 2,37 cành/cây và thấp nhất là cấp 

kính > 20 cm là 2,33 cành/cây. Cây mẹ tuổi 3 số 

cành chét có triển vọng rất thấp. Do cây già ít có 

khả năng ra cành chét. Số cành chét có triển 

vọng nhất là cây mẹ tuổi 2 cấp kính > 12 - 20 cm. 

Số cành chét có triển vọng trung bình của tuổi 

cây mẹ và cấp kính là 2,03 cành/cây cho thấy 

cây Bương lông điện biên khả năng ra cành 

chét rất ít. 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy:  

- Về số mắt ngủ có triển vọng: Ở tuổi cây mẹ 

khác nhau và ở cấp kính khác nhau thì số 

mắt ngủ có triển vọng có sự sai khác rõ rệt 
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(Sig. = 0,000 < 0,05). Theo tiêu chuẩn Duncan, 

so sánh giữa tuổi cây mẹ chia làm 2 nhóm, 

cây mẹ tuổi 1 và tuổi 2 nhóm tốt nhất, tốt 

nhất là cây mẹ tuổi 2. So sánh giữa cấp kính 

chia làm 2 nhóm, cấp kính > 12 - 20 cm 

nhóm tốt nhất. So sánh giữa tuổi cây mẹ và 

cấp kính chia làm 5 nhóm, nhóm tốt nhất là 

cây mẹ tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm, cây mẹ 

tuổi 1, cấp kính > 12 - 20 cm và cây mẹ tuổi 

1, cấp kính 6 - 12 cm, nhóm kém nhất là cây 

mẹ tuổi 3, cấp kính 6 - 12 cm và cây mẹ tuổi 

3, cấp kính > 20 cm. 

- Về số cành chét có triển vọng: Cũng giống 

với số mắt ngủ có triển vọng, ở tuổi cây mẹ 

khác nhau và ở các cấp kính khác nhau thì số 

cành chét có triển vọng có sự khác nhau rõ rệt 

(Sig. = 0,000 < 0,05). Theo tiêu chuẩn Duncan, 

so sánh giữa tuổi cây mẹ chia làm 2 nhóm, cây 

mẹ tuổi 1 và tuổi 2 nhóm tốt nhất, số cành chét 

có triển vọng nhất cây mẹ tuổi 2. So sánh giữa 

cấp kính chia làm 2 nhóm, cấp kính > 12 - 20 cm 

nhóm tốt nhất. So sánh giữa tuổi cây mẹ và 

cấp kính chia làm 5 nhóm, nhóm tốt nhất là 

cây mẹ tuổi 2, cấp kính > 12 - 20 cm, nhóm 

kém nhất là cây mẹ tuổi 3, cấp kính 6 - 12 cm 

và cây mẹ tuổi 3, cấp kính > 20 cm. 

Như vậy, cây mẹ tuổi 2 và cấp kính > 12 - 20 cm 

có số mắt ngủ có triển vọng nhất (5,43 mắt 

ngủ/cây) và có số cành chét có triển vọng nhất 

(2,93 cành/cây). 

3.2. Kỹ thuật tạo cành chét 

Kỹ thuật tạo cành chét Bương lông điện biên 

là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng. 

Bương lông điện biên là loài cây có thân khí 

sinh lớn, số lượng cành đùi gà ít, phân cành 

cao, do vậy tiến hành các thí nghiệm đốn 

ngọn, thí nghiệm ngả cây để xác định lượng 

cành chét (cành đùi gà) tạo ra so với đối 

chứng. Kết quả các thí nghiệm tạo cành chét 

được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Thí nghiệm tạo cành chét 

Công 

 thức  

thí  

nghiệm 

PP1: TN đốn ngọn PP2: TN ngả cây PP3: Đối chứng Trung bình 

Số 

cây 

TN 

(cây) 

Số cành 

chét 

được 

tạo ra 

TB/cây 

(cành) 

Số cành 

chét có 

thể làm 

hom 

TB/cây 

(cành) 

Số 

cây 

TN 

(cây) 

Số cành 

chét 

được 

tạo ra 

TB/cây 

(cành) 

Số cành 

chét có 

thể làm 

hom 

TB/cây 

(cành) 

Số 

cây 

TN 

(cây) 

Số cành 

chét 

được 

tạo ra 

TB/cây 

(cành) 

Số cành 

chét có 

thể làm 

hom 

TB/cây 

(cành) 

Số cành 

chét 

được 

tạo ra 

TB/cây 

(cành) 

Số cành 

chét có 

thể làm 

hom 

TB/cây 

(cành) 

CT1 30 5,97 4,67 30 7,97 3,73 30 2,13 1,43 5,36
c 

3,28
c 

CT2 30 7,87 7,20 30 7,80 3,93 30 2,40 1,50 6,02
b 

4,21
b 

CT3 30 5,77 4,47 30 5,97 2,93 30 1,87 1,13 4,54
d 

2,84
c,d 

CT4 30 8,27 7,57 30 8,70 4,73 30 2,37 1,57 6,45
a 

4,62
ab 

CT5 30 9,00 8,37 30 8,60 4,43 30 2,93 2,10 6,84
a 

4,97
a 

CT6 30 5,20 4,23 30 5,33 2,43 30 2,33 1,37 4,29
d 

2,68
d 

CT7 30 3,67 3,00 30 3,97 1,93 30 1,27 0,80 2,97
ef 

1,91
e 

CT8 30 4,17 3,13 30 4,30 2,27 30 1,70 1,07 3,39
e 

2,16
e 

CT9 30 3,20 2,20 30 3,27 1,40 30 1,27 0,60 2,58
f 

1,40
f 

TB  5,90
a 

4,98
a 

  6,21
b 

3,09
b 

  2,03
c 

1,29
c 

4,71 3,12 

Sig.  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00   

 

Qua bảng 3 cho thấy:  

Số cành chét được tạo ra: Ở phương pháp PP1 

dao động từ 3,2 - 9,0 cành chét, cao nhất là 

công thức CT5 đạt 9,0 cành/cây, thấp nhất 

công thức CT9 chỉ đạt 3,2 cành/cây. Số cành 

chét được tạo ra ở phương pháp PP2 dao động 
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từ 3,27 - 8,7 cành chét, cao nhất là công thức 

CT4 đạt 8,7 cành/cây, thấp nhất công thức 

CT9 chỉ đạt 3,27 cành/cây. Số cành chét được 

tạo ra ở phương pháp PP3 dao động từ 1,27 - 

2,93 cành chét, cao nhất là công thức CT5 đạt 

2,93 cành/cây, thấp nhất công thức CT7 và 

CT9 chỉ đạt 1,27 cành/cây. 

Trong 3 phương pháp thì cành chét ra nhiều 

nhất ở phương pháp PP2 trung bình là 6,21 

cành/cây; tiếp đến là phương pháp PP1 trung 

bình là 5,9 cành/cây và thấp nhất phương pháp 

PP3 trung bình là 2,03 cành/cây). 

Số cành chét có thể làm hom: Ở phương pháp 

PP1 dao động trung bình từ 2,2 - 8,37 

cành/cây, cao nhất là công thức CT5 đạt 8,37 

cành/cây, thấp nhất công thức CT9 chỉ đạt 2,2 

cành/cây. Số cành chét có thể làm hom ở 

phương pháp PP2 dao động trung bình từ 1,4 - 

4,73 cành/cây, cao nhất là công thức CT5 đạt 

4,73 cành/cây, thấp nhất công thức CT9 chỉ 

đạt 1,4 cành/cây. Số cành chét có thể làm hom 

ở phương pháp PP3 dao động trung bình từ 0,6 

- 2,1 cành/cây, cao nhất là công thức CT5 đạt 

2,1 cành/cây, thấp nhất công thức CT9 chỉ đạt 

0,6 cành/cây. 

Trong 3 công thức thí nghiệm thì số cành chét 

có thể làm hom nhiều nhất ở phương pháp PP1 

trung bình là 4,98 cành/cây; tiếp đến là 

phương pháp PP2 trung bình là 3,09 cành/cây 

và thấp nhất phương pháp PP3 trung bình là 

1,29 cành/cây. 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy:  

Số cành chét tạo ra của các công thức thí 

nghiệm khác nhau, phương pháp thí nghiệm 

khác nhau số cành chét được tạo ra có sự khác 

nhau rõ rệt (Sig. = 0,01 < 0,05). Theo tiêu 

chuẩn Duncan, so sánh giữa các công thức thí 

nghiệm chia làm 6 nhóm, công thức CT5, CT4 

thuộc nhóm tốt nhất, công thức CT7, CT9 

thuộc nhóm cho ra ít cành chét nhất. Cho ra 

nhiều cành chét nhất là công thức CT5. So 

sánh giữa các phương pháp thí nghiệm chia 

làm 3 nhóm, phương pháp PP2 là tốt nhất cho 

ra nhiều cành chét nhất, phương pháp PP3 cho 

cành chét ít nhất. 

Số cành chét có thể làm hom của các công 

thức thí nghiệm khác nhau, phương pháp thí 

nghiệm khác nhau số cành chét được tạo ra có 

sự khác nhau rõ rệt (Sig. = 0,00 < 0,05). Theo 

tiêu chuẩn Duncan, so sánh giữa các công thức 

thí nghiệm chia làm 6 nhóm, công thức CT5, 

CT4 thuộc nhóm tốt nhất, công thức CT9 

thuộc nhóm thấp nhất. Số cành chét có thể làm 

hom tốt nhất là công thức CT5. So sánh giữa 

các phương pháp thí nghiệm chia làm 3 nhóm, 

phương pháp PP2 là tốt nhất số cành chét có 

thể làm hom nhiều nhất, phương pháp PP3 số 

cành chét có thể làm hom ít nhất. 

Như vậy, kết quả phân tích cho thấy số lượng 

cành chét có thể làm hom ở thí nghiệm đốn ngọn 

đối với cây mẹ tuổi 2 và cấp kính > 12 - 20 cm 

có triển vọng nhất. Trong thực tế sản xuất lựa 

chọn phương pháp đốn ngọn để tạo cành chét 

cho cây Bương lông điện biên sẽ cho hệ số 

nhân giống rất cao. Đối với thí nghiệm ngả 

cây, số lượng cành chét được tạo ra cũng rất có 

triển vọng nhưng do cây mẹ Bương lông điện 

biên có đường kính lớn nên khi ngả cây không 

đủ chất dinh dưỡng nuôi cây và cành chét, do 

vậy số lượng cành chét có thể làm hom ít. 

Phương pháp ngả cây tạo cành chét chỉ áp 

dụng với những cây mẹ Bương lông điện biên 

cấp kính 6 - 12 cm. 

3.3. Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cành 

chét vào bầu nilon 

Các thí nghiệm giâm hom cành chét được thực 

hiện với loại thuốc kích thích sinh trưởng IBA 

ở các loại nồng độ khác nhau để đánh giá ảnh 

hưởng của chúng tới khả năng ra rễ của cành 

chét Bương lông điện biên. Bảng 4 dưới đây là 

kết quả theo dõi tỷ lệ ra rễ của Bương lông 

điện biên. 
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Bảng 4. Tỷ lệ ra rễ hom cành chét vào bầu nilon 

Công thức 
thí nghiệm 

Số hom 
thí nghiệm 

(hom) 

Ngày bắt đầu và tỷ lệ ra rễ Tỷ lệ ra rễ (%) 

Ngày 
Số hom ra rễ 

(hom) 
Tỷ lệ 
(%) 

30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 

CT1 90 26 9 10,0 20,0 40,0 73,3 73,3 73,3 

CT2 90 30 9 10,0 10,0 33,3 66,7 70,0 70,0 

CT3 90 26 6 6,7 10,0 40,0 73,3 80,0 80,0 

CT4 90 25 12 13,3 16,7 50,0 76,7 83,3 83,3 

CT5 90 27 8 8,9 12,2 44,4 61,1 72,2 73,3 

CT6 90 35 4 3,3 0 26,7 46,7 53,3 54,4 

 

Từ bảng 4 cho thấy: 

- Về thời gian ra rễ:  

+ Thời gian bắt đầu ra rễ của hom cành chét 

khá muộn từ 25 - 35 ngày, đối với mỗi loại 

nồng độ khác nhau thì thời gian bắt đầu ra rễ là 

khác nhau. Thời gian ra rễ của công thức CT4 

là sớm nhất (25 ngày), công thức CT1, CT2, 

CT3, CT5 thời gian ra rễ chậm hơn và chậm 

nhất là công thức đối chứng CT6 (35 ngày). 

+ Thời gian kết thúc ra rễ của hom cành chét 

muộn, trung bình 60 ngày (2 tháng) các hom 

cành mới kết thúc ra rễ. 

- Tỷ lệ ra rễ của các công thức thí nghiệm: 

Sau 60 ngày, tỷ lệ ra rễ của các công thức thí 

nghiệm ổn định từ 53,3 - 83,3%. Cao nhất là 

công thức CT4 đạt 83,3%, tiếp đến là công 

thức CT3 là 80%, công thức CT1, CT5 và 

CT2 đạt tương ứng là 73,3%, 72,2% và 70%, 

thấp nhất là công thức CT6 là 53,3%. Kết quả 

phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ ra rễ của các 

công thức thí nghiệm có sự sai khác rõ rệt 

(Sig. = 0,001 < 0,05). Công thức CT4 có tỷ lệ 

ra rễ tốt nhất.  

Như vậy, Hom cành chét Bương lông điện 

biên có tỷ lệ ra rễ khá cao và thời gian bắt đầu 

ra rễ và thời gian kết thúc ra rễ kéo dài, công 

thức thí nghiệm CT4 sử dụng thuốc kích thích 

IBA 1.000ppm cho thời gian ra rễ sớm nhất và 

tỷ lệ ra rễ cao nhất. 

Về chất lượng rễ của hom cành chét phản ánh 

khả năng thích nghi cũng như sức sống của 

cành hom với môi trường và các nhân tố tác 

động như nồng độ chất kích thích và hỗn hợp 

ruột bầu, chất lượng rễ được thể hiện thông 

qua số lượng rễ/hom và chiều dài rễ. Kết quả 

theo dõi về chất lượng rễ trong các công thức 

thí nghiệm được thể hiện trong bảng 5: 

Bảng 5. Kết quả theo dõi chất lượng rễ của hom cành chét 

Công thức Tỷ lệ ra rễ (%) Số chồi TB/hom Số rễ TB/hom Chiều dài rễ TB (cm) 

CT1 73,3 3,6 9,2 7,2 

CT2 70,0 4,1 9,5 9,5 

CT3 80,0 5,2 11,6 12,3 

CT4 83,3 5,8 13,8 12,5 

CT5 72,2 4,9 10,3 11,1 

CT6 53,3 2,7 8,1 6,5 

Trung bình 72,02 4,4 10,4 9,9 

Sig. 0,001 0,00 0,00 0,00 
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Qua bảng 5 cho thấy: 

- Về số lượng chồi: Số lượng chồi của các 

công thức thí nghiệm từ 2,7 đến 5,8 chồi, cao 

nhất ở công thức CT4 đạt 5,8 chồi/hom, thấp 

nhất ở công thức CT6 (đối chứng) 2,7 

chồi/hom. Kết quả phân tích thống kê cho thấy 

có sự sai khác rõ rệt giữa các công thức thí 

nghiệm (Sig. = 0,000 < 0,05), công thức CT4 

có số lượng chồi tốt nhất và kém nhất ở công 

thức đối chứng CT6. 

- Về số lượng rễ: Số lượng rễ các công thức 

dao động từ 8,1 - 13,8 rễ/hom, cao nhất ở CT4, 

thấp nhất ở CT6. Phân tích thống kê cho thấy 

có sự sai khác rõ rệt giữa các công thức thí 

nghiệm (Sig. = 0,000 < 0,05), tốt nhất là 

công thức CT4, sau đến các công thức CT3, 

CT5, CT1, CT2 và kém nhất ở công thức đối 

chứng CT6.  

- Về chiều dài rễ: Công thức CT4 có chiều dài 

rễ cao nhất là 12,5 cm, sau đến công thức 

CT3, CT5, CT2, CT1 và thấp nhất ở CT6 là 

6,5 cm. Phân tích thống kê cho thấy có sự sai 

khác rõ rệt giữa các công thức thí nghiệm 

(Sig. = 0,000 < 0,05), tốt nhất công thức CT4 

và kém nhất ở công thức đối chứng CT6. 

Như vậy, trong các công thức thí nghiệm thì 

chất lượng rễ của hom cành chét có sử dụng 

thuốc kích thích tốt hơn so với hom cành 

chét không dùng thuốc, công thức CT4 

(thuốc IBA nồng độ 1.000ppm) cho chất 

lượng rễ tốt nhất. 

IV. KẾT LUẬN 

- Bương lông điện biên trong thực tiễn có rất ít 

cành chét, cây mẹ tuổi 2 và cấp kính > 12 - 20 cm 

có số mắt ngủ có triển vọng nhất (5,43 mắt 

ngủ/cây) và có số cành chét có triển vọng nhất 

(2,93 cành/cây). 

- Kỹ thuật tạo cành chét bằng phương pháp đốn 

ngọn đối với cây mẹ tuổi 2 cấp kính > 12 - 20 cm 

cho số lượng cành chét làm hom tốt nhất 

(9,0 cành/cây). Thí nghiệm tạo cành chét bằng 

phương pháp ngả cây đối với cây mẹ tuổi 2 

cấp kính 6 - 12 cm cũng cho số lượng cành 

chét khá tốt (8,7 cành/cây).  

- Nhân giống Bương lông điện biên bằng giâm 

hom cành chét trực tiếp vào bầu nilon có sử 

dụng thuốc kích thích IBA nồng độ 1.000 ppm 

ngâm trong 8 giờ cho tỷ lệ ra rễ cao nhất 

(83,3%) và cho chất lượng rễ tốt nhất. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI VẬT LIỆU GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG RỪNG TRỒNG KEO LAI  

TẠI ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC 

Trần Đức Thành,
 
Vũ Đình Hưởng, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Cơ Thành,  

Ninh Văn Tuấn, Phạm Thị Mận, Hồ Tố Việt
 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ 

Từ khóa: keo lai, 

cây hom, mô, năng 

suất, sinh trưởng 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng rừng trồng từ các loại vật liệu giống trồng rừng (cây từ nuôi cấy mô 

và cây hom). Thí nghiệm đa nhân tố được thực hiện tại Đồng Phú - Bình 

Phước, trong đó cây hom từ vườn vật liệu tuổi 2 và tuổi 4 và từ vị trí cắt 

hom khác nhau (vị trí hướng dương và vị trí cành) của 2 dòng keo lai AH7 

và BV10. Kết quả nghiên cứu tại giai đoạn 36 tháng tuổi cho thấy rừng 

trồng keo lai có nguồn gốc từ mô và hom hướng dương của vườn vật liệu 2 

tuổi có có năng suất, chất lượng rừng và hình dáng thân là tương đương 

nhau, khả năng chống chịu bệnh của cây mô là tốt hơn so với cây hom; 

rừng trồng keo lai từ cây hom vườn vật liệu 2 tuổi có năng suất, chất lượng, 

hình dáng thân và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn so với rừng trồng từ 

cây hom vườn vật liệu 4 tuổi; rừng trồng keo lai từ cây hom vị trí hướng 

dương có năng suất, chất lượng, hình dáng thân và khả năng chống chịu 

bệnh tốt hơn so với rừng trồng từ cây hom cành la; rừng trồng keo lai dòng 

BV10 có năng suất và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn, có thân cong hơn, 

số lượng cành đường kính ≥ 2 cm trong khoảng độ cao 0 - 4 m và đường 

kính cành là cao hơn so với dòng AH7. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy để 

tiết kiệm kinh phí khi trồng rừng keo lai trên quy mô lớn, có thể lựa chọn 

cây hom từ vườn vật liệu 2 tuổi thay cho cây mô, chỉ sử dụng hom hướng 

dương và lấy hom từ vườn vật liệu không quá 3 tuổi để sản xuất cây giống 

trồng rừng. 

Keywords: Rooted 

cutting, acacia 

hybrid, tissue culture 

plantlet, 

productivity, growths 

Effects of planting materials on tree growth, productivity and quality 

of the acacia hybrid plantation in Dong Phu - Binh Phuoc 

This study was conducted to understand the impact of planting materials 

(tissue culture plantlet and rooted cutting from different ages and cutting 

positions of hedge orchard) to tree growth, productivity and quality of the 

acacia hybrid plantation. A trial in Dong Phu - Binh Phuoc had a factorial 

combination of clones (AH1, BV10), tissue culture plantlet, rooted cutting 

from age two and age four years and cutting branche positions (sun-facing 

direction and horisontal direction). The early results showed that at 36 

months after planting there were no significant differences between tissue 

culture plantlet, sun-facing direction rooted cutting from age two years in 

stand productivity and quality except disease tolerance of tissue culture 

plantlet was greater than rooted cutting. Rooted cutting from age two years 

of hedge orchard significantly increased tree growth, productivity and 
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quality of plantations that compared to its four years of hedge orchard. Tree 

growth, productivity and quality of plantations by using sun-facing 

direction rooted cutting was significantly higher than that of using 

horisontal direction branches. Plantation productivity of clone BV10 was 

significantly greater than its clone AH7 but plantation quality of clone 

BV10 was significantly lower than AH7 due to number of diameter 

branches ≥ 2 cm in BV10 was higher than that of AH7. It suggests that 

when planting acacia hybrid with high scale we should use sun-facing 

direction rooted cutting from age two years of hedge orchard rather use 

tissue culture plantlet material and age of hedge orchards has no more than 

three years of age. 

       

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Keo lai (acacia hybrid) là giống keo lai giữa 

Keo tai tượng và Keo lá tràm (Acacia mangium 

 Acacia auriculiformis) đang được sử dụng 

rộng rãi trong trồng rừng ở nước ta. Theo số 

liệu VNForest đến năm 2019, tổng diện tích 

rừng trồng keo tại Việt Nam có khoảng 2 triệu 

hecta, trong đó keo lai chiểm khoảng 70% 

(VNForest, 2019). Riêng vùng Đông Nam Bộ, 

với tổng diện tích trồng rừng năm 2019 khoảng 

200.000 ha, diện tích trồng keo lai chiếm 50% 

(MARD, 2019) và có 10 dòng keo lai được 

trồng phổ biến trong đó có hai dòng AH7 và 

BV10 (Phạm Văn Bốn, 2018). 

Hiện nay, cây giống keo lai sử dụng để trồng 

rừng chủ yếu được sản xuất theo hai phương 

pháp giâm hom và nuôi cấy mô. Trong Đề án 

tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng 

giống cây lâm nghiệp của Bộ NN&PTNT năm 

2019 đã cho rằng một trong những giải pháp 

nâng cao chất lượng giống đó là trồng rừng 

bằng các giống chất lượng có nguồn gốc từ cây 

mô và hom. Trong khi đó việc lựa chọn cây con 

có nguồn gốc từ hom hay mô để trồng rừng cho 

năng suất tốt hơn vẫn còn thiếu cơ sở khoa học 

để xác định. Bên cạnh đó theo khuyến cáo của 

Bộ NN&PTNT khi sản xuất cây keo lai bằng 

phương pháp giâm hom thì chỉ nên cắt hom từ 

vườn vật liệu cây đầu dòng không quá 3 tuổi 

tính kể từ khi trồng (TCVN 8760 - 1:2017), 

nhưng trên thực tế sản xuất tại vùng Đông Nam 

Bộ, nhiều cơ sở sản xuất cây giống keo lai vẫn 

sử dụng hom tại vườn vật liệu 4 - 5 tuổi, cá biệt 

có một số cơ sở sản xuất sử dụng vườn vật liệu 

đầu dòng đến 7 tuổi. Ngoài ra, trong quá trình 

sản xuất, việc cắt hom thường được khoán cho 

công nhân theo số lượng sản phẩm và thường 

không được kiểm soát chặt chẽ kết hợp với tâm 

lý tận dụng tối đa và sử dụng tất cả các cành 

hom hiện có trên cây vật liệu, bao gồm cả 

những hom cành la, hom không đủ tiêu chuẩn 

nên chất lượng hom thường không đồng đều, 

gây ảnh hưởng đến sinh trường, năng suất cũng 

như chất lượng rừng. 

Trước những yêu cầu của thực tiễn, nghiên cứu 

đánh giá ảnh hưởng của các loại vật liệu giống 

đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng rừng 

trồng keo lai đã được thực hiện. Bài viết này 

trình bày thí nghiệm các loại vật liệu giống 

trồng rừng keo lai tại Trạm Thực nghiệm Lâm 

nghiệp Tân Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước với mục tiêu nghiên cứu lựa 

chọn được nguồn vật liệu (cây mô và hom), 

tuổi vườn vật liệu và hom hướng dương hay 

hom cành la nhằm khuyến cáo lựa chọn hom tốt 

nhất để sản xuất cây con cũng như lựa chọn 

được dòng keo lai cho sinh trưởng và năng suất 

cao tại khu vực nghiên cứu. 
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II. ĐỊA ĐIỂM, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

Địa điểm xây dựng mô hình thí nghiệm tại 

Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Tân Phú, xã 

Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

tọa độ 11
o
21

’
16

’’
 vĩ độ Bắc và 106

o
55

’
58

’’
 kinh 

độ Đông thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Khu 

vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa gồm 2 mùa trong năm, mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11, mùa 

khô bắt đầu từ tháng 12 đến hết tháng 4 năm 

sau. Đất tại địa điểm nghiên cứu thuộc nhóm 

đất feralit vàng nâu trên đá bazan, có tầng kết 

von đá ong (Phạm Thế Dũng et al., 2005). 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là rừng keo lai dòng 

AH7 và BV10 được trồng bằng các nguồn vật 

liệu khác nhau do Trung tâm Ứng dụng Khoa 

học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ sản xuất, cụ 

thể gồm: Cây giống có nguồn gốc từ mô (Mo); 

cây hom được cắt từ vườn vật liệu tuổi 2, vị trí 

hướng dương, có góc phân cành ≤ 45 độ so với 

trục thân chính của cây vật liệu (T2V1); cây 

hom được cắt tại vườn vật liệu tuổi 2 tại vị trí 

cành la, có góc phân cành > 45 độ so với trục 

thân chính của cây vật liệu (T2V2); cây hom 

cắt tại vườn vật liệu tuổi 4 tại vị trí hướng 

dương, có góc phân cành ≤ 45 độ so với trục 

thân chính của cây vật liệu (T4V1); cây hom 

cắt tại vườn vật liệu tuổi 4 tại vị trí cành la có 

góc phân cành > 45 độ so với trục thân chính 

của cây vật liệu (T4V2). 

Xử lý thực bì trước khi trồng: bằng cách để lại 

vật liệu hữu cơ sau khai thác, băm nhỏ cành 

nhánh và rải đều trên toàn bộ lô; phun thuốc 

diệt cỏ Round-up, liều lượng 4 lít/ha. 

Rừng trồng mật độ 1.666 cây/ha tương đương 

2m  3m, hố trồng kích thước 30  30  30 cm, 

bón lót 250 g/hố lân thương phẩm (P2O5 16,5%), 

chăm sóc phát dọn thực bì và PCCCR 2 

lần/năm, giữ nguyên cành nhánh và thân phụ. 

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu 

lô chính, lô phụ với 4 lần lặp. Lô chính là dòng 

keo lai AH7 và BV10; Trên lô chính thiết lập 5 

lô phụ là các loại vật liệu cây giống để trồng 

rừng gồm: Mo; T2V1; T2V2; T4V1; T4V2. 

Tổng số là 10 nghiệm thức chi tiết như sau: 

Nghiệm thức Dòng Vật liệu sản xuất cây giống 

1 AH7 Mo 

2 AH7 T2V1 

3 AH7 T2V2 

4 AH7 T4V1 

5 AH7 T4V2 

6 BV10 Mo 

7 BV10 T2V1 

8 BV10 T2V2 

9 BV10 T4V1 

10 BV10 T4V2 

Tổng diện tích thí nghiệm là 2,3 ha, gồm có 40 

ô thí nghiệm với diện tích 1 ô thí nghiệm là 

575 m
2
. Diện tích ô đo đếm đặt ở trung tâm ô 

thí nghiệm, không tính diện tích cây trồng 

hàng bìa. Tổng số cây đo đếm là 36 cây/ô.  

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu được đo đếm 1 lần/ năm từ tuổi 1 đến 

tuổi 3. Các chỉ tiêu đo đếm bao gồm: Tỷ lệ 

sống (%), đường kính ngang ngực (D1.3, cm); 

chiều cao vút ngọn (Hvn, m); độ thẳng thân 

(T, điểm); số lượng cành có đường kính ≥ 2 cm 

trong khoảng độ cao từ 0 - 4 m (Nc, cành); 

đường kính trung bình của những cành có 

đường kính gốc ≥ 2 cm trong khoảng độ cao 

dưới 4 m (Dc, cm); đánh giá cấp độ bị hại do 

sâu bệnh bằng cách cho điểm theo phương 

pháp được trình bày trong TCVN 8928: 2013 

do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên 

soạn, các dấu hiệu quan sát: xuất hiện nấm 

hồng, vàng ngọn, chết ngọn, đổ gẫy do nấm, 

chết đứng. Cụ thể: Điểm 0 cây không bị bệnh, 
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điểm 1 cây bị bệnh dưới 15%, điểm 2 cây bị 

bệnh hại 15 - 30%, điểm 3 cây bị bệnh hại 31 

- 50%, điểm 4 cây bị bệnh hại > 50%. Đánh 

giá độ thẳng thân cho điểm theo phương pháp 

của (Maria, 2006) trong đó mức điểm và độ 

thẳng tương ứng như sau: Điểm 1 thân không 

bị cong, điểm 2 thân hơi cong, điểm 3 thân 

cong một phần của thân cây lệch so với chiều 

trục thẳng đứng, điểm 4 thân cong lệch hoàn 

toàn so với chiều trục thẳng đứng (điểm độ 

thẳng thân càng nhỏ thì thân càng thẳng); tỷ lệ 

bệnh (Tlb, %); trữ lượng rừng (M, m
3
) và tăng 

trưởng bình quân của rừng (MAI, m
3
) được đo 

1 lần/năm vào khoảng tháng 7 hàng năm. Chỉ 

tiêu D1.3 và Dc được đo bằng thước dây với độ 

chính xác 0,1 cm và chỉ tiêu Hvn được đo bằng 

thước đo cao với độ chính xác 0,1 m.  

2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu 

 Tính toán trữ lượng rừng áp dụng công thức:  

2
n

i 1

Di
π* *Hi*F

200
M   *S

10.000



  
     


 

Trong đó: M: Trữ lượng rừng (m
3
/ha) 

 Di: Đường kính tại vị trí 1,3m của 

cây i (cm) 

  Hi: Chiều cao vút ngọn cây i (m) 

 N: Số cây trong ô đo đếm 

 F: Hệ số độ thon thân cây (0,5) 

 S: Diện tích ô đo đếm (m
2
) 

 Tăng trưởng bình quân được tính bằng 

công thức:  

MAI = aM

a
 

Trong đó: MAI: Tăng trưởng bình quân năm 

(m
3
/ha/năm) 

  Ma: Trữ lượng rừng ở năm thứ a 

(m
3
/ha) 

  a:   Số năm tương ứng (năm) 

 Số liệu thu thập được xử lý theo phương 

pháp thống kê sinh học. Sử dụng phần mềm 

Statgraphisc Centurion XV và MS Office- 

Excel 2019 để tính toán và xử lý số liệu. Phân 

tích phương sai (ANOVA) một và hai nhân tố 

nhằm đánh giá các ảnh hưởng của các yếu tố 

trong thí nghiệm tới tỷ lệ sống, các chỉ tiêu 

sinh trưởng, phẩm chất của rừng trồng. Khi 

phân tích ANOVA thấy có sự khác biệt về mặt 

thống kê (p < 0,05), tiến hành so sánh sự sai 

biệt nhỏ nhất có ý nghĩa (trắc nghiệm LSD) 

giữa các nghiệm thức với nhau.  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá sinh trưởng về chiều cao và đường kính 

Bảng 1. Sinh trưởng đường kính, chiều cao rừng trồng keo lai AH7; BV10  

từ các loại vật liệu giống 

 Chỉ tiêu  Đường kính (cm) Chiều cao (m) 

 Thời gian (tháng) 

Vật liệu 
12 24 36 12 24 36 

V
ậ

t 
liệ

u
 (

m
ô

 -
h
o

m
) 

Mo 1,2
b 

7,7
c 

10,3
b 

2,4
b 

9,4
b 

12,7
b 

T2V1 1,4
b 

7,7
c 

10,2
b 

2,6
b 

9,6
b 

13,3
b 

T2V2 1,0
a 

7,2
ab 

9,5
a 

2,2
ab 

8,9
a 

11,5
a 

T4V1 1,0
a 

7,3
b 

9,9
b 

2,2
ab 

8,9
a 

11,7
a 

T4V2 0,9
a 

6,9
a 

9,2
a 

2,1
a 

8,5
a 

11,4
a 

P-value ( = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 
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 Chỉ tiêu  Đường kính (cm) Chiều cao (m) 

 Thời gian (tháng) 

Vật liệu 
12 24 36 12 24 36 

T
u

ổ
i 
v
ư

ờ
n

 v
ậ

t 

liệ
u

 c
ắ

t 
h

o
m

 T2 1,2
b 

7,4
b 

9,9
b 

2,5
b 

9,2
b 

12,4
b 

T4 1,0
a 

7,1
a 

9,5
a 

2,2
a 

8,7
a 

11,5
a 

P-value ( = 0,05)  < 0,001 0,004 0,029 0,005  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 

V
ị 
tr

í 
c
ắ

t 
h
o

m
 V1 1,2

b 
7,5

b 
10,0

b 
2,4

b 
9,2

b 
12,5

b 

V2 1,0
a 

7,1
a 

9,4
a 

2,1
a 

8,7
a 

11,4
a 

P-value ( = 0,05) 0,005  < 0,001  < 0,001 0,009  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 

D
ò

n
g
 

AH7 1,1
 

7,2
a 

9,5
a 

2,3
 

8,8
a 

12,0
 

BV10 1,1
 

7,5
b 

10,2
b 

2,3
 

9,2
b 

12,3
 

P-value ( = 0,05) 0,161 0,008  < 0,001 0,742 0,003 0,105 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) giữa các nghiệm thức, hai nghiệm thức khác nhau thì 

không có cùng chữ cái. 

Kết quả tổng hợp ở bảng 1 cho thấy sinh 

trưởng về đường kính và chiều cao tại các giai 

đoạn 12; 24 và 36 tháng tuổi, của rừng trồng 

keo lai từ 5 loại vật liệu là khác nhau đều có sự 

khác biệt về mặt thống kê (P < 0,05). Trong 

đó, rừng trồng từ vật liệu cây mô (Mo) và cây 

hom vườn vật liệu tuổi 2 vị trí hướng dương 

(T2V1) đều lớn hơn các nguồn vật liệu cây 

hom tuổi 2 vị trí cành la (T2V2), cây hom tuổi 

4 tại vị trí hướng dương (T4V1) và cây hom 

tuổi 4 tại vị trí cành la (T4V2). Ở giai đoạn 12 

tháng, tuổi rừng trồng từ cây vật liệu Mo và 

T2V1 có sinh trưởng về đường kính lần lượt 

đạt 1,2 cm và 1,4 cm, các nguồn vật liệu 

T2V2, T4V1 và T4V2 chỉ đạt 1,0 cm; 1,0 cm; 

0,9 cm. Đến giai đoạn 36 tháng tuổi, cây từ 

nguồn vật liệu T2V1 và Mo đạt đường kính 

lần lượt 10,2 cm; 10,3 cm cao hơn các nguồn 

vật liệu T2V2, T4V1 và T4V2 đạt 9,5 cm; 9,9 

cm và 9,2 cm. Sinh trưởng về chiều cao tương 

tự như sinh trưởng về đường kính cây nguồn 

vật liệu V2T1 và Mo không có sự khác biệt 

đều cao hơn các nguồn vật liệu T2V2, T4V1 

và T4V2. Điều này chứng tỏ rừng trồng bằng 

cây có nguồn gốc bằng cây mô và cây hom 

tuổi 2 tại vị trí hướng dương không có sự khác 

biệt. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 

của Nguyễn Văn Đăng và đồng tác giả (2020) 

cũng chỉ ra rằng sinh trưởng về đường kính và 

chiều cao tại các giai đoạn tuổi không có sự 

khác biệt có ý nghĩa. Một nghiên cứu khác 

của Hoàng Văn Thắng và đồng tác giả (2011) 

cũng cho kết quả tương tự khi đánh giá sinh 

trưởng sau 2 tuổi keo lai mô cao hơn so với 

keo lai hom. Keo lai mô đạt đường kính trung 

bình 6,6 cm và keo lai hom đạt đường kính 

6,1 cm và đều không có sự khác biệt. Tuy 

nhiên có sự khác biệt giữa cây Mo với vị trí 

cắt hom cành la và tuổi của vườn vật liệu tại 

giai đoạn 4 tuổi.  

Đánh giá sinh trưởng về đường kính, chiều 

cao rừng trồng keo lai theo tuổi vườn vật 

liệu lấy hom. Kết quả từ bảng 1 cũng cho 

thấy ở tất cả các giai đoạn tuổi, sinh trưởng 

đường kính và chiều cao rừng trồng cây 
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giống có nguồn gốc từ hom vườn vật liệu 

tuổi 2 (T2) và tuổi 4 (T4); có sự khác biệt 

về mặt thống kê với (P < 0,05). Trong đó, 

rừng trồng cây giống có nguồn gốc từ hom 

vườn vật liệu tuổi 2 có sinh trưởng đường 

kính, chiều cao lớn hơn so với tuổi 4, tại 

giai đoạn 36 tháng tuổi đường kính T2 đạt 

9,9 cm và chiều cao đạt 12,4 m trong khi đó 

T4 chỉ đạt 9,5 cm và chiều cao đạt 11,5 m. 

Như vậy, tuổi vườn vật liệu hom ảnh hưởng 

tới sinh trưởng của cây keo lai, vườn vật 

liệu càng lớn tuổi sinh trưởng của cây trồng 

càng thấp. Kết quả này khác với kết quả 

nghiên cứu của Phạm Văn Bốn và đồng tác 

giả, (2016) khi nghiên cứu thí nghiệm tuổi 

vườn vật liệu tại vùng đất đỏ bazan Nghĩa 

Trung, Bình Phước, kết quả cho rằng chỉ có 

phân bón ảnh hưởng đến sinh trưởng và 

hình dáng thân, tuổi vườn vật liệu không 

ảnh hưởng đến sinh trưởng và hình dáng 

thân. Để giải thích cho sự khác biệt này do 

chế độ chăm sóc tại hai mô hình thí nghiệm 

hoàn toàn khác nhau. Mô hình thí nghiệm 

của đề tài nghiên cứu không tác động về cắt 

tỉa cành nhánh và thân phụ hoàn toàn mọc 

tự nhiên, trong khi mô hình nghiên cứu 

Phạm Văn Bốn tiến hành tỉa đơn thân và tỉa 

cành nhánh tại hai giai đoạn sau khi trồng 4 

tháng tuổi và 8 tháng tuổi. Đây là yếu tố 

quan trọng bởi khi thân phụ và cành lớn 

được kiểm soát tốt thì toàn bộ dinh dưỡng 

do cây tổng hợp sẽ được tập trung phục vụ 

cho sự phát triển của thân chính. 

So sánh sinh trưởng về đường kính và chiều 

cao tại vị trí lấy hom, kết quả cho thấy có sự 

khác biệt về mặt thống kê (P < 0,05) về vị trí 

lấy hom. Rừng trồng cây giống có nguồn gốc 

từ hom hướng dương (V1) có sinh trưởng 

đường kính, chiều cao tốt hơn so với hom cành 

la (V2). Đường kính và chiều cao của V1 tại 

giai đoạn 36 tháng tuổi lần lượt 10, cm và 12,5 

m, trong khi đó V2 chỉ đạt đường kính và 

chiều cao lần lượt 9,4 cm và 11,4 m.  

Khi so sánh sinh trưởng về đường kính giữa 

hai dòng AH7 và BV10 qua các giai đoạn tuổi 

cho thấy, tại giai đoạn 12 tháng tuổi sinh 

trưởng về đường kính và chiều cao của hai 

dòng AH7 và BV10 không có sự khác biệt. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ giai đoạn 24 tháng tuổi 

và 36 tháng tuổi thì rừng trồng cây giống dòng 

BV10 có sinh trưởng đường kính lớn hơn so 

với dòng AH7 tại, sự khác biệt này có ý nghĩa 

về mặt thống kê (P < 0,05) đối với chỉ tiêu 

sinh trưởng đường kính tại giai đoạn 24 và 36 

tháng tuổi và chiểu cao tại giai đoạn 24 tháng 

tuổi, kết quả này cũng tương đồng với kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Đăng và đồng tác 

giả (2019) khi nghiên cứu ảnh hưởng của các 

giống, các dòng keo lai đến sinh trưởng đường 

kính, chiều cao thì kết quả thống kê ở giai 

đoạn tuổi 2 (24 tháng) sinh trưởng đường kính, 

chiều cao rừng trồng BV10 cao hơn so với 

AH7, giai đoạn tuổi 4 và 5 thì không có sự 

khác biệt. 

Từ kết quả ở trên ta có thể thấy rằng: (i) Không 

có sự khác biệt về sinh trưởng đường kính, 

chiều cao giữa rừng trồng keo lai từ mô và từ 

hom tuổi 2, vị trí hướng dương; (ii) Rừng trồng 

keo lai hom từ vườn vật liệu 2 tuổi có sinh 

trưởng đường kính, tốt hơn so với rừng trồng 

keo lai hom từ vườn vật liệu 4 tuổi; (iii) Rừng 

trồng keo lai từ hom hướng dương có sinh 

trưởng đường kính chiều cao tốt hơn so với 

rừng trồng keo lai từ hom cành la. Trên cơ sở 

đó khi tiến hành triển khai trên quy mô lớn để 

tiết kiệm kinh phí trồng rừng thì có thể lựa 

chọn cây hom được sản xuất từ vườn vật liệu 

tuổi 2 và vị trí hướng dương thay cho cây mô; 

không nên sử dụng vườn vật liệu đầu dòng keo 

lai quá 3 tuổi và hom tại vị trí cành la để sản 

xuất cây giống trồng rừng.  
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3.2. Đánh giá về hình dáng thân cây (độ thẳng thân, số lượng cành lớn và đường kính cành) 

Bảng 2. Độ thẳng thân, số lượng cành và đường kính cành keo lai AH7; BV10  

từ các loại vật liệu giống 

Chỉ tiêu 
Độ thẳng thân 

(điểm) 
Số cành có Dc ≥ 2 cm 

(cành) 
Đường kính cành  

(cm) 

Thời gian (tháng) 

Vật liệu 
24 36 24 36 24 36 

V
ậ

t 
liệ

u
 (

m
ô

 -
h
o

m
) 

Mo 1,4
a 

1,4
a 

1,1
a 

1,1
a 

2,5
a 

3,2
b 

T2V1 1,4
a 

1,4
a 

0,8
a 

1,0
a 

2,4
a 

2,8
a 

T2V2 1,6
ab 

1,7
b 

1,3
b 

1,5
ba 

2,7
b 

3,2
b 

T4V1 1,7
b 

1,8
bc 

1,4
b 

1,6
b 

2,6
b 

3,2
b 

T4V2 2,0
c 

2,0
c 

1,7
b 

2,0
b 

2,9
c 

3,6
c 

P-value(α = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 

T
u

ổ
i 
v
ư

ờ
n

 v
ậ

t 

liệ
u

 c
ắ

t 
h

o
m

 

T2 1,5
a 

1,6
a 

1,0
a 

1,2
a 

2,5
a 

3,0
a 

T4 1,8
b 

1,9
b 

1,6
b 

1,8
b 

2,7
b 

3,4
b 

P-value (α = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001 0,0027  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 

V
ị 
tr

í 
c
ắ

t 
h
o

m
 

V1 1,6
a 

1,6
a 

1,1
a 

1,3
a 

2,5
a 

3,0
a 

V2 1,8
b 

1,9
b 

1,5
b 

1,7
b 

2,8
b 

3,4
b 

P-value (α = 0,05)  < 0,001  < 0,001 0,005 0,010  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 

D
ò
n

g
 

AH7 1,3
a 

1,3
a 

0,9
a 

1,1
a 

2,5
a 

2,9
a 

BV10 1,9
b 

2,0
b 

1,6
b 

1,7
b 

2,7
b 

3,5
b 

P-value(α = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 

Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) giữa các nghiệm thức, hai nghiệm thức khác nhau thì 

không có cùng chữ cái. 

Kết quả tổng hợp ở bảng 2 cho thấy độ thẳng 

thân của rừng trồng keo lai từ 5 loại vật liệu 

giống là khác nhau và có sự khác biệt về mặt 

thống kê khi (P < 0,05) ở cả giai đoạn 24 và 36 

tháng tuổi. Trong đó, rừng trồng bằng cây 

giống có nguồn gốc từ Mo và T2V1 có điểm 

độ thẳng thân bằng nhau và nhỏ hơn so với các 

nguồn vật liệu còn lại (1,4 điểm), điều này 

chứng tỏ hai nguồn vật liệu Mo và T2V1 có 

thân thẳng nhất (cây càng thẳng thì điểm độ 

thẳng thân càng thấp), rừng trồng có nguồn 

gốc từ hom T4V2 có thân cong nhất (điểm 

thẳng thân cao nhất) bằng 2,0 điểm. 

