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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Đắk Lắk với diện tích tự nhiên hơn 13.125 km2,diện tích đất có 

rừng toàn tỉnh năm 2015 là 597.146 ha, trong đó diện tích rừng khộp 

khoảng 189.600 ha chiếm 32% diện tích rừng tự nhiên toàn 

tỉnh.Những năm vừa qua, việc khai thác không theo kế hoạch, phát 

rừng làm nương rẫy và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang trồng 

cây nông nghiệp một cách ồ ạt đã làm cho chất lượng rừng khộp bị 

giảm sút nghiêm trọng. 

Ở Ea Súp, việc chặt trắng rừng khộp để trồng các cây công 

nghiệp như cao su, điều đã biểu hiện năng suất thấp, tỷ lệ cây chết 

cao và tỏ ra không phù hợp với điều kiện lập rừng khộp. Các loài keo 

có phạm vi phân bố rộng trên nhiều dạng đất và ở nhiều nước trên thế 

giới cả về phân bố tự nhiên và phân bố nhân tạo (trồng rừng). Vì vậy, 

loài cây này có khả năng sinh trưởng và phát triển phù hợp trên vùng 

đất rừng khộp Tây Nguyên có dạng lập địa khắc nghiệt. 

Nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và tuyển chọn 

loài, dòng keo phù hợp cho vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk” 

nhằm đánh giá được hiện trạng rừng và lựa chọn được loài keo và 

dòng keo lai phù hợp trồng trên đất rừng khộp, góp phần cải thiện đời 

sống kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng cho 

khu vực Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đặt ra là hết 

sức cần thiết hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đặc điểm của đất rừng khộp 

và đặc điểm lâm học của rừng khộp của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đánh giá hiện trạng trồng rừng keo trên đất rừng khộp huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đánh giá chọn được loài keo, dòng keo lai và dạng đất trồng 

rừng phù hợp trên đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 
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3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: 

- Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống sử dụng các 

phương pháp truyền thống và hiện đại để đánh giá các chỉ tiêu cơ 

bản chủ yếu nhằm chọn loài keo, dòng keo lai và dạng lập địa 

trồng rừng phù hợp. Các chỉ tiêu chủ yếu đó là: tỷ lệ sống, sinh 

trưởng cây (sinh trưởng đường kính ngang ngực D1.3, chiều cao 

vút ngọn Hvn, đường kính tán Dt), sinh khối cây (sinh khối tươi và 

sinh khối khô), khả năng hấp thụ Carbon, CO2. Tổng hợp phân 

tích so sánh và lựa chọn loài, dòng keo lai ưu tú và lập địa trồng 

phù hợp trên vùng đất rừng khộp. Vì vậy, đề tài luận án có ý nghĩa 

khoa học cao và độ tin cậy cho phép. 

- Ý nghĩa thực tiễn: 

 Luận án đã chọn được loài keo, dòng keo lai ưu tú và dạng lập địa 

trồng rừng phù hợp trên đất rừng khộp làm cơ sở cho tỉnh Đắk Lắk nói 

riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.Áp dụng kết quả nghiên cứu này 

vào thực tiễn sản xuất trong việc quy hoạch vùng đất trồng rừng, chọn loài 

keo trồng, dòng keo lai trồng rừng có hiệu quả nhất.  

4. Những đóng góp mới của luận án 

 - Luận án chọn được dạng đất rừng khộp trồng keo đó là dạng 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm. 

 - Luận án chọn được loài keo trồng phù hợp ở rừng khộp đó 

là loài keo lai. 

 - Luận án chọn được dòng keo lai BV10 và BV71 trồng phù 

hợp trên dạng đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày 

trên 75cm ( dạng đất 1). 
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 - Luận án chọn được dòng keo lai BV10 trồng phù hợp trên 

dạng đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 

75cm ( dạng đất 2). 

5. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận án 

gồm 143 trang, chia thành 3 chương:  

Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có các nghiên cứu về 

các lĩnh vực sinh trưởng, sinh khối, kinh tế... Các nghiên cứu đều 

thấy rằng keo có phạm vi phân bố rộng trên nhiều dạng đất và ở 

nhiều nước trên thế giới cả về phân bố tự nhiên và phân bố nhân tạo 

(trồng rừng). Qua đó cho thấy đặc điểm sinh thái của keo có khả năng 

thích nghi rộng với các loại đất và khí hậu. Vì vậy, loài cây này có 

khả năng sinh trưởng và phát triển phù hợp trên vùng đất rừng khộp 

Tây Nguyên có dạng lập địa khắc nghiệt. 

Các phương pháp đánh giá sinh trưởng chủ yếu chọn phương 

pháp truyền thống và các chỉ tiêu đánh giá là đường kính, chiều cao 

và thể tích. Các phương pháp đánh giá sinh khối, nghiên cứu khả 

năng hấp thụ CO2 rất cần thiết, vì ngoài gỗ thì còn giá trị môi trường 

sống. Các đánh giá về đất có nhiều công trình nghiên cứu cả về đất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, đặc tính lý hóa tính 

đất, từ đó đánh giá được đất để chọn cây phù hợp. 

Vì vậy, đất rừng khộp cũng cần phải đánh giá về mọi mặt để 

chọn cây trồng nói chung và cây keo nói riêng cho phù hợp nhằm 
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đảm bảo tỷ lệ sống và cho năng suất cao. 

Vì vậy, đề tài có tính kế thừa các phương pháp trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam để nghiên cứu các loài keo trên đất rừng khộp. 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Rừng và đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

- Đất và rừng trồng 3 loài keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng giai 

đoạn 6 năm tuổi trên vùng đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Các dòng keo lai BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, KL20, 

TA3 giai đoạn 5 năm tuổi trồng trên đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Hiện trạng đất đai và rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

- Nghiên cứu tuyển chọn loài keo trồng trên đất rừng khộp. 

- Nghiên cứu chọn dạng đất rừng khộp phù hợp trồng keolai 

trên đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

- Nghiên cứu chọn dòng keo lai thích hợp trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm tại huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nghiên cứu chọn dòng keo lai thích hợp trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm tại huyện 

Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp thu thập số liệu 

- Thu thập các tài liệu về đặc điểm hình thái thực vật, phân bố, 

đặc điểm sinh học, sinh thái học, kỹ thuật gây trồng, quản lý... các 

loài keo trong nước và trên thế giới. 
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- Thu thập các tài liệu về đất đai, khí hậu, thủy văn, các tài liệu 

về thiết kế các mô hình  trồng rừng, quy hoạch sử dụng đất, bản đồ 

hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và rừng. 

* Phương pháp điều tra sinh trưởng 

- Đối với 3 loài keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng rừng trồng 6 

năm tuổi; rừng trồng keo lai 5 tuổi trên 2 dạng đất: Tiến hành lập ô 

tiêu chuẩn điển hình có diện tích 500m2 sao cho dung lượng ô tiêu 

chuẩn trên một dạng đất hay loài cây đều lớn hơn 3 ô tiêu chuẩn. Đo 

đếm toàn bộ các cây trong ô tiêu chuẩn về các chỉ tiêu: D1,3, Hvn, Dt  

và tỉ lệ sống. 

- Đối với các dòng keo lai trồng thí nghiệm đo đếm toàn bộ các 

cây trong lô thí nghiệm về các chỉ tiêu: D1,3, Hvn, Dt và tỉ lệ sống. 

* Phương pháp điều tra và phân tích đất 

Tiến hành đào và mô tả phẩu diện đất trồng rừng 3 loài keo, 

keo lai trên 2 dạng đất và trên các dòng keo lai trồng thí nghiệm. Lấy 

mẫu đất phân tích các chỉ tiêu về mùn, pH, đạm, lân, kali, các ion 

Ca2+ và Mg2+ bằng các phương pháp thông dụng. 

* Phương pháp xác định sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

Tiến hành chặt hạ, đào gốc cây tiêu chuẩn trung bình trên các ô 

tiêu chuẩn và trên các ô thí nghiệm. Cân sinh khối tươi (Pt) và lấy 

mẫu phân tích sinh khối khô (Pk) của các bộ phận thân, cành, lá, gốc 

rễ của cây. Sau đó tính hàm lượng hấp thụ CO2 bằng các phương 

pháp thông dụng. 

* Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel trong xử lý thống kê lâm nghiệp để 

phân tích và xử lý số liệu: Các số liệu của đề tài được tính theo giá trị 

trung bình cộng; dùng tiêu chuẩn χ2 để đánh giá tỷ lệ sống của các 

loài keo, dòng keo; sử dụng phương pháp phân tích phương sai một 

nhân tố để xác định sự sai khác về các chỉ tiêu sinh trưởng của các 
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loài keo, dòng keo; dùng tiêu chuẩn t (student) để lựa chọn loài keo, 

dòng keo tốt nhất. 

* Phương pháp so sánh và lựa chọn loài keo, dòng keo phù hợp 

Dùng phương pháp đa tiêu chí, kết hợp cho điểm và trọng số 

để xác định chọn loài, dòng keo. 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng đất đai và rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

3.1.1. Hiện trạng đất đai 

* Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk 

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.312,5 nghìn ha, trong 

đó:Đất nông nghiệp là 1.139 nghìn ha, đất phi nông nghiệp hiện có 

103,7 nghìn ha, đất chưa sử dụng còn 69,8 nghìn ha. 

* Hiện trạng sử dụng đất của huyện Ea Súp 

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 176.563 ha, trong đó:Đất 

nông nghiệp là 161.943 ha,đất phi nông nghiệp hiện có 7.161 ha, đất 

chưa sử dụng còn 7.459 ha. 

3.1.2. Hiện trạng trồng rừng keo 

Diện tích rừng keo ở huyện Ea Súp đã trồng được 5.600,47 ha, 

bao gồm các loài keo lai, keo lá tràm và keo tai tượng. 

Bảng 3.1: Diện tích rừng trồng 3 loài keo 

Đơn vị: ha 

Năm 

Loài 
2008 2009 2010 2011 Tổng 

Keo lai 623,43 1224,79 2503,56 708,38 5.060,16 

Keo lá tràm 39,11 2,03 3,62 0,00 44,76 

Keo tai tượng 495,55 0,00 0,00 0,00 495,55 

Tổng 1.158,09 1.226,82 2.507,18 708,38 5.600,47 

3.1.3. Hiện trạng và đặc điểm đất khu vực nghiên cứu 

Hầu hết đất rừng khộp thuộc nhóm đất xám phát triển trên đá 

mẹ granit hoặc đá cát.Thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ đến trung 
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bình, độ phì thấp, thường bị chặt, cứng khi khô hạn và lầy thụt khi 

ngập nước. Nhiều khu vực có kết von, đá ong đáy và đá lộ đầu. Trên 

địa bàn có 4 nhóm đất ứng với 7 đơn vị phân loại đất, một số đơn vị 

phân loại đất chính như sau: 

- Đất xám trên đá cát và granít (Xa): Diện tích 99.684 ha,đất có 

thành phần cơ giới cát pha đến thịt nhẹ, chua, độ phì kém, nghèo lân. 

- Đất vàng nhạttrên đá cát (Fq):Diện tích 22.500 ha, đất có 

thành phần cơ giới cát pha đến thịt nhẹ, pHKcl từ 4 - 4,8, nghèo mùn, 

hàm lượng lân di động và độ no bazơ thấp, ka li khá, một vài khu vực 

có đá lộ đầu và kết von đáy phẫu diện.  

- Đất xám trên phù  sa cổ (X):Diện tích 18.000 ha, đất có độ 

phì và hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, chua. 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): Diện tích 15.675 ha, thành 

phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, cấu tượng tảng, cục sắc cạnh, 

chặt, cấp hạt sét chiếm 45 - 55% và lên đến 60% ở các tầng tích tụ, đất 

chua, cation trao đổi và độ no bazơ thấp. Mùn, đạm trung bình, lân và ka li 

nghèo, khả năng thấm và giữ nước kém, mùa khô bị chai cứng. 

- Đất phù sa ngòi, suối (Py): Diện tích 8.328 ha, chiếm 4,72% 

tổng diện tích, độ dốc 0-3o, tầng dày chủ yếu trên 100 cm, phân bố ven 

các suối EaHleo, EaSúp, thuộc các xã EaRốk, EaLê, IaLốp. 

- Ngoài ra trên địa bàn huyện còn 2 loại đất: Đất đỏ vàng trên 

đá granít (Fa) 1.755ha phân bố phía đông xã Cư Kbang và đất xói 

mòn trơ sỏi đá (E) 5.687 ha ở xã EaRốk. 

