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Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ 

trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời 

gian từ khi bắt đầu học tập ở trường Đại học Nông Lâm Huế đến nay, tôi đã có rất 

nhiều những kỷ niệm và nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô 

giáo, gia đình và bạn bè.  

Khi tôi làm luận văn thạc sĩ, nghiên cứu về sinh trưởng phát triển của cây cao 

su trên mảnh đất Quảng Bình, thầy giáo PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu là người trực 

tiếp hướng dẫn tôi, thầy cũng là người con đất Quảng Bình nên rất tâm huyết với cây 

cao su quê mình, chính sự say mê nghiên cứu của thầy với cây cao su đã tạo động lực 

cho tôi bước tiếp con đường nghiên cứu mà bản thân còn dang dỡ, tôi quyết định làm 

tiếp nghiên cứu sinh để cùng thầy nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật giúp nông hộ 

trồng cao su tạo thêm thu nhập giai đoạn KTCB khi mà cây cao su chưa thu được lợi, 

tuy nhiên vào phút cuối cùng để bảo vệ đầu vào của nghiên cứu sinh, tôi được thầy 

thông báo là sẽ chuyển giáo viên hướng dẫn 1, nói thật, tôi cảm thấy có một chút 

hoang mang và lo lắng, khi gặp cô PGS. TS. Trần Thị Thu Hà là người sẽ sát cánh và 

hướng dẫn tôi sau này, tôi rất lo lắng vì mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô nhưng 

qua bạn bè, anh chị khóa trên, tôi biết cô rất giỏi và cũng rất nghiêm khắc. Nhưng qua 

quá trình làm việc trao đổi và nghiên cứu với cô, tôi cảm thấy cô rất vui tính và gần 

gũi, tôi thấy tôi là người may mắn vì được cô hướng dẫn, cô làm việc nguyên tắc và 

khoa học, là một giáo viên năng động và đam mê nghiên cứu, tôi học hỏi được rất 

nhiều từ cô, từ cách viết bài báo, nhận xét kết quả nghiên cứu, cách trình bày báo cáo 

khoa học, … Tuy nhiên, con đường nghiên cứu không phải khi nào cũng bằng phẳng, 

tôi có Quyết định công nhận NCS của đại học Huế vào tháng 12/2012, khi tôi tiến 

hành nội dung thứ nhất trong luận án là điều tra tình hình sản xuất cao su nông hộ thì 
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chặt phá cao su để trồng rừng kinh tế, cao su không còn là “vàng trắng” và người dân 

không còn mặn mà với cây cao su nữa, tôi như đứng giữa ngã ba đường, nên tiếp tục 

hay từ bỏ? đó là câu hỏi mà hàng đêm cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng với sự động 

viên của thầy cô giáo hướng dẫn, sự khích lệ của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè tôi 

đã tiếp tục nghiên cứu các nội dung còn lại trong luận án.   

Để hoàn thành luận án này, tôi xin cám ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ và sự hỗ trợ 

quý báu của các thầy cô, các anh chị, bà con nông dân, các em học sinh, sinh viên, các 

bạn đồng nghiệp và gia đình tôi.  
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TS Trần Thị Thu Hà và thầy giáo PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu, hai thầy cô đã hướng 

dẫn, động viên giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án này. Những nhận 

xét và đánh giá của thầy cô, đặc biệt là những gợi ý về hướng giải quyết vấn đề trong 

suốt quá trình nghiên cứu, thực sự là những bài học vô cùng quý giá đối với tôi.  

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Đại học Huế, Lãnh đạo 

trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, Phòng Đào tạo sau Đại học, quý thầy cô 

giáo của Khoa Nông học; UBND huyện Bố Trạch, UBND huyện Lệ Thủy, Thị trấn 

Nông trường Việt Trung, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Quảng Bình, Trung tâm Điều tra và thiết kế Nông Lâm nghiệp Quảng Bình, 

các nông hộ trồng cây cao su ở Nông trường Việt Trung, Nông trường Lệ Ninh và đặc 

biệt là bạn bè đồng nghiệp gần xa đã giúp đỡ, góp ý và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho 

tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án.  

Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu và tập thể giáo viên, học sinh của Khoa Nông 

Lâm Ngư - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình, nơi tôi đang 

công tác, những đồng nghiệp đã chia sẻ, động viên, học sinh các lớp Kiểm lâm, Lâm 

sinh cùng tham gia làm thí nghiệm và giúp đỡ để tôi hoàn thành luận án này.  

Cuối cùng, xin cảm ơn bố mẹ, gia đình em trai và chồng tôi cùng các thành viên 

trong gia đình tôi, đã động viên và hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt thời gian, hy sinh về vật 
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MỞ ĐẦU 

      

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cây cao su (Heave brasiliensis Muel. Arg) thuộc họ Thầu dầu (Euphobiaceae) 

là cây đa mục đích, có vai trò rất lớn về mặt kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và an 

ninh quốc phòng. Cây cao su có rất nhiều giá trị và thuộc nhóm cây dễ trồng, dễ chăm 

sóc, chu kỳ kinh doanh dài, cho khai thác liên tục nhiều năm (trên 20 năm), các sản 

phẩm từ cây cao su đều được sử dụng trong cuộc sống, đặc biệt giá trị và hiệu quả kinh 

tế đem lại của cây cao su cao hơn hẳn các cây lâm nghiệp khác. 

Mủ cao su có giá trị kinh tế cao và trở thành 1 trong 4 nguyên liệu chính của 

ngành Công nghiệp thế giới (đứng sau gang thép, than đá và dầu mỏ). Cao su là loại 

cây có tương lai phát triển đầy khởi sắc cùng với tương lai phát triển của các ngành 

Công nghiệp hùng mạnh trên thế giới. Thị trường cao su toàn cầu có nhiều triển vọng 

theo đà phát triển kinh tế - xã hội của thế giới. Trong đó, cao su phục vụ cho ngành 

vận tải chiếm 70% sản lượng cao su thế giới. Tiêu thụ cao su tăng mạnh vào năm 2010 

(8,6%) và giảm xuống (4,6%) năm 2011, tăng (6,2%) vào năm 2012 và đến năm 2015 

tổng nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới đạt 29,1 triệu tấn và tăng lên 30,3 triệu tấn năm 

2016 (ANRPC, 2016) [44]. 

Theo ANRPC (2015) [43], khu vực châu Á chiếm khoảng 93% sản lượng cao 

su tự nhiên thế giới và Thái Lan là quốc gia sản xuất cao su lớn nhất, tiếp theo là 

Indonesia và Việt Nam. Một số quốc gia sản xuất lớn khác trong khu vực bao gồm Ấn 

Độ, Trung Quốc và Malaysia. Trung Quốc là nhà tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất, sau 

đó tới Ấn Độ và Hoa Kỳ. Sự gia tăng tiêu thụ lốp xe và sản phẩm cao su công nghiệp 

được kỳ vọng sẽ đẩy cầu cao su trên thị trường thế giới. 

Việt Nam, cây cao su là cây công nghiệp chủ lực, một trong mười mặt hàng 

xuất khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay. Theo Tập đoàn Cao su Việt Nam (2015) [78], 

diện tích cao su ở nước ta ngày càng tăng, năm 2000 cả nước đạt 412,0 nghìn ha, đến 

năm 2015 đạt 981.000 ha, tăng gấp đôi so với năm 2000. Việt Nam đứng thứ 1 thế giới 

về năng suất (1.695 kg/ha), thứ 5 về sản lượng (1.017.000 tấn) và thứ 4 thế giới về 

xuất khẩu (1,14 triệu tấn) (ANRPC, 2015) [43]. 

Quảng Bình là tỉnh có quỹ đất tương đối lớn, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù 

hợp với quá trình sinh trưởng phát triển của cây cao su. Năm 2016, toàn tỉnh có tổng 

diện tích 15.280 ha, phân bố chủ yếu ở các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, 

Minh Hóa,… (Niên giám thống kê Quảng Bình, 2016) [66]. Mặt khác, Quảng Bình với 

tiềm năng, lợi thế về lao động tại chỗ, cùng với việc lồng ghép nhiều Chương trình, Dự 

án kịp thời, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận 

chuyển, xây dựng các cơ sở chế biến và xuất khẩu mủ cao su. Sự phát triển cây cao su 
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tiểu điền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết 

việc làm, định canh định cư đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc 

thiểu số và đây cũng là cơ sở để thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu 

nhập, cải thiện đời sống, tạo cơ hội để người dân vượt khó vươn lên làm giàu trong sản 

xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cây cao su phát triển nhanh về số lượng nhưng chưa bảo 

đảm về chất lượng, phần lớn diện tích trồng cao su manh mún tự phát thiếu quy hoạch, 

cơ cấu giống chậm đổi mới, việc áp dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ, sự hỗ trợ 

vốn cho phát triển cây cao su tiểu điền còn hạn chế, còn gặp rất nhiều khó khăn về 

thiên tai bão lũ, hạn hạn, thêm vào đó thời tiết biến đổi bất thường và dịch bệnh 

thường xuyên xảy ra.   

Xuất phát từ những vấn đề trên chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu các 

biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại 

Quảng Bình.                              

2. Mục tiêu đề tài 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất cao su nông hộ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình để tìm ra những tiềm năng, ưu thế và những mặt hạn chế trong quá 

trình phát triển cao su tiểu điền, từ đó đưa ra các biện pháp kỹ thuật nhằm nhằm hoàn 

thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền bền vững trong thời gian tới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được hiện trạng canh tác sản xuất cao su nông hộ tại Quảng Bình. 

- Chọn được công thức trồng xen trên vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 

phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Quảng Bình. 

- Xác định được công thức bón chất giữ ẩm PMAS-1 cho cao su kiến thiết cơ 

bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Khảo sát bệnh rụng lá Corynespora trên cao su và đánh giá được khả năng 

kháng bệnh rụng lá Corynespora trên một số giống cao su trong điều kiện in vivo.  

- Xây dựng được quy trình sản xuất cao su tiểu điền phù hợp với điều kiện sinh 

thái của Quảng Bình trong thời gian tới. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Làm căn cứ khoa học để nghiên cứu sâu từng biện pháp kỹ thuật riêng biệt 

trên cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản. 
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- Là cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong quy trình 

phát triển cây cao su tiểu điền ở giai đoạn KTCB. 

- Là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật chung cho cây cao su giai 

đoạn kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Xác định được các công thức trồng xen giai đoạn KTCB mang lại hiệu quả 

kinh tế mà vẫn bảo đảm được sinh trưởng phát triển của cây cao su.    

- Xác định được lượng chất giữ ẩm phù hợp bón cho cao su giai đoạn KTCB. 

- Xác định được một số giống kháng bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su. 

- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật ở giai đoạn kiến thiết cơ bản giúp cây cao 

su tiểu điền phát triển bền vững trong thời gian tới. 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Đề tài tập trung nghiên cứu về các loại cây trồng xen (Dưa hấu, cây ngô, cây 

lạc), liều lượng chất giữ ẩm PMAS-1 (0g, 10g, 20g và 30g), xác định được một số 

giống kháng bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su giai đoạn KTCB và hỗ trợ cho 

công tác quản lý bệnh rụng lá Corynespora trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Các thí nghiệm về các loại cây trồng xen, liều lượng chất giữ ẩm PMAS-1 được 

thực hiện tại huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong năm 2014 và 2015. 

Xác định một số giống kháng bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su giai 

đoạn KTCB tại Quảng Bình được tiến hành tại Khoa Nông học, trường Đại học Nông 

lâm Huế năm 2016. 

5. 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.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Cơ sở lý luận của các vấn đề nghiên cứu  

1.1.1. Khái niệm và vai trò của cao su tiểu điền 

1.1.1.1. Khái niệm cao su tiểu điền 

 Trong ngành cao su Việt Nam và trên thế giới có nhiều hình thức trồng cao su 

khác nhau. Xét trên quy mô diện tích thì cao su “đại điền” và cao su “tiểu điền”, cao su 

đại điền là cao su có quy mô diện tích lớn, tập trung chủ yếu ở các công ty, các doanh 

nghiệp, các nông trường, … có diện tích vài trăm đến vài chục ngàn ha, còn cao su tiểu 

điền là cao su có quy mô diện tích nhỏ, phân tán từ một đến vài chục ha, được trồng 

chủ yếu ở các hộ nông dân. 

 Cao su tiểu điền là vườn cao su thuộc sở hữu của nông dân, do nông dân tự bỏ 

vốn ra đầu tư hoặc do các tổ chức cho nông dân vay vốn phát triển cao su nhân dân. 

 Đặc điểm của cao su tiểu điền 

 Hộ cao su tiểu điền mang đầy đủ các đặc điểm cơ bản của một nông hộ, ngoài 

ra cây cso su là cây công nghiệp lâu năm, sản phẩm là hàng hóa 100% nên còn mang 

một số đặc trưng khác như sau: 

 - Mục đích của cao su tiểu điền là sản xuất hàng hóa với quy mô tương đối lớn. 

 - Mức độ tập trung và chuyên môn hóa các điều kiện và yếu tố sản xuất cao hơn 

so với các nông hộ khác, thể hiện ở quy mô đất đai, lao động và giá trị hàng hóa do 

cao su không thể sản xuất được với quy mô quá nhỏ và phân tán. 

 - Cao su là cây kinh tế - kỹ thuật, vì vậy đòi hỏi chủ hộ phải luôn học hỏi để 

nâng cao trình độ về kỹ thuật chăm sóc và khai thác cao su, sử dụng lao động có kỹ 

thuật của gia đình và lao động kỹ thuật thuê ngoài để sản xuất. 

 - Quy mô diện tích tương đối lớn, tài sản của các hộ cao su tiểu điền chủ yếu là 

các vườn cây cao su, được phân bố trên một vùng rộng lớn, bị ảnh hưởng nhiều bởi 

điều kiện thời tiết, khí hậu nên tính rủi ro cao. 

1.1.1.2. Vai trò của cao su tiểu điền 

* Đối với phát triển kinh tế 

 Cây cao su là cây đa mục đích, trong đó: 

 Mủ cao su: Là sản phẩm chủ yếu của cây cao su với các đặc tính hơn hẳn cao su 

tổng hợp về độ co giãn, độ đàn hồi cao, chống nứt, chống lạnh tốt, ít phát nhiệt khi cọ 

xát và dễ sơ luyện… Mủ cao su là nguyên liệu quan trọng cần thiết trong công nghệ 

chế biến ra các sản phẩm không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của con người. 

Các sản phẩm cao su có thể được chia thành các loại chủ yếu như: 
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 + Vỏ ruột xe: Mủ cao su là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra các loại vỏ, ruột 

xe các loại, từ xe đạp cho đến vỏ ô tô, máy bay, … Ngành công nghiệp này sử dụng 

khoảng 70% lượng cao su thiên nhiên sản xuất trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam 

mủ cao su để sản xuất ra các sản phẩm này còn khá khiêm tốn. 

 + Các sản phẩm thông dụng: Như ống nước, giày dép, vải không thấm nước, 

dụng cụ gia đình, y tế, thể dục thể thao, đồ chơi trẻ em, … 

 + Các sản phẩm nệm chống xốc, các sản phẩm cao su xốp như: Gối nệm cầu, 

gối nệm nhà chống động đất, nệm, găng tay, thuyền cao su, … 

 * Đối với tạo việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động 

 Việc trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su đòi hỏi một lượng lao động khá 

lớn (bình quân 1 lao động/2-3 ha) và ổn định lâu dài suốt 25-30 năm, nên với diện tích 

cao su trung bình và lớn, một số lượng người lao động sẽ có việc làm thường xuyên và 

ổn định trong một thời gian dài. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn cao su Việt Nam 

(2015) [80], cao su nông hộ tăng mạnh và hiện nay chiếm trên 50% tổng diện tích. Tuy 

nhiên, trong điều kiện ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn như giá cao su ở mức thấp, 

chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, khô hạn kéo dài và mưa nhiều trong giai đoạn 

khai thác cao điểm nhưng Tập đoàn cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016, 

doanh thu vượt 14% so với kế hoạch và lợi nhuận vượt trên 50% kế hoạch, giải quyết 

việc làm cho hơn 90.000 lao động, trong đó có hơn 26.300 lao động là người dân tộc: 

26.292 người (chiếm 28,6%) với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng, là mức 

thu nhập khá tốt đối với khu vực nông thôn, giúp người lao động có thu nhập ổn định, 

vượt qua đói nghèo vươn lên khá, giàu.  

 * Đối với việc thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa 

 Phát triển cao su góp phần phát triển cả hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, 

đường, trường học, bệnh viện, cơ sở dịch vụ, chế biến, … đặc biệt là nhà ở cho người 

lao động luôn luôn được phát triển song song với cùng với việc phát triển các vườn 

cây cao su. 

 Cũng từ thực tế những năm qua, sự phát triển vùng chuyên canh cao su luôn 

gắn liền với sự hình thành và phát triển các khu vực dân cư mới và khu vực hành chính 

địa phương, với ý nghĩa đó sự phát triển cây cao su không những chỉ có vai trò về mặt 

kinh tế, xã hội mà còn góp phần đắc lực trong việc thực hiện các nội dung về CNH - 

HĐH, đồng thời phát triển cây cao su ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh dọc theo 

biên giới giáp với Campuchia, Lào cũng như dự án đầu tư cao su ở nước bạn Lào và 

Campuchia còn có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia trong 

bối cảnh hiện nay. 
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 Tóm lại, cây cao su đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. 

Việc phát triển cây cao su sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người trồng cũng như lợi ích 

chung của toàn xã hội. Phát triển cây cao su sẽ góp phần CNH-HĐH nông nghiệp và 

nông thôn trong giai đoạn hiện nay. 

1.1.2. Vai trò của cây trồng xen đối với cao su  

Ngoài sản phẩm mủ, gỗ cao su cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp ở giai 

đoạn kinh doanh, thì ở giai đoạn KTCB có thể thu được nguồn lợi từ các cây trồng xen 

giữa các hàng cao su như các loại hoa màu (đậu tương, đậu lạc, dưa hấu,…), cây lương 

thực, cỏ chăn nuôi và có thể nuôi ong lấy mật từ hoa, cuống lá cao su non (Tổng công ty 

Cao su Việt Nam, 1997) [81].  

Đối với vườn cao su trong thời kỳ KTCB (2 - 3 năm đầu) do cây còn nhỏ và 

khoảng trống giữa các hàng cao su tương đối rộng (6 - 7 m) cho nên có thể tận dụng 

khoảng trống giữa các hàng để trồng xen các cây lương thực ngắn ngày nhằm tạo thêm 

một phần thu nhập cho người trồng cao su, che phủ đất, tiết kiệm chi phí làm cỏ và cải 

tạo bồi dưỡng độ phì của đất (đối với cây họ Đậu). Trong trường hợp khoảng cách 

trồng cao su được nới rộng đến 17 - 20 m (trồng cây hàng kép) có thể trồng xen các 

cây dài ngày như cây ăn trái, cà phê hoặc các cây ngắn ngày như mía, dứa, dâu tằm 

trong suốt cả chu kỳ kinh tế của cây cao su (Nguyễn Tử Siêm và cs, 1999) [72]. 

Việc trồng xen tạo ra thu nhập phụ thêm cho các nông hộ tiểu điền hoặc đơn vị 

nông trường cao su thuộc quản lý Nhà nước trong khi cao su giai đoạn KTCB còn 

chưa thu hoạch được. Ngoài ra, việc trồng xen còn tạo ra một vài hiệu quả khác nhau 

đối với từng loại cây, ví dụ như: Cây họ đậu: cải tạo đất do có các nốt sần ở rễ chứa vi 

khuẩn cố định đạm (Rhizobium), tạo được nguồn phân cho cây cao su. Các loài cây tạo 

thảm phủ: che phủ mặt đất hạn chế tác động của sức nóng từ ánh sáng mặt trời thường 

làm bay hơi các chất dinh dưỡng trong lớp đất mặt, giảm được rửa trôi, giữ ẩm và 

chống xói mòn đất khá hiệu quả (Bùi Đức Anh, 2008) [1].  

Nghiên cứu trồng xen các loại cây họ đậu trong vườn cao su KTCB đã cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng của đất, làm giảm đáng kể lượng phân bón trong năm mà không 

làm giảm khả năng sinh trưởng và năng suất sau này của cây cao su (RRIM, 1992) 

[162]. Vai trò của cây che phủ có tác dụng đến sự tăng trưởng và năng suất của cây 

cao su. Lượng thân, lá trả lại trên đất đã tăng đáng kể các chất dinh dưỡng, đặc biệt là 

nitơ (Jalil bin Haji Yusoff, 1998) [137]. Cây họ đậu được trồng xen với cao su trung 

bình đạt 150 - 200 kg/ha mỗi năm trong một khoảng thời gian 5 năm (Broughton, 

1977) [112]. Lượng dinh dưỡng mà cây họ đậu để lại trong đất đã làm giảm đáng kể 

lượng bón đạm khoảng 152 kg N/ha (Bùi Đức Anh, 2008) [1]. Khi sử dụng cây đậu 

xanh, đậu tương, lạc trong vườn cao su cho thấy lượng nitơ được cố định từ 50 - 80% 

tổng số nitơ được cố định bởi các vi khuẩn (Tisdale và Nelson, 1975) [172]. 
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1.1.3. Vai trò của chất giữ ẩm đối với cây trồng 

Chất giữ ẩm là những chất polymer có trọng lượng phân tử cao, có khả năng 

trương nở khi gặp nước nên có thể giữ được lượng nước lớn, không độc hại và dễ bị 

phân hủy sinh học. Vì vậy, chất giữ ẩm được dùng trong nông nghiệp để giữ ẩm cho 

những vùng đất khô hạn, đất cát hoặc trên đồi núi, nơi nước dễ trôi đi, cung cấp dần 

nước cho cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển, giúp giảm thiểu áp lực về 

nước cho cây trong điều kiện khô hạn, giảm lượng nước tưới. Ngoài ra, chất giữ ẩm 

còn có khả năng hút các chất dinh dưỡng khi bón phân và nhả dần ra cho cây trồng hấp 

thụ, hạn chế thất thoát chất dinh dưỡng khi trời mưa, giúp tiết kiệm phân bón, làm tăng 

năng suất, giảm ảnh hưởng tới môi trường. 

Nông nghiệp nước ta cũng đã từng đối mặt với tình hình thiếu nước nghiêm 

trọng, nhất là vào thời gian các tháng mùa khô, ít mưa. Chẳng hạn, vào những tháng 

mùa khô năm 1997 - 1998, hạn hán xảy ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, 

các tỉnh Miền Trung, Trung du và vùng núi Phía Bắc. Thiệt hại do thiếu nước cho cây 

trồng lên tới trên 5000 tỷ đồng. Riêng ở Tây Nguyên 12.000 ha cà phê bị mất trắng do 

thiếu nước tưới gây thiệt hại khoảng 3500 tỷ đồng. Còn ở những nơi khác, số tiền hỗ 

trợ cho việc chống hạn lên tới nhiều tỷ đồng (Mai Tuyên và cs, 2000)[104]. 

Theo dự báo, tình hình khô hạn thiếu nước sẽ là hiện tượng kéo dài và ngày 

càng trầm trọng trong thế kỷ tới ở nhiều vùng trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. 

Để đối phó với tình hình thiếu nước tưới cho cây trồng, trên thế giới đã đưa ra 

nhiều giải pháp. Về mặt hoá học, một trong những giải pháp có hiệu quả cao là áp 

dụng hợp chất polymer giữ ẩm có khả năng dự trữ nước để cung cấp cho nhu cầu sống 

và phát triển của cây trồng. Đó là những polymer có trọng lượng phân tử cao, không 

độc hại, dễ bị phân hủy sinh học trong đất, có thể giữ được lượng nước lớn và cung 

cấp dần dần cho cây trồng trong quá trình phát triển của thực vật (Trần Thị Thùy 

Trinh, 2007) [95]. 

Việc giữ nước cho cây trồng vào mùa khô hạn là rất cần thiết, trong những năm 

gần đây, các kết quả nghiên cứu và sử dụng đã khẳng định hạt polymer giữ ẩm đã đem 

lại nhiều lợi ích khi sử dụng ví dụ như làm giảm tỷ lệ chết của thực vật gần 95% do 

thiếu nước, giảm sự chăm sóc thực vật đến 50% và vụ mùa sau sẽ thu hoạch trước thời 

hạn 15-20% (Nguyễn Thanh Tùng, 2011) [102]. Hạt polymer giữ ẩm có khả năng giữ 

nước và cải tạo đất giúp cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng lên đáng kể và giảm 

lượng nước tưới rõ rệt. 



8 

 

 

Trong quá trình cây sinh trưởng và phát triển, hạt polymer giữ ẩm sẽ nhả nước 

ra và hòa tan cùng với các chất dinh dưỡng, từ đó rễ cây dễ dàng hấp thụ nước và các 

chất dinh dưỡng. Nhờ vậy, không cần phải tưới nước thường xuyên mà cây trồng vẫn 

phát triển bình thường. 

- Giữ ẩm và cải tạo đất. 

- Sử dụng chất giữ ẩm như chất phụ gia trong việc trồng cây trong chậu. 

- Cần chuyển cây trồng đi xa. 

- Sử dụng chất giữ ẩm như một lớp giữ ẩm và làm ẩm cho đất. 

- Sử dụng chất giữ ẩm cho sản phẩm theo mùa vụ. 

Cải thiện đất trồng (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 2004) [80]. 

Đối với đất chứa sét nặng, sự phát triển của cây trồng có thể bị hạn chế bởi 

thiếu Oxy, thừa CO2, hoặc nhiều nước, khi sử dụng hạt polymer giữ ẩm làm cho đất có 

cấu trúc nhẹ giúp lưu thông và duy trì mực nước thích hợp. 

Đối với đất nặng, các hạt polymer giữ ẩm sẽ trương nở lên làm gãy một phần 

cấu trúc đất, làm tăng quá trình lưu thông và thoát nước. 

Đối với đất cát, hạt polymer giữ ẩm làm cho khả năng giữ nước của đất tăng 

nhưng cũng có thể trương nở lên cực đại để thoát nước một cách nhanh chóng. Sự có 

mặt của hạt polymer giữ ẩm còn giúp cho đất cát kết dính lại với nhau, nhưng không 

tạo sự ứ đọng nước.  

Đối với các loại đất bạc màu, ít chất bùn, chất dinh dưỡng và khả năng giữ ẩm 

kém như các loại đất của bãi thải. Khi bón chất giữ ẩm sẽ giúp đất tăng độ phì, lưu giữ 

phân bón và giữ nước, tăng số vi sinh vật sống, cải thiện tính chất của đất giúp cây 

trồng sống và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt. 

Giữ ẩm cho đất bằng chất giữ ẩm chống hạn (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 

2004) [80] giúp cải thiện: 

- Cây chậm phát triển và khả năng giữ nước trong đất kém. 

- Mất nhiều chi phí, thời gian và công sức cho việc tưới cây mà năng suất cây 

trồng không cao. 

Khi sử dụng chất giữ ẩm, cây trồng phát triển tốt hơn, năng suất cao hơn và 

không mất nhiều thời gian chăm sóc cây trồng. 

 Tóm lại, chất giữ ẩm giúp nông dân tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lượng 

nước, tần suất tưới tiêu và phân bón. Chất giữ ẩm có thể dùng cho cây lâu năm, cây 

ngắn ngày, cây dài ngày và cây cảnh. 
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1.2. Cơ sở thực tiễn của các vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Khái quát chung về cao su tiểu điền 

1.2.1.1. Hiện trạng phát triển cao su tiểu điền trên thế giới 

Trên thế giới, hình thức sản xuất cao su tùy từng quốc gia, có nơi trồng cao su 

trên diện tích rộng từ 500 - 10.000 ha, hoặc lớn hơn nữa gọi là cao su đại điền, có nơi 

trồng cao su trên diện tích hẹp 1,0 - 2,0 ha với quy mô nhỏ gọi là cao su tiểu điền 

(nông hộ), nhưng trên phạm vi thế giới thì cao su nông hộ là thành phần quan trọng 

chiếm khoảng 80 - 90% tổng diện tích cao su. Riêng ở Mêhicô, Nigeria, Cameroon, 

Campuchia và Trung Quốc, thành phần cao su nông hộ chiếm tỷ lệ không đáng kể 

(khoảng 3 - 5%) hoặc kém hơn nữa (Nguyễn Khoa Chi, 1996) [13]. Sản lượng cao su 

tiểu điền và cao su đại điền trên thế giới qua các năm được thể hiện ở bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Sản lượng cao su giữa hai thành phần đại điền và tiểu điền 

ĐVT: 1000 (tấn) 

Năm Tổng Đại điền Tiểu điền (%) tiểu điền 

2010 10.370 3507,14 6862,86 66,18 

2011 10.970 3702,37 7267,63 66,25 

2012 11.400 3596,70 7803,30 68,45 

2013 12.040 3597,56 8442,44 70,12 

2014 12.270 3612,29 8657,71 70,56 

2015 11.180 3614,49 7565,51 67,67 

2016 11.970 4138,03 7831,97 65,43 

 Nguồn: Rubber statistical buletin, 2016 [156] 
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Hình 1.1. Sản lượng cao su tiểu điền và đại điền trên thế giới qua các năm 

Về sản lượng cao su tiểu điền trên thế giới (bảng 1.1), năm 2016 đạt 7.831,97 

nghìn tấn, tăng 969,11 nghìn tấn so với năm 2010. Trong khi đó sản lượng của cao su 

đại điền năm 2016 chỉ đạt 4.138,03 nghìn tấn, chỉ tăng 630,89 nghìn tấn so với năm 

2010. Như vậy, sản lượng cao su tiểu điền luôn cao hơn cao su đại điền và chiếm 

khoảng trên 65% tổng sản lượng cao su thiên nhiên trên thế giới.    