Đánh giá độ thẳng thân của rừng trồng từ các 

nguồn vật liệu sản xuất cây giống theo tuổi 

vườn vật liệu cắt hom, vị trí cắt hom và theo 

các dòng khác nhau. Kết quả từ bảng 2 cũng 

cho thấy ở tất cả các giai đoạn tuổi, độ thẳng 

thân của rừng có nguồn gốc từ hom vườn vật 

liệu tuổi 2 và tuổi 4; từ hom vị trí hướng 

dương và hom cành la; dòng AH7 và BV10 

đều khác nhau và khác biệt về mặt thống kê 

(P < 0,05). Trong đó rừng trồng cây giống có 

nguồn gốc từ hom vườn vật liệu tuổi 2 điểm độ 

thẳng thân thấp hơn so với tuổi 4 tương ứng có 

thân thẳng hơn so với tuổi 4; rừng trồng cây 

giống có nguồn gốc từ hom cắt từ những 

cành hướng dương có điểm độ thẳng thân 

nhỏ hơn so với cành la tương ứng thân thẳng 

hơn hơn so với cành la. Đánh giá độ thẳng 

thân của cây giống dòng AH7 và BV10 cho 
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thấy rừng trồng cây giống có nguồn gốc từ 

dòng AH7 có thân thẳng hơn so với dòng 

BV10. Kết quả này cũng cho thấy sự tương 

đồng với nghiên cứu của (Nguyễn Văn Đăng 

et al., 2019) khi so sánh về độ thẳng thân 

giữa các dòng, giống keo lai thì dòng AH7 

có thân thẳng hơn dòng BV10. 

Bên cạnh độ thẳng thân thì số lượng và đường 

kính cành lớn cũng là chỉ tiêu quan trọng để 

đánh giá hình dáng thân cây, những chỉ tiêu 

này có ý nghĩa rất lớn trong việc lựa chọn xác 

định vật liệu giống để trồng rừng cho mục tiêu 

gỗ xẻ vì hai chỉ tiêu này ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng gỗ thông qua số lượng và kích 

thước của mắt gỗ. Từ bảng 2 cho thấy, ở cả hai 

giai đoạn 24 và 36 tháng tuổi, số lượng và 

đường kính cành của các loại vật liệu giống 

trồng rừng khi so sánh theo từng loại nguồn 

gốc mô - hom, theo tuổi vườn vật liệu, theo vị 

trí cắt hom hay theo dòng đều có sự khác nhau 

và khác biệt về mặt thống kê (P < 0,05). Tại 

giai đoạn 36 tháng tuổi, số lượng cành lớn và 

đường kính trung bình của cành rừng trồng 

keo lai từ hom T2V1 là (1 cành; 2,8 cm) và từ 

Mo là (1,1 cành; 3,2 cm), đây là hai loại vật 

liệu có số lượng cành và đường kính cành nhỏ 

nhất, rừng trồng keo lai từ hom T4V2 có số 

lượng cành lớn và đường kính cành lớn nhất (2 

cành; 3,6 cm). Số lượng cành, đường kính 

cành của rừng trồng keo lai từ 5 loại vật liệu 

Mo; T2V1; T2V2; T4V1 và T4V2 là có sự 

khác biệt về mặt thống kê, xong giữa Mo và 

T2V1 chỉ có sự khác biệt về đường kính cành, 

không có sự khác biệt về số lượng cành. 

Tương tự như vậy, ở giai đoạn 36 tháng tuổi 

rừng trồng keo lai từ hom vườn vật liệu tuổi 2 

có số lượng cành và đường kính cành nhỏ hơn 

so với hom từ vườn vật liệu tuổi 4, các chỉ số 

tương ứng là (1,2 cành; 3,0 cm) và (1,8 cành; 

3,4 cm). Rừng trồng keo lai có nguồn gốc từ 

hom hướng dương có số lượng cành và đường 

kính cành nhỏ hơn so với từ hom cành la, các 

chỉ số tương ứng là (1,3 cành; 3,0 cm) và (1,7 

cành; 3,4 cm). So sánh số lượng cành và 

đường kính cành của hai dòng AH7 và BV10 

cho thấy rừng trồng keo lai dòng AH7 có số 

lượng và đường kính cành nhỏ hơn so với 

dòng BV10, các chỉ số tương ứng là (1,1 cành; 

2,9 cm) và (1,7 cành; 3,5 cm). Kết quả nghiên 

cứu này rất khác so với nghiên cứu của Phạm 

Văn Bốn và đồng tác giả, (2016) khi đánh giá 

ảnh hưởng của tuổi vườn vật liệu và phân bón 

đến hình dáng thân đối với các dòng keo lai 

BV10; BV32 và BV33 tại vùng đất đỏ bazan 

Nghĩa Trung, Bình Phước, khi đó tác giả cho 

rằng “tuổi cây không có ảnh hưởng đến hình 

dạng thân”. Nguyên nhân của sự khác biệt này 

là do trong nghiên cứu của Phạm Văn Bốn và 

đồng tác giả, (2016) đã thực hiện việc tỉa đơn 

thân, tỉa cành, tại các giai đoạn 4 và 8 tháng 

tuổi. Điều này sẽ tác động đến sinh trưởng 

cũng như hình dáng của thân, ngoài ra tác giả 

chỉ đánh giá hình dạng thân qua hai tiêu chí, 

độ lệch của thân cây và đường kính của cành 

lớn nhất trong khoảng chiều cao 1 - 2 m được 

đo cách gốc cành 5 cm. Trong nghiên cứu này 

của nhóm tác giả đã để cây sinh trưởng tự 

nhiên, không tỉa đơn thân, tỉa cành và ngoài 

việc đánh giá độ thẳng thân còn tiến hành đo 

đếm toàn bộ số lượng cành có đường kính gốc 

≥ 2 cm trong khoảng độ cao từ 0 - 4 m. 

Tóm lại từ những kết quả trên chúng ta thấy 

rằng: không có sự khác biệt về độ thẳng thân, 

số lượng cành giữa rừng trồng từ mô (Mo) và 

từ hom (T2V1); rừng trồng keo lai từ hom 

vườn vật liệu tuổi 2 có thân thẳng hơn, số 

lượng cành và đường kính cành trong khoảng 

độ cao 0 - 4 m nhỏ hơn so với hom vườn vật 

liệu tuổi 4; Rừng trồng keo lai từ hom cành la 

có thân cong hơn, số lượng cành và đường 

kính cành trong khoảng độ cao 0 - 4 m lớn hơn 

so với hom hướng dương; rừng trồng keo lai 

dòng AH7 có độ thẳng thân thẳng hơn, số 

lượng cành và đường kính cành trong khoảng 

độ cao 0 - 4 m nhỏ hơn so với rừng trồng dòng 

BV10. Chính vì vậy khi trồng rừng keo lai với 

mục tiêu gỗ xẻ, gỗ lớn thì nên lựa chọn hom 

có vị trí hướng dương và từ vườn vật liệu đầu 

dòng không quá 3 tuổi. 
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3.3. Đánh giá mức độ bệnh hại 

Bảng 3. Chỉ số bệnh và tỷ lệ bệnh rừng trồng keo lai AH7; BV10 từ các loại vật liệu giống 

Chỉ tiêu Chỉ số bệnh (điểm) Tỷ lệ bệnh (%) 

Thời gian (tháng) 

Vật liệu giống 
24 36 24 36 

V
ậ

t 
liệ

u
 (

m
ô

 -
h
o

m
) 

Mo 0,5
a 

1,0
a 

30,6
a 

42,4
a 

T2V1 0,6
a 

1,2
ab 

34,4
ab 

51,6
b 

T2V2 0,8
b 

1,4
b 

37,6
b 

56,3
b 

T4V1 0,8
b 

1,4
b 

40,0
b 

55,0
b 

T4V2 0,9
b 

1,9
c 

48,5
c 

69,3
c 

P-value (α = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,2 0,3 6,4 6,3 

T
u

ổ
i 
v
ư

ờ
n

 v
ậ

t 

liệ
u

 c
ắ

t 
h

o
m

 

T2 0,7
a 

1,3
a 

36,0
a 

53,9
a 

T4 0,9
b 

1,6
b 

44,3
b 

62,1
b 

P-value (α = 0,05) 0,006  < 0,001 0,002  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 4,8 4,4 

V
ị 
tr

í 
c
ắ

t 
h
o

m
 

V1 0,7
a 

1,3
a 

37,2
a 

53,3
a 

V2 0,9
b 

1,6
b 

43,1
b 

62,8
b 

P-value (α = 0,05) 0,006 0,001 0,020  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 4,8 4,4 

D
ò
n

g
 

AH7 1,0
a 

1,6
a 

48,0
a 

63,6
a 

BV10 0,5
b 

1,2
b 

28,5
b 

46,3
b 

P-value (α = 0,05)  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 0,1 0,2 4,1 4,0 

Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) giữa các nghiệm thức, hai nghiệm thức khác nhau thì 

không có cùng chữ cái. 

Từ bảng 3 cho thấy ở giai đoạn 24 và 36 tháng 

tuổi, chỉ số bệnh và tỷ lệ bệnh của rừng trồng 

keo lai từ 5 loại vật liệu giống là khác nhau và 

có sự khác biệt về mặt thống kê (P < 0,05). 

Trong đó ở giai đoạn 36 tháng tuổi, rừng trồng 

có nguồn gốc từ mô (Mo) có chỉ số bệnh và tỷ 

lệ bệnh thấp nhất với các chỉ số tương ứng là 

(1 điểm; 42,4%), và rừng trồng từ hom vườn 

vật liệu tuổi 4, vị trí cành la có chỉ số bệnh và 

tỷ lệ bệnh cao nhất với các chỉ số tương ứng là 

(1,9 điểm; 69,3%) điều này chứng tỏ rằng khả 

năng chống chịu bệnh của rừng trồng keo lai 

từ mô tốt hơn so với từ hom. Tương tự như 

vậy, từ bảng 3 cho thấy rừng trồng từ hom 

vườn vật liệu tuổi 2 có chỉ số bệnh và tỷ lệ 

bệnh thấp hơn so với rừng trồng từ hom vườn 

vật liệu tuổi 4; rừng trồng từ hom cành hướng 

dương có chỉ số bệnh và tỷ lệ bệnh thấp hơn so 

với rừng trồng từ hom cành la; rừng trồng keo 

lai dòng BV10 có chỉ số bệnh và tỷ lệ bệnh 

thấp hơn so với dòng AH7. 

Bên cạnh đó từ bảng 3 cũng cho thấy ở giai 

đoạn 36 tháng tuổi, tỷ lệ cây bị bệnh của rừng 

trồng keo lai từ các loại vật liệu là rất cao, cụ 

thể: T4V2 (69,3%); T4 (62,1%); V2 (62,8%) 

và AH7 (63,6%). Điều này gây ảnh hưởng rất 

lớn đến năng suất, chất lượng cũng như hiệu 

quả kinh tế, môi trường của rừng trồng, gây 

nguy cơ mất an toàn trong kinh doanh rừng 

trồng. Sở dĩ có tỷ lệ bệnh cao như vậy là do 

trong những năm gần đây, cây keo lai ngoài sự 

tác động, gây hại bởi bệnh phấn hồng còn bị 

gây hại bởi nấm Ceratocystic sp. gây ra bệnh 

chết héo cho cây. Theo Nguyễn Minh Chí 

(2016), nấm Ceratocystic sp. đã gây thiệt hại 

cho rừng trồng keo lai ở một số địa phương có 
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quy mô trồng rừng lớn, trong đó có vùng Đông 

Nam Bộ. Một nghiên cứu khác của Nambiar 

và đồng tác giả (2018) đã nói rằng tại 

Indonesia, bệnh chết héo đã tàn phá hàng 

trăm ngàn ha rừng trồng Keo tai tượng dẫn 

đến các công ty trồng rừng ở đây phải chuyển 

đổi sang trồng rừng Bạch đàn pellita. Chính 

vì vậy để giải quyết vấn đề này, hạn chế tác 

hại của nấm Ceratocystic sp gây ra, thì cần 

phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong 

đó ngoài việc nghiên cứu chọn ra các giống 

keo có sinh trưởng nhanh và kháng bệnh, thì 

việc đa dạng hóa các loài cây trồng, không 

trồng rừng thuần loài keo là giải pháp hết sức 

cần thiết (ITTO, 2020). 

3.4. Đánh giá về tỷ lệ sống, trữ lượng và năng suất rừng 

Bảng 4. Tỷ lệ sống, trữ lượng và năng suất rừng trồng keo lai AH7; BV10 

từ các loại vật liệu giống 

Chỉ tiêu Tỷ lệ sống (%) Trữ lượng (m
3
/ha) MAI (m

3
/ha/năm) 

Thời gian (tháng) 

Vật liệu giống 
12 24 36 24 36 36 

V
ậ

t 
liệ

u
 (

m
ô

 -
h
o

m
) 

Mo 91,0
 

88,5
 

81,6
 

33,0
b 

71,4
b 

23,8
b 

T2V1 94,0
 

90,1
 

79,4
 

34,2
b 

70,1
b 

23,4
b 

T2V2 91,7
 

88,6
 

75,6
 

27,8
a 

53,0
a 

17,7
a 

T4V1 93,7
 

90,0
 

83,9
 

28,3
a 

62,3
a 

20,8
ab 

T4V2 93,6
 

91,4
 

84,9
 

24,7
a 

52,9
a 

17,6
a 

P-value (α = 0,05) 0,814 0,958 0,647  < 0,001 0,003 0,003 

LSD (p = 0,05) 6,3 8,5 13,6 4,2 11,3 3,8 

T
u

ổ
i 
v
ư

ờ
n

 v
ậ

t 

liệ
u

 c
ắ

t 
h

o
m

 

T2 92,9
 

89,4
 

77,5
 

31,0
b 

61,6
 

20,5
 

T4 93,7
 

90,7
 

84,4
 

26,5
a 

57,6
 

19,2
 

P-value (α = 0,05) 0,729 0,662 0,175 0,004 0,308 0,307 

LSD (p = 0,05) 4,7 6,3 10,2 2,9 7,9 2,6 

V
ị 
tr

í 
c
ắ

t 
h
o

m
 

V1 93,9 90,1 81,6 31,3
b
 66,2

b
 22,1

b
 

V2 92,7 90,0 80,3 26,3
a
 52,9

a
 17,6

a
 

P-value (α = 0,05) 0,611 0,987 0,791 0,001 0,002 0,002 

LSD (p = 0,05) 4,7 6,3 10,2 2,9 7,9 2,6 

D
ò
n

g
 

AH7 93,5 90,1 76,1
a
 28,0

a
 52,1

a
 17,4

a
 

BV10 92,1 89,4 86,1
b
 31,2

b
 71,8

b
 23,9

b
 

P-value (α = 0,05) 0,477 0,773 0,024 0,017  < 0,001  < 0,001 

LSD (p = 0,05) 4,0 5,4 8,6 2,7 7,1 2,4 

Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) giữa các nghiệm thức, hai nghiệm thức khác nhau thì 

không có cùng chữ cái. 

Từ bảng 4 cho thấy, tỷ lệ sống của rừng trồng 

keo lai từ các loại vật liệu cây giống đều giảm 

dần theo thời gian. Trong đó rừng trồng keo lai 

có nguồn gốc từ hom vườn vật liệu tuổi 2 tại vị 

trí cành la (T2V2) có tỷ lệ sống giảm mạnh 

nhất, giảm 16,1% từ 91,7% tại giai đoạn 12 

tháng tuổi xuống còn 75,6% tại giai đoạn 36 

tháng tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ sống rừng trồng từ 

các loại vật liệu tại các giai đoạn tuổi khác 

nhau không có sự khác biệt về mặt thống kê. 

So sánh tỷ lệ sống của 2 dòng AH7 và BV 10 

cho thấy tại các giai đoạn tuổi 12 tháng tuổi, 

24 tháng tuổi, tỷ lệ sống của 2 dòng không có 

sự khác biệt về mặt thống kê (P > 0,05), nhưng 

đến tại giai đoạn 36 tháng tuổi có sự khác biệt 

biệt về mặt thống kê (P < 0,05), trong đó tỷ lệ 

sống của rừng trồng dòng BV10 (86,1%) cao 

hơn dòng AH7 (76,1%). Kết quả này tương 
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đồng với nghiên cứu của Phạm Văn Bốn 

(2018) cho thấy dòng BV10 có tỷ lệ sống cao 

hơn so với các dòng còn lại trong đó có dòng 

AH7. Giải thích cho sự khác nhau này là do tại 

giai đoạn 36 tháng tuổi, tỷ lệ bệnh và chỉ số 

bệnh (mức độ bị hại) của dòng AH7 cao hơn 

so với dòng BV10, đồng nghĩa với khả năng 

chống chịu, thích nghi với điều kiện môi 

trường của dòng AH7 kém hơn so với dòng 

BV10 nên tỷ lệ sống thấp hơn. 

Về trữ lượng rừng trồng, từ bảng 4 cho thấy 

khi đánh giá trữ lượng rừng trồng theo nguồn 

vật liệu từ mô và hom của các nguồn vật liệu 

Mo so với T2V2, T4V1 và T4V2 cho thấy tại 

giai đoạn 12 tháng tuổi và 36 tháng tuổi, rừng 

trồng có nguồn gốc từ Mo cho trữ lượng cao 

hơn so với 3 nguồn vật liệu, sự khác biệt này 

có ý nghĩa về mặt thống kê (P < 0,05) với năng 

suất tại giai đoạn 36 tháng tuổi của Mo đạt 

71,4 m
3
/ha trong khi đó trữ lượng của T2V2 

đạt 53,0 m
3
/ha, T4V1 đạt 62,3 m

3
/ha và T4V2 

đạt 52,3 m
3
/ha. Tuy nhiên, năng suất rừng 

trồng bằng cây mô (Mo) và hom vườn vật liệu 

tuổi 2 vị trí hướng dương (V2T1) lại không có 

sự khác biệt về mặt thống kê về trữ lượng cả 

hai giai đoan tuổi.  

Đánh giá về năng suất rừng trồng, năng suất 

rừng trồng của cây Mo (23,8 m
3
/ha/năm) với 

vật liệu V2T1 (23,4 m
3
/ha/năm) không có sự 

khác biệt và đều cao hơn so với các nguồn vật 

liệu V2T2 (17,7 m
3
/ha/năm), V4T1 (20,8 

m
3
/ha/năm)và V4T2 (17,6 m

3
/ha/năm). 

Từ kết quả kết quả tổng hợp ở bảng 4 cũng 

cho thấy rừng trồng từ hom vườn vật liệu tuổi 

2 có trữ lượng là (31,0 m
3
/ha) cao hơn và có 

sự khác biệt về mặt thống kê so với trữ lượng 

rừng trồng từ hom vườn vật liệu tuổi 4 

(26,5m
3
/ha). Ở giai đoạn 36 tháng tuổi, trữ 

lượng và năng suất rừng trồng từ hom vườn 

vật liệu tuổi 2 cao hơn so với rừng trồng từ 

hom vườn vật liệu tuổi 4, tuy nhiên không có 

sự khác biệt về mặt thống kê. Mặc dù các chỉ 

tiêu sinh trưởng đường kính, chiều cao đều có 

sự khác biệt, sinh trưởng đường kính, chiều 

cao của rừng trồng từ hom vườn vật liệu 2 tuổi 

đều lớn hơn so với từ hom vườn vật liệu 4 

tuổi. Giải thích cho điều này là do tỷ lệ sống 

của rừng trồng từ hom vườn vật liệu 4 tuổi cao 

hơn so với hom từ vườn vật liệu 2 tuổi. Nhưng 

nhìn chung về mặt tổng thể thì chất lượng rừng 

và các chỉ tiêu sinh trưởng rừng trồng từ hom 

vườn vật liệu 2 tuổi vẫn tốt hơn so với rừng 

trồng từ hom vườn vật liệu 4 tuổi. 

Khi so sánh trữ lượng và năng suất rừng trồng 

thống kê theo vị trí cắt hom và theo dòng, kết 

quả ở bảng 4 cho thấy rừng trồng có nguồn 

gốc từ hom hướng dương có trữ lượng và năng 

suất rừng trồng cao hơn và có sự khác biệt về 

mặt thống kê so với rừng trồng từ hom cành la 

(P < 0,05). Tại giai đoạn 36 tháng tuổi, trữ lượng 

và năng suất rừng trồng keo lai từ hom hướng 

dương đạt (66,2 m
3
/ha; 22,1 m

3
/ha/năm) và từ 

hom cành la đạt (52,9 m
3
/ha; 17,6 m

3
/ha/năm). 

Tương tự như vậy, trữ lượng và năng suất rừng 

trồng keo lai dòng BV10 cao hơn và có sự 

khác biệt so với rừng trồng keo lai dòng AH7 

(P < 0,05). Cụ thể tại giai đoạn 36 tháng tuổi, 

trữ lượng và năng suất rừng trồng keo lai dòng 

BV10 đạt (71,8 m
3
/ha; 23,9 m

3
/ha/năm) và 

dòng AH7 đạt (52,1 m
3
/ha; 17,4 m

3
/ha/năm). 

Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của 

Trần Duy Rương (2013) khi đánh giá năng 

suất của các dòng keo lai tại Bầu Bàng - Bình 

Dương cho thấy năng suất của BV10 là 32,78 

m
3
/ha/năm cao hơn dòng AH7 chỉ đạt 19,96 

m
3
/ha/năm. Nguyên nhân của sự khác biệt này 

là do trong giai đoạn 3 năm đầu của chu kỳ 

kinh doanh rừng trồng, sinh trưởng đường 

kính, chiều cao của rừng trồng trồng dòng 

BV10 nhanh hơn so với dòng AH7. Mặt khác 

kết quả nghiên cứu về tỷ lệ bệnh và chỉ số 

bệnh cũng cho thấy khả năng bị bệnh của 

AH7 cao hơn so với BV10 dẫn đến tỷ lệ đổ 

gẫy, cụt ngọn nhiều nên trữ lượng rừng cũng 

giảm theo. 
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IV. KẾT LUẬN 

- Rừng trồng keo lai có nguồn gốc từ mô (Mo) 

và hom hướng dương của vườn vật liệu 2 tuổi 

(T2V1) tại giai đoạn 36 tháng tuổi có năng suất, 

chất lượng rừng và hình dáng cây là tương 

đương nhau, tuy nhiên khả năng chống chịu 

bệnh của cây mô là tốt hơn so với cây hom. 

- Rừng trồng keo lai có nguồn gốc từ hom vườn 

vật liệu 2 tuổi có năng suất, chất lượng, hình 

dáng thân và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn 

so với rừng trồng hom từ vườn vật liệu 4 tuổi. 

- Rừng trồng keo lai có nguồn gốc từ hom vị 

trí hướng dương có năng suất, chất lượng, hình 

phom và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn so 

với từ hom cành la. 

- Rừng trồng keo lai dòng BV10 có năng 

suất và khả năng chống chịu bệnh tốt hơn 

so với rừng trồng dòng AH7, tuy nhiên có 

thân cong hơn, số lượng cành có đường 

kính ≥ 2 cm trong khoảng độ cao từ 0 - 4 m 

nhiều hơn và đường kính cành là lớn hơn 

so với dòng AH7. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN HÓA RỪNG TRỒNG GỖ NHỎ 

THÀNH RỪNG TRỒNG GỖ LỚN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Phạm Tiến Hùng
1
, Dương Quang Trung

2
, Tạ Nhật Vương

2
, Võ Đại Nguyên

3
 

1
Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 

2
Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

3
 Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp 

Từ khóa: Rừng trồng, gỗ 

nhỏ, gỗ lớn, chuyển hóa 

rừng, Thừa Thiên Huế 

TÓM TẮT 

Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn là một 

trong những chủ trương và biện pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng nguyên liệu 

gỗ lớn phục vụ cho chế biến đồ mộc. Đã có 6 văn bản hướng dẫn kỹ thuật 

khá chi tiết về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ 

lớn. Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật chuyển hóa này tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế lại có một số điểm rất khác biệt, đặc biệt là kỳ giãn cách giữa 

các lần tỉa thưa thường chỉ là 1 năm, cường độ tỉa và mật độ để lại qua các 

lần tỉa thưa cũng rất khác nhau. Rừng trồng chuyển hóa ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế được triển khai trên địa bàn 6 huyện và thị xã. Tính tới năm 2020, toàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 3.873,5 ha rừng trồng keo chuyển hóa, tập trung 

ở độ tuổi 4 - 6 (chiếm 46,4%). Kết quả bước đầu cho thấy rừng trồng 

chuyển hóa có tốc độ sinh trưởng nhanh và có thể tạo ra gỗ lớn phục vụ cho 

công nghiệp chế biến gỗ. 

Keywords: Plantation, 

small wood, sawlogs, 

forest transformation, 

Thua Thien Hue province 

Asesment of current status of transformation from small wood 

plantation to sawlog supply plantation in Thua Thien Hue province 

Transformation from small wood plantation to sawlog, supply plantation is 

one of the policies as well as technical measures to meet the demand of 

sawlogs for furniture processing in Vietnam. Threre are 6 legal documents 

on technical guidelines about transformation of small wood into sawlog 

supply plantation. However, application of these technical guidelines in 

Thua Thien Hue province has a number of different points, particularly 

duration between two nearest thinning is only one year, thinning intensity 

and plantation density to be maintained after thinning are quite different. 

Transferred forests in Thua Thien Hue province are distributed in 6 districts 

and towns. Total area of transferred forests in Thua Thien Hue in 2020 ia 

3,873.5 ha, concentrated at ages 4 - 6 (accounting 46.4%). Preliminary 

results show that transferred forest has higher growth rate and can produce 

saw logs for wood processing industry. 

 

 

 

 



 

 

Phạm Tiến Hùng et al., 2021 (Số 1) Tạp chí KHLN 2021  

 

25 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, xuất khẩu gỗ và các 

sản phẩm gỗ ở nước ta đã đạt được những 

thành tựu rất lớn, góp phần nâng cao vị thế của 

ngành Lâm nghiệp. Năm 2010, giá trị xuất 

khẩu chỉ đạt 3,34 tỷ USD, nhưng đến năm 

2019 đạt con số 11,3 tỷ USD (tăng 238,3% so 

với năm 2010). Theo Bộ NN&PTNT (2019), 

mục tiêu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu 

đồ gỗ và lâm sản nước ta đạt 18 - 20 tỷ USD. 

Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu 

trong việc xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 

nhưng hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với 

nhiều thách thức lớn là lượng gỗ dùng để sản 

xuất dăm hàng năm rất lớn nhưng giá trị thu về 

lại rất thấp. Theo số liệu thống kê, hàng năm 

chúng ta xuất khẩu trung bình 6 - 7 triệu tấn 

dăm gỗ trong khi đó chúng ta phải sử dụng tới 

13 - 14 triệu m
3
 gỗ cho các nhà máy chế biến 

lâm sản. Mặt khác, hàng năm chúng ta vẫn 

phải nhập khoảng 5 - 7 triệu m
3
 gỗ nguyên liệu 

cho ngành công nghiệp chế biến sản phẩm gỗ 

xuất khẩu. Theo Bộ Công thương (2019), nước 

ta phải nhập khẩu gỗ 2,5 tỷ USD và con số này 

vẫn đang có xu hướng tăng hơn nữa trong các 

năm tới.  

Để giải quyết được vấn đề nêu trên, ngày 

8/7/2013 Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết 

định số 1565/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Đề 

án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, trong đó xác 

định rõ nhiệm vụ quan trọng phải tạo ra 

nguyên liệu gỗ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu cho 

chế biến xuất khẩu. Theo thống kê của Tổng 

cục Lâm nghiệp (2019), đến năm 2018 diện 

tích rừng trồng sản xuất của nước ta đạt trên 

3,4 triệu ha, trong đó 53,6% là rừng trồng các 

loài keo chủ yếu để cung cấp gỗ nhỏ; Diện tích 

chủ yếu là rừng trồng keo cung cấp nguyên 

liệu cho sản xuất dăm, giấy và nguyên liệu chế 

biến gỗ ép với giá bán gỗ chỉ được 600.000 - 

800.000 đồng/m
3
. Trong khi đó, nếu người 

trồng rừng sản xuất gỗ lớn thì có thể bán với 

giá cao gấp đôi hoặc gấp 3 lần (Bùi Chính 

Nghĩa, 2018). Vì vậy, chuyển hóa rừng trồng 

gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn là một trong 

những giải pháp quan trọng trong giai đoạn 

hiện nay nhằm tạo ra nguyên liệu gỗ lớn cho 

ngành chế biến ở ở Việt Nam.  

 Hiện tại, đã có một số công trình nghiên cứu 

về tỉa thưa chuyển hóa rừng gỗ lớn cũng đã 

được thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp 

kỹ thuật và quản lý phù hợp nhất để tối ưu 

hoá hiệu quả kinh doanh (Trần Đức Bình, 

2019; Trần Lâm Đồng, 2018; Vũ Đình 

Hưởng, 2016). Tuy vậy, việc áp dụng những 

kết quả này trong sản xuất vẫn còn rất hạn 

chế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá 

thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy 

chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng 

trồng gỗ lớn theo hướng bền vững tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế là rất cần thiết, kết quả của 

nghiên cứu góp phần đưa ra định hướng phù 

hợp cho việc quy hoạch và phát triển rừng 

trồng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu gỗ xẻ và nâng 

cao giá trị rừng trồng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Rừng trồng cây mọc nhanh các loài keo lai 

và Keo tai tượng. 

- Chủ rừng là các hộ gia đình có tham gia và 

không tham gia chứng chỉ FSC.  

2.2. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Phú Lộc, 

thị xã Hương Trà và Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích các hướng dẫn kỹ 

thuật của Nhà nước liên quan đến chuyển hóa 

rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn. 
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+ Thu thập các văn bản pháp quy về kỹ thuật 

chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng cung cấp 

gỗ lớn đã và đang áp dụng. 

+ Phân tích và đánh giá hệ thống các biện pháp 

kỹ thuật liên quan đến chuyển hóa rừng trồng 

gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn.  

- Phương pháp đánh giá hiện trạng loài cây, 

diện tích, kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ 

nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn. 

+ Thu thập số liệu về diện tích, loài cây chuyển 

hóa tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế. 

+ Điều tra, đánh giá các biện pháp kỹ thuật 

chuyển hóa rừng đã áp dụng cũng như sinh 

trưởng, năng suất và hiệu quả rừng chuyển hóa 

như sau: 

- Bước 1: Làm việc với Sở NN&PTNT, Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế để nắm 

bắt tình hình chung về công tác chuyển hóa 

rừng, từ đó xác định và lựa chọn địa điểm 

khảo sát đánh giá chi tiết. Phỏng vấn 2 cán bộ 

lãnh đạo và 2 cán bộ kỹ thuật làm việc với 

Hội chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  

- Bước 2: Làm việc với Phòng Nông nghiệp 

huyện, Hạt kiểm lâm, Chi hội chủ rừng phát 

triển bền vững để thu thập thông tin về tiến 

trình, kỹ thuật và kết quả chuyển hóa rừng trên 

các địa bàn, từ đó lựa chọn các xã để đánh giá 

chi tiết, cụ thể như sau: 

- Thị xã Hương Thủy: Chọn xã Phú Sơn.  

- Thị xã Hương Trà: Chọn phường Hương Hồ.  

- Huyện Phú Lộc: Chọn xã Lộc Bổn. 

Tại mỗi xã lên danh sách các chủ rừng/đơn vị 

có diện tích rừng chuyển hóa và không chuyển 

hóa, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên 5 chủ 

rừng/đơn vị có diện tích rừng chuyển hóa và 5 

chủ rừng/đơn vị không có diện tích rừng 

chuyển hóa để tiến hành phỏng vấn kết hợp 

với khảo sát hiện trường.  

Bước 3: Lựa chọn 3 mô hình chuyển hóa và 3 

mô hình không chuyển hóa (lựa chọn rừng tuổi 

7, 8 và 9) để điều tra đánh giá sinh trưởng và 

năng suất trữ lượng gỗ. Mỗi mô hình lập 3 

OTC đại diện, diện tích 500m
2
. Các chỉ tiêu 

thống kê được xử lý bởi phần mềm Excel 

2016, SPSS 16.0 theo giáo trình “Phân tích 

thống kê trong Lâm nghiệp” của Nguyễn Hải 

Tuất và cộng sự (2006). 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng hợp các hướng dẫn kỹ thuật của 

Nhà nước liên quan đến chuyển hóa rừng 

trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn 

Kết quả tổng hợp cho thấy tới nay đã có 6 văn 

bản của Nhà nước được ban hành về các biện 

pháp kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang 

rừng gỗ lớn, cụ thể là: 

- 2 TCVN 11567-1:2016 và TCVN 11567-

2:2016 rừng trồng - rừng gỗ lớn chuyển hóa từ 

rừng trồng gỗ nhỏ cho 2 loài keo lai và Keo tai 

tượng.  

- Thông tư 29/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ NN&PTNT quy 

định về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. 

- Quyết định 592/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 

28 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Lâm 

nghiệp công nhận “Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 

hóa rừng keo lai sản xuất gỗ nhỏ thành rừng 

sản xuất gỗ lớn” là Tiến bộ kỹ thuật. 

- Quyết định số 595/QĐ-TCLN-KH&HTQT 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Lâm 

nghiệp công nhận “Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 

hóa rừng Keo tai tượng sản xuất gỗ nhỏ thành 

rừng sản xuất gỗ lớn” là Tiến bộ kỹ thuật. 

- Quyết định 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 

30/7/ 2019 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban 

hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm 

canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ 

sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây keo lai 

và Keo tai tượng. 



 

 

Phạm Tiến Hùng et al., 2021 (Số 1) Tạp chí KHLN 2021  

 

27 

 

Bảng 1. Các văn bản về biện pháp kỹ thuật của Nhà nước liên quan  

đến chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn 

TT Văn bản 
Nội dung văn bản liên quan đến chuyển đổi rừng gỗ nhỏ 

thành rừng cung cấp gỗ lớn 

1 

TCVN 11567-1:2016 Rừng 

trồng - Rừng gỗ lớn chuyển 

hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ - 

Phần 1: keo lai 

Đối tượng rừng đưa vào chuyển hóa: 

- Giống: Rừng được trồng bằng các giống đã được công nhận. 

- Cấp năng suất: Rừng trồng thuộc cấp năng suất I và II. 

- Chất lượng rừng: Tỷ lệ cây bị sâu bệnh < 15%; nguy cơ bị hại do gió bão ít; 

số cây mục đích chiếm > 50% mật độ rừng. 

- Tuổi rừng bắt đầu chuyển hóa: Cấp đất I: 3 - 5; cấp đất II: 4 - 6. 

- Mật độ hiện tại: Cấp đất I: ≥ 1.100 c/ha; cấp đất II: ≥ 1200 c/ha. 

- Tăng trưởng D1,3 bình quân cấp đất I: ≥ 3 cm/năm; cấp đất II: ≥ 2 cm/năm. 

- Hvn bình quân: ≥ 13 m. 

Kỹ thuật tỉa thưa: 

- Số lần tỉa thưa: 1 - 2 lần. 

- Tỉa thưa 1 lần: Mật độ rừng 1.200 - 1.300 c/ha, tỉa thưa ở tuổi 3 (đối với cấp 

đất I), tuổi 4 (cấp đất II); cường độ tỉa thưa tối đa 50% số cây. 

- Tỉa thưa 2 lần: Mật độ rừng 1.400 - 1.500 c/ha. lần 1 tỉa vào tuổi 3 (cấp đất I), 

tuổi 4 (cấp đất II); cường độ tỉa thưa tối đa 40% số cây. Mật độ để lại 800 - 

850 c/ha. Lần 2 tỉa ở tuổi 8 (cấp đất I), tuổi 9 (cấp đất II). Cường độ tỉa tối đa 

35%, số cây để lại 550 - 600 c/ha. 

- Chiều cao gốc chặt: < 50% đường kính gốc. 

- Bón phân: Trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ bón từ 200 - 300 g 

NPK và 200 - 300 g phân hữu cơ vi sinh cho mỗi gốc cây; trên đất có thành 

phần cơ giới trung bình đến nặng bón 100 - 200 g NPK/gốc cây. 

- Cành nhánh băm nhỏ xếp thành hàng để trong rừng. 

 Yêu cầu rừng sau chuyển hóa: 

- Mật độ còn lại: Cấp đất I: 550 cây/ha; Cấp đất II: 600 cây/ha. 

- D1,3 bình quân: Cấp đất I: 24,8 cm; cấp đất II: 22,5 cm. 

- Tỷ lệ cây gỗ lớn: 70% ở tuổi 10 - 12. 

2 

TCVN 11567-2:2016 Rừng 

trồng - Rừng trồng gỗ lớn 

chuyển hóa từ rừng trồng gỗ 

nhỏ - Phần 2: Keo tai trượng 

  

 

Đối tượng rừng đưa vào chuyển hóa: 

- Giống: Rừng được trồng bằng các giống đã được công nhận. 

- Cấp năng suất: Rừng trồng thuộc cấp năng suất I và II. 

- Chất lượng rừng: Tỷ lệ cây bị sâu bệnh < 15%; nguy cơ bị hại do gió bão ít; 

số cây mục đích chiếm > 50% mật độ rừng. 

- Tuổi rừng bắt đầu chuyển hóa: Cấp đất I: 4 - 6; cấp đất II: 5 - 7. 

- Mật độ hiện tại: Cấp đất I: ≥ 1.000c/ha; cấp đất II: ≥ 1.100 c/ha. 

- Tăng trưởng D1,3 bình quân cấp đất I: ≥ 2,5 cm/năm; cấp đất II: ≥ 2 cm/năm. 

- Hvn bình quân: ≥ 12 m. 

Kỹ thuật tỉa thưa: 

- Số lần tỉa thưa: 1 - 2 lần. 

- Tỉa thưa 1 lần: Mật độ rừng 1.100 - 1.200c/ha; tỉa thưa ở tuổi 3 (đối với cấp 

đất I), tuổi 4 (cấp đất II); cường độ tỉa thưa tối đa 50% số cây. 

- Tỉa thưa 2 lần: Mật độ rừng 1.300 - 1.400 c/ha, lần 1 tỉa vào tuổi 3 (cấp đất I), 

tuổi 4 (cấp đất II); cường độ tỉa thưa tối đa 40% số cây. Mật độ để lại 750 - 

800 c/ha. Lần 2 tỉa ở tuổi 8 (cấp đất I), tuổi 9 (cấp đất II). Cường độ tỉa tối đa 

35%, số cây để lại 500 - 550 c/ha. 

- Chiều cao gốc chặt: < 50% đường kính gốc. 
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TT Văn bản 
Nội dung văn bản liên quan đến chuyển đổi rừng gỗ nhỏ 

thành rừng cung cấp gỗ lớn 

- Bón phân: Trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ bón từ 200 - 300 g 

NPK và 200 - 300 g phân hữu cơ vi sinh cho mỗi gốc cây; trên đất có thành 

phần cơ giới trung bình đến nặng bón 100 - 200 g NPK/gốc cây. 

- Cành nhánh băm nhỏ xếp thành hàng để trong rừng. 

 Yêu cầu rừng sau chuyển hóa: 

- Mật độ còn lại: Cấp đất I: 500 cây/ha; Cấp đất II: 550 cây/ha. 

- D1,3 bình quân: Cấp đất I: 25,1 cm; cấp đất II: 23,1 cm. 

- Tỷ lệ cây gỗ lớn: 70% ở tuổi 10 - 12. 

3 

Thông tư 29/2018/TT-

BNN&PTNT ngày 16/11/2018 

của Bộ NN&PTNT quy định về 

các biện pháp kỹ thuật lâm 

sinh 

Đối tượng rừng trồng đưa vào chuyển hóa: Rừng trồng sản xuất các loài cây 

sinh trưởng nhanh, thuần loài, đều tuổi, trên điều kiện lập địa tốt, độ dày tầng 

đất > 50 cm, trong khu vực không có hoặc có xảy ra gió bão, lốc xoáy nhưng 

dưới cấp 6; mật độ rừng trồng > 1.000 cây/ha (Điều 14). 

Kỹ thuật tỉa thưa: 

- Số lần tỉa thưa từ 01 đến 03 lần; kỳ dãn cách từ 03 đến 06 năm phụ thuộc 

vào loài cây, điều kiện lập địa, tuổi cây và cường độ chặt tỉa thưa; tiến hành tỉa 

thưa lần sau khi rừng đã khép tán sau lần tỉa thưa trước liền kề; 

- Mật độ cây để lại đến thời điểm khai thác chính 400 - 800 cây/ha đối với rừng 

trồng các loài cây sinh trưởng nhanh có chu kỳ kinh doanh gỗ lớn từ 10 - 15 năm; 

từ 300 - 700 cây/ha đối với rừng trồng các loài cây sinh trưởng chậm có chu 

kỳ kinh doanh gỗ lớn trên 15 năm. 

4 

QĐ 592/QĐ-TCLN-KH&HTQT 

ngày 28/12/2018 của Tổng cục 

Lâm nghiệp công nhận về tiến 

bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp 

về “Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 

hóa rừng keo lai sản xuất  

gỗ nhỏ thành rừng sản xuất 

gỗ lớn” 

Nội dung TBKT như sau: 

- Xác định tiêu chuẩn rừng keo lai đưa vào tỉa thưa để chuyển hóa phải đáp 

ứng được các yêu cầu về độ dày tầng đất, nguồn giống, chất lượng rừng, mật 

độ hiện tại, tuổi rừng, tăng trưởng chiều cao tầng trội và đường kính bình quân 

và số lượng cây mục đích làm gỗ lớn. 

- Bài cây: Xác định cây bài chặt, cây dự trữ và cây mục đích theo phân cấp 

Kraft (5 cấp), chất lượng cây (3 cấp) và phân bố của cây giữ lại (cây mục đích 

và cây dự trữ) trên diện tích chuyển hóa. 

- Tỉa thưa: Xác định tuổi tỉa thưa và mật độ để lại cho từng cấp mật độ hiện tại 

của rừng. Đề xuất thời điểm tỉa thưa và mật độ để lại cho tỉa thưa lần 2 tùy 

theo điều kiện sinh trưởng của rừng sau tỉa thưa lần 1 và mục tiêu kinh doanh. 

5 

QĐ 595/QĐ-TCLN-KH& HTQT 

ngày 28/12/2018 của Tổng cục 

Lâm nghiệp công nhận về tiến 

bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp về 

“Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 

hóa rừng keo tai tượng sản 

xuất gỗ nhỏ thành rừng sản 

xuất gỗ lớn”. 

Nội dung TBKT như sau: 

- Xác định tiêu chuẩn rừng Keo tai tượng đưa vào tỉa thưa để chuyển hóa phải 

đáp ứng được các yêu cầu về độ dày tầng đất, nguồn giống, chất lượng rừng, 

mật độ hiện tại, tuổi rừng, tăng trưởng chiều cao tầng trội và đường kính bình 

quân và số lượng cây mục đích làm gỗ lớn. 

- Bài cây: Xác định cây bài chặt, cây dự trữ và cây mục đích theo phân cấp 

Kraft (5 cấp), chất lượng cây (3 cấp) và phân bố của cây giữ lại (cây mục đích 

và cây dự trữ) trên diện tích chuyển hóa. 

- Tỉa thưa: Xác định tuổi tỉa thưa và mật độ để lại cho từng cấp mật độ hiện tại 

của rừng. Đề xuất thời điểm tỉa thưa và mật độ để lại cho tỉa thưa lần 2 tùy 

theo điều kiện sinh trưởng của rừng sau tỉa thưa lần 1 và mục tiêu kinh doanh. 

6 

QĐ 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 

30/7/ 2019 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Ban hành Hướng 

dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm 

canh gỗ lớn và chuyển hóa 

rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng 

trồng gỗ lớn đối với loài cây 

keo lai và Keo tai tượng. 

A) Chuyển hóa rừng trồng keo lai: 

1. Điều kiện rừng chuyển hóa 

a) Điều kiện khí hậu, địa hình 

- Nhiệt độ bình quân hàng năm từ 19 - 30
o
C. 

- Lượng mưa bình quân từ 1.400 - 2.900 mm/năm. 

- Khu vực không có hoặc có xảy ra gió bão, lốc xoáy dưới cấp 6. 

- Độ cao tuyệt đối: Miền Bắc dưới 350 m; miền Nam, miền Trung dưới 500 m. 
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TT Văn bản 
Nội dung văn bản liên quan đến chuyển đổi rừng gỗ nhỏ 

thành rừng cung cấp gỗ lớn 

- Độ dốc dưới 20
o
. 

- Đất đỏ nâu trên đá mắc ma bazơ và trung tính; đất đỏ vàng trên đá khác; đất 

phù sa; đất xám; tầng đất dày từ 50 cm trở lên, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ 

đến thịt nặng; sét nhẹ đến sét trung bình. Độ pHKCl thích hợp từ 4,5 - 6,5. 

b) Loại rừng: 

- Mật độ: Rừng trồng keo lai có mật độ hiện tại 1.100 - 2.200 cây/ha, số lượng 

cây mục đích chiếm > 50% và phân bố đều. 

- Nguồn gốc giống: là giống đã được Bộ NN&PTNT công nhận. 

- Tuổi rừng: từ 3 - 6 tuổi. 

- Cây sinh trưởng và phát triển tốt, có lượng tăng trưởng bình quân D1,3 > 2 

cm/năm, Hvn > 11m. Tỷ lệ sâu bệnh < 10%. Nhiều cây có tán giao nhau, rừng 

đã khép tán, độ tàn che > 0,5. 

- Rừng trồng chu kỳ trước bị gẫy đổ do gió bão < 30% số cây; rừng trồng hiện 

tại bị gẫy đổ < 5% số cây. 

2. Tỉa thưa 

a) Số lần tỉa thưa và mật độ để lại 

- Mật độ từ 1.100 - 1.300 cây/ha: tỉa thưa 01 lần vào tuổi 5 - 6, mật độ để lại 

600 - 700 cây/ha. 

- Mật độ từ 1.300 - 1.700 cây/ ha: tỉa thưa 02 lần; 

+ Lần 1: tỉa thưa tuổi 4 - 5; mật độ để lại 800 - 1.000 c/ha. 

+ Lần 2: tỉa thưa tuổi 7 - 8; mật độ để lại 550 - 650 c/ha. 