3.1.5. Hiện trạng và đặc điểm của rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

Rừng khộp ở Đắk Lắk phân bố chủ yếu ở 3 huyện Ea Súp, 

Buôn Đôn, Ea H’Leo và Vườn Quốc gia Jok Đôn. Tổng diện tích 

rừng khộp hiện có 189.598 ha trong đó: Vườn Quốc gia Jok Đôn: 

94,7 ha, huyện Ea Súp: 65.522,7 ha, huyện Buôn Đôn: 12.253,1 ha, 

huyện Ea H’Leo: 17.123,0  ha. 

3.2. Nghiên cứu chọn loài keo trồng trên đất rừng khộptỉnh Đắk Lắk 

3.2.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng của rừng 
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keo lai, keo lá tràm keo tai tượng 

3.2.1.1. Đánh giá tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng với mật độ ban đầu là 

2220 cây/ha và không trồng dặm, không tỉa thưa trong quá trình 

chăm sóc. Kết quả đánh giá tỷ lệ sống của các loài keo trong 3 ô tiêu 

chuẩn với diện tích 500m2/ÔTC được tổng hợp ở bảng 3.2. 

Bảng 3. 2: Tỷ lệ sống của 3 loài keo giai đoạn 6 năm tuổi 

Loài 
Kết quả quan sát 

Tổng 
Tỷ lệ sống 

(%) Số cây sống Số cây chết 

Keo lai 256 77 333 76,88 

Keo lá tràm 239 94 333 71,77 

Keo tai tượng 176 157 333 52,85 

Tổng 671 328 999  

Dựa vào tiêu chí tỷ lệ sống thì chọn loài keo lai trồng trên đất 

rừng khộp để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.3.1.2. Kết quả đánh giá sinh trưởng của các loài keo trồng tại 

khu vực nghiên cứu 

Bảng 3. 3: Sinh trưởng của 3 loài keo giai đoạn 6 năm tuổi 

Loài 

Chỉ tiêu  
KL KLT KTT Ft F05 

D1.3 (cm) 

ÔTC 1 11,9 8,1 11,0 

38,39 5,14 
ÔTC 2 11,2 8,1 10,5 

ÔTC 3 10,6 7,8 10,0 

TB 11,2 8,0 10,5 

Hvn (m) 

ÔTC 1 13,0 11,6 11,7 

12,22 5,14 
ÔTC 2 12,6 12,0 11,1 

ÔTC 3 12,2 11,6 11,1 

TB 12,6 11,7 11,3 

Dt (m) 

ÔTC 1 1,8 2,3 1,7 

6,69 5,14 
ÔTC 2 1,4 2,0 1,4 

ÔTC 3 1,8 1,9 1,4 

TB 1,6 2,1 1,5 

V (m3) 

ÔTC 1 0,0800 0,0320 0,0616 

18,91 5,14 ÔTC 2 0,0674 0,0343 0,0529 

ÔTC 3 0,0593 0,0311 0,0480 
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Loài 

Chỉ tiêu  
KL KLT KTT Ft F05 

TB 0,0689 0,0325 0,0542 

Sau khi đánh giá tổng hợp về các chỉ tiêu sinh trưởng đường 

kính, chiều cao, đường kính tán và  thể tích thì chọn keo lai trồng trên 

đất rừng khộp là tốt nhất. 

3.2.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

của 3 loài keo 

3.2.2.1. Sinh khối của 3 loài keo 

Bảng 3. 4: Sinh khối tươi và sinh khối khô 3 loài keo giai đoạn 6 năm 

tuổi 

  Đơn vị: Kg 

Chỉ tiêu 

Loài            
Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng Tấn/ha 

Keo lai 

Pt 113,0 18,2 11,0 38,2 180,4 400,5 

Pk 60,7 10,9 3,7 17,3 92,6 205,6 

W% 46,3 40,2 66,1 54,8 48,7 48,7 

Keo lá 

tràm 

Pt 56,0 16,5 8,2 17,5 98,2 218,0 

Pk 31,0 9,6 3,3 7,7 51,7 114,7 

W% 44,7 41,7 59,2 56,0 47,4 47,4 

Keo tai 

tượng 

Pt 86,5 12,5 9,6 26,6 135,2 300,1 

Pk 46,5 6,8 2,9 11,6 67,8 150,6 

W% 46,3 45,5 69,9 56,3 49,8 49,8 

(Ghi chú: Pt: Sinh khối tươi, Pk: Sinh khối khô, W%: Hàm lượng nước) 

Dựa vào chỉ tiêu sinh khối thì keo lai là loài vượt trội nhất.Vì 

vậy, chọn loài keo này trồng rừng là phù hợp. 

3.2.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 của 3 loài keo 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. 

Kết quả được thể hiện qua bảng 3.5. 

Bảng 3.5: Hàm lượng CO2 của rừng 3 loài keo 

Loài 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 
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Keo lai 247,2 44,4 15,2 70,4 377,2 

Keo lá tràm 126,3 39,2 13,6 31,4 210,5 

Keo tai tượng 189,4 27,8 11,8 47,4 276,3 

Như vậy, keo lai có hàm lượng CO2 hấp thụ cao nhất 

(377,2tấn/ha), tiếp đến là keo tai tượng (276,4 tấn/ha) và thấp nhất là 

keo lá tràm (210,5 tấn/ha). 

3.2.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của các loài keo lai, keo lá 

tràm và keo tai tượng 

Dự đoán lượng giá trị hấp thụ CO2 cho 1 ha rừng keo được thể 

hiện ở bảng 3.6. 

Bảng 3. 6: Giá trị kinh tế từ lượng CO2 hấp thụ trong cây 

Loài 
MCO2 

(tấn/ha) 

Đơn giá 

(USD/tấn 

CO2) 

Tỷ giá 

Thành 

tiền 

VNĐ/ha  

Keo lai 377,2 10 21.830 82.342.532 

Keo lá tràm 210,5 10 21.830 45.945.279 

Keo tai 

tượng 
276,3 10 21.830 60.323.432 

Kết quả bảng 3.6 cho thấy: Giá trị kinh tế từ CO2 loài keo lai 

thu được là cao nhấtđạt 82.342.532 đồng/ha. 

3.2.4. Đặc điểm đất trồng rừng của các loài keo 

 Kết quả phân tích đặc tính hóa học của đất dưới rừng trồng 3 

loài keo được tổng hợp ở bảng 3.7. 

Bảng 3. 7: Đặc điểm đất trồng rừng các loài keo 

Loài pHkcl 

Mùn 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

Keo lai 4,13 1,16 0,06 0,59 3,57 0,69 0,48 

Keo lá tràm 3,72 0,49 0,03 0,16 1,80 0,08 0,30 

Keo tai tượng 4,04 1,00 0,07 0,19 2,26 3,07 1,29 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy: 
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Độ chua của đất tốt nhất là keo lai (pH = 4,13)  

Độ mùn đất của keo lai là tốt nhất (Mùn = 1,16%) 

Hàm lượng đạm của keo tai tượng tốt nhất (N = 0,07%) 

Hàm lượng lân dễ tiêu của keo lai là tốt nhất (P2O5 = 0,59 mg/100gđ) 

Keo lai cải tạo hàm lượng Kali dễ tiêu tốt nhất (K2O = 3,57 

mg/100gđ) 

Khả năng làm giảm hoạt động của các ion Ca2+ và Mg2+ của keo lá 

tràm là tốt nhất (Ca2+ = 0,08ldl/100gđ; Mg2+ = 0,30 ldl/100gđ).  

Qua kết quả phân tích cho thấy keo lai là loài có đặc điểm đất 

tốt hơn keo lá tràm và keo tai tượng. 

3.2.5. Tuyển chọn loài keo trồng phù hợp trên vùng đất rừng 

khộp tỉnh Đắk lắk 

Sử dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí và tổng hợp đề tài 

đã tìm ra được loài keo lai là loài gây trồng phù hợp nhất trên đất 

rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

3.3. Nghiên cứu chọn dạng đất rừng khộp phù hợp trồng keo lai 

ở huyện ea súp tỉnh Đắk Lắk 

3.3.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng của keo lai 

trên 2 dạng đất 

 Rừng trồng keo lai được trồng thí nghiệm trên 2 dạng đất. 

Dạng đất 1 là:Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) có tầng 

đất dày trên 75cm. Dạng đất 2 là: Đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) có dạng đất loang lỗ, tầng đất mỏng dưới 75cm. Rừng 

trồng được đánh giá ở giai đoạn 5 năm tuổi trồng với mật độ trồng 

1660 cây/ha và kỹ thuật trồng, chăm sóc như nhau. 

3.3.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng keo lai với mật độ ban đầu 

là 1.660 cây/ha và không tỉa thưa trong quá trình chăm sóc. 

Bảng 3. 8: Tỷ lệ sống keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 
Kết quả quan sát 

Tổng Tỷ lệ sống (%) 
Số cây sống Số cây chết 
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Dạng đất 1 1347 313 1660 81,1 

Dạng đất 2 1222 438 1660 73,6 

Tổng 2569 751 3320  

Chọn dạng đất 1 trồng keo lai để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.3.1.2. Về sinh trưởng keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu về sinh trưởng rừng trồng keo lai 

trên hai dạng đất được tổng hợp ở bảng 3.9. 

Bảng 3. 9: Sinh trưởng rừng trồng keo lai trên 2 dạng đất 

Từ kết quả trên  thì dạng đất 1 cho sinh trưởng đường kính,  

chiều cao vút ngọn (Hvn), đường kính tán (Dt), thể tích (V) tốt hơn 

dạng đất 2 

3.3.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

của keo lai trên 2 dạng đất 

3.3.2.1. Sinh khối keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Sau khi chặt hạ tiến hành xác định sinh khối tươi từng bộ phận 

cây tiêu chuẩn của keo lai trồng trên hai dạng đất. Lấy mẫu phân tích và 

tính toán sinh khối khô từng bộ phận. Kết quả thu được ở bảng 3.10. 

Bảng 3. 10: Sinh khối keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 
Sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

Dạng đất 1 Pt 125,9 20,9 14,8 41,7 203,3 



 

13 

 

Pk 69,6 12,2 4,9 18,0 104,8 

Dạng đất 2 
Pt 46,4 11,7 7,6 22,6 88,4 

Pk 25,1 6,2 2,4 9,5 43,2 

 (Ghi chú: Pt: Sinh khối tươi, Pk: Sinh khối khô) 

Qua bảng 3.10 cho thấy: keo lai trồng trên dạng đất 1 cho tổng 

sinh khối tươi đạt 203,3 tấn/ha và sinh khối khô đạt 104,8 tấn/ha lớn 

hơn rất nhiều so với keo lai trồng trên dạng đất 2. 

3.3.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 rừng trồng keo lai trên 2 dạng đất 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. 

Kết quả được thể hiện qua bảng 3.11. 

Bảng 3. 1: Hàm lượng CO2 của  keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

Dạng đất 1 127,7 22,5 9,0 33,1 192,2 

Dạng đất 2 46,1 11,4 4,4 17,3 79,3 

Qua bảng 3.11 và cho thấy: Keo lai ở dạng đất 1 có hàm lượng CO2 

thân cây hấp thụ được là 127,7 tấn, cành là 22,5 tấn, lá là 9,0 tấn và gốc rễ là 

33,1 tấn lớn hơn rất nhiều so với keo lai trồng trên dạng đất 2. 

3.3.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của keo lai trồng trên 2 

dạng đất 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 cho 1 ha rừng keo lai trồng 

trên hai dạng đất được thể hiện ở bảng 3.12. 

Bảng 3. 22: Giá trị kinh tế từ hàm lượng CO2 hấp thụ trong cây 

Dạng đất MCO2 (tấn/ha) 
Đơn giá  

(USD/tấn CO2) 
Tỷ giá 

Thành tiền 

VNĐ/ha 

Dạng đất 1 192,2 10 21.830 41.962.613 

Dạng đất 2 79,3 10 21.830 17.309.017 

Kết quả bảng 3.12 cho thấy: Giá trị kinh tế từ CO2 loài keo lai 

trồng trên dạng đất 1 thu được là 41.962.613 đồng/ha và keo lai trên 

dạng đất 2 thu được là 17.309.017 đồng/ha. 

3.3.4. Tuyển chọn dạng đất phù hợp trồng keo lai trên vùng đất 

rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 
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Từ những phân tích trên, chúng tôi tiến hành tổng hợp các chỉ 

tiêu để chọn dạng đất trồng keo lai phù hợp trên vùng đất rừng khộp. 