10 

 

 

Về năng suất, nhìn chung trên thế giới năng suất của cao su tiểu điền thấp hơn 

so với đại điền, thể hiện ở bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Năng suất cao su đại điền và tiểu điền trên thế giới qua các năm 

ĐVT: kg/ha 

Năm 1995 2001 2007 2009 2011 2013 2015 2016 

Tiểu điền 580 795 1.451 1.546 1.650 1.614 1.606 1.635 

Đại điền 1.300 1.532 1.752 1.778 1.835 1.810 1.790 1.800 

TB 940,0 1163,5 1601,5 1662,0 1742,5 1712,0 1698,0 1717,5 

Nguồn: Rubber statistical buletin, 2016 [157] 
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Hình 1.2. Năng suất cao su đại điền và tiểu điền thế giới qua các năm 

Bảng 1.2 và hình 1.2 cho thấy: Cao su đại điền có năng suất tương đối cao hơn 

cao su tiểu điền và tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2011, năng suất tiểu điền đạt 

1.650 kg/ha cao hơn so với năm 1995 là 802,5 kg/ha. Đến năm 2013, giá cao su xuống 

thấp do dư thừa nguồn cung và khủng hoảng kinh tế của thế giới, năng suất cao su tiểu 

điền đạt 1.614 kg/ha và tiếp tục giảm xuống 1.606 kg/ha trong năm 2015. Đến năm 

2016, ngành cao su thế giới bắt đầu khởi sắc, năng suất cao su tiểu điền đạt 1.635 kg/ha 

và cao hơn so với năm 2015 (29 kg/ha). Trong khi đó, năng suất cao su đại điền đạt cao 

kỷ lục 1.835 kg/ha (vào năm 2011) và giảm xuống còn 1.750 kg/ha (vào năm 2015) và 

tiếp tục tăng 1.800 kg/ha (vào năm 2016). 

Nguyên nhân có sự khác biệt lớn về năng suất của hai thành phần sản xuất cao 

su là do quy mô đầu tư sản xuất ở các nông hộ gặp các hạn chế sau:   

- Đa số các nông hộ có vườn cao su nhỏ hơn 2 ha. Để có thu nhập họ phải cạo 

mủ hàng ngày với nhịp độ cạo rất cao (không có ngày nghỉ cạo). Với chế độ cạo này, 

mặt cạo bị hư hỏng rất nhiều, mức độ nhiễm bệnh khô miệng cạo rất nặng, dẫn đến 

năng suất vườn cây thấp.   
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- Phần lớn vườn cao su tiểu điền có tỷ lệ lẫn giống cao. 

- Các vườn cao su nông hộ thường phân bố tản mạn ở những vùng xa xôi, hẻo 

lánh, đường giao thông không thuận lợi... Các tiến bộ khoa học kỹ thuật triển khai đến 

các nông hộ thường mất nhiều công sức và thời gian.  

- Thiếu vốn là yếu tố hạn chế quan trọng để cải thiện trang thiết bị và ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất.   

Tùy theo diện tích và mức độ đầu tư, cao su nông hộ trên thế giới thường phân 

thành 3 loại:  

Loại A: Diện tích dưới 2 ha.        

Loại B: Diện tích từ 2 đến 4 ha.   

Loại C: Diện tích lớn hơn 4 ha, có thể đến 80 hay 100 ha. Ở hầu hết các nước 

trồng cao su, đa số nông hộ thuộc loại A, một số nhỏ thuộc loại B và rất ít thuộc loại C 

(Nguyễn Khoa Chi, 1996; Nguyễn Thị Huệ, 2017) [13], [31]. 

Tóm lại, để cao su nông hộ đạt được mức độ thành công cao thì ngoài việc tận 

dụng các điều kiện thiên nhiên thuận lợi, Chính phủ các nước có diện tích trồng cao su 

đã triển khai được các Chính sách hỗ trợ nông hộ có hiệu quả. Ngoài ra, Chính phủ 

còn quan tâm đến các cơ quan hỗ trợ khoa học kỹ thuật như các Viện, Trung tâm 

nghiên cứu làm cơ sở cho việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông hộ trồng cao su 

(Nguyễn Thị Huệ, 2017) [31]. 

1.2.1.2. Hiện trạng phát triển cao su tiểu điền tại Việt Nam  

Cũng giống như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có hai 

loại hình trồng cao su là cao su đại điền và cao su tiểu điền.  

Cao su đại điền là hình thức trồng cao su tập trung, là các đồn điền cao su do các 

doanh nghiệp đầu tư, còn cao su tiểu điền là cao su do các hộ nông dân trồng. Diện tích 

cao su đại điền trong những năm gần đây có xu hướng giảm. Năm 2000 nếu diện tích 

cao su đại điền chiếm 67,3% tổng diện tích cao su được trồng thì năm 2015 tỷ lệ này 

giảm còn 50,1% tổng diện tích cao su cả nước (Tập đoàn Cao su Việt Nam, 2015) [78]. 

Ngược lại, cao su tiểu điền lại có xu hướng tăng và đạt 49,9% tổng diện tích 

vào năm 2015. Sở dĩ có hiện tượng này là do cao su đại điền yêu cầu vốn đầu tư lớn, 

còn cao su tiểu điền hiện được trồng nhỏ lẻ, vốn ít hơn, nên dễ phát triển ở rất nhiều 

nơi, làm cho diện tích cao su tiểu điền tăng dần. 

Diện tích, phân bổ: Những năm trước đây, cao su nông hộ phần lớn là do nông 

dân hay công nhân có đất, có vốn và tự trồng với quy mô diện tích từ 1 - 5 ha. Khoảng 

80% diện tích cao su nông hộ tập trung ở các tỉnh: Bình Dương (40.000 ha), Bình 

Phước (30.000 ha), Tây Ninh (7.000 ha); 12% diện tích phân bố ở các tỉnh Duyên hải 

miền Trung và 8% ở Tây Nguyên.  
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Quy mô: Diện tích cao su nông hộ ≤ 3 ha chiếm khoảng 55%, từ trên 3 ha đến ≤ 

10 ha chiếm khoảng 35%, số còn lại có diện tích > 10 ha; có nông hộ quản lý vài trăm 

ha cao su (Bình Dương, Bình Phước) (Đinh Xuân Trường, 1997; Đinh Xuân Trường, 

1998; Đinh Xuân Trường, 2000; Đinh Xuân Trường và cs, 1998; Viện Nghiên cứu cao 

su Việt Nam, 1996) [97], [98], [99], [100], [106]. 

Bảng 1.3. Diện tích cao su tiểu điền và đại điền của Việt Nam qua các năm 

 Diện tích (ha)  

Năm Tổng Đại điền Tiểu điền % tiểu điền 

2005 464.875 284.336 180.539 38,83 

2006 479.115 284.115 195.000 40,70 

2007 516.000 297.000 219.000 42,44 

2008 542.000 310.000 232.000 42,80 

2009 565.000 312.000 253.000 44,77 

2010 748.700 409.913 338.787 45,25 

2011 801.600 428.856 372.744 46,50 

2012 917.900 488.940 429.000 47,10 

2013 955.000 495.167 459.833 48,15 

2014 977.700 498.627 479.073 49,00 

2015 981.000 491.481 489.591 49,90 

2016 965.000 483.000 482.000 49,90 

Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2016 [49] 

Theo Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA, 2006) [45], cao su tiểu điền trong năm 

2005 đã trồng được 180.539 ha, chiếm tỷ lệ 38,83% so với quốc doanh; các công ty 

quốc doanh đạt 286.532 ha. Năm 2006, diện tích cao su tiểu điền trong cả nước chiếm 

khoảng 195.000 ha. Tuy chiếm 40,7% tổng diện tích, nhưng sản lượng của các vườn 

cao su tiểu điền đạt năng suất thấp, chỉ chiếm 13,9% sản lượng cao su của cả nước. 

Năng suất các vườn cao su tiểu điền đã đi vào thu hoạch chỉ đạt bình quân 820 kg/ha 

trong khi các vườn đại điền quốc doanh đạt hơn gấp đôi, bình quân 1.715 kg/ ha.  

Năm 2007, diện tích cao su tiểu điền gia tăng đáng kể, đạt 219.000 ha (chiếm 

42,44%) so với diện tích cao su cả nước. Diện tích tiểu điền tăng 24.000 ha so với năm 

2005, một phần do tác động của chương trình 327 trong những năm đầu thập niên 

1990 và Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp khởi động năm 2000. 

Mặc dù diện tích cao su tiểu điền chiếm 42,44% diện tích cao su cả nước nhưng 

chỉ chiếm khoảng 33,8% sản lượng. Nếu năm 2007, năng suất bình quân của toàn Tập 

đoàn Cao su Việt Nam là 1,79 tấn/ha, có 55 Nông trường và 10 Công ty với tổng diện 

tích 99.000 ha, đạt năng suất từ 1,8 - 2,0 tấn/ha thì cao su tiểu điền dù đã có tiến bộ 

vẫn chỉ ở mức 1,4 tấn/ha (Tập đoàn Cao su Việt Nam, 2008) [74]. 
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Ngày 17/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh danh mục dự án 

"Đa dạng hoá nông nghiệp giai đoạn 2" do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tài 

trợ với Ngân hàng Thế giới (WB) thành dự án "Phát triển cao su tiểu điền" sử dụng 

vốn vay PS2 của AFD là 14,8 triệu Euro và viện trợ không hoàn lại là 0,63 triệu Euro 

(Công văn 2218, 2220/TTg-QHQT, 2008) [19]. 

Năm 2009, cả nước tiếp tục thực hiện Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp giai đoạn 

2, đưa diện tích cao su tiểu điền lên 253.000 ha, chiếm tỷ lệ 44,77% so với diện tích cao 

su cả nước. Tuy nhiên, diện tích các Công ty quốc doanh hầu như dậm chân tại chỗ do 

không còn đất để mở rộng diện tích trồng mới (Hiệp hội cao su Việt Nam, 2009) [46].  

Năm 2012, diện tích tiểu điền tiếp tục tăng mạnh, lên đến 429.000 ha (chiếm 

47,10%) diện tích cao su cả nước, trong khi diện tích cao su Công ty quốc doanh đạt 

488.940 ha (Hiệp hội cao su Việt Nam, 2012) [48]. 

Năm 2013, diện tích cao su tiểu điền đạt 459.833 ha (48,15%). Trong đó, hầu 

hết diện tích cao su ở Tây Bắc là cao su đại điền (chiếm 96%) và có tổng cộng 947 ha 

cao su tiểu điền (khoảng 4% diện tích). Trong đó, Sơn La có tổng diện tích cao su đã 

trồng đến nay đạt hơn 7.000 ha. Tuy nhiên, do một số diện tích giống không phù hợp 

bị chết rét, chủ quan vì chưa khai thác, cho nên hiện chỉ còn khoảng 6.200 ha. Tại tỉnh 

Lai Châu có một phần diện tích cao su tiểu điền tại Phong Thổ do các hộ gia đình đầu 

tư đã khai thác với năng suất mủ khoảng 1,3 tấn/ha/năm. Mặt khác, tỉnh Lai Châu chưa 

có chủ trương tiếp tục phát triển cao su tiểu điền do kỹ thuật và đầu tư chăm sóc của 

người dân còn rất hạn chế, vì vậy ba năm gần đây không trồng mới cao su tiểu điền 

trên địa bàn (Theo Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, 2013) [20].  

Năm 2016, diện tích cao su tiểu điền chỉ còn 482.000 ha so với năm 2015 đạt, 

489.591 ha. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016) [11], từ năm 2014 

đến năm 2015, cả nước có hơn 6.000 ha cao su bị chặt bỏ hoặc chuyển đổi sang cây 

trồng khác như cây ăn trái, khoai mì (sắn), các loại cây họ đậu, tiêu, điều… Trong đó, 

tỉnh Bình Phước, Tây Ninh có diện tích chặt bỏ nhiều nhất mỗi tỉnh là 1.700 ha, tập 

trung chủ yếu vào diện tích của các hộ sản xuất tiểu điền (dưới 5 ha).  

Được biết, trong kế hoạch từ năm 2015 đến năm 2020, cả nước sẽ phát triển thêm 

180.000 ha cao su tiểu điền, đưa tổng diện tích cao su tiểu điền của cả nước lên 350.000 

ha (chiếm 50% tổng diện tích cao su của cả nước). Tuy nhiên, năm 2011 diện tích cao su 

tiểu điền cả nước đã vượt kế hoạch 22.744 ha (Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2010) [47]. 

Về năng suất thì cao su đại điền lớn hơn cao su tiểu điền. Do cao su đại điền 

được trồng với quy mô lớn, áp dụng kho học kỹ thuật tốt cũng như vốn đầu tư nhiều 

nên năng suất mủ cao hơn. Cao su tiểu điền được trồng rải rác, kỹ thuật trồng, khai 

thác, cũng như bảo quản chưa cao nên chất lượng kém hơn cao su đại điền. Tuy vậy, 

năng suất khai thác mủ của cả hai loại hình trồng cao su vẫn không ngừng tăng trong 

những năm qua.  
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1.2.1.3. Hiện trạng phát triển cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình 

Tỉnh Quảng Bình đang phát triển mạnh với hai loại hình là cao su đại điền và 

cao su tiểu điền (CSTĐ). Trong đó, cao su tiểu điền triển khai muộn hơn, bắt đầu từ 

năm 1993 nhưng đến nay đã có sự phát triển mạnh, diện tích năm 2008 là 6.515 ha 

chiếm 57% diện tích cao su, đến năm 2015 đạt 8.077 ha chiếm 53,33% diện tích cao 

su, tăng 1,24 lần so với năm 2008. Mặc dù có sự phát triển mạnh về diện tích nhưng 

năng suất cao su tiểu điền đạt được chưa cao, chỉ đạt từ 0,75 - 0,80 tấn mủ khô/ha và 

thấp hơn nhiều so với các địa phương khác có điều kiện phát triển tương đồng như tỉnh 

Quảng trị có năng suất 1,4 tấn mủ khô/ha và Nghệ An có năng suất 1,2 tấn mủ khô/ha  

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, 2015) [8].  

Mặt khác, cao su tiểu điền có quy mô nhỏ (diện tích trung bình dưới 2 ha/hộ 

chiếm trên 60%), phân tán (trung bình mỗi hộ có 1 - 2 vườn cao su), đa số nằm ở vùng 

sâu vùng xa, đầu tư các nguồn lực còn hạn chế. Bên cạnh đó nông hộ trồng cao su còn 

phải đối mặt với nhiều rủi ro như giá cả thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh. 

Vậy, phát triển cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình có vai trò quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế địa phương nhưng năng suất, hiệu quả chưa cao, vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn và thách thức.  

Quy mô phát triển CSTĐ thể hiện khả năng đầu tư và tích tụ ruộng đất của 

nông hộ, qua số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình 

(2015), quy mô phát triển CSTĐ tại Quảng Bình năm 2015 thể hiện qua Bảng 1.4. 

Bảng 1.4. Tình hình quy mô CSTĐ ở tỉnh Quảng Bình năm 2015 

TT Quy mô bình quân hộ (ha) 
Hộ nông dân Diện tích 

Số hộ % Ha % 

1 < 2 3.204  69,8  4962.6 58,1 

2 2 - 4 1.085  23,7  2339.6 27,4 

3 > 4 298  6,5  1235.9 14,5 

Tổng cộng 4.587  100,0  8.538,1  100,0 

Nguồn: Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2015 [8] 
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27.40%
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Hình 1.3. Tỷ lệ về diện tích và quy mô CSTĐ ở tỉnh Quảng Bình năm 2015 
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Bảng 1.4 và hình 1.3 cho thấy quy mô CSTĐ ở Quảng Bình chủ yếu là nhỏ và 

vừa nên mô hình CSTĐ ở tỉnh Quảng Bình gặp nhiều khó khăn trong việc quy hoạch, 

đầu tư thâm canh, cơ giới hóa cũng như thiết kế bố trí đai chắn gió, bão. 

Để phát triển cây CSTĐ một cách bền vững cần nhiều yếu tố cần và đủ như: 

Thiết kế, quy hoạch đất trồng, loại giống, mức đầu tư thâm canh, trồng xen giai đoạn 

kiến thiết cơ bản và quản lý bệnh hại.  

1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su trên thế giới, Việt Nam và Quảng Bình 

1.2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su trên thế giới 

Kể từ năm 2010, sản lượng cao su tự nhiên (CSTN) thế giới hàng năm đã vượt 

10 triệu tấn/năm, chiếm trên 40% tổng lượng cao su sử dụng. Sản lượng CSTN của các 

nước trong Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, tăng hàng năm, đóng góp 

khoảng 92-94% sản lượng CSTN toàn thế giới (ANRPC, 2010) [40].  

Theo ANRPC (2015) [43], sản lượng cao su thiên nhiên của các nước thành viên 

ANRPC (Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, 

Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam) chiếm khoảng 93% tổng sản 

lượng cao su thiên nhiên toàn cầu. Năm 2014, sản lượng giảm 1,9% so với năm 2013 và 

năm 2015 tiếp tục thấp hơn 0,9% so với năm 2014. Đây là lần đầu tiên trong vòng ít 

nhất một thập kỷ, sản lượng giảm trong 2 năm liên tiếp. 

Theo Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG, Internation Rubber Study 

Group), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2015 giảm 8,9%, đạt 11,18 triệu 

tấn so với năm 2014, đạt 12,27 triệu tấn (IRSG, 2015) [132].  
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Hình 1.4. Sản lượng cao su thiên nhiên thế giới từ năm 2010 - 2016 
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Theo ANRPC (2015) [43], Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, 

đang áp dụng chính sách giảm diện tích trồng cao su và hạn chế cạo mủ. Năm 

2015, sản lượng mủ cao su đạt 4,2 triệu tấn, giảm so với mức 4,4 triệu tấn năm 2014.  

Theo chủ tịch Hiệp hội Cao su Indonesia (GAP, 2016) [50], Indonesia là nước 

sản xuất lớn thứ 2 thế giới, sản lượng năm 2016 giảm 10%, đạt mức 3,1 triệu tấn so 

với năm 2015. 

Năm 2015, Việt Nam, nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 3 thế giới, tăng 

4,9% lên kỷ lục 1,07 triệu tấn, trong khi sản lượng cao su Malaysia năm 2015 tăng 

22% lên 0,80 triệu tấn (Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2016) [49]. 

Ở Ấn Độ, nước sản xuất lớn thứ 5 thế giới, sản lượng giảm 13,4% xuống 0,61 

triệu tấn trong năm 2015 (ANRPC, 2015) [43]. 
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Hình 1.5. Sản lượng cao su thiên nhiên của một số nước trên thế giới năm 2015 

Nguyên nhân, bởi nguồn cung cao su thế giới giảm do các quốc gia sản xuất 

cao su lớn trên thế giới (Thái Lan, Malaysia và Indonesia) chiếm 70% sản lượng cao 

su thiên nhiên thế giới đã có những chính sách kìm hãm sản lượng (cắt giảm xuất khẩu 

cao su thiên nhiên trong năm 2015 để giảm nguồn cung và hỗ trợ giá bán). Mặt khác, 

nông dân ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ đều thu hoạch cầm chừng mủ cao 

su, thậm chí nhiều người bỏ không thu hoạch. Thêm vào đó, hiệu ứng El Nino diễn ra 

trên toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến năng suất, sản lượng và cả chất lượng 

nông sản, trong đó có mặt hàng cao su. Thời tiết khô hạn trên mức bình thường diễn ra 

trong năm 2015 và kéo dài đến 2016, đặc biệt ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và 

Việt Nam đã làm giảm đáng kể sản lượng mủ cao su. Trên thực tế, năm 2015 sản 

lượng sao su thế giới đã giảm 1,7% so với cùng kỳ 2014. Trong năm 2016, sản lượng 

của Indonesia có khả năng giảm 10% do El Nino và hiện tượng mùa khô gây ra bởi tro 

bụi từ các đám cháy rừng tại Sumatra và Kalimantan (GAP, 2016) [50]. 
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Theo Tổ chức Nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG, 2015) [133], nguồn cung cao 

su thiên nhiên 2015 sẽ giảm so với năm 2014 do nông dân chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng. Tuy nhiên, so với sức cầu vẫn dư 202.000 tấn mủ khô từ mức dư 371.000 tấn 

năm 2014, khiến giá cao su phục hồi rất chậm.  

Như vậy, dư cung cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2015 giảm 46% do nhu 

cầu tiêu thụ tăng và nông dân giảm sản lượng khai thác để bảo vệ giá. Nhu cầu cao su 

thiên nhiên tăng do một phần thị trường xe ô tô thế giới khởi sắc năm 2015. Cao su 

thiên nhiên (CSTN) được dùng để sản xuất lốp ô tô với tỷ trọng chiếm đến 68% nhu 

cầu tiêu thụ nên việc ngành ô tô tăng trưởng là yếu tố tích cực cho giá cao su. 

Nguồn cung cao su tự nhiên hầu hết đến từ các nước Đông Nam Á với tỷ lệ hơn 

92%, còn lại là các nước Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Các nước Thái Lan, 

Indonesia, Malaysia, Việt Nam là những nước sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu 

thế giới chiếm hơn 80% nguồn cung và Việt Nam trong năm 2015 đã vượt lên trở 

thành quốc gia sản xuất cao su tự nhiên thứ 3 thế giới với sản lượng năm nay đạt 1,07 

triệu tấn (ANRPC, 2015) [43]. 

Năm 2016, nguồn cung CSTN toàn cầu đạt 11,969 triệu tấn. Trong đó, sản 

lượng của các nước thành viên ANRPC đạt 10.770 triệu tấn, giảm 2,5% so với năm 

2015. Trong giai đoạn 2010 - 2016, tỷ trọng sản xuất cao su thiên nhiên chiếm khoảng 

44 - 46% sản lượng toàn cầu và không có biến động nhiều (ANRPC, 2016) [44]. 

Tổng nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới năm 2015 đạt 29,1 triệu tấn và tăng 

lên 30,3 triệu tấn năm 2016. Trong đó, nhu cầu cao su tổng hợp từ 16,8 triệu tấn năm 

2015 và tăng lên 17,5 triệu tấn năm 2016, đến năm 2023 sẽ là 21,5 triệu tấn. Còn nhu 

cầu đối với cao su thiên nhiên đạt 12,3 triệu tấn trong năm 2015, sau đó tiếp tục tăng 

lên 12,9 triệu tấn năm 2016 và sẽ đạt 16,5 triệu tấn năm 2023 (IRSG, 2016) [134].  

Lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên của Trung Quốc đạt 572.636 tấn trong năm 

2015, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới hiện nay. 

Trong khi đó, do kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhập khẩu cao su của Trung Quốc năm 

2015 có thể lần đầu tiên giảm trong gần 1 thập kỷ qua, đạt 3,7 triệu tấn cao su thiên 

nhiên, giảm gần 10% so với năm 2014. Tiêu thụ của Trung Quốc chậm lại đã ảnh 

hưởng đến nhu cầu cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2015 và một số thị trường mới nổi 

khác như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi cũng giảm lượng tiêu thụ (IRSG, 2015) [133].  

Giá cao su đạt đỉnh điểm cuối năm 2010 là khoảng 5.500 USD/tấn. Đây cũng là 

năm mà nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới thiếu hụt đến gần 370 ngàn tấn, đẩy giá 

cao su tăng gấp đôi trong năm 2010. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 giá cao su đã giảm hơn 

30% do khủng hoảng nợ công châu Âu và tiếp tục sụt giảm cho đến nay (ARNPC, 

2011) [41]. 
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Có thể thấy giá cao su chịu tác động bởi khá nhiều yếu tố như nguồn cung cao 

su tự nhiên mà chủ yếu đến từ các nước Đông Nam Á, Ngành săm lốp và công nghiệp 

sản xuất ô tô có liên hệ mật thiết đến cung cầu cao su, ngoài ra tăng trưởng kinh tế của 

hai quốc gia tiêu thụ cao su hàng đầu như Trung Quốc và Ấn Độ cũng ảnh hưởng trực 

tiếp đến giá cao su trong tương lai (ARNPC, 2016) [44].  

Tóm lại, tình hình phát triển cao su thế giới trong những năm gần đây có những 

biến động khá mạnh và khá thất thường do ảnh hưởng của nhiều yếu tố: giá dầu, tỷ giá 

hối đoái, lượng cung cầu, thiên tai, thời tiết.... giai đoạn khủng hoảng, ngành cao su có 

gặp khó khăn và đi xuống. Khi kinh tế bắt đầu phục hồi, cao su lại có những mức tăng 

trưởng vượt bậc. Các thị trường lớn của cao su thế giới như Trung Quốc hay Ấn Độ là 

những thị trường tiềm năng cho các nhà xuất khẩu các nước. Trong tương lai gần: giá, 

cung, cầu cao su vẫn tiếp tục tăng cho tới khi nhu cầu được đáp ứng đầy đủ, thị trường 

bắt đầu bão hòa. 

1.2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su tại Việt Nam 

Cây cao su là cây công nghiệp có diện tích lớn nhất nước ta. Diện tích trồng cao 

su ở Việt Nam trong những năm qua không ngừng gia tăng và đang tiếp tục tăng trên 

thế giới. Cây cao su chủ yếu được trồng ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải 

miền Trung.  

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016) [11], năm 

2015, diện tích cao su trên cả nước đạt 981.000 ha (quy hoạch đã được phê duyệt trước 

đây là 800.000 ha), sản lượng đạt 1.017.000 tấn (phê duyệt khoảng 1-1,1 triệu tấn).  

Bảng 1.5. Diễn biến diện tích và sản lượng cao su giai đoạn 2010 - 2016 

Năm Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) Năng suất (tấn/ha) 

2010 748.700 751.700 1,712 

2011 801.600 789.300 1,716 

2012 917.900 877.100 1,720 

2013 955.000 950.000 1,740 

2014 977.700 953.700 1,692 

2015 981.000 1.017.000 1,695 

2016 965.000 1.100.000 1,700 

Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam, năm 2016 [49] 

Năm 2012, diện tích cao su cả nước đạt 917.900 ha, trong đó khu vực miền 

Trung và miền Bắc đạt 156 ngàn ha và vẫn còn khả năng mở rộng. Tuy nhiên, do điều 

kiện địa lý không thuận lợi, khu vực miền Trung thường trải qua những đợt bão lớn và 

miền Bắc thường chịu đợt sương giá lạnh nên trồng cao su ở khu vực này khá rủi ro. 

Thực tế là, trong đợt bão năm 2013 đã có 18.000 ha cao su ở miền Trung bị gãy đổ. 

Ngoài ra, khu vực này có năng suất thấp nhất cả nước (1,3 tấn/ha) do đó việc mở rộng 

trồng cao su ở các khu vực này cũng khó tác động đến ngành cao su Việt Nam (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014) [10]. 
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Năm 2015, diện tích cao su cả nước đạt 981.000 ha, trong đó khu vực Đông 

Nam Bộ có hơn 537.000 ha cao su, tỉnh Bình Phước có 232.000 ha, Bình Dương có 

133.000 ha, Tây Ninh 98.000 ha, Đồng Nai hơn 49.000 ha và Bà Rịa - Vũng Tàu là 

25.000 ha (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016) [11]. 

Sau Đông Nam Bộ, Tây Nguyên là vùng trồng cao su lớn thứ hai Việt Nam. 

Năm 2015, có 261.000 ha (tăng trên 40.000 ha so với 2011), chiếm 26,6% tổng diện 

tích, sản lượng 193.160 tấn, tương đương 19% tổng sản lượng cả nước, năng suất bình 

quân 1.423 kg/ha, bằng 84% năng suất cao su Việt Nam (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Tây Nguyên, 2016) [9]. 

Theo Quyết định số 750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, mục tiêu phát triển 

diện tích cây cao su của Việt Nam đến năm 2015 là 800.000 ha và giữ diện tích ổn 

định ở mức này. 

Tuy nhiên, theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

2015) [21], năm 2015, diện tích cây cao su cả nước đã vượt hơn 155.700 ha so với quy 

hoạch; trong đó, vùng Đông Nam Bộ vượt trên 135.000ha, chủ yếu do dân tự chuyển 

đổi từ cây trồng khác (mía, sắn, điều...) sang trồng cao su vì đây là vùng thuận lợi cho 

cây cao su phát triển và năng suất cao. 

Hiện nay, cả nước có khoảng 29 tỉnh, thành trồng cao su; trong đó, có 11 tỉnh 

có diện tích cao su vượt so với định hướng quy hoạch khoảng 162.000 ha, chủ yếu tập 

trung ở các tỉnh Đông Nam Bộ như: Bình Phước vượt 82.000 ha, Tây Ninh vượt 

33.200 ha, Bình Thuận vượt 10.800 ha, Bình Dương vượt 7.300 ha. 

Đặc biệt, có 9 tỉnh chưa nằm trong quy hoạch gồm Hà Giang, Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Long An, nhưng 

vẫn có trên 13.000 ha cao su. 

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2015) [21], chủ 

trương tiếp tục trồng mới 20 nghìn ha cây cao su ở vùng Bắc Trung Bộ, bảo đảm ổn 

định diện tích cao su ở vùng này khoảng 80 nghìn ha vào năm 2015. Tuy nhiên, đến 

năm 2012, diện tích cây cao su thực tế ở vùng này đã lên đến 80 nghìn ha, năm 2013 

tăng lên 82 nghìn ha. Một số tỉnh, diện tích cao su năm 2013 đã đạt quy hoạch đến 

năm 2015, gồm Thanh Hóa, Quảng Trị, thậm chí Quảng Bình và Hà Tĩnh đã vượt xa 

quy hoạch định hướng đến năm 2015 (tỉnh Hà Tĩnh vượt hơn 2.000 ha, Quảng Bình 

vượt hơn 4.000 ha). Riêng tỉnh Quảng Trị, diện tích cây cao su hiện nay trên địa bàn 
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hơn 19.000 ha. Diện tích cây cao su các địa phương đưa vào quy hoạch và phát triển 

đến năm 2020 là 38.000 ha, trong giai đoạn 2011 - 2015 là 23.400 ha. Tính đến nay, 

diện tích trồng cây cao su ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã vượt quy hoạch, với 80.470 ha 

cao su theo mô hình đại điền và tiểu điền. 

Theo Tập đoàn Cao su Việt Nam (2015) [78], cao su trồng tại Lào từ năm 2004 

đến năm 2015 đạt 100.000 ha. Sau gần 7 năm tiến hành, đã có 3.000 ha đầu tiên cho 

khai thác mủ, dự kiến lượng mủ khai thác sẽ ngày càng tăng. Trong tình trạng thiếu 

quỹ đất như hiện nay thì việc đầu tư sang trồng cao su tại một số nước láng giềng như 

Lào, Campuchia là một giải pháp tốt.  

Hiện nay, cả nước có gần 1.000.000 ha cao su và sản lượng mủ 1,1 triệu tấn. Sở 

dĩ sản lượng cao su Việt Nam tăng liên tục trong những năm qua là do diện tích cao su 

tiếp tục tăng, được mở rộng ra cả các vùng phía Bắc và nước ngoài (VRG, 2016) [79].  
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Hình 1.6. Sản lượng cao su của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016 

Tính đến năm 2015, sản lượng cao su Việt Nam đạt 1.017.000 tấn, tăng 265.300 

tấn so với năm 2010. Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam năm 2016 [49], sản lượng cao 

su Việt Nam năm 2016 đạt 1.100.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2015. 