- Mật độ 1.700 - 2.200 cây/ ha: tỉa thưa 03 lần: 

+ Lần 1: tỉa thưa tuổi 3 - 4; mật độ để lại 1200 - 1400 c/ha. 

+ Lần 2: tỉa thưa tuổi 6 - 7; mật độ để lại 900 - 1.000 c/ha. 

+ Lần 3: tỉa thưa tuổi 8 - 9; mật độ để lại 550 - 650 c/ha. 

b) Thời điểm tỉa thưa: Khi rừng trồng đang có những biểu hiện cạnh tranh 

không gian dinh dưỡng mạnh, nhiều cây có tán giao nhau, rừng đã khép tán, 

độ tàn che > 0,5. 

c) Thời vụ tỉa thưa: Vào mùa khô (trước hoặc sau mùa mưa) hoặc những 

tháng ít mưa. 

d) Kỹ thuật tỉa thưa 

- Chặt những cây bị che sáng gần như hoàn toàn, phẩm chất kém; những 

cây bị sâu bệnh hại, cây cụt ngọn, cây nhiều thân, cây phân cành thấp, cây 

cong queo không có triển vọng cung cấp gỗ lớn hoặc cây phân bố ở nơi có 

mật độ dày. 

- Chặt sát gốc cây, hướng cây đổ không ảnh hưởng tới cây giữ lại. Không chặt 

nhiều hơn 03 cây liền nhau trong một lần chặt. 

3. Chăm sóc rừng sau tỉa thưa 

- Tỉa cành: Tỉa cành cho cây mục đích, cắt các thân phụ và cành nằm ở phía 

dưới tán; cắt sát thân cây, tránh làm xước vỏ thân cây; thời điểm tỉa cành vào 

mùa khô để tránh ảnh hưởng của bệnh chết đứng. 

- Bón phân: Nếu đất nghèo dinh dưỡng hoặc trồng rừng thâm canh cao, bón 

bổ sung 0,2 kg phân NPK (tỷ lệ 5:10:3 hoặc tỷ lệ tương đương) và 0,3 kg phân 

hữu cơ vi sinh/cây hoặc từ 0,3 đến 0,5 kg phân NPK/cây. Bón phân vào mùa 

mưa hoặc đầu mùa sinh trưởng của cây. 

4. Chu kỳ kinh doanh 

Chuyển hóa rừng trồng keo lai sang rừng trồng gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh từ 

10 đến 15 năm. 
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TT Văn bản 
Nội dung văn bản liên quan đến chuyển đổi rừng gỗ nhỏ 

thành rừng cung cấp gỗ lớn 

B) Chuyển hóa rừng trồng Keo tai tượng: 

a) Điều kiện khí hậu, địa hình 

- Nhiệt độ bình quân hàng năm từ 19 - 28
o
C. 

- Lượng mưa bình quân từ 1.400 - 2.600 mm/năm. 

- Độ cao: Miền Bắc < 500m; miền Trung < 600m; miền Nam < 700m. Độ dốc 

dưới 25
o
. 

- Đất đỏ nâu trên đá mắc ma bazơ và trung tính; đất đỏ vàng trên đá khác; đất 

phù sa; đất xám; tầng đất dày từ 50 cm trở lên, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ 

đến thịt nặng hoặc từ sét nhẹ đến sét trung bình. Độ pHKCl từ 4,5 - 6,5. 

- Nơi không có hoặc có xảy ra gió bão, lốc xoáy dưới cấp 6. 

b) Loại rừng 

- Mật độ hiện tại từ 1.000 - 2.000 cây/ha. Số lượng cây mục đích chiếm > 50% 

và phân bố đều trên toàn bộ diện tích. 

- Tuổi rừng từ 4 - 6 tuổi. 

- Nguồn gốc giống: Giống đã được công nhận, với các xuất xứ: Pongaki, 

Cardwell, Iron range... hoặc giống đã được cải thiện về mặt di truyền (lâm 

phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống, vườn giống, cây trội). 

- Sinh trưởng: cây sinh trưởng và phát triển tốt, ở thời điểm chuyển hóa 

lượng tăng trưởng bình quân về D1,3 > 2 cm/năm, Hvn > 10 m. Tỷ lệ cây bị sâu 

bệnh < 15%. Rừng trồng đang có biểu hiện cạnh tranh không gian dinh dưỡng 

mạnh, nhiều cây có tán giao nhau, rừng đã khép tán (độ tàn che > 0,5). 

- Rừng trồng các chu kỳ trước bị gẫy đổ do gió bão < 30% số cây; rừng trồng 

hiện tại bị gẫy đổ dưới 5% số cây. 

c) Số lần tỉa thưa và mật độ để lại:  

- Mật độ từ 1.000 - 1.200 cây/ha: tỉa thưa 01 lần vào tuổi 5 - 6, mật độ để lại 

600 - 700 cây/ha. 

- Mật độ 1.200 - 1.600 cây/ha: tỉa thưa 2 lần; 

+ Lần 1: thực hiện tuổi 4 - 5; mật độ để lại 800 - 1000 cây/ha. 

+ Lần 2: thực hiện tuổi 8 - 9; mật độ để lại 550 - 600 cây/ha. 

- Mật độ 1.600 - 2.000 cây/ ha: tỉa thưa 3 lần; 

+ Lần 1: tuổi 4 - 5; mật độ để lại 1.200 - 1.400 cây/ha. 

+ Lần 2: tuổi 6 - 7; mật độ để lại 900 - 1.000 cây/ha. 

+ Lần 3: tuổi 8 - 10; mật độ để lại 550 - 600 cây/ha. 

d) Thời điểm tỉa thưa: Khi rừng trồng đang có những biểu hiện cạnh tranh 

không gian dinh dưỡng mạnh, nhiều cây có tán giao nhau, rừng đã khép tán, 

độ tàn che > 0,5. 

đ) Thời vụ tỉa thưa: Vào mùa khô (trước hoặc sau mùa mưa) hoặc những 

tháng ít mưa. 

e) Kỹ thuật tỉa thưa: 

- Chọn cây bài tỉa: Cây bài tỉa là những cây bị che sáng gần như hoàn toàn, 

phẩm chất kém; cây bị sâu bệnh, cây cụt ngọn, cây phân cành thấp, cây cong 

queo không có triển vọng cung cấp gỗ lớn hoặc cây nhiều thân, cây phân bố ở 

nơi có mật độ dày. 

- Chọn cây để lại: Là những cây ưu thế không bị chèn ép, cây sinh trưởng tốt, 

thân thẳng, phân cành cao, một thân, không bị sâu bệnh, không bị khuyết tật, 

có triển vọng cung cấp gỗ lớn. 

- Phương pháp tỉa thưa: Chặt sát gốc cây, hướng cây đổ không ảnh hưởng tới 

cây giữ lại; không chặt nhiều hơn 03 cây liền nhau trong một lần chặt tỉa thưa. 
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Điểm chung của các văn bản này là đã đưa ra 

quy định cụ thể về đối tượng rừng đưa vào 

chuyển hóa, kỹ thuật tỉa thưa cho các đối 

tượng; sự khác nhau cơ bản của các văn bản 

này chính là mức độ chi tiết của các quy 

định. Ví dụ, Quyết định 2962/QĐ-BNN-TCLN 

ngoài việc quy định về đối tượng rừng đưa vào 

chuyển hóa, còn quy định thêm điều kiện khí 

hậu, địa hình khu vực chuyển hóa, trong khi 

TCVN 11567-1:2016 và TCVN 11567-2:2016 

lại sử dụng chỉ tiêu cấp năng suất. Thông tư 

29/2018/TT-BNN&PTNT thì không đề cập chi 

tiết về các biện pháp chuyển hóa cụ thể mà chỉ 

đưa ra hướng dẫn mang tính định hướng chung 

cho việc triển khai thực hiện. Có thể nói tới 

nay các quy định và hướng dẫn về chuyển hóa 

rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn ở nước ta như 

vậy là khá đầy đủ. 

3.2. Đánh giá kết quả chuyển hóa rừng 

trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn tại 

Thừa Thiên Huế 

Kết quả tổng hợp số liệu về diện tích rừng 

chuyển hóa gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn được 

trình bày tại bảng 2. 

Bảng 2. Diện tích rừng trồng chuyển hóa gỗ nhỏ sang gỗ lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2017 - 2020 

TT Địa phương/cấp tuổi Tổng diện tích thực hiện (ha) Tỷ lệ (%) 

 
Tổng 3.873,5 100,0 

1  Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 842,5 21,8 

2  Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 1.798,9 46,4 

3  Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 1.105,9 28,6 

4  Cấp tuổi IV (từ 10 - 12 năm) 126,2 3,2 

I Huyện Phong Điền 955,1 24,6 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 104,4  

2 Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 313,4  

3 Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 499,9  

4 Cấp tuổi IV (từ 10 - 12 năm) 37,4  

II Huyện Phú Lộc 482,5 12,4 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 130,5  

2 Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 352,1  

III Huyện Nam Đông 160,5 4,2 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 40,0  

2 Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 77,0  

3 Cấp tuổi IV (từ 10 - 12 năm) 43,5  

IV Huyện A Lưới 264,9 6,9 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 40,8  

2 Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 215,6  

3 Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 8,6  

V Thị xã Hương Trà 968,8 25,0 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 497,0  

2 Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 397,2  

3 Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 74,6  

VI Thị xã Hương Thủy 1.041,7 26,9 

1 Cấp tuổi I (từ 1 - 3 năm) 29,9  

2 Cấp tuổi II (từ 4 - 6 năm) 520,6  

3 Cấp tuổi III (từ 7 - 9 năm) 445,8  

4 Cấp tuổi IV (từ 10 - 12 năm) 45,4  

(Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 2020). 
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Số liệu bảng 2 cho thấy, diện tích rừng chuyển 

hóa tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại đạt 3.873,5 ha 

và là tỉnh thứ hai có diện tích rừng chuyển hóa 

lớn nhất cả nước chỉ sau Thanh Hóa. Về cơ 

cấu diện tích rừng trồng chuyển hóa phân theo 

tuổi rừng cụ thể như sau: 

- Rừng 1 - 3 tuổi: chiếm 21,8%. 

- Rừng 4 - 6 tuổi: chiếm 46,4% 

- Rừng 7 - 9 tuổi: chiếm 28,6% 

- Rừng 10 - 12 tuổi: chiếm 3,2%. 

Như vậy có thể thấy diện tích rừng chuyển hóa 

ở Thừa Thiên Huế hiện tại tập trung ở độ tuổi 

4 - 6 (46,4%), đây cũng là các tuổi thực hiện 

tỉa thưa rừng. Rừng ở độ tuổi 7 - 9 chiếm 

28,6%, đây là các diện tích rừng cơ bản đã 

hoàn thành xong việc tỉa thưa và tiếp tục nuôi 

dưỡng để cây đạt tiêu chuẩn gỗ lớn. Qua khảo 

sát ở một số nơi cho thấy ở tuổi 8 - 9 nhiều hộ 

gia đình đã bắt đầu khai thác để thu hoạch, 

chính vì vậy diện tích rừng tuổi 10 - 12 còn lại 

rất ít (chỉ chiếm 3,2%). 

Việc chuyển hóa rừng ở Thừa Thiên Huế được 

tiến hành trên 6 huyện, thị xã, trong đó nhiều 

nhất là ở thị xã Hương Thủy với 1.041,7 ha 

(chiếm 26,9%), thị xã Hương Trà 968,8 ha 

(chiếm 25,0%) và huyện Phong Điền với 955,1 

ha (chiếm 24,6%), tiếp đến là huyện Phú Lộc 

482,5 ha (chiếm 12,4%). Các huyện có diện 

tích rừng trồng chuyển hóa ít là A Lưới 264,9 

ha (chiếm 6,9%) và huyện Nam Đông 160,5 ha 

(chỉ chiếm 4,2%). Như vậy, có thể thấy rằng 

việc chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng 

cung cấp gỗ lớn ở Thừa Thiên Huế được triển 

khai rộng khắp trên nhiều địa bàn của tỉnh, thể 

hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính 

quyền và các cơ quan chức năng về lâm 

nghiệp tỉnh trong suốt thời gian vừa qua. 

Về loài cây chuyển hóa, tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế chỉ chuyển hóa rừng trồng keo lai và Keo 

tai tượng. Đây là 2 loài cây trồng rừng chủ lực 

ở tỉnh này. Các loài cây khác hiện tại chưa áp 

dụng chuyển hóa.  

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thừa Thiên 

Huế cũng đã xây dựng kế hoạch chuyển hóa 

rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn, cụ thể được 

trình bày ở bảng 3. Số liệu bảng 3 cho thấy 

trong giai đoạn 2021 - 2025, Thừa Thiên Huế 

sẽ tiếp tục duy trì diện tích rừng chuyển hóa là 

3.800 ha (tương đương với giai đoạn hiện 

nay), trong đó có 2.590 ha diện tích chuyển 

tiếp từ giai đoạn 2017 - 2020 và 1.210 ha rừng 

chuyển hóa mới. Diện tích rừng chuyển hóa 

chuyển tiếp từ giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể 

như sau: 

- Thị xã Hương Thủy: 1.000 ha 

- Huyện Nam Đông: 860 ha 

- Huyện Phòng Điền: 750 ha 

- Huyện A lưới:  750 ha 

- Huyện Phú Lộc:  440 ha 

Diện tích rừng chuyển hóa mới được thực hiện 

trên địa bàn 2 huyện là: Nam Đông (750 ha) và 

A Lưới (460 ha).  

Bảng 3. Kế hoạch chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn các loài keo  

tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 

TT Địa phương 
Tổng 
(ha) 

Diện tích chuyển hóa rừng trồng (ha) 

Chuyển tiếp giai đoạn 2017 - 2020 Chuyển hóa mới 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Thị xã Hương Thủy 1000 250 570 180        

2 Huyện Nam Đông 860 40 70    70 70 200 200 210 

3 Huyện Phong Điền 750 150 182 118 150 150 
     

4 Huyện A Lưới 750 74 
 

100 116 
 

70 150 50 40 150 

5 Huyện Phú Lộc 440 80 60 90 100 110      

  Tổng 3.800 594 882 488 366 260 140 220 250 240 360 

(Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, 2020). 
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3.3. Tổng hợp các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn  

đã và đang áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Bảng 4. Hệ thống các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa rừng tại Thừa Thiên Huế 

TT Khâu kỹ thuật Thực tế áp dụng tại địa phương 

1 Lập địa Lập địa tốt (tương đương cấp lập địa I và II). 

2 
Loài cây và giống 
cây trồng 

- keo lai hom: Giống BV10, BV16, TB08 (Phú Lộc). Mua cây giống từ Công ty TNHH 
NN MTV Tiền Phong; Một số giống TB mua qua đại lý vận chuyển từ Đồng Nai ra 
(Hương Thủy);  

- Keo tai tượng: Giống Úc (Pongaki - Dự án Khuyến nông Trung ương do Viện Nghiên 
cứu Lâm sinh thực hiện). 

3 Xử lý thực bì 

- Không đốt, băm nhỏ vật liệu hữu cơ sau khai thác khi đang còn tươi trước khi trồng và 
để phân hủy tự nhiên (các hộ tham gia FSC và một số hộ dân không tham gia FSC);  

- Đốt thực bì toàn diện (các hộ không tham gia FSC). 

4 Làm đất 
Làm đất cục bộ, kích thước: 40  20  20 cm, 30  30  30 cm (Phú Lộc, Hương Thủy); 

30  30  30 cm (Hương Trà). 

5 Bón phân 

- Bón lót: Bón phân NPK (10:10:5) 100 g/hố (Phú Lộc, Hương Trà); bón phân NPK (18:18:6) 
150 g/hố (Hương Thủy). 

- Bón thúc: Bón 150 g/hố NPK(10:10:5), cho những cây còi cọc, sinh trưởng kém (Phú 
Lộc); bón 100 g/hố NPK (10:10:5) (Hương Trà), bón 100 g NPK (18:18:6) (Hương Thủy). 

6 Chăm sóc 
- Vun gốc sau 6 tháng trồng. 

- Phát toàn diện thực bì dưới tán trong hai năm đầu bằng máy. 

7 Mật độ trồng rừng 2.200 - 3.000 cây/ha (Phú Lộc); 2.500 - 3.000 cây/ha (Hương Thủy, Hương Trà). 

8 Tỉa thưa 

1) Số lần tỉa: Chủ yếu 3 lần; rất ít nơi tỉa 2 lần. 

2) Cường độ tỉa thưa: 

- Lần 1: năm thứ 4, cường độ tỉa 30% (Phú Lộc, Hương Trà); 40% (Hương Thủy); 

- Lần 2: năm thứ 5, cường độ tỉa 25% (Phú Lộc, Hương Trà); 20% (Hương Thủy). 

- Lần 3: năm thứ 6, cường độ tỉa 5% (tỉa những cây sâu bệnh, gẫy ngọn) 

3) Thời điểm: sau mùa mưa bão (tháng 1 - tháng 5 là thích hợp). 

9 
Vệ sinh rừng sau 
khai thác 

- Phát dọn, băm nhỏ thực bì (Phú Lộc). 

- Cho dân vào lấy củi, ngọn và lá để lại trong rừng không đốt (Hương Thủy, Hương Trà). 

10 Chu kỳ kinh doanh 
 7 - 9 năm (phổ biến) 

 10 - 12 năm (ít) 

 

Thông tin bảng 4 cho thấy một số khâu kỹ 

thuật đã áp dụng tại Thừa Thiên Huế đã 

tuân thủ theo các hướng dẫn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn Việt Nam thể hiện ở một số điểm chính 

sau đây: 

- Lập địa: Lựa chọn các lập địa tốt để chuyển 

hóa rừng (cấp lập địa I và II). 

- Giống: Các giống đã được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn công nhận, thích ứng 

với điều kiện ở Thừa Thiên Huế như BV10, 

BV16, TB30, TB08,... Một số giống mua tại 

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền 

Phong thì đã kiểm soát được nguồn giống, còn 

lại một số giống khác mua thông qua các đại lý 

thì chưa kiểm soát được. 

- Xử lý thực bì đã áp dụng các biện pháp 

không đốt, băm nhỏ cành nhánh để phân hủy 

tự nhiên. 

- Bón phân và chăm sóc rừng trồng đã được 

tiến hành, tuy nhiên việc bón thúc thực hiện 

không đều ở một số nơi, bón thúc chỉ bón cho 

những cây sinh trưởng kém. 



 

 

Tạp chí KHLN 2021  Phạm Tiến Hùng et al., 2021 (Số 1) 

34 

- Số lần tỉa thưa: Chủ yếu áp dụng tỉa 3 lần, ít 

chỗ áp dụng tỉa 2 lần và không có nơi nào áp 

dụng tỉa 1 lần. 

- Vệ sinh rừng: Thực hiện để lại vật liệu hữu 

cơ, băm nhỏ để phân hủy trong rừng. Ở một số 

nơi cho dân vào rừng thu hái củi, cành nhánh 

để lại trong rừng. 

Việc tham gia Chứng chỉ rừng và Quản lý 

rừng bền vững trên địa bàn tỉnh đã diễn ra 

rộng khắp nên việc áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật tương đối đã được tuân thủ theo quy 

trình kỹ thuật, tuy nhiên có khá nhiều điểm áp 

dụng tại đây lại rất khác so với quy định, cụ 

thể là: 

- Mật độ trồng rừng: Trong thực tiễn trồng mật 

độ rất cao, chủ yếu từ 2.500 - 3.000 cây/ha 

(một số địa điểm thuộc Dự án Khuyến nông do 

Viện nghiên cứu Lâm sinh thực hiện trồng 

Keo tai tượng với mật độ 1.660 cây/ha). 

- Kỳ giãn cách giữa các lần tỉa thưa: Tập trung 

tỉa thưa vào các tuổi 4 - 6, kỳ giãn cách giữa 

các lần tỉa áp dụng chủ yếu là 1 năm trong khi 

theo hướng dẫn kỹ thuật là 2 năm.  

- Phương pháp tỉa không có sự khác biệt nhiều 

giữa các nơi và so với quy trình kỹ thuật, chủ 

yếu áp dụng phương pháp tỉa tầng dưới, tuy 

nhiên tại Phú Lộc việc bài cây có sự khác biệt 

so với quy trình là bài tất cả các cây sinh 

trưởng kém cho dù có thể 3 - 4 cây liên tiếp. 

- Chăm sóc, bón phân: Sau khi tỉa thưa hầu hết 

không áp dụng kỹ thuật tỉa cành và bón phân. 

- Chu kỳ kinh doanh: Hiện tại ở Thừa Thiên 

Huế áp dụng chủ yếu 7 - 9 năm, một số hộ 

có tiềm lực kinh tế lớn có thể để 10 - 12 năm 

tuy nhiên số này không nhiều trong khi 

hướng dẫn kỹ thuật quy định chu kỳ kinh 

doanh từ 10 - 15 năm. 

Là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, thường 

xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão 

hàng năm. Để thích ứng được với điều đó 

người dân đã trồng với mật độ cao, áp dụng 

việc tỉa thưa theo kỳ giãn cách từng năm một 

để lâm phần không bị thay đổi đột ngột khi bị 

gió bão vào sẽ giảm thiểu rủi ro. Cùng với đó 

là sức tiêu thụ gỗ lớn ở khu vực miền Trung 

là khá ít nên vì thế mà việc kinh doanh với 

chu kỳ dài là khó diễn ra. 

3.4. Đánh giá sinh trưởng rừng chuyển hóa 

Bảng 5. Kết quả điều tra rừng trồng chuyển hóa và không chuyển hóa keo lai tại Thừa Thiên Huế 

OTC Địa điểm 
Tuổi 
rừng 

N hiện tại 

(cây/ha) 

D 1.3 

(cm) 

∆ D . 1.3 

(cm) 

Hvn .  

(m) 

∆ Hvn .  

(m) 

M .  

(m
3
/ha) 

M .  

(m
3
/ha) 

I Mô hình áp dụng chuyển hoá 

1 Hương Thủy 7 1.100 17,92 2,56 18,15 2,59 186,32 26,62 

2 Hương Thủy 8 1.140 17,99 2,25 18,01 2,25 191,14 23,89 

6 Phú Lộc 9 920 19,86 2,21 20,68    

Trung bình 1.053 18,59 2,34 18,95 2,38 201,03 25,19 

II Mô hình không chuyển hoá 

5 Phú Lộc 7 1.960 14,67 2,10 15,49 2,21 136,53 19,50 

4 Hương Trà 8 1.880 13,56 1,70 15,65 1,96 123,88 15,49 

3 Hương Thủy 9 1.680 14,41 1,60 16,81 1,87 158,42 17,60 

Trung bình 1.840 14,21 1,80 15,98 2,01 139,61 17,53 
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Số liệu bảng 5 cho thấy, qua 3 lần tỉa thưa ở 

tuổi 4, 5 và 6 đến thời điểm hiện tại mật độ 

lâm phần mô hình chuyển hóa dao động từ 920 

cây/ha (mô hình 9 tuổi) đến 1.140 cây/ha (mô 

hình rừng 7 tuổi), còn mật độ mô hình không 

chuyển hóa là 1.680 - 1.880 cây/ha. Kết quả 

đánh giá sinh trưởng đường kính D1,3 trung bình 

của mô hình chuyển hóa đạt 18,59 cm và tăng 

trưởng đường kính bình quân đạt 2,34 cm/năm, 

trong khi sinh trưởng đường kính D1,3 trung 

bình mô hình không chuyển hóa chỉ đạt 14,21 

cm và tăng trưởng đường kính bình quân đạt 

1,80 cm/năm. Hơn nữa, sự khác biệt về chiều 

cao vút ngọn trung bình (Hvn) của mô hình 

chuyển hóa (18,95 m) và không chuyển hóa 

(15,98 m). Vì vậy, trữ lượng tính toán thu 

được từ mô hình chuyển đổi có trữ lượng lớn 

hơn mô hình không chuyển đổi, trong đó mô 

hình chuyển đổi đạt trữ lượng bình quân là 

201,03 m
3
/ha và mô hình không chuyển đổi là 

139,61 m
3
/ha. Có được điều này, ngoài do tuổi 

cây lớn hơn, tỉa thưa giúp cây có nhiều không 

gian dinh dưỡng hơn để phát triển tiết diện ngang 

(Beadle, C., Trieu, D., & Harwood, C. 2013). 

IV. KẾT LUẬN 

Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng 

trồng cung cấp gỗ lớn là một trong những chủ 

trương và biện pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng 

nguyên liệu gỗ lớn phục vụ cho chế biến đồ 

mộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.  

- Đã có 6 văn bản hướng dẫn kỹ thuật khá chi 

tiết về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành 

rừng trồng cung cấp gỗ lớn. Tuy nhiên, việc áp 

dụng các kỹ thuật chuyển hóa này tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế lại có một số điểm rất khác biệt, đặc 

biệt là kỳ giãn cách giữa các lần tỉa thưa thường 

chỉ là 1 năm, cường độ tỉa và mật độ để lại qua 

các lần tỉa thưa cũng rất khác nhau.  

- Rừng trồng chuyển hóa ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế được triển khai trên địa bàn 6 huyện và thị 

xã. Tính tới năm 2020, toàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế đã có 3.873,5 ha rừng trồng keo chuyển 

hóa, tập trung ở độ tuổi 4 - 6 (chiếm 46,4%).  

- Kết quả bước đầu cho thấy rừng trồng chuyển 

hóa có tốc độ sinh trưởng nhanh và có thể tạo ra 

gỗ lớn phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ. 
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KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CÁC LOÀI THỰC VẬT THÂN GỖ  

VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ SAU NƯƠNG RẪY THEO THỜI GIAN  

Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN 

Nguyễn Văn Thịnh
1
, Nguyễn Văn Thắng

2 

1
 Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

2
Vườn Quốc gia Bến En 

Từ khóa: Đa dạng tổ 

thành loài cây gỗ và lâm 

sản ngoài gỗ, phục hồi 

rừng sau canh tác nương 

rẫy, Vườn Quốc gia Bến 

En 

TÓM TẮT 

Phục hồi rừng sau nương rẫy là vấn đề đã được nhiều tổ chức quốc tế cũng 

như trong nước quan tâm. Đặc biệt, trong Vườn Quốc gia Bến En có sự xen 

lẫn một số khu vực dân cư, nên việc canh tác nương rẫy đã tồn tại nhiều 

năm trước đây, diện tích nương rẫy bỏ hóa cũng tương đối lớn. Vì vậy, việc 

đánh giá khả năng phục hồi cũng như tính đa dạng các loài cây gỗ và lâm 

sản ngoài gỗ sau các giai đoạn bỏ hóa là rất cần thiết. Trong phạm vi 

nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá khả năng phục hồi rừng sau nương 

rẫy bỏ hóa theo 3 giai đoạn: 14 - 15 năm; 19 - 20 năm và 24 - 25 năm. Kết 

quả cho thấy tổ thành các loài cây gỗ ở tầng cao phục hồi sau nương rẫy 

tăng lên theo thời gian khá rõ, giai đoạn 14 - 15 năm có 58 loài, ở giai đoạn 

19 - 20 năm có 80 loài và giai đoạn 24 - 25 năm có 105 loài, tổng 3 giai 

đoạn phục hồi có 164 loài. Trong đó, đã xuất hiện 38 loài có khả năng cung 

cấp lâm sản ngoài gỗ, bao gồm 26 loài sử dụng quả và 12 loài sử dụng lá. 

Đặc biệt, Vù hương là loài duy nhất có thể sử dụng tất cả các bộ phận của 

cây để chưng cất tinh dầu. Phần lớn các loài (117 loài) có khả năng sử dụng 

gỗ để đóng đồ gia dụng, 23 loài có thể sử dụng các bộ phận của cây để làm 

gia vị, 3 loài cây có thể sử dụng làm thuốc và chỉ 1 loài cho tinh dầu. Số 

lượng loài cây tái sinh cũng tăng lên khá rõ rệt ở 2 giai đoạn đầu, trong đó 

giai đoạn 14 - 15 năm có 55 loài, giai đoạn 19 - 20 năm đã tăng lên tới 95 

loài và giai đoạn 24 - 25 năm chỉ có 85 loài. Tổng số loài cây tái sinh ở cả 3 

giai đoạn là 144 loài. Trong đó, có một số loài ưa sáng đã không còn xuất 

hiện ở giai đoạn 24 - 25 năm, nhiều loài cây chịu bóng và ưa bóng đã bắt 

đầu xuất hiện. Trong số các loài cây gỗ tái sinh nói trên cũng có tới 30 loài 

có khả năng cung cấp các loại lâm sản ngoài gỗ, gồm 4 loài cây cho sản 

phẩm làm dược liệu, 5 loài cây cho sản phẩm nhựa, 6 loài cây cho sản 

phẩm làm hương liệu, còn lại là cung cấp các sản phẩm làm gia vị và thực 

phẩm. Bộ phận sử dụng cũng rất đa dạng như thân, lá, vỏ, quả và hạt. 

Keywords: Diversity of 

tree species composition 

and NTFPs, shifting 

cultivation, Ben En 

National Park 

Recovery of tree species and non-timber forest products after shifting 

cultivation at Ben En National Park 

Forest recovery after shifting cultivation is an issue that has been concerned 

by many international and national organizations. In Ben En National Park, 

there are residential areas living in the park, so the shifting cultivation has 

existed many years ago and the fallow area is also relatively large. 

Therefore, it is essential to assess the recovery and diversity of timber tree 

species and NTFPs after fallow periods. In the scope of this project, the 

ability to recover forests after slash-and-burn fallow has been conducted in 

3 phases: 14 - 15 years; 19 - 20 years and 24 - 25 years. The results show 

that the composition of tree species incresed the number of timber species, 

after the fallow of 14 - 15 years, the number of tree species was 58 species, 
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80 species were counted after 19 - 20 years and period 24 -25 years with 

105 species. In total 164 species were found, of which, there have been 38 

species providing non-timber forest products, including 26 species using 

fruit and 12 species using leaves. In particular, the Cinamomum blansae is 

the only species that can use all parts to distill the essential oil. The 

majority of species (117 species) can use their wood for making household 

appliances, 23 species can use their parts for spice, 3 species can be used 

for medicine and only 1 species for oil. The number of regenerated tree 

species has also increased significantly in the first 2 stages, of which there 

are 55 species counted in the 14 - 15 year period, in which 95 species were 

found in the 19 - 20 year period. The total number of regenerated tree 

species in all 3 stages was 144 species. In particular, there are some light 

demanding species that no longer appear in the 24 - 25 year period, many 

shade tolerant and shade-tolerant plants have begun to appear. Among 

regenerated tree species, there are also up to 30 species providing non-

timber forest products, including 4 species for medicinal products, 5 

species for resin, 6 species for products of flavoring, the rest is to provide 

products for spices and food. Used parts of tree regeneration are also 

remarkably diverse such as stem, leaf, bark, fruit and seed. 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vườn Quốc gia Bến En có diện tích phân bố ở 

hai huyện Như Thanh và Như Xuân của tỉnh 

Thanh Hóa, được thành lập từ 1986 với tổng 

diện tích tự nhiên là 16.634 ha. Trong đó có 

8.544 ha rừng nguyên sinh cần phải bảo vệ 

nghiêm ngặt; 2.600 ha là rừng tự nhiên phục 

hồi bao gồm cả diện tích phục hồi sau nương 

rẫy; 2.300 ha đất trống đã có một số cây gỗ và 

lâm sản ngoài gỗ xuất hiện mọc rải rác; 443 ha 

rừng trồng và hơn 2.500 ha là đất nông nghiệp 

xen kẽ trong Vườn Quốc gia (Vườn Quốc gia 

Bến En, 2011). Vì vậy, việc quản lý bảo vệ 

rừng cũng như phục hồi rừng ở đây gặp rất 

nhiều khó khăn, Ban quản lý Vườn Quốc gia 

Bến En đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý đã 

hạn chế và kiểm soát được các hoạt động liên 

quan đến việc khai thác sử dụng các loại lâm 

sản nói chung (Vườn Quốc gia Bến En, 2019). 

Đặc biệt, vấn đề phục hồi rừng sau nương rẫy, 

hiện nay đã có nhiều diện tích nương rẫy phục 

hồi có chất lượng và tính đa dạng sinh học đã 

được cải thiện theo thời gian. Trên cơ sở các 

diện tích rừng đã phục hồi theo thời gian, có 

thể đánh giá rừng phục hồi sau nương rẫy ở 

đây theo 3 giai đoạn: 14 - 15 năm; 19 - 20 năm 

và 24 - 25 năm. Theo thời gian phục hồi, số 

lượng các loài thực vật thân thân gỗ cũng như 

lâm sản ngoài gỗ (LSNG) đã tăng lên khá rõ 

rệt. Kết quả nghiên cứu này không những đánh 

giá tính đa dạng về tổ thành loài thực vật nói 

chung và các loài cây gỗ có khả năng cho 

LSNG nói riêng mà còn cho thấy đã có một số 

loài cây quý hiếm có giá trị đặc trưng khu vực 

xuất hiện trở lại. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng điều tra 

Các trạng thái rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên 

sau nương rẫy thuộc Vườn Quốc gia Bến En, 

tỉnh Thanh Hóa.  

2.2. Phương pháp lập ô tiêu chuẩn 

- Sử dụng phương pháp điều tra ô tiêu chuẩn 

điển hình tạm thời (OTC) theo quan điểm “lấy 

không gian thay thế thời gian”.  

- Bố trí các OTC theo phương pháp đại diện 

điển hình trên các trạng thái rừng tự nhiên 

phục hồi sau nương rẫy theo 3 giai đoạn bỏ 

hóa: 14 - 15 năm; 19 - 20 năm và 24 - 25 năm.  

- Lịch sử canh tác nương rẫy và thời gian bỏ hóa 

được xác định theo phương pháp phỏng vấn các 

cơ quan quản lý trực tiếp và người dân đã canh 

tác trên các diện tích nương rẫy bỏ hóa đó.  
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Hình 1. Sơ đồ thiết lập các OTC 

- Mỗi giai đoạn rừng phục hồi sau nương rẫy 

lập 20 OTC sơ cấp để điều tra tầng cây cao, 

tổng số 3 giai đoạn phục hồi là 60 OTC sơ cấp. 

Diện tích mỗi OTC sơ cấp là 500 m
2
, hình tròn 

với bán kính là 12,6 m. Trong mỗi OTC sơ cấp 

lập 1 OTC thứ cấp để điều tra lớp cây tái sinh, 

diện tích là 100 m
2
, hình tròn có bán kính là 

5,6 m (hình 1). 

2.3. Phương pháp thu thập số liệu 

- Trong các OTC sơ cấp (500 m
2
) điều tra toàn 

bộ số cây gỗ có đường kính ngang ngực (D1,3) 

≥ 5 cm. Chỉ tiêu điều tra gồm: tên cây, chiều 

cao vút ngọn (Hvn), đường kính ngang ngực 

(D1,3). Đo đường kính bằng thước đo vanh có 

độ chính xác đến 0,1 cm, đo chiều cao bằng 

thước đo cao có độ chính xác đến 0,1 m. 

- Trong các OTC thứ cấp (100 m
2
) điều tra 

toàn bộ số cây gỗ tái sinh có đường kính 

ngang ngực D1,3 < 5 cm. Chỉ tiêu điều tra gồm: 

tên cây, chiều cao vút ngọn (Hvn).  

- Các thông tin về giá trị sử dụng theo mục 

đích và bộ phận sử dụng, đặc biệt là các loại 

cây gỗ có khả năng cho LSNG được thu thập 

dựa trên các tài liệu tham khảo kết hợp 

phỏng vấn người dân địa phương và kiểm 

lâm địa bàn.  

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Tổ thành được tính theo chỉ số quan trọng của 

loài được ký hiệu là IV (Important Value) theo 

phương pháp của Daniel Marmillod (1982): 

IVi% = i i i%N % G %  F

3

 
 

Trong đó:  

IVi% là chỉ số quan trọng của loài thứ i 

(Important Value); 

Ni% là tỷ lệ % số cây của loài thứ i so với 

tổng số cây trong lâm phần; 

Gi% là tỷ lệ % tiết diện ngang của loài thứ i 

so với tổng tiết diện của lâm phần; 

Fi% là tỷ lệ % tần suất xuất hiện của loài 

thứ i trong tổng số OTC. 

Tính toán các chỉ tiêu lâm phần như mật độ 

(N, cây/ha), trữ lượng (M, m
3
/ha) theo các 

công thức thông thường của điều tra rừng.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng phục hồi tổ thành loài cây gỗ 

tầng cao  

Kết quả điều tra ở bảng 1 cho thấy tổ thành 

loài tầng cây cao và tính đa dạng các loài thực 

vật thân gỗ tăng lên theo thời gian khá rõ rệt, 

cụ thể: Giai đoạn phục hồi sau nương rẫy từ 

14 - 15 năm có 58 loài xuất hiện; trong đó, 10 

loài có trị số IV cao và dao động từ 2% đến 

28,9%, đặc biệt chú ý 2 loài có trị số IV lớn 

hơn 15% gồm Trẩu (28,9%) và Thôi ba 

(17,2%). Hầu hết xuất hiện trong giai đoạn 

này là những loài tiên phong ưa sáng. Giai 

đoạn 19 - 20 năm, kết quả ghi nhận được có 

tới 80 loài; trong đó, 10 loài có trị số IV cao 

và dao động từ 2,5% đến 23%; đáng chú ý 3 

loài có trị số IV cao nhất ở giai đoạn 14 - 15 

năm khi chuyển sang giai đoạn 19 - 20 năm 

vẫn chiếm vị trí cao nhất, tuy nhiên đã có sự 

thay đổi vị trí giữa 3 loài này là: Ban ban 

(23%), Thôi ba (9,2%) và Trẩu (8,7%); giai 

đoạn này vẫn là các loài cây ưa sáng tiên 

phong chiếm ưu thế. Chuyển sang giai đoạn 

phục hồi từ 24 - 25 năm đã tăng lên tới 105 

loài với tổ thành loài cây gỗ có sự thay đổi rõ 

rệt; trong đó, các loài chịu bóng hoặc ưa bóng 

lúc nhỏ đã xuất hiện và chiếm ưu thế với trị 

+ 
12,6m 500 m

2
 

100 m
2
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số IV cao nhất gồm: Re đỏ (6,5%), Trường 

mật (4,5%), Ngát (4,3%) và 7 loài khác có trị 

số IV từ 2,8% đến 4,3%. Tổng số các loài cây 

gỗ xuất hiện theo thời gian được ghi nhận có 

164 loài, điều này đã cho thấy nếu khoanh 

nuôi bảo vệ tốt thì khả năng phục hồi rừng 

với tổ thành các loài thực vật sẽ tiệm cận với 

trạng thái rừng ban đầu. 

Bảng 1. Tổ thành 10 loài cây ưu thế ở 3 giai đoạn phục hồi rừng sau nương rẫy 

TT Tên địa phương Tên khoa học IV (%) 

 Thời gian rừng phục hồi sau nương rẫy 14 - 15 năm  

1 Trẩu Vernicia montana 28,9 

2 Thôi ba Alangium chinense 17,2 

3 Ban ban Hypericum japonicum 3,9 

4 Ngát Gironniera cuspidata 3,2 

5 Sòi tía Sapium discolor 2,8 

6 Sung Ficus racemosa  2,3 

7 Thừng mực mỡ Wrightia laevis  2,2 

8 Hu đay Trema orientalis  2,1 

9 Đa quả xanh Ficus annulata  2,0 

10 Vù hương Cinamomum blansae  2,0 

11 48 loài còn lại 33,5 

 Thời gian rừng phục hồi sau nương rẫy 19 - 20 năm 

1 Ban ban Hypericum japonicum 23,0 

2 Thôi ba Alangium chinense 9,2 

3 Trẩu Vernicia montana 8,7 

4 Ngát Gironniera cuspidata 3,9 

5 Sòi tía Sapium discolor  3,8 

6 Lim xẹt Peltophorum tonkinensis  3,2 

7 Bã đậu Croton tiglium 2,8 

8 Gội đỏ Aglaia dasyclada 2,6 

9 Trám chim Canarium parvum  2,5 

10 Thừng mực mỡ Wrightia laevis  2,5 

11 70 loài còn lại 37,7 

 Thời gian rừng phục hồi sau nương rẫy 24 - 25 năm 

1 Re đỏ Cinnamomum tetragonum 6,5 

2 Trường mật Pometia pinnata 4,5 

3 Ngát Gironniera cuspidata 4,3 

4 Vỏ mãn Ficus vasculosa 3,8 

5 Ngát lông Gironniera mollissima 3,6 

6 Ngát vàng Gironniera subaequalis 3,6 

7 Vối thuốc rang cưa Schima superba  3,5 

8 Thôi ba Alangium chinense 3,5 

9 Sòi tía Sapium discolor  3,3 

10 Đuôi trâu Mellettia lasiopetala  2,8 

11 95 loài còn lại 60,7 
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3.2. Khả năng phục hồi các loài lâm sản 

ngoài gỗ ở tầng cây cao  

Kết quả phỏng vấn người dân địa phương và 

cán bộ kiểm lâm kết hợp tham khảo các tài 

liệu cho thấy trong tổng số 164 loài cây gỗ 

được ghi nhận ở giai đoạn 24 - 25 năm phục 

hồi rừng sau nương rẫy đã thống kê có 38 loài 

cây thân gỗ có khả năng cung cấp các loại lâm 

sản ngoài gỗ (LSNG). Trong đó, có 11 loài cây 

được thống kê chỉ duy nhất có 1 cá thể, còn 

phần lớn loài cây gỗ có số lượng cây nhỏ hơn 

5 cá thể (bảng 2). Số liệu thống kê ở bảng 2 

còn cho thấy số lượng loài cây gỗ có khả năng 

cung cấp sản phẩm làm thực phẩm có 26 loài 

sử dụng quả và 12 loài sử dụng lá. Đặc biệt, 

Vù hương là loài duy nhất có thể sử dụng tất 

cả các bộ phận của cây để chưng cất tinh dầu. 

Hơn nữa, số lượng loài cây gỗ có khả năng cho 

LSNG nhiều nhất thuộc họ Euphorbiaceae với 

5 loài, tiếp theo là các họ Burseraceae, 

Lauraceae và Moraceae với số lượng 4 loài 

cho mỗi họ. 

Bảng 2. Các loài cây gỗ có khả năng cung cấp LSNG và các bộ phận sử dụng 

TT Tên địa phương Tên khoa học Họ Bộ phận sử dụng Số cá thể 

1 Ba bét Mallotus decipiens Euphorbiaceae Lá 7 

2 Ba bét đỏ Mallotus metcalfianus  Euphorbiaceae Lá 2 

3 Bã đậu Croton tiglium  Euphorbiaceae Thân 28 

4 Ba gạc lá xoan Rauvolfia verticillata Apocynaceae Lá 3 

5 Bồ kết Gleditsia australis Caesalpiniaceae Quả 1 

6 Bứa Garcinia oblongifolia  Clusiaceae Lá 13 

7 Bưởi bung Acronychia pedunculata Rutaceae Lá 5 

8 Chân chim Schefflera octophylla  Araliaceae Lá 4 

9 Chay bắc bộ Artocarpus tonkinensis  Moraceae Vỏ 2 

10 Chay lá bồ đề Artocarpus styracifolius  Moraceae Vỏ  1 

11 Chay rừng Artocarpus tonkinensis  Moraceae Vỏ 2 

12 Cò ke Grewia paniculata  Tiliaceae Quả 1 

13 Dâu da đất Baccaurea sapida  Phyllanthaceae Quả 2 

14 Dâu da xoan Spondias lakoensis  Anacardiaceae Quả 1 

15 Dẻ Castanopsis annamensis  Fagaceae Quả 7 

16 Dẻ gai Castanopsis lecomtei  Fagaceae Quả 1 

17 Đẻn Vitex leptobotrys  Verbenaceae Thân 4 

18 Đẻn 3 lá Vitex trifolia  Verbenaceae Thân 31 

19 Đẻn 5 lá Vitex quinata  Verbenaceae Thân 4 

20 Găng Canthium horridum  Rubiaceae Quả 1 

21 Kháo Machilus sp. Lauraceae Vỏ 1 

22 Khế Averrhoa sp. Oxalidaceae Quả 9 

23 Nhội Bischofia javanica  Euphorbiaceae Lá 1 

24 Quế lợn Cinnamomum bejolghota Lauraceae Vỏ 1 

25 Re gừng Cinnamomum ovatum  Lauraceae Lá, vỏ 2 

26 Sảng nhung Sterculia lanceolata  Sterculiaceae Quả 8 

27 Sấu tía Lagerstroemia tomentosa  Lythraceae Quả 2 
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TT Tên địa phương Tên khoa học Họ Bộ phận sử dụng Số cá thể 

28 Sung rừng Ficus sp. Moraceae Quả 15 

29 Trám chim Canarium parvum  Burseraceae Quả 53 

30 Trám đen Canarium tramdenum Burseraceae Quả 4 

31 Trám hồng Canarium littorale  Burseraceae Quả 19 

32 Trám trắng Canarium album  Burseraceae Quả 41 

33 Trẩu Vernicia montana Euphorbiaceae Quả 376 

34 Trường vải Paranephelium spirei  Sapindaceae Quả 7 

35 Ươi Sterculia tonkinensis  Sterculiaceae Quả 5 

36 Vối thuốc răng cưa Schima superba  Theaceae Lá 54 

37 Vù hương Cinamomum blansae  Lauraceae Các bộ phận 9 

38 Xoài rừng Mangifera minitifolia  Anacardiaceae Quả 1 

 

3.3. Đa dạng loài cây gỗ phân theo mục đích 

sử dụng 

Đa dạng loài cây gỗ ở giai đoạn 24 - 25 năm 

phục hồi sau nương rẫy được phân chia theo 

công dụng có giá trị về LSNG (bảng 3, hình 

2), theo kết quả phỏng vấn người dân và kiểm 

lâm địa phương, các loài cây gỗ được chia 

thành 8 công dụng chính: (1) cung cấp gỗ củi; 

(2) vật liệu xây dựng; (3) làm thuốc; (4) lấy 

nhựa; (5) đóng đồ gia dụng; (6) chiết xuất tinh 

dầu; (7) hương liệu; và (8) làm gia vị. Trong 

tổng số 164 loài được thống kê ở 3 giai đoạn 

phục hồi, có 117 loài có khả năng sử dụng cho 

mục đích đóng đồ gia dụng, 46 loài chủ yếu 

cho gỗ củi, 23 loài có thể sử dụng các bộ phận 

cây để sử dụng cho mục đích làm gia vị, 3 loài 

cây có thể sử dụng làm thuốc và chỉ 1 loài cho 

tinh dầu.  