Trên vùng đất rừng khộp ta chọn dạng đất 1  để trồng keo lai cho kết 

quả tốt nhất về tất cả các chỉ tiêu. 

3.4. Nghiên cứu chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm tại 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

 Các dòng keo lai BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, 

KL20 và TA3 được trồng khảo nghiệm trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm. Rừng trồng 5 năm tuổi với 

mật độ 1250 cây/ha (4x2m). 

3.4.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng các dòng keo 

lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng 

dày trên 75cm 

3.4.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Bảng 3. 13: Tỷ lệ sống các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng 
Kết quả quan sát 

Tổng số cây 
Tỷ lệ sống 

(%) Số cây sống Số cây chết 

BV10 162 34 196 82,7 

BV16 175 21 196 89,3 

BV32 167 29 196 85,2 

BV33 163 33 196 83,2 

BV71 151 45 196 77,0 

KL2 150 46 196 76,5 

KL20 156 40 196 79,6 

TA3 175 21 196 89,3 

Tổng 1299 269 1568  

Chọn dòng BV16 và TA3 để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 
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3.4.1.2. Về sinh trưởng 

Bảng 3. 3: Sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Chỉ tiêu Lần lặp 
Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 (cm) 

1 10,6 10,0 11,0 10,6 11,4 9,7 7,2 11,4 

2 12,4 9,8 10,3 10,8 11,2 9,6 10,5 8,2 

3 11,5 10,3 9,8 11,1 11,6 11,4 10,5 10,2 

4 11,6 10,7 10,6 9,7 12,5 10,4 9,9 11,2 

TB 11,5 10,2 10,4 10,6 11,7 10,3 9,5 10,2 

Ft, F05 Ft = 2,33; F05 = 2,42 

Hvn (m) 

1 13,2 12,9 13,6 13,2 13,9 12,6 9,8 13,9 

2 15,3 12,8 12,6 13,5 14,8 11,8 12,2 10,9 

3 14,9 12,1 13,0 13,1 14,6 14,2 11,9 12,8 

4 14,9 13,2 13,1 12,9 15,4 13,4 12,4 13,0 

TB 14,6 12,8 13,1 13,2 14,7 13,0 11,6 12,6 

Ft, F05 Ft = 5,55; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,16; t05 = 2,45 

Dt (m) 

1 2,4 2,1 2,4 2,6 2,7 2,0 1,9 2,4 

2 2,5 2,2 2,6 2,2 2,5 2,0 2,1 2,1 

3 2,5 2,1 2,1 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4 

4 2,4 2,6 2,6 2,0 2,4 2,4 2,1 2,1 

TB 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 

Ft, F05 Ft = 1,36; F05 = 2,42 

V (m3) 

1 0,0639 0,0576 0,0685 0,0666 0,0763 0,0540 0,0214 0,0804 

2 0,1013 0,0516 0,0615 0,0677 0,0758 0,0447 0,0574 0,0303 

3 0,0875 0,0537 0,0543 0,0724 0,0827 0,0752 0,0567 0,0553 

4 0,085 0,0674 0,0632 0,0513 0,1013 0,0623 0,0516 0,0763 

TB 0,0848 0,0576 0,0619 0,0645 0,0840 0,0590 0,0468 0,0606 

Ft, F05 Ft = 3,58; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,08; t05 = 2,45 

- Về đường kính (D1.3):sinh trưởng về đường kính (D1.3) của 8 

dòng keo laichưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn):ta lựa hai dòng BV71 và BV10 

để cho sinh trưởng tốt nhất. 

- Về đường kính tán (Dt):về đường kính tán của 8 dòng keo lai 

trồng chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V):về mặt sinh trưởng thể tích chọn dòng BV10 
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và BV71 trồng để cho sinh trưởng tốt nhất. 

3.4.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

3.4.2.1. Sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

a) Sinh khối tươi 

Bảng 3. 15: Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Trữ lượng sinh khối tươi (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 93,9 24,2 11,9 35,7 165,7 

BV16 100,4 9,4 7,6 28,3 145,8 

BV32 69,8 12,8 9,1 20,2 111,8 

BV33 78,0 10,7 9,9 22,9 121,4 

BV71 125,2 26,7 13,5 45,6 211,0 

KL2 65,1 11,0 9,8 19,1 104,9 

KL20 52,7 15,9 13,4 17,5 99,6 

TA3 80,4 14,0 10,0 23,9 128,2 

Qua bảng 3.1540 cho thấy: Dòng BV71 có tổng sinh khối tươi lớn 

nhất đạt 211,0 tấn/ha và thấp nhất là dòng KL20 chỉ đạt 99,6 tấn/ha. 

b) Sinh khối khô 

Sau khi lấy mẫu phân tích sinh khối khô, kết quả tính toán sinh 

khối khô các dòng keo lai trồng trên dạng đất 1 được thể hiện ở bảng 3.16. 

Bảng 3. 46: Sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Trữ lượng sinh khối khô (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 51,5 14,4 4,7 16,0 86,6 

BV16 57,2 5,4 2,3 12,2 76,9 

BV32 39,0 7,4 2,8 9,1 58,3 

BV33 44,4 5,8 3,6 10,2 64,0 

BV71 72,5 16,7 5,1 20,8 115,1 

KL2 35,6 5,9 3,4 8,2 53,2 
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KL20 27,9 8,0 4,4 8,2 48,5 

TA3 44,1 8,2 3,1 11,2 66,6 

Qua bảng 3.16 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, dòng 

BV71 cho tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 115,1 tấn/ha và thấp nhất 

là dòng KL20 chỉ đạt 48,5 tấn/ha. 

3.4.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm   

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. 

Kết quả được thể hiện qua bảng 3.17. 

Bảng 3. 17: Trữ lượng CO2 được hấp thụ trong các dòng keo lai lai trồng 

trên trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 94,5 26,4 8,6 29,4 158,9 

BV16 104,9 9,9 4,1 22,3 141,2 

BV32 71,5 13,7 5,1 16,8 107,0 

BV33 81,4 10,7 6,7 18,7 117,4 

BV71 133,1 30,7 9,3 38,2 211,3 

KL2 65,4 10,9 6,3 15,1 97,7 

KL20 51,1 14,8 8,1 15,0 89,0 

TA3 81,0 15,1 5,6 20,6 122,2 

Qua bảng 3.17 cho thấy: Dòng BV71 hấp thụ CO2 lớn nhất đạt 

211,3 tấn/ha và thấp nhất là dòng KL20 chỉ đạt 89,0 tấn/ha. 

3.4.3. Hiệu quả kinh tế từ lượng CO2 hấp thụ được của các dòng keo lai 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 cho 1 ha rừng trồng các dòng 

keo lai trên dạng đất 1 được thể hiện ở bảng 3.18. 

Bảng 3. 5: Giá trị kinh tế từ CO2 hấp thụ được của các dòng keo lai trồng 

trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng 

Keo lai 

MCO2 

(tấn/ha) 

Đơn giá 

 (USD/tấn CO2) 

Tỷ giá 

(VNĐ/USD) 

Thành tiền  

(VNĐ/5 năm) 

BV10 158,9 10 21.830 34.696.832 

BV16 141,2 10 21.830 30.824.580 

BV32 107,0 10 21.830 23.359.427 

BV33 117,4 10 21.830 25.631.470 

BV71 211,3 10 21.830 46.123.554 
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Dòng 

Keo lai 

MCO2 

(tấn/ha) 

Đơn giá 

 (USD/tấn CO2) 

Tỷ giá 

(VNĐ/USD) 

Thành tiền  

(VNĐ/5 năm) 

KL2 97,7 10 21.830 21.323.324 

KL20 89,0 10 21.830 19.437.214 

TA3 122,2 10 21.830 26.668.379 

Qua bảng 3.18 cho thấy: Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn 

nhất là dòng BV71 (46.123.554 đồng/ha/5năm) và thấp nhất là dòng 

KL20 (19.437.214 đồng/ha/5 năm). 

3.4.4. Tuyển chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng đất dày trên 75cm 

Kết quả đánh giá tuyển chọn dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cmđề tài đã chọn 

được dòng BV10 và BV71 trồng trên dạng đất 1ở đất rừng khộp để 

cho kết quả tốt nhất về tất cả các chỉ tiêu. 

3.5. Nghiên cứu chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm tại 

huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk 

3.5.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng các dòng keo 

lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng 

mỏng dưới 75cm 

3.5.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Bảng 3. 6: Tỷ lệ sống các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Kết quả quan sát 

Tổng 
Tỷ lệ sống 

(%) Số cây sống Số cây chết 

BV10 34 6 40 85,0 

BV16 27 13 40 67,5 

BV32 29 11 40 72,5 

BV33 25 15 40 62,5 

BV71 28 12 40 70,0 

KL2 27 13 40 67,5 
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KL20 34 6 40 85,0 

TA3 23 17 40 57,5 

Tổng 227 93 320  

Chọn dòng BV10 và KL20 để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

 

3.5.1.2. Về sinh trưởng  
Bảng 3.20: Sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Chỉ tiêu Lần lặp 
Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 (cm) 

1 7,7 7,8 7,5 8,6 8,7 8,4 8,9 9,7 

2 10,4 8,9 7,3 6,0 7,4 8,2 8,5 8,4 

3 8,4 11,1 9,7 7,3 10,0 10,5 10,0 11,0 

4 10,7 9,5 7,0 9,4 10,3 7,2 9,4 11,0 

TB 9,3 9,2 7,9 7,8 9,1 8,6 9,2 10,0 

Ft, F05 Ft = 1,30; F05 = 2,42 

Hvn (m) 

1 8,1 8,3 8,4 10,3 9,3 8,4 9,1 9,6 

2 10,8 9,6 8,5 6,6 8,3 7,9 8,0 8,6 

3 8,5 10,3 10,1 8,8 9,8 9,7 9,7 10,4 

4 10,6 9,7 7,0 10,3 9,5 7,0 8,5 10,4 

TB 9,5 9,5 8,5 9,0 9,2 8,2 8,8 9,8 

Ft, F05 Ft = 0,85; F05 = 2,42 

Dt (m) 

1 1,4 1,5 1,3 2,1 1,4 2,0 1,7 1,5 

2 1,4 1,5 1,2 0,9 1,2 1,9 1,8 2,1 

3 1,1 1,8 1,8 1,0 1,5 1,5 1,5 1,9 

4 1,8 1,4 1,0 1,4 1,8 1,3 1,5 2,1 

TB 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,9 

Ft, F05 Ft = 1,52; F05 = 2,42 

V (m3) 

1 0,0198 0,0206 0,0195 0,0320 0,0311 0,0253 0,0312 0,0421 

2 0,0483 0,0311 0,0196 0,0104 0,0192 0,0220 0,0271 0,0286 

3 0,0243 0,0578 0,0412 0,0199 0,0144 0,0461 0,0419 0,0528 

4 0,0520 0,0367 0,0136 0,0369 0,0408 0,0141 0,0308 0,0534 

TB 0,0361 0,0365 0,0235 0,0248 0,0264 0,0269 0,0327 0,0442 

Ft, F05 Ft = 1,28; F05 = 2,42 

- Sinh trưởng về đường kính (D1.3) của 8 dòng keo lai chưa có 
sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 
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- Sinh trưởng về chiều cao vút ngọn của 8 dòng keo lai chưa có 
sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai chưa có sự 
chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V):sinh trưởng về thể tích của 8 dòng keo lai 
chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

 
3.5.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 
của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 
granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 
3.5.2.1. Sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 
triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

a) Sinh khối tươi 
Sau khi chặt hạ tiến hành xác định sinh khối tươi từng bộ phận 

cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai trồng trên dạng đất 2. Kết quả thu 
được ở bảng 3.21. 

Bảng 3. 71: Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối tươi (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 57,9 17,0 11,2 19,1 105,2 

BV16 40,5 13,5 9,3 13,1 76,4 

BV32 39,0 15,9 9,1 12,7 76,6 

BV33 33,2 10,7 4,5 8,6 57,0 

BV71 33,3 9,6 8,6 8,8 60,2 

KL2 37,6 8,0 5,9 8,9 60,4 

KL20 49,9 20,2 13,8 17,5 101,5 

TA3 41,7 9,7 7,6 12,9 71,9 

Qua bảng 3.21 cho thấy: Dòng BV10 có tổng sinh khối tươi 
lớn nhất đạt 105,2 tấn/ha và thấp nhất là dòng BV32 có tổng sinh 
khối tươi nhỏ nhất chỉ đạt 57,0 tấn/ha. 

b) Sinh khối khô 
Sau khi lấy mẫu phân tích sinh khối khô thì kết quả tính toán 

sinh khối khô cho 01 ha rừng trồng các dòng keo lai được tổng hợp ở 
bảng 3.53. 