Việt Nam là nước có năng suất mủ khá cao, năm 2011, Việt Nam đã vươn lên 

thành quốc gia có năng suất mủ cao thứ hai thế giới sau Ấn Độ.  
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Tuy nhiên, năm 2013, năng suất đột ngột chuyển hướng giảm khá nhiều và 

hầu hết năng suất mủ cao su của các nước khác cũng giảm mạnh  (ANRPC, 2013) 

[42]. Năm 2015, năng suất cao su của Việt Nam ở mức 1.695 kg/ha. Năm 2016, dù 

gặp nhiều khó khăn như giá thành thấp, song mức năng suất của Việt Nam vẫn đạt 

mức cao, đạt 1.700 kg/ha (ANRPC, 2015) [43]. 
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Hình 1.7. Năng suất cao su của Việt Nam giai đoạn 2010-2016 

Trong giai đoạn 2010 - 2013, năng suất cao su tăng trưởng đều đặn (từ 1,712 - 

1,740 tấn/ha), nhưng từ năm 2013 - 2014 năng suất giảm đáng kể, từ 1,740 tấn/ha 

xuống còn 1,692 tấn/ha. Tuy nhiên, từ năm 2015 - 2016, mặc dù cao su Việt Nam vẫn 

đứng trước khó khăn thách thức nhưng năng suất vẫn có chiều hướng tăng lên từ 1,695 

- 1,700 tấn/ha, nhưng không đáng kể.  

Nguyên nhân là do ngành này chịu nhiều ảnh hưởng của kinh tế thế giới, thể 

hiện rõ nhất là nhu cầu tiêu thụ cao su giảm trong lúc nguồn cung tăng nên giá cao su 

giảm mạnh liên tục, dẫn đến việc tiêu thụ mủ cao su gặp nhiều khó khăn. 

Trong khi đó, giá các mặt hàng phân bón lại tăng làm giá thành sản xuất cao su 

tăng theo. Mặt khác, thời tiết diễn biến phức tạp, bão lũ xảy ra trong nhiều tháng, trong 

niên vụ khai thác năm 2013 - 2015, nhiều vườn cây bị bệnh phấn trắng từ đầu mùa cạo 

dẫn đến năng suất suy giảm. 
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Việt Nam là nước đứng thứ 3 thế giới về sản lượng cao su nhưng lượng tiêu 

dùng trong nước rất ít. Bởi cao su chủ yếu được dùng cho ngành sản xuất săm lốp 

nhưng ngành công nghiệp ôtô của nước ta còn kém phát triển.  
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Hình 1.8. Lượng tiêu thụ cao su tự nhiên Việt Nam giai đoạn 2010-2016 

Lượng tiêu thụ cao su tự nhiên năm 2011 và năm 2012 đạt mức 150.000 tấn, 

tăng 172,7 % so với năm 2008 và chiếm 18,5% tổng sản lượng (Hiệp hội cao su Việt 

Nam, 2012) [48].  

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA, 2016) [49], năm 2014 thị trường trong 

nước chỉ tiêu thụ khoảng 154.000 tấn cao su, chiếm khoảng 16 - 20% tổng sản lượng 

cao su thiên nhiên trong cả nước, 80% sản lượng còn lại phải xuất thô. 

Năm 2016, lượng cao su thiên nhiên tiêu thụ nội địa còn thấp, chỉ chiếm khoảng 

20% tổng sản lượng cao su thiên nhiên trong cả nước, đạt 149.000 tấn (Hiệp hội cao su 

Việt Nam, 2016) [49].  

Tiêu thụ cao su trong nước đạt tỷ lệ thấp là do quy mô sản xuất trong nước chưa 

cao, các doanh nghiệp sản xuất cao su trong nước chú trọng xuất khẩu nhằm đạt hiệu 

quả và mức lợi nhuận cao hơn. Việc tiêu thụ hiện nay phần lớn được thể hiện thông 

qua hình thức mua/bán giữa các doanh nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên với các công 

ty thương mại trong nước, sau đó các công ty này cũng chuyển sang xuất khẩu (Hiệp 

hội cao su Việt Nam, 2016) [49].  

Hiện nay, Việt Nam là nước có sản lượng xuất khẩu cao su đứng thứ 4 thế giới 

về sản lượng xuất khẩu cao su tự nhiên.  
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Bảng 1.6. Lượng và giá trị xuất khẩu cao su Việt Nam qua các năm 

Năm Lượng xuất khẩu (tấn/ha) 
Giá trị xuất khẩu 

(tỷ USD) 

2010 760.000 2,35 

2011 816.600 3,22 

2012 1.020.000 2,85 

2013 1.100.000 2,53 

2014 1.070.000 1,80 

2015 1.140.000 1,53 

2016 1.260.000 1,67 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2016 [82] 
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Hình 1.9. Lượng và giá trị xuất khẩu cao su Việt Nam qua các năm 

Theo báo cáo thống kê của Trung tâm tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (2016) [5], năm 2014, Việt Nam xuất khẩu được 1,07 triệu tấn 

cao su, giá trị thu về là 1,8 tỷ USD. Mức xuất khẩu này tương đương năm 2013 song 

giá trị thu về giảm gần 28% do giá bán giảm. Sở dĩ, có sự giảm sút như vậy trong năm 

nay là do sự dư thừa cao su toàn cầu, hàng loạt các thị trường lớn, như: Trung Quốc, 

Malaysia đều có giá trị tiêu thụ giảm từ 30 - 40%.  

Năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt 1,14 triệu tấn, với giá trị trên 1,53 

tỷ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân 1.347 USD/tấn (tăng 6,69% về lượng, giảm 

13,94% về kim ngạch và giảm 19,3% về giá so với năm 2014. 
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Năm 2016, lượng xuất khẩu cao su đạt 1,26 triệu tấn và 1,67 tỷ USD, tăng 

10,6% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với năm 2015.  

Hoạt động xuất khẩu cao su liên tục tăng trưởng về lượng từ năm 2010 - 2015, 

năm 2011 giá trị xuất khẩu tăng đột biến và giảm mạnh từ năm 2012 - 2015 dù sản 

lượng vẫn liên tục tăng. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,26 triệu tấn cao su 

thiên nhiên, đạt kim ngạch 1,67 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 9% về giá 

trị so với năm 2015. 

Sản phẩm cao su Việt Nam xuất khẩu hiện nay chủ yếu SVR 3L là sản phẩm 

dùng để sản xuất, dây thun, giày dép, … tuy nhiên vì một vài chủng loại cao su chế 

biến trong nước không đạt chất lượng để áp dụng sản xuất cho các ngành liên quan đến 

nguồn nguyên liệu này. Chính vì vậy, ngành cao su Việt Nam tuy xuất khẩu lớn nhưng 

chỉ xuất thô và chưa thực sự tạo ra được đóng góp lớn cho nền kinh tế (Trung tâm tin 

học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016) [5]. 

1.2.2.3. Tình hình sản xuất cao su ở Quảng Bình 

Cây cao su đại điền có mặt tại tỉnh Quảng Bình từ năm 1960, cây cao su tiểu 

điền (CSTĐ) được trồng từ năm 1993, khi thực hiện dự án 327: “Phủ xanh đất trống 

đồi núi trọc”, dự án Đa dạng hoá nông nghiệp, năm 1996, cây cao su được đưa về 

trồng ở vùng gò đồi của tỉnh chủ yếu được trồng ở huyện Bố Trạch và Lệ Thuỷ. Tính 

đến năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 8.538,1 ha CSTĐ, khoảng 2.300 ha đã 

đưa vào khai thác.  

Tổng diện tích cao su toàn tỉnh đến trước thời điểm bị ảnh hưởng bão số 10 

năm 2013 là 18.220 ha, trong đó: diện tích kiến thiết cơ bản khoảng 9.120 ha và diện 

tích kinh doanh 9.100 ha; diện tích cao su tiểu điền khoảng 10.285 ha và cao su đại 

điền 7.935 ha; năng suất trung bình đạt 1,1 tấn/ha (năng suất cao su đại điền đạt 

khoảng 1,4 tấn/ha, năng suất cao su tiểu điền khoảng 0,8 tấn/ha) (Nguyễn Đức Lý, 

2013) [58]. 

Năm 2015, diện tích cao su toàn tỉnh 15.145 ha (Niên giám thống kê Quảng 

Bình, 2015) [65]. Trong đó: Diện tích kiến thiết cơ bản 9.402,3 ha (Cao su tiểu điền 

5.416,3ha). Diện tích kinh doanh 5.742,7 ha (Cao su tiểu điền 3.121,8 ha), với năng 

suất trung bình 0,9 tấn/ha (Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2015) [8]. 

Diện tích, năng suất và sản lượng cao su toàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2010-

2015 thể hiện ở bảng 1.7. 
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Bảng 1.7. Diện tích, năng suất và sản lượng cao su tỉnh Quảng Bình 

Năm 
Diện tích 

(1000 ha) 

DT trồng mới 

(1000 ha) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

2010 14,226 1,833 1,00 5,530 

2011 15,792 1,566 0,90 5,542 

2012 17,507 1,715 0,96 6,423 

2013 13,601 1,123 0,91 6,214 

2014 14,745 1,131 0,80 3,598 

2015 15,145 1,000 0,90 4,000 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình, 2015 
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Hình 1.10. Sản lượng và năng suất cao su tỉnh Quảng Bình qua các năm 

Về trồng mới cao su năm 2015, mặc dù cây cao su bị thiệt hại nặng do cơn bão 

số 10 năm 2013 gây ra. Tuy nhiên, sau một thời gian tuyên truyền, vận động nông hộ 

tiếp tục khôi phục và trồng mới cây cao su, số cây cao su bị thiệt hại khoảng 60% trở 

xuống đã được nông hộ tập trung khôi phục và dựng lại. Nhiều nông hộ khi được yêu 

cầu trồng mới cây cao su cũng đã tiến hành khai hoang để trồng lại. Mặt khác, với sự 

chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương nên kết quả trồng mới cao su 

vượt kế hoạch, đến nay toàn tỉnh đã trồng mới đạt khoảng 1.000 ha.  

Có thể khẳng định, trên mảnh đất Quảng Bình khó có loại cây trồng nào có thể 

cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây cao su. Mặc dù hiện tại có những khó khăn nhất định, 

nhưng với sự tuyên truyền, chính sách hỗ trợ kịp thời, UBND tỉnh và chính quyền đã có 

bước đi đúng đắn trong việc vận động nông dân quay trở lại với cây cao su tiểu điền. 
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Hàng năm, trước thời vụ trồng cao su, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

có khuyến cáo về bộ giống cây cao su sử dụng trên địa bàn tỉnh và những giống chủ 

yếu sử dụng trên địa bàn gồm: RRIM 600, RRIM 712, RRIC 121, RRIV 4, PB 260, 

GT 1… (Đây là những giống được Tập đoàn Cao su Việt Nam khuyến cáo trồng khu 

vực Bắc Trung Bộ). 

Bảng 1.8. Cơ cấu giống cao su trồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 

TT Giống 

Cao su tiểu điền Cao su Đại điền Tổng 

DT  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

DT  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

DT  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 PB 260 2296,10 25,94 1492,90 25,53 3789,00 25,70 

2 RRIV 4 2551,60 28,83 152,50 2,61 2704,10 15,70 

3 RRIM 600 1758,30 19,87 1153,80 19,73 2912,10 18,10 

4 PB 86 576,60 6,51 100,70 1,72 677,30 4,10 

5 RRIV 5 536,60 6,06 100,10 1,71 636,70 3,80 

6 GT 1 285,30 3,22 1076,70 18,41 1362,00 10,80 

7 PB 235 63,40 0,72 432,40 7,39 495,80 4,00 

8 VM 515 0,00 0,00 1045,2 18,03 1045,20 9,00 

9 RRIC 121 0,00 0,00 468,46 6,93 468,46 3,40 

10 RRIM 712 0,00 0,00 147,00 2,17 147,00 1,00 

11 
Không rõ 

nguồn gốc 
785,50 8,88 0,00 0,00 785,50 4,40 

Nguồn: Phòng Kế hoạch - Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình, 2015 

Trong những năm vừa qua, đối với diện tích cao su đại điền nhìn chung bộ giống 

sử dụng theo khuyến cáo của Tập đoàn Công nghiệp cao su và có nguồn gốc rõ ràng. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích trồng trước đây sử dụng giống thuộc dòng RRIV và 

PB 260…, nhất là đối với diện tích cao su tiểu điền, đây là những giống có năng suất 

cao nhưng chống chịu sâu bệnh và gió bão kém.  

Về công tác quản lý giống, trước đây công tác quản lý giống chưa được chặt 

chẽ nên một số địa phương người dân tự túc cây giống và hợp đồng với thương lái để 

cung ứng, do đó nguồn gốc không rõ ràng, giống không đảm bảo chất lượng. 

Theo đánh giá của các chuyên gia về lĩnh vực cây cao su và kinh nghiệm của 

một số Nông, Lâm trường trồng cao su lâu năm trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh bạn 

đều đánh giá các giống: RRIM 712, RRIM 600 là những giống phù hợp với điều kiện 

tự nhiên của vùng. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng các giống này trên thực tế còn thấp, đặc 

biệt là diện tích cao su tiểu điền, nên khi bị ảnh hưởng gió bão thì tỷ lệ gãy đổ cao. 
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Về thời vụ trồng mới cao su: Hàng năm, trước khi xuống vụ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn đã có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, đơn vị về 

thời vụ trồng cao su. Khung thời vụ chủ yếu ở tỉnh ta là trồng từ 1/9 - 15/10 hằng năm. 

Qua đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo không nên trồng sang 

tháng 11, 12 khi cây chưa kịp bén rễ phục hồi thì đã gặp rét làm cây sinh trưởng, phát 

triển kém, nếu rét kéo dài thì tỷ lệ cây chết cao.  

Về quy trình kỹ thuật trồng cao su: Qua theo dõi chỉ đạo nhìn chung các địa 

phương, đơn vị trồng mới đảm bảo về mật độ, khoảng cách và kỹ thuật trồng.  

Các vùng trồng cao su tiểu điền và cả cao su đại điền trên địa bàn tỉnh ta đều 

trồng ở mật độ dày: 555 cây/ha (6m x 3 m), 800 cây/ha (5m x 2,5m) và 666 cây/ha 

(6m x 2,5m). 

Khi thiết kế trồng mới cây cao su cần căn cứ vào hạng đất và chế độ bón phân, 

chế độ chăm sóc cây cao su theo đúng quy trình kỹ thuật của đơn vị. Mật độ, khoảng 

cách và hàng trồng cao su cần phải thực hiện theo khuyến cáo của Tập đoàn cao su 

Việt Nam, 2012 [75] như sau: 

Bảng 1.9. Thiết kế trồng mới cao su đối với đất bằng (có độ dốc dưới 5%) 

Mật độ (cây/ha) Khoảng cách Hướng hàng trồng 

555 6 x 3m Đông - Tây 

571 7 x 2,5m Đông - Tây 

Nguồn: Tập đoàn cao su Việt Nam, 2012 

Bảng 1.10. Thiết kế trồng mới cao su đối với đất dốc 

Độ dốc Mật độ (cây/ha) Khoảng cách Hướng hàng trồng 

5 -150 571 7 x 2,5m Theo đường đồng mức chủ đạo 

> 150 500 8 x 2,5m Theo đường đồng mức chủ đạo 

Nguồn: Tập đoàn cao su Việt Nam, 2012 

Bảng 1.11. Thiết kế trồng mới cao su đối với đất ngập úng 

Mật độ (cây/ha) Khoảng cách Hướng hàng trồng 

555 6 x 3m Theo độ dốc đổ ra mương tiêu của lô 

571 7 x 2,5m Theo độ dốc đổ ra mương tiêu của lô 

Nguồn: Tập đoàn cao su Việt Nam, 2012  

Tóm lại, trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh đã hạn chế được xói mòn đất ở các 

vùng núi cao và cải thiện khí hậu. Tuy nhiên, so với cao su quốc doanh thì CSTĐ đang 

tồn tại những hạn chế như: việc áp dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ, khả năng 

đầu tư của nông hộ thấp, quy mô diện tích còn manh mún và cơ cấu giống chưa được 
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xác định rõ ràng và tỷ lệ vườn cây bị lẫn giống khá cao. Một số giống đưa vào trồng 

nhiều năm nhưng không thích hợp vẫn đang chiếm một tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu 

giống. Việc bố trí quy hoạch vườn CSTĐ ở nông hộ (thời kỳ kiến thiến cơ bản 

và thời kỳ kinh doanh) còn nhiều thiếu sót, việc đầu tư trồng mới chưa thực sự 

tính toán kỹ khả năng sinh trưởng, phát triển tiếp theo của cây cao su ở các giai 

đoạn sau.  

1.2.3. Tình hình trồng xen trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 

1.2.3.1. Các mô hình trồng xen cao su trên thế giới 

Ở Trung Quốc và Sri - Lanka: Cây cao su được trồng xen với chè, mật độ 140 - 

150 cây/ha, làm cây che bóng cho vườn chè thu hoạch, cả chè và cao su đều rất tốt (tuy 

nhiên mô hình này chỉ áp dụng cho cách bố trí hàng kép, mỗi hàng kép cách nhau 16 - 

22 m) (Lin Weifu và cs, 1996) [147].   

Tại Thái Lan: Các loại cây trồng xen khuyến cáo cho cao su tiểu điền trong thời 

gian 3 năm đầu trồng cao su là ngô, lúa nương, đậu, dứa, rau xanh, cỏ chăn nuôi... Các 

loại cây trồng xen nên trồng cách hàng cao su 1 m. Mía được khuyến cáo không nên 

chọn làm cây trồng xen, nhất là vào mùa khô do có thể gây hỏa hoạn. Chuối và đu đủ 

có thể trồng xen với khoảng cách giữa hàng trồng xen và hàng cao su là 2,5 m, giữa 

chuối và đu đủ cách khoảng 3m, cây họ đậu phủ đất nên được trồng giữa các khoảng 

cách này (http://www.vra.com.vn, 2007) [191].  

Nghiên cứu lợi ích từ mô hình xen canh cao su và các cây trồng xen tại Trung 

Quốc đạt 1500 nhân dân tệ/năm = 2.772.743 đồng/ha/năm. Lợi nhuận tính riêng cho 

từng cây trồng xen vào thời kỳ cao su KTCB như sau:  

Từ mía: 103,5 USD (1986 - 1988); 137,7 USD (1990 - 1991)  

Từ chè: 207,7 USD (1986 - 1988); 58,2 USD (1990 - 1991)  

Từ tiêu: 877,1 USD (1986 - 1988); -791 USD (1990 - 1991)  

Từ cà phê: 78,4 USD (1986-1988); -56,5 USD (1990 - 1991)  

Bình quân thu nhập thêm từ mía: 527.746 đồng/ha/năm; từ chè: 1.059.190 

đồng/ha/năm; từ tiêu: 4.473.370 đồng/ha/năm; từ cà phê: 399.769 đồng/ha/năm (Lin 

Weifu và cs, 1996) [147].  

Mô hình trồng xen trong vườn cao su tiểu điền tại Indonesia: Trồng xen cây 

lương thực (ngô, lúa, đậu) cho hiệu quả ít, bình quân trong 3 năm/ha ở vườn cao su 

KTCB là: Chi: 833,3 USD/ha/năm; thu: 1500 USD/ha/năm; lãi: 616,7 USD/ha/năm = 

4.845.510 đồng/ha/năm. Mô hình dứa + chuối - cao su tính bình quân cho 4 năm 

KTCB: Chi: 587,5 USD/ha/năm; Thu: 975 USD/ha/năm; lãi: 387,5 USD/ha/năm = 

5.928.000 đồng/ha/năm.  

http://www.vra.com.vn/
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Mô hình ớt - cao su tính cho 3 năm: Chi: 250 USD/ha/năm; thu: 1283,3 

USD/ha/năm; lãi: 1033,3 USD/ha/năm = 15.809.000 đ/ha/năm.  

Mô hình trồng xen tối ưu tại Indonesia được thiết lập cho diện tích 1,4 ha cao su 

PR 261 + 0,5 ha cây lương thực và 3 đầu gia súc. Lợi nhuận ước tính cho mô hình này 

là trên 1.500 USD/năm hay 22.900.000 đồng/ha/năm (Rosyid và cs, 2002) [161].  

Các nghiên cứu hệ thống xen canh cao su ở miền nam Trung Quốc của Zheng 

Haishui và Kejun (1997) [178], Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (CAF), Trung 

Quốc cho thấy: Cao su và cây chè nghiên cứu trồng xen ở vườn cao su cho thấy năng 

suất chè tăng dần sau 5 năm, và đạt cao nhất sau 6 - 7 năm trồng. Sử dụng cây chè 

trồng xen với cao su làm tăng tốc tăng trưởng và kéo dài chu kỳ kinh doanh của cây 

cao su. Rút ngắn thời gian KTCB từ một đến hai năm và kéo dài thời gian kinh doanh 

từ 5 - 6 năm so với trồng độc canh.  

Cao su và cà phê xen canh năng suất tăng dần trong ba hoặc bốn năm. Năng 

suất trung bình của năm đầu tiên là 247,5 kg/ha, giá trị 2970 nhân dân tệ và cao su là 

364,5 kg/ha, giá trị 2.187 nhân dân tệ.  

Xen canh cao su, cà phê, dứa; năm đầu đến năm thứ 3 trồng dứa được thu hoạch 

trung bình 1.000 - 2.000 nhân dân tệ/ha. Năm thứ 4 - 7 trồng cà phê và cao su thu 

hoạch tương đương.  

Cao su xen canh mía: Mía đường thường trồng giữa các hàng cây cao su với 

khoảng cách là 0,3 x 0,8 m. Sau khi trồng, mía có thể được thu hoạch ba hoặc bốn lần. 

Năng suất mía bình quân 23 tấn/ha, giá trị 1.598 nhân dân tệ (RMB)/ha. Đồng thời, 

xen canh mía tăng cường sự phát triển cao su.  

Xen canh cao su và sả: Sả được trồng cùng l một lúc với cao su sau 4 - 5 tháng 

thu hoạch 1 lần từ 10 - 15 tấn/ha lá tươi chế biến được 100 - 150 kg dầu sả, trị giá 

7.600 - 11.400 nhân dân tệ (RMB)/ha. Sau khi trừ chi phí, thu nhập là 2.600 - 6.400 

nhân dân tệ (RMB)/ha.  

1.2.3.2. Các mô hình trồng xen cao su tại Việt Nam 

 Những cây lương thực ngắn ngày đã được trồng xen với cây cao su ở Việt Nam: 

Lúa cạn, lạc, đậu xanh, đậu tương, ngô, sắn, khoai lang, khoai môn, đu đủ, bí đỏ, dứa, 

chuối, dưa hấu, sả, nghệ, gừng, … Trong đó, ngô, lúa và các loại đậu chiếm đa số diện 

tích xen canh, còn riêng cây sắn không được khuyến cáo trồng vì có chứa độc tố hidro 

xyanua (HCN) gây ảnh hưởng đến cây cao su (Nguyễn Huy Hoàng và cs, 2014) [30]. 

Dựa trên đặc tính của vườn cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có độ che phủ còn 

thấp, diện tích đất trống giữa các hàng cao su lớn nên có thể trồng xen một số cây 

lương thực. Tuy nhiên, việc chọn những cây trồng xen vừa đảm bảo có hiệu quả kinh 

tế, lại vừa che phủ được đất, chống xói mòn là rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trong 

kế hoạch phát triển cây cao su nông hộ tại Việt Nam (Trần Nhật Anh, 2011) [2].  
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Tại Bình Phước, mô hình trồng xen cây bí đỏ với cao su cho thấy: Cây bí đỏ phát 

triển rất tốt dưới tán cao su, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cao 

su, với 15 ha bí đỏ có thể thu hoạch được khoảng từ 120 đến 130 tấn bí quả. Với giá 

trung bình được các thương lái thu mua tại lô 3.000 đồng/kg, bình quân 1 ha có thể thu 

nhập 40 triệu đồng/năm. Ngoài nguồn thu chính từ bí quả, trong quá trình chăm sóc, 

người trồng bí cũng có thể tỉa ngọn và hoa bí để bán, một ha có thể thu được từ 2 - 3 

triệu đồng từ bán ngọn và hoa (http://baobinhphuoc.com.vn) [180].  

Đức Phú (Tánh Linh), mô hình lấy cao su làm cây leo để trồng tiêu trong thời 

gian chờ cao su khép tán, trồng xen tiêu khi cao su được 4 năm tuổi. Khi tiêu bắt đầu 

leo, chặt bớt tán cao su để lấy ánh sáng, mỗi năm 3 sào thu được khoảng 700 kg tiêu 

hạt. Cao su phát cành 2 lần/năm, trong khi với cây Me tây phải phát 5 lần/năm 

(http://www.baobinhthuan.com.vn) [182].   

Phước Long, mô hình trồng xen đu đủ trong vườn cao su, giữa hai hàng cao su 

trồng xen hai hàng đu đủ (giống đu đủ lùn Thái Lan), sau khi trồng 5 - 7 tháng đã 

cho thu hoạch, với trọng lượng bình quân 1,5 - 2 kg/quả (có quả nặng tới 3kg), giá 

bán bình quân từ 4.000 - 8.000 đồng/kg tùy vụ, có thể cho thu hoạch trên 25-30 triệu 

đồng/1.000m2/năm (http://tapchicaosu.vn) [181]. 

Thanh Lương (thị xã Bình Long), mô hình trồng xen chanh tứ quý, với hơn 1 ha 

chanh trồng xen trong vườn cao su, mỗi năm thu hoạch hơn 20 tấn trái, giá bán (trung 

bình 15.000 đồng/kg), cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Biện pháp này cũng 

tránh được cỏ dại phát triển, đồng thời khi lá cao su khô bị phân hủy sẽ cung cấp mùn 

tạo độ phì nhiêu màu mỡ cho đất (http://tapchicaosu.vn) [181].  

Ngọc Trung (Ngọc Lặc), mô hình trồng xen dứa gai với cao su, năng suất đạt 

khoảng 20 - 25 tấn/ha, với giá bán từ 5 - 6 triệu đồng/tấn, mỗi ha cho thu nhập từ 100 - 

150 triệu đồng/ha, trừ chi phí, người dân trồng dứa gai thu lãi từ 50 - 60 triệu đồng/ha 

(http://www.baothanhhoa.com.vn) [183].  

Nông trường Thạch Quảng (Thạch Thành) phối hợp với Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam xây dựng mô hình trồng xen nghệ dược liệu N8 với cao su đạt hiệu 

quả kinh tế cao. Với mỗi ha nghệ dược liệu trồng xen với cao su cho năng suất trung 

bình từ 20 - 30 tấn/ha, trừ chi phí, người trồng thu lãi khoảng 70 - 80 triệu đồng/ha 

(http://www.nhandan.com.vn) [184]. 

http://tapchicaosu.vn/dien-dan-cs/trong-xen-du-du-va-cay-chanh-trong-vuon-cao-su.html
http://tapchicaosu.vn/dien-dan-cs/trong-xen-du-du-va-cay-chanh-trong-vuon-cao-su.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/27870802-thach-quang-gay-dung-thuong-hieu-nghe-viet.html
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Nông trường Xa Trạch (Bình Long), mô hình trồng xen lúa nương ngắn ngày 

với cao su. Thời gian thu hoạch lúa chỉ sau 3 tháng, năng suất đạt 15 tạ/ha. Trừ chi phí, 

thu lãi gần 10 triệu đồng/ha. Ngoài ra, Nông trường còn trồng xen ngô nếp với cao su, 

từ khi xuống giống cho đến thu hoạch ngô chỉ mất 75 - 80 ngày. Với khoảng cách 

trồng 60 x 20 cm, 1 ha trồng ngô nếp cho thu 1,5 tấn bắp tươi. Trừ mọi chi phí, lãi 

không dưới 3 triệu đồng (http://tapchicaosu.vn/tin-tuc) [185]. 

Tại thị trấn Nông trường Việt Trung (Quảng Bình), ngoài mô hình chủ lực là 

cây cao su thì nay có thêm cây dưa hấu trồng xen với diện tích cao su, theo tính toán, 

01 ha dưa có thể thu 30 - 35 tấn quả, bình quân mỗi vụ thu về khoảng 150 - 170 triệu 

đồng góp phần nâng cao thu nhập của người nông dân. Tuy nhiên, dưa hấu thị trường 

đầu ra không ổn định, phụ thuộc nhiều vào sự biến động của giá cả thị trường nên 

người công nhân không dám mạnh dạn đầu tư nhiều mà còn mang tính chất nhỏ lẻ 

(https://www.quangbinh.gov.vn) [186]. 

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị trồng xen cao su với lạc, năng suất 

thực tế vụ Xuân năm 2014 đạt bình quân từ 25 - 30 tạ lạc tươi/ha. Giá bán 10.000 

đồng/kg lạc tươi, giá bán lạc vỏ khô 20.000 đồng/kg; Chi phí thực tế 10.000 đồng/ha; 

Lãi suất thu từ lạc vụ Xuân từ 18 - 20 triệu đồng/ha (http://tapchicaosu.vn) [187]. 

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã tiến hành trồng xen cây dược liệu 

trong vườn cao su KTCB, sau 6 tháng kể từ lúc trồng, 1 ha cây cà gai leo có thể mang 

lại lợi nhuận từ 250 - 300 triệu đồng/ha trong năm trồng đầu tiên, sau khi trừ các khoản 

chi phí. Từ năm thứ hai, lợi nhuận sẽ cao hơn do không tốn chi phí đầu tư cây giống và 

công trồng. Còn cây ba kích giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều, sau 3,5 năm trồng, chăm 

sóc và thu hoạch, lợi nhuận đạt được tối thiểu khoảng 2,7 tỷ đồng/ha 

(http://baoquangnam.vn) [188].  