Bảng 3. Đa dạng loài cây gỗ theo công dụng về LSNG 

TT Tên địa phương Tên khoa học Họ Công dụng 

1 Ba bét Mallotus decipiens Euphorbiaceae Làm thuốc 

2 Ba bét đỏ Mallotus metcalfianus  Euphorbiaceae Làm thuốc 

3 Bời lời Litsea griffithii  Lauraceae Tinh dầu 

4 Bứa Garcinia oblongifolia  Clusiaceae Gia vị 

5 Bưởi bung Acronychia pedunculata Rutaceae Làm thuốc 

6 Chân chim Schefflera octophylla  Araliaceae Gia vị 

7 Chay bắc bộ Artocarpus tonkinensis  Moraceae Lấy nhựa 

8 Chay lá bồ đề Artocarpus styracifolius  Moraceae Lấy nhựa 

9 Chay rừng Artocarpus tonkinensis  Moraceae Lấy nhựa 

10 Dâu da đất Baccaurea sapida  Phyllanthaceae Gia vị 

11 Dâu da xoan Spondias lakoensis  Anacardiaceae Gia vị 

12 Dẻ ăn quả Quercus platycalyx  #REF! Thức ăn 

13 Dẻ gai Castanopsis lecomtei  Fagaceae Thức ăn 

14 Găng Canthium horridum  Rubiaceae Hương liệu 

15 Giổi ăn quả Michelia tonkinensis  Magnoliaceae Thức ăn, gia vị 

16 Giổi bà Michelia banlanse  Magnoliaceae Làm thuốc 

17 Giổi bắc bộ Michelia tonkinensis  Magnoliaceae Gia vị 
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TT Tên địa phương Tên khoa học Họ Công dụng 

18 Kháo vàng Machilus bonii  Lauraceae Hương liệu 

19 Khế Averrhoa sp. Oxalidaceae Gia vị 

20 Khế rừng Averrhoa carambola  Oxalidaceae Thức ăn 

21 Long não Cinnamomum camphora Lauraceae Tinh dầu và hương liệu 

22 Mít rừng Cryptocarya sp. Lauraceae Thức ăn 

23 Nhựa ruồi Ilex rotunda  Aquifoliaceae Tinh dầu thơm 

24 Quế lợn Cinnamomum bejolghota Lauraceae Tinh dầu thơm 

25 Rau sắng Melientha suavis Opiliaceae Thức ăn 

26 Re gừng Cinnamomum ovatum  Lauraceae Tinh dầu thơm 

27 Sảng nhung Sterculia lanceolata  Sterculiaceae Thức ăn 

28 Sấu tía Dracontomelum duperreanum Anacardiaceae Thức ăn 

29 Sung Ficus racemosa  Moraceae Thức ăn 

30 Sung rừng Ficus sp. Moraceae Thức ăn 

31 Trám chim Canarium parvum  Burseraceae Thức ăn 

32 Trám đen Canarium tramdenum Burseraceae Thức ăn 

33 Trám hồng Canarium littorale  Burseraceae Thức ăn 

34 Trám trắng Canarium album  Burseraceae Thức ăn 

35 Trẩu Vernicia montana Euphorbiaceae Tinh dầu 

36 Ươi Sterculia tonkinensis  Sterculiaceae Thức ăn 

37 Vối thuốc Schima wallichii  Theaceae Dược liệu 

38 Vối thuốc răng cưa Schima superba  Theaceae Làm thuốc 

39 Vù hương Cinamomum blansae  Lauraceae Tinh dầu 

40 Vú sữa Chrysophyllum cainito  Sapotaceae Tinh dầu 

41 Xoài rừng Mangifera minitifolia  Anacardiaceae Tinh dầu 

 

Hình 2. Số lượng loài cây gỗ phân theo công dụng/giá trị sử dụng 

Ở khía cạnh công dụng làm thuốc, số loài cây 

gỗ được tìm thấy chủ yếu ở họ Euphorbiaceae, 

trong khi đó họ Moraceae quan trọng đối với 

những loài lấy nhựa. Họ Lauraceae có nhiều 

loài có thể sử dụng dùng để chiết xuất tinh dầu 

thơm, trong khi một số lượng lớn các họ như 

Anacardiaceae, Araliaceae, Clusiaceae, 

Fagaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, 

Oxalidaceae và Phyllanthaceae có các loài có 

thể sử dụng cho mục đích làm gia vị. 
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3.4. Đa dạng cây gỗ tái sinh trong các giai 

đoạn phục hồi 

Kết quả điều tra (bảng 4) ghi nhận tổng số cây 

tái sinh ở cả 3 giai đoạn phục hồi rừng sau 

nương rẫy có tới 144 loài cây gỗ tái sinh. 

Trong đó, giai đoạn phục hồi 14 - 15 năm có 

55 loài, giai đoạn 19 - 20 năm đã tăng lên tới 

95 loài, giai đoạn 24 - 25 năm lại chỉ có 85 

loài. Điều này cho thấy có thể một số loài ưa 

sáng đã không còn tồn tại ở giai đoạn phục hồi 

này do độ che phủ của tầng cây cao tăng lên 

khá mạnh. Cụ thể, ở giai đoạn phục hồi sau 14 

- 15 năm, số lượng cây tái sinh của các loài 

cây tiên phong ưa sáng như Trẩu và Thôi ba là 

chủ yếu với số lượng lần lượt là 64 và 102 cây, 

chiếm gần 30% tổng số cây tái sinh ở pha này. 

Chuyển sang giai đoạn phục hồi từ 19 - 20 năm, 

số lượng cây tái sinh chủ yếu của các loài như 

Vối thuốc răng cưa (96 cây), Re xanh (88 cây), 

Trường mật (65 cây), và không còn xuất hiện 

tái sinh của Trẩu và Thôi ba. Giai đoạn phục 

hồi sau 24 - 25 năm, cây tái sinh của loài 

chiếm số lượng lớn, bao gồm Trường mật (80 

cây), Ban ban (29 cây) và Lim xẹt (25 cây).  

Bảng 4. Đa dạng các loài cây gỗ tái sinh theo thời gian 

TT Tên địa phương Tên khoa học 14 - 15 năm 19 - 20 năm 24 - 25 năm 

1 Ba bét Mallotus paniculatus  2 
  

2 Ba chạc Euodia tepta 
 

6 
 

3 Bã đậu Croton tiglium  
  

4 

4 Ba gạc lá xoan Rauvolfia verticillata  1 
 

5 

5 Ba soi Mallotus floribundus 1 
  

6 Ban ban Hypericum japonicum  12 14 29 

7 Bời lời Litsea griffithii  
 

3 1 

8 Bời lời lá mác Litsea lancifolia  
 

4 
 

9 Bời lời vòng Litsea verticillata  1 
  

10 Bứa Garcinia oblongifolia  3 7 3 

11 Bưởi bung Acronychia pedunculata  2 16 14 

12 Cà ổi Castanopsis indica 
  

2 

13 Chân chim Schefflera octophylla  
  

1 

14 Chắp xanh Beilschmiedia ferruginea  
 

1 
 

15 Chay Artocarpus tonkinensis  
   

16 Chay bắc bộ Artocarpus tonkinensis  
 

5 2 

17 Chay lá bồ đề Artocarpus styracifolius  
 

2 
 

18 Chay rừng Artocarpus sp. 
 

1 
 

19 Chè đuôi Camellia caudata  
 

1 
 

20 Chè rừng Camellia sinensis 
 

3 
 

21 Chẹo tía Engelhardtia chrysolepsis  1 
  

22 Chín tầng Diospyros pilosula  
   

23 Chòi mòi Antidesma acidum  2 44 11 

24 Chua khét Dosoxylum acutangulum  
 

1 
 

25 Côm tầng Elaeocarpus griffithii 1 6 1 

26 Đa quả xanh Ficus sp. 3 
 

6 

27 Đa xanh Ficus annulata  
   

28 Dâu da đất Baccaurea sapida  2 7 4 
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TT Tên địa phương Tên khoa học 14 - 15 năm 19 - 20 năm 24 - 25 năm 

29 Dẻ Castanopsis annamensis  1 6 17 

30 Dẻ cau Quercus platycalyx  1 
  

31 Dẻ đỏ Castanopsis hystrix  
 

2 
 

32 Dẻ gai Castanopsis lecomtei  
 

1 
 

33 Dẻ xanh Lithocarpus pseudosundaicus  
 

1 
 

34 Đẻn Vitex leptobotrys  
 

6 2 

35 Đẻn 3 lá Vitex trifolia  5 7 18 

36 Đẻn 5 lá Vitex quinata  
   

37 Dền tía Amaranthus tricolor 
  

1 

38 Đinh dại Markhamia stipulata  
 

5 2 

39 Đinh hương Dysoxylum cauliflorum  
 

7 1 

40 Đinh thối Fernandoa brilletii  
 

1 
 

41 Dọc vàng Garcinia multiflora  
 

1 
 

42 Dung đen Symplocos atriolivacea  
 

2 1 

43 Dung giấy Symplocos lauria  
 

2 1 

44 Dung mỡ Symplocos glauca  
 

1 
 

45 Đuôi chồn Uraria crinita  2 1 1 

46 Đuôi trâu Mellettia lasiopetala  
 

18 3 

47 Găng Canthium horridum  
  

1 

48 Giổi ăn quả Michelia tonkinensis  
   

49 Giổi bà Michelia banlanse  1 6 5 

50 Giổi bắc bộ Michelia tonkinensis  11 5 4 

51 Giổi nhung Paramechelia braianensis  
   

52 Giổi xanh Michelia mediocris  
 

1 
 

53 Gội Aphanamixis silvestris  
 

6 
 

54 Gội đỏ Aglaia dasyclada 2 1 8 

55 Gội gà Aglaia silvestric  
 

1 4 

56 Gội nếp Aglaia spectabilis  1 
 

1 

57 Gội núi Aglaia roxburghiana  
 

3 
 

58 Gội tẻ Aglaia perviridis  
 

1 1 

59 Gội trắng Aphanamixis grandifolia  
 

1 2 

60 Hu đay Trema orientalis  5 
 

1 

61 Kháo Machilus sp. 
 

8 2 

62 Kháo cuống dài Phoebe platycarpa  
  

2 

63 Kháo lá to Phoebe tavoyana  
  

1 

64 Kháo vàng Machilus bonii  
 

2 2 

65 Khế Averrhoa carambola  3 4 
 

66 Khổng đực Koilodepas longifolium  
   

67 Lim xanh Erythrophleum fordii  
 

14 10 

68 Lim xẹt Peltophorum pterocarpum  12 18 25 

69 Lõi thọ Gmelina arborea  1 
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TT Tên địa phương Tên khoa học 14 - 15 năm 19 - 20 năm 24 - 25 năm 

70 Lòng mang Pterospermum hetrophyllum  3 1 1 

71 Long não Cinnamomum camphora  
 

1 
 

72 Mã tiền Strychnos angustifolia  
  

1 

73 Mán đỉa Archidendron clypearia  1 6 8 

74 Mán đỉa trâu Archidendron lucidum  
 

4 
 

75 Máu chó lá nhỏ Knema globularia  
 

32 3 

76 Máu chó lá to Knema pierrei  
 

13 2 

77 Mé cò ke Grewia paniculata  2 1 8 

78 Mít na Ficus vasculosa  1 
  

79 Mò lá lớn Cryptocarya annanmensis  
 

5 
 

80 Mò lá tròn Endiandra hainanensis 
 

1 
 

81 Muồng Cassia sp. 
   

82 Nanh chuột Cryptocarya lenticellata  
 

2 2 

83 Ngát Gironniera cuspidata  15 31 28 

84 Ngát lông Gironniera mollissima  
 

16 3 

85 Ngát vàng Gironniera subaequalis  1 
  

86 Quếch tía Chisocheton chinensis  
 

1 
 

87 Ràng ràng xanh Ormosia pinnata  2 
  

88 Re đá Cinnamomum mairei  
 

3 
 

89 Re đỏ Cinnamomum tetragonum  1 20 10 

90 Re gân lõm Cinnamomum impressimeurium  
  

4 

91 Re gừng Cinnamomum ovatum  
   

92 Re hương Cinnamomum iners  
  

1 

93 Re mới Neocinnamomum lecomtei  
 

3 
 

94 Re mới lá to Neolitsea poilanei  
  

1 

95 Re nhớt Cinnamomum subavenium  1 5 4 

96 Re sâu Machilus bonii  
 

6 3 

97 Re thơm Cinnamomum subavenium  
 

23 6 

98 Re xanh Cinnamomum parthenoxylon  3 88 17 

99 Sảng nhung Sterculia lanceolata  
 

1 9 

100 Sổ Dillenia scabrella  1 1 
 

101 Sồi Lithocarpus sp.  
 

1 
 

102 Sồi phảng Lithocarpus areca  
 

2 1 

103 Sòi tía Sapium discolor 3 
 

6 

104 Sơn ta Rhus succedanea 
  

2 

105 Song xanh Actinodaphne obovata 
 

10 
 

106 Sụ lá kiếm Phoebe angustifolia  
 

4 4 

107 Sui Antiaris toxicaria  
 

2 
 

108 Súm chè Eurya tonkinensis  
 

1 
 

109 Sung rừng Ficus racemosa  4 
 

2 

110 Tai chua Garcia cowa  
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TT Tên địa phương Tên khoa học 14 - 15 năm 19 - 20 năm 24 - 25 năm 

111 Táu muối Vatica odorata  1 20 
 

112 Thành ngạnh Cratoxylum polyanthum  5 
 

2 

113 Thẩu tấu Aporosa dioica  
 

1 
 

114 Thị lông Diospyros hirsuta  
 

2 
 

115 Thị rừng Diospyros montana  
   

116 Thôi ba Alangium chinense 61 
 

8 

117 Thừng mực lông Wrightia pubscens 5 4 9 

118 Thừng mực mỡ Wrightia laevis  14 22 18 

119 Trâm Syzygium brachiatum  2 
  

120 Trâm bắc bộ Syzygium tonkinensis  
  

4 

121 Trám chim Canarium parvum  4 17 17 

122 Trám đen Canarium tramdenum 1 
  

123 Trâm đỏ Syzygium zeylanicum  5 37 22 

124 Trám hồng Canarium littorale  
 

2 4 

125 Trâm lá bóng Syzygium parviflorum  
 

2 1 

126 Trâm lá sắn Syzygium polyanthum 
 

3 
 

127 Trâm lá vối Syzygium cumini  
  

1 

128 Trâm núi Syzygium levinei  
 

7 2 

129 Trám trắng Canarium album  3 7 10 

130 Trâm trắng Syzygium chanlos  31 9 32 

131 Trám trẩu Mytilaria laosensis  2 2 
 

132 Trâm vối Syzygium cumini  
 

2 3 

133 Trẩu Vernicia montana  102 
 

4 

134 Trường kẹn Mischocarpus oppositifolius 2 10 6 

135 Trường mật Pometia pinnata  
 

65 80 

136 Trường sâng Amesiodendron chinense  
 

4 4 

137 Trường vải Paranephelium spirei  
 

14 10 

138 Vàng anh Saraca dives  
  

1 

139 Vạng trứng Endospermum sinensis  2 
 

3 

140 Vỏ mãn Ficus vasculosa  1 20 8 

141 Vối thuốc Schima wallichii  
   

142 Vối thuốc răng cưa Schima superba  1 96 22 

143 Xoài rừng Mangifera minitifolia  
 

2 
 

144 Xoan đào Prunus arborea  3 
 

1 

 
Tổng (loài/số cây)  55/359 95/885 85/597 

 

3.5. Đa dạng cây gỗ tái sinh có khả năng cho 

LSNG 

Đa dạng và số lượng loài cây gỗ tái sinh có 

khả năng cho LSNG được tổng hợp trong bảng 

5. Trẩu và Vối thuốc răng cưa là 2 loài cây gỗ 

có số lượng cây tái sinh lớn nhất, lần lượt là 

106 và 119 cây được ghi nhận xuất hiện trong 

tất cả các OTC. Có rất nhiều loài cây gỗ thể 

hiện khả năng tái sinh kém với số lượng cây 

tái sinh dưới 5 cây như Ba bét, Bã đậu, Bời lời, 
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Kháo lá to, Trám đen...; đây là những loài ưa 

sáng đã giảm dần số lượng cây tái sinh. Mặt 

khác, trong tổng số 144 loài cây tái sinh có 4 

loài có giá trị làm thuốc (Ba bét, Ba chạc và 

Vối thuốc răng cưa), 6 loài cây có thể sử dụng 

làm hương liệu, chỉ có Bời lời là cây gỗ tái 

sinh có khả năng cho tinh dầu. Phần lớn bộ 

phận bộ phận sử dụng được của các loài cây 

gỗ tái sinh này là quả và lá.  

Bảng 5. Đa dạng và số lượng cây gỗ tái sinh có khả năng cung cấp LSNG 

TT Tên địa phương Tên khoa học Họ Số lượng cá thể Công dụng Theo bộ phận 

1 Ba bét Mallotus paniculatus  Euphorbiaceae 2 Làm thuốc Lá 

2 Ba chạc Euodia tepta Rutaceae 6 Làm thuốc - 

3 Bã đậu Croton tiglium  Euphorbiaceae 4 Nhựa Thân 

4 Ba gạc lá xoan Rauvolfia verticillata  Apocynaceae 6 Nhựa Lá 

5 Bời lời Litsea griffithii  Lauraceae 4 Tinh dầu  - 

6 Bứa Garcinia oblongifolia  Clusiaceae 13 Gia vị Lá 

7 Bưởi bung Acronychia pedunculata  Rutaceae 32 Làm thuốc Lá 

8 Chân chim Schefflera octophylla  Araliaceae 1 Gia vị Lá 

9 Chay bắc bộ Artocarpus tonkinensis  Moraceae 7 Nhựa Vỏ 

10 Chay lá bồ đề Artocarpus styracifolius  Moraceae 2 Nhựa Vỏ 

11 Chay rừng Artocarpus sp. Moraceae 1 Nhựa Vỏ 

12 Dâu da đất Baccaurea sapida  Phyllanthaceae 13 Gia vị Quả 

13 Dẻ Castanopsis annamensis  Fagaceae 24 - Quả 

14 Dẻ gai Castanopsis lecomtei  Fagaceae 1 Gia vị Quả 

15 Đẻn Vitex leptobotrys  Verbenaceae 8 - Thân 

16 Đẻn 3 lá Vitex trifolia  Verbenaceae 30 - Thân 

17 Găng Canthium horridum  Rubiaceae 1 Hương liệu Quả 

18 Kháo Machilus sp. Lauraceae 10 Hương liệu Vỏ 

19 Kháo lá to Phoebe tavoyana  Lauraceae 1 Hương liệu - 

20 Kháo vàng Machilus bonii  Lauraceae 4 Hương liệu - 

21 Khế Averrhoa carambola  Oxalidaceae 7 Gia vị Quả 

22 Long não Cinnamomum camphora  Lauraceae 1 Hương liệu - 

23 Mé cò ke Grewia paniculata  Tiliaceae 11 Gia vị - 

24 Sảng nhung Sterculia lanceolata  Sterculiaceae 10 Thức ăn Quả 

25 Sung rừng Ficus racemosa  Moraceae 6 Thức ăn Quả 

26 Trám chim Canarium parvum  Burseraceae 34 Thức ăn Quả 

27 Trám đen Canarium tramdenum Burseraceae 1 Thức ăn Quả 

28 Trám hồng Canarium littorale  Burseraceae 6 Thức ăn Quả 

29 Trám trắng Canarium album  Burseraceae 20 Thức ăn Quả 

30 Trẩu Vernicia montana  Euphorbiaceae 106 Hương liệu Quả 

31 Trường vải Paranephelium spirei  Sapindaceae 24 - Quả 

32 Vối thuốc răng cưa Schima superba  Theaceae 119 Làm thuốc Lá 

33 Xoài rừng Mangifera minitifolia  Anacardiaceae 2 Thức ăn Quả 
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IV. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả đã tổng hợp và phân tích ở 

trên, có thể rút ra một số kết luận như sau: 

- Tổ thành các loài cây gỗ ở tầng cao phục hồi 

sau nương rẫy ở Vườn Quốc gia Bến En tăng 

lên theo thời gian khá rõ rệt, giai đoạn phục 

hồi sau 14 - 15 năm có 58 loài, giai đoạn phục 

hồi sau 19 - 20 năm có 80 loài và giai đoạn 

24 - 25 năm có 105 loài, tổng 3 giai đoạn phục 

hồi đã có 164 loài. 

- Trong số 164 loài cây thân gỗ tầng cao đã 

xuất hiện, có 38 loài cho các loại lâm sản 

ngoài gỗ. Trong đó, có 26 loài sử dụng quả và 

12 loài sử dụng lá. Đặc biệt, Vù hương là loài 

duy nhất có thể sử dụng tất cả các bộ phận của 

cây để chưng cất tinh dầu. 

- Các loài cây gỗ tầng cao xuất hiện ở cả 3 giai 

đoạn phục hồi có 117 loài có khả năng sử dụng 

gỗ để đóng đồ gia dụng, 46 loài chỉ làm củi, 23 

loài có thể sử dụng làm gia vị, 3 loài có thể sử 

dụng làm thuốc và chỉ có 1 loài cho tinh dầu. 

- Số lượng cây tái sinh cũng tăng lên khá rõ rệt 

ở 2 giai đoạn đầu, trong đó giai đoạn 14 - 15 

năm có 55 loài, giai đoạn 19 - 20 năm đã tăng 

lên tới 95 loài và giai đoạn 24 - 25 năm chỉ có 

85 loài. Tổng số loài cây tái sinh ở cả 3 giai 

đoạn là 144 loài. Trong đó, có một số loài ưa 

sáng đã không còn xuất hiện ở giai đoạn 24 - 

25 năm, nhiều loài cây chịu bóng và ưa bóng 

đã bắt đầu xuất hiện. 

- Trong tổng số 144 loài cây thân gỗ tái sinh 

cũng có tới 30 loài có khả năng cung cấp các 

loại lâm sản ngoài gỗ. Trong đó, có 4 loài 

cây cho sản phẩm làm dược liệu, 5 loài cây 

cho sản phẩm nhựa, 6 loài cây cho sản phẩm 

làm hương liệu, còn lại là cung cấp các sản 

phẩm làm gia vị và thực phẩm. Bộ phận sử 

dụng cũng rất đa dạng, từ thân, lá, vỏ đến 

quả và hạt.  
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QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG Ở VIỆT NAM 

NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 

Đào Công Khanh
1
, Đào Lê Huyền Trang

2
 

1 
Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng 

2
 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Từ khóa: Quản lý rừng 

bền vững 

TÓM TẮT 

Việt Nam tham gia tiến trình quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng 

chỉ rừng từ năm 1998, tuy nhiên cho đến tháng 12 năm 2020 mới chỉ có gần 

220.000 ha rừng của 49 chủ rừng được cấp chứng chỉ FM. Sở dĩ tiến trình 

này còn quá chậm so với tiềm năng tài nguyên rừng của Việt Nam bởi vì 

bên cạnh những cơ hội cho tiến trình này, thì cũng không ít khó khăn, thách 

thức đặt ra đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam: Nhận thức và năng lực, cơ 

chế chính sách, tài chính, kỹ thuật... Vì vậy, ngành lâm nghiệp Việt Nam 

rất cần có những giải pháp tổng hợp, đồng bộ nhằm đạt được mục tiêu mà 

Chiến lược của ngành đã đặt ra là phải QLRBV, bao gồm các giải pháp tài 

chính, kỹ thuật và tổ chức, đặc biệt là hệ thống chính sách liên quan đến 

QLRBV và chứng chỉ rừng. 

Keywords: Sustainable 

forest management 

Sustainable forest management and forest certification in Vietnam 

opportunities, challenges and solutions to promote 

Vietnam has been involved in the process of sustainable forest management 

and forest certification since 1998, but until December 2020, only nearly 

220,000 ha of forests from 49 forest owners have been certified with FM. 

The reason for this process is still too slow compared to the potential of 

Vietnam's forest resources, because besides the opportunities for this 

process, there are many difficulties and challenges facing the forestry sector 

in Vietnam: awareness and capacity, policy mechanisms, finance, 

technology... Therefore, the forestry sector in Vietnam needs to have 

integrated and synchronized solutions to achieve the goals set by the sector 

strategy, which is to ensure sustainable forest management, including 

financial, technical and organizational solutions, especially policy systems 

related to sustainable forest management and certification. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam hiện có trên 14.491.295 ha rừng và đất 

rừng với độ che phủ khoảng 41,65%, trong đó 

diện tích rừng tự nhiên chiếm 10.255.525 ha và 

4.235.770 ha là rừng trồng (Quyết định số 

911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/3/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Để 

quản lý và bảo vệ diện tích rừng đặc biệt là 

rừng tự nhiên hiện có, Chính phủ đã giao phần 

lớn diện tích rừng cho các nhóm chủ rừng 

khác nhau, bao gồm: Các Ban quản lý rừng, 

các công ty lâm nghiệp Nhà nước, các hộ gia 

đình, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, 

cộng đồng dân cư thôn bản. Thực tế từ nhiều 

năm qua cho thấy nếu chỉ có các biện pháp bảo 

vệ rừng truyền thống như tăng cường luật pháp 

thì không thể bảo vệ được diện tích rừng tự 

nhiên hiện còn, nhất là rừng ở Việt Nam tập 

trung ở các khu vực miền núi, nơi có nhiều 

đồng bào dân tộc ít người sinh sống với tập 

quán canh tác dựa vào rừng là chủ yếu, nhận 

thức và trình độ về khoa học công nghệ còn 

nhiều hạn chế. Một trong những biện pháp 

quan trọng hiện nay là quản lý tổng hợp thông 

qua các giải pháp truyền thống kết hợp với 

thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ 

rừng. Quản lý rừng bền vững (QLRBV) là sự 

quản lý rừng và đất rừng theo cách thức và 

mức độ phù hợp để duy trì tính đa dạng sinh 

học, năng suất, khả năng tái sinh, sức sống của 

rừng và duy trì tiềm năng của rừng trong hiện 

tại và tương lai, duy trì các chức năng sinh 

thái, kinh tế, xã hội của rừng ở cấp địa 

phương, quốc gia và toàn cầu và không gây ra 

những tác hại đối với các hệ sinh thái khác. 

Quản lý rừng bền vững phải đảm bảo ba mục 

tiêu cơ bản là: i) Giữ vững sản xuất lâm nghiệp 

ổn định và phát triển lâu dài, đạt hiệu quả kinh 

tế cao; ii) Bảo vệ và duy trì được diện tích và 

năng suất của rừng, không gây ô nhiễm môi 

trường sống; iii) Góp phần giải quyết các vấn 

đề kinh tế xã hội của địa phương như tạo công 

ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu 

nhập, an sinh xã hội v.v... Đặc biệt trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, Quản lý rừng 

bền vững là một trong những mục tiêu quan 

trọng đối với ngành lâm nghiệp của tất cả các 

nước trên thế giới. Góp phần đáp ứng được 

mục tiêu “Nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý 

tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất 

lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật” 

(Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 

năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) đồng 

thời “Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất 

và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 

đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước” (Quyết định số 712/QĐ-TTg 

ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ) trong ngành Nông-Lâm nghiệp của 

Việt Nam theo định hướng của Chính phủ. 

 

 Hình 1. Rừng trồng có chứng chỉ FSC FM của CT LN Quy Nhơn 
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II. CƠ HỘI 

i) Chính phủ và các cơ quan trực thuộc Chính 

phủ rất ủng hộ phong trào QLRBV và chứng 

chỉ rừng; 

ii) Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế 

sẵn sàng hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật 

thông qua các dự án ODA nhằm thúc đẩy tiến 

trình QLRBV và chứng chỉ rừng của Việt Nam; 

iii) Trong 4.235.770 ha là rừng trồng của Việt 

Nam ở thời điểm hiện tại, có hơn 1,6 triệu ha 

tương đương 36% là do hộ gia đình và cộng 

đồng dân cư quản lý. Đây là diện tích rừng 

tiềm năng cao cho mục tiêu chứng chỉ 

QLRBV. Tuy nhiên, hầu hết các diện tích rừng 

này được quản lý thiếu bền vững trong quá 

khứ dẫn đến năng suất và chất lượng rừng bị 

suy thoái nghiêm trọng. Vì vậy, việc quản lý, 

sử dụng và phát triển bền vững vốn rừng này 

làm nền tảng cho phát triển ngành Lâm nghiệp 

là một mục tiêu quan trọng nhưng cũng mang 

tính khả thi cao. 

iv) Những yêu cầu về hội nhập quốc tế, đến 

năm 2020 Việt Nam đã chính thức tham gia 

vào các Hiệp định thương mại tự do với nhiều 

nước trên thế giới, đặc biệt là Hiệp định 

thương mại tự do EVFTA với EU nơi mà thị 

trường yêu cầu khắt khe về nguồn gốc gỗ và đồ 

gỗ hợp pháp, bên cạnh đó mục tiêu đến năm 

2025 Việt Nam phấn đấu đạt tổng giá trị kim 

ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm lâm nghiệp là 

20 tỷ USD. Vì vậy, nhu cầu về gỗ nguyên liệu 

có chứng chỉ hợp pháp cho công nghiệp chế 

biến trong nước ngày càng cao, đòi hỏi phải gia 

tăng diện tích rừng có chứng chỉ FM. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 

Đến tháng 12 năm 2020 mới chỉ có 49 chủ 

rừng ở Việt Nam được cấp chứng chỉ FSC 

FM/CoC với diện tích gần 220.000 ha (hơn 

80% là diện tích rừng trồng) (FSC Fact and 

Figure December, 2020). Để đạt được chứng 

chỉ rừng, các chủ rừng/đơn vị quản lý rừng 

phải xây dựng và thực hiện được phương án 

QLRBV tuân thủ theo 10 nguyên tắc của FSC 

hoặc 7 nguyên tắc của PEFC. Tiến trình QLRBV 

và CCR ở Việt Nam còn gặp rất nhiều khó 

khăn/khoảng trống trong đó phải nói tới các 

khó khăn chính bao gồm: 

i) Chính sách về đất đai còn nhiều bất cập, 

không khuyến khích được các chủ rừng là các 

doanh nghiệp Nhà nước thực hiện quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Tiêu chuẩn 

hợp pháp QLRBV là phải có quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các chủ 

rừng thường phải loại trừ diện tích nơi đang 

tranh chấp hoặc chưa đủ quyền sử dụng đất ra 

khỏi diện tích xin chứng chỉ QLRBV. Quy 

hoạch bố trí đất đai trong quá trình QLRBV rất 

dễ bị phá vỡ do tranh chấp và lấn chiếm xảy ra 

giữa cộng đồng địa phương và chủ rừng. Thực 

tế này đã xảy ra ở nhiều đơn vị quản lý rừng 

đã và đang làm chứng chỉ rừng bền vững. 

Không có quy định để đảm bảo quyền sử dụng 

đất không bị thu hồi hoặc chuyển quyền sử 

dụng đất suốt thời gian tham gia quá trình 

QLRBV; đây là nội dung rất cần thiết cần 

được thể hiện trong cấp bậc Luật hoặc Nghị 

định, Quyết định, Thông tư. 

ii) Nhận thức và năng lực QLRBV và chứng 

chỉ rừng đặc biệt ở cấp địa phương của các cơ 

quan quản lý và các bên liên quan còn thiếu 

và yếu. Do nhận thức và năng lực của các chủ 

rừng và cả các cơ quan quản lý chưa đầy đủ, 

khi xây dựng và thực hiện được phương án 

QLRBV và tuân thủ theo 10 nguyên tắc 

(FSC) hoặc 7 nguyên tắc (PEFC), nhiều chủ 

rừng khá lúng túng trong việc triển khai thực 

hiện các nguyên tắc này. Khó khăn này muốn 

được tháo gỡ đòi hỏi cần phải có sự hỗ trợ 

của Chính phủ Việt Nam và các nước cũng 

như của các tổ chức Quốc tế nhằm nâng cao 

nhận thức và năng lực cho chủ rừng và các 

bên liên quan. Nhiều cán bộ, cơ quan quản lý 

lâm nghiệp các cấp và chủ rừng còn giữ 

nguyên tư duy QLRBV để đạt được chứng chỉ 
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rừng là nhằm vào mục tiêu kinh tế chứ không 

quan tâm đến khía cạnh môi trường và xã hội 

bền vững. 

iii) Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, 

tổ chức, kiến thức về kinh tế và kỹ thuật vừa 

thiếu vừa yếu trong QLRBV cũng khiến việc 

áp dụng chứng chỉ rừng khó đạt được mục tiêu 

như kỳ vọng. 

iv) Thiếu nguồn kinh phí cho việc xây dựng và 

thực hiện phương án QLRBV, đánh giá để cấp 

và duy trì chứng chỉ. Vì vậy, đây cũng là 

những cản trở lớn trong tiến trình QLRBV và 

Chứng chỉ rừng ở Việt Nam. Chi phí cho việc 

đánh giá để cấp chứng chỉ không hề nhỏ và 

không phải tất cả các chủ rừng muốn đạt 

chứng chỉ đều có thể có nguồn lực tài chính để 

làm việc này. Đặc biệt phải có nguồn kinh phí 

đủ để thực hiện các hoạt động QLRBV và duy 

trì chứng chỉ rừng sau khi đã có chứng chỉ. Vì 

vậy, đây được coi là một cản trở lớn trong tiến 

trình QLRBV và chứng chỉ rừng của Việt 

Nam. Điều đáng tiếc là đã có những chủ rừng 

có chứng chỉ, nhưng do không có kinh phí duy 

trì chứng chỉ nên đã phải bỏ. 

v) Vai trò và chất lượng của tư vấn kỹ thuật về 

QLRBV và chứng chỉ rừng còn nhiều bất cập. 

Các chủ rừng đều thừa nhận với thực trạng 

quản lý hiện nay của các chủ rừng ở Việt Nam, 

rất cần thiết phải có các đơn vị tư vấn kỹ thuật 

cho quá trình QLRBV và Chứng chỉ rừng bao 

gồm cả thời gian duy trì chứng chỉ sau khi 

được cấp. Trong thời gian vừa qua, tư vấn kỹ 

thuật đã hỗ trợ các chủ rừng hoàn thiện việc 

thiết lập và thực hiện phương án QLRBV theo 

tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế, đã góp phần 

không nhỏ trong kết quả đã đạt được. Tuy 

nhiên, các đơn vị tư vấn kỹ thuật cũng đã bộc 

lộ những hạn chế mà tư vấn đã phát hiện được 

qua khảo sát thực địa: 

- Một số đơn vị tư vấn không đủ năng lực và 

nhân sự cũng thực hiện nhiệm vụ tư vấn kỹ 

thuật dẫn tới chất lượng các sản phẩm làm ra 

thiếu, chất lượng thấp, dễ mắc lỗi không tuân 

thủ thậm chí không thể tư vấn đúng về biện 

pháp khắc phục lỗi theo các quy định về 

QLRBV và CCR theo tiêu chuẩn Việt Nam và 

Quốc tế. 

- Có những đơn vị, cá nhân tư vấn kỹ thuật 

trong quá trình hỗ trợ đã để cho các chủ rừng 

hiểu lầm chứng chỉ rừng là mục tiêu chính mà 

không biết QLRBV mới là mục tiêu còn chứng 

chỉ rừng chỉ là công cụ. Vì vậy, cố gắng đẩy 

nhanh tiến độ để đạt được chứng chỉ rừng mà 

không chú ý tăng cường năng lực về QLRBV. 

- Có những đơn vị và cá nhân tư vấn kỹ thuật 

không cập nhật các chính sách mới về QLRBV 

và chứng chỉ rừng của Việt Nam và thế giới 

hoặc không hiểu rõ các chính sách này dẫn tới 

tư vấn sai. 

- Vì vậy, rất cần một chính sách quy định các 

đơn vị đủ năng lực mới có thể làm tư vấn kỹ 

thuật cho các chủ rừng. 

Các chính sách đã ban hành của Chính phủ và 

Bộ NN & PTNT là nhằm tháo gỡ các khó khăn 

trên và thúc đẩy tiến trình QLRBV và CCR 

của Việt Nam. Bên cạnh các tác dụng tích cực 

và hiệu quả cũng đã bộc lộ những hạn chế. 

Mặc dù Việt Nam đã cố gắng xây dựng và ban 

hành các chính sách cho QLRBV bao gồm cả 

các chính sách liên quan. Đây là việc làm cần 

thiết nhưng điều quan trọng là cần phải minh 

chứng rằng các văn bản chính sách đã đáp ứng 

được điều kiện QLRBV & chứng chỉ rừng của 

quốc tế. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QLRBV 

VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG 

Từ kết quả đánh giá thực hiện chính sách và 

thực trạng hoạt động quản lý của ngành lâm 

nghiệp, đề xuất các nhóm giải pháp chính sau 

nhằm đẩy nhanh tiến trình QLRBV và mở 

rộng diện tích chứng chỉ rừng của Việt Nam 

bao gồm: 
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4.1. Nhóm giải pháp về chính sách 

4.1.1. Chính sách đóng cửa rừng tự nhiên 

Trên cơ sở kết quả khảo sát và tham vấn tại 

thực địa thấy rằng cần thiết phải có một chính 

sách phù hợp hơn về đóng cửa rừng tự 

nhiên/dừng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên. Đặc 

biệt sau khi chính sách này đã được luật hóa 

và đưa vào bộ Luật Lâm nghiệp 2017. Dựa 

vào nội dung của luật tại: Chương III - Quản 

lý rừng, mục 4 - Đóng, mở rừng tự nhiên; Bộ 

NN&PTNT cần xây dựng một chính sách 

(Quyết định, thông tư) hướng dẫn các cơ quan 

quản lý lâm nghiệp ở các cấp thực hiện nội 

dung này của Luật. Hướng dẫn phải cụ thể, rõ 

ràng, khả thi và phù hợp với Luật, thể hiện ở 

các nội dung: 

- Cơ sở khoa học và nguyên tắc đóng, mở cửa 

rừng tự nhiên; bảo đảm công khai, minh bạch, 

quyền và lợi ích của các bên liên quan với mục 

tiêu quản lý rừng bền vững, bảo tồn tài nguyên 

rừng và đa dạng sinh học; 

- Quy định điều kiện đóng, mở cửa rừng tự 

nhiên. Có sự quan tâm đến các chủ rừng đang 

quản lý diện tích rừng tự nhiên lớn và đang 

thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng; 

- Các quy định về hỗ trợ kinh phí, nguồn kinh 

phí, mức hỗ trợ cho chủ rừng khi thực hiện 

đóng cửa rừng tự nhiên, đặc biệt đối với các 

chủ rừng đang quản lý diện tích rừng tự nhiên 

lớn và thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng. 

4.1.2. Các nhóm chính sách khác cần phát triển 

i) Chính sách về quyền sử dụng đất và rừng 

cho các chủ rừng một cách ổn định, phù hợp 

với hoạt động QLRBV; 

ii) Bổ sung các chính sách quy định bảo vệ 

môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn trong 

quá trình quản lý rừng bền vững; 

iii) Cần có chính sách về tiêu thụ, sử dụng sản 

phẩm gỗ sau khai thác từ rừng đã được quản lý 

bền vững phù hợp, trao quyền chủ động cho các 

chủ rừng. Vì vậy, rất cần một thông tư hướng 

dẫn thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ. Thông tư 

hướng dẫn sẽ giúp cho các chủ rừng sử dụng 

một cách có hiệu quả các sản phẩm từ rừng, tuân 

theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn Quốc tế 

(Nguyên tắc 5 - FSC và nguyên tắc 3 - PEFC). 

4.2. Nhóm giải pháp về tài chính 

i) Một trong những khó khăn lớn đối với các 

chủ rừng là nguồn kinh phí cho quản lý rừng 

bền vững từ khi xây dựng phương án, quá trình 

thực hiện phương án và quá trình chứng chỉ 

rừng. Mặc dù Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 2810/2015/QĐ-

BNN-TCLN có ghi nguồn kinh phí thực hiện 

QLRBV từ “Ngân sách Nhà nước và địa 

phường từ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 

các chương trình dự án Quốc tế, liên doanh 

liên kết, tự có,...” nhưng trên thực tế tiếp cận 

các nguồn tài chính và thực hiện rất khó cho 

các chủ rừng ngay cả khi có nguồn kinh phí từ 

kinh doanh rừng có lãi của chính chủ rừng. Vì 

vậy, cần phải có chính sách phù hợp, hướng 

dẫn như thông tư thì mới có thể có kinh phí 

cho thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng 

chỉ rừng.  

ii) Bên cạnh đó cũng rất cần có các chính 

sách về vay ưu đãi cũng như các chính sách 

thuế phù hợp cho các chủ rừng cam kết thực 

hiện quản lý rừng bền vững lâu dài, ít nhất là 

cho giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tạo động lực 

khuyến khích hơn nữa tiến trình thực hiện 

quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở 

Việt Nam. 

iii) Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ các 

nước và các tổ chức Quốc tế. 

iv) Các chính sách ưu đãi về thuế đối với các 

chủ rừng thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng 

thuộc mọi thành phần kinh tế. 
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4.3. Nhóm giải pháp về công nghệ, năng lực 

quản lý 

i) Xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ 

thuật điều tra chuyên đề: Điều tra đất; lập 

quy hoạch sử dụng đất; điều tra hiện trạng tài 

nguyên và năng suất rừng; đánh giá tác động 

môi trường và xã hội; điều tra đa dạng sinh 

học động, thực vật và xác định rừng có giá 

trị bảo tồn cao (HCVF) phù hợp với hiện 

trạng rừng của Việt Nam và tuân theo quy 

định quốc tế; 

ii) Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật xác định 

hành lang đa dạng sinh học ven sông suối, vùng 

đệm và kế hoạch bảo vệ các khu vực này; 

iii) Hướng dẫn kỹ thuật quản lý lâm sản 

ngoài gỗ; 

iv) Hướng dẫn khai thác gỗ, ngoài nội dung 

quản lý cần có các quy định giảm thiểu tác 

động môi trường như các quy định Quốc tế 

tương tự Hướng dẫn khai thác giảm thiểu tác 

động (Reduced Impact Logging - RIL) áp 

dụng chung trong toàn quốc nhằm bảo vệ môi 

trường hiệu quả (nguyên tắc 6 - FSC và nguyên 

tắc 2 - PEFC). 

4.4. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về 

QLRBV và Chứng chỉ rừng 

i) Bộ NN&PTNT cũng như các cơ quan 

lâm nghiệp ở các địa phương cần có các kế 

hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn bao 

gồm thời gian và kinh phí, nhằm tăng cường 

nhận thức cũng như năng lực của các chủ 

rừng và các bên liên quan về QLRBV và 

chứng chỉ rừng; 

ii) Xây dựng một hệ thống truyền thông về 

QLRBV và chứng chỉ rừng từ Trung ương 

xuống địa phương; 

iii) Có kế hoạch đào tào nguồn nhân lực ở 

các cấp, tạo thành hệ thống quản lý các hoạt 

động QLRBV và thực hiện chứng chỉ rửng ở 

Việt Nam. 

4.5. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực về 

kỹ thuật lâm sinh 

Xây dựng và tập huấn cho các chủ rừng các 

tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp bao gồm: 

i) Hướng dẫn kỹ thuật trồng và quản lý lâm 

sản ngoài gỗ dưới tán rừng nhằm tăng tính đa 

dạng sinh học và đa dạng hóa lâm sản;  

ii) Hướng dẫn kỹ thuật khoanh nuôi tái sinh 

rừng hướng tới QLRBV; 

iii) Xây dựng các mô hình trình diễn cho các 

chủ rừng học theo. 

4.6. Nhóm giải pháp về tổ chức 

i) Do thực trạng quản lý lâm nghiệp của Việt 

Nam hiện nay, nhằm bảo đảm về kinh phí 

cũng như tiềm năng tài nguyên, rất cần tạo ra 

các nhóm kinh doanh lâm nghiệp: Nhóm công 

ty Nhà nước hoặc tư nhân có diện tích rừng 

nhỏ, nhóm hộ nông dân lâm nghiệp, hợp tác xã 

lâm nghiệp, liên minh hợp tác xã lâm nghiệp... 

nhằm tạo thành một vùng rừng trồng tập trung 

có thể thực hiện dễ dàng các hoạt động 

QLRBV và xin cấp chứng chỉ rừng Quốc tế; 

ii) Cần tăng cường giám sát chất lượng hoạt 

động của các đơn vị tư vấn trong nước về lĩnh 

vực này. 