Bảng 3. 82: Sinh khối khô của các dòng keo la trồng trên đất xám 
phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối khô (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 
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BV10 30,7 9,3 4,3 8,6 52,9 

BV16 21,2 7,8 3,5 6,2 38,7 

BV32 22,3 8,8 3,3 5,4 39,8 

BV33 18,5 5,9 1,4 4,0 29,8 

BV71 19,4 5,2 2,9 3,9 31,4 

KL2 20,5 4,3 2,3 3,8 30,9 

KL20 27,1 10,9 5,1 7,3 50,4 

TA3 23,1 5,6 2,7 5,9 37,3 

Qua bảng 3.22 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, dòng 
BV10 cho tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 52,9 tấn/ha và thấp nhất là 
dòng BV33 có tổng sinh khối khô chỉ đạt 29,8 tấn/ha. 
3.5.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất 
xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. 
Kết quả được thể hiện qua bảng 3.23. 
Bảng 3. 23: Hàm lượng CO2 hấp thụ trong các dòng keo lai trồng trên 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 56,3 17,1 7,9 15,8 97,1 

BV16 39,0 14,2 6,5 11,4 71,1 

BV32 36,1 10,2 5,9 7,1 59,4 

BV33 33,9 10,9 2,6 7,4 54,7 

BV71 40,3 15,1 5,5 10,1 71,0 

KL2 37,5 7,9 4,3 7,1 56,8 

KL20 49,7 19,9 9,4 13,4 92,4 

TA3 42,4 10,2 5,0 10,8 68,4 

Qua bảng 3.23 cho thấy: Dòng BV10 hấp thụ CO2 lớn nhất đạt 
97,1 tấn/ha và thấp nhất là dòng BV33 chỉ đạt 54,4 tấn/ha. 
3.5.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất 
xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 cho 1 ha rừng trồng các dòng 
keo lai trên dạng đất 2 được thể hiện ở bảng 3.24. 
Bảng 3. 24: Giá trị kinh tế do hàm lượng CO2 hấp thụ trong cây của 
các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit 

(Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
MCO2 

(tấn/ha) 
Đơn giá 

(USD/tấn CO2) 
Tỷ giá Thành tiền VNĐ 

BV10 97,1 10 21.830 21.199.972 
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Dòng 
MCO2 

(tấn/ha) 
Đơn giá 

(USD/tấn CO2) 
Tỷ giá Thành tiền VNĐ 

BV16 71,1 10 21.830 15.513.140 
BV32 59,4 10 21.830 12.962.209 
BV33 54,7 10 21.830 11.949.833 
BV71 71,0 10 21.830 15.490.874 
KL2 56,8 10 21.830 12.395.387 
KL20 92,4 10 21.830 20.172.214 

TA3 68,4 10 21.830 14.940.155 
Qua bảng 3.24 cho thấy: Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn 

nhất là dòng BV10 (21.199.972 đồng/ha/5năm) và thấp nhất là dòng 
BV33 (11.949.833 đồng/ha/5năm). 

3.5.4. Tuyển chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám 
phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Kết quả đánh giá tuyển chọn dòng keo lai trồng trên đất xám 
phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm đề tài đã 
chọn được dòng BV10 trồng trên dạng đất 2 ở đất rừng khộp để cho 
kết quả tốt nhất về tất cả các chỉ tiêu. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 
1. Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk và huyên Ea Súp 
Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.312,5 nghìn ha, trong đó: Diện 

tích đất lâm nghiệp có rừng hiện có 597,14 nghìn ha, bằng 45,5% DTTN 
(rừng sản xuất hiện có 310 nghìn ha, tổng diện tích rừng phòng hộ và rừng 
đặc dụng hiện ở mức 287 nghìn ha chiếm ~22% DTTN) 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Ea Súp là 176.563 ha, 
chiếm tỷ lệ 13,4% diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk, gồm 3 nhóm 
đất: Đất nông nghiệp: 161.943 ha, chiếm 91,72%, đất phi nông 
nghiệp: 7.161 ha, chiếm 4%, đất chưa sử dụng: 7.459 ha, chiếm 4,2% 
DTTN. Trong đó đất lâm nghiệp có diện tích 136.878 ha, chiếm 
77,5% DTTN. Trong đó diện tích rừng khộp là 65.522,7 ha. 

2. Đặc điểm đất đai rừng khộp Ea Súp và hiện trạng đất trồng 
rừng các loài keo, dòng keo tại Ea Súp 

Đất rừng khộp ở địa bàn nghiên cứu chủ yếu phân bố ở độ cao 
200 – 600m, với 2 kiểu địa hình chính là: Dốc thoải phân bố ở độ cao 
và bình nguyên, hầu hết đất rừng khộp thuộc nhóm đất xám phát triển 
trên đá mẹ granit hoặc đá cát. Trên địa bàn có 4 nhóm đất ứng với 7 
đơn vị phân loại đất, một số đơn vị phân loại đất chính như sau: 

Đất xám trên đá cát và granít (Xa), đất xám trên phù sa cổ (X), 
đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs), đất phù sa ngòi, suối (Py), 
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Tổng diện tích đất trồng các loại rừng keo ở Ea Súp là 
5.600,47 ha, trong đó: Keo lai 5060,16 ha, Keo lá tràm 44,76 ha, Keo 
tai tượng 495,55 ha. 

3. Đặc điểm phân bố rừng khộp 
Rừng khộp ở Đắk Lắk phân bố chủ yếu ở 3 huyện Ea Súp, Buôn 

Đôn, Ea H’Leo và Vườn Quốc gia Jok Đôn. Tổng diện tích rừng khộp hiện 
có 189.598 ha trong đó: Vườn Quốc gia Jok Đôn: 94,7 ha, huyện Ea Súp: 
65.522,7 ha, huyện Buôn Đôn: 12.253,1 ha, huyện Ea H’Leo: 17.123,0  ha 

4. Tuyển chọn loài keo phù hợp cho đất rừng khộp 
Keo lai là cây trồng phù hợp và hiệu quả nhất so với 2 loài keo 

là tràm và keo tai tượng.Thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Keo lai có tỷ 
lệ sống cao nhất (76,88%), tiếp theo là keo lá tràm (71,77%) và thấp 
nhất là keo tai tượng (52,85%); Keo lai sinh trưởng tốt nhất với D1.3 = 
11,2 cm; Hvn = 12,6 m; Dt = 1,6 m; V = 0,0689 m3; tiếp đến là keo tai 
tượng và thấp nhất là keo lá tràm. Keo lai là loài cho sinh khối lớn 
nhất, tiếp đến là keo tai tượng và thấp nhất là keolá tràm. Keo lai có 
trữ lượng Carbon lớn nhất (102,8tấn/ha), tiếp đến là keo tai tượng 
(75,3 tấn/ha) và thấp nhất là keo lá tràm (57,3 tấn/ha). Hàm lượng 
CO2 hấp thụ ở keo lai là 377,2tấn/ha; keo lá tràm là 210,5 tấn/ha và 
keo tai tượng là 276,3 tấn/ha. Giá trị kinh tế từ CO2l oài keo lai thu 
được là 82.342.532 đồng/ha, keo lá tràm là 45.945.279 đồng/ha và 
keo tai tượng là 60.323.432 đồng/ha.  

5. Lựa chọn dạng đất phù hợp trồng keo lai 
Rừng trồng keo lai trên đất xám phát triển trên đá cát và granit 

(Xa) tầng dày trên 75cm (dạng 1) thích ứng và hiệu quả hơn rừng 
trồng keo lai trên đất tầng mỏng dưới 75cm ( dạng 2) thông qua các 
chỉ tiêu: Đường kính thân cây (D1.3); chiều cao vút ngọn (Hvn); đường 
kính tán cây (Dt); thể tích cây (V); sinh khối tươi (Pt); sinh khối khô 
(Pk); trữ lượng Carbon (Mc); trữ lượng CO2 (Mco2) và ước tính lượng 
tiền thu được từ nguồn CO2 cho thấy: tất cả các chỉ tiêu của cây trồng 
ở dạng đất 1 đều lớn hơn rõ rệt, với tổng số điểm là 46 điểm cao hơn 
hẳn dạng đất 2 là 23 điểm. Từ đó đã chọn lựa và xác định được rừng 
trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 
75cm (dạng 1) là dạng đất trồng keo lai trên đất rừng khộp huyện Ea 
Súp, tỉnh Đắk lắk là phù hợp nhất và hiệu quả tốt nhất 

6. Tuyển chọn các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 
trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm (dạng 1)  

2 dòng keo lai BV10 và BV71 l là cây trồng phù hợp và hiệu quả 
hơn 6 dòng keo lai BV16, BV32, BV33, KL2, KL20, TA3 cùng trồng 
trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 
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(dạng 1) thể hiện các chỉ tiêu: Với thể tích toàn thân: Dòng BV10 đạt 
(0,0848 m3/cây), Dòng BV71đạt (0,0840 m3/cây). Với sinh khối tươi: 
Dòng BV10 đạt 165,7 tấn/ha, Dòng BV71đạt 211,0 tấn/ha. Với sinh 
khối khô: Dòng BV10 đạt 86,6 tấn/ha, Dòng BV71 đạt 115,1 tấn/ha. Với 
khả năng hấp thụ carbon: Dòng BV10 đạt 158,9 tấn/ha, Dòng BV71đạt 
211,3 tấn/ha. Giá trịkinhtếtừCO2dòng BV10thu đượclà 34.696.832 
đồng/ha, dòng BV71 thu được là 46.123.554 đồng/ha. 

7. Tuyển chọn các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 
trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm (dạng 2)  

Dòng keo lai BV10 là cây trồng phù hợp và hiêu quả hơn 7 
dòng keo lai BV16, BV32, BV71, BV33, KL2, KL20, TA3 cùng 
trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng 
dưới 75cm (dạng 2) thể hiện các chỉ tiêu: Với thể tích toàn thân đạt 
(0,0361 m3/cây), sinh khối tươi đạt 105,2 tấn/ha, sinh khối khô đạt 
52,9 tấn/ha và lượng cacbon tích luỹ đạt 26,5 tấn/ha và lượng CO2 
tích luỹ được là 97,1 tấn/ha. Giá trịkinhtếtừCO2dòng BV10thu 
đượclà 21.199.972 đồng/ha.  

TỒN TẠI 
Do thời gian, nguồn lực có hạn chế nên luận án chưa đánh giá đầy đủ 

về hiện trạng đất đai và rừng khộp tỉnh Đắk Lắk, chưa đánh giá rừng trồng ở 
các dạng đất, cấp đất và trên các vùng đất rừng khộp khác. 

Chưa đánh giá đầy đủ 5 bể chứa carbon. 
Rừng trồng các loài keo và các mô hình thí nghiệm chỉ thừa kế 

nên hạn chế về nhiều mặt như lấy mẫu, chặt hạ... 
KIẾN NGHỊ 
- Qua nghiên cứu của đề tài và thực tế sản xuất cho thấy, keo lai là 

loài cây có khả năng phát triển tốt trên điều kiện đất khộp tỉnh Đắk Lắk. Vì 
vậy, nên có quy hoạch, kế hoạch cụ thể để đưa keo lai vào trồng ở các vùng 
đất rừng khộp nhằm nâng cao hiệu năng phòng hộ, cải tạo và bảo vệ môi 
trường sống, giảm thiểu biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao đời sống kinh 
tế cho người dân trồng rừng tại tỉnh Đắk Lắk. 

- Nên phát triển trồng rừng keo lai trên vùng đất xám phát triển trên 
đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm, các vùng đất xám phát triển trên đá 
cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm nên trồng các cây nông nghiệp 
ngắn ngày và trồng rừng cho mục đích phòng hộ và cảnh quan. 

- Các tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động chọn 
giống và trồng rừng keo lai trên vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 
cần nắm bắt thông tin kết quả của đề tài này kịp thời để ứng dụng vào 
sản xuất. Đặc biệt là sử dụng nguồn giống từ 2 dòng ưu tú BV10 và 
BV71 đã được lựa chọn để phát triển vào sản xuất. 
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- Để xác định được dạng lập địa, loài keo trồng phù hợp trên đất rừng 
khộp Tây Nguyên cần có những công trình nghiên cứu tiếp theo về các dạng 
lập địa, các dòng keo lai mới có nguồn giống sau này. 