Tại Công ty cao su Lộc Ninh, mô hình trồng xen keo lai trong vườn cao su, 

nhiều cây keo lai đã có chu vi 50 cm (bằng cây cao su 6 năm tuổi), độ cao bình quân 

hơn 5 m, trong khi cây cao su vẫn phát triển đúng tiến độ. Kỹ thuật trồng theo hàng 

kép: 2 hàng cao su, 2 hàng keo lai. So sánh cho thấy, cùng thời gian trồng nhưng cây 

keo lai có kích thước vượt trội hơn cây cao su. Mỗi cây keo lai có đường kính bình 

quân từ 15 - 20 cm, chiều cao đạt trên 5 m. Trong khi đó, cây cao su cùng lứa chỉ đạt 

bình quân đường kính khoảng 8 - 10 cm, chu kỳ thu hoạch của keo lai trồng xen là 4 

năm (http://www.baobinhphuoc.com.vn) [189]. 

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/hieu-qua-mo-hinh-trong-dua-xen-canh-tren-dat-cao-su
http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/ky-thuat-cao-su/kinh-nghiem-giai-phap/kinh-nghiem-trong-xen-hoa-mau-tai-cao-su-quang-tri.html
http://baoquangnam.vn)/
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Tại Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk, mô hình trồng cây sả trên đất pha 

sỏi đá trồng xen canh trong vườn cao su, hồ tiêu để chế biến tinh dầu đã mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Với diện tích 3 sào sả, từ 30 - 45 ngày người dân tiến hành cắt lá 1 lần 

rồi mang đi nấu cho ra thành phẩm từ 12 lít đến 15 lít tinh dầu sả. Với giá nhập cho 

các công ty sản xuất, chế biến tinh dầu sả trong nước hiện nay, mỗi lít dầu sả người 

dân thu về từ 230.000 đồng đến 250.000 đồng. Như vậy, cứ mỗi tháng trên diện tích 1 

ha đất pha sỏi đá ở xã Ea Tir, người dân có thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng/tháng trở 

lên (http://tapchicaosu.vn/tin-tuc) [190]. 

Tóm lại, việc trồng xen giúp người dân có thêm thu nhập trong thời gian cao su 

kiến thiết cơ bản, giúp họ ổn định tư tưởng, cải thiện cuộc sống trong lúc giá mủ cao 

su thấp. Ngoài ra, trồng xen làm tăng độ màu mỡ của đất, giúp đất tơi xốp, tăng thêm 

chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây cao su. Và hơn thế, mô hình trồng xen còn 

góp phần tạo thêm động lực cho nhân dân mở rộng diện tích trồng mới cao su.  

1.2.4. Tình hình sử dụng chất giữ ẩm 

1.2.4.1. Tình hình sáng chế chất giữ ẩm trên thế giới 

Chất giữ ẩm phục vụ cho Nông nghiệp có sáng chế đầu tiên đăng ký tại Mỹ 

năm 1974, số US3953191: Chất cải tạo đất có khả năng hấp thụ và giữ nước. Đến nay, 

trên thế giới có hơn 300 sáng chế đăng ký về lĩnh vực này.  

Trong đó, giai đoạn từ năm 2000 - 2012 có 244 sáng chế, gấp 3 lần số lượng 

sáng chế giai đoạn trước đó. Đặc biệt trong những năm gần đây, vấn đề biến đổi khí 

hậu, hạn cục bộ được quan tâm nhiều trên thế giới nên các nghiên cứu về tiết kiệm 

nước canh tác, cải tạo đất trồng khô hạn cũng thể hiện trong số liệu đăng ký sáng chế 

về chất giữ ẩm với hai “đỉnh” vào năm 2004 (39 sáng chế) và 2012 (44 sáng chế). 

Hiện nay, các sáng chế về chất giữ ẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp được đăng 

ký nhiều ở các quốc gia (Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Nam Phi, New Zealand, 

Mexico, Israel, Úc) và hai tổ chức: WO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới), EP (Cơ 

quan Sáng chế châu Âu). Thập niên 70 - 80, sáng chế về chất giữ ẩm chỉ mới được 

đăng ký ở Mỹ và Nhật. Thập niên 90, sáng chế về chất giữ ẩm được đăng ký thêm ở 

các nước Trung Quốc, Israel và New Zealand nhưng số lượng tập trung chủ yếu ở 

Nhật. Từ năm 2000 cho đến nay, các sáng chế về chất giữ ẩm tập trung đăng ký chủ 

yếu ở châu Á: Trung Quốc (172 sáng chế) chiếm khoảng 70% tổng số sáng chế giai 

đoạn này, Nhật Bản (35 sáng chế) và Hàn Quốc (19 sáng chế) (WIPO, 2012) [175]. 

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/ky-thuat-cao-su/trong-cay-sa-tren-dat-cao-su-huong-di-moi-hieu-qua-kinh-te-cao.html
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Hình 1.11. Tình hình đăng ký sáng chế chất giữ ẩm của các nước 

Theo bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC - International Patent Classification) 

cho thấy những nghiên cứu về chất giữ ẩm thiên về vật liệu ổn định đất, đặc biệt là 

chất giữ ẩm với các thành phần từ hợp chất tự nhiên (xenlulose,..); tiền polymer, 

polyacrylate, polymethacrylate, vinyl polymer và đặc biệt là những nghiên cứu sản 

xuất phân bón kết hợp với chất giữ ẩm để tăng hiệu quả sử dụng. 

Trung Quốc có nhiều sáng chế đăng ký, tập trung các nghiên cứu sản xuất phân 

bón kết kợp với chất giữ ẩm, chiếm 49% tổng sáng chế về chất giữ ẩm. Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Mỹ có nhiều sáng chế về ứng dụng chất giữ ẩm phục vụ canh tác, trồng trọt. 

Nhật Bản có lượng sáng chế về ứng dụng chất giữ ẩm phục vụ canh tác chiếm 54% 

trên tổng sáng chế về chất giữ ẩm của họ; đối với Hàn Quốc thì tỷ lệ này là 47% và 

Mỹ là 50%. 

Hầu hết các nghiên cứu về chất giữ ẩm của các tập đoàn trên thế giới như Nippon 

Catalytic Chem. Inc, Nippon Zeon Co, Sanyo Chemical. Inc, Toto Ltd, Kato Toshiba, 

Dainipon Ink and Chemicals, Kao Corp (Nhật Bản); Gong Marina (Pháp); Procter and 

Gamble (Mỹ); Courtaulds Fibres Holdings Ltd, Torr D (Anh); Stockhausen Chem. Fab 

Gmbh (Đức); Thiffault Brian D (Canada); Zopf Richard (Mỹ); ... đều xuất phát từ nguồn 

nguyên liệu dầu mỏ như polymer acrylic, polymer glycol di-(meth) acrylate, trimethylol 

propane dior tri - (meth) acrylate, glycerol diallyl acrylamid, polymer có các nối đôi 

ethylenic, polyvinyl alcohol hoặc các copolymer của chúng. Với các tác nhân liên kết 

ngang nhau (N, N’- methylenebisacrylamide, ethylene ether, trimethylol propane triallyl 

ether...), sản phẩm tạo thành có khả năng hấp phụ nước rất cao từ 80 - 600 lần đối với 

nước cất và 60 - 80 lần đối với nước muối sinh lý. Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã 

nghiên cứu triển khai ứng dụng polymer giữ nước trên lĩnh vực y tế, dược phẩm, tã lót, 

đặc biệt là trong ngành nông, công nghiệp (WIPO, 2012) [175]. 

Nguồn WIPO 
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Theo Seung Hyun Koo và cs (2010) [165], polymer có thể được tổng hợp từ 

tinh bột sắn dựa trên phản ứng đồng trùng hợp ghép với các vinyl monome như axit 

acrylic, acrylamit, acrylonitryl. Tác nhân khơi mào tạo gốc tự do cho phản ứng thường 

là amonipersunfat, điazoaminobenzen, tetraetyl chì, hệ Fenton hay chiếu xạ. Tác nhân 

khâu mạch có thể dùng nhiệt, epiclohydrin hay formandehyt.  

1.2.4.2. Các chất giữ ẩm được sử dụng tại Việt Nam 

Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu chế tạo chất giữ ẩm và được ứng dụng hiệu quả 

trong sản xuất nông nghiệp, một số kết quả về chất giữ ẩm được thể hiện ở bảng 1.12. 

Bảng 1.12. Một số chất giữ ẩm được sử dụng tại Việt Nam 

Tên sản phẩm Thành phần 

Độ hấp thụ (g/g) 
Thời gian 

giữ ẩm 
Nước 

cất 

Nước 

thường 

Nước 

muối 

CH-I 
Copolymer 

xellulose/Acrylic 
300-450 280-400 120 2 - 3 năm 

CH-II 

Copolymer 

xellulose/Tinh bột/ 

Acrylic 

100-120 80-100 40 6 - 9 tháng 

CH-III Tinh bột/Acrylic 300-450 300-400 - 2 - 3 tháng 

AMS-1 Tinh bột/Acrylic 300-450 400-420 - 2 năm 

Gam-sorb Tinh bột/Acrylic 200-500 300-400 - 4 - 5 tháng 

Lipomycin-M Tinh bột/Lipomycin 100-120 80-100 - 2 - 3 tháng 

Bionet-PS Tinh bột/Acrylic 350 300 - 10 - 12 tháng 

VICHEMSAP400 Tinh bột/Acrylic 400 300-400 - 2 năm 

PMAS 1 Tinh bột/Acrylic 400 300 62 12 -18 tháng 

L.A.P Tinh bột/Acrylic 500 400 - 6 - 12 tháng 

Nguồn: Viện Công nghệ Hóa học Việt Nam 

Nguyễn Cửu Khoa (2007) [34], đã nghiên cứu thành công chất giữ ẩm CH được 

điều chế dựa trên nền tảng ghép cellulose với acid acrylic. Chất giữ ẩm CH có khả 

năng thay thế các chất giữ ẩm ngoại nhập do giá thành rẻ (nguyên liệu sử dụng là 

cellulose từ các phế thải nông nghiệp như bã mía, mùn cưa, ...), thời gian sử dụng dài 

(từ 2 - 3 năm), độ hấp phụ nước cao, hàm lượng celullose biến tính có thể lên tới 60 - 

70%, thân thiện với môi trường. Vì vậy, CH có khả năng ứng dụng trong sản xuất 

nông nghiệp, cung cấp nước cho cây trồng trong mùa khô hạn ở nước ta.  

Chế phẩm AMS - 1 là một trong những sản phẩm polymer siêu thấm (PLS) có  

khả năng trương nở và trữ nước cho cây trồng (Nguyễn Văn Khôi và Trương Quang 

Trường, 2011) [35], phòng vật liệu polymer Viện Hóa học (Viện Hóa học thuộc Trung 

tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia), nghiên cứu và chế tạo từ quá trình 

đồng trùng hợp ghép axit acrylic với tinh bột đã được biến tính.  
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Ước tính sau một trận mưa, đất bổ sung AMS-1 có thể giữ nước lâu hơn 10 - 15 

ngày so với đất không chứa AMS-1. AMS-1 có khả năng hút 400 - 420 g nước/g chất 

khô và có khả năng trương nở gấp 400 lần khối lượng ban đầu nên còn có tác dụng cải 

tạo đất thịt, đất sét, giúp cho việc thoát, lưu thông và giữ nước hợp lý. AMS-1 phát 

huy hiệu quả tốt nhất trên những vùng canh tác phải dùng nhiều nước tưới như đất 

trồng cà phê, bông, đất cát, đồi núi thiếu thảm phủ thực vật, nó có khả năng giữ nước 

trong 2 năm và tự phân hủy sinh học sau 3 - 4 năm nên không gây hại môi trường. 

Lưu Cẩm Lộc (2005) [53], trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức 

xạ thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, chế tạo thành công vật liệu siêu hấp 

thụ nước Gam - Sort, một polymer hay gel siêu hấp thụ nước được chế tạo từ tinh bột 

sắn và một số hóa chất khác bằng phương pháp chiếu xạ. Gam - Sorb có thể hấp thụ 

lượng nước gấp 200 - 500 lần trọng lượng của nó, có thể phân hủy sinh học đến 70 - 

85% trở lên trong các thí nghiệm như thủy phân bằng enzym hay chôn trong đất cho 

thấy khả năng ứng dụng an toàn trong nông nghiệp, giá thành rẻ hơn sản phẩm ngoại 

nhập cùng loại khoảng 30 lần. Gam - Sorb tiết kiệm nước tưới, phân bón và có thể ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Vật liệu Gam - Sorb được tổng hợp từ nguyên liệu bã mía và mùn cưa nghiền 

cơ học thành dạng bột, có khả năng hút nước cao, có thể giữ được 120 - 140 ngày 

mới phân hủy cấu trúc. Bã vật liệu sau khi phân hủy không độc hại, không ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng của đất. 

Chế phẩm giữ ẩm Lipomycin M (Tống Kim Thuần, 2006) [90], nghiên cứu, 

được sản xuất bằng phương pháp lên men xốp trên cơ chất bột sắn. Thời gian lên men 

5 ngày. Sau khi dừng lên men, sấy chế phẩm đến độ ẩm 12 - 15%, bổ sung chất bảo 

quản và đóng gói. Thời hạn sử dụng 2 - 3 tháng sau khi đóng gói. Số lượng nấm men 

L.starkeyi PT7.1 trong chế phẩm Lipomycin M là 108 CFU/g, đạt tiêu chuẩn phân bón 

Việt Nam.  

Bionet - PS là sản phẩm của quá trình trùng hợp ghép giữa axit acrylic và tinh bột 

biến tính, nó có khả năng đặc biệt trong việc hấp thụ nước. Khả năng hấp thụ và tính 

chất của Bionet - PS thể hiện như sau: màu trắng ngà, khả năng hấp thụ trong nước cất  

(350 g/g), khả năng lưu giữ trong đất là 10 - 12 tháng. Bionet - PS có thể dùng như là 

lớp giữ ẩm xung quanh cây và khóm cây, nó làm giảm sự mất hơi nước bề mặt và cải 

thiện khả năng sử dụng nước đối với hệ thống rễ cây nông, làm giảm sự bay hơi nước 

tới 90% (http://bionet.vn/component/bionetps/gioithieuchephambionetps.html) [192]. 
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VICHEMSAP400 (Công ty cổ phần Hóa chất Công nghệ mới Việt Nam, 2011) 

nghiên cứu, được tổng hợp từ axit acrylic và tinh bột sắn biến tính. Ngay khi gặp nước, 

nó nở ra thành khối gel trong suốt, giống một miếng bọt xốp. Gel giữ nước khá chặt, 

tuy nhiên, thực vật vẫn có thể dễ dàng hút nước từ vật liệu này để sinh trưởng và phát 

triển. Nhờ vậy, VICHEMSAP400 có thể được xem như một loại vật liệu chứa và điều 

tiết nước cho đất: nó hút nước khi mưa và nhả ra từ từ, khiến cây không bị chết khát 

trong những ngày khô hạn. Loại vật liệu này khi gặp nước có thể nở ra gấp 300-

400 lần, giúp giữ ẩm cho những vùng đất khô hạn, đất cát hoặc trên đồi núi, nơi nước 

dễ trôi đi (http://vietnamchemtech.com.vn) [193]. 

Lê Hoàng Vũ (2014) [109], Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú (API), nghiên 

cứu thành công sản phẩm tinh thể nước L.A.P phục vụ đắc lực trong lĩnh vực nông 

nghiệp về tiết kiệm phân bón và nước cho vùng khí hậu khắc nghiệt và đất nghèo dinh 

dưỡng. Tinh thể nước L.A.P là một polymer siêu hấp thụ nước và được sản xuất từ 

nguyên liệu CMC chiết suất từ tự nhiên, kết hợp với công nghệ chiếu xạ tia Gamma, 

có khả năng đặc biệt trong việc hấp thụ nước giữ nước cho cây trồng. Cơ chế giữ ẩm 

của hạt nước polymer chăm sóc cây trồng, sau khi được bón vào trong đất, nó sẽ hút 

nước và trương nở gấp 500 lần. 

Tóm lại, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học mới có khả năng nâng cao độ 

ẩm đất phục vụ sản xuất là hướng đi mới và mang nhiều ý nghĩa. Đây là tiến bộ kỹ 

thuật đã được nhiều địa phương trong cả nước nghiên cứu ứng dụng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp tại các vùng khô hạn và đã đem lại nhiều kết quả khả quan. 

1.2.4.3. Một số mô hình sử dụng chất giữ ẩm cho cây trồng ở Việt Nam 

Đến nay, sau quá trình triển khai ứng dụng và thử nghiệm chất giữ ẩm trên các 

tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh… đã cho 

thấy kết quả khả quan khi sử dụng với các loại cây trồng khác nhau. Chất giữ ẩm làm 

giảm được 30 - 50% lượng nước tưới cho cây trồng, giảm chi phí chăm sóc cây và góp 

phần làm tăng hiệu quả kinh tế cho nông nghiệp. Cụ thể: đối với các loại cây bắp, 

bông, mía, góp phần làm tăng lợi nhuận từ 3 - 7 triệu đồng/ha; đối với các loại cây cà 

phê, xoài, quýt, mít… góp phần làm tăng lợi nhuận từ 3 - 10 triệu đồng/ha (Nguyễn 

Cửu Khoa, 2007) [34].  

Sơn La, mô hình dùng chế phẩm giữ ẩm (Lipomycin-M, Bionet-PS, Gam-Sorb) 

được thử nghiệm trên vườn cây cao su. Kết quả cho thấy cả 3 loại chế phẩm này đều 

có tác dụng làm tăng độ ẩm đất so với đối chứng, trong đó chế phẩm Lipomycin-M 

cho hiệu quả tốt nhất, nếu bón trực tiếp có thể làm tăng độ ẩm đất từ 28 - 38% so với 

đối chứng, nếu bón phối trộn với NPK có thể làm tăng độ ẩm đất từ 15 - 25% so với 

đối chứng (Phạm Quang Thắng và cs, 2013) [85].  

http://vietnamchemtech.com.vn/lienhe.asp
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Tại Tây Nguyên, chất giữ ẩm CH copolymer cellulose/acrylic được triển khai 

ứng dụng tại vùng đất đỏ bazan trên cây cà phê, bông, bắp (Công ty cà phê Chư Păh, 

công ty cà phê Gia Lai, Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng - Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai). Khi sử dụng chất giữ ẩm tiết kiệm được từ 30 - 

60% lượng nước tưới và năng suất cây trồng tăng từ 5 - 15%, trong đó, tại vùng đất 

khô hạn thiếu nước tại Công ty cà phê Chư Păh năng suất tăng lên đến 2,5 lần. Kết quả 

thử nghiệm chất giữ ẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai: Chu kỳ tưới nước cho cây bông kéo 

dài thêm 14 ngày, trên cây cà phê kéo dài thêm 28 - 30 ngày, tiết kiệm được hơn 30% 

chi phí tưới nước vào mùa khô (Nguyễn Thanh Tùng, 2011) [102].  

Ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã ứng dụng chất giữ ẩm CH 

trên cây gió bầu tại vùng đất cát pha sỏi khô cằn. Kết quả cho thấy, khi sử dụng chất 

giữ ẩm CH thì lượng nước tưới giảm đến 70% và khoảng 98% cây con còn sống qua 

mùa hạn, trong khi tại ô đối chứng khoảng 20 - 30% cây con còn sống (Nguyễn Cửu 

Khoa, 2007) [34].  

Nhiều tỉnh như: Hà Giang, Phú Thọ, Đăk Lăk, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, ... đã đưa chế phẩm AMS-1 vào sử dụng như một giải 

pháp tích cực trong canh tác trên các vùng đất khô hạn. Kết quả thử nghiệm chất giữ 

ẩm trên cây chè và cỏ sữa tại Thanh Ba, Phú Thọ cho thấy năng suất cỏ Sữa bội thu từ 

30 - 70% và chưa thấy dấu hiệu khủng hoảng thừa nước. Chè trồng mới cũng bội thu 

khá cao từ 20 - 49% trong khi đó cây chè thu hoạch chỉ tăng năng suất 13% (Nguyễn 

Văn Khôi và Trương Quang Trường, 2011) [35]. 

Viện Hóa học đã phối hợp với một số đơn vị (Viện địa lý, Viện Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật, Viện Thổ nhưỡng và Nông hóa,...) để thử nghiệm polymer siêu hấp 

thụ nước trên diện tích rộng, ở nhiều vùng đất khác nhau với nhiều loại cây và thu 

được kết quả rất khả quan. Thử nghiệm đối với cây lương thực ở vùng núi khô hạn 

Hoàng Su Phì, Hà Giang cho thấy, các chỉ tiêu năng suất sinh học của ngô và đậu 

tương đều cao hơn đối chứng và các chỉ số môi trường đất như độ ẩm, hàm lượng 

mùn, đạm, vi sinh vật đều tốt hơn. Đặc biệt, thử nghiệm ở quần đảo Trường Sa cho thấy, 

khi được trộn với phân chim để trồng rau, polymer siêu hấp thụ nước vừa có tác dụng 

giữ nước, vừa như một loại đất tạo hiệu quả làm tăng năng suất rau xanh từ 33 - 35%.  

Thử nghiệm cho các loại cây trồng ở vùng cát và vùng gò đồi Quảng Trị, Nghệ 

An cho thấy trong điều kiện khắc nghiệt, tỷ lệ keo lá tràm sống sau một năm tuổi cao 

hơn đối chứng 21%, năng suất lạc củ trên vùng cát và vùng gò đồi đều tăng. Thử 

nghiệm cho một số cây trồng trong vụ Đông trên vùng đất bạc màu Sóc Sơn  (Hà Nội) 

thấy rằng năng suất hạt, củ và năng suất phụ phẩm đều tăng so với đối chứng. Đối với 

cây mía trên đất Quảng Bình, chất giữ ẩm làm cho cây mía phát triển đồng đều hơn, 
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tăng số cây to, giảm số lượng cây nhỏ... các kết quả thử nghiệm đều cho thấy, khi đưa 

polymer siêu hấp thụ nước vào lớp đất canh tác cho hiệu quả rõ rệt trong việc giữ ẩm, 

cải tạo đất, khắc phục hạn hán, tăng khả năng nảy mầm, phát triển và năng suất cây 

trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh tác thông thường. Ngoài ra, 

polymer siêu hấp thụ nước còn có tác dụng làm bền cấu trúc đất, do đó tránh được hiện 

tượng xói mòn do mưa. Sản phẩm có thể phát huy tác dụng trong nhiều vụ, có thời 

gian lưu giữ trong đất trên 18 tháng và có khả năng phân hủy sinh học (Nguyễn Hồng 

Liên, 2004) [51]. 

Tại Đà Nẵng, mô hình sử dụng vật liệu WSAP đã được nghiên cứu thử nghiệm 

trên đất thôn Cấm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

việc sử dụng vật liệu WSAP có tác dụng làm tăng đáng kể độ ẩm của đất. Khi sử dụng 

WSAP làm chất giữ ẩm cho lớp đất canh tác với tỷ lệ 1 g WASP cho 1,5 kg đất, sau 5 

ngày độ ẩm của lớp đất ở độ sâu 10 - 20 cm vẫn được duy trì ở mức 10 - 12 % (Trần 

Mạnh Lục, 2015) [54]. 

Tại ĐăkLăk, chất giữ ẩm AMS-1 được sử dụng rộng rãi ở các vùng trồng cà 

phê làm cho lá xanh cành tốt, hạn chế rụng lá vào mùa khô, ít rụng quả non, quả to 

hơn, chín sớm, năng suất cao. Lợi nhuận đem lại từ việc sử dụng chất giữ ẩm cao hơn 

so với đối chứng từ 3 - 22 triệu đồng/ha (Nguyễn Văn Thường, 2001) [92]. 

Lâm trường trồng rừng ở Tuy Phong (Bình Thuận), Công ty Bông Đồng Nai… 

sử dụng chế phẩm AMS-1 trên diện rộng để sản xuất cây giống vườn ươm, trồng bông 

đưa lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời góp phần cải tạo đất, bảo vệ môi trường sinh 

thái rất tốt (Nguyễn Thanh Tùng, 2011) [102].  

Theo Nguyễn Văn Khôi và cs (2011) [36], Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH & 

CN Việt Nam đã hoàn thiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước KC.02.DA01/06-

10 về chế tạo polymer siêu hấp thụ nước, thử nghiệm polymer siêu hấp thụ nước trong 

nhiều lĩnh vực như trồng cây trên bãi thải khai thác than tại mỏ Than Hà Tu - Quảng 

Ninh; trồng cây keo, bông, và một số cây phân xanh trên bãi thải khai thác than tại mỏ 

than núi Hồng, Thái Nguyên; trồng cây đồng mức chắn sóng biển tại Thừa Thiên Huế, 

ngoài ra còn áp dụng thành công tại nhiều địa phương trên nhiều loại cây trồng... Các 

loại cây trồng thử nghiệm hiệu quả tăng rõ rệt (về năng suất, tỷ lệ cây sống đạt 100%) 

so với không sử dụng polymer siêu hấp thụ nước. Trước đó, các nhà khoa học đã khảo 

nghiệm sản phẩm ở đất cát và đất đồi Thừa Thiên Huế, áp dụng cho cây sắn, lạc, dưa 

hấu... tại địa phương này. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, cứ 35 kg chất polymer/ha thì 

cây sinh trưởng phát triển mạnh nhất và cho năng suất cao nhất.  
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 (Nguồn: Viện Công nghệ Hóa học Việt Nam) 

Hình 1.12. Một số chất giữ ẩm được sử dụng tại Việt Nam 

Tóm lại, chất giữ ẩm có khả năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, không 

độc hại cho cây trồng, an toàn với hệ sinh thái đất, không gây hại cho hệ vi sinh vật đất, 

động vật đất cũng như đối với môi trường sinh thái. Ngoài ra, nó còn tiết kiệm nước 

tưới, phân bón và có thể ứng phó với biến đổi khí hậu trong mùa khô hạn ở nước ta. 

1.2.5. Tình hình nấm Corynespora cassiicola gây bệnh rụng lá trên cây cao su 

Cũng như các loài thực vật khác, cây cao su là mục tiêu tấn công của một số 

loại bệnh hại. Theo ước tính của các cơ quan Thống kê quốc tế (2010) [14], sâu bệnh 

hại đã làm mất 20% sản lượng cao su thiên nhiên thế giới, trong đó các loại bệnh hại 

làm mất 15% sản lượng. 

Bệnh rụng lá trên cây cao su do nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei 

gây ra. Hiện nay, trong điều kiện tự nhiên triệu chứng bệnh rụng lá Corynespora 

cassiicola rất đa dạng về kiểu hình, kích thước và vị trí, nguyên nhân là do sự khác biệt 

đặc tính mẫn cảm giữa các dòng vô tính, tuổi lá, thời điểm nấm xâm nhiễm hoặc yếu tố 

môi trường. Tuy nhiên, triệu chứng đặc trưng vẫn là dạng xương cá có màu đen dọc theo 

gân lá trên các dòng vô tính mẫn cảm hay đốm tròn đồng tâm màu nâu xám, xung quanh 

có quầng vàng trên lá ổn định. Trong khi với lá non, xuất hiện các triệu chứng gần giống 

như bệnh héo đen đầu lá và rất dễ nhầm lẫn, điểm khác biệt lớn là trên mặt lá bằng 

phẳng, không có u lồi và những viền màu vàng nhạt ở đốm bệnh. Có thể nhận biết vườn 

cây bị nhiễm bệnh, thông qua các triệu chứng trên lá kết hợp với một số hiện tượng trên 

vườn cây: lá vàng không chỉ ở tầng dưới mà còn ở tầng giữa và tầng trên, nhìn từ dưới lên 

có thể thấy lá bệnh bị vàng lốm đốm, không vàng đều như vàng lá sinh lý. Các lá non trên 

ngọn, không phẳng mà bị xoăn lại, biến dạng. Một số chồi lá bị rụng trơ chìa. Lá rụng trên 

vườn có cả lá già lẫn lá non kết hợp với những vết bệnh trên lá (Lê Văn Huy, 2006) [33].  

Lipomycin M Gam-Sorb 

AMS 1 PMAS 1 

VichemSap400 

L.A.P 
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Tóm lại, bệnh rụng lá Corynespora cassiicola trên cao su có thể phát sinh, phát 

triển quanh năm và gây hại mọi giai đoạn sinh trưởng của cây cao su, bệnh gây rụng lá 

hàng loạt, bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, sản lượng cao su, gây thiệt hại kinh 

tế nặng nề cho ngành trồng cao su ở nhiều nước. Do vậy, bệnh rụng lá Corynespora 

cassiicola được xem là loại bệnh nguy hiểm nhất của cây cao su khu vực châu Á, Châu 

Phi và đã trở thành đại dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài  

1.3.1. Trên thế giới 

1.3.1.1. Kết quả nghiên cứu về cây trồng xen trong vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản  

Pushparajah (1970) [155] cho rằng trên vườn cao su có trồng cây phủ đất họ đậu có 

thể không cần bón đạm trong 6 năm kiến thiết cơ bản và 8 năm kinh doanh đầu. Đồng thời 

rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản từ 81 tháng xuống còn 61 - 56 tháng. 

Kỹ thuật trồng xen được giới thiệu vào Sri Lanka từ năm 1979 với nhấn mạnh 

giảm cạnh tranh cho cây cao su hơn là hiệu quả sử dụng đất (Chandrasekera, 1979) 

[117]. Xen canh chuối được khuyến cáo trồng một hàng đơn giữa cao su và trải qua 

hàng thập niên, tỷ lệ các hộ trồng xen canh tăng dần (Jayasena và cs, 1986; Rodrigo và 

cs, 2001) [139], [159]. Hiện nay, đến 50% các hộ trồng cao su ở Sri Lanka trồng xen 

chuối trong giai đoạn KTCB (Rodrigo và cs, 2001) [159]. Trong hầu hết các trường 

hợp khi được quản lý tốt thì việc trồng xen không ảnh hưởng đến cây cao su đã được 

công bố (Chandrasekera, 1984) [118].  

Eschbach và cộng sự (1997) [127] cho rằng việc lựa chọn hệ thống trồng xen 

hai loại cây cao su và cây cà phê với nhau sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố: Yếu tố nông -

sinh học (sự cạnh tranh giữa hai loại cây trồng về dinh dưỡng, trong phạm vi hộ gia 

đình và việc tổ chức lao động trên vườn cây, nước, ánh sáng...) và những điều kiện sản 

xuất nhất định đặc biệt là về lao động có sẵn trong phạm vi hộ gia đình và việc tổ chức 

lao động trên vườn cây.   

Tại Việt Nam (1998), một số nông dân ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên và miền 

Trung đã sử dụng các giống cà phê chè tán gọn như Caturra và Catimor trồng xen với 

mật độ dày trong vườn cao su kiến thiết cơ bản (Đinh Xuân Trường và cs, 1998) [100]. 