V. KẾT LUẬN 

Việt Nam tham gia vào tiến trình QLRBV và 

chứng chỉ rừng từ 1998, mặc dù đã đạt được 

một số thành tựu nhất định nhưng nhìn chung 

còn chậm so với tiến trình của thế giới và khu 

vực. Vì vậy, ngành lâm nghiệp Việt Nam rất 

cần có những giải pháp tổng hợp, phù hợp 

nhằm đạt được mục tiêu mà Chiến lược của 

ngành đã đặt ra là phải QLRBV, đặc biệt là hệ 

thống chính sách liên quan đến QLRBV và 

chứng chỉ rừng. Các chính sách đã ban hành 
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vừa qua của Chính phủ, Bộ NN & PTNT bước 

đầu đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình QLRBV ở 

Việt Nam. Các chính sách đã ban hành mặc dù 

chưa đủ và có những điểm chưa hoàn toàn phù 

hợp, nhưng đã tiếp cận các tiêu chuẩn Quốc tế 

về QLRBV và CCR bền vững. Bên cạnh đó, 

cần có các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, tài 

chính, quản lý nhằm tăng tính khả thi của các 

chính sách đã ban hành. 
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SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VÀ GIS  

ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG  
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Từ khóa: GIS, ảnh 
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Earth, hiện trạng rừng, 

Cát Bà 

TÓM TẮT 

Ứng dụng công nghệ viễn thám (phân tích ảnh vệ tinh) và hệ thống thông 

tin địa lý (GIS) trong việc đánh giá và quản lý tài nguyên rừng, đặc biệt là 

việc xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng ngày càng phổ biến ở Việt 

Nam. Bài báo này trình bày kết quả việc sử dụng ảnh Landsat 8, ảnh 

Google Earth và kết quả điều tra thực địa để xây dựng bản đồ hiện trạng tài 

nguyên rừng năm 2020 tại Khu dữ trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà. 

Phân tích ảnh Landsat 8 bằng phương pháp phân loại tự động với phần 

mềm eCognition Developer để phân tách ra các đối tượng khác nhau, sau 

đó sử dụng ảnh Google Earth có độ phân giải cao để rà soát, hiệu chỉnh, và 

bổ sung hiện trạng. Nghiên cứu đã xác định được tổng diện tích rừng và các 

loại đất khác là 20.462,38 ha tại khu vực nghiên cứu, trong đó diện tích có 

rừng là 9.821,16 ha; diện tích đất có cây gỗ tái sinh là 4.661,2 ha; diện tích 

đất trống là 3.546,16 ha; diện tích đất nông nghiệp là 424,18 ha; diện tích 

bãi cát là 53,47 ha; diện tích đất khác là 997,21 ha; diện tích mặt nước là 

959,0 ha. Nghiên cứu này cung cấp những dữ liệu về diện tích các loại đất, 

loại rừng theo trạng thái và bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Khu dữ trữ 

sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, giúp cho các đơn vị quản lý có nguồn 

tài liệu kham khảo tốt trong công tác đánh giá hiện trạng rừng, từ đó đề 

xuất các giải pháp bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

Keywords: GIS, landsat 8 

image, Google Earth 

image, forest status,  

Cat Ba 

Application of satellite image and gis to construct the current forest 

status map of the Cat Ba world biodiversity reserve 

Application of remote sensing technology (satellite image analysis) and 

geographic information systems (GIS) in forest resource assessment and 

management, especially in forest resource status mapping, is increasingly 

becoming more popular in Vietnam. This paper presented the results of 

using Landsat 8, Google Earth and field survey results to develop a map of 

the current forest resource status at the Cat Ba Archipelago Biosphere 

Reserve in 2020. Landsat 8 image analysis using automatic classification 

method with eCognition Developer software to separate different objects, 

then using high resolution Google Earth image to review, edit, and add 

existing status. The study determined that the total area of forests and other 

land types in the study area was 20,462.38 ha, of which the forested area 

was 9,821.16 ha; the area of land with regenerated trees was 4,661.2 ha; the 

area of bare land area was 3,546.16 ha; the area of agricultural land was 
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424.18 ha; the area of sand was 53.47 ha; other land area was 997.21 ha; 

the water surface area was 959.0 ha. This study provided data on area of 

soil types, forest types and the current map of forest resource status in Cat 

Ba Archipelago World Biosphere Reserve, helping management units to 

have well-established reference material in assessing forest status, from 

which to propose solutions to protect and develop forest resources and 

conserve biodiversity. 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác quản lý và phát triển rừng là một 

nhiệm vụ rất quan trọng để cân bằng hệ sinh 

thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Ứng dụng 

công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý 

cùng với các máy móc, thiết bị hiện đại giúp 

cho việc giám sát, cập nhật hiện trạng rừng thay 

đổi theo thời gian, từ đó xây dựng các loại bản 

đồ hiện trạng rừng, bản đồ diễn biến tài nguyên 

rừng, bản đồ phân bố các loài quý hiếm cũng 

như các loại bản đồ khác tùy theo mục đích sử 

dụng (Trần Quang Bảo, 2017). 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát 

Bà (Khu DTSQ quần đảo Cát Bà) có sự kết 

hợp của nhiều hệ sinh thái (HST) khác nhau, 

bao gồm: HST rừng thường xanh trên núi đá 

vôi, HST rừng ngập nước trên núi cao, HST 

rừng ngập mặn, HST vùng biển với các rạn 

san hô gần bờ, hệ thống hang động với đặc 

trưng riêng biệt. Hệ động vật tương đối phong 

phú với loài đặc hữu Voọc Cát Bà và hệ canh 

tác nằm giữa các thung lũng như ở Khe Sâu, 

làng Việt Hải hoặc các khu dân cư 

(http://catba.net.vn/). Tuy nhiên, trải qua nhiều 

giai đoạn phát triển và chịu tác động mạnh của 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hiện 

trạng tài nguyên rừng bị thay đổi cả về diện 

tích và chất lượng, gây nhiều khó khăn cho các 

cơ quan chức năng trong việc quản lý. Vì vậy, 

trong công tác quản lý tài nguyên rừng theo 

hướng bền vững, sử dụng các công cụ, phương 

pháp hiện đại như viễn thám, GIS với độ chính 

xác cao là điều hết sức cần thiết. Để thực hiện 

được điều đó cần phải xây dựng bản đồ hiện 

trạng rừng, là cơ sở ban đầu cho việc xác định 

các điểm, các khu vực cần thiết cho việc triển 

khai các hoạt động bảo tồn, kết hợp với các 

hoạt động phát triển sinh kế cho người dân sinh 

sống trong vùng đệm của Khu DTSQ quần đảo 

Cát Bà.  

Từ thực tiễn này, nghiên cứu sử dụng ảnh vệ 

tinh Landsat 8, ảnh Google Earth và kết hợp với 

hệ thống các mẫu khóa ảnh, kết quả điều tra ô 

tiêu chuẩn đánh giá trữ lượng rừng để xây dựng 

bản đồ hiện trạng rừng của Khu DTSQ quần 

đảo Cát Bà, góp phần quản lý tài nguyên rừng 

hiệu quả và bền vững là rất cần thiết. Nghiên 

cứu này là một phần kết quả của đề tài “Nghiên 

cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và 

sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học 

Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà”. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cách tiếp cận 

Sử dụng phần mềm eCognition Developer phân 

vùng ảnh Landsat 8 theo màu sắc, kết hợp với 

việc sử dụng các mẫu khóa ảnh và ảnh Google 

Earth có độ phân giải cao (tuy nhiên do ảnh này 

cập nhật không thường xuyên nên chỉ phân tích 

bổ sung cho các vị trí ảnh Landsat 8 nhìn không 

rõ) để giải đoán các trạng thái rừng. Sau khi 

giải đoán tiến hành chọn ra các điểm ngẫu 

nhiên cho từng trạng thái để kiểm tra đối chứng 

thực tế và điều chỉnh bổ sung nếu có sai sót. 

Cuối cùng tiến hành chồng xếp các lớp nền, 

biên tập thành bản đồ hiện trạng rừng 2020 của 

Khu DTSQ quần đảo Cát Bà (Quyết định 

689/QĐ-TCLN-KL). 
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Hình 1. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 

2.2. Thu thập số liệu điều tra thực địa phục 

vụ giải đoán ảnh vệ tinh  

- Lập ô tiêu chuẩn: Căn cứ vào các dữ liệu 

tổng quan và số liệu, bản đồ kiểm kê rừng 

năm 2016 (UBND TP Hải Phòng, 2016), 

bằng phương pháp chuyên gia, tiến hành điều 

tra theo 7 tuyến chính và 16 tuyến phụ để 

đánh giá trữ lượng rừng nhanh tại các trạng 

thái rừng khác nhau. Dựa trên việc đánh giá 

trữ lượng rừng nhanh, thiết lập đo đếm 108 ô 

tiêu chuẩn, diện tích mỗi ô 1000 m
2
 kích 

thước 40  25 m (một số chỗ địa hình khó 

khăn, hiểm trở lập ô tiêu chuẩn 400 m
2
, kích 

thước 20  20 m). Sử dụng máy định vị toàn 

cầu cầm tay (GPS) xác định vị trí tâm của các 

ô tiêu chuẩn, sử dụng thước dây để đo và cố 

định các chiều của ô tiêu chuẩn (Thông tư 

33/2018/TT-BNN&PTNT). 

 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống tuyến điều tra và ô tiêu chuẩn  

Ảnh vệ tinh năm 2020 Điều tra thực địa 

Phân vùng ảnh Xây dựng mẫu khóa ảnh  

Giải đoán ảnh 

Hiện trạng giải đoán  Đánh giá độ chính xác  

Hiện trạng rừng 2020 

Chồng xếp, biên tập bản đồ hiện trạng rừng 2020 
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- Thu thập số liệu trong ô tiêu chuẩn (OTC): 

Trong mỗi OTC xác định tên loài cây, đo 

đường kính thân cây ở vị trí cách mặt đất 1,3 m 

(D1,3) và chiều cao vút ngọn (Hvn) của tất cả 

các cây gỗ có D1,3 ≥ 6 cm. Đường kính được 

đo bằng thước kim loại không giãn và Hvn 

được xác định bằng thước đo cao điện tử 

Vertex (Thông tư 33/2018/TT-BNN&PTNT). 

- Xác định mẫu khóa ảnh: Tại 108 OTC trên 

các thái khác nhau, tiến hành chụp ảnh theo 

các nội dung cụ thể như sau: số hiệu mẫu khóa 

ảnh, màn hình máy định vị (hoặc ghi ra giấy 

sau chụp lại), chụp tổng thể ô theo chiều ngang 

và theo chiều xiên góc 45°. Bộ mẫu khóa ảnh 

vệ tinh là tập hợp cặp điểm mẫu trên ảnh vệ 

tinh cùng tọa độ tương ứng với các mẫu đối 

tượng tại thực địa cần được phân loại khi giải 

đoán ảnh vệ tinh. Bộ mẫu khóa ảnh này là tài 

liệu căn cứ của phần mềm giải đoán ảnh sử 

dụng các thông số (phổ, cấu trúc....) trên các 

mẫu khóa ảnh để phân loại cho các khu vực có 

đặc điểm tương tự (Quyết định 689/QĐ-

TCLN-KL). 

 

Ví trí OTC 
 

Số hiệu mẫu khóa ảnh 

 

Màn hình máy GPS 

 

Cảnh chụp ngang 

 

Cảnh chụp xiên 45° 

Hình 3. Mẫu khóa ảnh tại OTC điều tra ngoài thực địa 

2.3. Xử lý nội nghiệp 

- Trữ lượng rừng theo công thức tính như sau: 

M = G.H.F 

Trong đó:  

M: là trữ lượng lâm phần (m
3
/ha); 

G: là tổng tiết diện ngang của lâm phần 

(m
2
/ha); 

H: là chiều cao trung bình của tầng cây cao (m); 

F: là hệ số hình dạng thân cây trung bình của 

cây rừng (F = 0,45 với rừng tự nhiên và F = 0,5 

đối với rừng trồng) 

- Phân loại trạng thái rừng bằng phần mềm 

ECognition 

+ Phân vùng ảnh: Ảnh Landsat 8 được dùng 

chức năng Multiresolution-segmentation trong 

phần mềm eCognition khoanh vi đối tượng 

đồng nhất trên ảnh dựa trên các tiêu chí về 

màu sắc, hình dạng hoặc các thông số đã đưa 

ra ban đầu. 

+ Tạo mẫu phân loại: Từ kết quả phân vùng 

ảnh tiến hành tạo ra các mẫu phân loại ngẫu 

nhiên bằng phương pháp Standard nearest 



 

 

Nguyễn Văn Tuấn et al., 2021 (Số 1) Tạp chí KHLN 2021  

 

61 

 

neighbours. Sau đó sử dụng các mẫu khóa 

ảnh để giải đoán kết hợp cùng với những 

kinh nghiệm hiện có của người giải đoán để 

phân tích. 

+ Phân loại tự động: Dựa vào kết quả phân 

vùng ảnh và tạo mẫu phân loại tiến hành chạy 

phân loại tạo ra các trạng thái (classification). 

- Phương pháp kiểm tra và nâng cao độ chính 

xác của kết quả phân loại ảnh: Để kiểm tra độ 

chính xác quá trình giải đoán ảnh, tiến hành 

lựa chọn lấy ngẫu nhiên mỗi trạng thái 10 

điểm trên bản đồ, sau đó tiến hành xác minh 

hiện trạng ngoài thực địa và so sánh với kết 

quả giải đoán.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Trữ lượng và sinh trưởng bình quân của các trạng thái rừng  

Bảng 1. Trữ lượng và sinh trưởng bình quân của các trạng thái rừng 

Trạng thái rừng D1,3 (cm) Hvn (m) M (m
3
/ha) 

Rừng gỗ tự nhiên núi đá lá rộng thường xanh (LRTX) giàu  17,4 13,0 289,6 

Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình 15,5 11,8 151,7 

Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo 11,9 7,2 53,8 

Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo kiệt 5,9 4,0 10,0 

Rừng hỗn giao gỗ nứa 10,1 6,4 62,5 

Rừng ngập ngọt 13,4 11,0 222,5 

Rừng trồng  17,1 12,3 216,3 

 

Kết quả điều tra theo tuyến và OTC đã xác 

định được 7 trạng thái rừng chính tại khu vực 

nghiên cứu (bảng 1). Rừng gỗ tự nhiên núi đá 

LRTX giàu có trữ lượng rừng (289,6 m
3
/ha) 

gần gấp đôi so với rừng gỗ tự nhiên núi đá 

LRTX trung bình (151,7 m
3
/ha). Kết quả này 

là do diện tích rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX 

giàu phân bố tập trung tại vùng lõi của Khu 

DTSQ quần đảo Cát Bà nên được quản lý, bảo 

vệ rất nghiêm ngặt, trong khi đó diện tích rừng 

gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình mặc dù 

vẫn thuộc vùng lõi nhưng giáp ranh với vùng 

đệm nên chịu sự tác động của con người, do 

đó có trữ lượng thấp hơn. Rừng gỗ tự nhiên 

núi đá LRTX nghèo và nghèo kiệt là những 

khu vực thuộc vùng đệm của vườn quốc gia, 

gần dân cư sinh sống nên bị tác động mạnh, 

dẫn đến trữ lượng rừng tương đối thấp, tương 

ứng với 53,8 và 10,0 m
3
/ha. Vì vậy, diện tích 

rừng tại vùng đệm cần có các giải pháp bảo vệ 

và phục hồi rừng tốt hơn so với vùng lõi, nhằm 

tăng đa dạng sinh học, tạo môi trường sinh cảnh 

cho hệ động, thực vật sinh sống và phát triển. 

3.2. Xây dựng mẫu khóa ảnh 

Kết quả điều tra thực địa tại 108 ô tiêu chuẩn 

và xử lý ảnh vệ tinh đã xây dựng được 108 các 

mẫu khóa ảnh khác nhau theo các trạng thái 

rừng. Các mẫu khóa ảnh này là phương thức 

đối chiếu giữa thực tế và các ảnh vệ tinh tại 

cùng 1 vị trí tọa độ để phân tích được chính 

xác các hiện trạng rừng (bảng 2). 
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Bảng 2. Mẫu khóa ảnh các trạng thái rừng chính 

Trạng thái Ảnh Google Earth Ảnh Landsat 8 Ảnh thực địa 

Rừng gỗ tự nhiên núi đá 
LRTX giàu  

   

Rừng gỗ tự nhiên núi đá 
LRTX trung bình 

   

Rừng gỗ tự nhiên núi đá 
LRTX nghèo 

   

Rừng gỗ tự nhiên núi đá 
LRTX nghèo kiệt 

   

Rừng hỗn giao gỗ nứa 
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Rừng tự nhiên ngập ngọt 

   

Rừng trồng gỗ núi đất 

   

 

3.3. Phân vùng ảnh 

Sau khi xử lý tăng độ nét của ảnh và phân 

vùng ảnh dựa theo các tham số ban đầu, các 

đối tượng liền kề có các chỉ số giống nhau 

được gộp vào với nhau thành các lô lớn. Tuy 

nhiên, ở bước này mới chỉ tách đối tượng sơ 

bộ, chưa gắn với từng trạng thái rừng cụ thể. 

Các mẫu khóa ảnh khác nhau sẽ được sử dụng 

để gắn với từng trạng thái rừng phù hợp với 

thực tế. 

  

Hình 4. Ảnh Goole Earth Hình 5. Ảnh Landsat 8 

3.4. Giải đoán ảnh 

Dựa vào hệ thống mẫu khóa ảnh hiện trạng 

rừng được chia thành các đối tượng cụ thể như 

sau: rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu 

(TXDG), rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung 

bình (TXDB), rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX 

nghèo (TXDN), rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX 

nghèo kiệt (TXDK), rừng hỗn giao gỗ nứa 

(HG1), rừng tự nhiên ngập ngọt (RNN), rừng 

gỗ trồng núi đất (RTG), rừng ngập mặn 

(RNM), đất có cây gỗ tái sinh núi đá (DT2D), 

đất có cây gỗ tái sinh núi đất (DT2), đất trống 
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núi đá (DT1D), đất trống núi đất (DT1), đất 

trống ngập mặn (DT1M), đất nông nghiệp 

(NN), bãi cát (BC1), đất khác (DK) và mặt 

nước (MN). Trong quá trình giải đoán, các 

mẫu khóa ảnh được chọn lựa kỹ, mỗi trạng 

thái được lựa chọn nhiều lần để đảm bảo độ 

chính xác cao nhất. 

 

 

Hình 6. Kết quả giải đoán ảnh vệ tinh 

3.5. Kiểm tra và nâng cao độ chính xác của 

kết quả phân loại ảnh 

Để kiểm tra được độ chính xác quá trình phân 

loại ảnh, tiến hành xây dựng 160 điểm trên bản 

đồ kiểm chứng ngẫu nhiên cho 16 trạng thái 

khác nhau, sau đó sử dụng máy định vị GPS 

kết hợp Smartphone kiểm tra các điểm đó 

ngoài thực địa (bảng 3). 

Bảng 3. Ma trận đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán ảnh 

Phân loại theo ảnh 

  TXDG TXDB TXDN TXDK HG1 RNN RTG RNM DT2D DT2 DT1D DT1 DT1M NN BC DK MN 
Độ 

chính 
xác 

K
iể

m
 t

ra
 t
h
ự

c
 đ

ịa
 

TXDG 9 1                90 

TXDB 1 8 1               80 

TXDN   9 1              90 

TXDK   1 9              90 

HG1   1 1 8             80 

RNN  1    9            90 
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Phân loại theo ảnh 

  TXDG TXDB TXDN TXDK HG1 RNN RTG RNM DT2D DT2 DT1D DT1 DT1M NN BC DK MN 
Độ 

chính 
xác 

RTG 1 1     8           80 

 

RNM        7      1 1  1 70 

DT2D         8 1 1       80 

DT2          9 1       90 

DT1D           9 1      90 

DT1           1 9      90 

DT1M             8  1  1 80 

NN              8 1 1  80 

BC              1 8  1 80 

DK              1  8 1 80 

MN               1  9 90 

 

Từ bảng ma trận kiểm tra cho thấy độ chính 

xác tổng thể là 143/160 điểm kiểm tra ngoài 

thực địa, đạt 84,1% (bảng 3). Kết quả này cho 

thấy việc phân vùng ảnh từ phần mềm 

Cognition Developer để phân loại ra các hiện 

trạng rừng có độ tin cậy cao. Sai số nhiều 

nhất khi phân loại là đối tượng rừng ngập 

mặn, do điều kiện thời gian chụp ảnh và mực 

nước thủy triều lên xuống, nước ngập che lấp 

những cây nhỏ.  

Bảng 4. Diện tích các loại đất, loại rừng theo từng trạng thái năm 2020 

Mã loại đất, 

loại rừng 
Tên loại đất, loại rừng 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

TXDG Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu 1.056,37 5,16 

TXDB Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX trung bình 728,06 3,56 

TXDN Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo 5.533,89 27,04 

TXDK Rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghẻo kiệt 1.162,70 5,68 

HG1 Rừng hỗn giao gỗ nứa 9,22 0,05 

RNN Rừng tự nhiên ngập ngọt 3,84 0,02 

RTG Rừng gỗ trồng núi đất 627,15 3,06 

RNM Rừng ngập mặn 699,93 3,42 

DT2D Đất có cây gỗ tái sinh núi đá 4.654,78 22,75 

DT2 Đất có cây gỗ tái sinh núi đất 6,42 0,03 

DT1D Đất trống núi đá 3.197,50 15,63 

DT1 Đất trống núi đất 100,40 0,49 

DT1M Đất trống ngập mặn 248,26 1,21 

NN Đất nông nghiệp 424,18 2,07 

BC Đãi cát 53,47 0,26 

DK Đất khác 997,21 4,87 

MN Mặt nước 959,00 4,69 

Tổng 20.462,38 100 
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Kết quả giải đoán ảnh cho thấy tổng diện tích 

các loại đất, loại rừng theo từng trạng thái năm 

2020 tại khu vực nghiên cứu là 20.462,38 ha 

(bảng 4). Diện tích rừng gỗ tự nhiên núi đá 

LRTX nghèo có diện tích lớn nhất 5.533,89 

ha, chiếm 27,04%. Diện tích có cây gỗ tái sinh 

núi đá là 4.654,78 ha, chiếm 22,75%; diện tích 

đất trống núi đá là 3.197,50 chiếm 15,63% và 

diện tích rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo 

kiệt là 1.162,70 chiếm 5,68%, rừng gỗ tự 

nhiên núi đá LRTX giàu là 1.056,37 chiếm 

5,16%. Kết quả này cho thấy đặc trưng của 

khu vực nghiên cứu là hệ sinh thái rừng trên 

núi đá vôi kết hợp hệ sinh thái ngập nước. Đây 

là điều kiện thuận lợi cho các động vật quý 

hiếm sinh sống và phát triển tốt.  

 

Hình 7. Bản đồ hiện trạng rừng năm 2020 

IV. KẾT LUẬN 

Kết quả điều tra thực địa đã xác định được 7 

trạng thái rừng chính tại khu vực nghiên cứu, 

trong đó rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX giàu 

có trữ lượng rừng lớn nhất (289,6 m
3
/ha), 

rừng gỗ tự nhiên núi đá LRTX nghèo (53,8 

m
3
/ha) và nghèo kiệt (10,0 m

3
/ha) có trữ 

lượng thấp nhất. 

Xử lý ảnh vệ tinh Landsat 8 bằng phần mềm 

Cognition Developer, đối chiếu rà soát thêm 

bằng ảnh Google Earth có độ phân giải cao để 

phân tích giải đoán sơ bộ hiện trạng rừng khu 

vực nghiên cứu, kết hợp kiểm tra đối chứng 

thực địa và hoàn thiện hiện trạng rừng Khu 

DTSQ quần đảo Cát Bà với độ chính xác cao, 

đạt 80 - 90%.  
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Bản đồ hiện trạng rừng 2020 là nguồn dữ liệu 

mới cho các cơ quan quản lý có thể truy xuất 

các dữ liệu cần thiết cho việc báo cáo và cập 

nhật các biến động tại khu vực nghiên cứu. 

Tuy nhiên, khu vực nghiên cứu có đặc thù là 

các đảo lớn nhỏ, việc thủy triều lên xuống có 

thể dẫn đến có sự sai số nhất định về diện tích 

đất rừng hoặc đất trống ven biển.  
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LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN SÂU ĂN LÁ GÂY HẠI CÂY DẦU RÁI  

VÀ SAO ĐEN TRỒNG PHÂN TÁN TẠI ĐÔNG NAM BỘ 

Đào Ngọc Quang
1
, Nguyễn Khắc Điệu

2
, Kiều Tuấn Đạt

2
, Nguyễn Minh Chí

1
 

1
 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

2
 Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Từ khóa: Dầu rái, Sao 

đen, Sâu ăn lá 

TÓM TẮT 

Dầu rái (Dipterocarpus alatus) và Sao đen (Hopea odorata) phân bố rộng 

khắp ở miền Nam Việt Nam, là các loài cây gỗ lớn, mọc nhanh, thân thẳng, 

tán lá đẹp, rất được ưa chuộng để trồng cây xanh trên đường phố. Tuy 

nhiên, những năm gần đây đã ghi nhận xuất hiện loài Sâu ăn lá (Antheraea 

frithi) gây hại mạnh đối với hai loài cây này trên một số tuyến đường tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Sâu ăn lá gây hại nặng 

theo từng đám đối với cây Dầu rái và Sao đen 5 - 20 tuổi trồng phân tán 

trên một số tuyến đường, với tỷ lệ cây bị hại (P%) 82,2 - 97,0% và mức độ 

bị hại nặng (R = 2,12 - 2,86). Loài Sâu ăn lá (A. frithi) là sinh vật gây hại 

nguy hiểm đối với hai loài cây này. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, sinh thái và các biện pháp phòng chống để có giải pháp 

quản lý hiệu quả. 

Keywords: Antheraea 

frithi, Dipterocarpus 

alatus, Hopea odorata 

First report of Antheraea frithi damaging Dipterocarpus alatus and 

Hopea odorata in Southeast Vietnam 

Dipterocarpus alatus and Hopea odorata are large, fast-growing, straight-

stemmed species with beautiful foliage, widely distributed in the Southeast 

Vietnam and very popular planting for Urban Green Space. However, 

according to the surveys of the Forest Protection Research Centre and 

Forest Science Institute of South Vietnam undertaken in 4 years (2017, 

2018, 2019 and 2020) on some roads in Ho Chi Minh City, Binh Duong 

and Dong Nai provinces, both species were heavily impacted by Tasar 

silkworm (Antheraea frithi). The Tasar silkworm cause heavy damage 5 to 

20 - year-old trees scattered on some roads, with damage incidence (P%) 

from 82.2 to 97.0% and severe damage (R = 2.12 - 2.86). The Tasar 

silkworm is a harmful insect to these two tree species. Therefore, it is 

necessary to continue to study the biological, ecology characteristics and 

control measures to have effective management solutions. 

 

 

 

http://vafs.gov.vn/en/forest-science-institute-of-south-vietnam-fsisv/
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dầu rái (Dipterocarpus alatus) và Sao đen 

(Hopea odorata) phân bố rộng khắp ở miền 

Nam Việt Nam, là các loài cây gỗ lớn, mọc 

nhanh, thân thẳng, tán lá đẹp nên rất được ưa 

chuộng để trồng cây xanh trên đường phố. Dầu 

rái và Sao đen đã được gây trồng phổ biến tại 

vùng Đông Nam Bộ (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 

2005; Trần Quốc Hoàn et al., 2013) và là một 

trong những loài cây xanh đường phố chính 

trên cả nước. 

Những năm gần đây, sâu, bệnh hại cây trồng 

lâm nghiệp xảy ra thường xuyên, mức độ gây 

hại có xu hướng gia tăng, gây tổn thất không 

nhỏ cho sản xuất, trong đó sâu, bệnh hại cây 

Sao đen và Dầu rái cũng đã được ghi nhận trên 

rừng trồng (Phạm Quang Thu, 2003; Nguyễn 

Bá Thụ và Đào Xuân Trường, 2004; Nair, 

2007). Cây Sao đen ở giai đoạn gieo ươm 

thường bị rầy Trioza sp. gây hại (Vũ Thị Nga 

và Lê Thị Hoa, 2011). Kết quả điều tra trong 

giai đoạn 2012 - 2015 đã ghi nhận 47 loài côn 

trùng gây hại Dầu rái và 51 loài côn trùng gây 

hại Sao đen, trong đó các loài sâu gây hại 

chính trên cây Dầu rái gồm Xén tóc lưu huỳnh 

(Celosterna pollinosa sulphurea), Xén tóc 

lưng đỏ (Euryphagus lundii), Cầu cấu xanh 

lớn (Hypomeces squamosus), Sâu róm vàng 

đầu đen (Selepa celtis). Các loài sâu gây hại 

chính trên cây Sao đen gồm Xén tóc lưng gai 

(Niphona chapaensis), Cầu cấu xanh lớn 

(Hypomeces squamosus), Mọt gai (Dryocoetes 

villosus), Rầy cánh trong (Trioza hopeae), Sâu 

gây u bướu cành (Cydia sp.) (Phạm Quang 

Thu, 2016). 

Sâu ăn lá Antheraea frithi phân bố tự nhiên ở 

Ấn Độ, trải dài sang phía Nam Trung Quốc, 

xuống đến đảo Java ở Indonesia, và cũng đã 

từng được ghi nhận ở miền Nam Việt Nam 

(Arora and Gupta, 1979). Kén của một số loài 

thuộc giống Antheraea đã được sử dụng làm tơ 

lụa có giá trị cao như loài A. mylitta 

(Bambhaniya et al., 2017), A. pernyi (Li et al., 

2017; Pinya et al., 2013), A. paphia (Peigler et 

al., 2016). 

Ở Việt Nam hiện đã và đang có các chương 

trình nghiên cứu chọn giống và gây trồng 

rừng Dầu rái và Sao đen phục vụ phát triển 

rừng trồng cây bản địa (Nguyễn Thị Hải 

Hồng et al., 2012a, b). Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây hai loài cây này đã ghi 

nhận bị sâu ăn lá gây hại, đặc biệt gây hại 

nghiêm trọng từ năm 2017 - 2019. Sâu ăn lá 

đã tiếp tục được ghi nhận gây hại cây Dầu rái, 

Sao đen trồng trên một số tuyến đường tại TP. 

Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai vào 

năm 2020. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sâu ăn lá (Antheraea frithi). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đánh giá tình hình gây hại 

Khảo sát hiện trạng cây Dầu rái và Sao đen trên 

các tuyến phố đang bị Sâu ăn lá gây hại tại Tp. 

Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. 

Điều tra, phân cấp tỷ lệ và mức độ gây hại cây 

Dầu rái và Sao đen của Sâu ăn lá trên các tuyến 

phố theo phương pháp điều tra toàn diện. 

Phân cấp mức độ hại trên các cây điều tra ở 

ô tiêu chuẩn theo 5 cấp gồm (0) Cây khỏe, 

tán lá không bị hại, (1) dưới 25% diện tích 

tán lá bị hại, (2) 25 đến dưới 50% diện tích 

tán lá bị hại, (3) 50 đến dưới 75% diện tích 

tán lá bị hại, (4) từ 75% diện tích tán lá bị 

hại trở lên. 
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Trên cơ sở kết quả phân cấp bị hại, tính toán 

các chỉ tiêu sau: 

Tỷ lệ cây bị sâu hại được xác định theo công thức: 

P% = (n/N) × 100 

Trong đó: n: là số cây bị sâu hại 

 N: là tổng số cây điều tra 

Cấp bị hại bình quân được tính theo công thức: 

R = (Ʃni × vi)/N 

Trong đó:  

R: cấp bị sâu hại trung bình 

ni: là số cây bị hại với chỉ số bị sâu hại i 

vi: là trị số của cấp bị sâu hại thứ i 

N: là tổng số cây điều tra 

Mức độ bị hại dựa trên cấp bị hại bình quân: 

Cấp bị sâu hại trung bình: R = 0 cây không bị 

sâu hại; 

Cấp bị sâu hại trung bình: 0,0 < R ≤ 1,0 cây bị 

sâu hại nhẹ;  

Cấp bị sâu hại trung bình: 1,0 < R ≤ 2,0 cây bị 

sâu hại trung bình;  

Cấp bị sâu hại trung bình: 2,0 < R ≤ 3,0 cây bị 

sâu hại nặng.  

Cấp bị sâu hại trung bình: 3,0 < R ≤ 4,0 cây bị 

sâu hại rất nặng.  

Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Exel. 

Mô tả đặc điểm hình thái và định loại 

Thu mẫu các pha trưởng thành, trứng, sâu non, 

nhộng, chụp ảnh, mô tả chi tiết về kích thước, 

màu sắc, râu đầu, cánh trước, cánh sau... và 

đối chiếu với khóa phân loại của Arora và 

Gupta (1979) để xác định loài Sâu ăn lá Dầu 

rái và Sao đen. 

Nghiên cứu tập tính gây hại 

Quan sát và mô tả tập tính gây hại của sâu 

non, vị trí vào nhộng, vị trí đẻ trứng ngoài 

hiện trường. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình gây hại 

Kết quả điều tra đã ghi nhận hiện trạng gây hại 

theo từng đám của Sâu ăn lá trên cây Dầu rái 

và Sao đen trồng phân tán tại vùng Đông Nam 

Bộ ở giai đoạn 5 đến 20 năm tuổi. Kết quả 

điều tra tại các địa điểm Sâu ăn lá gây hại tập 

trung được tổng hợp trong bảng 1. 

Bảng 1. Tỷ lệ cây bị hại (P%) và mức độ hại (R) do Sâu ăn lá trên cây Dầu rái và Sao đen 

Địa điểm 

Loài cây 

Dầu rái Sao đen  

P% R P% R 

Đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - - 95,3 2,68 

Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 92,8 2,86 - - 

Thạnh An, Thuận An, Bình Dương 84,2 2,39 83,1 2,42 

Đường thành phố mới, Bình Dương 86,2 2,12 85,5 2,25 

Chợ Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 82,4 2,18 84,6 2,26 

Dầu Giây, Đồng Nai (đầu cao tốc) 97,0 2,65 - - 
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Hình 1. Cây Sao đen ở đường Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh (a)  

và Dầu rái ở Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (b) bị sâu ăn lá 

Sâu ăn lá A. frithi gây hại nặng theo từng đám 

đối với cây Dầu rái và Sao đen trồng phân tán 

trên một số tuyến đường, quy mô mỗi đám 

khoảng 50 - 100 cây. Tại các đám cây bị gây 

hại tập trung, tỷ lệ cây bị sâu ăn lá từ 82,2 - 

97,0%, mức độ bị hại nặng (R = 2,12 - 2,86). 

3.2. Đặc điểm hình thái và định danh Sâu 

ăn lá Dầu rái và Sao đen 

Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành: Toàn thân có màu vàng đến 

vàng đậm. Đầu, ngực và nửa gốc viền cánh 

trước màu xám. Trên mỗi cánh có một mắt giả, 

mắt giả có viền ngoài màu xanh đen đến đen, 

viền trong màu vàng đậm đến nâu đỏ, phần 

chính giữa mắt giả trong suốt. Trưởng thành 

cái thường có màu nhạt hơn, kích thước lớn 

hơn, đặc biệt là phần bụng của trưởng thành 

cái có thể to gấp 2 trưởng thành đực. Râu đầu 

của trưởng thành cái hình bàn chải thuôn nhỏ, 

dài 1,1 - 1,3 cm, rộng 2 - 3 mm (hình 2a). Râu 

đầu của trưởng thành đực hình bàn chải to, dài 

1,2 - 1,4 cm, rộng 6 - 8 mm (hình 2b). 

Trứng: Trứng được đẻ tập trung thành cụm 

trên cành hoặc thân cây, mỗi cụm có từ 10 - 

30 trứng. Trứng mới đẻ có màu trắng sữa 

sau dần chuyển sang màu vàng nhạt, hình 

tròn dẹt, đường kính trung bình 3,5 - 4,0 mm 

(hình 2c). Xung quanh viền của trứng có hai 

đường viền song song màu vàng đậm. Trứng 

nở sau 5 - 10 ngày. 

Sâu non: Sâu non mới nở có thân màu vàng 

đậm, đầu màu đen, có lông mọc trên lưng. Sau 

đó chúng chuyển dần sang màu xanh lá cây, có 

các chấm đen trên thân và ở các gốc lông. Sâu 

non ở giai đoạn tuổi cuối có thể dài 6,5 - 8,5 cm, 

đường kính 1,2 - 1,5 cm (hình 2d). Sâu non 

rất dễ bị phát hiện khi điều tra ngoài hiện 

trường bởi màu sắc sặc sỡ và thường tập 

trung thành từng đám. Khi sâu non đẫy sức 

sẽ vào nhộng và treo trên các cành, lá cây 

nhờ kén bao bọc. 

Nhộng: Kén tơ màu trắng, đường kính từ 1,8 - 

2,0 cm, dài 4,0 - 4,5 cm (hình 2e). Nhộng màu 

nâu cánh gián nằm trong kén, đường kính từ 1,5 

- 1,8 cm, dài 3,5 - 4,0 cm (hình 2f). Giai đoạn 

nhộng kéo dài từ 20 - 22 ngày. 
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Kết quả định loại: 

Căn cứ vào các đặc điểm hình thái được mô tả 

ở trên, đối chiếu với khóa phân loại của Arora 

và Gupta (1979), đối chiếu với bộ mẫu côn 

trùng của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, 

loài Sâu ăn lá gây hại Dầu rái và Sao đen được 

xác định là loài Antheraea frithi (Moore, 1859) 

(Lepidoptera; Saturniidae). 

3.3. Tập tính gây hại 

Sâu non mới nở thường ăn lá non, bắt đầu từ 

tuổi 3 ăn cả lá bánh tẻ và lá già. Chúng ăn từ 

mép lá vào, ăn hết phiến lá. Những cây bị 

hại nặng có thể có từ 500 - 600 sâu non trên 

mỗi cây. 

 

Hình 2. Sâu ăn lá Dầu rái và Sao đen:  

(a. Trưởng thành cái; b. Trưởng thành đực; c. Trứng và sâu non mới nở;  

d. Sâu non; e. Kén; f. Nhộng;) 
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IV. THẢO LUẬN
 

Trong nghiên cứu này, Sâu ăn lá A. frithi đã 

được ghi nhận gây hại cây Dầu rái và Sao đen 

trồng trên các tuyến đường tại TP. Hồ Chí 

Minh, Bình Dương và Đồng Nai chủ yếu vào 

giữa hoặc cuối mùa mưa. Sâu ăn lá A. frithi 

phân bố tự nhiên ở Ấn Độ, Nam Trung Quốc 

và Indonesia, chúng đã được ghi nhận ở miền 

Nam Việt Nam từ những năm 1970 (Arora and 

Gupta, 1979). Tuy nhiên, trong một khoảng 

thời gian dài không ghi nhận sự gây hại tập 

trung trên các loài cây trồng. Trong ba năm 

gần đây, loài Sâu ăn lá này đã được ghi nhận 

gây hại cả hai loài cây Dầu rái và Sao đen trên 

một số tuyến phố tại Long An, Bình Dương và 

TP. Hồ Chí Minh (Tô Văn Quang, 2020). Với 

mỗi lần ghi nhận sự xuất hiện của loài sâu hại 

này, các đơn vị quản lý cây xanh đô thị đã 

phun các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng 

trừ. Tuy nhiên, chúng vẫn phát triển và có xu 

hướng mở rộng sang các khu vực xa hơn ở 

tỉnh Đồng Nai.  

Kén của một số loài thuộc giống Antheraea 

như loài A. mylitta, A. pernyi và A. paphia đã 

được sử dụng làm tơ lụa (Bambhaniya et al., 

2017; Li et al., 2017; Peigler et al., 2016; 

Pinya et al., 2013). Tuy nhiên, loài A. pernyi 

đã phát triển mạnh và gây hại nhiều loài cây 

trồng tại Ấn Độ (Dashora et al., 2017) và 

Trung Quốc (Zhao et al., 2020). Sâu ăn lá A. 

frithi có sức ăn rất mạnh, chúng vào nhộng 

trong các kén tơ chắc chắn nên việc phòng 

chống loài sâu hại này gặp nhiều khó khăn. 

V. KẾT LUẬN
 

Sâu ăn lá Dầu rái và Sao đen tại TP. Hồ Chí 

Minh, Bình Dương và Đồng Nai được xác định 

là Antheraea frithi (Moore, 1859) (Lepidoptera; 

Saturniidae), gây hại nặng theo từng đám đối 

với cây Dầu rái và Sao đen trồng phân tán trên 

một số tuyến đường. Tỷ lệ cây bị sâu ăn lá tại 

các địa điểm bị hại tập trung từ 82,2 đến 97,0%, 

mức độ bị hại nặng (R = 2,12 - 2,86).  

Qua điều tra, thu mẫu đã ghi nhận loài ong 

Xanthopimpla predator ký sinh trên nhộng của 

loài Sâu ăn lá A frithi. 

Cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu đặc điểm sinh 

học, sinh thái và các biện pháp phòng chống 

loài sâu hại nói trên để có giải pháp quản lý 

hiệu quả. 
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PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG QUẾ  

VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨN TỪ CÂY QUẾ 

TẠI HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

Nguyễn Gia Kiêm, Dương Quỳnh Hoa, Hoàng Liên Sơn, Bùi Ngọc Thu Hà 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp 

Từ khóa: Hiệu quả kinh 

tế, thị trường sản phẩm  

từ quế 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu phân tích hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ một số sản 

phẩm từ cây Quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và một nghiên cứu 

điểm sử dụng phương pháp: (i) thống kê mô tả, thống kê so sánh; (ii) hạch 

toán hàng năm bằng các chỉ tiêu: Tổng chi phí (TC), Giá trị sản xuất (GO); 

(iii) phân tích hiệu quả tài chính thông qua các chỉ tiêu: Giá trị hiện tại 

thuần (NPV), tỷ lệ thu nhập/chi phí (BCR), tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra, mô hình trồng Quế thuần loài với chu kỳ kinh 

doanh 20 năm có tổng chi phí (TC) đạt 293,48 triệu đồng/ha; Giá trị sản 

xuất (GO) đạt 1.466,4 triệu đồng/ha; Giá trị hiện tại ròng (NPV) đạt 294,17 

triệu đồng/ha; Tỷ suất lợi ích/chi phí (BCR) đạt 3,37 lần và Tỷ suất sinh lời 

nội bộ (IRR) là 38%. Như vậy, có thể thấy đây là mô hình trồng Quế đem lại 

hiệu quả kinh tế rất cao cho người trồng rừng. Các sản phẩm từ cây quế như: 

vỏ quế, bột quế, tinh dầu quế... chủ yếu được xuất khẩu sang các nước và 

vùng lãnh thổ: Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ,... 

thông qua 03 kênh phân phối chính từ người trồng rừng đến người tiêu 

dùng cuối cùng. 

Keywords: economic 

efficiency, markets, 

Cinnamon products 

Analyzing the economic efficiency and consumption markets of 

Cinnamon products in Van Yen district, Yen Bai province 

The study analyzes the economic efficiency and consumption markets of 

Cinnamon products in Van Yen district, Yen Bai province and a case study 

using the method: (i) descriptive statistics, comparative statistics; (ii) 

annual accounting by the following criteria: Total cost (TC), Gross Output 

(GO); (iii) financial efficiency analysis through the following criteria: Net 

present value (NPV), benefit/ cost ratio (BCR), internal rate of return 

(IRR). The research results show that the model of Cinnamon cultivation 

with a business cycle of 20 years had a total cost (TC) of 293.48 million 

VND / ha; Gross output (GO) reached 1,466.4 million VND/ha; Net present 

value (NPV) is 294.17 million VND / ha; Benefit / cost ratio (BCR) is 3.37 

times and Internal Rate of Return (IRR) is 38%. Thus, it can be seen that 

the Cinnamon model has brought high economic efficiency to forest 

growers. Products from cinnamon such as: cinnamon bark, powder, 

essential oil... are mainly exported to countries: Taiwan (China), China, 

Korea, Japan, India, America,... through 03 main distribution channels, 

from the growers to the final consumers. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây Quế là loài cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) 

của tỉnh Yên Bái có lâu đời và nổi tiếng trên 

khắp cả nước. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái, năm 2015, tổng diện tích trồng Quế trên 

địa bàn tỉnh là 56.500 ha, sản lượng vỏ quế 

khô đạt 7.453 tấn/năm (UBND tỉnh Yên Bái, 

2016), đến đầu năm 2019 đã lên tới 70.650,8 

ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Yên 

(43.869,8 ha), Trấn Yên (16.014,2 ha) và Văn 

Chấn (8.322,9), sản lượng vỏ quế khô đã tăng 

hơn 40% tương ứng với 10.528 tấn/năm. Bên 

cạnh đó, sản lượng cành, lá quế tươi hơn 

80.000 tấn/năm là nguyên liệu đầu vào cho sản 

xuất tinh dầu quế, phục vụ tiêu dùng trong 

nước và xuất khẩu (Chi cục Kiểm lâm, 2019). 

Có thể thấy cây Quế đã trở thành một trong 

những loài cây rừng trồng quan trọng trong cơ 

cấu cây trồng của tỉnh, không những đem lại 

thu nhập cao cho hàng nghìn hộ dân trồng 

rừng, mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, 

môi trường sinh thái, giữ đất, giữ nước ở 

những vùng đồi núi dốc.  

Mặc dù tiềm năng là rất lớn nhưng trên thực tế 

hiện nay việc khai thác và chế biến LSNG vẫn 

chưa thực sự phát triển tương xứng với kỳ 

vọng. Việc sản xuất chưa đảm bảo quy hoạch, 

còn mang tính tự phát cao. Thiếu thông tin thị 

trường tiêu thụ và hiện nay còn phụ thuộc quá 

nhiều vào thị trường Trung Quốc.  

Trước những bối cảnh nêu trên, cần làm rõ đặc 

điểm của mô hình trồng Quế, đánh giá hiệu 

quả kinh tế mang lại cho người trồng rừng, 

đồng thời khái quát và đánh giá thị trường tiêu 

thụ một số sản phẩm từ cây Quế trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái, làm cơ sở đề xuất những giải 

pháp nhằm phát triển cho loài cây đặc sản này. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

2.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu, tài liệu thứ cấp được thu thập từ các kết 

quả nghiên cứu đã được công bố có liên quan 

đến các nội dung nghiên cứu, bao gồm: Sách 

tham khảo, báo cáo đề tài - dự án nghiên cứu 

khoa học, các văn bản chính sách của Trung 

ương và địa phương, các tài liệu công bố của cơ 

quan quản lý lâm nghiệp ở địa phương. 