- Kết quả nghiên cứu, đề tài chọn được keo lai, dạng lập địa 
phù hợp và các dòng keo lai ưu tú. Đề nghị các cơ sở sản xuất Lâm 
nghiệp ứng dụng để sản xuất. 

- Tiếp tục nghiên cứu trữ lượng Carbon rừng trồng keo ở các 
khu vực khác để phát triển trồng rừng một cách hợp lý. 

- Tiếp tục nghiên cứu về sinh khối và trữ lượng Carbon rừng 
trồng keo ở các độ tuổi khác nhau để tìm hiểu được quy luật tương 
quan về khả năng hấp thụ CO2 theo từng độ tuổi. 
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INTRODUCTION 

1. Introduction 

With the natural land area of 13,125 km2, it was estitamted that the land area covered with forest in 

Dak Lak in 2015    was about 597,146 ha ,of which approximately 189,600 ha was covered by 

dipterocarp forest  (occupying 32% ha of natural forest area in the province). In recent years, the 

unplanned exploitation, deforestation for cultivation and forest use conversion into agricultural 

plantations massively have made dipterocarp forest quality seriously decreased. 

In Easup district, the dipterocarp forest clearing to plant industrial crops such as rubber, 

cashew indicates  low productivity, high mortality and seems to be inconsistent with the conditions 

for dipterocarp forest. Acacia species have a wide range of distribution in various soil types and in 

many countries around the world, in both  natural and artificial distribution (afforestation). 

Therefore, dipterocarp forest area in Highland with harsh terrain could be appropriate for growing 

these species . 

The research project entittled "Study on status and selection of species and varieties of 

Acacia suitable for dipterocarp forest areas in Dak Lak province" aims to assess the current 

state of the forest and select species and varieties of Acacia consistent with dipterocarp forest areas. 

The study hopefully makes contribution to the improvement of economic condition, to protect the 

environment, to ensure the defence security at Dak Lak in particular and in the Central Highlands in 

general. 

 

2. Aim of the study 

- Assessing the current state of land use, soil and silviculture characteristics of dipterocarp 

forests area at Ea Sup District, Daklak Province.  

- Assessing the current state of Acacia plantation on dipterocap forest areas at Ea Sup District, 

Daklak Province 

- Assessing and selecting of species Acacia, Acacia hybrids and suitable forest soils on 

dipterocarp forest areas at Ea Sup District, Daklak province. 

3. Significance of the study 

- Scientific significance: 

- The thesis has systematically studied the use of traditional and modern methods to evaluate 

key criteria for selecting acacia species, acacia hybrid lines and suitable forest planting sites. The 

main indicators are: survival rate, tree growth (D1.3 DBH, DBH height, Dt canopy diameter), 

biomass of trees (fresh biomass and dry biomass) , The ability to absorb carbon, CO2. 

Comprehensive comparative analysis and selection of species, elite hybrid acacia hybrid and 

suitable planting site on the land of Dipterocarp forest. Therefore, the thesis topic has high scientific 

significance and credibility. 

- Pratical significance: 

- The thesis has selected acacia species, elite hybrid acacia and suitable site for afforestation 

on Dipterocarp forest as the basis for Dak Lak province in particular and the Central Highlands in 

general. It is suggested that the results can be applied into the planning for afforestation, selection of 

acacia and hybrid acacia which would probably bring about effectiveness to the maximum for 

forestation. 
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4. The new contribution of the study 

- Selection of dipterocarp forest soil types suitable for Acacia plantation was grey soil 

developed on sandy and granite stone (xa) with thick layer over 75 cm. 

- Selection of Acacia species appropriate for planting on dipterocarp forest area was Acacia 

hybrid. 

- Selection of Acacia hybrid varieties (BV10 and BV71) appropriate for planting on soil type 

1. 

- Selectionof  Acacia hybrid varieties (BV10) appropriate for planting on soil type 2. 

 

5. Structure of the thesis 

In additionto Introduction and Conclusion parts, the main content of the thesis consists of 145 

pages and isdivided into 3 chapters: 

Chapter 1: Literature review 

Chapter 2: Materials and methodologies 

Chapter 3: Results and discussions 

 

 

CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW 

On the global scale or in Vietnam there have been several studies on growth, biomass and 

economic of various Acacia varieties. Results in those studies reported that Acacia has distributed 

widely in various soil types and climate conditon, mostly in Australia, Papua New Guinea, 

Indonesia, Phillippin, Senegal, Kenya, Cameroon, Niger, Thailand, China and Vietnam. Acacia 

species growed fast, have nitrogen-fixing bacteria and good in soil improvement.The economic 

value of Acacia plants not only provides timber for producing of home appliances, paper industry, 

but also in environmental protects through soil improvement and CO2 adsorption. Thus, biological 

characteristic of Acacia species could adapt widely in various soil types and climate regions. 

Therefore, these species could be growth and development appropriately on dipterocarp forest area 

in Highland with harsh terrain formation. 

Dipterocarp forest in Daklak plays an important strategic position in economic, security and 

defense, environmental protection in the Central Highlands in general and in Daklak in particular. 

Due to several reasons, dipterothcarp forest has been seriously exploited. According to the statistic 

in 1999, dipterocarp forest in Daklak had about 357.000 ha, and decreased to 189.000 ha at the 

moment. Some projects have forcused on restoration and afforestation on dipterocarp forest areas 

by other plants such as coffee, cashew, rubber… but it has been not fully success. 

At the moment, on the dipterocarp forest areas some Acacia species such as Acacia hybrid, Acacia 

auriculiphomis, Acacia mangiumare being planting. However, none of these researches focus on 

growth, biomass and CO2 adsorption. Especially researches on seletion of Acacia species, Acacia 

varieties selection, appropriate soil types selection on dipterocarp forest. 

Therefore, topic "Study on status and selection of species and varieties of Acacia suitable for 

dipterocarp forest areas in Dak Lak province" was appropriate and necessary. Especially there is 

no author focusing on this forest type, dipterocarp. 
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CHAPTER 2: MATERIALS AND METHODOLOGY 

2.1. Materials 

- Dipterocarp forest and dipterocarp forest soils in Daklak 

- Soi and forest planting 3 Acacia species: Acacia hybrid, Acacia auriculiphomis, Acacia 

mangiumat 6 year- stage on dipterocarp forest areas at Ea Sup district, Daklak province. 

- Acacia hybrid varieties: BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, KL20, TA3 at 5 year-stage 

growing on dipterocarp forest areas in Daklak province. 

2.2. Research contents 

- Natural - economic – social conditions at research areas 

- Current land use status and dipterocarp at Daklak province. 

- Research on selection of Acacia species planting on dipterocarp forest soils. 

- Research on selection of soil appropriate types at dipterocarp forest for planting Acacia 

hybrid at Daklak. 

- Reseach on selection of Acacia hybrid varieties appropriate for planting on grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75 cm at Ea Sup district, Daklak 

province. 

- Reseach on selection of Acacia hybrid varieties appropriate for planting on Acrisols 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75 cm at Ea Sup district, Daklak 

province. 

2.3. Methodology 

* Data collection  

Collection of information on plant morphological characteristics, distribution, biological 

characteristics, ecology, growing techniques, management ... of Acacia species in Vietnam and 

around the world. 

- Collection of information on soil, climate, hydrology, documents on the plantation models 

design, land use planning, forest status maps, maps of land use planning and forest. 

* Growth survey  

- For 3 species of Acacia 6-year at afforestation (Acacia hybrid, Acacia auriculiphomis, 

Acacia mangium), Acacia hybrid 5-year at afforestation on soil type 2: Conducting standard plot 

having 500m2as long as the standard plot size on soil or plant species was greater than 3 standard 

plots and the number of plants in each plot larger than 30 trees. Caculating all plants in each plots 

with some indicators: D1,3, Hvn, Dt  and survival rate. 

- For Acacia hybrid planting for treatment: Caculating all plants in plot for following 

indicators: D1,3, Hvn, Dt  and survival rate. 

* Survey and soil analysis  

- Create and describe soil profiles on afforestation of 3 Acacia species, Acacia hybrid on 2 

soil types and Acacia hybrid planting for measurement. Collecting soil samples for analysing some 

indicators: OC, pH, N (%), P2O5, K2O, Ca2+ và Mg2+ 

* Biomass and CO2 adsorption analysis  

Conducted felling, digging average standard stumps on standard plots and on experimental plots. 

Analysing fresh biomass (Pt) and dry biomass (Pk) of body parts, branches, leaves, roots of 

trees.Carbon stock was analysed based on dry biomass mutiple by 0,5 and the quantity of CO2 was 

caculated as follow: 
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. Mco2 = Mc x 3,67. 

* Statistical analysis 

Using Excel software for statistical analysis in forestry. Data in this study was analysed for 

average, using χ2 standard to evaluate survival rate of each Acacia species, Acacia varieties. Using 

analysis of variance methods one factor to determine the difference in the growth characteristic of  

Acacia species, Acacia varieties; Using standard t (student) for choosing the best of species and 

varieties of Acacia. 

* Comparation and selection appropriate species and varieties of Acacia 

Use of multi-criteria analysis, scoring and weighted to determine suitable of species and 

varieties of Acacia. 

 

CHAPTER 3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

 

3.1. Natural - economic – social conditions at research areas 

3.1.1. Natural - economic – social conditions at Daklak province 

- Natural land square: 1.312.537 ha.The average annual temperature: 23-24oC. The average 

annual precipitation: 1.600-2.000 mm/năm. Daklak has two main river systems: Sêrêpôk và Ba 

river.Soil system was classificate into 11 groups and 84 soil unit. Total area covering by forest in 

2015 was 597.146 ha. 

- Economy of Dak Lak province is mainly based on agricultural production and agricultural 

- forest products exports. The total population of the province is 1827.8 thousand people, the 

average population density of 139.3 people/km2 (2013). 

3.1.2. Natural - economic – social conditions at Ea Sup district 

- Total natural square was 176,563 ha with 10 administrative units. Topography was quite flat, 

average altitude of 170 - 180m, the average annual temperature 23.5oC, average humidity 80-90% 

and average annual rainfall of 1,560 mm/year. 

Total population of Ea Sup district was  77,000 people (2014) with consists of 22 ethnic groups 

(Kinh people was about 58%). The population density was 36.5 people/km2. Agricultural and 

forestry production was the main economic activities in this district. 

3.2. Current status of land use and dipterocarp forest in Dak Lak  

3.2.1. Current status of land use 

* Current status of land use  at Daklak province 

Total natural land square was 1,312.5 thousand ha, in which:Agriculrural land was 1,139 

thousandha, non-agricultural land was 103.7 thousand ha, no-use land was 69,8 thousand ha. 

* Current status of land use  at Ea Sup province 

Total natural land square was 176,563 ha, in which:Agriculrural land was 161.943 ha,non-

agricultural land was 7.161 ha, no-use land was 7.459 ha. 

 

3.2.2. Current status of Acacia forest 

Acacia forest square at Ea Sup district planted was about 5,600.47 ha, including Acacia 

hybrid, Acacia auriculiphomis, Acacia mangium. 
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Table 3.2: Square of 3 Acacia species plantation forest 

Unit: ha 

Year 

Species 
2008 2009 2010 2011 Sum 

Acacia hybrid 623,43 1224,79 2503,56 708,38 5.060,16 

Acacia auriculiphomis 39,11 2,03 3,62 0,00 44,76 

Acacia mangium 495,55 0,00 0,00 0,00 495,55 

Sum 1.158,09 1.226,82 2.507,18 708,38 5.600,47 

 

3.2.3. Status and characteristic of soil at research area 

- Almost soils in dipterocarp forest belong to Acrisols developed on sandy or granit rock. Soil 

texture was from slightly sandy, limon to silt, low fertility, poor structure and boggy when flooding. 

Some areas apprear laterite and rocky in the surface. Soil in research area was classificated into 4 

groups with 7 different soil unit, some main soil units as follow: 

- Acrisols developed on sandy and granit rock (Xa): Square 99.684 ha,soil texture from sandy to 

limon, acidity, low fertility, low phosphorus. 

- Ferralit Acrisols developed on sandy rock (Fq):Square 99.684 ha, soil texture from sandy to 

limon,, pHKclfrom 4 - 4,8, low organic matter content, low active phosphorus and base saturation, 

low potasium, some areas apprear stone on the surface layver and laterite in deeper layer.  

