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Họ và tên NCS: Hoàng Bích Thủy 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình 

sản xuất cao su tiểu điền tại quảng bình 

Chuyãn ngaình: Khoa học cây trồng 

Mã số: 62.62.01.10 

Người hướng dẫn khoa học 

1. PGS.TS. TRẦN THỊ THU HÀ 

2. PGS. TS. NGUYỄN MINH HIẾU 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

 

*  Những đóng góp mới của luận án 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được công thức trồng xen thích hợp cho cao su giai 

đoạn KTCB: công thức trồng xen cây lạc trung bình chu vi thân đều đạt cao hơn Quy 

chuẩn Việt Nam, dao động 26,34 - 28,15 cm (QCVN đạt, 26 cm), cho thấy trồng xen 

không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển của cây cao su. 

 Kết quả nghiên cứu đã xác định được lượng chất giữ ẩm phù hợp với từng 

vùng sinh thái, cụ thể: ở mức bón 20g/gốc PMAS-1 cho độ dày vỏ cao, đạt 5,25 mm 

(ở Bố Trạch) và đạt 5,41 mm (ở Lệ Thủy) có thể sớm đưa vào khai thác. 

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được RRIM 600 là giống có mức độ nhiễm bệnh thấp 

hơn so với RRIV 4 và GT 1 khi lây nhiễm nhân tạo bằng phương pháp áp thạch và 

dịch bào tử.  

 

* Novel contribution of thesis  

Identifying suitable the treatment for intercropping with rubber tree at basic 

phase is ground nut and the intercropping with groundnut has no effect on growth and 

development of rubber tree.  

 Identifying the suitable application dose of PMAS-1 superabsorbent polymer is 

20g/tree. 

Identifying the RRIM 600 rubber cultivar has resistance ability against leaf fall 

disease Corynespora in comparison with RRIV 4 and GT 1 in vivo condition of 

artificial inoculum.  

 