2.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

Nghiên cứu sử dụng các bảng hỏi phỏng vấn 

định hướng và bán định hướng để thu thập 

các thông tin về hoạt động sản xuất kinh 

doanh cây Quế, các sản phẩm từ cây Quế của 

hộ gia đình (HGĐ), nội dung bao gồm: Thông 

tin chung về HGĐ, mức đầu tư, các loại chi 

phí và thu nhập từ hoạt động trồng cây Quế, 

hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm từ cây Quế của HGĐ, những thông tin 

về thuận lợi - khó khăn và giải pháp phát triển 

các mô hình trồng Quế. Đối với hoạt động 

chế biến sản phẩm Quế, nghiên cứu tập trung 

cho sản phẩm Quế vỏ, khảo sát về kênh phân 

phối và thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ 

Quế, kế hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm của cơ sở chế biến ở hiện tại và 

trong tương lai. 

2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả  

Phương pháp này được áp dụng để phân tích 

so sánh đánh giá các chỉ tiêu về giá trị trung 

bình, tỷ lệ%,... thông qua các bảng, biểu đồ, sơ 

đồ và hình vẽ. 

2.2.2. Phương pháp hạch toán tài chính 

Phương pháp hạch toán tài chính được sử dụng 

để tính toán, phân tích kết quả và hiệu quả 

kinh tế của mô hình loài cây Quế.  

a) Phương pháp hạch toán hàng năm 

Phương pháp hạch toán hàng năm dùng để tính 

toán chi phí, thu nhập phát sinh trong suốt chu 

kỳ trồng rừng Quế, dựa trên các chỉ số: 

- Năng suất sản phẩm: Khối lượng sản phẩm 

trên 01 ha. 
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- Giá trị sản xuất (GO): Toàn bộ giá trị sản 

phẩm thu được trên 01 ha Quế.  

GO = P  Q (1) 

Trong đó: GO- Giá trị sản xuất (1.000 đồng/ha) 

P- Giá bán sản phẩm (1.000 đồng/kg) 

Q- Khối lượng sản phẩm (tấn/ha) 

- Tổng chi phí (TC): TC = Chi phí bằng tiền 

+ Chi phí tự có + Khấu hao  (2) 

b) Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính 

Sử dụng các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, bao 

gồm: NPV, BCR, IRR 

- Giá trị hiện tại thuần (NPV): Là tổng giá trị 

hiệu số giữa thu nhập và chi phí thực hiện các 

hoạt động sản xuất trong các mô hình khi đã 

tính chiết khấu để quy về thời điểm hiện tại.  

NPV = 
 

n
t t

t
t 0

B C
 

1 r




   (3)  

Trong đó:  

- Bt, Ct: là giá trị thu nhập và chi phí trong 

năm t; 

- r, t: là tỷ lệ chiết khấu, và năm thứ t. 

Nếu NPV > 0 thì việc đầu tư có hiệu quả và 

khả thi, có sinh lời. Ngược lại nếu NPV < 0 thị 

việc đầu tư này không có hiệu quả; NPV = 0 

thì hoạt động đầu tư hòa vốn. 

- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): Là tỷ lệ 

chiết khấu mà tại đó tất cả các thu nhập tương 

lai của đầu tư bằng với chiết khấu tất cả các 

chi phí tương lai của đầu tư đó. Đây chính là 

mức tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại 

ròng NPV = 0.  

Khi NPV = 
 

n
t t

t
t 0

B C
 

1 r




  = 0 thì r = IRR (4) 

IRR được tính theo (%). IRR càng lớn thì 

hiệu quả đầu tư càng cao. Nếu IRR lớn hơn 

tỷ lệ chiết khấu thì hoạt động đầu tư có thể 

thực hiện được, vì sẽ mang lại lợi nhuận và 

ngược lại. 

- Tỷ suất thu nhập/chi phí (BCR): được xác 

định bằng tỷ số giữa thu nhập với chi phí trong 

suốt thời kỳ sản xuất theo giá hiện tại. 

   

n n

t tt t
t 0 t 0

1 1
BCR B / C

1 r 1 r 

   
   
       
   (5) 

BCR được dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư 

sản xuất. Nếu BCR > 1 thì hoạt động đầu tư 

mang lại hiệu quả và ngược lại. BCR càng lớn 

thì hiệu quả đầu tư càng cao. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm cơ bản của cây Quế và sản 

phẩm Quế 

Cây Quế (Cinnamomum cassia BL) thuộc chi 

Cinnamomum, họ Nguyệt quế (Laurceae), Quế 

là một chi các loài thực vật thường xanh, phân 

bố rộng khắp trong cả nước. Trong đó có 4 

vùng trồng quế tập trung là Yên Bái, Quảng 

Ninh, Thanh Hoá - Nghệ An và Quảng Nam - 

Quảng Ngãi (Nguyễn Mạnh Dũng, 2018). Cây 

quế là loài cây thân gỗ, sống lâu năm, cây 

trưởng thành có thể cao trên 15m, đường kính 

ngang ngực (1,3m) có thể đạt đến 40 cm. 

Trong các bộ phận của cây quế như vỏ, lá, hoa, 

gỗ, rễ đều có chứa tinh dầu, đặc biệt trong vỏ có 

hàm lượng tinh dầu cao nhất, có thể đạt đến 

4%. Tinh dầu quế có màu vàng, thành phần chủ 

yếu là Aldehyt Cinamic chiếm khoảng 60 - 

90%. Sản phẩm ngoài gỗ chính của cây Quế là 

vỏ thân, vỏ cành và tinh dầu được chưng cất từ 

vỏ hoặc lá, có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế 

cao (Bộ NN&PTNT, 2006). 

Công dụng chính: 

Các sản phẩm ngoài gỗ của cây Quế được ưa 

chuộng và sử dụng phổ biến trong công nghiệp 

thực phẩm và hóa mỹ phẩm của Việt Nam và 

nhiều nước trên thế giới. Trong công nghiệp 

thực phẩm, Quế được sử dụng chủ yếu làm gia 

vị chế biến thức ăn có tác dụng kích thích tiêu 

hóa. Đối với hóa mỹ phẩm, Quế trở thành 

hương liệu trong các sản phẩm cao cấp như 
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rượu, nước hoa, kem dưỡng da,... Trong y học, 

Quế dùng làm thuốc chữa trị các chứng bệnh 

về tim mạch, hô hấp và tiêu hóa; Quế là một vị 

thuốc được dùng phổ biến trong Đông y và 

Tây y. Trong Đông y, Quế đứng thứ 3 trong 

bốn loại dược phẩm quý giá nhất, bao gồm: 

“Sâm, Nhung, Quế, Phụ”. Ngoài ra, gỗ Quế có 

mùi thơm đặc trưng và màu sắc phù hợp để 

trang trí nội thất, làm đồ mộc gia dụng 

(http://www.yenbai.gov.vn). 

3.2. Hiệu quả kinh tế mô hình trồng Quế tại 

tỉnh Yên Bái 

3.2.1. Đặc điểm mô hình trồng Quế 

Theo kết quả khảo sát tại huyện Văn Yên tỉnh 

Yên Bái, chu kỳ kinh doanh phổ biến của mô 

hình trồng Quế hiện nay là 20 năm. Tuy rằng, 

cũng có những mô hình chỉ kéo dài 15 năm 

hoặc trên 20 năm, nhưng đây đều là những mô 

hình ít phổ biến. Do vậy, mô hình trồng Quế 

mà nghiên cứu lựa chọn đánh giá có đặc điểm 

như sau: Mô hình trồng thuần loài cây Quế tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chu kỳ kinh 

doanh 20 năm, với mật độ trồng khoảng 6.000 

cây/ha các HGĐ sẽ tổ chức khai thác tỉa thưa 

khoảng 3 lần trong một chu kỳ kinh doanh, lần 

đầu khai thác tỉa thưa là năm thứ 5 (tỉa thưa 

khoảng 2.000 cây/ha), lần thứ hai là năm thứ 8 

(tỉa thưa khoảng 2.000 cây/ha), lần thứ ba tỉa 

thưa là năm thứ 11 (tỉa thưa khoảng 1.400 

cây/ha). Sau tỉa thưa, mật độ rừng Quế còn 

khoảng 600 cây/ha, đây là mật độ phù hợp để 

cây Quế có không gian phát triển đến cuối chu 

kỳ kinh doanh.  

3.2.2. Kết quả kinh doanh mô hình trồng Quế bằng phương pháp hạch toán hàng năm 

Bảng 1. Tổng hợp chi phí thu nhập hàng năm của mô hình trồng Quế  

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Năm GO Chi phí Năm GO Chi phí 

0 0 21.200  10 0 2.500 

1 0 13.000 11 414.400  53.180 

2 0 16.000 12 0 2.500 

3 0 12.000 13 0 2.500 

4 0 6.000 14 0 2.500 

5 78.000 26.000 15 0 2.500 

6 0 2.500 16 0 2.500 

7 0 2.500 17 0 2.500 

8 354.000  46.500 18 0 2.500 

9 0  2.500 19 0 72.100 

   20 620.000 0 

Tổng ƩGO = 1.466.400 ƩTC = 293.480 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2019 

 Tổng chi phí (TC)  

- Tổng chi phí bình quân trồng và khai thác 

trong 20 năm là: 293,48 triệu đồng/ha. Bao 

gồm: chi phí giống cây, phân bón, thuốc trừ 

sâu, dụng cụ trồng rừng, và chi phí công lao 

động cho các hoạt động trồng rừng, chăm sóc, 

bảo vệ và khai thác,... Chi phí đầu tư trồng 

rừng năm đầu tiên đến năm thứ năm tương đối 

lớn do cây còn nhỏ, các HGĐ phát cỏ từ 1 - 3 

lần/năm tùy theo độ tuổi cây. Khi cây đã vươn 

cao và khép tán, các HGĐ sẽ tiết kiệm được 

chi phí làm cỏ.  
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- Từ năm thứ 5 trở đi, ngoại trừ những năm 

có khai thác tỉa thưa, chi phí chỉ bao gồm công 

lao động trong tuần tra bảo vệ rừng. Trung 

bình 2,5 triệu đồng/năm. 

- Chi phí khai thác, tỉa thưa rừng: Bao gồm 

các chi phí như làm đường, chặt hạ, bóc vỏ 

Quế, bó lá Quế và cắt gỗ Quế,... Trung bình tại 

địa phương, để bóc được một tấn vỏ Quế cần 7 

- 8 công lao động. 

 Giá trị sản xuất (GO) 

- Năm thứ 5: Khai thác tỉa thưa lần thứ nhất, 

do cây còn nhỏ sản lượng vỏ Quế (khoảng 4 

tấn/ha) và sản lượng lá Quế thấp, gỗ quế hầu 

hết chỉ bán với giá củi.  

- Năm thứ 8: Khai thác tỉa thưa 2.000 cây/ha, 

phần lớn thu nhập đến từ sản lượng 18 tấn vỏ 

Quế tươi/ha (trung bình 8 - 10 kg vỏ Quế/cây). 

Theo kết quả khảo sát các HGĐ cho thấy, 

trung bình một năm năng suất vỏ quế tăng 

trưởng từ 1,5 - 2,5 kg vỏ Quế/cây. Các HGĐ 

còn thu được hơn 5 tấn lá Quế tươi và sản 

phẩm phụ là gỗ Quế đã cho thu nhập theo giá 

bán cột chống. 

- Năm thứ 11: Khai thác tỉa thưa lần thứ 3 với 

1.400 cây/ha, HGĐ thu được trung bình 21 tấn 

vỏ Quế/ha (trung bình 15 kg vỏ Quế/cây); 11 

tấn lá Quế và sản lượng gỗ Quế đã cho thu 

nhập theo giá bán cột chống. 

- Năm cuối cùng: Đây là năm các HGĐ cho 

khai thác trắng diện tích trồng Quế, năng suất 

Quế tương đối lớn: 21 tấn vỏ Quế/ha (trung 

bình 35 kg vỏ Quế/cây); 40 tấn lá Quế (trung 

bình 65 - 70 kg lá Quế/cây); và sản lượng gỗ là 

80 - 100 m
3
 gỗ Quế. 

3.2.3. Hiệu quả kinh tế mô hình trồng Quế 

bằng phương pháp phân tích đầu tư dài hạn 

Nghiên cứu đã sử dụng tỷ lệ chiết khấu r = 10% 

là mức lãi suất cho vay dài hạn trung bình 

được làm tròn của một số ngân hàng thương 

mại để phân tích hiệu quả kinh tế. Kết quả 

nghiên cứu tại thời điểm áp dụng mức chiết 

khấu nêu trên được tổng hợp tại bảng 2, cho 

thấy: Các chỉ số NPV = 294.173,75 đồng/ha > 0; 

BCR = 3,01 > 1 và IRR = 38% > r = 10% cho 

thấy mô hình trồng Quế đang xem xét tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là một mô hình 

có thể được đầu tư phát triển vì đem lại hiệu 

quả kinh tế rất cao. 

Như vậy, kết quả phân tích hạch toàn tài chính 

và hiệu quả kinh tế cho thấy, mô hình trồng 

cây Quế chu kỳ 20 năm đang xem xét là mô 

hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các 

HGĐ trồng rừng.  

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế mô hình trồng loài cây Quế  

Chu kỳ kinh doanh 

(năm) 

NPV 

(1000 VNĐ) 

BCR  

(lần) 

IRR  

(%) 

20 294.173,75 3,01 38% 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2019. 

3.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm Quế 

a) Cung sản phẩm từ Quế 

Với điều kiện tự nhiên phù hợp, chiến lược 

phát triển kinh tế địa phương và xây dựng 

các mặt hàng lâm sản ngoài gỗ có giá trị xuất 

khẩu gắn với phát triển rừng bền vững, tỉnh 

Yên Bái đang tận dụng những lợi thế sẵn có 

của địa phương để khuyến khích, tập trung 

phát triển các diện tích trồng Quế, chế biến 

và tiêu thụ các sản phẩm từ Quế phục vụ nhu 

cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.  
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Biểu đồ 1. Diện tích trồng Quế tỉnh Yên Bái 

Từ nhận thức về hiệu quả kinh tế cao trong 

kinh doanh rừng trồng Quế, diện tích rừng Quế 

tăng liên tục trong giai đoạn 2015 đến năm 

2018 (biểu đồ 1). Chuyển đổi diện tích trồng 

loài cây keo, cây phân tán sang trồng Quế. 

Hàng năm, sản lượng quế khô sau khai thác 

của tỉnh được tổng hợp trong bảng 3. 

Bảng 3. Sản lượng vỏ Quế khô khai thác 

tại Yên Bái 

(Đơn vị tính: tấn) 

 

Năm 
2015 

Năm  
2016 

Năm  
2017 

Năm  
2018 

Sản 
lượng 

7.453 8.215 9.187 10.528 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, 2019 và Tổng cục 

Lâm nghiệp, 2017 

b) Cầu sản phẩm từ Quế 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có rất nhiều cơ sở tư 

nhân chế biến sản phẩm từ Quế như: vỏ Quế 

kẹp số 3, Quế chẻ, Quế bào ống điếu, Quế 

khúc, Quế thuốc lá, Quế bột, các sản phẩm đồ 

thủ công mỹ nghệ từ vỏ Quế, tinh dầu Quế.... 

Toàn bộ vỏ quế thu hoạch của tỉnh được 

chuyển đến các cơ sở sơ chế, chế biến, phục 

vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Toàn 

tỉnh hiện có hơn 50 cơ sở sản xuất chưng cất 

tinh dầu quế (riêng tại huyện Văn Yên có 11 

nhà máy với 12 dây chuyền sản xuất; hộ tư 

nhân 27 hộ nấu chưng cất thủ công). Công suất 

thiết kế có thể cung cấp 2.000 tấn tinh dầu 

Quế/năm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, các cơ sở 

trên địa bàn mới chỉ hoạt động được từ 60 - 

80% công suất (http://www.yenbai.gov.vn). 

Bảng 4. Thực trạng sản xuất, chế biến Quế có quy mô lớn tại Yên Bái 

Tên cơ sở Sản phẩm 
Công suất thiết kế 

(tấn/năm) 

Sản lượng sản xuất 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ đạt công suất 

thiết kế (%) 

Công ty TNHH Phúc Lợi Tinh dầu quế 250 70 28,00  

Công ty TNHH Hải Ngọc 
Quế sáo 1.100 1.000 90,91  

Quế bột 2.000 500 25,00  

Công ty TNHH Quế Lâm 

Quế vỏ theo 

khuôn 
10 10 100,00  

Quế cành băm 100 100 100,00  

Nguồn: Tổng hợp số liệu khảo sát, 2019. 
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Thị trường tiêu thụ sản phẩm tinh dầu Quế của 

Yên Bái rất lớn như: Đài Loan, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Hà 

Lan,... Thị trường tinh dầu Quế so với Quế vỏ 

thì ổn định hơn (http://www.yenbai.gov.vn). 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối 

năm 2018, giá trị xuất khẩu quế đạt 37,65 triệu 

USD, tăng 15,9% so với năm 2017, đóng góp 

gần 30% vào giá trị xuất khẩu 130 triệu USD 

toàn tỉnh năm 2018. Tiêu thụ quế mang lại 

doanh thu cho người dân trong tỉnh gần 1.000 

tỷ đồng/năm (Sở NN&PTNT, 2018). Tuy nhiên, 

theo số liệu khảo sát về hình thức tiêu thụ 

xuất khẩu sản phẩm cho thấy, 100% các 

doanh nghiệp chế biến và thương mại xuất 

khẩu sản phẩm thông qua trung gian, chưa 

có đơn vị sản xuất kinh doanh nào trực tiếp 

xuất khẩu sản phẩm. Do đó, giá tinh dầu 

quế không ổn định, phụ thuộc rất nhiều vào 

thị trường tiểu ngạch, thời gian quay vòng 

vốn khâu thương mại dài và dịch bệnh năm 

2020, nên rất nhiều doanh nghiệp trong địa 

bàn đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất, một 

số doanh nghiệp còn hoạt động chỉ hoạt động 

cầm chừng. 

Bảng 5. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Quế của tỉnh Yên Bái 

Sản phẩm ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tinh dầu quế Tấn 1.925 251 249 283 

Sản phẩm vỏ quế khô Tấn 7.453 8.215 9.187 10.528 

Nguồn: Sở NN&PTNT, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, 2019. 

Sản phẩm vỏ quế ngày càng được ưa chuộng, 

cả sản lượng tiêu thụ và giá sản phẩm quế vỏ 

đang tăng lên trong thời gian qua. Bên cạnh 

đó, sản phẩm Quế hữu cơ đang ngày càng có 

chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu khó tính 

như châu Âu, Hoa kỳ... và nâng cao thương 

hiệu quế của địa phương. 

c) Giá sản phẩm Quế 

 Đối với vỏ quế 

Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy, biến 

động giá vỏ quế tươi có xu hướng tăng lên qua 

các năm, phụ thuộc lớn vào chất lượng và tuổi 

cây khi khai thác (biểu đồ 2). 

 

Biểu đồ 2. Giá bán vỏ Quế tươi tại Yên Bái 
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Sản phẩm từ Quế vỏ của địa phương rất đa 

dạng về chủng loại, chất lượng và giá cả, một 

số sản phẩm chủ yếu là quế sáo, quế thanh, bột 

quế, quế kẹp số 3,... giá bán đa dạng dựa vào 

chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Sản phẩm 

phần lớn được xuất khẩu đến thị trường Ấn 

Độ, Trung Quốc,... một phần nhỏ được tiêu thụ 

tại thị trường trong nước. 

Bảng 6. Giá bán một số sản phẩm từ Quế vỏ tại tỉnh Yên Bái 

Sản phẩm ĐVT Tiêu thụ nội địa Xuất khẩu 

Quế sáo Triệu đồng/tấn 75 - 80 95 

Quế bột Triệu đồng/tấn 40 50 

Quế vỏ theo khuôn Triệu đồng/tấn 250 300 

Quế cành băm Triệu đồng/tấn 16 0 

Nguồn: Công ty TNHH Hải Ngọc & Công ty TNHH Quế Lâm, 2019 

Giá xuất khẩu các sản phẩm từ Quế vỏ và 

bột quế luôn cao hơn giá tiêu thụ nội địa, 

mặc dù có cùng quy cách sản phẩm nhưng 

hàng xuất khẩu có chất lượng và mẫu mã tốt 

hơn. Mặt khác, các doanh nghiệp phải xuất 

khẩu qua trung gian, do đó một phần lợi 

nhuận được chuyển từ người sản xuất sang 

người xuất khẩu.  

 Đối với tinh dầu quế 

Kết quả khảo sát năm 2019 được tổng hợp trong 

biểu đồ 3 cho thấy: Sản phẩm tinh dầu quế được 

tiêu thụ phần lớn là xuất khẩu. Giá bán bình 

quân trong những năm gần đây có xu hướng 

giảm mạnh do nhu cầu của các nước nhập khẩu 

giảm; Trong khi đó, diện tích khai thác hàng 

năm được duy trì, khả năng cung cấp lá và cành 

để nấu tinh dầu tăng, dẫn đến cung lớn hơn cầu. 

 

Biểu đồ 3. Biến động giá tinh dầu Quế 

Sự biến động của giá cả tiêu thụ nội địa và xuất 

khẩu phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu 

tố khác nhau như: ảnh hưởng bởi nhu cầu của 

thị trường xuất khẩu; chất lượng vỏ quế và độ 

tuổi cây Quế khi khai thác; khả năng thu mua 

của thị trường, mức độ am hiểu thị trường tiêu 

thụ đối với người cung ứng lâm sản và ảnh 

hưởng bởi thông tin các bên liên quan. 

Để đánh giá tầm quan trọng và mức độ ảnh 

hưởng đến giá bán của các hộ trồng quế theo thứ 
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tự tăng dần theo 5 mức với thang điểm 1 - 5. Kết 

quả đánh giá được tổng hợp trong hình 1 cho 

thấy sự ảnh hưởng đến giá từ các nguồn 

thông tin là rất quan trọng. Hầu hết các hộ 

gia đình trồng quế cho rằng họ tiếp cận giá 

cả sản phẩm chủ yếu thông qua thông tin thu 

nhận được từ các hộ trồng quế khác trên địa 

bàn; tiếp đến là sự ảnh hưởng và độ tin cậy 

về giá do người thu gom cung cấp. Đây là 2 

nguồn thôn tin được các hộ đánh giá là 

nguồn thông tin quan trọng nhất và có ảnh 

hưởng lớn đến quyết định về giá bán cuối 

cùng. Mặc dù, cơ sở chế biến cũng là một 

kênh tham khảo về giá bán rừng trồng quế 

của các HGĐ, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng 

và tầm quan trọng ở mức độ trung bình và có 

ý nghĩa tham khảo. Do vậy, nhóm hộ trồng 

quế và thương lái luôn có vai trò quan trọng 

đối với quyết định bán rừng Quế của một 

HGĐ tại mức giá thị trường.  

 

Hình 1. Vai trò của các nguồn thông tin giá cả đối với người trồng quế  

d) Kênh phân phối sản phẩm Quế 

Mỗi sản phẩm được sản xuất từ quế tại hai tỉnh 

Yên Bái nói riêng và các vùng trên cả nước 

nói chung được tiêu thụ theo nhiều kênh phân 

phối khách nhau, tùy thuộc vào đặc điểm sản 

phẩm và mục đích sử dụng và phương thức 

kinh doanh của các tác nhân tham gia kênh 

phân phối là khác nhau. Tuy nhiên, các mạng 

lưới kênh phân phối phổ biến được tổng hợp 

trong sơ đồ 1 dưới đây. 

 

Sơ đồ 1. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm quế vỏ và tinh dầu quế 
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Dựa trên sơ đồ kênh phân phối cho thấy, có 04 

nhóm tác nhân chính tham gia thị trường tiêu 

thụ sản phẩm vỏ quế và tinh dầu quế, bao 

gồm: (1) Tác nhân cung nguyên liệu, (2) Tác 

nhân thương lái, (3) Tác nhân chế biến sản 

phẩm, (4) Tác nhân tham gia thương mại, xuất 

khẩu và người tiêu dùng. 

Tại Yên Bái, sản lượng vỏ, cành và lá quế 

nguyên liệu được cung ứng bởi 100% số Hộ 

gia đình; không có công ty lâm nghiệp hoặc tổ 

chức nào tham gia cung ứng nguyên liệu quế. 

Các hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm theo 3 kênh 

trực tiếp chủ yếu như sau: 

- Kênh 1: Hộ gia đình tự khai thác vỏ, cành, lá 

quế  bán trực tiếp cho cơ sở chế biến. 

- Kênh 2: Hộ gia đình tự khai thác vỏ, cành, lá 

quế  bán cho thương lái  cơ sở chế biến... 

- Kênh 3: Hộ gia đình bán cây đứng cho 

thương lái  thương lái tổ chức khai thác và 

bán sản phẩm cho cơ sở chế biến... 

 Tác nhân cung nguyên liệu 

Tại Yên Bái, sản lượng vỏ, cành và lá quế 

nguyên liệu được cung ứng bởi 100% số Hộ 

gia đình; không có công ty lâm nghiệp hoặc tổ 

chức nào tham gia cung ứng nguyên liệu quế. 

Các hộ gia đình tiêu thụ. Hình thức bán rừng 

và các sản phẩm từ quế được 100% số hộ được 

khảo sát bán thông qua hình thức bán trực tiếp, 

thỏa thuận miệng với người mua.  

 Tác nhân thương lái 

Tác nhân thương lái tham gia kênh phân phối 

có hai nhóm chính bao gồm: (1) Thương lái 

tham gia thương mại nguyên liệu cho chế biến; 

và (2) Thương lái tham gia thương mại sản 

phẩm sau chế biến. Đối với nhóm 1 chủ yếu 

thương lái là quy mô hộ gia đình, các thương 

lái chủ yếu là người dân địa phương. Kênh tiêu 

thụ qua thương lái này là đơn giản và dễ tiêu 

thụ, địa phương có nhiều người thu mua, luôn 

sẵn sàng thu mua các sản phẩm được khai 

thác. Đối với nhóm 2 là thương mại sản phẩm 

sau chế biến, nhóm này thường có số lượng rất 

ít, có thể là đại diện của công ty thương mại 

hoặc một số ít cá nhân, hộ gia đình có tiềm lực 

kinh tế và có đầu ra tiêu thụ ổn định đứng ra 

thu gom của các cơ sở chế biến trên địa bàn. 

 Tác nhân chế biến sản phẩm 

Trong chuỗi cung ứng sản phẩm, cơ sở chế 

biến là tác nhân có vai trò rất quan trọng, 

vừa định hướng nhu cầu nguyên liệu đầu 

vào, yêu cầu chất lượng nguyên liệu và tác 

động lớn đến sản lượng tiêu thụ nguyên liệu 

trên địa bàn. 

IV. KẾT LUẬN 

 Mô hình trồng Quế thuần loài với chu kỳ 

kinh doanh 20 năm có tổng chi phí (TC) là 

293,48 triệu đồng/ha; Giá trị sản xuất (GO) đạt 

1.466,4 triệu đồng/ha); Giá trị hiện tại thuần 

(NPV) đạt 294,17triệu đồng/ha; Tỷ suất thu 

nhập/chi phí (BCR) đạt 3,01 lần; và Tỷ suất 

sinh lời nội bộ (IRR) là 38%. 

 Những sản phẩm có giá trị kinh tế cao như vỏ 

quế, tinh dầu quế... cho xuất khẩu, bước đầu đã 

tạo nên thương hiệu và tiêu thụ chủ yếu ở các 

nước và vùng lãnh thổ, như: Đài Loan, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ,...  

 Các sản phẩm từ cây Quế được được tiêu 

thụ qua 03 kênh phân phối và thương lái luôn 

giữ vai trò chủ đạo trong các kênh từ khâu 

thương mại nguyên liệu đến khâu thương mại 

sản phẩm. Do đó, các địa phương có điều kiện 

phát triển trồng rừng và chế biến các sản phẩm 

quế cần có chính sách để khuyến khích lực 

lượng này thực hiện tốt hơn vai trò tổ chức và 

dẫn dắt thị trường.  

 Mô hình trồng Quế của HGĐ có hiệu quả 

kinh tế rất cao, góp phần tăng thu nhập và cơ 

hội làm giàu cho người trồng rừng Quế.  
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HIỆU LỰC PHÒNG CHỐNG MỐI GÂY HẠI CỦA GỖ DẺ ĐỎ,  

BỜI LỜI VÀNG SAU XỬ LÝ BẢO QUẢN 

Võ Đại Hải
1
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2
, Đoàn Thị Bích Ngọc

2
,  

Nguyễn Thị Hằng
2
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2
, Nguyễn Duy Vượng

2
 

1
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

2
Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Từ khóa: LN5, 

BORAG1, BORAG 2, gỗ 

xẻ Dẻ đỏ, ván bóc Bời lời 

vàng 

TÓM TẮT 

Dẻ đỏ và Bời lời vàng là các cây bản địa sinh trưởng tương đối nhanh, vân 

thớ đẹp nên có tiềm năng rất lớn trong việc gia công, chế biến các sản phẩm 

đồ mộc. Tuy nhiên, độ bền tự nhiên của 2 loại gỗ trên chỉ đạt mức trung 

bình với mối và mức kém với nấm hại gỗ. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực 

bảo quản gỗ phòng chống mối gây hại của gỗ xẻ, ván bóc từ gỗ Bời lời 

vàng, Dẻ dỏ theo phương pháp ngâm thường bằng chế phẩm LN5 ở mức 

5 - 7% ở tất cả các mức thời gian xử lý 30 phút, 60 phút, 90 phút, 24h, 48h 

và 72h đều đảm bảo hiệu lực tốt phòng chống mối. Khi bảo quản theo 

phương pháp nhúng bằng chế phẩm BORAG2 cho ván bóc gỗ Bời lời vàng 

với thời gian từ 20 giây đến 10 phút và gỗ xẻ Dẻ đỏ, Bời lời vàng từ 5 phút 

đến 15 phút cũng đều cho kết quả hiệu lực phòng chống mối tốt. 

Keywords: Wood 

preservative LN5, 

BORAG1, BORAG2... 

Durability against termite Coptotermes formosanus Shiraki of sawnwood 

of Lithocarpus ducampii and veneer of Litsea pierrei treated with 

preservatives 

Red chestnut and Boi Loi are indigenous plants which relatively grow 

quickly and possess a beautiful grainy texture, so they have great potential 

in the processing of wood products and furniture. The study of natural 

durability show that wood from these species have moderate durability 

against termite and poor durability against wood-decaying fungi during 

processing and utilization. Therefore, to improve their wood quality, the 

study of preservation of wood from Red chestnut and Boi Loi is necessary. 

The results from laboratory testing show that soaking impregnation of 

sawnwood and veneer from Boi Loi and Red chestnut respectively with the 

preservative LN5 at concentrations 5 -7% during 30 minutes, 60 minutes, 

90 minutes, 24 hours, 48 hours and 72 hours all give good effectiveness 

against termites. Dipping peeling boards of Boi Loi with the preservative 

BORAG2 for 20 seconds to 10 minutes and dipping the sawn wood of Red 

chestnut and Boi Loi for 5 minutes to 15 minutes are also effective in 

resistance gainst termite. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus) và 

Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) là các 

cây gỗ bản địa có tốc độ sinh trưởng tương đối 

nhanh, đang được quan tâm nghiên cứu để 

phát triển thành đối tượng cây trồng rừng cung 

cấp gỗ lớn. Dẻ đỏ đã được gây trồng, phát 

triển trong Chương trình 327 và Dự án trồng 

mới 5 triệu ha rừng ở một số tỉnh miền núi 

phía Bắc. Gỗ Dẻ đỏ màu hồng, có tính thẩm 

mỹ, độ bền cơ lý tốt được định hướng sử dụng 

cho chế biến ván lạng, gỗ xẻ. Gỗ Bời lời vàng 

có màu vàng nhạt, có thân thẳng, tròn đều, độ 

thon theo chiều dài thân nhỏ, có tiềm năng sản 

xuất ván bóc, gỗ xẻ.  

 Dẻ đỏ và Bời lời vàng có tốc độ sinh trưởng 

nhanh, song gỗ của cả 2 loài cây này có độ bền 

tự nhiên đạt mức trung bình với mối gây hại 

(Võ Đại Hải et al., 2019). Điều này đặt ra 

trong thực tế phải đảm bảo chất lượng và giá 

trị của gỗ cũng như của sản phẩm gỗ trong 

suốt quá trình sử dụng nên gỗ Dẻ đỏ và Bời lời 

vàng được xử lý bảo quản sẽ rất cần thiết và có 

ý nghĩa thực tiễn. 

Chế phẩm bảo quản gỗ LN5 nằm trong Danh 

mục thuốc bảo quản lâm sản được phép sử 

dụng ở Việt Nam. Chế phẩm này có tác dụng 

chống côn trùng và nấm hại gỗ, là dạng muối 

vô cơ hòa tan trong nước, khi dùng để bảo 

quản gỗ phải áp dụng các biện pháp tẩm sâu 

như ngâm thường hoặc chân không áp lực. 

Chế phẩm dạng boracol là BORAG1 và 

BORAG2 có thành phần chủ yếu gồm hợp chất 

của boron và glycol dùng để bảo quản gỗ theo 

phương pháp tẩm bề mặt (nhúng, phun, quét) 

đạt kết quả hiệu lực tốt phòng chống cả côn 

trùng và nấm hại gỗ (Nguyễn Thị Bích Ngọc 

et al., 2019).  

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu xác 

định hiệu lực phòng chống mối cho gỗ xẻ gỗ 

Dẻ đỏ, ván bóc gỗ Bời lời vàng khi được tiến 

hành xử lý bảo quản bằng chế phẩm LN5 và 

chế phẩm bảo quản dang boracol gồm 

BORAG1 và BORAG2. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

a) Vật liệu nghiên cứu 

- Gỗ Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A.Camus): 

20 tuổi, khai thác tại xã Chân Mộng, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đường kính trung 

bình 28 cm.  

- Gỗ Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte); 15 

tuổi, khai thác tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 

Đồng Nai, đường kính (25 - 30) cm. Gỗ Bời 

lời vàng được cắt khúc 1.300 cm, xử lý thủy 

nhiệt ở nhiệt độ luộc: 80
o
C, thời gian: 3 giờ, 

sau đó được bóc thành ván dày 2 mm.  

- Các công thức khảo nghiệm hiệu lực bảo quản: 

Bảng 1. Các công thức khảo nghiệm bảo quản ván mỏng gỗ Bời lời vàng 

TT Loại chế phẩm Nồng độ (%) 
Phương pháp 

Ngân thường Nhúng 

1 

LN5 

3 

30 phút  

2 60 phút  

3 90 phút  

4 

5 

30 phút  

5 60 phút  

6 90 phút  
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TT Loại chế phẩm Nồng độ (%) 
Phương pháp 

Ngân thường Nhúng 

7 

 7 

30 phút  

8 60 phút  

9 90 phút  

10 

 

BORAG 1 

  20 giây 

11   40 giây 

12   1 phút 

13   5 phút 

14   10 phút 

15 

 

BORAG2 

  20 giây 

16   40 giây 

17   1 phút 

18   5 phút 

19   10 phút 

Bảng 2. Các công thức khảo nghiệm bảo quản gỗ xẻ bời lời vàng, dẻ đỏ 

TT Loại chế phẩm Nồng độ (%) 
Phương pháp xử lý 

Ngân thường  Nhúng 

1 

LN5 

3 

24 giờ 

 

2 48 giờ 

3 72 giờ 

4 

5 

24 giờ 

5 48 giờ 

6 72 giờ 

7 

7 

24 giờ 

8 48 giờ 

9 72 giờ 

10 

BORAG1 

  

5 phút 

11 10 phút 

12 15 phút 

13 

BORAG2 

5 phút 

14 10 phút 

15 15 phút 
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- Loài mối nhà: Coptotermes gestroi, được 

nuôi, duy trì khỏe mạnh trong phòng thí nghiệm. 

b) Thiết bị nghiên cứu 

+ Máy sấy Memmert (Đức) nhiệt độ tối đa 300
o
C. 

+ Cân kỹ thuật (Mỹ) 300g, độ chính  

xác 0,001g. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

+ Mẫu gỗ: Được gia công theo kích thước 50  

25  15 (mm), để khô tự nhiên trong điều kiện 

phòng, sau đó sấy ở nhiệt độ 60
o
, thời gian 48h, 

cân xác định khối lượng khô ban đầu (m0). 

Mẫu được để hồi ẩm ở nhiệt độ phòng.  

+ Số lượng mẫu: 15 mẫu/CT thí nghiệm (trong 

đó 9 mẫu thử thuốc và 6 mẫu đối chứng). 

+ Xử lý mẫu: Mẫu gỗ được tẩm theo các chế 

độ xử lý tại bảng 01, bảng 02. Mẫu sau khi 

xử lý được để ổn định ở điều kiện nhiệt độ 

phòng trong thời gian 2 tuần trước khi đưa 

vào thử nghiệm. 

+ Mẫu gỗ đối chứng riêng: Gỗ Bồ đề Styrax 

tonkinensis.  

+ Bố trí khảo nghiệm với mối: Được tiến hành 

theo tiêu chuẩn TCCS 01:2016/KHLN-CNR. 

Mẫu sau khi được xử lý thuốc bảo quản được 

xếp vào hộp giấy và thử trong tủ nuôi có mối 

đang hoạt động mạnh. Hiệu lực được đánh giá 

dựa vào các chỉ số sau:  

 Tỷ lệ % số mẫu có vết mối ăn (X %). 

 Tỷ lệ % số mẫu có vết mối ăn rộng bằng và 

hơn 1 cm
2
 (Y %). 

 Tỷ lệ % số mẫu có vết mối ăn sâu bằng 

hoặc hơn 1 mm (Z %). 

 

 Hình 1. Hình vẽ mô tả hộp đựng mẫu thử mối 

X, Y, Z được tính theo các công thức sau: 


 

VDC VTT
X% 100

VDC  

VRDC VRTT
Y% 100

VRDC


 

 

VSDC VSTT
Z% 100

VSDC


   

Kết quả được quy định:  

 X%, Y%, Z% từ 0% đến 30% đạt 3 điểm. 

 X%, Y%, Z% lớn hơn 30% đến 60% đạt  

2 điểm. 

 X%, Y%, Z% lớn hơn 60% đến 100% đạt  

1 điểm. 

Tổng hợp số điểm của 3 chỉ tiêu trên, nếu 

công thức nào đạt 3 - 4 điểm là có hiệu lực tốt 

với mối, đạt 5 - 7 điểm là có hiệu lực trung 

bình, nếu đạt trên 8 điểm là có hiệu lực kém 

với mối. 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá hiệu lực phòng mối của ván bóc gỗ bời lời vàng được xử lý bảo quản 

Bảng 3. Hiệu lực phòng mối của ván bóc gỗ bời lời vàng được xử lý bảo quản 

Công thức khảo nghiệm 
Điểm đánh giá mức độ xâm hại của mối 

X% Y% Z% Tổng hợp điểm Kết luận hiệu lực 

LN5 3% ngâm thường 30 phút 0 33 78 6 Trung bình 

LN5 3% ngâm thường 60 phút 0 56 89 5 Trung bình 

LN5 3% ngâm thường 90 phút 0 56 98 5 Trung bình 

LN5 5% ngâm thường 30 phút 78 100 100 3 Tốt 

LN5 5% ngâm thường 60 phút 100 100 100 3 Tốt 

LN5 5% ngâm thường 90 phút 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 30 phút 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 60 phút 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 90 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 20 giây 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 40 giây 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 1 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 20 giây 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 40 giây 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 1 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

Đối chứng 0 0 0 9 Kém 

 

Từ kết quả trên có thể rút ra một số nhận xét 

như sau: 

Tại các mẫu gỗ xử lý bằng chế phẩm LN5: 

Với ngưỡng nồng độ 3% xử lý theo phương 

pháp ngâm thường với thời gian 30 phút, 60 

phút, 90 phút đạt hiệu lực trung bình với mối. 

Ở hầu hết các mẫu thử với mối đều có vết 

mối ăn nhưng không ăn sâu vào bên trong vào 

mẫu gỗ. Khi nồng độ tăng lên 5% đến 7% ở 

các cấp thời gian ngâm, hiệu lực phòng mối 

tăng lên ở ngưỡng tốt, trên bề mặt các mẫu 

thử đều không xuất hiện vết mối ăn. Kết quả 

bảo quản cho ván mỏng bời lời vàng bằng chế 

phẩm LN5 thu được cũng tương đồng với kết 

quả thử nghiệm đã được thực hiện từ các kết 

quả nghiên cứu trước đây (Nguyễn Văn Đức 

et al., 2004). 

Đối với các công thức xử lý bằng chế phẩm 

BORAG1, BORAG2 với thời gian nhúng 20 

giây, 40 giây, 1 phút, 5 phút và 10 phút đều 

cho hiệu lực tốt đối với mối, ở hầu hết các 

mẫu thử đều không thấy có dấu vết bị mối tấn 

công gây hại. 
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3.2. Kết quả đánh giá hiệu lực phòng mối của gỗ xẻ Dẻ đỏ được xử lý bảo quản 

Bảng 4. Hiệu lực phòng mối của gỗ xẻ Dẻ đỏ được xử lý bảo quản 

Công thức khảo nghiệm 

Điểm đánh giá mức độ xâm hại của mối 

X% Y% Z% 
Tổng hợp 

điểm 
Kết luận hiệu lực 

LN5 3% ngâm thường 24 giờ 0 67 83 5 T.bình 

LN5 3% ngâm thường 48 giờ 0 83 100 5 T.bình 

LN5 3% ngâm thường 72 giờ 0 83 100 5 T.bình 

LN5 5% ngâm thường 24 giờ 55 100 100 4 Tốt 

LN5 5% ngâm thường 48 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 5% ngâm thường 72 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 24 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 48 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 72 giờ 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 15 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 15 phút 100 100 100 3 Tốt 

Đối chứng 0 0 0 9 Kém 

 

Nhận xét: Các kết quả khảo nghiệm hiệu lực 

thu được cho thấy: 

Tại các mẫu gỗ xử lý bằng chế phẩm LN5: Ở 

ngưỡng nồng độ 3% xử lý mẫu theo phương 

pháp ngâm thường, hầu hết các mẫu thử đều 

có vết mối ăn nhưng không ăn sâu vào bên 

trong vào mẫu gỗ. 

Khi nồng độ tăng lên 5% đến 7% với các cấp 

thời gian xử lý tương tự đều cho kết quả hiệu 

lực tốt đối với mối. Các mẫu thử có hiện tượng 

mối đắp đất làm đường mui tuy nhiên lại 

không có dấu vết bị tấn công gây hại.  

Đối với các công thức mẫu gỗ xử lý bằng chế 

phẩm BORAG1 và BORAG2 với thời gian 

nhúng 5 phút, 10 phút và 15 phút đều cho hiệu 

lực tốt đối với mối, trên hầu hết các mẫu thử 

đều không có vết mối xâm nhập.  

3.3. Kết quả đánh giá hiệu lực phòng mối của gỗ xẻ Bời lời vàng được xử lý bảo quản 

Bảng 5. Hiệu lực phòng mối của gỗ xẻ gỗ Bời lời vàng được xử lý bảo quản 

Công thức khảo nghiệm 
Điểm đánh giá mức độ xâm hại của mối 

X% Y% Z% Tổng hợp điểm Kết luận hiệu lực 

LN5 3% ngâm thường 24 giờ 0 67 83 5 Trung bình 

LN5 3% ngâm thường 48 giờ 0 67 100 5 Trung bình 

LN5 3% ngâm thường 72 giờ 0 83 100 5 Trung bình 

LN5 5% ngâm thường 24 giờ 50 100 100 4 Tốt 
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Công thức khảo nghiệm 
Điểm đánh giá mức độ xâm hại của mối 

X% Y% Z% Tổng hợp điểm Kết luận hiệu lực 

LN5 5% ngâm thường 48 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 5% ngâm thường 72 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 24 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 48 giờ 100 100 100 3 Tốt 

LN5 7% ngâm thường 72 giờ 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG1 nhúng 15 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 5 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 10 phút 100 100 100 3 Tốt 

BORAG2 nhúng 15 phút 100 100 100 3 Tốt 

Đối chứng 0 0 0 9 Kém 

 

Nhận xét:  

Các kết quả về hiệu lực bảo quản cho gỗ xẻ từ 

gỗ Bời lời vàng với mối thu được cũng tương 

đồng với kết quả thu được đối với gỗ dẻ đỏ. 

Tại các mẫu gỗ xử lý bằng chế phẩm LN5: Ở 

ngưỡng nồng độ 3% xử lý mẫu theo phương 

pháp ngâm thường, ở hầu hết các mẫu thử với 

mối đều có vết mối ăn nhưng không ăn sâu 

vào bên trong vào mẫu gỗ. 

Khi nồng độ tăng lên 5 - 7% với các cấp thời 

gian xử lý tương tự đều cho kết quả hiệu lực 

tốt đối với mối. Các mẫu thử có hiện tượng 

mối đắp đất làm đường mui tuy nhiên lại 

không có dấu vết bị tấn công gây hại.  

Đối với các công thức mẫu gỗ xử lý bằng chế 

phẩm BORAG 1 và BORAG 2 với thời gian 

nhúng 5 phút, 10 phút và 15 phút đều cho hiệu 

lực tốt đối với mối, trên hầu hết các mẫu thử 

đều không có vết mối xâm nhập. 

Mặc dù độ bền tự nhiên của gỗ Bời lời vàng, 

Dẻ đỏ chỉ đạt mức trung bình với mối, sau khi 

xử lý bảo quản đã xác định được mức nồng độ 

và thời gian tẩm phù hợp với từng loại chế 

phẩm bảo quản đảm bảo gỗ tẩm đạt hiệu lực 

tốt phòng chống mối gây hại. Các kết quả này 

cũng tương đồng với hiệu lực bảo quản của 

chế phẩm LN5 và Boracol đã được thực hiện ở 

các nghiên cứu trước đây cho gỗ Bồ đề, gỗ 

thông, gỗ keo (Nguyễn Thị Bích Ngọc et al., 

2019); (Vũ Văn Thu et al., 2011). 