- Acrisols developed on old fluvisols (X):Square: 18.000 ha, low fertility and low soil 

nutrient, acidity. 

- Ferralit Acrisols developed on shale (Fs): Square: 15.675 ha, soil texture from limon to 

heavy limom, poor soil structure, clay particle was about 45 - 55% and increased to 60% in lower 

layer, acidity, low CEC and base saturation, low OC, moderate nitrogen, low phosphorus and 

potassium, low permeability and water retention.  

- Fluvisols (Py):Square: 8.328 ha, about 4,72% of total area, slope 0-3o, soil thickness over 100 

cm distribution across some riversEaHleo, EaSúp, in EaRốk, EaLê, IaLốp communes. 

- Beside that, in research areas have 2 other soil type: Ferralit Acrisols on granit(Fa) 1.755 hain 

Cư Kbang commune and Humic Acrisols (E) 5.687 haEaRốk commune. 

3.2.5. Current status and characteristic of dipterocarp forest in Dak Lak  

Dipterocarp forest in Daklak distributed mainly in 3 districts  (Ea Sup, Buon Don and Ea 

H’Leo) and National Park at Jok Don. Total dipterocarp forest was 189,598 ha in which: Jok Đôn 

national Park: 94,7 ha, Ea Súp district: 65.522,7 ha, Buôn Đôn district: 12.253,1 ha, Ea H’Leo 

district: 17.123,0  ha.Dipterocarp forest has simple structure, uneven plant age, dipterocarp was the 

main tree. 

 

3.3. Study on selection of Acacia species planting on dipterocarp forest area at Daklak province. 

3.3.1. Study on evaluation survival and growth rate of Acacia hybrid, Acacia 

auriculiphomis, Acacia mangium 

3.3.1.1. Survival rate evaluation 

Target research was plantation forest with density 2220 plant/ha and no added plant, no 

pruning during the experiment. Results survival rate evaluation of these Acacia species in 3 

standard plot with 500m2/plot was shown in Table 3.21. 
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Table 3. 21: Survival rate of 3 Acacia species at 6 year-stage. 

Species 

Observation result 

Sum 
Survival 

rate (%) 
Living 

trees 

Dead 

trees 

Acacia hybrid 256 77 333 76,88 

Acacia 

auriculiphomis 
239 94 333 71,77 

Acacia 

mangium 
176 157 333 52,85 

Sum 671 328 999  

Based on the survival rate criteria, Acacia hybrid planted on dipterocarp forest showed the 

highest rate. 
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3.3.1.2. Growth evaluation of Acacia species in afforestation at research area 

Table 3.22: Growth of 3 Acacia species at 6 year-stage. 

Species 

Factor 

Acaci

a 

hybrid 

Acacia 

auriculiphom

is 

Acacia 

mangiu

m 

Ft F05 

D1.3 

(cm) 

ÔTC 1 11,9 8,1 11,0 

38,3

9 

5,1

4 

ÔTC 2 11,2 8,1 10,5 

ÔTC 3 10,6 7,8 10,0 

TB 11,2 8,0 10,5 

Hvn 

(m) 

ÔTC 1 13,0 11,6 11,7 

12,2

2 

5,1

4 

ÔTC 2 12,6 12,0 11,1 

ÔTC 3 12,2 11,6 11,1 

TB 12,6 11,7 11,3 

Dt 

(m) 

ÔTC 1 1,8 2,3 1,7 

6,69 
5,1

4 

ÔTC 2 1,4 2,0 1,4 

ÔTC 3 1,8 1,9 1,4 

TB 1,6 2,1 1,5 

V 

(m3) 

ÔTC 1 
0,080

0 
0,0320 0,0616 

18,9

1 

5,1

4 

ÔTC 2 
0,067

4 
0,0343 0,0529 

ÔTC 3 
0,059

3 
0,0311 0,0480 

TB 
0,068

9 
0,0325 0,0542 

 

 

Based on synthesis assessment of diameter growth, height, canopy diameter and volume, the 

Acacia hybrid planted in dipterocarp was the best. 

3.3.2. Evaluation the biomass and CO2 adsorption ability of 3 Acacia species. 

3.3.2.1. Biomass of 3 Acacia species 
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Table  3.23: Fresh biomass and dry biomass of 3 Acacia species at 6 year-stage. 

Unit: Kg 

Factor 

Species 
Stem Branch Leaf Root Sum Ton/ha 

Acacia hybrid 

Pt 113,0 18,2 11,0 38,2 180,4 400,5 

Pk 60,7 10,9 3,7 17,3 92,6 205,6 

W% 46,3 40,2 66,1 54,8 48,7 48,7 

Acacia 

auriculiphomis 

Pt 56,0 16,5 8,2 17,5 98,2 218,0 

Pk 31,0 9,6 3,3 7,7 51,7 114,7 

W% 44,7 41,7 59,2 56,0 47,4 47,4 

Acacia 

mangium 

Pt 86,5 12,5 9,6 26,6 135,2 300,1 

Pk 46,5 6,8 2,9 11,6 67,8 150,6 

W% 46,3 45,5 69,9 56,3 49,8 49,8 

(Note: Pt: Fresh biomass, Pk: dry biomass, W%: Water content) 

Based on biomass, Acacia hybrid was the best. Therefore, chosing this species for planting 

was appropriate 

3.3.2.2. CO2 adsorption ability of 3 Acacia species 

The amount of CO2was calculated as follow: Mco2 = Mc x 3,67. Results was showed in Table 

3.25. 

Table 3.25:  CO2 quantity of 3 Acacia species 

Species 
Quantity CO2 (ton/ha) 

Sum 
Stem Branch Leaf Root 

Acacia hybrid 247,2 44,4 15,2 70,4 377,2 

Acacia 

auriculiphomis 126,3 39,2 13,6 31,4 210,5 

Acacia 

mangium 189,4 27,8 11,8 47,4 276,3 

 

According to the results, the amount of CO2 adsorption ability got highest at Acacia hybrid 

(377,2ton/ha), following by Acacia mangium (276,4 ton/ha) and was lowest at Acacia 

auriculiphomis (210,5 ton/ha). 

3.3.3. Economic efficiency from CO2 adsorption of 3 Acacia species. 

Prediction the amount of CO2 adsorption from 1ha forest was showed in Table 3.26. 
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Table 3. 26: Economic efficiency from CO2adsorption in tree  

Species 
MCO2 

(ton/ha) 

Price (USD/ton 

CO2) 
Rate 

Amount 

VNĐ/ha 

Acacia hybrid 377,2 10 21.830 82.342.532 

Acacia 

auriculiphomis 210,5 10 21.830 
45.945.279 

Acacia 

mangium 276,3 10 21.830 
60.323.432 

Results in Table 3.26 showed that: economic efficiency of CO2 adsorption from Acacia 

hybrid was the highest, about82.342.532 VND/ha. 

3.3.4. Soil improvement ability of 3 Acacia species 

Soil chemiscal characteristic of 3 Acacia species was showed in Table 3.27 

Table  3.27: Soil improvement of 3 Acacia species 

Species 
pHk

cl 

OC 

(%

) 

N 

(%

) 

P2O5(mg/100g

đ) 

K2O(mg/100g

đ) 

Ca2+(ldl/100g

đ) 

Mg2+(ldl/100g

đ) 

Acacia 

hybrid 
4,13 

1,1

6 

0,0

6 
0,59 3,57 0,69 0,48 

Acacia 

auriculipho

mis 

3,72 
0,4

9 

0,0

3 
0,16 1,80 0,08 0,30 

Acacia 

mangium 
4,04 

1,0

0 

0,0

7 
0,19 2,26 3,07 1,29 

Results in Table showing that: 

Soil improvement of soil acidity in Acacia hybrid was the best (pH = 4,13) 

Soil improvement of soil organic matter in Acacia hybrid was the best (OC = 1,16%) 

Soil improvement of soil nitrogen of Acacia mangium was the best 

(N = 0,07%) 

Soil improvement of soil active phosphorus in Acacia hybrid was the best (P2O5 = 0,59 

mg/100gđ) 

Soil improvement of soil active potasium in Acacia hybrid was the best (K2O = 3,57 

mg/100gđ). 

The amount of Ca2+ và Mg2+in Acacia auriculiphomis was the lowest (Ca2+ = 0,08ldl/100gđ; 

Mg2+ = 0,30 ldl/100gđ). 

From above results, soil improvement from Acacia hybrid was better than 2 other species. 

3.3.5. Selection appropriate Acacia species planted in dipterocarp forest at Daklak 

province 

Using multi-criteria analysis method and synthesis data, this study have found that Acacia 

hybrid was the most appropriate species planting on dipterocarp forest area at Daklak province. 

3.4. Research on soil selection in dipterocarp forest suitable for Acacia hybrid planting in Ea 

Sup district, Daklak province. 

3.4.1. Evaluation of survival rate and growth of Acacia hybrid in 2 soil types 

Acacia hybrid was planted in 2 soil types. Soil type 1: Acrisols developed on sandy and 

granit with layer thicker than 75 cm. Soil type 2: Acrisols developed on sandy and granit with layer 

thinner than 75 cm. Plantation forest was evaluated at 5 year-stage with density 1660 plant/ha with 
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the same planting technique and caring.  

3.4.1.1. Survival rate 

Target research was Acacia hybrid in afforestation with density in the begginning was 1660 

plant/ha and without pruning during the process. 

Table 3.29: Survival rate of Acacia hybrid in 2 soil types 

Soil type 

Observation 

Sum 
Survival rate 

(%) 
Living 

plants 

Dead 

plants 

Soil type 

1 
1347 313 1660 81,1 

Soil type 

2 
1222 438 1660 73,6 

Sum 2569 751 3320  

Chosing soil type 1 to get the highest survival rate 

3.4.1.2. Acacia hybrid growth planted in 2 soil types 

Results on some growh indicators of Acacia hybrid in 2 soil types were showed in Table 3.30. 

Table 3.30: Growth of Acacia hybrid in afforestation in 2 soil types 

Results from above table 

shows that Acacia hybrid 

planting in soil type 1 reported  

3.4.2. Evaluation on 

biomass and CO2 

adsorption ability of Acacia 

hybrid in 2 soil types 

3.4.2.1. Biomass of 

Acacia hybrid in 2 soil types 

After felling, 

determination fresh biomass 

of all parts of Acacia hybrid 

planted on two soil types. 

Sampling, analysis and 

calculation of dry biomass 

each part. Results were 

showed in Table 3.32. 

Table 3.32: Biomass of Acacia hybrid in 2 soil types  

Soil types 
Biomass (ton/ha) 

Stem Branch Leave Root Sum 

Soil type 1 
Pt 125,9 20,9 14,8 41,7 203,3 

Pk 69,6 12,2 4,9 18,0 104,8 

Soil type 2 
Pt 46,4 11,7 7,6 22,6 88,4 

Pk 25,1 6,2 2,4 9,5 43,2 

(Note: Pt: fresh biomass, Pk: dry biomass) 
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According to Table 3.32: Acacia hybrid in soil type 1 reported the overall fresh biomass about 

203,3 ton/ha and dry biomass about 104,8 ton/ha, much larger than it planted in soil type 2. 

3.4.2.2. CO2 adsorption ability of Acacia hybrid in 2 soil types 

The quantity of CO2 was caculated as follow: Mco2 = Mc x 3,67. Results was showed in 

Table 3.34. 

Table 3. 34: The quantity of CO2 of Acacia hybrid in 2 soil types 

Soil types 
Quantity of CO2 (ton/ha) 

Stem Branch Leave Root Sum 

Soil type 1 127,7 22,5 9,0 33,1 192,2 

Soil type 2 46,1 11,4 4,4 17,3 79,3 

Results in Table 3.34 showing that: The amount of CO2 adsorption by Acacia hybrid in soil 

type 1 in all part of tree was much larger than that in soil type 2. In particular, this number in stems 

127,7 ton, branches 22,5 ton, leaves 9,0 ton and root 33,1 ton. 

3.4.3. Economic efficiency from CO2 adsorption by Acacia hybrid in 2 soil types 

Prediction the amount of CO2 adsorption by Acacia hybrid in 1ha on 2 soil types was showed 

in table 3.35. 

Table 3. 35: Economic value from CO2 adsorption by plant 

Soil type MCO2 (ton/ha) 
Price 

(USD/ton CO2) 
Rate 

Amount 

VNĐ/ha 

Soil type 1 192,2 10 21.830 41.962.613 

Soil type 2 79,3 10 21.830 17.309.017 

Results in table 3.35 showing that: Economic value from CO2 adsorption by Acacia hybrid in 

soil type 1 was about 41.962.613 VND/ha and in soil type 2 was about 17.309.017 VND/ha. 