Indonesia, những thí nghiệm về ảnh hưởng của cây trồng xen lên sinh trưởng 

của cao su trong điều kiện có kiểm soát đã được bắt đầu từ năm 1993. Các nghiệm 

thức thí nghiệm gồm: A (cao su + làm cỏ sạch giữa hàng); B (Cao su + cây thảm phủ 

họ đậu); C (Cao su + lúa nương); D (cao su + dứa); E (cao su + chuối + dứa); F (cao su 

+ alang Imperata cylindrica). Kết quả thu được cho thấy sinh trưởng của cao su phụ 

thuộc vào dạng cây trồng xen. Đường kính thân cao su ở 30 tháng tuổi giữa các 

nghiệm thức A, D và E là tương đương nhau nhưng ở hai nghiệm thức D và E sinh 
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trưởng của cao su có xu hướng chậm hơn bắt đầu từ tháng thứ 15. Sinh trưởng của cao 

su chậm nhất ở nghiệm thức F; hai nghiệm thức còn lại B và C đứng ở mức trung gian. 

Yếu tố chủ yếu làm hạn chế sự sinh trưởng của cao su trong cây trồng xen là do canh 

tranh về ẩm độ hơn là dinh dưỡng (Wibawa và cs, 1997) [176].  

Theo Rodrigo, 1997; Rodrigo và cs, 2001; Pathiratna và cs, 2002 [157], [159], 

[153] ngoại trừ cỏ thì việc trồng xen cho thấy không có ảnh hưởng tiêu cực đến sự 

phát triển của cao su, trái lại, trong hầu hết các trường hợp xen canh đã dẫn đến cải 

thiện tăng trưởng của cây cao su.  

Tại Nigeria, trồng xen chuối với cao su có tác dụng cải thiện độ màu mỡ của 

đất, tăng số lượng vi sinh vật đất, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản. Tuy nhiên, xen 

chuối với khoảng cách 2 x 2 m trong vườn cao su sẽ làm giảm hàm lượng K trong đất. 

Xen chuối ở khoảng cách 2 x 4 m sẽ đảm bảo hiệu quả cao hơn về năng suất và bảo 

tồn tài nguyên đất (Timothy và cs, 2012) [171].  

Tại Pháp, thí nghiệm trồng xen cà phê và ca cao trong vườn cao su với khoảng 

cách 2 x 16 m, cho thấy: Sử dụng đất tốt hơn, sản phẩm phong phú, giảm thời gian thu 

hồi vốn đầu tư vào cao su, giảm khả năng xảy ra sự cố của thị trường, sản phẩm thu 

hoạch quanh năm, tạo thu nhập thường xuyên. Ngoài ra, cây ca cao và cà phê không 

gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển của cây cao su (Didier, 2013) [121].  

Tại Arakan, trồng xen các loại cây lương thực ngắn ngày như lúa, đậu xanh 

trong vườn cao su kiến thiết cơ bản, cho thấy, năng suất lúa và đậu xanh vẫn không 

giảm so với trồng thuần, cây cao su sinh trưởng phát triển tốt và mô hình này đang 

được bà con nông dân thung lũng Arakan áp dụng rộng rãi (Rosa và cs, 2017) [160]. 

1.3.1.2. Kết quả nghiên cứu về chất giữ ẩm  

Trên thế giới việc nghiên cứu chế tạo polymer siêu hấp thụ nước (hay còn gọi là 

hydrogel) đã được tiến hành từ lâu và cho đến nay người ta vẫn còn tiếp tục nghiên 

cứu nhằm tạo ra vật liệu có giá thành hạ, có khả năng phân hủy sinh học, có độ trương 

lớn hơn cũng như đa dạng hóa các ứng dụng của hydrogel trong nông nghiệp. 

 Hỗn hợp polymer siêu thấm nước (highly absorbent starch - containing 

polymeric compositions) được cấp bằng sáng chế Mỹ US - Patent 3981100, 1976 của 

các tác giả MO Weaver, EB Bagley, GF Fant, WM Doane có khả năng hấp thụ nước 

trên 1.000 lần so với trọng lượng của chúng. Thành phần của chúng được áp dụng trong 

lĩnh vực y tế và làm khăn tắm. Theo Stahl (2000) [169], cho biết tinh bột sắn có thể 

được biến đổi để sản xuất các polymer hấp thụ nước cao, sử dụng cho cây trồng nông 

nghiệp trong tương lai.  
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Các nhà khoa học Israel (Silberbush và cs, 1993) [167], sử dụng polymer có 

khả năng thấm nước để cải thiện khả năng tích trữ nước, nâng cao hiệu lực sinh trưởng 

cây trồng trên đất cồn cát bằng tưới nhỏ giọt. Ngoài ra, polymer còn hấp thụ được 

nước muối sinh lý, nước tiểu, máu và các loại dung dịch khác nên được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực như sản phẩm chăm sóc vệ sinh, phụ gia chống thấm trong xây dựng, 

nước hoa khô, đệm chống thấm, tác nhân làm đặc (Enas, 2015) [125]. 

Tại Hội chợ khoa học Quốc tế ở Đài Loan năm 2003, các tác giả Thái Lan tại 

trường Wattanothai Payap School đã trình bày kết quả dự án: Nghiên cứu vật liệu 

polymer siêu thấm nước từ tinh bột tự nhiên sử dụng trong nông nghiệp. Các thử 

nghiệm vật liệu polymer về khả năng thấm nước cho thấy khả năng hút nước tùy 

nguồn tinh bột là 248, 245 và 167 lần so với trọng lượng tinh bột ngô, bột gạo dẻo và 

bột gạo tương ứng. Các polymer thấm nước được trộn với đất theo tỷ lệ 1 : 3 đã tăng 

khả năng thấm nước của đất và nâng cao hiệu quả sinh trưởng của cây trồng trong bình 

thử nghiệm. Một số tư liệu khác còn cho thấy việc nghiên cứu ứng dụng vật liệu 

polymer siêu thấm phục vụ sản xuất nông nghiệp là hướng đi mới, rất được quan tâm 

tại nhiều quốc gia, đặc biệt tại các nước và các vùng lãnh thổ có điều kiện khô hạn 

Ở Trung Quốc, năm 1999 công bố chế phẩm “Khoa du 98” là vật liệu polymer có 

sức hút nước rất cao (1000 lần), đã được sử dụng cho cây trồng và đã tiết kiệm được 

50% lượng nước dùng và giúp tăng sản lượng cây 15 - 20% so với đối chứng (WIPO, 

2012) [175].  

Tóm lại, vật liệu polymer khi phối trộn với đất giúp tăng khả năng ổn định cây 

trồng, hệ nấm và vi sinh vật có trong đất. Ngoài ra, khi dùng vật liệu polymer mở ra 

các cơ hội tốt để cải tạo các vùng đất nông nghiệp hoang hóa hay cằn cỏi.  

1.3.1.3. Kết quả nghiên cứu về nấm Corynespora cassiicola 

Theo kết quả nghiên cứu (Chee, 1987) [116], cây cao su bị trên 550 loài vi sinh 

vật tấn công, trong đó hầu hết các bệnh của cao su đều do nấm gây ra.  

Nấm bệnh trên cây trồng, đặc biệt là nấm ký sinh là dịch hại nguy hiểm đối với 

nền nông nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, nấm Corynespora 

cassiicola có khả năng phân bố và phổ ký chủ rộng đã gây thiệt hại đáng kể cho nền 

kinh tế của nhiều nước. Trong phổ ký chủ, nấm Corynespora cassiicola gây hại đặc 

biệt nghiêm trọng cho cây cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.), đây là loại cây 

công nghiệp có giá trị kinh tế cao được trồng nhiều ở các nước Đông Nam Á, châu Phi 

và Nam Mỹ. Trên cây cao su, nấm Corynespora cassiicola gây ra bệnh rụng lá, bệnh 

này có thể xảy ra trên cây cao su thuộc mọi lứa tuổi và xảy ra quanh năm, gây thiệt hại 

rất lớn về năng suất mủ cao su. Tác hại của bệnh rất lớn, cây thực sinh trong giai đoạn 

vườn ươm bị nhiễm bệnh làm cây chậm phát triển và không đạt được đường kính gốc 

ghép theo đúng thời điểm (Jacob, 2006) [136], bệnh làm chết mầm non, chết cây trong 

vườn ươm (Webster và Baulkwill 1989; Begho, 1995) [174], [111]. 
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Từ nhiều năm nay, bệnh rụng lá cao su gây hại nghiêm trọng tại: Campuchia, 

Philippines, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Mexico, Nigeria, Sri Lanka, USA (Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, 1998) [107]. Bệnh 

được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1906 tại Sri Lanka. Ngoài ra, bệnh còn được ghi 

nhận ở miền nam Ấn Độ và đảo Java năm 1918, đảo Sumatra năm 1919, ở Đông Nam Á 

năm 1931, ở Congo năm 1941, ở Mexico năm 1947 và ở Bờ Biển Ngà năm 1954. Sau 

đó nó xuất hiện ở Ấn Độ (1961), Malaysia (1961), Nigeria (1969), Indonesia (1983), 

Brazil, Sri Lanka và Thái Lan (1985), Bangladesh (1988), Cameroon (1996), Việt Nam 

(1999) và Trung Quốc (2007). Bệnh đã xuất hiện ở hầu hết các nước trồng cao su trên 

thế giới (Phan Thành Dũng, 2000) [23]. 

Tại Indonesia: Bệnh bùng phát lần đầu tiên vào năm 1980, do đa số (90%) diện 

tích trồng cao su là cao su tiểu điền nên những thiệt hại chưa được thống kê một cách 

đầy đủ. Ảnh hưởng rõ nhất là làm tăng thời kỳ kiến thiết cơ bản và làm giảm sản lượng 

mủ ở vườn khai thác. Một số dòng vô tính cây cao su bị nhiễm bệnh từ năm 1980 đến 

năm 1999 là: RRIC 103 (1980); PNN 2058, 2444, 2447 (1982); GT 1, KRS 21, FX 25, 

BPM 6, RRIM 725 (1984); RRIM 600 (1991); IAN 873 (1995); AV 2037 (1999). Đối 

với các dòng bị bệnh nặng thì đa số phải nhổ bỏ và trồng mới (Teoh, 1983) [170]. 

Trong khoảng thời gian từ 1980 - 1988, ở Indonesia, khoảng 1200 ha cao su đã 

bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 400 ha, ước tính giá trị thiệt hại lên đến 

50 triệu USD (theo CFC/INRO Project Proposal, 1999) [119]. 

Tại Malaysia: Dịch bệnh bùng phát vào năm 1985 trên một số dòng vô tính như 

RRIC 103, KRS 21, RRIM 725 đã gây thiệt hại nặng về kinh tế. Hiện nay, đã có thêm rất 

nhiều dòng vô tính bị nhiễm bệnh như GT 1, RRIM 600, RRIM 701, RRIM 702, RRIM 

703, … Hiện nay, bệnh này được xem là bệnh hại chính trên cây cao su ở Malaysia và lan 

rộng từ miền Nam lên miền Bắc bán đảo Malaysia (Newsam, 1961) [152]. 

Tại Thái Lan: Bệnh xuất hiện năm 1985 và làm chết 2% số cây của dòng vô 

tính RRIC 103 và KRS 21 trong vườn thí nghiệm trao đổi giống quốc tế. Bệnh hại 

nặng ở các vùng phía Nam, Tây và Tây Nam. Số lượng dòng vô tính mẫn cảm tăng 

đáng kể. Giai đoạn ban đầu: RRIC 103, KRS 21. Giai đoạn sau: RRIM 600, GT 1,  

KRS 225, 226, PR 255, PR 305, RRIT 251 (Pongthep, 1987) [154].  

Bệnh được ghi nhận tại thí nghiệm trao đổi giống cao su quốc tế 7 năm tuổi ở 

trạm Surat Thani. Bệnh gây chết dòng vô tính RRIC 103 và rụng lá nặng trên KRS 21. 

Hiện nay, bệnh đã xuất hiện trên toàn bộ diện tích cao su tại Thái Lan, nhưng tác động 

không nghiêm trọng (Narisa, 2000) [151]. 

Tại Sri Lanka: Đợt dịch bùng phát vào năm 1985 trên dòng vô tính RRIC 103 

đang được trồng đại trà, do đó đã gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện nay, đã có thêm 

nhiều dòng vô tính bị nhiễm như RRII 105, RRIM 600, GT 1, … (Jayasuriya và cs, 

2007) [138]. 
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Sri Lanka là nước thiệt hại nặng nề nhất, bệnh lần đầu tiên xuất hiện tại 9 địa 

phương trong vườn nhân sau đó gây hại nặng trên toàn quốc. Trong đó, RRIC 103, 

là dòng vô tính cao sản được khuyến khích trồng đại trà (2.400 ha của đại điền và 

1.990 ha của tiểu điền (chiếm 3%) diện tích trồng cao su của cả nước lúc bấy giờ), 

phải nhỗ bỏ và trồng lại bằng bằng dòng vô tính kháng bệnh. Chính phủ phải bồi 

thường 64 triệu Rp cho người trồng cao su bị thiệt hại (Jayashinge  và cs, 1996; 

2000) [140], [142].  

Tại Châu Phi: Bệnh xuất hiện hầu hết tại các nước trồng cao su như Côte 

d’Ivore, Gabon, Cameroon và Nigeria. Bệnh gây hại trên nhiều dòng vô tính và làm 

rụng đến 50% tán lá, dẫn đến giảm 20 - 30% sản lượng ở vùng có điều kiện thuận lợi. 

Các dòng vô tính bị nhiễm bệnh: RRIC 103, RRIC 110, PB 235, PB 260, PB 28/59, 

một số dòng vô tính IRCA, MDF 372, RRIM 600, GT 1 và một số dòng vô tính NIG 

800 series (Jayasihnge, 1997) [141].   

Tại Cameroon, bệnh được ghi nhận trên toàn bộ diện tích trồng cao su trong 

cả nước. Các dòng vô tính mẫn cảm bao gồm GT 1, RRIM 600, RRIC 110, PB 260. 

Trong khi PB 260 là dòng vô tính có nhiều triển vọng về sản lượng và kháng bệnh 

tại Indonesia và Malaysia nhưng bị hại rất nặng tại Cameroon và các nước châu Phi 

(Jayashinge, 2000) [142]. 

Tại Ấn Độ, bệnh xuất hiện lần đầu tại vườn ươm từ 1969 - 1976 và bệnh chỉ 

xảy ra ở vài nơi. Cho đến năm 1996 - 1997 dịch bệnh đã bùng phát tại South Canara, 

Karnataka làm rụng lá, chết chồi và đôi khi chết cả cây (Sabu, 2000) [163]. Dịch bệnh 

xuất hiện và ngày càng phát triển với tỷ lệ lên đến 50 - 70% ở một số vùng trồng cao 

su làm giảm sản lượng đến 30% (Ramakrishnan, 1961) [156]. 

Tại Bờ biển Ngà, các dòng vô tính nhạy cảm nhất như là các dòng Avros 427 bị 

rụng lá nhiều (Jinji và cs, 2007) [142]. Bệnh gây rụng lá, chết mầm non, chết cây trong 

vườn ươm và giảm mủ trên cây cao su trưởng thành (Webster và cs 1989; Begho, 1995; 

Jayashinge, 2000) [173], [111] và [142].  

           Tại Malaysia, dịch bệnh bùng phát gây hại nặng trên các dòng vô tính RRIC 

103, KRS 21 và RRIM 725 trong năm 1985. Hiện nay, bệnh ghi nhận tại tất cả các 

vùng trồng cao su trong cả nước, nặng nhất tại Johor Baru và Trengganu. Các giống bị 

nhiễm bệnh bao gồm GT 1, RRIM 600, 701, 702, 703, 712, 725, 901, 2009, 2020, PR 

261 (Shukhor và cs, 1996) [166]. 
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1.3.2. Tại Việt Nam 

1.3.2.1. Kết quả nghiên cứu về cây trồng xen giai đoạn kiến thiết cơ bản 

Cao su là cây công nghiệp dài ngày, thời gian kiến thiết cơ bản (từ lúc mới 

trồng cho đến khi khai thác mủ lần đầu) khá dài, thường phải mất 5 - 7 năm. Trong 

thời gian này, cây cao su chưa khép tán nên rất thuận lợi cho việc trồng xen canh, 

trồng thêm nhiều loại cây trồng khác nhằm tăng thu nhập theo hướng “lấy ngắn nuôi 

dài” (Huỳnh Văn Khiết, 2000) [37].  

Ở Việt Nam: cây trồng xen thường sử dụng là các loài cây họ đậu, khoai lang, 

cây thảm phủ, … thậm chí cà phê - xen 1 hàng cà phê vào giữa 2 hàng cao su (tuy 

nhiên cà phê chỉ cho huê lợi trong thời gian 3 - 4 năm, còn sau đó khi cây cao su đã 

khép tán trên hàng thì cà phê không còn cho hiệu quả kinh tế nữa (Hoàng Thị Lương, 

1995) [56].  

Kết quả nghiên cứu của Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG, 2012) [77], ở vùng 

Đông Nam Bộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thiết kế trồng cao su theo hướng hàng 

kép và giữ được thiết kế 500 cây cao su/ha, đồng thời tạo không gian đủ rộng, đủ ánh sáng 

giữa 2 hàng kép cho việc trồng xen lâu dài, cho cây cao su trong hàng kép và nhu cầu cơ 

giới hóa việc trồng xen. 

Theo Bùi Đức Anh (2008) [1], việc trồng xen cây họ đậu trong thời kỳ KTCB 

giúp che phủ mặt đất trong thời gian cây cao su còn nhỏ, chống xói mòn, diệt cỏ 

(không cần dùng thuốc diệt cỏ gây ô nhiễm môi trường), cải tạo đất, tăng nguồn đạm 

trong đất (giảm được lượng phân đạm phải bón-thường làm chua đất nếu bón nhiều). 

Những kết quả nghiên cứu của Lê Văn Trinh và cs (1993) [94] về trồng xen cây 

họ đậu với cà phê ở Tây Bắc và Hoàng Thị Lương (1995) [57] về trồng xen đậu trong 

các lô cà phê, cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản ở Tây Nguyên cho biết nó có tác dụng 

làm cho cây cà phê, cao su phát triển tốt hơn và cho hiệu quả kinh tế cao. Trồng xen 

cây lạc với cao su 1 - 3 năm tuổi ở Đồng Nai đạt lợi nhuận 3,58 - 3,98 triệu đồng/ha/vụ 

với tỷ suất lợi nhuận 113 - 116% (Ngô Thị Hồng Vân, 2000) [105]. Tại Buôn Ma 

Thuột, khi trồng xen đậu, lạc, lúa cạn với cà phê, cao su thì lãi thuần thu nhập từ cây 

trồng xen đạt 1,45 - 3,36 triệu đồng/ha (Đinh Văn Cự, 1995) [22].  

Theo Trần Văn Năm (1990) [59] nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển 

một số cây phủ đất cho thấy một số cây như calopogonium caenileum, stylosanthes 

gracillis... đạt một số kết quả khả quan, làm tiền đề cho các công trình nghiên cứu bảo 

vệ đất, chống xói mòn trên vườn cao su kiến thiết cơ bản.   
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Mai Quang Vinh và cs (1995) [108] kết luận rằng trồng xen có tác dụng hạn chế 

cỏ dại. Về phạm vi nông học cần cải tiến để sử dụng tối đa năng lượng ánh sáng và 

hoạt động quang hợp cũng như nâng cao chỉ số thu hoạch.  

Trần Ngọc Duyên (1994) [26] cho biết vào năm thứ hai sau khi trồng cây phủ 

đất, trên mỗi ha cao su tích lũy được 164 kg N; 48,5 kg P2O5;  80,7 kg K2O; 21,5 kg 

MgO và 45,2 kg CaO.   

Nguyễn Kim Phụng (1997) [67] nghiên cứu việc trồng một số loại thảm phủ 

trên vườn cao su kiến thiết cơ bản đã đi đến kết luận là sau 18 tháng trồng xen, cây 

phủ đất đã có tác dụng tăng độ xốp lên 2,6 - 4,5%, đồng thời đã ảnh hưởng tích cực 

đến dinh dưỡng khoáng trong đất như tăng lượng mùn, đạm đặc biệt là lân dễ tiêu. Sản 

lượng 2 năm đầu tiên của vườn cao su kinh doanh có trồng thảm phủ ở thời kỳ kiến 

thiết cơ bản tăng 24,6% so với vườn không trồng thảm phủ.   

Theo Hồ Công Trực (2000) [96] cho rằng không trồng cây phủ đất trên vườn 

cao su kiến thiết cơ bản có độ dốc 80 thì lượng đất xói mòn ở năm thứ 3 - 4 là 23,4 

tấn/ha; lượng đất  xói mòn tăng lên 57 tấn/ha khi độ dốc là 100. Trồng xen cây phủ đất 

trong vườn cao su kiến thiết cơ bản đã hạn chế lượng đất bị xói mòn xuống còn 51,7 - 

90,2% so với không trồng cây phủ đất. Hiệu quả bảo vệ đất, hạn chế xói mòn của các 

cây phủ đất thể hiện như sau: Đậu mèo > muồng hoa vàng > đậu hồng đáo > kudzu >  

không trồng xen.  

Tổng Công ty cao su Việt Nam (1997) [81] khuyến cáo nên trồng hỗn hợp gồm 

2 - 3 giống cây phủ đất họ đậu trên vườn cao su kiến thiết cơ bản để phát huy tối đa tác 

dụng của thảm phủ.   

Một số công thức hỗn hợp được khuyến cáo như sau:  

Kudzu + Calopogonium mucunoides + Đậu ma (tỷ lệ 1 : 2 : 1).          

Kudzu + Calopogonium mucunoides (tỷ lệ 1 : 1).                

Kudzu + Đậu mèo (tỷ lệ 1 : 1).  

Theo Ngô Thị Hồng Vân (2000) [105], cho biết cây Kudzu (Pueraria 

phaseoloides) được ưa chuộng nhất để làm thảm phủ cho vườn cao su kiến thiết cơ bản 

tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ do những đặc tính ưu việt sau:  

+ Khả năng tái sinh mạnh, năng suất chất xanh đạt 16 tấn/ha/năm.  

+ Cải thiện tính chất vật lý đất, nâng cao độ phì đất, mỗi năm cung cấp cho đất 

một lượng chất dinh dưỡng như sau: 106,43 kg N; 13,58 kg P; 62,20 kg K; 60,49 kg 

Ca và 15,26 kg Mg/ha nếu cày vùi thảm phủ.  
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+ Sinh trưởng của cao su trong giai đoạn đầu kém nhưng sau đó sinh trưởng 

mạnh hơn so với không trồng thảm phủ.  

Theo Lại Văn Lâm (1996) [144], cao su trồng theo hàng kép như trên sẽ thuận lợi 

hơn để đưa các cây lâu năm như cà phê vào trồng xen giữa hàng. 

Nếu trồng 4 hàng cà phê vối, khoảng cách trồng 3 m x 2,5 m hoặc 3 m x 3 m 

giữa 2 đai cao su, khoảng cách từ hàng cao su tới hàng cà phê là 3,5 m thì mật độ cà 

phê trồng xen là 500 - 800 cây/ha.  

Nguyễn Khoa Chi (1996) [13] cho rằng cần xem xét lại có nên trồng xen cà phê 

và cao su hay không vì chúng đều là cây lâu năm, chu kỳ kinh tế dài, mặt khác, trong 

khi cà phê cần đất trồng có độ phì cao và cần có nước tưới trong mùa khô thì cao su 

không đòi hỏi các yếu tố này... Tuy nhiên, hình thức trồng xen hay phối hợp giữa cây 

cà phê và cây cao su đã và đang được áp dụng ở nhiều nơi.  

  Theo Nguyễn Văn Thường (1999) [91] thì giống cà phê chè quả vàng 

(C.arabica var. catura amarello) trồng xen với mật độ 3.300 - 4.400 cây/ha trong cao 

su kiến thiết cơ bản tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), sau 4 năm trồng đã cho 3 vụ thu 

hoạch với sản lượng cộng dồn 27.409 - 33.412 kg quả tươi/ha. Tại Nông trường Đăk 

Uy III, cà phê Catimor trồng với mật độ trồng xen 2.222 cây/ha, chỉ đầu tư phân bón 

và tưới nước trong năm đầu tiên, sau 4 năm đã cho 3 vụ thu hoạch với sản lượng 

14.000 kg quả tươi/ha. Tuy nhiên, trồng xen cà phê vối trong vườn cao su đã tạo điều 

kiện cho bệnh loét sọc mặt cạo gây hại cây cao su nặng hơn so với cây cao su trồng 

thuần nhưng sinh trưởng và năng suất cá thể cao su trồng phối hợp theo hàng kép vẫn 

tốt hơn so với cao su trồng thuần.   

Cũng theo Nguyễn Văn Thường (2001) [92], hiệu quả của các phương thức 

trồng xen cà phê với cao su ở Daklak. Mô hình trồng xen 4 hàng cà phê giữa hai hàng 

kép cao su ở Nông trường Cưkpo đem lại lợi nhuận cao gấp 3,1 lần so với trồng cao su 

thuần. Hiệu quả kinh tế qua 10 năm sản xuất (1985 - 1995) của mô hình trồng xen bình 

quân lãi thuần tăng thêm do cây trồng xen trên 4 triệu đồng/ha/năm. 

1.3.2.2. Kết quả nghiên cứu về chất giữ ẩm 

Trong những năm qua, Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công hai loại polymer thân thiện với môi trường 

sử dụng trong nông nghiệp để làm tăng hiệu quả giữ nước, giữ dinh dưỡng, giảm xói 

mòn là polymer siêu hấp thụ nước (AMS-1) và polymer chống xói mòn (PAM). 

Polymer siêu hấp thụ nước AMS-1 đã được sử dụng để giữ ẩm, chống hạn, cải tạo 

đất…cho nhiều loại cây trồng, trên các vùng đất có tính chất khác nhau đem lại hiệu 

quả cao về năng suất và giá trị kinh tế (Nguyễn Văn Khôi và cs, 2011) [36]. 
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Theo Trương Thị Cẩm Nhung và cs (2012) [64], khi được phối trộn vào giá thể 

thêm 0,5% polymer ưa nước thì khả năng giữ nước tăng thêm từ 5,11 đến 5,23 lần. 

Việc sử dụng polymer ưa nước phối trộn vào trong giá thể đã giúp cho giá thể giữ 

nước tốt, cung cấp nước kịp thời cho cây sinh trưởng và phát triển. Mặc dù khả năng 

giữ nước của 3 loại polyme ưa nước ít có sự chênh lệch, nhưng 2 loại polymer PMAS-

1 và Gam - Sorb là thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây Dạ yến thảo. 

Theo Đặng Văn Công (2012) [16], chế phẩm giữ ẩm Lipomycin-M, Bionet - PS 

và Gam - Sorb được thử nghiệm trên vườn cây cao su tại Sơn La. Chế phẩm được bón 

vào tháng 8 để hút nước từ những cơn mưa cuối mùa, đến khi khô hạn, chế phẩm sẽ 

giải phóng nước vào đất một cách từ từ để tạo ẩm. Lượng bón 50g/cây nếu sử dụng 

trực tiếp, 35g/cây nếu bón phối trộn với phân NPK. Kết quả cả 3 loại chế phẩm này 

đều có tác dụng làm tăng độ ẩm đất so với đối chứng, trong đó chế phẩm Lipomycin-

M cho hiệu quả tốt nhất, nếu bón trực tiếp có thể làm tăng độ ẩm đất từ 28 - 38% so 

với đối chứng, nếu bón phối trộn với NPK có thể làm tăng độ ẩm đất từ 15 - 25% so 

với đối chứng.  

Theo Phạm Danh Tướng và cs (2012) [103], Gam - Sorb giúp đất giữa ẩm tốt 

hơn, đồng thời ẩm độ đất được duy trì đến 12 ngày so với đối chứng. Khi bổ sung Gam 

- Sorb, nếu chu kỳ tưới nước tăng 1 ngày thì ẩm độ đất giảm 0,44% . Gam - Sorb giúp 

năng suất đậu phộng vẫn được bảo đảm dù chu kỳ tưới nước kéo dài đến 18 ngày/lần.  

Theo Tống Kim Thuần (2006) [90], chế phẩm vi sinh giữ ẩm đất Lipomycin-M 

đã được ứng dụng để làm tăng độ ẩm và cải thiện một số tính chất hoá lý của đất ở quy 

mô thử nghiệm đồng ruộng tại Trạm Đa dạng Sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc. Kết quả 

thử nghiệm cho thấy, chế phẩm Lipomycin-M làm tăng độ ẩm của đất 10 đến 15% so 

với đối chứng vào mùa khô.  

Theo Lê Đức Thắng và cs (2015) [84], nghiên cứu bước đầu về việc sử dụng 

phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh kết hợp với chất giữ ẩm được xem như một trong 

những biện pháp kỹ thuật mới đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi 

trường, góp phần nâng cao tỷ lệ thành rừng, tăng khả năng phòng hộ chắn gió, bão, 

chắn cát bay và bảo vệ sản xuất, sinh kế người dân ven biển; góp phần thích ứng với 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  

 Theo Nguyễn Thanh Tùng và cs (2014) [101], AMS-1 giúp đất duy trì độ ẩm 

tốt nên đã làm tăng khả năng sinh trưởng và năng suất của hồ tiêu. Năng suất hồ tiêu 

tăng từ 3,22 tấn/ha lên 3,67 tấn/ha.  
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 Theo Nguyễn Hồng Liên (2004) [51], đối với cây mía trên đất Quảng Bình, 

chất giữ ẩm làm cho cây mía phát triển đồng đều hơn, tăng số cây to, giảm số lượng 

cây nhỏ... các kết quả thử nghiệm đều cho thấy, khi đưa polymer siêu hấp thụ nước 

vào lớp đất canh tác cho hiệu quả rõ rệt trong việc giữ ẩm, cải tạo đất, khắc phục hạn 

hán, tăng khả năng nảy mầm, phát triển và năng suất cây trồng, đem lại hiệu quả kinh 

tế cao hơn so với canh tác thông thường. Ngoài ra, polymer siêu hấp thụ nước còn có 

tác dụng làm bền cấu trúc đất, do đó tránh được hiện tượng xói mòn do mưa. Sản 

phẩm có thể phát huy tác dụng trong nhiều vụ, có thời gian lưu giữ trong đất trên 18 

tháng và có khả năng phân hủy sinh học.   