IV. KẾT LUẬN 

- Ván bóc gỗ Bời lời vàng được xử lý bảo 

quản theo phương pháp ngâm thường bằng chế 

phẩm LN5 nồng độ 5 - 7% ở tất cả các mức 

thời gian xử lý 30 phút, 60 phút, 90 phút và xử 

lý bằng chế phẩm BORAG 1, BORAG 2 ở các 

cấp thời gian 20 giây đến 10 phút đều đảm bảo 

hiệu lực phòng chống tốt đối với mối gây hại. 

- Ván xẻ gỗ Bời lời vàng, Dẻ đỏ khi xử lý bảo 

quản bằng LN5 bằng phương pháp ngâm 

thường với các cấp thời gian 24h, 48h, 72h đạt 

hiệu lực trung bình với mối ở nồng độ 3% và 

đạt hiệu lực tốt khi xử lý ở nồng độ 5 - 7%. 

- Ván xẻ gỗ Bời lời vàng, Dẻ đỏ khi xử lý bảo 

quản bằng chế phẩm BORAG bằng phương 

pháp nhúng với các cấp thời gian 5, 10, 15 

phút đều cho kết quả hiệu lực phòng chống tốt 

đối với mối gây hại.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ TẨY TRẮNG  

ĐẾN SAI MÀU VÀ TỶ LỆ LIGNIN CỦA GỖ MỠ VÀ GỖ BỒ ĐỀ  

LÀM VẬT LIỆU TẠO CỐT COMPOZIT GỖ NHỰA THẤU QUANG  

Nguyễn Thị Trịnh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hằng 

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 

Từ khóa: Tẩy trắng, 

lignin, gỗ Mỡ, gỗ Bồ đề 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đã xác định sự thay đổi màu sắc và tỷ lệ lignin của gỗ Mỡ 

và gỗ Bồ đề sau quá trình tẩy trắng bằng dung dịch H2O2 và NaOH làm vật 

liệu tạo cốt compozit gỗ nhựa thấu quang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sự 

chênh lệch màu (ΔE) của gỗ Mỡ (20,68) và gỗ Bồ đề (28,18) trước và sau 

khi xử lý tẩy trắng là rất lớn. Màu sắc của hai loại gỗ sau quá trình tẩy trắng 

sáng lên/nhạt hơn nhiều (ΔL của gỗ Mỡ: +5,53 và gỗ Bồ đề: +5,39). Hơn 

nữa, gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề đều có xu hướng xanh (lục) hơn (-Δa) và vàng hơn 

(+Δb) sau quá trình xử lý tẩy trắng. Tỷ lệ lignin của gỗ Mỡ giảm 60% và gỗ 

Bồ đề giảm 80% sau khi tẩy trắng. Dựa vào kết quả đó cho thấy gỗ Bồ đề 

thích hợp làm vật liệu tạo cốt compozit gỗ nhựa thấu quang. 

Keywords: Bleaching, 

lignin, Manglietia 

conifera Dandy, Styrax 

tonkinensis (Pierre) Craib 

Effect of the bleaching treatment on the colour difference and lignin 

ratio of Manglietia conifera and Styrax tonkinensis wood used as base 

materials of transparent wood composites 

This study investigated the change of colour and lignin ratio of Manglietia 

conifera and Styrax tonkinensis wood after the bleaching treatment using 

hydrogen peroxide (H2O2) and sodium hydroxide (NaOH) agents, used as 

base materials of transparent wood composites. Results showed that there 

was a significant difference in the colour change (ΔE) of both Manglietia 

conifera (20.68) and Styrax tonkinensis (28.18) after the bleaching 

treatment. The colour of the two timbers after bleaching was much lighter 

(ΔL of Manglietia conifera: +5.53 and Styrax tonkinensis: +5.39). 

Furthermore, the colour of both timbers after the treatment also tend to be 

greener (-Δa) and yellower (+Δb). The lignin ratio of Manglietia conifera 

decreased by 60% while Styrax tonkinensis decreased by 80% after 

bleaching. Based on the results, it is indicated that Styrax tonkinensis wood 

is more suitable as a base material of transparent wood composites. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gỗ nhựa thấu quang là vật liệu gỗ biến tính 

một phần (tách loại bớt lignin) được kết hợp 

với keo epoxy có chỉ số khúc xạ phù hợp (xấp 

xỉ với chỉ số khúc xạ của cellulose 1,5) tạo 

thành. Loại vật liệu này trong suốt, có khả 

năng cho ánh sáng truyền qua 100% còn được 

gọi là composite gỗ nhựa, thấu quang. Vật 

liệu composite gỗ nhựa thấu quang có nhiều 

ưu điểm về độ bền cơ học, tiết kiệm năng 

lượng và có tính thẩm mỹ cao dùng làm vật 

liệu xây dựng hay nguyên liệu sản xuất đồ gỗ 

nội ngoại thất thông minh, đã thu hút được sự 

quan tâm rất lớn của các nhà khoa học cũng 

như các nhà máy sản xuất trên thế giới trong 

thời gian gần đây. 

Gỗ nhựa thấu quang ngoài đặc tính cơ học có 

độ bền vượt trội còn có chức năng quản lý ánh 

sáng (ánh sáng đi qua được khuếch tán đều, 

giúp làm sáng phòng và ngăn chặn bức xạ 

nhiệt làm căn phòng mát mẻ hơn, góp phần tiết 

kiệm năng lượng chiếu sáng và năng lượng 

làm mát phòng kín (Anatole A. Klyosov, 2007). 

Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên có khả 

năng phân hủy sinh học cùng với đặc tính cơ học 

vượt trội như vậy, gỗ nhựa thấu quang được xem 

là vật liệu “thông minh” có khả năng thay thế 

một phần vật liệu xây dựng, đồ trang trí mỹ nghệ 

nội, ngoại thất trong tương lai (Anatole a. 

Klyosov, 2007; Jin Kuk Kim, 2011). 

Quy trình tạo gỗ thấu quang gồm 2 công 

đoạn chính đó là công đoạn tạo cốt gỗ và 

công đoạn đưa polymer vào cốt gỗ thấu 

quang. Công đoạn tạo cốt gỗ có yêu cầu kỹ 

thuật cao để loại bỏ lignin, thành phần hấp 

thụ màu của gỗ, ra khỏi tế bào gỗ (Peng 

Wanxi et al., 2005). Phương pháp tách lignin 

đã được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi, 

song đối với gỗ thấu quang, sau khi tách 

lignin còn phải đảm bảo cấu hình gỗ không 

bị thay đổi để làm cốt gỗ thấu quang. Jiamin 

Wu (2009) và đồng tác giả đã chế tạo được 

gỗ nhựa thấu quang từ Veneer gỗ Basswood 

(Tilia Americana) có kích thước 20  20  

0,42 mm. Kết quả đo quang cho thấy lignin 

trong mẫu loại bỏ được 64% nên mẫu có thể 

cho ánh sáng truyền qua cao tới 61% ở bước 

sóng 800nm. Để gỗ thấu quang hấp thụ 80% 

ánh sáng, lượng lignin cần tách loại bỏ 

khoảng 80%. Dựa trên yêu cầu về độ trắng 

và tỷ lệ lignin trong cốt gỗ thấu quang, 

nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý tẩy trắng 

đến sai màu và tỷ lệ lignin của 2 loài gỗ Mỡ 

và gỗ Bồ đề đã được thực hiện, từ đó lựa 

chọn được loại gỗ thích hợp làm nguyên liệu 

tạo cốt gỗ thấu quang. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu: 

Gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) và Gỗ 

Bồ đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib) tuổi 

cây 13 tuổi, khai thác tại huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Kích thước mẫu: (dài  rộng  dày: 25 cm  

15  0,4 cm)  0,3 mm 

- Yêu cầu mẫu: Không mắt chết, độ ẩm mẫu 

dưới 10%. 

Hóa chất: 

H2O2: Hydrogen peroxide, độ nguyên chất 

30%, xuất xứ Trung Quốc; 

NaOH rắn: Sodium hydroxide, rắn, xuất xứ 

Trung Quốc; 

CH2O2: Formic Acid, xuất xứ Trung Quốc. 

Trang thiết bị: 

Giấy đo pH; 

Cốc thủy tinh chịu nhiệt pha hóa chất dung 

tích 250 ml; 500 ml; 1.000 ml; 5.000 ml; 

Phễu lọc, giấy lọc;  

Cân phân tích; tủ sấy; 

Súng bắn nhiệt cảm ứng: Dải nhiệt độ từ  

-30- 500
o
C; 

Máy đo màu. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tẩy trắng 

Xử lý gỗ Bồ đề và gỗ Mỡ bằng dung dịch 

NaOH 10% và dung dịch H2O2 pha loãng 30% 

với tỷ lệ 1:1. Trình tự xử lý tẩy trắng gỗ như sau: 

NaOH rắn pha trong nước cất nồng độ 100 g/l 

vào cốc thủy tinh, sau đó đổ từ từ dung dịch 

NaOH 10% vào cốc thủy tinh 5l chứa dung 

dịch H2O2 pha loãng. Sử dụng axit Fomic điều 

chỉnh pH trong dung dịch đến khi pH xuống 11. 

Sau đó đưa cốc thủy tinh chứa dung dịch lên 

máy khuấy từ có gia nhiệt khấy đều dung dịch. 

Sau khi nhiệt độ dung dịch đạt 45
o
C, đưa mẫu 

thí nghiệm gỗ Mỡ và Bồ đề vào trong cốc thủy 

tinh, mẫu gỗ được ngập trong dung dịch (hình 

1B). Thí nghiệm tiến hành xử lý trong 6h, sau 

khi xử lý được lấy ra rửa sạch, sấy khô, quá 

trình xử lý lặp lại 3 lần, trong suốt quá trình xử 

lý, mỗi cách 30ph kiểm tra nhiệt độ của dung 

dịch và duy trì ở nhiệt độ ở 45
o
C. Quan sát hiện 

tượng sau khi tẩy trắng, gỗ có khả năng thấu 

quang như hình 1C, tiến hành kiểm tra độ sáng 

và tỷ lệ lignin của mẫu thí nghiệm. 

   

Hình 1. Một số hình ảnh mẫu thí nghiệm A. Mẫu gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề; 

B. Tẩy trắng mẫu thí nghiệm; C. Hiện tượng thấu quang của gỗ sau khi tẩy trắng 

2.2.2. Phương pháp xác định sai màu 

Căn cứ thực nghiệm của tiêu chuẩn 

GB/T11186 - 1989 Chương II và Phần 3: Đo 

màu và phương pháp tính toán sai màu (Peng 

Wanxi et al., 2005). Thiết bị sử dụng 

PANTONE Color Cue 2.1Colorimeter. Quy 

định tiêu chuẩn sử dụng hệ thống màu CIE 

tiến hành kiểm nghiệm, dùng CIE1976 công 

thức tính sai màu. 

Công thức tính sai màu: 

 2 2 2L a b    (1) 

 L = Ls-Lst 

 a = as-ast 

 b = bs-bst 

Trong đó: s thể hiện sau khi tẩy trắng; 

st thể hiện trước khi tẩy trắng; 

a, b thể hiện độ sáng. 

Đánh giá mức độ tẩy trắng  

Bảng 1. Đánh giá kết quả sai màu 

L  0 Màu sắc nhạt đi 

L  0 Màu sắc tối đi 

a  0 Màu có xu hướng chuyển hồng 

a  0 Màu có xu hướng chuyển xanh lục 

b  0 Màu có xu hướng chuyển vàng 

b  0 Màu có xu hướng chuyển xanh lam 

Tương quan giữa giá trị sai số màu sắc (tính 

theo NBS) với thị giác của mắt người được 

tiêu chuẩn GB/T1766 - Trung Quốc quy định 

như sau: 

A B C 
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Bảng 2. Quan hệ giữa giá trị sai số màu sắc 

NBS với cảm giác của mắt người 

Đơn vị NBS Cảm nhận sai màu của mắt người 

0~0,5 Rất nhẹ 

0,5~1,5 Nhẹ 

1,5~3,0 Rõ ràng 

3,0~6,0 Tương đối mạnh 

6,0~12,0 Mạnh  

12 Rất mạnh 

2.2.3. Phương pháp xác định tỷ lệ lignin  

Mẫu gỗ ban đầu và mẫu gỗ sau quá trình xử lý 

tẩy trắng được chẻ nhỏ, phơi khô gió đến độ 

ẩm bão hòa ở nhiệt độ phòng, sau đó nghiền 

nhỏ bằng máy nghiền và tiến hành sàng chọn 

bằng sàng 0,25 mm đến 0,5 mm. Phương pháp 

xác định được tiến hành theo TAPPI T 222 om 

- 02 (2006). 

Hàm lượng lignin (%) so với gỗ khô tuyệt đối, 

bỏ qua độ tro, được tính theo công thức sau: 

L = 2 1m m
 

g


.K0. 100 (%) 

Trong đó:  

m2 - Khối lượng chén cân có giấy lọc và lignin 

sau sấy (g); 

m1 - khối lượng chén cân và giấy lọc ban đầu (g); 

m1 = mchén cân + mgiấy (g); 

g - khối lượng bột khô tuyệt đối (g); 

K0 - hệ số trích ly của nguyên liệu gỗ ban đầu. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

  

Hình 2. Gỗ Mỡ trước và sau khi tẩy trắng 

  

Hình 3. Gỗ Bồ đề trước và sau khi tẩy trắng 
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3.1. Ảnh hưởng của tẩy trắng đến sai màu gỗ Bồ đề và gỗ Mỡ 

 

Hình 4. Chỉ số L*, a*, b* của gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề trước và sau khi tẩy trắng 

Bảng 3. Sai màu ΔE của gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề sau khi tẩy trắng  

Loại gỗ ΔL Δa Δb ΔE 

Mỡ 5,53 -19,67 -3,16 20,68 

Bồ đề 5,39 -27,07 5,7 28,18 

 

Để đánh giá hiệu quả của việc tẩy trắng đến 

sản phẩm cần xác định độ sáng và các chỉ số 

màu sắc L*, a*, b* của gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề 

trước và sau khi tẩy trắng. Ở cùng một điều 

kiện xử lý tẩy trắng, tác dụng của dung dịch 

hóa chất đến từng loài gỗ là khác nhau. Độ 

sáng của gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề trước và sau khi 

tẩy trắng có thể quan sát bằng mắt thường 

(hình 1, 2) và chỉ số L* được xác định bằng 

máy đo màu sắc. Gỗ Bồ đề sau khi tẩy, độ 

sáng đồng đều, chỉ số L* đạt 87,51 còn gỗ Mỡ 

đạt 76,64.  

Sau khi tẩy trắng, sai màu ∆E của 2 loài gỗ 

thay đổi mạnh, đều lớn hơn 20 NBS. Tuy 

nhiên chỉ số ∆a và ∆b của 2 loài gỗ có sự thay 

đổi khác biệt (bảng 3). ∆a của gỗ Mỡ và gỗ Bồ 

đề có giá trị âm, điều đó cho thấy màu sắc của 

2 loài gỗ có hướng chuyển sang màu xanh lục. 

Đối với chỉ số ∆b của gỗ Mỡ có giá trị âm, 

màu sắc có hướng chuyển vàng, ∆b của gỗ Bồ 

đề có giá trị dương, màu sắc có hướng chuyển 

màu xanh lam. Với cùng một môi trường xử lý 

tẩy trắng. Sự khác nhau về màu sắc sau tẩy 

trắng có nguyên nhân do thành phần cấu tạo 

chính của vách tế bào gỗ gồm hemicellulose, 

cellulose và lignin. Trong đó hemicellulose và 

cellulose không hấp thụ ánh sáng mắt người có 

thể nhìn thấy. Hiển thị màu chủ yếu là lignin 

tồn tại trong các sợi cực nhỏ của cellulose, kết 

cấu cơ bản của nó là phenylpropane, trong đó 

vòng phenyl, quinones và đơn thể chuỗi 

cacbonyl, carboxy, đều chứa carbon-oxy, 

carbon-carbon tạo thành một liên kết đôi liên 

hợp mang cấu trúc gen màu, là nguồn gốc 

quan trọng của màu trong gỗ (Liu Zhijia et al., 

2009). Ngoài ra, thành phần gỗ còn tồn tại 

lượng lớn hydroxyl và methoxy, mặc dù bản 

thân không màu, nhưng dưới tác dụng của ánh 

sáng, đặt biệt là tia tử ngoại và oxy, rất dễ bị 

phân giải, làm màu gỗ chuyển sang thẫm, đây 

là một loại gen màu ẩn, được gọi là Auxochrome 

(gen trợ màu).  

71,11 

26,45 
19,55 

76,64 

6,78 

16,39 

L a b

Gỗ Mỡ 

Trước  Sau

82,12 

28,11 

14,15 

87,51 

1,04 

19,85 

L a b

Gỗ Bồ đề 

Trước  Sau
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3.2. Ảnh hưởng của tẩy trắng đến tỷ lệ lignin 

trong gỗ Bồ đề và gỗ Mỡ 

 

Hình 5. Hàm lượng lignin gỗ Mỡ và gỗ Bồ đề 

trước và sau khi tẩy trắng 

Sử dụng dung dịch hóa chất H2O2 và NaOH 

gia nhiệt để xử lý gỗ là quá trình tẩy trắng 

đồng thời tách loại lignin ra khỏi thành tế bào 

gỗ. Hàm lượng lignin của từng loại gỗ được 

xác định trước và sau khi tẩy trắng, kết quả 

hiển thị trong hình 5. Đối với gỗ Mỡ, hàm 

lượng lignin trước và sau khi tẩy trắng lần 

lượt là 29,77% và 11,9%, như vậy tỷ lệ hao 

hụt lignin tương đương 60%. Đối với gỗ Bồ 

đề, hàm lượng lignin trước và sau khi tẩy 

trắng lần lượt là 28,8% và 4,3%, tương đương 

tỷ lệ hao hụt lignin 80%. Điều này có thể lý 

giải tại sao sau khi tẩy trắng ở cùng một điều 

kiện môi trường, gỗ Bồ đề có độ sáng và sai 

màu lớn hơn gỗ Mỡ. Lượng lignin mất đi 

càng nhiều, khả năng hấp thụ ánh sáng của gỗ 

càng thấp (Liu Zhijia et al., 2009), đây là điều 

kiện chính để làm cốt vật liệu composit gỗ 

nhựa thấu quang.  

IV. KẾT LUẬN 

Dựa vào kết quả nghiên cứu trên, rút ra một số 

kết luận sau::  

1. Sai màu của 2 loại gỗ thay đổi rõ rệt, sai màu 

ΔE của gỗ Mỡ tăng 20,68 NBS, độ sáng ΔL 

tăng 5,53; Δa giảm -19,67, Δb giảm 3,16. Sai 

màu ΔE của gỗ Bồ đề tăng 28,18 NBS, độ sáng 

ΔL tăng 5,39; Δa giảm -27,07, Δb giảm 5,7.  

2. Tỷ lệ lignin của gỗ Mỡ giảm 60% và gỗ Bồ 

đề giảm 80% sau khi tẩy trắng.  

Từ kết quả trên cho thấy gỗ Bồ đề thích hợp 

hơn gỗ Mỡ làm vật liệu tạo cốt composit gỗ 

nhựa thấu quang. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁC THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU  

ĐẾN CHẤT LƯỢNG KEO MELAMINE UREA FORMALDEHYDE  

CHO SẢN XUẤT VÁN DÁN CHỐNG ẨM VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 

Nguyễn Hồng Minh, Trần Đức Trung 

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

Từ khóa: Quy trình tổng 

hợp keo, keo Melamine-

Urea-Formaldehyde 

(MUF), hàm lượng dư 

formaldehyde, ván dán, 

tiêu chuẩn E1 

TÓM TẮT 

Sử dụng keo Melamine Urea Formaldehyde (MUF) trong ngành công nghiệp 

ván gỗ nhân tạo là hướng tiếp cận để cấu thành nên các sản phẩm gỗ an toàn 

về độ bền chống chịu ẩm ướt, giảm phát thải khí độc hại formaldehyde tự do 

với chi phí giá thành cạnh tranh. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của tỷ 

lệ tương tác nguyên liệu tổng hợp keo MUF ở các quy mô 2 kg; 100 kg và 

1.000 kg/mẻ. Các tỷ lệ định lượng mol giữa (Formaldehyde/Urea + 

Melamine) lần lượt là 1,5; 1,75; 2,0. Kết quả thí nghiệm cho thấy các chỉ 

tiêu của keo MUF sau khi tổng hợp (24h) đạt các thông số chất lượng: màu 

trong suốt, hàm lượng khô: 48 - 53%; độ nhớt: 15 - 17mps; pH = 7,0 - 8,0; 

thời gian sống 20 ngày (30 - 35
o
C). Hàm lượng formaldehyde tự do của ván 

ép sử dụng keo MUF tổng hợp đạt tiêu chuẩn E1 của châu Âu đối với tỷ lệ 

F/U + M = 1,5 và 1,75. Hàm lượng Formaldehyde tự do tăng dần theo tỷ lệ 

F/U + M. Cường độ dán dính của ván dán đạt 1,5 - 1,8 MPA, Class 2 theo 

tiêu chuẩn EN 314 - 1&2 cho điều kiện sử dụng trong môi trường ẩm ướt 

có mái che. Ván dán có giá trị cường độ chịu lực cao ở mức độ bền uốn 

MOR đạt từ 78 - 88 Mpa, mô đun đàn hồi MOE đạt 7.900 - 9.000 Mpa. 

Keywords: Adhesive 

Synthesis process, 

Melamine-Urea-

Formaldehyde adhesive 

(MUF), free 

formaldehyde content, E1 

standard, plywood 

Effect of raw material ingredient ratio to the quality of Melamine Urea 

Formaldehyde adhesive for moisture resistance and eco-friendly 

plywood manufacturing 

The use of Melamine Urea Formaldehyde (MUF) adhesive in the wood-

based panel industry is the approach to create wood products that are durable 

to humid use condition and safe in minimizing formaldehyde toxic emission 

at cost into competition. This study evaluated the effects of raw material mol 

ratio for sythesyzing MUF adhesive at the scales of 2 kg; 100 kg and 

1.000 kg/batch. The molar quantitative ratios (Formaldehyde/Ure + 

Melamine) are 1.5; 1.75; 2.0. Experimental results showed technical 

parameters of MUF glue after synthesis (24 hours) achieved the following 

quality parameters: transparent color, dry content: 48 - 53%; Viscosity: 15 - 

17 mpas; pH = 7.0 - 8.0; Pot life: 20 days (30 - 35
o
C). The free 

formaldehyde content of plywood using synthesized MUF adhesive meets 

European E1 standard for the ratio of F / U + M = 1.5 and 1.75. The 

adhesion strength of the plywood gained by 1.5 - 1.8 MPA, Class 2 

according to EN 314 - 1&2 standard for use in humid environments. The 

plywood has high mechanical strength value of bending strength (MOR) by 

78 - 88 Mpa and modulus of elassticity (MOE) by 7,900 - 9,000 Mpa. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngành gỗ phải 

kể đến việc phát triển và sử dụng keo dán gỗ 

trong công nghiệp sản xuất và xuất khẩu ván 

dán. Keo dán đã và sẽ tiếp tục đóng một vai trò 

quan trọng không chỉ trong việc sử dụng có 

hiệu quả nguồn tài nguyên gỗ mà còn phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngày một cao để 

tạo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất 

khẩu chất lượng cao tới thị trường các nước 

phát triển. Một số hãng sản xuất keo có tên 

tuổi trên thế giới đã cung cấp các sản phẩm 

keo dán Melamine Urea Formaldehyde (MUF), 

Urea Formaldehyde (UF) chất lượng cao ở 

Việt Nam với số lượng lớn như AICA (Nhật 

Bản), Casco Adhesives (Thụy Điển), Better 

Resin (Trung Quốc), Hearin (Hàn Quốc), 

Quang Minh (Trung Quốc),... Tuy nhiên, giá 

bán các loại keo này thường cao và chiếm trị 

giá đáng kể trong giá thành sản phẩm. Đó là 

một trong những trở ngại lớn đối với các 

doanh nghiệp sản xuất ván dán chất lượng cao 

xuất khẩu cũng như đáp ứng nhu cầu sản 

phẩm chất lượng cao tiêu dùng trong nước 

ngày một tăng.  

 Nghiên cứu công nghệ tổng hợp keo MUF 

nhằm tạo cho sản phẩm ván dán sau khi đóng 

rắn có độ bền chịu ẩm tăng, độ bền cơ học và 

khả năng bám dính của keo cao cũng như có 

hàm lượng phát thải Formaldehyde thấp. Công 

nghệ tổng hợp keo UF biến tính bằng 

melamine cần được nghiên cứu với những yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của 

keo dán MUF như: tỷ lệ sử dụng các thành 

phần nguyên liệu, thời gian phản ứng cho từng 

giai đoạn, kiểm soát pH, nhiệt độ phản ứng, 

tốc độ khuấy trộn nguyên liệu trong nồi phản 

ứng,... Một trong những yếu tố đầu tiên của 

việc nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp 

keo dán MUF, có thể đáp ứng được các mục 

tiêu chất lượng cao và hạ giá thành keo MUF 

là nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng của tỷ lệ các 

thành phần nguyên liệu Melamine, Urea và 

Formalin được đưa vào tổng hợp tạo keo biến 

tính MUF.  

Keo dán MUF là một loại polyme nhiệt rắn 

được sản xuất bởi phản ứng giữa Urea, 

Melamine và Formaldehyde, chất lượng MUF 

bị ảnh hưởng bởi lượng tỷ lệ mol của Urea, 

Melamine với Formaldehyde ở mỗi giai đoạn 

phản ứng (Zhang, J. et al., 2013). Keo UF biến 

tính với Melamine có thể được tạo thành với 

phát thải Formaldehyde thấp. Phản ứng tạo 

keo xảy ra theo 3 phương thức như hình 1, 2 & 

3 (Cơ sở hoá học các hợp chất cao phân tử, 

1997). 

Keo MUF được tổng hợp dựa trên các phản 

ứng tạo liên kết và mạch trung gian như hình 

1 & 2 

- Methyl hóa ở điều kiện kiềm. 

 

Hình 1. Sự hình thành methylolureas và methylolmelamines (mono-, di- và tri-)  

khi phản ứng Formaldehyde, Urea và Melamine xảy ra (Paiva, N. T. et al., 2012) 
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Trong phản ứng này, việc bổ sung một đến ba 

phân tử formaldehyde vào một phân tử urea 

hình thành methylolureas. Đồng thời, phản 

ứng của 1 - 6 phân tử formaldehyde với một 

phân tử melamine tạo ra methylolmelamines. 

- Ngưng tụ ở điều kiện axít. 

 

Hình 2. Sự ngưng tụ của methylolureas và methylolmelamines tạo thành các ete metylene 

và các cầu methylene (Dunky, 1998) 

Polyme MUF được tạo thành khi methylolurea 

và methylolmelamine phản ứng với urea và 

formaldehyde tự do, tạo ra các sản phẩm mạch 

thẳng và mạch mạng lưới có khối lượng phân 

tử từ trung bình đến cao. 

Keo MUF an toàn hơn so với MF và UF vì sự 

kết hợp của melamin và urea sẽ làm giảm hàm 

lượng phát thải khí dư độc hại formadehyde 

(N.T. Paiva et al., 2012). Hơn thế nữa, cải 

thiện tính bền vững và ổn định của keo UF 

trong các sản phẩm gỗ nhằm mở rộng phạm vi 

ứng dụng của nó trong các sản phẩm ở những 

điều kiện môi trường khác nhau để đem lại 

hiệu quả kinh tế 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu hóa chất 

Hóa chất tổng hợp keo dán MUF: Formalin 

(37%), Urea, Melamine, Urotropin và các chất 

phụ trợ khác (NaOH, NH4Cl) được cung cấp 

bởi Công ty Cổ phần Better Resin - Chi nhánh 

Bắc Ninh. 

Ván mỏng  

Ván mỏng đựơc bóc từ gỗ Keo tai tượng 

(Acacia mangium): 6 tuổi, dày 1,7 mm và 2,5 

mm được sấy đến độ ẩm 8%. Ván mỏng được 

sử dụng để ép tạo ván dán sử dụng keo MUF 

đã tổng hợp. Ván sau khi ép được đánh giá các 

chỉ tiêu cơ lý, qua đó chất lượng keo dán được 

tổng hợp với việc thay đổi tỷ lệ các thành phần 

sử dụng sẽ được đánh giá. 

2.2. Thiết bị thực nghiệm 

Hệ thống gia nhiệt kết hợp máy khuấy keo có 

điều chỉnh nhiệt độ quy mô phòng thí nghiệm 

2 kg/mẻ (Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng). 

Bộ gia nhiệt theo phương pháp cách thủy, mô 

tơ truyền động trục cánh khuấy (50 - 100 

vòng/phút). Bộ phận điều nhiệt cho phép đặt 

nhiệt độ và tự ngắt theo yêu cầu.  

Nồi tổng hợp keo thí nghiệm quy mô 250 kg/mẻ 

(Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng). Bao 

gồm: Hệ thống gia nhiệt kết hợp máy khuấy 

keo. Bộ gia nhiệt theo phương pháp cách thủy, 

mô tơ truyền động trục cánh khuấy (50 - 100 

vòng/phút). Bộ phận điều nhiệt cho phép đặt 

nhiệt độ và tự ngắt theo yêu cầu.  

Việc tổng hợp keo quy mô 1.000 kg/mẻ được 

thực hiện trên hệ thống nồi nấu keo ở doanh 

nghiệp phối hợp là Công ty Cổ phần Việt Nhật 

Hi - Tech (hình 3): Bộ phận gia nhiệt xung 

quanh vỏ nổi được cấp bởi hơi nước quá nhiệt. 

Bộ điều khiển nhiệt độ điều khiển van hơi cấp 

nhiệt, có cảm biến nhiệt tự ngắt khi đạt yêu 

cầu và điều chỉnh được nhiệt độ từ 30 - 100
o
C. 
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Hình 3. Thiết bị tổng hợp keo ở quy mô  

thực nghiệm 1.000 - 3.000 kg/mẻ  

(Công ty Cổ phần Việt Nhật Hi - Tech) 

Các thiết bị thí nghiệm khác: 

+ Tủ sấy mẫu Memmert; nhiệt kế điện tử; máy 

đo pH METTLER TOLEDO Sevencompact; 

Máy đo độ ẩm cầm tay Ligno; Cân điện tử 

Ohau chính xác tới 0,0001 g; Máy đo độ nhớt 

VISCOTESTER-345030. 

+ Tủ khí hậu SPX-250B, SHKT. 

+ Bộ dụng cụ thí nghiệm xác định formaldehyde 

dư: Bình định mức, cốc đong, pipet thẳng, pipet 

bầu, micro pipet, máy khuấy từ. 

+ Máy ép nhiệt của Viện Nghiên cứu Công 

nghiệp rừng và nhà máy đối tác tạo ván dán 

với sản phẩm keo MUF đã được tổng hợp. 

+ Cường độ uốn tĩnh, modul đàn hồi và cường 

độ dán dính của ván dán được đo trên Máy thử 

cơ lý INSTRON 5569. 

+ Máy đo quang phổ UV-VIS GENESYS 20 

để đo độ hấp thụ quang của dung dịch hấp phụ 

Formaldehyde.  

2.3. Thực nghiệm tổng hợp keo dán và tạo 

ván dán 

Tổng hợp keo dán gỗ MUF 

Tỷ lệ nguyên liệu 

Nghiên cứu tổng hợp keo ở các quy mô thí 

nghiệm được thực hiện với 3 công thức tỷ lệ 

nguyên liệu tổng hợp keo (bảng 1).  

Bảng 1. Công thức tỷ lệ các thành phần nguyên liệu tổng hợp keo MUF E1 

Quy mô  Nguyên liệu 
Khối lượng đơn keo (kg) 

Đ.1.1 Đ.1.2  Đ.1.3 

2 kg/mẻ 

Ure 98% 0,4 0,4 0,4 

Melamine 99,5% 0,4 0,308 0,2 

Formalin 37% 1,2 1,292 1,4 

Urotropin 12pkl 12pkl 12pkl 

NaOH 13,8%  
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 

100 kg/mẻ 

Ure 98% 20 20 20 

Melamine 99,5% 20 15,4 10 

Formalin 37% 60 60 70 

Urotropin 12pkl 12pkl 12pkl 

NaOH 13,8%  
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 

1.000 kg/mẻ 

Ure 98% 200 200 200 

Melamine 99,5% 200 154 100 

Formalin 37% 600 600 700 

Urotropin 12pkl 12pkl 12pkl 

NaOH 13,8%  
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
1 lượng vừa đủ  

để điều chỉnh pH 
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Các mẫu keo được sử dụng để dán dính tạo 

ván dán và kiểm tra các đặc tính chất lượng 

của ván dán tạo thành: 

+ Số lượng thí nghiệm lặp được thực hiện 03 

lần ở quy mô 2 kg/mẻ và 100 kg/mẻ. Trên cơ 

sở các kết quả đạt được từ các quy trình tổng 

hợp keo, đúc rút ở các quy mô thí nghiệm nhỏ, 

thí nghiệm kiểm tra cuối cùng được thực hiện 

01 lần ở quy mô 1.000 kg/mẻ. 

Việc tổng hợp keo được thực hiện theo các 

bước như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị, nạp nguyên liệu (Formalin, 

Melamine, Urea, Urotropin) vào nồi phản ứng 

Bước 2: Khuấy trộn và gia nhiệt đến 75
o
C 

(45 phút) 

Bước 3: Ổn định nhiệt 75
o
C trong 30 phút; 

Bước 4: Tăng nhiệt đến 85
o
C; 

Bước 5: Ổn định nhiệt 85
o
C trong 30 phút; 

Sử dụng NaOH nếu cần để đảm bảo pH ≥7; 

Bước 6: Điều chỉnh môi trường phản ứng pH ≥ 9 

để có thể bảo quản được lâu dài;  

Bước 5: Làm lạnh đến 40
o
C (1h - 1h30 phút), 

đóng thùng; Bảo quản Keo MUF-E1.M13. 

Trong quá trình tổng hợp cần phải kiểm soát 

nhiệt độ, tốc độ tăng nhiệt, tốc độ khuấy trộn 

và đặc biệt là giá trị pH, những yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng quá trình tổng 

hợp keo. 

2.4 Kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật chất 

lượng keo MUF 

Sau khi keo được tổng hợp theo 5 công thức trên 

ở quy mô 3.000 kg/mẻ keo MUF được làm mát 

và được xác định các tính chất của keo như:  

- Xác định Hàm lượng khô của keo: Dùng 

phương pháp cân sấy. 

- Xác định độ nhớt: Sử dụng máy đo độ nhớt 

mã hiệu VISCOTESTER-345030. 

- Xác định giá trị pH của keo: Giấy đo pH và 

Máy đo pH METTLER TOLDEO SevenCompact.  

- Xác định hàm lượng Formaldehyde dư trong 

keo - Phương pháp chuẩn độ axit dư. 

- Xác định thời gian sống của keo. 

2.5. Đánh giá chất lượng ván dán sử dụng 

keo MUF tổng hợp 

Keo MUF tạo thành sau khi tổng hợp, được sử 

dụng để ép nhiệt tạo ván dán và được kiểm tra 

theo các điều kiện như sau: 

Ép nhiệt tạo sản phẩm: 

- Kết cấu ván dán 7 lớp: 1,7 - 1,7 - 2,2 - 2,2 - 

2,2 - 1,7 - 1,7 

- Chất đóng rắn NH4Cl 20% được pha vào keo 

MUF với tỷ lệ chiếm (3)%/tổng khối lượng 

dung dịch. 

- Lượng keo tráng 170 g/m
2
. 

- Chế độ ép: Áp lực ép: 110 kgf/cm
2
; Nhiệt độ 

ép: 115
o
C; Thời gian ép: 2 phút/mm chiều dày 

sản phẩm. 

Các tiêu chuẩn/phương pháp kiểm tra chất 

lượng sản phẩm ván dán: 

- Chất lượng dán dính theo EN 314 - 1:2004 

và EN 314 - 2:1993;  

- Độ bền uốn tĩnh và (MOR) và modul đàn hồi 

uốn tĩnh (MOE) theo EN 310:1993; 

- Độ trương nở chiều dày theo EN 317:1993;  

- Khối lượng thể tích theo EN 323:1993; 

- Độ ẩm của ván theo EN 322: 1993; 

- Hàm lượng Formaldehyde phát thải tự do 

theo EN 717 - 3:1996. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các chỉ tiêu chất lượng của keo MUF 

Keo MUF được tạo thành sau quá trình tổng 

hợp có kết cấu lỏng lẻo, màu trong suốt thể 

hiện mức độ polymer thấp và đồng đều. Thời 

gian dừng phản ứng ở các quy mô nhỏ thí 

nghiệm là xấp xỉ 120 phút. Với quy mô lớn 

1.000 kg/mẻ thời gian làm mát diễn ra lâu hơn 

nên tổng thời gian thực hiện một mẻ tổng hợp 
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keo xấp xỉ 135 phút. Với quy trình công nghệ 

hiện tại cho phép tạo keo MUF monomer, 

phân tử lượng thấp, mạch keo ngắn. 

Độ pH: Khi vừa kết thúc quá trình tổng 

hợp, keo có độ pH trong khoảng 7 - 7,5. Để 

đảm bảo có thể kéo dài thời gian sống của 

keo, NaOH (13,8%) được bổ sung để đạt độ 

pH = 8 - 8,5. Các kết quả đo các đặc tính 

của keo theo các công thức (đơn) tổng hợp 

được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng keo MUF sau 24h được tổng hợp  

ở quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ và 1.000 kg/mẻ 

Quy mô 
Chỉ tiêu 
đánh giá 

Tỷ lệ mol  

Màu 
sắc 

- 

Hàm 
lượng 

khô (%) 

Độ nhớt (ở 
30

o
C) 

(mPa.s) 

pH 

 - 

Thời gian 
sống 

(30 - 35
o
C) 

ngày 

Quy mô  
2 kg/mẻ 

Đơn 1 F/(U+M) 1,5:1 

Trong 
suốt 

53 

15 - 17  7,0 - 8,0  15 - 20 Đơn 2 F/(U+M) 1,75:1 51 

Đơn 3 F/(U+M) 2:1 50 

Quy mô  
100 kg/mẻ 

Đơn 1 F/(U+M) 1,5:1 

Trong 
suốt 

52 

15 - 17  7,0 - 8,0  15 - 20 Đơn 2 F/(U+M) 1,75:1 49 

Đơn 3 F/(U+M) 2:1 48 

 
Quy mô  

1.000 kg/mẻ 

Đơn 1 F/(U+M) 1,5:1 

Trong 
suốt 

53 

15 - 17  7,0 - 8,0  15 - 20 Đơn 2 F/(U+M) 1,75:1 50 

Đơn 3 F/(U+M) 2:1 48 

 

Độ nhớt: Độ nhớt của dung dịch keo MUF 

được xác định 01 ngày sau khi tổng hợp keo, 

có giá trị ở mức 15 - 17 mPa.s (trục đo 3). Với 

việc thay đổi thành phần tỷ lệ nguyên liệu; 

nhưng cố định các thông số tốc độ và mức độ 

gia nhiệt, keo MUF được tổng hợp ở các quy 

mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ và 1.000 kg/mẻ có độ 

nhớt tương đối đồng đều. Độ nhớt keo MUF 

có thể đạt ở mức lỏng lẻo 15pas trục 3.  

Hàm lượng khô: Với công thức đơn keo 

Đơn 1, 2 và 3 đã xác định cho thấy hàm 

lượng khô của keo được tổng hợp từ Đơn 1 

cao hơn so với 2 đơn còn lại là do hàm 

lượng các chất rắn Urea và Melamine cao 

hơn. Hàm lượng khô của keo dán ảnh hưởng 

bởi hàm lượng Melamine thêm vào, hàm 

lượng khô của keo tăng lên khi lượng 

Melamine tăng lên.  

Thời gian gel time giảm khi hàm lượng 

Melamine tăng lên. Tác động của hàm lượng 

Melamine đến thời gian gel time nhanh hơn 

khi ở điều kiện phản ứng là môi trường là axit, 

khi so sánh ở cùng một điều kiện pH phản ứng 

thì thời gian gel time giảm khi pH tăng lên 

(Hse,C.Y et al., 2008). 

3.2. Các tính chất của ván dán sử dụng 

keo MUF 

3.2.1. Độ ẩm ván dán 

Kết quả độ ẩm ván dán gỗ Keo tai tượng sử 

dụng keo MUF tổng hợp được hiển thị trong 

hình 4. Kết quả xác định độ ẩm của ván sau khi 

ép cho thấy, độ ẩm trung bình đối với ván ép gỗ 

keo (Đơn 1, 2, 3) đạt khoảng 10,9 - 11,4% 

tương ứng. Với các độ ẩm của ván sau khi ép ở 

11%, ván phù hợp với điều kiện thực tế sản 

xuất ở các nhà máy sản xuất ván dán. 
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Hình 4. Độ ẩm ván dán gỗ keo sử dụng keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ

Qua biểu đồ ta thấy sự chênh lệch độ ẩm của 

ván sử dụng keo được tổng hợp trong phòng 

thí nghiệm quy mô 2 kg/mẻ với keo được tổng 

hợp quy mô 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ không có 

nhiều sự thay đổi. Kết quả là do ván mỏng đưa 

vào ép nhiệt sử dụng đồng đều về độ ẩm, 

lượng trải keo và hàm lượng keo tương đối 

đồng đều, chế độ ép nhiệt cố định. 

3.2.2. Khối lượng thể tích ván 

Các kết quả cho thấy ván ép sử dụng keo MUF 

có khối lương thể tích hầu như không khác 

nhau đáng kể khi thay đổi tỷ lệ sử dụng nguyên 

liệu. Kết quả khối lượng thể tích của ván dán gỗ 

keo dày 7 lớp sử dụng keo dán tổng hợp MUF ở 

các quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ và 1.000 kg/mẻ 

được thể hiện ở hình 5. 

 

Hình 5. Khối lượng thể tích ván dán gỗ Keo tai tượng sử dụng keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ. 

Các kết quả khối lượng riêng của ván dán đạt 

được từ 0,72 ~ 0,74g/cm
3
, cải thiện đáng kể so 

với gỗ Keo tai tượng tự nhiên khi ván được ép 

sử dụng keo MUF, đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng cho các công trình xây dựng cũng như đồ 

nội thất. Kết quả khối lượng riêng của ván 

theo các đơn keo sử dụng, tương đối đồng đều 

là do ván mỏng đưa vào ép nhiệt sử dụng đồng 
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đều về loại gỗ, độ ẩm, lượng trải keo, hàm 

lượng khô của keo, chế độ ép với áp lực ép 

nhiệt cố định. 

Các kết quả cho thấy ván ép sử dụng keo MUF 

có khối lượng thể tích hầu như không khác 

nhau đáng kể khi thay đổi tỷ lệ sử dụng 

nguyên liệu 

3.2.3. Độ trương nở chiều dày ván 

Ván được ép từ keo tổng hợp có tỷ lệ 

Melamine nhiều hơn thì có khả năng chống 

chịu trương nở tốt hơn so với ván được ép từ 

keo có hàm lượng Melamine thấp hơn, điều 

này là hoàn toàn hợp lý. Kết quả trung bình 

trương nở chiều dày ván đạt từ 8,50% ~ 8,94% 

(hình 6). 

 

 

Hình 6. Độ trương nở ván dán gỗ Keo tai tượng với 3 đơn keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1000 kg/mẻ. 

Khả năng chống chịu trương nở của ván khi sử 

dụng lượng Melamine ở mức độ khác nhau 

tương đồng với kết quả cường độ kéo trượt của 

ván ép sử dụng keo MUF đã tổng hợp. 

Melamine có mức độ phản ứng cao hơn Urea 

do đó do sự góp mặt của Melamine trong quá 

trình tổng hợp keo làm tăng số lượng liên kết 

dán dính (Zhou et al., 2013). 

Tỷ lệ sử dụng Melamin tăng trong các đơn 

tổng hợp keo cho phép tạo ván dán 7 lớp gỗ 

Keo tai tượng có khả năng chống ẩm tăng 

và do đó độ trương nở của ván giảm, tỷ lệ 

nghịch. 

3.2.4. Cường độ dán dính 

Ván dán sử dụng keo MUF biến tính ở các 

công thức thí nghiệm đều có chất lượng dán 

dính > 1MPa (cấp độ chịu lực cao nhất) đối 

với Class 2 (6h ngâm nước sôi) đạt từ 1,44 - 

2,23Mpa, đáp ứng được yêu cầu sản phẩm 

chống ẩm và chịu nước (Class 2). Kết quả này 

có thể được giải thích như sau: Căn cứ cấu trúc 

của sản phẩm nền của keo UF ta thấy có chứa 

nhóm - CH2OH, liên kết ete, kết cấu không 

chặt chẽ cho nên có độ ẩm cao và các liên kết 

dễ bị phá hủy bởi độ ẩm môi trường. Biến tính 

keo UF bằng Melamine nhằm tăng liên kết 

mạng không gian để khắc phục tính ưa nước 

và tăng một số tính chất cơ lý. Điều này đạt 

được là do Melamine có nhiều nhóm chức hoạt 

tính hơn Urea; mạng liên kết giữa các phân tử 

dày đặc hơn, do đó ứng suất chịu lực, độ bền, 

chịu ẩm của sản phẩm đa tụ ở giai đọan cuối 

rất lớn.  