3.4.4. Selection of appropriate soil suting for Acacia hybrid growth on dipterocarp forest 

at Daklak province. 

Using multi-criteria analysis method and synthesis data, we found that Acacia hybrid planting 

on soil type 1 reported the best results in all indicators 

3.5. Study on selection of Acacia hybrid varietie suitable for planting on  grey soil developed 

on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75 cm in Easup district, Daklak 

province. 

Some Acacia hybrid varieties such as BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, KL20 and 

TA3 were growed and evaluated on grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick 

layer over 75 cm.. Plants was in 5 year-stage with density about 1250 plants/ha (4x2m). 

3.5.1. Evaluation on survial rate and growth of different Acacia hybrid varieties on 

grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75 cm. 

3.5.1.1. Survival rate 

Table 3. 37: Survial rate of different Acacia hybrid varieties on grey soil developed on sandy and 

granite stone (Xa) with thick layer over 75 cm. 

Varieties 

Observation 

Sum 
Survival 

rate (%) 
Living 

trees 

Dead 

trees 

BV10 162 34 196 82,7 

BV16 175 21 196 89,3 
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Varieties 

Observation 

Sum 
Survival 

rate (%) 
Living 

trees 

Dead 

trees 

BV32 167 29 196 85,2 

BV33 163 33 196 83,2 

BV71 151 45 196 77,0 

KL2 150 46 196 76,5 

KL20 156 40 196 79,6 

TA3 175 21 196 89,3 

Tổng 1299 269 1568  

BV16 and TA3 had the highest survival rate. 
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3.5.1.2. Growth 

Table 3. 38: Growth of different Acacia hybrid varieties on grey soil developed on sandy and 

granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

Factor Replicaton 
Vatieties 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 

(cm) 

1 10,6 10,0 11,0 10,6 11,4 9,7 7,2 11,4 

2 12,4 9,8 10,3 10,8 11,2 9,6 10,5 8,2 

3 11,5 10,3 9,8 11,1 11,6 11,4 10,5 10,2 

4 11,6 10,7 10,6 9,7 12,5 10,4 9,9 11,2 

TB 11,5 10,2 10,4 10,6 11,7 10,3 9,5 10,2 

Ft, F05 Ft = 2,33; F05 = 2,42 

Hvn 

(m) 

1 13,2 12,9 13,6 13,2 13,9 12,6 9,8 13,9 

2 15,3 12,8 12,6 13,5 14,8 11,8 12,2 10,9 

3 14,9 12,1 13,0 13,1 14,6 14,2 11,9 12,8 

4 14,9 13,2 13,1 12,9 15,4 13,4 12,4 13,0 

TB 14,6 12,8 13,1 13,2 14,7 13,0 11,6 12,6 

Ft, F05 Ft = 5,55; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,16; t05 = 2,45 

Dt (m) 

1 2,4 2,1 2,4 2,6 2,7 2,0 1,9 2,4 

2 2,5 2,2 2,6 2,2 2,5 2,0 2,1 2,1 

3 2,5 2,1 2,1 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4 

4 2,4 2,6 2,6 2,0 2,4 2,4 2,1 2,1 

TB 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 

Ft, F05 Ft = 1,36; F05 = 2,42 

V (m3) 

1 0,0639 0,0576 0,0685 0,0666 0,0763 0,0540 0,0214 0,0804 

2 0,1013 0,0516 0,0615 0,0677 0,0758 0,0447 0,0574 0,0303 

3 0,0875 0,0537 0,0543 0,0724 0,0827 0,0752 0,0567 0,0553 

4 0,085 0,0674 0,0632 0,0513 0,1013 0,0623 0,0516 0,0763 

TB 0,0848 0,0576 0,0619 0,0645 0,0840 0,0590 0,0468 0,0606 

Ft, F05 Ft = 3,58; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,08; t05 = 2,45 

- Diameter (D1.3):Diameter growth (D1.3) of 8 varieties showed no significant difference at 

level ≥ 95%. 

- Total plant height (Hvn):chosing 2 varieties BV71 and BV10 to get the best growth. 

- Canopy diameter (Dt):There was no significant difference in canopy diameter of 8 varieties 

at level ≥ 95%. 

- Volume (V):Chosing BV10 and BV71 to get the best growth in term of volumen growth. 

3.5.2. Evaluation on biomass and CO2 adsorption ability of different Acacia hybrid varieties 

on on grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

3.5.2.1. Biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on sandy 

and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

a) Fresh biomass 
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Table 3. 40: Fresh biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on 

sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

 

Varieties 
Fresh biomass (ton/ha) 

Stem Branch Leaf Root Sum 

BV10 93,9 24,2 11,9 35,7 165,7 

BV16 100,4 9,4 7,6 28,3 145,8 

BV32 69,8 12,8 9,1 20,2 111,8 

BV33 78,0 10,7 9,9 22,9 121,4 

BV71 125,2 26,7 13,5 45,6 211,0 

KL2 65,1 11,0 9,8 19,1 104,9 

KL20 52,7 15,9 13,4 17,5 99,6 

TA3 80,4 14,0 10,0 23,9 128,2 

Table 3.40 showing that: BV71 variety had the largest total fresh biomass, about 211,0 ton/ha 

and the lowest was found in KL20 variety, about 99,6 ton/ha. 

b) Dry biomass 

After analysis dry biomass of samples, the dry biomass of different Acacia hybrid varieties on soil 

type 1 were showed in table 3.42. 
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Table 3. 42: Dry biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on sandy and 

granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

Variety 
Dry biomass (ton/ha) 

Stem Branch Leave Root Sum 

BV10 51,5 14,4 4,7 16,0 86,6 

BV16 57,2 5,4 2,3 12,2 76,9 

BV32 39,0 7,4 2,8 9,1 58,3 

BV33 44,4 5,8 3,6 10,2 64,0 

BV71 72,5 16,7 5,1 20,8 115,1 

KL2 35,6 5,9 3,4 8,2 53,2 

KL20 27,9 8,0 4,4 8,2 48,5 

TA3 44,1 8,2 3,1 11,2 66,6 

Table 3.42 showing that: BV71 variety had the largest total dry biomass, about 115,1 ton/ha 

and the lowest was found in KL20 variety, about 48,5 ton/ha. 

3.5.2.2. CO2 adsorption ability of different Acacia hybrid varieties on on grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

The amount  of CO2was caculated as follow: Mco2 = Mc x 3,67. Results were shown in table 

3.44. 

Bảng 3. 44: The quantity of CO2adsorption of different Acacia hybrid varieties on grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

Variety 
Quantity CO2 (ton/ha) 

Stem Branch Leaf Root Sum 

BV10 94,5 26,4 8,6 29,4 158,9 

BV16 104,9 9,9 4,1 22,3 141,2 

BV32 71,5 13,7 5,1 16,8 107,0 

BV33 81,4 10,7 6,7 18,7 117,4 

BV71 133,1 30,7 9,3 38,2 211,3 

KL2 65,4 10,9 6,3 15,1 97,7 

KL20 51,1 14,8 8,1 15,0 89,0 

TA3 81,0 15,1 5,6 20,6 122,2 

Results in table 3.44 showing that: The highes amount of CO2 adsorpion was found in BV71 

variety(211,3 ton/ha)and the lowest at KL20, about 89,0 ton/ha. 

3.5.3. Economic efficiency of CO2 adsorption by Acacia hybrid varieties 

Prediction the value of CO2 adsorption in 1 ha by diffenrent Acacia hybrid varieties on soil 

type 1 was shown in table 3.45. 

Table 3. 45: Economic efficiency of CO2 adsorption by Acacia hybrid varietieson grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm 

Variety 
MCO2 

(ton/ha) 

Price 

(USD/tấn CO2) 

Rate 

(VNĐ/USD) 

Amount 

(VNĐ/5 years) 

BV10 158,9 10 21.830 34.696.832 

BV16 141,2 10 21.830 30.824.580 

BV32 107,0 10 21.830 23.359.427 

BV33 117,4 10 21.830 25.631.470 
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BV71 211,3 10 21.830 46.123.554 

KL2 97,7 10 21.830 21.323.324 

KL20 89,0 10 21.830 19.437.214 

TA3 122,2 10 21.830 26.668.379 

Results in table 3.45 showing that: The highes amount of economic efficiency of CO2 

adsorption was found in BV71 variety (46.123.554 VND/ha/5 years) and the lowest at KL20, about 

19.437.214 VND/ha/5 years. 

3.5.4. Selection on Acacia hybrid varieties suitable for planting on grey soil developed on 

sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm . 
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Using multi-criteria analysis method and synthesis data, we found 2 varieties BV10 and BV 

71 planting on grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer over 75cm at 

dipterocarp forest reported the best results in all indicators 

 

3.6. Study on selection of Acacia hybrid varietie suitable for planting on  grey soil developed 

on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75 cm in Easup district, Daklak 

province.  

3.6.1. Evaluation on survial rate and growth of different Acacia hybrid varieties on 

grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75 cm. 

3.6.1.1. Survival rate 

 

Table 3. 4: Survial rate of different Acacia hybrid varieties on grey soil developed on sandy and 

granite stone (Xa) with thick layer lower 75 cm. 

Varieties 

Observation 

Sum 
Survival rate 

(%) Living 

trees 

Dead 

trees 

BV10 34 6 40 85,0 

BV16 27 13 40 67,5 

BV32 29 11 40 72,5 

BV33 25 15 40 62,5 

BV71 28 12 40 70,0 

KL2 27 13 40 67,5 

KL20 34 6 40 85,0 

TA3 23 17 40 57,5 

Tổng 227 93 320  

Chosing BV10 and KL20 to get the highest survival rate. 

3.6.1.2. Growth 

Table 3. 5:Growth of different Acacia hybrid varieties on grey soil developed on sandy and 

granite stone (Xa) with thick layer lower 75 cm.  

Factor Rep. 
Variety 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 

(cm) 

1 7,7 7,8 7,5 8,6 8,7 8,4 8,9 9,7 

2 10,4 8,9 7,3 6,0 7,4 8,2 8,5 8,4 

3 8,4 11,1 9,7 7,3 10,0 10,5 10,0 11,0 

4 10,7 9,5 7,0 9,4 10,3 7,2 9,4 11,0 

TB 9,3 9,2 7,9 7,8 9,1 8,6 9,2 10,0 

Ft, 

F05 
Ft = 1,30; F05 = 2,42 

Hvn 

(m) 

1 8,1 8,3 8,4 10,3 9,3 8,4 9,1 9,6 

2 10,8 9,6 8,5 6,6 8,3 7,9 8,0 8,6 

3 8,5 10,3 10,1 8,8 9,8 9,7 9,7 10,4 

4 10,6 9,7 7,0 10,3 9,5 7,0 8,5 10,4 
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Factor Rep. 
Variety 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

TB 9,5 9,5 8,5 9,0 9,2 8,2 8,8 9,8 

Ft, 

F05 
Ft = 0,85; F05 = 2,42 

Dt (m) 

1 1,4 1,5 1,3 2,1 1,4 2,0 1,7 1,5 

2 1,4 1,5 1,2 0,9 1,2 1,9 1,8 2,1 

3 1,1 1,8 1,8 1,0 1,5 1,5 1,5 1,9 

4 1,8 1,4 1,0 1,4 1,8 1,3 1,5 2,1 

TB 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,9 

Ft, 

F05 
Ft = 1,52; F05 = 2,42 

V (m3) 

1 0,0198 0,0206 0,0195 0,0320 0,0311 0,0253 0,0312 0,0421 

2 0,0483 0,0311 0,0196 0,0104 0,0192 0,0220 0,0271 0,0286 

3 0,0243 0,0578 0,0412 0,0199 0,0144 0,0461 0,0419 0,0528 

4 0,0520 0,0367 0,0136 0,0369 0,0408 0,0141 0,0308 0,0534 

TB 0,0361 0,0365 0,0235 0,0248 0,0264 0,0269 0,0327 0,0442 

Ft, 

F05 
Ft = 1,28; F05 = 2,42 

- Diameter (D1.3) of 8 varieties reported no significant difference at level ≥ 95%. 

- Total high plant (Hvn) of 8 varieties reported no significant difference at level ≥ 95%. 

- Canopy diameter of 8 varieties reported no significant difference at level ≥ 95%. 