Theo Nguyễn Văn Khôi và cs (2011) [36], polymer siêu hấp thụ nước có ảnh 

hưởng tích cực lên quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây phân xanh họ 

đậu đã được lựa chọn trồng. Các công thức trồng CT2 (75 kg AMS-1/ha), CT3 (75 kg 

AMS-1/ha) trung bình có tỷ lệ sống, năng suất sinh khối và năng suất chất xanh vượt 

trội so với công thức đối chứng. Từ kết quả nghiên cứu trên thấy rằng việc sử dụng 

polymer siêu hấp thụ nước có hiệu quả cao, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt trên 

khu vực đổ thải khai thác khoáng sản.  

Theo Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs (2017) [29], việc bổ sung vật liệu polymer 

giữ ẩm đã giúp cho sự mất nước chậm lại, giúp cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt 

hơn ở giá thể không bổ sung polymer. Sau 10 ngày ngừng tưới nước, hàm lượng 

proline tăng 93 lần ở cây trồng trên giá thể đối chứng trong khi ở giá thể bổ sung 5% 

polymer giữ ẩm, proline chỉ tăng 3,6 lần so với tưới nước đầy đủ.  

Theo Mai Tuyên và cs (2000) [104], bước đầu cho thấy khi sử dụng chất trương 

nở có thể giảm lượng nước tưới và trong điều kiện giảm nước tưới vẫn bảo đảm năng 

suất và khả năng chống chịu tương đương như khi tưới đủ nước.  

1.3.2.3. Kết quả nghiên cứu về nấm Corynespora cassiicola 

Theo Nguyễn Hải Đường (1997), có 24 loại bệnh gây hại trên cây cao su tại 

Việt Nam (Phan Thành Dũng dẫn nhập, 2004) [24]. Đến năm 2006, Phan Thành Dũng 

(2006) [25] cho biết có 8 loại bệnh cao su chính gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 

trưởng và sản lượng cây cao su trong nước, trong đó có 4 loại bệnh lá, 2 bệnh thân 

cành, 1 bệnh mặt cạo và 1 bệnh rễ. Đáng kể trong các loại trên, bệnh rụng lá 

Corynespora là bệnh mới xuất hiện năm 1999 và đang có chiều hướng mở rộng phạm 

vi gây hại cho các dòng vô tính cao su mới. 

Các bệnh hại do nấm gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và chất lượng mủ 

cao su. Đặc biệt là bệnh về lá như bệnh phấn trắng (Oidium heveae Steinm), bệnh héo 

đen đầu lá (Collectotrichum gloeosporioides Penz.), bệnh rụng lá mùa mưa 

(Phytophthora spp.), nghiêm trọng nhất là bệnh rụng lá Corynespora do nấm 

Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. gây ra và đã trở thành dịch hại nguy 

hiểm cho nhiều vườn cao su của nước ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây 

cao su (Phan Thành Dũng, 2006) [25]. 
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Theo Nguyễn Tuấn Lộc (2013) [52], bệnh rụng lá Corynespora là một bệnh 

mới, nấm Corynespora cassiicola có khả năng gây bệnh quanh năm trên mọi tuổi lá và 

mọi giai đoạn sinh trưởng của cây; ngoài ra, nó còn gây bệnh trên cả cuống lá và chồi. 

Do nấm có khả năng tiết ra độc tố và gây rụng lá hàng loạt, bệnh ảnh hưởng rất lớn 

đến sinh trưởng, sản lượng cao su, gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho ngành trồng cao su 

ở nhiều nước.  

Bệnh được phát hiện lần đầu tiên trên cây cao su tại Việt Nam vào tháng 8 năm 

1999, gây hại nặng cho các dòng vô tính RRIC 103, RRIC 104 và LH 88/372,… Năm 

2009, dịch bệnh xuất hiện gây hại nặng cho gần 3.000 ha cao su tại Quảng Nam và Sa 

Thầy (Kon Tum). Năm 2010, bệnh đã phát sinh trên diện rộng ở một số tỉnh miền Đông 

Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung, tập trung trên dòng vô tính cao su RRIV 4, hiện 

chiếm diện tích đã trồng khá lớn ở cả vùng cao su đại điền và tiểu điền (Nguyễn Anh 

Nghĩa và Phan Thành Dũng, 2011) [61]. 

Các đơn vị có vườn cây bị bệnh nặng như Sa Thầy, Quảng Nam, Tây Ninh, Dầu 

Tiếng, Đồng Phú… đã tích cực phòng trị theo Quy trình kỹ thuật và tư vấn của Viện 

nghiên cứu cao su Việt Nam và bệnh đã được khống chế, ngưng phát triển thêm. Đến 

cuối năm bệnh giảm bớt, nhiều vườn cây phục hồi, sinh trưởng phát triển lại bình 

thường. Việc sử dụng các loại hóa chất theo quy trình và tư vấn khuyến cáo của Viện 

là có hiệu quả và bệnh Corynespora không phải là bệnh không trị được. Tuy nhiên, 

hiện nay do điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh bắt đầu phát sinh trở lại tại một số nơi, 

đặc biệt là ở những vùng phát sinh bệnh nặng. 

Tháng 9/2010 Viện nghiên cứu cao su đã phối hợp với Cục BVTV xây dựng 

“Quy trình kỹ thuật tạm thời phòng trừ bệnh rụng lá Corynepora trên cây cao su do 

nấm Corynespora cassiicola gây ra” và đã được cục BVTV ký công văn ban hành 

ngày 23/09/2011 (số 1630/BVTV-CV). Báo cáo này trình bày phương pháp phòng trị 

bệnh rụng lá Corynespora dựa trên quy trình đã được ban hành và những kết quả triển 

khai thành công của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam (Cục BVTV, 2011) [76].  

Lê Văn Huy, Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2006) [33], đã tiến 

hành đề tài “Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể nấm Corynespora cassiicola 

(Burt & Curt) Wei gây bệnh cho cây cao su tại Trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện 

nghiên cứu cao su Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD”. Đề tài tiến hành phân lập, tách 

đơn bào tử, nhân sinh khối, ly trích DNA. Kỹ thuật RAPD sử dụng 3 primer (OPL - 

08, OPM - O5, OPD - 18) đã được áp dụng để phát hiện sự đa dạng di truyền trên 11 

nguồn nấm gây bệnh cho các dòng vô tính cao su khác nhau. Phân tích dữ liệu RAPD 

của 11 nguồn nấm trên đã chia các nguồn nấm thành hai nhóm lớn. Cây phả hệ 

(dendrogram) có hệ số đồng dạng di truyền từ 0,43 - 0,94. Điều này cho thấy có sự đa 
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dạng di truyền giữa các nguồn nấm được nghiên cứu. Tuy nhiên, sự khác biệt về hình 

thái thì dường như không liên quan đến các nhóm RAPD trong nghiên cứu này. Thông 

tin thu được có thể giúp hiểu biết sâu hơn về sự bùng phát của nguồn bệnh, tiên đoán về 

sự phát triển của nguồn bệnh và phát triển các chiến lược lai giống tạo các dòng vô tính 

kháng bệnh một cách hiệu quả hơn. Kết quả cũng chỉ ra rằng kỹ thuật RAPD có thể mở 

rộng để đánh giá đa dạng di truyền của nấm Corynespora cassiicola ở Việt Nam.  

Theo Phan Thành Dũng và Nguyễn Thái Hoan (2000) [123], những nghiên cứu 

về bệnh rụng lá Corynespora ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc quan sát 

đánh giá tình hình bệnh, kiểm tra tính kháng của một số dòng vô tính cao su. Theo một 

số ghi nhận ban đầu, bệnh gây thiệt hại về sinh trưởng và sản lượng do tán lá không đủ 

để cây sinh trưởng và duy trì sản lượng. Một số vườn khai thác bị hại nặng có sản 

lượng chỉ bằng 1/3 -1/2 so với vườn cây có cùng điều kiện không bị nhiễm bệnh. Sinh 

trưởng cũng chậm, tỷ lệ khô miệng cạo và cỏ trong vườn cũng gia tăng hơn so với 

vườn cây không bị hại.  

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016) [11], hiện 

nay có khoảng 10 tỉnh (gồm các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên) có cao su bị bệnh 

với diện tích khoảng 15.000 ha. Tại Bình Dương có khoảng 5.375,7 ha cao su bị nhiễm 

bệnh tại 4 huyện là Bến Cát, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên. 

Theo báo cáo Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Trị (2014) [18], có 152 ha cao su bị 

bệnh rụng lá tập trung tại các vùng trọng điểm như Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh. Tại 

huyện Gio Linh, bệnh rụng lá gây hại trên cây cao su với tỷ lệ từ 5 - 10%, nơi cao nhất 

lên đến 15% tại huyện Vĩnh Linh và Cam Lộ tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình từ 5 - 7%. 

Ở Quảng Bình, bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su làm rụng lá nhiều lần, 

làm chậm tốc độ sinh trưởng, hoặc có thể gây chết cây ở những vườn cao su giai đoạn 

kiến thiết cơ bản (Võ Khắc Sơn, 2013) [73]. 

Theo số liệu thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình (2013) [17], 

trong năm 2010 và năm 2011 đã có hơn 5.000 ha cao su bị nhiễm bệnh, từ năm 2013 

đến nay, diện tích nhiễm bệnh rụng lá khoảng 1.320 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Bố 

Trạch, Lệ Thủy và Minh Hóa. Bệnh hại đã làm giảm thời gian khai thác từ 2 - 3 tháng, 

ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng mủ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người 

trồng cao su. Trên vườn cây kinh doanh, nếu bệnh nặng phải giảm cường độ hoặc 

ngừng thu hoạch mủ (Nguyễn Anh Nghĩa, 2016) [60]. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: Các vùng trồng cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch và 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2013 - 2016 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

- Vườn cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Bố Trạch và Lệ Thủy 

- Giống cao su: RRIM 600, RRIV 4 và GT 1 

- Cây trồng xen: Dưa hấu, ngô, lạc 

- Chất giữ ẩm: PMAS-1 

- Đất thí nghiệm: Đất đỏ vàng chuyên trồng cao su (IIa, IIb) 

- Nấm Corynespora cassiicola gây rụng lá cao su 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng canh tác sản xuất cao su nông hộ tại Quảng Bình. 

Nội dung 2: Nghiên cứu các loại cây trồng xen cây cao su giai đoạn KTCB. 

 Nội dung 3: Nghiên cứu về ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến sự sinh trưởng phát 

triển của cây cao su ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. 

 Nội dung 4: Khảo sát tình hình bệnh rụng lá Corynespora và đánh giá khả năng 

kháng bệnh của một số giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Đánh giá hiện trạng canh tác sản xuất cao su nông hộ tại Quảng Bình 

- Thời gian nghiên cứu và thu thập số liệu từ 2/2013 - 12/2015 tại Quảng Bình. 

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: 

Cao su được trồng trên hầu hết các huyện của tỉnh Quảng Bình trong đó tập 

trung lớn nhất ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy (chiếm khoảng 80% tổng diện tích 

toàn tỉnh) (Quy hoạch phát triển cao su Quảng Bình, 2015) [71]. Do đó, nghiên cứu 

tập trung ở 2 huyện trên nhằm đánh giá mức độ phù hợp các biện pháp kỹ thuật được 

nông hộ áp dụng trên vườn cao su. Hai thị trấn được chọn làm điểm nghiên cứu là thị 
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trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) và thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy). 

Đây là hai thị trấn có diện tích trồng cao su lớn nhất ở mỗi huyện và có lịch sử trồng 

cao su lâu năm với sự liên kết của người nông dân và thu mua kéo dài trong lịch sử. 

- Phương pháp thu thập thông tin: 

Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp:  

+ Phỏng vấn hộ:  

Chúng tôi tiến hành lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên không lặp lại, mỗi 

điểm chọn 30 hộ thuộc hai Thị trấn Nông trường Việt Trung và Nông trường Lệ Ninh 

và đạt một số tiêu chí (có vườn > 500m2, đã trồng cao su trên 10 năm và có ý thức học 

hỏi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới, có lao động để đảm bảo công việc) trên địa 

bàn nghiên cứu theo phiếu điều tra được thiết kế sẵn. 

+ Phương pháp chuyên gia: phỏng vấn cán bộ phụ trách nông nghiệp xã, huyện; 

cán bộ phụ trách kỹ thuật về trồng và chăm sóc cao su, cán bộ khuyến nông và những 

người trồng cao su có thâm niên tại địa phương về tình hình sản xuất và hoạt động 

khuyến nông liên quan đến cây cao su, về lịch sử hình thành cũng như những thay đổi 

trong lịch sử mối liên kết giữa người trồng cao su trên địa bàn nghiên cứu. 

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Số liệu thứ cấp được thu thập thông 

qua các báo cáo hàng năm của UBND huyện về sản xuất nông nghiệp và số liệu thông 

kê của 2 huyện Bố Trạch và Lệ Thủy. Ngoài ra, tư liệu từ các nghiên cứu trong quá 

khứ về việc trồng cao su trên địa bàn hai huyện cũng được sử dụng trong nghiên cứu 

này.  

- Các chỉ tiêu điều tra: 

+ Cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Giống; tỷ lệ hộ trồng (%); năng 

suất bình quân (tấn/ha); nguồn gốc các giống cao su khi trồng. 

+ Quy mô và chất lượng vườn cây cao su: Số hộ trồng (hộ); số lô/hộ; diện tích 

khai thác/lô; chất lượng vườn cây cao su. 

+ Tình hình trồng xen và sử dụng chất giữ ẩm thời kỳ kiến thiết cơ bản: Các 

loại cây trồng xen trong vườn cao su và chất giữ ẩm được sử dụng thời kỳ kiến thiết cơ 

bản. 

+ Tình hình bón phân cho cao su trồng mới và bón thúc thời kỳ kiến thiết cơ 

bản. + Hiệu quả kinh tế/giống: Lợi nhuận (triệu đồng/ha) = Tổng thu (năm cạo thứ 

nhất) - Tổng chi (chi phí khai hoang, trồng mới, 8 năm kiến thiết cơ bản và chi phí cho 

năm cạo thứ nhất).  
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2.3.2. Nghiên cứu các loại cây trồng xen cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản  

2.3.2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống cao su được sử dụng trong thí nghiệm là giống RRIM 600 (2 năm tuổi).  

Cây trồng xen: Dưa hấu (Rado 311 ruột đỏ), Ngô (C919) và Lạc (L14) 

       

Hình 2.1. Trồng xen dưa hấu, ngô, lạc tại Bố Trạch, năm 2014  

       

Hình 2.2. Trồng xen dưa hấu, ngô, lạc tại Lệ Thủy, năm 2014 

   

Hình 2.3. Trồng xen dưa hấu, ngô, lạc tại Bố Trạch, năm 2015 

            

Hình 2.4. Trồng xen dưa hấu, ngô, lạc tại Lệ Thủy, năm 2015 

2.3.2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Thí nghiệm được triển khai tại Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) và 

Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình.  

- Thời gian triển khai thí nghiệm từ 2/2014 đến 12/2015. 

- Các cây trồng xen bố trí vào vụ Xuân. 
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2.3.2.3. Công thức thí nghiệm 

- Thí nghiệm gồm 4 công thức trong đó có 3 loại cây trồng xen và một giống 

cao su.  

Bảng 2.1. Các loại cây trồng xen và giống cao su thí nghiệm 

Công thức Cây trồng xen Ký hiệu 

I Không trồng xen ĐC 

II Trồng xen Dưa hấu DH 

III Trồng xen cây Ngô CN 

IV Trồng xen cây Lạc CL 

- Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần nhắc 

lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 120 m2 và diện tích mỗi công thức thí nghiệm là 360 m2. 

2.3.2.4. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm  

- Đối với cao su trồng với khoảng cách 6 x 3 m, đạt mật độ 555 cây/ha 

- Đối với cây trồng xen: 

Mỗi ô thí nghiệm trồng xen được bố trí trồng 02 hàng liền nhau, với chiều dài 30 m. 

Mật độ và khoảng cách cây trồng xen trên các hàng cao su KTCB:  

Cây Dưa hấu (khảng cách 0,3 - 0,5 m; diện tích trồng xen 70%; đạt mật độ 

14.000 cây/ha);  

Lạc (với khoảng cách 0,2 x 0,3 m; diện tích trồng xen 70%, đạt mật độ 116.667 

cây/ha) trồng cách hàng cao su 1,0 m;  

Ngô (khoảng cách 0,4 x 0,4 m; diện tích trồng xen 60%; đạt mật độ 37.500 

cây/ha) trồng cách hàng cao su 1,5 m. 

 * Liều lượng phân bón cho 1 ha cây trồng xen:  

- Đối với vườn cây cao su (theo Quy trình kỹ thuật cây cao su của Tập đoàn cao su 

Việt Nam, 2012) [75]. 

- Dưa hấu: 800 kg vôi bột + 5 tấn phân chuồng + 400 kg N + 40 kg K2O 

- Cây Lạc: 600 kg vôi bột + 1 tấn phân chuồng + 30 kg N + 140 kg K2O + 60 kg P2O5 

- Cây Ngô: 0 kg vôi bột + 5 tấn phân chuồng + 140 kg N + 70 kg K2O + 50 kg P2O5 

2.3.2.5. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

- Phương pháp lấy mẫu đất phân tích vi sinh vật đất: 

Các mẫu đất lấy đại diện theo phương pháp 5 điểm chéo góc vào ngày nắng, ở 

độ sâu 20 - 30 cm, mỗi điểm lấy 0,5 kg sau đó trộn đều mẫu đất của cả 5 điểm để lấy 1 

mẫu đất đại diện là 0,5 kg. 
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Hình 2.5. Mẫu đất sau trồng xen ở Bố Trạch và Lệ Thủy thu thập tháng 12 năm 2014 

     

Hình 2.6. Mẫu đất sau trồng xen ở Bố Trạch thu thập tháng 12 năm 2015 

    

Hình 2.7. Mẫu đất sau trồng xen ở Lệ Thủy thu thập tháng 12 năm 2015 

- Phương pháp phân tích các chỉ tiêu về hóa tính và vi sinh vật đất: 

+ Chỉ tiêu về hóa tính đất: pH (TCVN 5979 : 2007), OC (TCVN 4050 : 1985), 

N tổng số (TCVN 6645 : 2000), P2O5 tổng số (TCVN 7374 : 2004), K2O tổng số 

(TCVN 8660 : 2011).  

+ Chỉ tiêu về vi sinh vật đất: Vi khuẩn tổng số (TCVN 4884 : 2005); Vi sinh vật 

phân giải xenlulo (TCVN 6168 : 2002); Vi sinh vật phân giải lân khó tan (TCVN 6167 

: 1996); Nấm (TCVN 4884 : 2005); Xạ khuẩn (TCVN 4884 : 2005). 

- Chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây cao su: 

+ Chu vi thân (cm): được đo ở vị trí 1,3 m bằng thước dây không giãn, với độ 

chính xác 1 mm. 

+ Chiều cao cây (cm): được đo bằng thước Bum lay dùng trong lâm nghiệp. 

- Các chỉ tiêu theo dõi đều được đo đếm vào tháng 12/2014 và 12/2015 

- Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế: Lãi ròng = Tổng thu - Tổng chi 
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I (Đ/c) 

2.3.3. Nghiên cứu về ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến sự sinh trưởng phát triển của 

cây cao su ở giai đoạn kiến thiết cơ bản 

2.3.3.1. Vật liệu 

- Giống cao su được sử dụng trong thí nghiệm là giống RRIM 600 thời kỳ kiến 

thiết cơ bản (3 năm tuổi), mật độ 555 cây/ha. 

- Chất giữ ẩm PMAS-1: Do Hàn Quốc sản xuất, là sản phẩm được tạo thành từ 

quá trình ghép acrylic vào tinh bột, với thành phần hóa học: nhựa polymerr 3%, tinh 

bột biến tính 97%, nó hoạt động như miếng bọt xốp, có mức độ hấp thụ nước 400g 

nước/g PMAS-1 với thời gian giữ ẩm từ 12 - 18 tháng. PMAS-1 có khả năng trương 

nở đặc biệt dùng trong nông nghiệp đã đem lại nhiều ích lợi khi sử dụng như làm giảm 

tỷ lệ chết của thực vật gần 100%, giảm sự chăm sóc thực vật đến 80%. Nhiều nước trên 

thế giới đã áp dụng thành công và mang lại hiệu quả cao: Hàn Quốc, Châu Phi, Trung 

Quốc và Việt Nam (Công ty TNHH Công nghiệp và Hóa chất Minh Cường phân phối).  

   

Hình 2.8. Chất giữ ẩm PMAS-1 

2.3.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Công thức thí nghiệm với 4 công thức: 

Bảng 2.2. Công thức thí nghiệm về liều lượng chất giữ ẩm PMAS-1  

Công thức Lượng bón chất giữ ẩm PMAS-1 (g/gốc) 

 I (Đ/C) 0  (Đ/C) 

 II  10  

 III  20  

 IV  30  

  

                          

 

Hình 2.9. Liều lượng bón chất giữ ẩm của các công thức thí nghiệm 

 

 

Không bón 

PMAS - 1 

II (10g) III (20g) IV (30g) 
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+ Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại, mỗi ô thí nghiệm cơ sở 30 cây. 

+ Địa điểm: Thí nghiệm được tại Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) và Nông 

trường Lệ Ninh (Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình, trên đất đỏ vàng và vườn cao su kiến thiết 

cơ bản (3 năm tuổi), trồng thuần; với lượng mưa bình quân 2248,4 mm/năm và các 

tháng khô hạn trong năm (tháng 2, 5 và tháng 7)  tại Lệ Thủy; 2173,5 mm/năm và các 

tháng khô hạn trong năm (tháng 2, 3 và tháng 4) tại Bố Trạch (Trung tâm khí tượng thủy 

văn Quảng Bình, 2015) [83]. 

+ Thời gian: Thí nghiệm được bố trí vào tháng 2/2014 và theo dõi các chỉ tiêu 

vào 3/2014 đến 7/2015.  

+ Quy trình phân bón và chăm sóc cho cây cao su kiến thiết cơ bản theo quy 

trình chung của Tập đoàn Cao su Việt Nam (2012) [75].  

- Kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm PMAS-1:  

Đào rãnh cách gốc cây cao su khoảng 0,5 m, sâu khoảng 20 - 30 cm, rộng 

khoảng 20 - 25 cm. Bón phân NPK (5-10-5) với lượng bón 0,5 kg/hố, xới đất cho vào 

vùng rễ cây, lấp phủ lên phân một lớp đất khoảng 1 - 2 cm, sau đó kết hợp rắc PMAS-

1 vào hố và tiếp tục lấp một lớp đất mặt khoảng 10 - 15 cm để tránh sự tiếp xúc trực 

tiếp của ánh nắng mặt trời. PMAS-1 sẽ ngậm cả nước mưa tự nhiên và nước tưới, tăng 

khả năng giữ nước cho đất. 

- Chỉ tiêu theo dõi độ ẩm đất: theo TCVN 5815 : 1994 

+ Các mẫu đất lấy theo phương pháp 5 điểm chéo góc vào ngày nắng. Lấy mẫu 

đất vào 3 thời điểm (tháng 3, 5 và 7) trong 2 năm (2014 và 2015), mỗi ô thí nghiệm lấy 

5 cây theo đường chéo góc, mỗi gốc lấy theo 4 hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) mỗi 

hướng lấy ở độ sâu 20 - 30 cm, mỗi hướng lấy 0,5 kg sau đó trộn đều mẫu đất của cả 4 

hướng để lấy 1 mẫu đất đại diện là 0,5 kg. 

  

Hình 2.10. Mẫu đất sau bón chất giữ ẩm PMAS-1 ở Bố Trạch và Lệ Thủy  

+ Cân 50 g mẫu cho vào cốc thủy tinh đã sấy khô, đánh số. Cân khối lượng của 

cốc và mẫu đất. Đem mẫu sấy khô trong tủ sấy ở 1050C trong 24h, cho đến khi trọng 

lượng không đổi. Sau khi đã sấy đủ thời gian, lấy cốc ra khỏi tủ sấy, làm nguội mẫu, 

rồi đem cân cốc có đựng mẫu đã nguội trên cân kỹ thuật. 

+ Độ ẩm của đất (w) được tính bằng phần trăm (%) theo công thức của Head 

(2012) [130]. 

W= 
m1-m0

 m0-m
 x100 
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Trong đó:  

m: Là khối lượng của cốc thủy tinh, tính bằng gam (g) 

m0: Là khối lượng của đất đã được sấy khô đến khối lượng không đổi và cốc 

thủy tinh, tính bằng gam (g). 

m1 là khối lượng của đất ướt và cốc thủy tinh, tính bằng gam (g). 

Lấy giá trị trung bình cộng kết quả tính toán các lần xác định song song làm độ 

ẩm của mẫu đất.   

- Chỉ tiêu theo dõi vi sinh vật trong đất: 

+ Vi khuẩn tổng số: theo TCVN 4884 : 2005 

+ Vi sinh vật phân giải xenlulo: theo TCVN 6168 : 2002 

+ Vi sinh vật phân giải lân khó tan: theo TCVN 6167 : 1996  

+ Nấm sợi: theo TCVN 4884 : 2005 

+ Xạ khuẩn: theo TCVN 4884 : 2005 

- Chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây cao su: 

+ Chu vi thân (cm): đo ở vị trí 1,3 m vào tháng 4 hàng năm bằng thước dây 

không giãn, độ chính xác 1 mm. 

+ Chiều cao cây (cm): được đo bằng thước Bum lay dùng trong lâm nghiệp. 

+ Độ dày vỏ nguyên sinh (mm): được đo bằng đót đo dày vỏ, tại vị trí 1,0 m. 

2.3.4. Đánh giá khả năng kháng nấm Corynespora bằng lây bệnh nhân tạo trên các 

giống cao su ở điều kiện in vivo 

2.3.4.1. Vật liệu 

Mẫu lá cao su bị nhiễm bệnh ở Bố Trạch và Lệ Thủy. 

Nấm gây bệnh rụng lá cao su Corynespora cassiicola được phân lập từ các mẫu 

lá bệnh được thu thập. 

Lá cao su trưởng thành, khoẻ được sử dụng trong thí nghiệm là giống RRIM600, 

RRIV4 và GT1 thời kỳ kiến thiết cơ bản (5 năm tuổi) ở Bố Trạch và Lệ Thủy. 

2.3.4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra bệnh rụng lá Corynespora cassiicola tại vùng trồng cao su tập trung, áp 

dụng phương pháp điều tra định kỳ 7 ngày/lần của theo phương pháp của (IRRI, 1996) 

[135] (Điều tra tập trung vào tháng 3, tháng 5, tháng 7 trong 2 năm 2015 và 2016).  

Điều tra 05 điểm theo đường chéo góc của khu vực điều tra và điều tra ba tầng 

(trên, dưới, giữa) và 4 hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc), số mẫu mỗi điểm 05 lá.  
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Đánh giá mức độ gây hại của bệnh thông qua các chỉ tiêu theo dõi:  

Tỷ lệ bệnh (%) 

TLB (%)  = 
∑ số cây (cành, lá) bị bệnh 

x 100 
∑ số cây (cành, lá) điều tra 

Chỉ số bệnh (%): 

CSB (%)  = 
5n5 + 4n4 + 3n3+ 2n2 + n1 

x 100 
5N 

Trong đó: 

n1: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 1 với ≤ 5 % diện tích (cành, lá) bị bệnh 

n2: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 2 với > 5 - 10 % diện tích (cành, lá) bị bệnh 

n3: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 3 với >10 - 20% diện tích (cành, lá) bị bệnh 

n4: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 4 với >20 - 30% diện tích (cành, lá) bị bệnh 

n5: là số cây (cành, lá) bị bệnh cấp 5 với > 30% diện tích (cành, lá) bị bệnh 

N: tổng số (cành, lá) điều tra. 

Chỉ số tích lũy bệnh theo thời gian (AUDPC - Area Under Disease Progress 

Curve)  (Campell và Maddem, 1990) [114]. 

AUDPC:     

AUDPC =  





 






 1

1

1
1

2

ni

i

ii
ii tt

yy
 

Trong đó:  

 AUDPC: Chỉ số tích lũy bệnh theo thời gian 

 yi, yi+1: Đường kính vết bệnh trong lần theo dõi thứ i và thứ i+1 (cm) 

 ti, ti+1: Thời gian theo dõi bệnh thứ i và thứ i+1 (h)  

 n: Tổng số lần theo dõi  

Phân lập nấm Corynespora cassiicola từ mẫu lá cao su bị nhiễm bệnh ở những 

vườn cây có triệu chứng bị bệnh rụng lá tại Quảng Bình, mẫu được lấy vào buổi sáng 

sớm, mẫu được ghi rõ tên dòng vô tính và địa điểm, ngày lấy mẫu. Các mẫu lá bị nhiễm 

bệnh rụng lá với triệu chứng điển hình được thu thập, rửa sạch bằng nước, sau đó tiến 

hành khử trùng bề mặt mẫu qua các bước: Rửa nhanh mô bệnh bằng ethanol 70% (1 - 5 

phút), rửa lại mô bệnh với nước cất vô trùng. Cắt nhỏ mô bệnh (2 x 2 mm) sau đó đặt 

lên môi trường PDA ủ ở nhiệt độ 27 ± 20C trong vài ngày để cho nấm bệnh phát triển 

(Burgess và cs, 2008; Chang và cs, 2007) [113], [115]. 
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Hình 2.11. Mẫu lá cao su bị bệnh rụng lá Corynespora cassiicola thu thập ở Quảng Bình 

                     
 

 

Hình 2.12. Triệu chứng lá cao su bị bệnh rụng lá Corynespora cassiicola tại Quảng Bình 

            

Hình 2.13. Cấy mẫu nấm Corynespora cassiicola lên môi trường PDA 

       

 

Hình 2.14. Tản nấm Corynespora cassiicola trên môi trường PDA 

a: Mặt trước tản nấm sau 3 ngày nuôi cấy; b: Mặt sau tản nấm sau 3 ngày nuôi cấy 

c: Mặt trước tản nấm sau 7 ngày nuôi cấy; d: Mặt sau tản nấm sau 7 ngày nuôi cấy 

 

     
 

Hình 2.15. Bào tử nấm Corynespora cassiicola chụp dưới kính hiển vi có độ phóng đại 100x 
 

b c 

A 

a d 

RRIM 600 RRIV 4 GT 1 
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Định danh nấm Corynespora cassiicola trên môi trường nhân tạo, để xác định 

được bào tử Corynespora cassiicola trên môi trường nhân tạo tiến hành theo phương 

pháp sau: Các mẫu nấm sau khi thuần được cấy vào đĩa pestri có chứa 10 ml môi 

trường PDA. Nuôi cấy trong điều kiện tối liên tục 24/24 giờ ở điều kiện nhiệt độ 

phòng trong 5 ngày. 