Tổng hợp các kết quả về cường độ dán dính 

của keo MUF khi thay đổi hàm lượng 

Melamine ở các quy mô khác nhau được mô tả 

ở hình 7. 
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Hình 7. Cường độ kéo trượt Class 2 ván dán gỗ Keo tai tượng sử dụng keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ. 

Kết quả cho thấy khi hàm lượng Melamine 

tăng lên thì cường độ dán dính của ván cũng 

được cải thiện đáng kể đạt Class 2. Tỷ lệ sử 

dụng Melamin tăng trong các đơn tổng hợp 

keo cho phép tạo ván dán 7 lớp gỗ Keo tai 

tượng có cường độ kéo trượt của ván tăng tỷ 

lệ thuận. 

3.2.5. Độ bền uốn tĩnh (MOR) và modul đàn 

hồi uốn tĩnh (MOE) 

Đánh giá, phân hạng ván dán theo tiêu chuẩn 

EN 636:2003 cho thấy: Ván dán có giá trị 

cường độ chịu lực cao ở mức độ bền uốn 

MOR đạt từ 78 - 88Mpa, mô đun đàn hồi 

MOE đạt 7.900 - 9.000 Mpa. 

Các kết quả cho thấy khi hàm lượng Melamine 

tăng lên trong các công thức tổng hợp keo, 

cường độ uốn tĩnh và modul đàn hồi của ván 

tăng lên (hình 8). 

 

Hình 8. Cường độ uốn tĩnh ván dán gỗ Keo tai tượng sử dụng keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ. 

 

Hình 9. Modul đàn hồi uốn tĩnh ván dán gỗ Keo tai tượng sử dụng keo MUF tổng hợp  

ở 3 quy mô 2 kg/mẻ, 100 kg/mẻ, 1.000 kg/mẻ. 
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Đới với trường hợp thay đổi các tỷ lệ thành 

phần tổng hợp keo, cường độ uốn tĩnh và 

modul đàn hồi có sự thay đổi khá rõ rệt. 

Melamine có mức độ phản ứng cao hơn urea 

do đó sự góp mặt của Melamine trong quá 

trình tổng hợp keo làm tăng số lượng các liên 

kết dán dính của keo (Zhou et al., 2013). Tỷ lệ 

sử dụng Melamin tăng trong các đơn tổng hợp 

keo cho phép tạo ván dán 7 lớp gỗ Keo tai 

tượng có cường độ uốn tĩnh và modul đàn hồi 

tăng tỷ lệ thuận. 

3.2.6. Hàm lượng Formaldehyde tự do 

Các kết quả về lượng dư Formaldehyde từ các 

mẫu ván ép sử dụng keo theo các đơn được thể 

hiện trong bảng 3.  

Bảng 3. Hàm lượng Formaldehyde phát thải của ván dán sử dụng keo dán MUF 

EN 717 - 3 Fomaldehyde phát thải (mgHCHO/100g ván) 

F/(U+M) Đơn vị đo 2kg/mẻ 100/mẻ 1000kg/mẻ 

Đơn 1 mg/100g 3,3 3 2,6 

Đơn 2 mg/100g 10,2 9,6 7,7 

Đơn 3 mg/100g 19,4 17,9 17,2 

 

Các kết quả xác định cho thấy hàm lượng 

Formaldehyde phát thải theo EN 717 - 3 của 

ván dán sử dụng keo dán MUF được tổng hợp 

từ công thức 1 với tỷ lệ mol F/U+M = 1,5 có 

các giá trị đạt < 8 mg/100g ván khô kiệt (quy 

đổi tương đương < 0,1 ppm theo ASTM 

D6007); đạt tiêu chuẩn phát thải Formaldehyde 

ở mức tiêu chuẩn E1. Đơn keo 2 cho ván 

dán có hàm lượng Formaldehyde tự do đạt 

từ 7,7 - 10,2 sấp xỉ ngưỡng tiêu chuẩn E1. 

Đơn keo 3 dùng để tạo ván dán đạt tiêu chuẩn 

E2. Melamine có mức độ phản ứng cao hơn 

Urea do đó thu giữ được nhiều Formaldehyde 

và kết quả là làm giảm lượng phát thải khí 

Formaldehyde (Zhou et al., 2013). 

- Thiết bị tổng hợp keo với quy mô 100 kg/mẻ 

và 1.000 kg/mẻ có diện tích mặt thoáng ở thiết 

bị tổng hợp quy mô lớn thì tiết diện bề mặt 

tiếp xúc lớn hơn, hệ thống quạt hút chân không 

hoạt động mạnh, làm tăng khả năng bay hơi 

Formaldehyde trong quá trình tổng hợp. Do đó 

hàm lượng Formadehyde tự do cho ván dán 

thu được thấp hơn so với quy mô 2 kg/mẻ ở 

phòng thí nghiệm. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Keo dán MUF được tổng hợp đáp ứng được 

yêu cầu của keo dán dùng trong ngành chế 

biến gỗ với các đặc tính chất lượng như sau: 

Hàm lượng khô đạt 48 - 53%, thời gian sống 

15 - 20 ngày, độ pH sau khi tổng hợp đạt 7,0 - 

8,0; độ nhớt 15 - 17mPa.s. 

Ván dán sử dụng keo MUF có các tính về cơ 

lý tốt, cường độ chịu lực cao, hàm lượng phát 

thải Formaldehyde thấp.  

Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu đến chất 

lượng keo MUF thông qua đánh giá chất lượng 

ván dán như sau:  

+ Các đặc tính không tạo sự thay đổi đáng kể 

bao gồm: Khối lượng thể tích ván dao động 

0,72 - 0,74 g/cm
3
; Độ ẩm ván sau ép nhiệt 

trung bình 10,9 - 11,4%. Độ bền uốn MOR 

đạt 78 - 81MPa; modun đàn hồi MOE đạt từ 

7.900 - 8.800Mpa; cao hơn cường độ uốn tĩnh 

và mô đun đàn hồi của ván dán thông thường 

sử dụng keo UF. 

+ Khi thay đổi tỷ lệ, với tỷ lệ Melamine tăng, 

sẽ làm cho ván ép gia tăng về khả năng chống 

ẩm, chịu nước: Trương nở chiều dày đạt từ 
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8,5 - 9,9%, nhỏ hơn mức độ trương nở của 

ván dán thông thường sử dụng keo UF; 

Cường độ dán dính sau 6h ngâm nước sôi, 

theo Class 2 đạt 1,5 - 1,8 Mpa, tương đương 

với cấp chất lượng của keo MUF Casco 

Adhesives trên thị trường. 

+ Khi thay đổi tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, keo 

UF được biến tính với tỷ lệ Melamine tăng, 

hàm lượng Formandehyde phát thải của ván 

dán giảm theo hướng tỷ lệ nghịch. Ở hai mức 

tỷ lệ mol 1,5 và 1,75, ván dán đạt đạt tiêu 

chuẩn E1 thân thiện môi trường cho ván dán 

dùng nội thất theo tiêu chuẩn của châu Âu.  

+ Các đặc tính công nghệ khác của keo như 

thời gian bảo quản, thời gian tráng keo, độ pH, 

thông số ép nhiệt của keo tương đương với 

loại keo MUF hiện có trên thị trường, phù hợp 

với công nghệ ép tạo ván dán chống ẩm, chịu 

nước; có thể phù hợp với khả năng sản xuất 

trên thực tế. 
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM  

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KÉO BÁM  

VÀ LÀM VIỆC CỦA LIÊN HỢP MÁY CÀY CHĂM SÓC RỪNG 
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1
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2
, Tô Quốc Huy

1
 

1
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

2
Trường Đại học Lâm nghiệp 

Từ khóa: Đất dốc lâm 

nghiệp, đặc tính kéo bám, 

hệ thống di động máy 

kéo bánh 

TÓM TẮT 

Các chỉ tiêu kéo bám và làm việc của liên hợp máy (LHM) canh tác trong 

lâm nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ kết cấu, kỹ năng điều khiển, đặc 

điểm địa hình, tính chất đất đai,... đến yêu cầu kỹ thuật canh tác. Việc xác 

định các chỉ tiêu này bằng các công thức, phương trình toán học khó đảm 

bảo độ chính xác, đầy đủ cũng như sự biến thiên và quan hệ giữa chúng. 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã xác định được một số thông số kỹ 

thuật, chỉ tiêu kéo bám và làm việc quan trọng trên cơ sở thiết lập hệ 

thống thiết bị thí nghiệm đo hiện đại. Trên đất lâm nghiệp, hệ số cản lăn (f) 

của máy kéo Yanmar F535D lắp hệ thống di động cải tiến có giá trị từ 

0,081 - 0,089, lớn hơn từ 2,3 - 3,1% so với khi lắp hệ thống di động nguyên 

bản; hệ số bám (φx) đạt từ 0,695 đến 0,752, tăng từ 10,93 - 13,59% so với hệ 

thống di động nguyên bản; hệ số lực cản riêng của cày chảo Kc = 32.620 N/m
2
 

khi cày với độ sâu hc = 0,075 m và Kc = 37.693 N/m
2
 khi hc = 0,1 m; 

LHM làm việc khá ổn định ở góc dốc trên 10
0
 đến 12,3

0
, năng suất đạt từ 

0,33 ha/h đến 0,47 ha/h. Kết quả nghiên cứu cũng xây dựng được đặc tính 

kéo bám thực nghiệm của hệ thống di động cải tiến trên đất lâm nghiệp, 

quan hệ giữa hiệu suất kéo và độ trượt ηk = f(δ), đây là những chỉ tiêu quan 

trọng để đánh giá tính năng kỹ thuật của máy kéo, đồng thời làm cơ sở xác 

định chế độ làm việc phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng. 

Keywords: Steep forest 

terrain, traction - 

gripping characteristics, 

the self-movement 

system of rubber tractor. 

Experimental study on the determination of traction-gripping capacity 

and working indicators of the forestry tractor Yanmar F535D 

The traction-gripping capacity and working indicators of a forestry 

agrimotor system depend on multiple factors such as machine structure, 

operating skills, terrain conditions, soil characteristics and the requirements 

of the cultivation technique. The use of mathematical equations in 

determination of these indicators leads to the limitations on the accuracy, 

variation and relationship among the indicators. The results of 

emperimental study has determined the important technical specifications, 

gripping capacity and working indicators using a moderm experimental 

system. On forestry terrain, the Yanmar F535D traction system equipped 

with improvement of the self-movement system has a rolling resistance 

indicator (f) of 0.081 - 0.089, representing an increase of 2.3% to 3.1% 

compared to the original tractor. The lateral friction indicator φx was 
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determined at 0.695-0.752 which is represented higher than that of the 

original tractor with an increase of 10.93% to 13.59%. The resistance force 

indicator Kc is recorded at 32.620 N/m
2 

at the plowing depth hc in the soil 

of 0.075 m. Kc was determined at 37.693 N/m
2
 when hc was increased to 

0.1 m. The tractor system showed the stability during working at the terrain 

slope of 10° to 13° with the productivity of 0.33 ha/h to 0.47 ha/h. The 

empirical study has determined the gripping-traction characteristics of the 

improved self-movement tractor system on forest terrain, the relationship 

between traction efficiency ηk and sliding index δk, which are important 

parameters in assessing the technical performance of the tractor system as 

well as in improving the working ability of the tractor system. 

 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tính chất kéo bám của máy kéo là yếu tố hàng 

đầu ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí năng 

lượng và năng suất của liên hợp máy (LHM) 

canh tác trong nông lâm nghiệp. Khả năng kéo 

của máy kéo để thực hiện các công việc ở điều 

kiện sử dụng khác nhau phụ thuộc vào khả 

năng bám của hệ thống di động, công suất 

động cơ, cấp số truyền và lực cản lăn của máy 

kéo. Khả năng bám và lực cản lăn của máy kéo 

phụ thuộc vào loại và kết cấu của hệ thống di 

động, sự phân bố trọng lượng trên các bánh xe, 

địa hình và tính chất đất đai. 

Đối với LHM cày chăm sóc rừng trên đất dốc, 

khả năng kéo bám phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

về kết cấu và điều kiện sử dụng, quá trình 

tương tác giữa đất - máy diễn ra rất phức tạp 

và chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên 

như: sự thay đổi độ dốc, tính chất không đồng 

nhất của đất đai... Do đó, bằng nghiên cứu lý 

thuyết dựa trên các phương trình toán học 

cũng khó có thể xác định được đầy đủ, chính 

xác giá trị, sự biến thiên các thông số, chỉ tiêu 

kỹ thuật cũng như quan hệ giữa chúng. 

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm xác định các chỉ tiêu kéo bám và làm 

việc của LHM cày chăm sóc rừng nhằm đánh 

giá khả năng làm việc cũng như hiệu quả sử 

dụng LHM.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Liên hợp máy kéo Janmar F535D với cày 

chảo chăm sóc rừng với các thông số kỹ thuật 

chính sau:  

- Máy kéo Janmar F535D có công suất cực đại 

Nemax = 53 Hp tại neH = 2.600 v/ph; Mô men 

quay cực đại Memax = 172 Nm tại neM = 1.600 v/ph; 

02 cầu chủ động, chiều dài cơ sở L = 2,0 m 

(www.keletagro.com). 

Máy kéo với hệ thống di động nguyên bản: Bề 

rộng cơ sở B = 1,3 m, trọng lượng G1 = 18,2 

kN, chiều cao trọng tâm hT = 1,05 m, đường 

kính bánh xe chủ động D = 1,35 m, chiều cao 

gầm hg = 0,4 m. 

Máy kéo với hệ thống di động cải tiến: Bề 

rộng cơ sở B = 1,62 m, trọng lượng G1 = 18,2 

kN, chiều cao trọng tâm hT = 0,95 m, đường 

kính bánh xe chủ động D = 1,255 m, chiều cao 

gầm hg = 0,305 m.  

- Cày chảo 2 dãy, mỗi dãy 04 chảo lắp đối xứng, 

đường kính chảo dc = 0,56 m, giữa 2 dãy chảo có 

lắp lưỡi xới, trọng lượng cày G2 = 2,50 kN,  

độ cày sâu tối đa 0,22 m, bề rộng làm việc  

Bc = 1,8 - 2,2 m (Tô Quốc Huy et al., 2020). 
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2.2. Nội dung nghiên cứu 

Để đánh giá khả năng kéo bám và làm việc 

của LHM với hệ thống di động nguyên bản 

và cải tiến trên đất lâm nghiệp, nhiệm vụ 

nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông 

số, chỉ tiêu sau: 

- Hệ số cản lăn của máy kéo (ƒ);  

- Hệ số bám của máy kéo (φ);  

- Lực cản kéo cày chăm sóc rừng, Pc (kN); 

- Phản lực pháp tuyến của mặt đồi lên các 

bánh xe máy kéo, Zi (kN); 

- Gia tốc theo phương chuyển động của LHM, 

at (m/s
2
); Vận tốc thực tế của LHM, V (m/s);  

- Số vòng quay bánh xe chủ động máy kéo, k 

(v/ph); 

- Độ trượt theo hướng chuyển động của 

LHM (δx); 

- Xây dựng đặc tính kéo bám thực nghiệm của 

hệ thống di động cải tiến; 

- Năng suất thực tế của LHM, Wc (ha/h); 

2.3. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

2.3.1. Thiết bị đo và phương pháp lắp đặt, kết nối 

Để xác định các thông số kỹ thuật cũng như 

các chỉ tiêu kéo bám, làm việc của LHM cày 

chăm sóc rừng, nghiên cứu đã sử dụng thiết bị 

đo đa kênh Spider 8 do hãng HBM của CHLB 

Đức sản xuất (www.ae.metu.edu). Thiết bị này 

có chức năng thu thập và khuếch đại tín hiệu 

và chuyển đổi A/D trong quá trình đo các đại 

lượng không điện bằng điện. 

Thiết bị Spider 8 được kết nối với máy tính kết 

hợp với phầm mềm chuyên dụng Catman, có 

thể đo đồng thời 8 thông số kỹ thuật, các kênh 

đo được kết nối trực tiếp tới các đầu đo (cảm 

biến). Tín hiệu nhận được từ các cảm biến 

được khuyếch đại, chuyển đổi thành tín hiệu 

số và chuyển đến lưu trữ trên phần mềm 

Catman của máy tính. Có thể kết nối các thiết 

bị Spider 8 qua cổng LPT hoặc cổng RS232 

với máy tính tạo ra một hệ thống đo nhiều 

kênh hoạt động đồng thời. 

Sơ đồ kết nối các đầu đo với thiết bị Spider 8 

và máy tính được mô tả như trên hình 1.  

 

Hình 1. Sơ đồ kết nối đầu đo với thiết bị đo Spider 8 và máy tính 

- Xác định hệ số cản lăn và hệ số bám của máy kéo  

Hệ số cản lăn được xác định theo công thức:  

 l

k

P
f

G
  (1-1)  

Trong đó: Pl là lực cản lăn của máy kéo (kN); 

Gk là trọng lượng máy kéo (kN).  

Xác định lực cản lăn Pl, thí nghiệm đã sử dụng 

máy kéo MTZ 82 kéo máy kéo Janmar F535D 

không cài số trên mặt đất tương đối phẳng, lực 

cản kéo được xác định bằng cảm biến đo lực 
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kéo tiêu chuẩn TBX-4T kết nối giữa 2 máy 

kéo, tín hiệu đo từ cảm biến sẽ được chuyển về 

máy tính trong suốt quá trình thí nghiệm. 

(Nông Văn Vìn, 2013) 

Hệ số bám bánh xe chủ động máy kéo được 

xác định theo công thức: 

  b

b

P

Z
   (1-2) 

Trong đó: Pb là lực bám của các bánh xe chủ 

động; Zb là phản lực pháp tuyến lên các bánh 

xe chủ động của máy kéo. 

Xác định lực bám Pb, lực bám được xác định 

bằng cảm biến đo lực kéo TBX-4T kết nối 

giữa máy kéo MTZ 82 và máy kéo Janmar 

F535D cho máy kéo MTZ 82 di chuyển ở số 

truyền thấp (số 1) và tăng lực cản kéo, máy 

kéo Janmar F535D được giữa chặt cặp bánh xe 

chủ động bằng phanh, số hãm cho đến khi máy 

kéo trượt hoàn toàn, tín hiệu từ cảm biến thu 

được là cơ sở để tính toán lực bám Pb và hệ số 

bám φ. 

- Xác định phản lực pháp tuyến lên các bánh 

xe máy kéo 

Phản lực pháp tuyến của mặt đồi lên các bánh 

xe máy kéo được xác định bằng phương pháp 

điện trở biến dạng, cảm biến điện trở biến 

dạng (tenzo) được dán trực tiếp vào vỏ cầu 

trước của máy kéo và kết nối theo sơ đồ mạch 

cầu đủ (hình 2), sau đó kết nối với cổng thiết 

bị Spider 8 và với máy tính có phần mềm điều 

khiển, lưu trữ dữ liệu Catman (Nguyễn Nhật 

Chiêu, 2005).  

 

  

Hình 2. Sơ đồ dán tenzo điện trở trên cầu trước máy kéo 

Sau khi kết nối các lá điện trở tenzo với thiết 

bị đo, tiến hành kiểm tra lại mạch đấu nối và 

hiệu chuẩn khâu đo, xác định giá trị tương ứng 

của phản lực với tín hiệu nhận được.  

 

Hình 3. Hình ảnh hiệu chuẩn khâu đo phản lực pháp tuyến 

R1 R2 

R3 R4 

+ 

- 

Uđ 

U0 

+ 

- 

 
 

 

R1 
 

R2 
 

R4 
 

R3 
 

Đầu đo lực TBX-4T  
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Từ giá trị đo phản lực pháp tuyến của bánh xe 

cầu trước, hoàn toàn xác định được phản lực 

các bánh xe còn lại thông qua kích thước hình 

học kết cấu máy kéo, tọa độ trọng tâm, góc 

dốc địa hình và trọng lượng của máy kéo. 

- Xác định góc dốc tức thời của mặt đồi 

Trong nghiên cứu thực nghiệm động lực học 

LHM kéo trên dốc ngang, một khó khăn lớn là 

rất khó xác định chính xác góc dốc mặt đồi 

theo đường thực nghiệm. Đã có khá nhiều 

công trình nghiên cứu về tính chất kéo bám 

của máy kéo trên dốc ngang, trong đó góc dốc 

được xác định theo giá trị trung bình trên một 

đường thí nghiệm.  

Trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp 

xác định góc dốc mặt đồi thông qua giá trị đo 

phản lực pháp tuyến lên các bánh xe của máy 

kéo khi chuyển động ngang dốc. Từ sơ đồ lực 

tác động lên LHM cày chảo trên dốc ngang 

(hình 4) ta xác định được các thành phần phản 

lực của mặt đồi lên các bánh xe của máy kéo 

và từ đó xác định được góc dốc (Tô Quốc Huy 

et al.,2020). 

 

Hình 4. Sơ đồ các lực tác động lên máy kéo trên dốc ngang 

Phản lực pháp tuyến trên cầu trước: 

1 1 1 C 2 m
1

a.G cos m h x (P m x)h
Z

L

   
  (1-3) 

Phản lực pháp tuyến lên bánh xe phía trên của 

cầu trước: 

t 1 1 1
1

0,5B.Z h Z tg
Z

B


     (1-4) 

Ta có: 
t

1

1 1

ZB 1
tg

h 2 Z


 
  

 
      (1-5) 

Trong đó: G1 - trọng lượng máy kéo; m1, m2 - 

khối lượng máy kéo và cày chảo; x  - gia tốc 

liên hợp máy;  - góc dốc mặt đồi; a, b, h1 - tọa 

độ trọng tâm máy kéo; hm - độ cao điểm đặt lực 

cản kéo cày chảo; PC - lực cản cày chảo; 

Mk - mô men chủ động; Pk2 - lực chủ động của 

máy kéo; Pf1, Pf2 - lực cản lăn cầu trước và cầu 

sau; Z1, Z2 - phản lực pháp tuyến lên cầu trước 

và cầu sau; 
t dZ , Z  - phản lực pháp tuyến lên 

các bánh xe phía trên và phía dưới dốc; 2m x  

và 1m x  - lần lượt là lực cản quán tính của cày 

chảo và máy kéo. 
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- Xác định lực cản cày chăm sóc rừng 

Thí nghiệm đo lực cản kéo cày đã sử dụng 2 

cảm biến đo lực kéo tiêu chuẩn là: TBX-4 có 

giới hạn đo là 39,2 kN và TBX-1 có giới hạn 

đo là 9,8 kN. Các cảm biến được lắp gián tiếp 

lên 2 thanh kéo dưới của cơ cấu treo qua khung 

kéo phụ (Hàn Trung Dũng et al., 2018). Trong 

quá trình làm việc, cơ cấu nâng hạ cày để ở thế 

bơi, do đó lực kéo của thanh treo trên là bằng 

không. Tín hiệu từ 2 cảm biến được chuyển về 

máy tính thông qua thiết bị Spider 8 theo mạch 

kết nối của của hệ thống đo. 

Hệ số lực cản riêng của cày (Kc) được xác 

định từ công thức tính lực cản cày của V.P. 

Goriatkin. (Đoàn Văn Thu, 2010) 

PC = Kc.hc.Bc + Gc.fms + .hc.Bc.v
2
  (1-6) 

Trong đó: hc.Bc là chiều sâu và bề rộng của 

cày, m; 

Fms - hệ số ma sát của đất và bánh xe máy cày; 

Gc - trọng lượng của dàn cày, N; 

Kc - hệ số lực cản riêng của cày, N/m
2
; 

 - hệ số tiêu hao năng lượng khi lật đất; 

v - vận tốc chuyển động của cày, m/s. 

- Xác định gia tốc, vận tốc LHM cày chăm 

sóc rừng 

Sử dụng cảm biến đo gia tốc Kisler - C122531 

của Nhật Bản để xác định giá trị gia tốc của 

LHM, có khoảng đo ± 20g (g = 9,81 m/s
2
), sai 

số trong lớn nhất 1%. Cảm biến đo gia tốc 

Kisler được gắn ở vị trí tương đối gần trọng 

tâm của máy kéo, chiều làm việc theo chiều 

chuyển động và được kết nối với hệ thống đo 

(thiết bị Spider 8, máy tính...). 

Tín hiệu thí nghiệm thu được và xử lý bằng 

phần mềm Catman sẽ cho giá trị gia tốc 

chuyển động của LHM theo hướng tiến,  

at (m/s
2
). Từ đó xác định được vận tốc thực tế 

của LHM, V (m/s). 

- Xác định số vòng quay của bánh xe chủ động 

và độ trượt 

Số vòng quay bánh xe chủ động nk được xác 

định bằng cảm biến đo số vòng quay hoạt động 

theo nguyên lý cảm ứng. Đầu đo cảm biến được 

gắn vào đầu trục bánh xe và kết nối với hệ 

thống thiết bị đo Spider 8 và máy tính. Tín hiệu 

đo vận tốc quay bánh xe chủ động ωk được 

truyền tới bộ thu thập khuếch đại Spider 8 và 

máy tính. Thí nghiệm đã xác định số vòng 

quay bánh xe chủ động cả trường hợp không 

sử dụng khóa vi sai và có sử dụng khóa vi sai 

để phục vụ cho tính toán xác định độ trượt của 

máy kéo. 

Độ trượt của máy kéo (trường hợp khóa vi sai) 

được xác định theo công thức: 

lt k k

k

lt k k

V V r V

V r






 
      (1- 7) 

Trong đó: Vlt = rk k là vận tốc lý thuyết;     V - 

là vận tốc thực tế được xác định khi tích phân 

giá trị gia tốc đo được của thí nghiệm. 

Trường hợp không khóa vi sai: 

Độ trượt của bánh xe phía trên dốc là:  

t

t k k

k t

k k

r V

r







     (1 - 8) 

Độ trượt của bánh xe phía dưới dốc là:  

 

d

d k k

k d

k k

r V

r







    (1 - 9) 

Từ (1-7), (1-8), (1-9) được quan hệ như sau:  

t

k t

k k

t
tk

k k

k

V
1 ;

r

1 (1 )


 



   






 



  (1- 10) 

- Xác định năng suất và hiệu suất làm việc của 

LHM 

Năng suất LHM chăm sóc rừng trồng được xác 

định theo công thức: 
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d0,1. . .c c x sW B V   (ha/h)  (1-11) 

Trong đó: Bc - bề rộng làm việc của cày chảo 

(m); Vx - vận tốc làm việc thực tế (km/h);  

sd - hệ số sử dụng thời gian làm việc;  

Hiệu suất kéo được xác định theo công thức:  

(1 ) 


C
k m k

C f

P

P P
      (1-12) 

Trong đó: m - hiệu suất cơ học trong hệ thống 

truyền lực; PC - lực cản cày; Pf - lực cản lăn. 

Chi phí năng lượng riêng CNe được tính theo 

công thức: 

W
 e

Ne

c

N
C (kW/ha)  (1-13) 

Trong đó: Ne - công suất cần thiết của động cơ 

(kW/h); Wc - năng suất LHM (ha/h). 

Sơ đồ lắp đặt và kết nối hệ thống thiết bị đo 

trên LHM thí nghiệm được mô tả như trên 

hình 5. 

 

Hình 5. Sơ đồ lắp đặt, kết nối các cảm biến trong thí nghiệm 

1. Máy tính; 2. Thiết bị đo đa kênh Spider 8; 3. Cảm biến đo phản lực pháp tuyến cầu trước;  

4. Cảm biến đo gia tốc LHM; 5, 6. Cảm biến đo số vòng quay bánh xe chủ động; 7, 8. Cảm biến đo lực cản cày. 

2.3.2. Tổ chức thí nghiệm 

- Thí nghiệm được thực hiện tại hiện trường 

đất trồng rừng thực nghiệm của Trung tâm 

Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, Ngọc 

Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đặc điểm đất 

đai, địa hình và thực bì của hiện trường thực 

nghiệm được xác định trước khi tổ chức thí 

nghiệm, cụ thể: 

+ Thí nghiệm xác định hệ số cản lăn, hệ số 

bám của hệ thống di động nguyên bản và hệ 

thống di động cải tiến của máy kéo được thực 

hiện trên hiện trường đất đồi tự nhiên điển 

hình của khu vực, tương đối bằng phẳng, độ 

chặt của đất là 35 kG/cm
2
, độ ẩm đất là 23%.  

+ Thí nghiệm đo các thông số phản lực lên 

bánh xe Z1, lực cản cày Pc, số vòng quay 

bánh xe chủ động ωcđ, gia tốc LHM theo 

hướng tiến được xác định đồng thời. Hiện 

trường thí nghiệm là đất trồng rừng, thực bì 

gồm là cây bụi, sim, mua, cỏ tranh đã được 

phát dọn, độ dốc địa hình từ 5 - 15
0
; loại đất 

Feralit đỏ vàng, cỡ hạt > 0,02 mm chiếm 

31%, độ chặt của đất là (30 - 35) kG/cm
2
, độ 

ẩm của đất từ 22 - 25%. 

- Các thí nghiệm đo được tiến hành theo 

đường cày, LHM chuyển động ngang dốc theo 

đường đồng mức, chiều dài 50 m.  

1 

6 

4 

3 

2 

7 

8 

5 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả xác định hệ số cản lăn 

Giá trị hệ số cản lăn của máy kéo Yanmar 

F535D với hệ thống di động nguyên bản và cải  

tiến tương ứng với lực cản lăn trung bình PL.tb 

của từng thí nghiệm (TN), vận tốc tiến của 

máy kéo Vt được ghi trong bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị đo xác định hệ số cản lăn của máy kéo Yanmar F535D 

Số TN 
Hệ thống di động nguyên bản Hệ thống di động cải tiến 

Pl..tb (N) Vt (m/s) f Pl..tb (N) Vt (m/s) f 

TN - 1 1.508 0,79 0,084 1.583 0,70 0,087 

TN - 2 1.529 0,76 0,086 1.621 0,72 0,089 

TN - 3 1.473 0,75 0,083 1.577 0,68 0,084 

Tr. bình 1.503 0,76 0,084 1.593 0,70 0,086 

 

Hệ số cản lăn f của máy kéo lắp hệ thống di 

động cải tiến có giá trị từ 0,081 đến 0,089, 

lớn hơn so với khi lắp hệ thống di động 

nguyên bản, nhưng với giá trị không đáng kể 

(từ 2,3 - 3,1%).  

3.2. Kết quả xác định hệ số bám 

Kết quả xác định hệ số bám của máy kéo 

Yanmar F535D với hệ thống di động nguyên 

bản và cải tiến tương ứng với lực kéo trung 

bình Pb.tb, vận tốc tiến của máy kéo Vt tại các 

thí nghiệm đo được ghi trong bảng 2. 

Bảng 2. Giá trị đo xác định hệ số bám của máy kéo Yanmar F535 

Số TN 
Hệ thống di động nguyên bản Hệ thống di động cải tiến 

Pb.tb (N) Vt (m/s) φ Pb.tb (N) Vt (m/s) φ 

TN - 1 7.187 0,46 0,625 9.012 0,38 0,752 

TN - 2 7.395 0,42 0,643 8.765 0,43 0,736 

TN - 3 7.098 0,45 0,619  8.314 0,46  0,723 

Tr. bình 7.876 0,45 0,629 8.697 0,42 0,737 

 

Giá trị hệ số bám của hệ thống di động cải tiến 

trên đất lâm nghiệp đạt khá cao, từ 0,695 đến 

0,752, tăng từ 10,93% đến 13,59% so với hệ 

thống di động nguyên bản. Như vậy, với việc 

thay đổi kết cấu mấu bám và tăng tiết diện 

bánh xe của hệ thống di động cải tiến đã làm 

tăng đáng kể hệ số bám. 

3.3. Kết quả xác định phản lực pháp tuyến 

lên bánh xe máy kéo và góc dốc tức thời của 

địa hình 

Giá trị phản lực pháp tuyến lên các bánh xe 

của máy kéo chuyển động ngang dốc ở 3 cấp 

độ dốc được ghi trong bảng 3.  

Bảng 3. Giá trị đo phản lực pháp tuyến bánh xe 

Góc dốc  Z1
t
 (N) Z1

d 
(N) Z2

t
 (N) Z2

d
 (N) 

5,6
0 

3.042 3.358 5.652 6.061 

10,2
0
 2.613 3.908 4.136 7.256 

12,3
0
 2.396 3.862 4.026 7.499 
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Đồ thị biểu diễn kết quả đo phản lực pháp 

tuyến lên bánh xe phía trên của cầu trước máy 

kéo ở góc dốc trung bình của địa hình: 5,6
0
, 

10,2
0
 và 12,3

0
 được thể hiện trên hình 6. 

 

Hình 6. Đồ thị biểu diễn giá trị phản lực pháp tuyến lên bánh xe 

Giá trị phản lực pháp tuyến lên bánh xe có sự 

dao động là do độ mấp mô của mặt đồi và sự 

không đồng nhất của lực cản cày, điều này cũng 

sẽ ảnh hưởng đến khả năng bám và ổn định của 

LHM. Phản lực pháp tuyến lên bánh xe phía 

trên dốc có giá trị càng nhỏ ở góc dốc càng lớn, 

đúng với quy luật phân bố tải trọng giữa các 

bánh xe khi di chuyển trên đất dốc. Từ kết quả 

xác định phản lực pháp tuyến trên bánh xe phía 

trên của cầu trước máy kéo khi di chuyển ngang 

dốc đã xác định được góc dốc tức thời của địa 

hình trong quá trình thí nghiệm. 

3.4. Kết quả xác định lực cản cày 

Kết quả đo lực kéo cày khi LHM làm việc ở 

độ dốc trung bình 5,6
0
, 10,2

0
 và 12,3

0
, độ cày 

sâu hc = 0,075 m được thể hiện ở dạng đồ thị 

như trên hình 7. 

 

Hình 7. Đồ thị biểu diễn giá trị lực cản cày ở các cấp độ dốc 

Z1t (5,6 độ) 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy, lực cản kéo cày 

biến động tương đối mạnh trong quá trình làm 

việc, sự biến động này là do tính chất không 

đồng nhất và không bằng phẳng của đất đai 

lâm nghiệp. Ở góc dốc càng lớn thì lực cản cày 

có xu hướng tăng lên, lực cản cày tăng theo 

góc dốc là do khi làm việc trên đất dốc lực ma 

sát của cày với đất tăng, địa hình thí nghiệm 

góc dốc lớn ở gần đỉnh đồi, nên đất có độ ẩm 

thấp, độ chặt lớn hơn. 

Lực cản cày tăng khá lớn khi độ sâu cày tăng, 

ở độ dốc trung bình 12,3
0
, khi cày với độ sâu 

hc = 0,075 m, lực cản cày dao động từ 3300 N 

đến 5400 N, hệ số lực cản riêng của cày 

Kc = 32.620 N/m
2
; khi hc = 0,1 m, lực cản cày 

dao động từ 4.500 N đến 7.800N, hệ số lực cản 

riêng Kc = 37.693 N/m
2
, tăng 13,46% so với khi 

cày ở độ sâu hc = 0,075 m, hệ số lực cản riêng 

của cày tăng khi độ cày sâu tăng là do độ chặt 

của đất ở tầng dưới cao hơn. Lực cản cày tương 

ứng với độ cày sâu được thể hiện tại bảng 4. 

Bảng 4. Lực cản cày, vận tốc hệ số cản riêng tương ứng với độ cày sâu hc = 0,075m và hc = 0,1m 

TT 
Độ cày sâu hc = 0,075m Độ cày sâu hc = 0,1 m 

Vtt (Km/h) Pc (N) Kc (kN/m
2
) Vtt (Km/h) Pc (N) Kc (kN/m

2
) 

1 1,03 3.316 23,35 0,78 4.599 26,09 

2 1,23 3.559 25,14 0,85 4.989 28,38 

3 1,35 3.484 24,58 1,17 5.563 31,75 

4 1,58 3.978 28,23 1,47 5.820 33,25 

5 1,95 3.770 26,67 1,52 6.146 35,16 

6 2,36 4.297 30,54 1,81 5.823 33,25 

7 2,67 4.566 32,51 2,09 6.325 36,18 

8 2,95 4.317 30,64 2,31 6.563 37,57 

9 3,08 4.675 33,28 2,57 6.450 36,88 

10 3,26 4.929 35,15 2,74 6.767 38,73 

11 3,53 5.009 35,71 2,93 7.009 40,14 

12 3,71 4.869 34,65 3,08 6.847 39,17 

13 3,82 4.981 35,47 3,28 7.131 40,82 

14 4,18 5.061 36,02 3,59 6.931 39,61 

15 4,33 4.811 34,15 3,68 7.210 41,24 

16 4,47 5.041 35,83 3,85 7.558 43,27 

17 4,63 5.414 38,57 4,14 7.437 42,52 

18 4,87 5.227 37,15 4,28 7.344 41,95 

19 5,02 5.086 36,08 4,37 7.577 43,31 

20 5,19 5.442 38,69 4,51 7.854 44,59 

 

Tập hợp các giá trị hệ số cản riêng của cày 

(Kc) tương ứng với vận tốc thực tế (Vt) 

được hồi quy toán học theo các phương 

trình Kc = f(V), đồ thị biểu diễn mối quan hệ 

giữa Kc với vận tốc ứng với các độ cày sâu 

như trên hình 8.  
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Hình 8. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa hệ số lực cản riêng cày  

với vận tốc ứng với độ cày sâu 

Như vây, hệ số lực cản riêng của cày chảo trên 

đất lâm nghiệp phụ thuộc khá nhiều vào độ 

cày sâu và vận tốc làm việc của LHM. Trong 

thực tế, độ cày sâu được quy định theo yêu cầu 

của kỹ thuật chăm sóc rừng, còn vận tốc cày 

được xác định theo chế độ làm việc của LHM 

để đảm bảo nâng cao năng suất và giảm chi 

phí năng lượng cày.  

3.5. Kết quả xác định vận tốc, chi phí năng 

lượng và năng suất của LHM 

Vận tốc lý thuyết được xác định trên cơ sở kết 

quả đo số vòng quay bánh xe chủ động trong 

hai trường hợp không sử dụng khóa vi sai và có 

sử dụng khóa vi sai. Kết quả xác định vận tốc lý 

thuyết của LHM trường hợp không sử dụng 

khóa vi sai được thể hiện trên hình 9. 

 

Hình 9. Đồ thị biểu diễn vận tốc của bánh xe chủ động và vận tốc của LHM  
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Đồ thị vận tốc của bánh xe chủ động phía 

trên dốc và dưới dốc có giá trị khác nhau 

tương đối lớn; tốc độ quay trung bình của 

bánh xe phía dưới là 0,237 vòng/giây, vận 

tốc dài là 0,9 m/s; bánh xe phía trên là 0,378 

vòng/giây, vận tốc dài là 1,06 m/s; vận tốc 

của LHM là 0,98 m/s. 

Giá trị lực cản cày, vận tốc thực tế và năng 

suất của LHM ứng với các cấp độ dốc khác 

nhau được ghi tại bảng 5. 

Bảng 5. Chỉ tiêu làm việc của LHM tại ở các độ dốc khác nhau  

Lần thí nghiệm Lực cản cày (N) Vận tốc (km/h) Năng suất (ha/h) 
Chi phí Năng 

lượng (kW/ha) 

Trường hợp LHM làm việc độ dốc trung bình β = 12,3
0
 

TN1 5.027 2,254 0,333 21,65 

TN2 4.921 2,380 0,351 19.83 

TN3 5.136 2,290 0,338 24.57 

Trường hợp LHM làm việc độ dốc trung bình β = 10,2
0
 

TN1 4.225 2,567 0,379 17,15 

TN2 4.326 2,364 0,349 17,98 

TN3 4.162 2,425 0,358 17,63 

Trường hợp LHM làm việc độ dốc trung bình β = 5,6
0
 

TN1 3.258 2,622 0,387 15,36 

TN2 3.360 2,845 0,420 15,87 

TN3 3.589 3,204 0,473 16,14 

 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, LHM cày chảo 

chăm sóc rừng với hệ thống di động cải tiến 

làm việc tương đối ổn định ở góc dốc trên 10
0
 

đến 12,3
0
, năng suất LHM đạt khá cao, từ 0,33 

ha/h đến 0,47 ha/h. Khi độ dốc tăng, năng suất 

của LHM giảm, chi phí năng lượng tăng, do ở 

độ dốc cao chi phí năng lượng khắc phục lực 

cản lăn và độ trượt tăng. 

3.6. Xây dựng đặc tính kéo bám thực nghiệm 

của hệ thống di động cải tiến 

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm xác định lực cản 

cày (Pc), phản lực pháp tuyến trên các bánh xe 

chủ động (Zk), hệ số bám (φ), hệ số cản lăn (ƒ), 

độ trượt (δx),... xây dựng được đặc tính kéo thực 

nghiệm của hệ thống di động cải tiến của máy 

kéo Janmar F535D. Các đồ thị thể hiện mối quan 

hệ giữa hệ số bám  = f(), hệ số kéo k = f() và 

hệ số lăn f = f() như trên đồ thị hình 10.  
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Hình 10. Đặc tính kéo bám của hệ thống di động 

Đồ thị đặc tính kéo cho thấy, tại độ trượt 43% 

có hệ số bám là lớn nhất đạt tới 0,739, ở độ 

trượt lớn hơn thì hệ số bám cũng không có dấu 

hiệu tăng lên. Kết quả này cho thấy, khi làm 

việc trên đất dốc lâm nghiệp, khả năng bám 

của hệ thống di động cải tiến cũng khá tốt.  

Từ đặc tính kéo bám có thể xác định được 

hiệu suất của hệ thống di động cải tiến phụ 

thuộc vào độ trượt ηk = f(δ), đồ thị biểu diễn 

quan hệ giữa hiệu suất kéo và độ trượt như 

trên hình 11.  

 

Hình 11. Quan hệ giữa hiệu suất kéo và độ trượt 

Hiệu suất kéo cực đại đạt 58,2% tại điểm có 

độ trượt δ = 0,21. Ở độ trượt lớn đến 42% thì 

hiệu suất kéo giảm nhanh đáng kể xuống dưới 

35%, vùng làm việc hiệu quả được xác định ở 

độ trượt từ 1,3% đến 30%. Như vậy, hiệu suất 

kéo của bộ phận di động đã được cải tiến của 

máy kéo đạt khá cao khi LHM làm việc ở độ 

dốc 10,2
0
, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu canh tác 

trên đất dốc. 

IV. KẾT LUẬN  

- Hệ thống đo sử dụng thiết bị Spider 8 kết nối 

giữa các cảm biến đo và phần mềm Catman 

trên máy tính, cho phép xác định đồng thời các 

thông số động học và động lực học: phản lực 

pháp tuyến lên bánh xe của cầu trước; lực kéo 

cày; số vòng quay của các bánh xe chủ động; 

gia tốc chuyển động của LHM cày chăm sóc 

ĐẶC TÍNH KÉO BÁM CỦA HỆ THỐNG DI ĐỘNG CẢI TIẾN 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 0,1 0,2  0,3   0,4    0,5 

0              0,1               0,2               0,3              0,4              0,5 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

HIỆU SUẤT KEO THÍ NGHIỆM VỚI ĐỘ TRƯỢT 



 

 

Tạp chí KHLN 2021  Đoàn Văn Thu et al., 2021 (Số 1) 

124 

rừng làm việc trên đất dốc. Dàn thiết bị của hệ 

thống đo hoạt động ổn định, đảm bảo độ nhậy 

và độ chính xác trong suốt quá trình thí 

nghiệm, số liệu được tổng hợp, hiển thị đồng 

thời và lưu trữ trên máy tính. 

- Khi làm việc trên đất lâm nghiệp, máy kéo 

Yanmar F535D lắp hệ thống di động cải tiến 

có hệ số cản lăn (f) tăng từ 2,3 - 3,1%, hệ số 

bám (φx) tăng từ 10,93% đến 13,59% so với hệ 

thống di động nguyên bản. Liên hợp máy cày 

chảo với hệ thống di động cải tiến làm việc 

khá ổn định ở độ dốc trên 10
0
 đến 12,3

0
, năng 

suất đạt từ 0,33 ha/h đến 0,47 ha/h. 

- Đặc tính kéo bám và quan hệ giữa hiệu suất 

kéo và độ trượt ηk = f(δ) của hệ thống di động 

cải tiến trên đất lâm nghiệp là những chỉ tiêu 

quan trọng để đánh giá tính năng kỹ thuật của 

máy kéo cũng như xác định chế độ làm việc 

phù hợp. 
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Forestry Science38 (2): 102 - 119. 

Bao F.C., Jiang Z.H., Lu X.X., Luo X.Q. and Zhang S.Y., 2001. Differences in wood properties between 
juvenile and mature wood in 10 species grown in China. Wood Sci. Technol.35 (5): 362 - 375. 

Sách:  

Lê Đình Khả, 2003. Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở 
Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 292 trang. 

Chương sách: Brown B. and Aaron M., 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed.) The rise of modern 
genomics. Wiley, New York: 230 - 257 

Thông tin từ trang Web: Cartwright J., 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing 
PhysicsWeb.http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Ngày đăng: 26 tháng 6 năm 2007 

Luận án: Trent J.W., 1975. Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California. 

3.3. Hình và bảng 

Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,...) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, 
đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số 
thứ tự phải ghi ở dưới hình; tên bảng và thứ tự bảng ghi ở trên bảng. 

4. Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt hóa thì ưu tiên 
dùng nguyên bản tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải viết tắt sau phần Summary. 
Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng 
quy định chung của Nhà nước và quốc tế.  

5. Bản thảo gửi đăng chỉ cần 1 bản điện tử, không quá 15 trang in. Thông báo khoa học không quá 5 trang in. 
Tạp chí không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên. 

6. Nhóm tác giả được tặng 01 cuốn Tạp chí có bài được đăng. 

7. Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ:  

Ban Kế hoạch, Khoa học - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ 
Liêm - Hà Nội. Điện thoại: (024) 38389721; Fax: (024) 38389722; Email: tapchi@vafs.gov.vn 
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