- Volume (V) of 8 varieties reported no significant difference at level ≥ 95%. 
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3.6.2. Evaluation on biomass and CO2 adsorption ability of different Acacia hybrid varieties 

on on grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

3.6.2.1. Biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on sandy 

and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

a) Fresh biomass 

After felling, determination fresh biomass of all parts of Acacia hybrid planted on soil type 2. 

Results were showed in Table 3.51. 

 

Table 3. 51: Fresh biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on 

sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

Variety 
Fresh biomass (ton/ha) 

Stem Branch Leave Root Sum 

BV10 57,9 17,0 11,2 19,1 105,2 

BV16 40,5 13,5 9,3 13,1 76,4 

BV32 39,0 15,9 9,1 12,7 76,6 

BV33 33,2 10,7 4,5 8,6 57,0 

BV71 33,3 9,6 8,6 8,8 60,2 

KL2 37,6 8,0 5,9 8,9 60,4 

KL20 49,9 20,2 13,8 17,5 101,5 

TA3 41,7 9,7 7,6 12,9 71,9 

Results in table 3.51 showing that: BV10 variety reported the largest fresh biomass, about 

105,2 ton/ha and the lowest value was found in BV32 about 57,0 ton/ha. 

b) Dry biomass 

The dry biomass of 1 ha Acacia hybrid of different varieties was sampling and showing in 

table 3.53. 
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Table 3. 53: Dry biomass of different Acacia hybrid varieties on on grey soil developed on sandy 

and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

Variety 
Dry biomass (ton/ha) 

Stem Branch Leave Root Sum 

BV10 30,7 9,3 4,3 8,6 52,9 

BV16 21,2 7,8 3,5 6,2 38,7 

BV32 22,3 8,8 3,3 5,4 39,8 

BV33 18,5 5,9 1,4 4,0 29,8 

BV71 19,4 5,2 2,9 3,9 31,4 

KL2 20,5 4,3 2,3 3,8 30,9 

KL20 27,1 10,9 5,1 7,3 50,4 

TA3 23,1 5,6 2,7 5,9 37,3 

Results in table 3.53 showing that: BV10 variety reported the largest dry biomass, about 52,9 

ton/ha and the lowest value was found in BV33 about 29,8 ton/ha. 

 

3.6.2.2. CO2 adsorption ability of different Acacia hybrid varietieson grey soil developed 

on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

The amount  of CO2 was caculated as follow: Mco2 = Mc x 3,67. Results were shown in table 

3.55. 

Bảng 3. 55: The quantity of CO2 adsorption  of different Acacia hybrid varieties on grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

 

Variety 
Quantity CO2 (ton/ha) 

Sum 
Stem Branch Leave Root 

BV10 56,3 17,1 7,9 15,8 97,1 

BV16 39,0 14,2 6,5 11,4 71,1 

BV32 36,1 10,2 5,9 7,1 59,4 

BV33 33,9 10,9 2,6 7,4 54,7 

BV71 40,3 15,1 5,5 10,1 71,0 

KL2 37,5 7,9 4,3 7,1 56,8 

KL20 49,7 19,9 9,4 13,4 92,4 

TA3 42,4 10,2 5,0 10,8 68,4 

Results in table 3.55 showing that: BV10 variety adsorped CO2largest 97,1 ton/ha and the 

lowest was found in BV3354,4 ton/ha. 

3.6.3. Economic efficiency of CO2 adsorption by Acacia hybrid varieties on grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

Prediction the value of CO2 adsorption in 1 ha by diffenrent Acacia hybrid varieties on soil 

type 2 was shown in table 3.56. 

Table 3. 56: Economic efficiency of CO2 adsorption by Acacia hybrid varietieson grey soil 

developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm 

 

Variety 
MCO2 

(ton/ha) 

Price 

(USD/tấn CO2) 
Rate Amount (VNĐ) 

BV10 97,1 10 21.830 21.199.972 

BV16 71,1 10 21.830 15.513.140 
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BV32 59,4 10 21.830 12.962.209 

BV33 54,7 10 21.830 11.949.833 

BV71 71,0 10 21.830 15.490.874 

KL2 56,8 10 21.830 12.395.387 

KL20 92,4 10 21.830 20.172.214 

TA3 68,4 10 21.830 14.940.155 

Results in table 3.45 showing that: The highes amount of economic efficiency of CO2 

adsorption was found in BV10 variety (21.199.972 VND/ha/5 years) and the lowest at BV33, about 

11.949.833 VND/ha/5 years. 

3.6.4. Selection on Acacia hybrid varieties suitable for planting on grey soil developed on 

sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cm. 
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Using multi-criteria analysis method and synthesis data, we found BV10 variety planting on 

grey soil developed on sandy and granite stone (Xa) with thick layer lower 75cmin soil type 2 at 

dipterocarp forest reported the best results in all indicators 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

 

CONCLUSIONS 
1. The current land use status of Dak Lak and Ea Sup District 
The total natural area of the province is 1,312.5 thousand ha, of which: The area of forest land with 

existing forest is 597.14 thousand ha, equivalent to 45.5% of the natural area (production forest is 310 
thousand ha, total Protection forest and special-use forest currently stands at 287 thousand ha, accounting for 
~ 22% of the natural area) 

Total natural area of Ea Sup district is 176,563 ha, occupying 13.4% of the natural area of Dak Lak 
province, including 3 groups of land: agricultural land: 161,943 ha, accounting for 91.72%, non-agricultural 
land Land area: 7,161 ha, accounting for 4%, land unused: 7,459 ha, accounting for 4.2% of the natural land, 
of which forestry land is 136,878 ha, accounting for 77.5% of the natural landincluding the area of 65,522.7 
ha of Dipterocarp forest. 

2. Characteristics of Dipterocarp forest soil and status of acacia plantation and acacia plantation at 
Ea Sup 

Dipterocarp forests in the study area are mainly distributed at the altitude of 200-600m, with two main 
types of terrains: Grass slopes are distributed at altitudes and plains; Mother stone granite or sandstone. In 
the area there are 4 groups of land corresponding to 7 units of land classification, some of the main land 
classifications are as follows: 

Gray soil on sandstone and granite (Xa), gray soil on ancient silt (X), red soil on shale (Fs), siltation 
soil, streams (Py), 

The total acacia plantation area in Ea Soup is 5,600.47 ha, of which Acacia hybrid is 5060.16 ha, 
Acacia auriculata is 44.76 ha, Acacia auricus is 495.55 ha. 

3. Characteristics of Dipterocarp forest 
Dipterocarp forests in Dak Lak are distributed mainly in 3 districts of Ea Soup, Buon Don, Ea H'Leo 

and Jok Don National Park. The total area of Dipterocarp Forest is 189,598 ha, of which Jok Don National 
Park: 94.7 ha, Ea Soup district: 65,522.7 ha, Buon Don district: 12,253.1 ha, Ea H'Leo district: 17,123.0 ha 

4. Selection of acacia species suitable for Dipterocarpus soil 
Acacia hybrid is the most suitable and effective crop compared to 2 species of Acacia, Melaleuca and 

Acacia. The following indicators are available: Acacia hybrid has the highest survival rate (76.88%), 
followed by Acacia Melaleuca leaf (71.77%) and the lowest is mangium (52.85%); Acacia hybrid grows best 
with D1.3 = 11.2 cm; Hvn = 12.6 m; Dt = 1.6 m; V = 0.0689 m3; Next is Acacia mangium and the lowest is 
Acacia auriculiformis. Acacia hybrid is the largest biomass species, followed by A. mangium and A. 
auriculiformis. Acacia hybrid had the highest carbon stock (102.8 tons / ha), followed by mangium (75.3 
tons / ha) and the lowest was A. auriculiformis (57.3 tons / ha). The amount of CO2 absorbed in hybrid 
acacia is 377.2 tons / ha; Acacia auriculiformis is 210.5 tons / ha and A. mangium is 276.3 tons / ha. The 
economic value from CO2e was VND 82,342,532 / ha, Acacia auriculiformis was 45,945,279 VND / ha and 
Acacia auriculata was VND 60,323,432 / ha.  

5. Selection of suitable soil for plantation of acacia hybrid 

Acacia plantation on gray soil developed on sand and granite (Xa) with a thickness of more than 75cm 
(Type 1) was more suitable and effective than acacia hybrid plantation on thin layer under 75cm (type 2) 
Diameter of stem (D1.3); Height tops (Hvn); Canopy diameter (Dt); Volume of plants (V); Fresh biomass 
(Pt); Dry biomass (Pk); Carbon (Mc); The amount of CO2 (Mco2) and estimate of the amount of money 
collected from the CO2 source shows that all of the indicators in the land type 1 are significantly larger, with 
a total score of 46 points, 23 points higher than the land type 2. Hence, it has been possible to select and 
identify forest planted on gray soils grown on sandstone and granite (Xa) with a thickness of more than 75cm 
(type 1), which the plantation of acacia in Ea Supap, Dak Lak province is the most effecient. 

6. Selection of the varieties of acacia hybrids grown on gray soil grown on sand and granite (Xa) 
layer thickness of over 75cm (type 1)  

Two types of acacia of BV10 and BV71 are suitable and more effective than 6 other varieties of 
BV16, BV32, BV33, KL2, KL20, and TA3. They are grown on gray soils grown on sandstone and granite. 
75cm (type 1) shows the norms: With volume: BV10 series reaches (0.0848 m3 / tree), BV71 series (0.0840 
m3 / tree). With fresh biomass: BV10 line reached 165.7 tons / ha, BV71 line reached 211.0 tons / ha. With 
dry biomass: The BV10 line reached 86.6 tons / ha, BV71 line reached 115.1 tons / ha. With the ability to 
absorb carbon: BV10 series reached 158.9 tons / ha, BV71 lineage was 211.3 tons / ha. The value of the CO2 
line of BV10 was 34,696,832 VND / ha, BV71 generated was 46,123,554 VND / ha. 
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7.  Selection of hybrids grown on gray soil grown on sandstone and granite (thin) layer less than 
75cm (type 2)  

BV10 acacia hybrid are suitable and effective than 7 the acacia varieties of BV16, BV32, BV71, 
BV33, KL2, KL20 and TA3. They are grown on gray soils grown on sandstone and granite (thin) below 
75cm. type 2) shows the following criteria: With a total volume of 0.0361 m3 / tree, fresh biomass reached 
105.2 tons / ha, dry biomass reached 52.9 tons / ha and cumulative carbon Reaching 26.5 tons / ha and the 
amount of CO2 accumulated was 97.1 tons / ha. The value of CO2 from BV2 is VND 21,199,972 / ha.  

SHORT-COMINGS 
Due to limited time and resources, the thesis has not fully evaluated Dak Lak's land and Dipterocarp 

forest land status. It has not assessed planted forest land types, land allocation and other dipterocarp forests. 
Five carbon pools have not been fully evaluated yet. 
Acacia plantations and experimental models inherit so limited in many aspects such as sampling, 

cutting down ... 
RECOMMENDATIONS 
- Acacia hybrid is a well-developed plant on the soil condition of Dak Lak province. Therefore, there 

should be a detailed plan and plan to put Acacia hybrid in dipterocarp forest so as to improve protection 
effectiveness, improve and protect habitat, mitigate climate change, contribute to Improve the economic life 
of forest planters in Dak Lak province. 

- It is recommended to develop Acacia hybrid forest on the gray soil growing on sand and 
granite (Xa) with thickness of over 75cm, the gray soil growing on sandstone and granite (Xa) thin 
layer less than 75cm should be planted with agricultural crops Short days and planted forests for 
protection and landscaping purposes. Should develop Acacia hybrid forest on the gray soil growing 
on sandstone and granite (Xa) layer thickness of over 75cm, the gray soil growing on sand and 
sand. Granite (Xa) thin layer less than 75cm should plant short-term agricultural crops and plant 
forests for protection and landscape purposes. 

- Organizations and individuals involved in acacia hybrid breeding and planting activities on Dak 
Lak's Dipterocarp Forests need to capture timely results of this topic for their application in production. 
Especially, the use of seed sources from the BV10 and BV71 elite lines has been selected for development 
and production. 

- In order to determine the type of site, acacia species suitable for highlands in the Central Highlands 
there should be further researches on site types and new acacia hybrid lines with later seed sources. 

- It can be seen from the results that acacia hybrid, suitable site type and elite acacia hybrid have been 
identified. It is suggested that Forest production facilities applied the results into production. 

- Continue to conduct research on Acacia carbon stocks in other areas to develop afforestation in a 
reasonable way. 

- Continue to research on biomass and carbon stocks of acacia plantations at different ages to 
understand the correlative law of CO2 absorption by age. 
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