Sau 5 ngày nuôi cấy sử dụng một tấm lame vô trùng cạo nhẹ trên bề mặt khuẩn 

lạc để kích thích sợi nấm tạo bào tử (Chee, 1987) [116]. Tiếp tục nuôi cấy ở điều kiện 

chiếu sáng hoàn toàn 24/24 giờ ở nhiệt độ phòng trong 3 ngày. Sau thời gian trên tiến 

hành kiểm tra lại nguồn nấm bằng cách soi bào tử dưới kính hiển vi (đặt bào tử trong 

giọt nước cất hoặc giọt dung dịch methylene blue). Hình dạng bào tử, cành bào tử 

phân sinh, sợi nấm được so sánh với những mô tả của Ellis và Holiday (1971) [124]. 

Các nguồn nấm được xác định chính xác là nấm Corynespora cassiicola sẽ được bảo 

quản lưu trữ và sử dụng vào những nghiên cứu phân tích tiếp theo. 

Đánh giá tính kháng nấm Corynespora cassiicola bằng lây bệnh nhân tạo trên 

lá cao su (RRIM 600, RRIV 4 và GT 1) theo phương pháp của (Burgess và cs, 2008) 

[113]. Lá cao su trưởng thành, khỏe được lấy từ vườn cao su nông hộ, những lá không 

bị bệnh, không bị tổn thương cơ giới, không biến dạng, biến màu để tiến hành lây 

bệnh. Làm sạch mẫu lá bằng việc rữa qua nước cất và cồn theo thứ tự: nước cất - cồn - 

nước cất, sau đó cho và tủ cấy bật quạt làm khô. Đặt giấy vào khay, làm ẩm giấy bằng 

xịt nước cất vô trùng đồng thời dùng kim châm châm lên mặt dưới của lá để tạo vết 

thương (khoảng 10 - 15 vết trên một lá); quấn một lớp giấy ở cuốn lá để giữ lá được tươi 

lâu hơn trong quá trình lây bệnh, sau đó đặt lá vào khay và bao khay để giữ ẩm bằng túi 

ni lông. 

   

 

Hình 2.16. Lá cao su khỏe của các giống cao su tại Quảng Bình 

Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora cassiicola 

Khử trùng, vô trùng tất cả các dụng cụ: kim châm, dao cấy, giấy giữ ẩm, nước 

cất. Dùng dao cấy cắt những miếng thạch nhỏ (4 cm2) trên đĩa pestri chứa nấm bệnh đã 

làm thuần áp vào vết thương. Dùng ni lông bọc khay và để trong điều kiện thích hợp 

để nấm bệnh phát triển, sau đó theo dõi hàng ngày. 

RRIM 600 RRIV 4 GT 1 
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Hình 2.17. Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora cassiicola 

Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora cassiicola 

Hấp vô trùng tất cả các dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm: dao cấy, ống nghiệm, 

đũa thủy tinh, khay đựng, nước cất vô trùng. Dùng nước cất vô trùng cho vào đĩa nấm 

để thu dung dịch bào tử gốc, sử dụng buồng đếm hồng cầu để đếm bào tử, pha loãng bào 

tử và sử dụng nồng độ 105 bào tử/ml để tiến hành lây nhiễm. Sử dụng pipet để lây nhiễm 

với 5 µl/vết bệnh.   

           

 

         

 

Hình 2.18. Lây bệnh nhân tạo bằng dịch bào tử nấm Corynespora cassiicola 

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ bệnh (%); Đường kính vết bệnh (mm) và chỉ số tích lũy 

bệnh theo thời gian (AUDPC - Area Under Disease Progress Curve) (Campell và 

Maddem, 1990) [114]. 

Tỷ lệ bệnh (%):  

TLB (%)  = 
Số vết bệnh theo dõi 

x 100 
∑ số vết bệnh lây nhiễm 

 

Tạo vết thương Lây bệnh Mẫu sau lây 

Tạo vết thương Lây bệnh Mẫu sau lây 

Tạo dịch bào tử Pha loãng dung dịch 

Lót giấy Làm ẩm 
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Đường kính vết bệnh (mm):     

 

ĐKVB (mm)  = 
Chiều dài vết bệnh + Chiều rộng vết bệnh 

2 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu được xử lý theo chương trình Excel 2003, phần mềm Statistix 9.0, 

Statistix 10.0 và AUDPC, phân tích phương sai một nhân tố đối với các chỉ tiêu hóa 

tính đất, vi sinh vật đất; các chỉ tiêu sinh trưởng như chu vi thân, chiều cao cây, độ dày 

vỏ, … sai khác giữa các công thức thí nghiệm được đánh giá bằng LSD 0,05.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

  

3.1. Đánh giá hiện trạng canh tác sản xuất cao su nông hộ tại Quảng Bình 

3.1.1. Cơ cấu giống cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 

Lịch sử hơn 100 năm phát triển cao su trên thế giới đã chứng minh rằng việc sử 

dụng một bộ giống thích nghi ở từng địa phương là một tiền đề kỹ thuật hàng đầu để 

đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của sự nghiệp sản xuất kinh doanh cao su thiên nhiên.  

Theo Ishak và cs (1988) [27], cải tiến giống là biện pháp hàng đầu để nâng cao 

hiệu quả kinh tế vườn cây và được xếp hạng ưu tiên trong chương trình hoạt động của 

các Viện nghiên cứu cao su. Cải tiến giống đã tăng năng suất cây cao su từ 0,3 tấn/ha 

năm 1920 lên hơn 2 tấn/ha vào giữa thập kỷ 1960 và trên 3 tấn/ha vào đầu thập kỷ 

1980. Tuy nhiên, luôn có một khoảng cách giữa năng suất thử nghiệm và năng suất 

thực tế do sự tương tác giữa các yếu tố ngoại cảnh, kỹ thuật trồng trọt và giống. 

Diện tích cao su tỉnh Quảng Bình năm 2013 đạt 18.220 ha. Tuy nhiên, sau cơn 

Bão số 10/2013 gây thiệt hại nghiêm trọng, tính đến năm 2015 chỉ còn 15.145 ha 

(Niên giám thống kê Quảng Bình, 2015) [65]. Trong đó, đối với cao su Đại điền nhìn 

chung bộ giống sử dụng theo khuyến cáo của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 

và có nguồn gốc rõ ràng (Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2013) [7]. Trên địa bàn tỉnh do 

thời vụ để sản xuất cây giống không đảm bảo nên khả năng các đơn vị tự sản xuất cây 

giống để cung ứng trên địa bàn còn hạn chế. Vì vậy, hàng năm việc trồng mới của 

người dân nguồn giống chủ yếu được lấy từ các tỉnh phía Nam, một số ít hộ đã trực 

tiếp vào đến cơ sở sản xuất để lấy, còn lại đa số đều hợp đồng qua các tư thương nên 

nguồn gốc giống không rõ ràng, chất lượng chưa được đảm bảo. 

Hiện nay, cơ cấu giống của tỉnh rất đa dạng và phong phú, gồm 12 giống (Bảng 

3.1), những giống theo khuyến cáo không được trồng trên địa bàn tỉnh vẫn được sử 

dụng như những dòng vô tính cho năng suất cao (RRIV 2, RRIV 4, RRIV 5, PB 260, 

PB 235, PB 86, …) nhưng khả năng chống chịu sâu bệnh và gió bão rất kém, người 

dân trồng tự phát, tự đi kiếm về trồng.  

Số lượng giống cao su trên địa bàn tỉnh rất lớn, cơ cấu giống như vậy là do các 

Chương trình khác nhau đầu tư. Sự đa dạng về cơ cấu giống cho thấy, điều kiện tự 

nhiên Quảng Bình rất phù hợp với khả năng sinh trưởng phát triển của cây cao su. Mặt 

khác, năng suất của các giống cao su trên địa bàn có sự chênh lệch tương đối lớn, biến 

động từ 0,66 tấn/ha đến 1,06 tấn/ha.  
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Bảng 3.1. Cơ cấu giống cao su trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 

TT Giống Giai đoạn 

Tỷ lệ hộ trồng 

(%) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Nguồn gốc giống Bố 

Trạch 

N = 30 

Lệ 

Thủy 

N = 30 

Bố 

Trạch 

N = 30 

Lệ 

Thủy 

N = 30 

1 VM 515 

1993-1997 

3,33 3,33 0,70 0,72 

Đồng Nai, 

Bình Phước, 

Phòng 

NN&PTNT Bố 

Trạch và Lệ 

Thuỷ,  

Cửa hàng vật tư 

NN tư nhân 

2 GT 1 6,67 6,67 0,68 0,66 

3 PB 235 6,67 6,67 0,70 0,73 

4 PB 86 3,33 3,33 0,69 0,70 

5 PB 260 

2000-2006 

6,67 6,67 0,72 0,71 

6 RRIM 712 10,00 0,00 0,89 0,85 

7 RRIC 100 0,00 6,67 0,90 0,90 

8 RRIC 121 

2007-2010 

0,00 6,67 0,91 0,89 

9 RRIM 600 43,33 30,00 0,96 0,94 

10 RRIV 4 3,33 10,00 1,06 1,00 

11 RRIV 2 
2011-2015 

3,33 6,67 0,89 0,90 

12 RRIV 5 3,33 0,00 0,90 0,88 

13 
Không rõ 

nguồn gốc 

Tổng hợp 

các giai 

đoạn 

10,00 13,33 0,69 0,70 

Người thân cho; 

mua lại từ hàng 

xóm, thương lái 

Nguồn: Số liệu điều tra, năm 2015 

Kết quả bảng 3.1 cho thấy, những giống khuyến cáo hạn chế sử dụng trong tỉnh 

(GT 1, RRIV 4, PB 260), tuy đã khuyến cáo ko sử dụng nhưng vẫn có 3,33 - 6,67% số 

hộ được hỏi sử dụng giống này ở Bố Trạch và Lệ Thủy, nên dễ bị nhiễm sâu bệnh hại 

và thiệt hại do gió bão lớn. RRIM 600 có tỷ lệ số hộ trồng nhiều nhất (> 30%) ở cả hai 

huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, năng suất bình quân tương đối cao (0,94 - 0,96 tấn/ha) và 

là giống được khuyến cáo sử dụng trên địa bàn tỉnh. Kết quả này phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Bùi Thục Anh và cs (2012) [3], giống RRIM 600 là giống có tỷ lệ khá 

cao 26,91%, giống này được trồng chủ yếu tại huyện Minh Hóa, Bố Trạch. Kế đến là 

giống RRIV 4 (25%), đây là giống được đưa vào trồng khá lâu và hiện nay vẫn được 

ưa chuộng tại địa bàn huyện Bố Trạch. 

Vậy, xác định cơ cấu giống cao su qua các giai đoạn để so sánh và đánh giá sự 

phù hợp, tính hiệu quả của các giống nhằm giúp cho việc quy hoạch phát triển cao su 

của các nông hộ trong thời gian tới. 



67 

 

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình (2015) [8], giai đoạn 

2010 - 2012, do công tác quản lý giống chưa được chặt chẽ, thêm vào đó giá cao su 

tăng mạnh nên người dân đổ xô vào trồng tự phát, không theo cơ cấu giống, nhiều địa 

phương người dân tự túc cây giống và hợp đồng với thương lái để cung ứng hoặc vào 

Nam mua giống trôi nổi ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, … Trong khi đó, thị 

trường giống ở phía Nam đủ các loại được quảng cáo “siêu năng suất” nhưng chất 

lượng thì chưa được kiểm chứng cụ thể. Nhưng vì lợi ích trước mắt người dân vẫn 

mua giống có nguồn gốc không rõ ràng về trồng.  

Theo nghiên cứu của Bùi Thục Anh và cs (2012) [3], thực trạng sử dụng giống 

cao su tại Quảng Bình còn có nhiều bất cập, tỷ lệ một số giống như PB 260, RRIV 4, 

VM 515,... quá cao so với cơ cấu giống khuyến cáo cho vùng Bắc Trung Bộ. Các 

giống được khuyến cáo như RRIM 712, RRIC 100, RRIC 121..., đang chiếm diện tích 

rất ít tại Quảng Bình. 

Theo Phan Thành Dũng (2006) [25], đưa ra một số đề xuất và kinh nghiệm về 

phát triển cây cao su như: Ưu tiên phát triển cây cao su cách bờ biển khoảng từ 40 - 50 

km và ở vùng kín gió có núi che chắn. Mật độ cây trồng dao động từ 500 - 727 cây/ha, 

sử dụng các giống có khả năng chống, chịu gió đã qua thử nghiệm trong vùng như 

RRIC 100, RRIC 211, RRIM 712 và RRIM 600. Quản lý giống chặt chẽ về chất lượng 

và bảo đảm đúng giống. 

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2015) [21], để 

cây cao su ở các tỉnh Bắc Trung Bộ phát triển bền vững, cần chọn các loại giống chỉ 

trong thời gian ngắn đã có thể khai thác, với sản lượng mủ cao, chịu được sức gió. 

Thay đổi quy trình kỹ thuật trồng cây, từ trồng hàng song song sang trồng hàng dọc 

theo hướng gió đông từ biển thổi vào, để tạo khoảng trống cho gió lùa. Ở những vùng 

không kín gió sẽ không để cây cao su phát triển quá cao, có thể cắt ngọn khi cây đã lên 

từ 2 - 3 m. Tuân thủ nghiêm đúng quy định kỹ thuật trồng bờ lô chắn gió, có thể trồng 

phi lao đủ độ dày hoặc những loại cây thân vững chắc, chịu được sức gió mạnh. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016) [11], trước 1975, cao su 

tiểu điền được phát triển một cách tự phát và chỉ chiếm khoảng 4% tổng diện tích cao 

su của cả nước. Từ 1993 - 1997 cao su tiểu điền được khuyến khích theo dự án trồng 

rừng của Chính phủ (Chương trình 327) hoặc do nông dân tự đầu tư. Từ mục đích của 

việc trồng cao su là nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, không phải vì mục đích khai 

thác mủ để chế biến và kinh doanh, nên hiệu quả không cao cũng là một nguyên nhân 

làm cho cao su tiểu điền có sản lượng thấp, chất lượng kém so với các vườn cây cao su 

quốc doanh. Mặt khác, có không ít hộ vì cuộc sống nên đã ép cây cao su phải cho sản 

phẩm sớm theo kiểu “gặt lúa non”. 
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Về năng suất cao su tiểu điền (Hình 3.1), giai đoạn 1993 - 1997 (Chương trình 

327) năng suất cao su đạt thấp ở cả hai huyện, dao động 0,68 tấn/ha (Bố Trạch) đến 

0,73 tấn/ha (Lệ Thủy). Giai đoạn 2000 - 2006 (Dự án đa dạng hóa nông nghiệp) năng 

suất có khá hơn, dao động 0,71 - 0,91 tấn/ha và đạt cao đỉnh điểm giai đoạn 2007 - 

2010 (0,89 - 1,06 tấn/ha), đây là giai đoạn giá cao su tăng cao nên nông hộ có sự đầu 

tư chăm sóc tốt cho vườn cây. Giai đoạn 2011 - 2015 năng suất giảm dần chỉ đạt 0,88 -

0,90 tấn/ha, do giá cao su giảm thấp nên nông hộ giảm khai thác, tuy nhiên vẫn có sự 

đầu tư và chăm sóc. 
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Hình 3.1. Năng suất bình quân các giống cao su ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy 

Theo số liệu của Tập đoàn cao su Việt Nam (2015) [78], năng suất của các 

vườn cao su tiểu điền đã đi vào thu hoạch ước chỉ đạt bình quân 820 kg/ha, trong khi 

các vườn cao su quốc doanh đạt hơn gấp đôi, bình quân 1.715 kg/ha. Và hiện nay, ở 

các công ty cao su đã có nhiều nông trường đạt sản lượng bình quân 2 tấn/ha/năm. 

Theo đánh giá của Tập đoàn cao su Việt Nam, nguyên nhân làm cho năng suất của các 

vườn cao su tiểu điền thấp hơn là do các vườn cây cao su quốc doanh được trồng bầu, 

ứng dụng các giống mới có năng suất cao và được áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên 

tiến như: Sử dụng các chất kích thích, tạo máng che mưa và công tác bảo vệ thực vật 

hiệu quả... Một nguyên nhân nữa làm cho sản lượng của các vườn cây cao su tiểu điền 

đạt thấp là do thiếu vốn đầu tư, kỹ năng kém.  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình (2015) 

[8], năng suất cao su bình quân tăng đều qua các năm. Tuy nhiên đối với cao su do các 

Công ty cao su Việt Trung, Công ty cao su Lệ Ninh quản lý có sản lượng cao hơn và 

1993-1997 2000-2006 2007-2010 2011-2015 
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tương đối ổn định, cho sản lượng đều và có chất lượng cao, năng suất bình quân đạt từ 

1,3 - 1,5 tấn mủ khô/ha tùy theo giống, mật độ trồng và mức độ đầu tư thâm canh. Đối 

với cao su tiểu điền các hộ gia đình quản lý do hạn chế về vốn đầu tư thâm canh và 

người dân chưa chú trọng đến đầu tư phát triển cao su, các chính sách hỗ trợ phát triển 

cao su tiểu điền còn nhiều bất cập; thiếu các cơ chế quản lý thống nhất giữa người 

nông dân và chính quyền địa phương, do vậy năng suất thấp nhiều so với diện tích cao 

su của các Công ty cao su. 

Mặt khác, nhiều hộ nông dân do chạy theo phong trào, nhưng lại thiếu vốn, 

thiếu kỹ thuật, có hộ trồng cây giống không rõ nguồn gốc, trồng xen canh không đúng 

kỹ thuật, khai thác không đúng qui trình nên ảnh hưởng cho cả trước mắt và lâu dài khi 

kinh doanh cao su tiểu điền.  

Ngoài ra còn có hiện tượng tranh mua tranh bán giữa doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp tư nhân và chủ rừng cao su trên địa bàn, đã dẫn đến khai thác không 

đúng quy trình và đầu tư trở lại không đúng mức đối với cao su tiểu điền. 

Theo kết quả báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị 

(4/2017) [6], cao su tiểu điền phát triển mạnh từ 7 năm trở lại đây, tập trung ở các 

huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa. Qua thực tế, các lô cao su tiểu điền đã và 

đang khai thác cho thấy năng suất đạt rất thấp, trên dưới 800 kg mủ khô/ha/năm, chỉ 

bằng 50% năng suất của cao su doanh nghiệp quản lý. Các nhà chuyên môn và quản lý 

về cây cao su ở Quảng Trị xác định 2 nguyên nhân cơ bản tác động xấu đến quá trình 

trồng và kinh doanh cây cao su tiểu điền gồm: cao su tiểu điền diện tích thường nhỏ, 

phân tán; nằm ở vùng miền núi hay vùng sâu, nơi kinh tế còn chưa phát triển dẫn đến 

khó khăn trong việc chuyển giao khoa học và công nghệ trong quá trình trồng, chăm 

sóc và thu hoạch. 
Tóm lại, để vườn cao su mang lại nguồn "vàng trắng" cho mình, hơn ai hết 

chính người trồng cao su cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cũng như tuân 

thủ quy trình kỹ thuật từ khi trồng đến khi khai thác, những thiệt hại về cây cao su do 

bão số 10 gây ra là bài học quý, tỉnh Quảng Bình cần điều chỉnh quy hoạch và có định 

hướng phát triển cây cao su sao cho phù hợp với thời thiết, khí hậu của vùng. 

3.1.2. Quy mô và chất lượng vườn cây cao su nông hộ tại tỉnh Quảng Bình 

Theo số liệu thống kê của Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình (2015) [8], diện 

tích cao su tiểu điền ở huyện Bố Trạch và Lệ Thủy được trồng theo 4 giai đoạn: 

Chương trình 327 (1993 - 1997); Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp (2000 - 2006); 

Chương trình phát triển cao su tiểu điền giai đoạn (2007 - 2010) và Chương trình 
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phát triển cao su tiểu điền giai đoạn (2011 - 2015). Chất lượng vườn cây ở các giai 

đoạn này khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ đầu tư chăm sóc, những vườn cây chăm 

sóc kém thì thời gian KTCB kéo dài và ngược lại. 

Bảng 3.2. Quy mô và chất lượng vườn cao su tiểu điền ở Bố Trạch và Lệ Thủy  

Giai đoạn 
Số hộ 

(hộ) 
Chỉ tiêu Bố Trạch Lệ Thủy 

Chương Trình 327 

(1993 - 1997) 
30 

Số lô/hộ 1,70 ± 0,87 1,53 ± 0,78 

Diện tích/lô (ha) 1,23 ± 0,57 1,52 ± 0,76 

Số cây khai thác/lô 356,00 ± 158,23 508,00 ± 227,80 

Độ đồng đều vườn cây Xấu TB 

Dự án Đa dạng hóa 

Nông nghiệp 

(2000 - 2006) 

26 

Số lô/hộ 1,43 ± 0,62 1,40 ± 0,50 

Diện tích/lô (ha) 3,00 ± 0,73 4,00 ± 0,89 

Số cây khai thác/lô 555,00 ± 213,62 622,00 ± 194,54 

Độ đồng đều vườn cây Tốt Tốt 

Chương trình phát triển 

CSTĐ (2007 - 2010) 
20 

Số lô/hộ 1,10 ± 0,31 1,30 ± 0,46 

Diện tích/lô (ha) 1,48 ± 0,45 1,53 ± 0,47 

Số cây khai thác/lô 651,00 ± 206,24 672,00 ± 217,66 

Độ đồng đều vườn cây Tốt Tốt 

Chương trình phát triển 

CSTĐ (2011 - 2015) 
12 

Số lô/hộ 1,10 ± 0,30 1,27 ± 0,45 

Diện tích/lô (ha) 1,35 ± 0,42 1,52 ± 0,46 

Số cây đạt loại A,B/lô 644,00 ± 193,30 660,00 ± 204,31 

Độ đồng đều vườn cây Tốt Tốt 
Ghi chú: Các chỉ tiêu (Tốt, xấu, trung bình) theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01-149:2014/BNNPTNT) [70]. 

Cao su thuộc Chương trình 327: Ở Bố Trạch, vườn cao su tiểu điền có độ đồng 

đều kém, do chưa có sự đầu tư cao nên số cây đạt tiêu chuẩn (chu vi thân 50 cm) đưa 

vào khai thác bình quân/lô có tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt 356 cây/lô, trong đó bình quân là 

1,70 lô/hộ nhưng với diện tích 1,23 ha/hộ (tương đương 683 cây/hộ). Vì vậy, số cây đưa 

vào khai thác chỉ bằng ½ diện tích trồng của nông hộ. Ở Lệ Thủy, số cây đưa vào khai 

thác đạt 508 cây/lô (bình quân: 1,53 lô/hộ) với diện tích 1,52 ha/hộ (tương đương 849 

cây/hộ), số cây đưa vào khai thác lớn hơn ½ số cây đã trồng của nông hộ. Điều này cho 

thấy ở huyện Bố Trạch diện tích cao su nông hộ còn manh mún, trồng theo kiểu tự phát, 

không theo quy hoạch và vườn cây cao su có độ đồng đều trung bình.               
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Cao su thuộc Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp: Vườn cây đạt chất lượng khá 

hơn so với trước, do có đầu tư chăm sóc phục hồi lại diện tích của Chương trình 327 

nên số cây đưa vào khai thác đạt cao hơn (> ½ diện tích trồng của nông hộ). Số lô bình 

quân/hộ ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy tương đương nhau, biến động từ 1,40 - 1,43 

lô/hộ nhưng diện tích bình quân/lô đã tăng lên gấp đôi so với Chương trình 327, đạt từ 

3,0 - 4,0 ha.  

Chương trình phát triển cao su tiểu điền giai đoạn 2007 - 2010: Độ đồng đều 

của vườn cây ở giai đoạn này đạt chất lượng khá cao. Ở giai đoạn này, nông hộ đã thấy 

được lợi nhuận mà cây cao đem lại, nên đã đầu tư chăm sóc tốt cho vườn cao su. Số 

cây đưa vào khai thác chiếm 2/3 diện tích trồng cao su. Nhìn chung cả hai huyện qua 

điều tra cho thấy, chất lượng vườn cây đều đạt tiêu chuẩn, do có đầu tư chăm sóc. Số 

lô bình quân/hộ không còn manh mún như Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp, mà biến 

động từ 1,0 - 2,0 lô/hộ. Đây là giai đoạn giao thời giữa Chương trình phát triển cao su 

tiểu điền (2009 - 2011) quy mô và chất lượng vườn cây tăng nhanh, phát triển vượt ra 

ngoài sự kiểm soát của địa phương, khi giá cao su đạt mức cao kỷ lục (120 triệu 

đồng/tấn).  

Chương trình phát triển CSTĐ giai đoạn 2011 - 2015: Tháng 8/2013 cơn Bão 

số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông hộ trồng cao su, cả tỉnh có hơn 10.000 ha 

cao su bị gãy đổ, thêm vào đó giá cao su giảm mạnh, nên nông hộ chặt cao su, chuyển 

qua trồng rừng kinh tế (Sở NN&PTNT Quảng Bình, 2013) [7]. Mặc dù giá cao su đã 

giảm mạnh, nhưng nông hộ trồng cao su vẫn bám trụ, đầu tư và chăm sóc tốt, các nông 

hộ nhận khoán của Nông trường phải đảm bảo chất lượng vườn cây luôn đạt 70% số 

cây đạt loại A (chu vi thân > 18 cm), 20% số cây đạt loại B (chu vi thân 17 - 18 cm) và 

10% đạt loại C (chu vi thân < 17 cm) (QCVN, 2014) [70].  Ở giai đoạn này, số lô/hộ 

giảm so với giai đoạn 2007 - 2010 dao động 1,10 - 1,27 lô/hộ tương ứng với diện tích 

1,35 - 1,52 ha, do một số nông hộ dừng trồng mới. 

Trong 30 hộ trồng cao su tham gia Chương trình 327, có 26 hộ tham gia Dự án 

Đa dạng hóa Nông nghiệp, 20 hộ tham gia Chương trình phát triển cao su tiểu điền 

giai đoan 2007 - 2010 và 12 hộ tham gia giai đoạn 2011 - 2015. Số hộ tham gia trồng 

cao su ngày càng giảm do giá cao su mấy năm gần đây quá thấp, một số nông hộ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng.   

Tóm lại, qua các giai đoạn phát triển của cây cao su trên địa bàn tỉnh cho thấy 

quy mô và chất lượng vườn cây của từng giai đoạn là khác nhau, nó phụ thuộc vào 

mức độ đầu tư, chăm sóc và giá cả thị trường của từng giai đoạn.  
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3.1.3. Tình hình trồng xen và sử dụng chất giữ ẩm ở thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Trồng xen cây lương thực trong vườn cao su ở thời kỳ kiến thiết cơ bản từ lâu 

nhiều nông hộ trồng cao su đã làm nhưng còn manh mún và nhỏ lẽ chưa có sự đánh 

giá tổng kết thích đáng. Do đó, thường dẫn đến việc trồng xen cây hoa màu, lương 

thực còn mang tính khai thác tận dụng đất là chính, chưa tạo cho nông hộ nhận thức 

được hiệu quả của công tác trồng xen góp phần tăng thu nhập và bảo vệ độ phì đất 

giữa các hàng cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. 

Trồng xen trong vườn cao su, đây là một hình thức “lấy ngắn nuôi dài” mà các 

nông hộ thường áp dụng trong vườn cao su nhằm tăng thu nhập trong thời gian kiến 

thiết cơ bản, bón chất giữ ẩm trong vườn cao su nhằm tăng khả năng chống hạn cho 

cao su vào mùa nắng nóng, thể hiện ở bảng 3.3.  

Bảng 3.3. Tình hình các loại cây trồng xen và bón chất giữ ẩm trên cao su giai đoạn KTCB 

Chỉ tiêu theo dõi  
Bố Trạch  

(%) 

Lệ Thủy  

(%)  

t-test 

(p) 

Tỷ lệ hộ trồng xen 

các loại cây 

(%) 

Cây sắn 13,33 20,00 0,16 

Dưa hấu 36,67 10,00 0,03 

Cây ngô 20,00 26,67 0,49 

Cây lạc 20,00 36,67 0,17 

Cây khác 10,00 6,67 0,57 

Tỷ lệ hộ bón chất 

giữ ẩm  

(%) 

Pmas-1 00,00 00,00 - 

Ams-1 00,00 00,00 - 

Bionet-Ps 00,00 00,00 - 

Chất khác 00,00 00,00 - 
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng t-test (p) < 0,05 sai khác có ý nghĩa thống kê 
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Hình 3.2. Tỷ lệ các loại cây trồng xen với cao su giai đoạn KTCB 
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Ở Bố Trạch, tỷ lệ hộ trồng xen dưa hấu đạt cao nhất (36,67%), tỷ lệ các cây 

trồng xen (sắn, ngô và các loại cây khác) < 20,00%. Ở Lệ Thủy, cao su trồng xen lạc 

đạt cao nhất 36,67%, dưa hấu và các loại cây trồng xen khác đạt tỷ lệ thấp (6,67 -

26,67%), với p < 0,05 thì tỷ lệ hộ trồng xen dưa hấu giữa hai huyện Bố Trạch và Lệ 

Thủy có sự sai khác. Điều này cho thấy, các loại cây trồng xen đều được nông hộ trồng 

theo kiểu tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể, nhiều nông hộ chỉ trồng theo tập quán 

canh tác của địa phương từ lâu đời, một số nông hộ trồng dưa hấu ở Bố Trạch có sự 

đầu tư ban đầu rất lớn (giống, hệ thống tưới nước, máy bơm nước …), có nông hộ đầu 

tư lên đến gần 100 triệu đồng/ha.  

Bón chất giữ ẩm cho cao su, qua điều tra cho thấy hầu như các hộ trồng cao su 

đều không bón chất giữ ẩm. 

3.1.4. Tình hình bón phân cho cao su trồng mới và bón thúc thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, cây cao su cần dinh dưỡng để phát triển rễ, thân, 

cành, lá. Trong điều kiện đầy đủ các chất dinh dưỡng, cây phát triển nhanh, rút ngắn 

thời gian kiến thiết cơ bản. Vì vậy, đất trồng cao su là kho dự trữ các chất dinh dưỡng 

cho cây và là môi trường trung gian để đưa các chất dinh dưỡng vào cây. Tuy nhiên, tỷ 

lệ nông hộ bón phân nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cao su là không giống nhau, thể 

hiện ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Tình hình bón phân cho cao su trồng mới và thời kỳ kiến thiết cơ bản 

Giai đoạn 

bón phân 
Chỉ tiêu theo dõi 

Đơn vị 

tính 
Bố Trạch Lệ Thủy 

t-test 

(p) 

Bón phân 

cho cao 

su trồng 

mới  

Tỷ lệ hộ bón phân chuồng % 96,67 ± 0,18 100,00 ± 0,00 0,326 

Lượng bón  kg/ha/năm 2200,00 ± 251,89 3700,00 ± 234,89 0,001 

Tỷ lệ hộ bón Super lân  % 56,67 ± 0,50 46,67 ± 0,51 0,083 

Lượng bón  kg/ha/năm 338,33 ± 38,69 358,33 ± 43,71 0,001 

Bón thúc 

thời kỳ 

KTCB 

Tỷ lệ hộ bón phân NPK (5:10:5)  % 90,00 ± 0,30 93,33 ± 0,25 0,326 

Lượng bón  kg/ha/năm 448,67 ± 73,24 508,33 ± 18,95 0,001 

Số lần bón  lần/năm 2 2  

Tháng bón tháng 2 và 9 2 và 9  

Ghi chú: Trong cùng 1 hàng t-test (p) < 0,05 sai khác có ý nghĩa thống kê 

Bón phân cho cao su trồng mới: Ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, có 96,67 - 

100% số hộ điều tra bón phân chuồng cho cao su trồng mới, nhưng liều lượng không 

giống nhau và không theo quy trình, chủ yếu bón theo cảm tính “có bao nhiêu bón bấy 

nhiêu”. Tuy nhiên, theo ước tính của các nông hộ liều lượng bón ở Bố Trạch trung 
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bình khoảng 2200 kg/ha/năm, tương ứng khoảng 4 kg/hố/năm. Super lân cho cao su 

khi bắt đầu trồng mới có > 50% số hộ bón, với liều lượng bón trung bình 338,33 

kg/ha/năm, tương đương với 0,60 kg/hố/năm). Ở Lệ Thủy, lượng phân bón phân 

chuồng xấp xỉ (7,0 kg phân chuồng + 0,65 kg super lân)/hố/năm và lượng phân bón 

gần gấp đôi của Bố Trạch. Theo Tập đoàn Cao su Việt Nam (2012) [75], bón: (10 kg 

phân chuồng ủ hoai + 1,0 kg phân lân nung chảy)/hố/năm, thì tất cả các hộ điều tra ở 

hai huyện đều bón không đúng quy định, chỉ bón cho “có hơn không”. Do đó, chất 

lượng vườn cây đạt tiêu chuẩn khai thác chưa cao.  

Bón thúc thời kỳ KTCB: qua điều tra hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy thì có trên 

90% tỷ lệ nông hộ bón phân NPK (5 : 10 : 5). Với liều lượng bón bình quân 448,67 - 

508,33 kg/ha/năm (với mật độ 555 cây/ha) tương đương với 0,81 - 0,91 kg/cây/năm và 

chia làm 2 lần bón (lần 1 vào tháng 2 - 3, lần 2 vào tháng 8 - 9). Qua đó cho thấy, hầu 

hết các nông hộ đều bón thấp hơn so với quy trình Quy trình của Tập đoàn Cao su Việt 

Nam (2012) [75] là 1,0 kg/cây/năm). 

Tóm lại, lượng bón các loại phân cho cao su trồng mới và bón thúc thời kỳ kiến 

thiết cơ bản giữa 2 huyện có sự sai khác (p < 0,05). Điều này cho thấy, hầu hết người 

dân ở địa bàn Lệ Thủy sử dụng phân bón cho cây cao su cao hơn ở địa bàn Bố Trạch, 

là do tính chất đất tại Bố Trạch tốt hơn so với Lệ Thủy và sự đầu tư của người dân về 

phân bón cho cây cao su ở Bố Trạch cũng cao hơn so với Lệ Thủy.  

Kết quả nghiên cứu của Bùi Thục Anh và cs (2012) [3], cho thấy: Tình hình đầu 

tư phân bón tại các vườn cao su tiểu điền tại Quảng Bình còn rất hạn chế, trong 170 hộ 

điều tra thì chỉ có 16 hộ bón phân (chiếm 9,41%) và bón theo quy trình khuyến cáo, 

hầu hết các hộ này đều có diện tích lớn (từ 10 ha trở lên), có vốn, có trình độ kỹ thuật 

cũng như hiểu biết. Còn lại 149 hộ (87,64%) bón thấp hơn quy trình, trong đó: Số hộ 

chỉ bón 0 - 25% lượng phân bón so với quy trình là 27 hộ chiếm 15,88%, các hộ này 

tập trung chủ yếu huyện Minh Hóa, nơi có trình độ dân trí thấp, cao su được trồng theo 

các dự án hỗ trợ. Số hộ bón 25 - 50% lượng phân bón so với quy trình là 51 hộ chiếm 

30%. Các hộ chỉ bón > 50% so với quy trình là 71 hộ chiếm 41,76%. Nhìn chung, đa số 

các nông hộ chỉ bón 1 lần/năm, một số vườn cao su tại Minh Hóa chỉ bón lót khi trồng. 

Như vậy, số hộ điều tra bón thấp hơn quy trình chiếm tỷ lệ quá cao (87,64%), đây là 

một trong những nguyên nhân chính làm cho năng suất, chất lượng vườn cao su tiểu 

điền Quảng Bình thấp hơn so với cả nước.  

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên (2016) 

[9], nông hộ bón từ 3 - 4 tấn phân chuồng ủ hoai mục/ha cao su kiến thiết cơ bản và 

bón từ 669 - 884 kg NPK/ha/năm (thấp hơn khuyến cáo). Ngoài ra, còn đầu tư bón 

thêm phân komíx, chăm sóc, làm cỏ cho cây cao su đúng quy trình kỹ thuật, góp phần 

tạo điều kiện cho cây cao su phát triển với năng suất, sản lượng mủ cao. 
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Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị 

(4/2017) [6]. Công tác bón phân của nông hộ trồng cao su thường xuyên được thực 

hiện, tuy nhiên chủ yếu bón 1 lần/năm (theo quy trình là 2 lần/năm vào đầu và cuối 

mùa mưa) và loại phân được bón chủ yếu là phân NPK 16 : 16 : 8, với lượng bón bình 

quân 500 - 600 kg/ha. Ngoài ra, một số hộ có bón phân chuồng, nhưng nhìn chung hầu 

hết các hộ trồng cao su tiểu điền thường bón phân thấp hơn khuyến cáo.   

3.1.5. Tình hình quản lý bệnh hại trên vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 

Đặc điểm tiểu vùng khí hậu của Quảng Bình, mùa hè thì hạn, nóng; mùa đông rét; 

mùa xuân thì ẩm ướt dễ bệnh. Với khí hậu này, vườn cây thường xuyên bị nhiễm các loại 

bệnh hại ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây cao su, thể hiện ở bảng 3.5. 

Các loại bệnh hại qua điều tra cho thấy, vườn cao su nông hộ đều xuất hiện các 

loại bệnh thường gặp ở cây cao su. Điển hình, bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá chiếm 

tỷ lệ cao ở Bố Trạch và Lệ Thủy (26,67 - 50,00%), trong khi đó các loại bệnh khác 

như: bệnh rụng lá Corynespora, nấm hồng, khô ngọn khô cành, cháy nắng ở cả hai 

huyện Bố Trạch và Lệ Thủy đều chiếm tỷ lệ thấp (≤ 10%). Để phòng trừ bệnh hại cao 

su giai đoạn KTCB, hầu hết nông hộ ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy đều sử dụng các 

biện pháp thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời cao su bị nhiễm bệnh hay 

không, nhằm có biện pháp xử lý.  

Công tác bảo vệ thực vật, cả hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy đã áp dụng khá 

đồng đều giữa các biện pháp trừ cỏ và trừ nấm, 100% số hộ trồng cao su áp dụng biện 

pháp trừ cỏ hàng năm, cũng như dùng thuốc phòng trừ nấm gây bệnh cho cây cao su 

thời kỳ KTCB. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp BVTV lại không có sự thống 

nhất, đồng bộ giữa các hộ trong xã. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm 

hiệu quả phòng, trừ bệnh, nhất là các loại bệnh có tác nhân gây hại là nấm.  

Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, khi thấy vườn cây xuất hiện triệu chứng bị 

bệnh phấn trắng và héo đen đầu lá, các nông hộ thường tìm hiểu từ người này người 

khác có trồng cao su, quầy thuốc BVTV, từ cán bộ Khuyến nông để mua thuốc. Chất 

hóa học trong thuốc BVTV được sử dụng với tỷ lệ cao nhất ở Bố Trạch là 

Hexaconazole, chiếm 36,66% (Anvil 5SC và Callinex 50SC) và thấp nhất là 

Carbendazim và Validamycin A, chiếm 6,67%. Ở Lệ Thủy chất hóa học Sulfur được 

các nông hộ sử dụng với tỷ lệ cao nhất, chiếm 30,00% (Kumulus 80DF và Sulox 

80WP), thấp nhất là hoạt chất Metalaxy + Mancozeb, chiếm 6,67% (Ridomil MZ72). 

Tuy nhiên, khi phun thuốc nông hộ chỉ theo hướng dẫn ghi trên bao bì, thuốc dùng tràn 

lan, phun phòng là chính, phun sớm, thậm chí dùng thuốc vào những thời điểm không 

cần thiết và dùng thuốc sai kỹ thuật tương đối phổ biến. Vì vậy, thuốc đã để lại những 

hậu quả rất xấu đối với môi trường và sức khoẻ con người. 
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Bảng 3.5. Tình hình quản lý bệnh hại và sử dụng thuốc BVTV  

cho cây cao su KTCB 

Chỉ tiêu theo dõi  
Bố 

Trạch 

Lệ 

Thủy 

t-test 

(p) 

 

Tỷ lệ vườn cao su bị các 

loại bệnh hại 

(%) 

 

Bệnh rụng lá Corynespora 6,67 3,33 0,573 

Bệnh Phấn trắng 50,00 46,67 0,801 

Bệnh nấm hồng 3,33 6,67 0,573 

Bệnh héo đen đầu lá 30,00 26,67 0,787 

Bệnh khô ngọn khô cành 3,33 10,00 0,326 

Cháy nắng 6,67 6,67 1,000 

Tỷ lệ hộ sử dụng thuốc 

BVTV 

(%) 

Không sử dụng thuốc 0,00 0,00 - 

Thuốc trừ cỏ 100,00 100,00 - 

Thuốc trừ bệnh 100,00 100,00 - 

 

Tỷ lệ các thuốc trừ bệnh 

hại cao su 

(%) 

 

Sulfur 13,34 30,00 0,057 

Hexaconazole 36,66 16,67 0,083 

Carbendazim 6,67 26,67 0,031 

Validamycin A 6,67 16,67 0,184 

Metalaxy + Mancozeb 30,00 6,67 0,006 

Không nhớ tên 6,67 3,33 0,573 

Tỷ lệ các thuốc trừ cỏ 

được sử dụng 

(%) 

Paraquat 6,67 20,00 0,043 

Glyphosate 83,33 70,00 0,161 

Không nhớ tên 10,00 10,00 1,000 
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng t-test (p) < 0,05 sai khác có ý nghĩa thống kê 

Nếu vườn cây bị nhiễm bệnh các nông hộ thường xử lý bằng cách phun thuốc 

phun thuốc trực tiếp lên cây. Nếu phòng bệnh phấn trắng, nông hộ sử dụng: Kumulus 

80DF, Sulox 80WP nồng độ 0,3%, phun thuốc Sulox 80WP trong giai đoạn chồi búp 

chuẩn bị cho đợt lá đầu tiên. Khi phát hiện có dấu hiệu bệnh, phun nồng độ từ 2 - 2,2%. 

Ngoài ra, khi phát hiện bệnh héo đen đầu lá nông hộ còn sử dụng các loại thuốc như: 

Anvil 5SC, Callinex 50SC nồng độ 0,15% phun lên tán lá khi có 10% lá non nhú chân 

chim trên vườn và ngừng khi có 80% lá đã già. Thực hiện phun thuốc 3 lần, mỗi lần 

cách nhau 7 - 10 ngày vào buổi sáng. 

Dụng cụ phun: Đối với vườn cao su kiến thiết cơ bản các nông hộ thường sử 

dụng bình bơm tay đeo vai hoặc bình phun động cơ. 
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Thuốc trừ cỏ được sử dụng trên vườn cao su KTCB, giai đoạn này việc xử lý cỏ 

là rất quan trọng, khoảng thời gian này khả năng cạnh tranh của cây còn rất kém. Do 

đó, để cây cao su phát triển tốt, nông hộ sử dụng thuốc trừ cỏ 2 lần/năm vào đầu mùa 

mưa và gần cuối mùa mưa. Thuốc trừ cỏ được nông hộ sử dụng nhiều là Glyphosate, 

chiếm từ 70,00 - 83,33% ở cả hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy (Glyphosan 480DD, 

Lyphoxim 41SL và Vifosat 480 DD). Tuy nhiên, theo khuyến cáo, nông hộ chỉ phun 

thuốc khi cây con có đoạn vỏ thân đã hóa nâu trên 50 cm cách mặt đất. Pha thuốc với 

nước lã, không phun thuốc khi đất khô hạn, phun khi cỏ đang phát triển mạnh, lá xanh 

tươi, chưa ra hoa. Sau khi phun thuốc cỏ khô và chết, cần tiến hành gom cỏ để tránh 

nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, hầu hết các nông hộ không tiến hành các biện pháp kiểm 

soát cỏ dại bằng cách che tủ gốc, vật liệu che phủ mặt đất bằng các vật liệu tự nhiên 

(rơm rạ, cỏ khô, bột giấy, mùn cưa…).  

Tóm lại, với mức ý nghĩa p < 0,05 chất hóa học trong thuốc bảo vệ thực vật 

(Carbendazim và Metalaxy + Mancozeb), chất hóa học trong thuốc trừ cỏ (Paraquat) 

được nông hộ sử dụng ở hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy có sự sai khác thống kê.  

3.1.6. Hiệu quả kinh tế của cây cao su sau 8 năm trồng và 1 năm khai thác 

Với bất kỳ cây trồng nào, kết quả mong muốn lớn nhất của nông dân là có được 

năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong sản xuất. 

Ở Quảng Bình, thời kỳ kiến thiết cơ bản kéo dài 8 năm (hạng đất IIa, IIb) 

(QCVN, 2013) [69], nên hiệu quả kinh tế của nông hộ ở thời kỳ này chưa có, chi phí 

cho vườn cao su kiến thiết cơ bản 8 năm trồng và 1 năm khai thác được thể hiện ở 

bảng 3.6, cụ thể:  

Vốn đầu tư ban đầu cho khai hoang, trồng mới và 8 năm KTCB ở hai huyện Bố 

Trạch và Lệ Thủy (49.200.000 - 51.200.000 đồng), chi phí cho năm khai thác đầu tiên 

hết (8.370.000 - 8.620.000 đồng). Với giá mủ khô bình quân 30.000 đồng/kg trong 

năm khai thác đầu tiên, sau khi trừ các khoản mục chi phí, thì huyện Bố Trạch và Lệ 

Thủy vẫn chưa thu được lãi (âm từ 28.770.000 - 36.577.000 đồng). Sở dĩ nông hộ 

trồng cao su chưa thu được lãi ở năm cạo thứ nhất, vì phụ thuộc vào giá bán của thị 

trường, năm 2013 giá cao su giảm mạnh (30.000đ/1kg mủ khô) so với năm 2011 

(80.000đ/1 kg mủ khô). 

Mặt khác, trong giai đoạn KTCB nông hộ đã trồng xen các loại hoa màu bình 

quân mỗi năm thu được 40 - 50 triệu đồng/ha/năm (Võ Đại Chung, 2015) [12], vậy 

trong 3 năm đầu trồng xen thu được 120 - 150 triệu đồng. Do đó, trừ đi chi phí khai 

hoang, 8 năm KTCB và 1 năm khai thác là (57.570.000 - 59.820.000 đồng) đã có lãi 

(60.000.000 - 62.000.000 đồng). 
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Bảng 3.6. Hiệu quả kinh tế sau 9 năm trồng (8 năm KTCB và 1 năm khai thác) 

   Bố Trạch Lệ Thủy 

TT Hạng mục ĐVT 
Số  

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Số  

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1000 (đồng/ha) 1000 (đồng/ha) 

I 

Phát hoang Công 20 150 3000 20 150 3000 

Đào hố Công 12 150 1800 12 150 1800 

Bón phân, lấp hố Công 5 150 750 5 150 750 

Trồng Công 3 150 450 3 150 450 

Phân chuồng Tấn 5 100 500 5 100 500 

Cộng     6500   6500 

II 

Bón phân Công 5x8 150 6000 5x8 150 6000 

Bơm thuốc trừ cỏ Công 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

Cắt chồi dại Công 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

Làm cỏ Công 4x8 150 4800 4x8 150 4800 

Trồng dặm Công 1x2 150 300 1x2 150 300 

Phun thuốc trừ sâu bệnh Công 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

NPK (5:10:5) Tấn 0,45x8 5000 18000 0,50x8 5000 20000 

Thuốc trừ cỏ Chai 8x8 80 5120 8x8 80 5120 

Thuốc BVTV Gói 4x8 40 1280 4x8 40 1280 

Cộng     42700    44700 

III 

Bôi thuốc ngừa nấm Công 2 150 300 2 150 300 

Bón phân Công 5 150 750 5 150 750 

Bơm thuốc trừ cỏ Công 2 150 300 2 150 300 

Tỉa cành Công 2 150 300 2 150 300 

NPK (5:10:5) Tấn 0,45 5000 2250 0,50 5000 2500 

Thuốc trừ cỏ Chai 8 80 640 8 80 640 

Thuốc kích thích ra mủ Chai 2 80 160 2 80 160 

Thuốc ngừa nấm Hộp 1 40 40 1 40 40 

Bát hứng mủ Cái 555 6 3330 555 6 3330 

Dụng cụ cạo mủ Bộ 1 300 300 1 300 300 

Cộng     8370   8620 

 Cộng I, II & III     57570   59820 

IV 

Giống        

PB 235 (1993-1997) Kg 700 30 21000 730 30 21900 

RRIC 100 (2000-2006) Kg 900 30 27000 900 30 27000 

RRIM 600 (2007-2010) Kg 960 30 28800 940 30 28200 

Lợi nhuận        

PB 235 (1993-1997)    -36570   -35720 

RRIC 100 (2000-2006)    -30570   -30620 

RRIM 600 (2007-2010)    -28770   -29420 

Ghi chú: I. Chi phí khai hoang, trồng mới; II. Chi phí chăm sóc thời kỳ KTCB (8 năm); III. Chi phí cho 

năm khai thác đầu tiên; IV. Năm cạo thứ nhất. (Đơn giá vật tư nông nghiệp, công lao động, giá 1 kg mủ khô là 

30.000 đồng khảo sát theo giá thị trường năm 2013). 
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Theo kết quả nghiên cứu của Trần Tự Lực (2016) [55], qua điều tra cho thấy 

vốn đầu tư bình quân của một hộ năm 2012 là 52,5672 triệu đồng, đây là số vốn đảm 

bảo cho quá trình chăm sóc và khai thác vườn cây của nông hộ. Trong 52,5672 triệu 

đồng vốn/hộ thì mức vốn tự có bình quân của mỗi hộ là 35,3 triệu đồng (chiếm 

67,15% cơ cấu vốn), vốn vay 12,2672 triệu đồng (chiếm 32,85%). Kết quả điều tra cho 

thấy, bình quân vốn đầu tư cho một ha cao su của các hộ điều tra trong năm 2012 là 

14,8 triệu đồng, mức đầu tư này của các hộ gia đình còn quá thấp so với mức đầu tư 

theo định mức kinh tế - kỹ thuật đưa ra. 

Kết luận: Qua quá trình điều tra với nhu cầu thực tiễn về tình hình trồng xen, tỷ 

lệ nông hộ bón chất giữ ẩm và tình hình bệnh hại chúng tôi nhận thấy:  

Các loại cây trồng xen như (Dưa hấu, cây ngô, cây lạc) chiếm tỷ lệ cao ở cả hai 

huyện (Bố Trạch và Lệ Thủy) và là cây đem lại hiệu quả kinh tế thời kỳ KTCB khi cao 

su chưa đến giai đoạn thu hoạch mủ. 

Về chất giữ ẩm, 100% các nông hộ đều không bón cho cao su thời kỳ KTCB. 

Bệnh rụng lá cao su Corynespora chiếm tỷ lệ thấp (3,33 - 6,67%) nhưng nó phát 

sinh, phát triển quanh năm và gây hại mọi giai đoạn sinh trưởng của cây cao su, làm 

rụng lá hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và thiệt hại về kinh tế. Theo số liệu 

thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình (2013) [17], từ năm 2013 đến nay, 

diện tích nhiễm bệnh rụng lá Corynespora khoảng 1.320 ha, tập trung chủ yếu ở huyện 

Bố Trạch, Lệ Thủy gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người trồng cao su. 

Vậy, vấn đề cần thiết đặt ra là, sử dụng những loại cây trồng xen nào phù hợp 

với cao su thời kỳ KTCB của từng địa phương, sử dụng liều lượng chất giữ ẩm nào 

phù hợp với cao su KTCB và lựa chọn được giống cao su nào có khả năng kháng bệnh 

rụng lá Corynespora ở Quảng Bình? Từ kết quả điều tra, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu các vấn đề trên nhằm tìm ra quy trình kỹ thuật hoàn thiện cho cao su giai đoạn 

KTCB tại Quảng Bình.  

3.2. Nghiên cứu các loại cây trồng xen với cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 

3.2.1. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến sinh trưởng phát triển của cây cao su thời 

kỳ KTCB 

Trong thời gian cao su chưa khép tán thì có thể trồng xen nhiều loại cây trồng 

khác nhằm tăng thêm thu nhập cho người trồng cao su, với hình thức lấy ngắn nuôi 

dài. Việc trồng xen nhằm phủ xanh nhiều diện tích đất bỏ trống, hạn chế cỏ dại trong 

thời gian chờ cao su phát triển.  

Trong điều kiện sinh thái và điều kiện canh tác nhất định, sinh trưởng phát triển 

về chiều cao cây, chu vi thân là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ sinh 

trưởng phát triển cây cao su trong thời gian kiến thiết cơ bản. Kết quả theo dõi các chỉ 

tiêu trên cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản được thể hiện qua bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến sinh trưởng phát triển cây cao su thời kỳ KTCB 

Địa 

điểm 

Công 

thức 

Trước trồng xen Sau trồng xen 

2/2014 12/2014 12/2015 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Số 

tầng 

lá 

(tầng) 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Số 

tầng 

lá 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Số 

tầng 

lá 

(tầng) 

Bố 

Trạch 

ĐC 16,00a 232,87a 3,00b 27,06a 345,17a 4,30a 38,17a 421,83a 5,30a 

DH 16,57a 234,63a 3,16ab 25,73b 336,33b 4,23a 35,65b 410,00bc 5,16a 

CN 16,10a 237,73a 3,23ab 24,47c 335,67b 4,17a 33,35c 408,83c 5,23a 

CL 15,87a 235,63a 3,30a 26,34ab 340,33ab 4,30a 36,40b 415,83ab 5,30a 

Lệ 

Thủy 

ĐC 17,13a 245,00a 3,10b 28,73a 352,50a 4,43b 38,70a 436,00a 5,47a 

DH 17,35a 246,50a 3,50a 27,27bc 344,50b 4,53ab 36,98b 422,50b 5,50a 

CN 17,23a 244,23a 3,47a 27,03c 340,00b 4,47ab 35,58c 405,17c 5,47a 

CL 17,55a 245,57a 3,43a 28,15ab 345,17b 4,70a 37,87ab 425,00b 5,53a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Hình 3.3. Động thái tăng trưởng chu vi thân ở Bố Trạch và Lệ Thủy 
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Hình 3.4. Động thái tăng trưởng chiều cao cây ở Bố Trạch và Lệ Thủy 

Bố Trạch Lệ Thủy 

Bố Trạch Lệ Thủy 
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Kết quả bảng 3.7 cho thấy, trồng xen dưa hấu, ngô, lạc đến vụ thứ 2 như sau:  

Trồng xen ngô (CN) vụ thứ 1 tại Bố Trạch và Lệ Thủy, đã làm giảm chu vi 

thân, cao cây thứ tự là 24,47 cm; 335,67 cm so đối chứng (28,73 cm; 352,50 cm).  

Trồng xen dưa hấu (DH) đến vụ thứ 2 ở cả 2 địa điểm thí nghiệm trên đã ảnh 

hưởng không nhiều đến chu vi thân, cao cây giảm thứ tự là 35,58 cm và 410,00 cm so 

đối chứng (38,70 cm và 436,00 cm).  

Trồng xen lạc (CL) vụ thứ 2 tại Bố trạch và Lệ Thủy, làm giảm không đáng kể 

chu vi thân, cao cây theo thứ tự: 36,40 cm và 415,83 cm so đối chứng (38,70 cm và 

436,00 cm). 

Hình 3.3 và 3.4 cho thấy, động thái tăng trưởng chu vi thân và chiều cao cây 

giảm theo thời gian trồng xen so với trước thí nghiệm, cụ thể: 

Động thái tăng trưởng chu vi thân đạt cao nhất ở vụ thứ nhất (12.2014/2.2014), 

ở công thức ĐC đạt 11,06 cm (Bố Trạch) và đạt 11,60 cm (Lệ Thủy). 

Động thái tăng trưởng chu vi thân đạt thấp nhất ở công thức trồng xem CN, đạt 

8,37 cm (12.2014/2.2014) và 8,88 cm (12.2015/12.2014) tại Bố Trạch; trên địa bàn Lệ 

Thủy đạt 9,8 cm (12.2014/2.2014) và 8,55 cm (12.2015/12.2014). 

Động thái tăng trưởng chiều cao cây biến động tương tự như đối với động thái 

tăng trưởng chu vi thân. Năm 12.2015/12.2014, thấp nhất ở công thức CN, đạt 73,16 

cm (Bố Trạch) và đạt 65,17 cm (Lệ Thủy). 

Tuy trồng xen dưa hấu, ngô, lạc có ảnh hưởng đến chu vi thân, cao cây, nhưng 

vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vườn cao su KTCB tuổi 4 theo quy định tại QCVN (2014) [70]. 

Trồng xen dưa hấu, ngô, lạc trên vườn cao su KTCB có số tầng lá tương đương 

với đối chứng không được trồng xen, trong đó tháng 12/2015 số tầng lá giữa các công 

thức thí nghiệm trên từng địa bàn nghiên cứu không có sự sai khác ở mức đáng tin cậy 

(p < 0,05).   

Tóm lại, ở các công thức có trồng xen chu vi thân đạt cao hơn Quy chuẩn Việt 

Nam, dao động từ 26,34 - 28,15 cm (QCVN đạt 26 cm), chỉ công thức CN và DH tại 

đất Bố Trạch đạt < 26 cm (dao động 24,47 - 25,73 cm).   

Theo kết quả nghiên cứu của Huỳnh Văn Khiết (2004) [39], thí nghiệm cây 

trồng xen trên vườn cao su kiến thiết cơ bản nhờ vai trò chống xói mòn, trấn áp cỏ 

dại và bổ sung độ phì cho đất nên các loại cây hoa màu, lương thực và cây đậu đỗ có 
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ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng của cây cao su, đặc biệt là chu vi thân vẫn 

đảm bảo so với đối chứng. 

3.2.2. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến hóa tính và vi sinh vật đất sau thí nghiệm 

3.2.2.1. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến hóa tính đất 

 Một trong những nguyên tắc trồng xen cây hoa màu, lương thực trong vườn cao 

su là phải ưu tiên, chăm sóc cây cao su, cây trồng xen không tranh chấp dinh dưỡng và 

không ảnh hưởng xấu đến cây cao su (Nguyễn Thị Huệ, 1997; Tổng công ty cao su 

Việt Nam, 1997) [31], [81]. 

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến hóa tính đất sau thí nghiệm 

Địa điểm Công thức pHKCl 
Thành phần đất (%) 

OC N K P 

Bố Trạch 

ĐC 4,00b 0,60b 0,017a 0,050a 0,11a 

DH 4,05b 0,63b 0,025a 0,050a 0,19a 

CN 4,24b 0,71ab 0,018a 0,065a 0,13a 

CL 5,59a 0,93a 0,028a 0,060a 0,26a 

Lệ Thủy 

ĐC 4,04b 0,59b 0,017a 0,050a 0,07b 

DH 4,24b 0,62b 0,018a 0,050a 0,17a 

CN 4,47ab 0,81ab 0,021a 0,060a 0,16ab 

CL 5,32a 0,98a 0,037a 0,065a 0,20a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của hai năm 2014 và 2015 

Kết quả phân tích bảng 3.8 cho thấy, pH ở cả hai địa bàn nằm trong khoảng 

4,00 - 5,59 (chua đến rất chua), phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Trọng Bình 

(2015) [4], đối với đất đỏ vàng phát triển trên đá biến chất, có tầng đất trung bình, 

thành phần cơ giới nặng. Kết cấu viên hạt, tỷ lệ đá lẫn ít, chuyển lớp rõ về màu sắc. 

Đất dưới tán rừng của các giống cao su, độ chua hoạt động thuộc mức chua nhiều đến 

chua vừa. 

Các nghiên cứu về ảnh hưởng đinh dưỡng đất cho thấy; Độ pH trong đất cao su 

tại một số khu vực trồng cao su của các quốc gia khác nhau là rất chua (Eric và cs, 

2015) [126], cho thấy rằng đất trồng cao su có pH từ 4,4 - 5,2 là thích hợp nhất. Với 

pH > 6,5, tăng trưởng chậm và bón vôi có thể có hại (Landon, 1991) [145]. Cải tạo độ 

màu của đất, đảm bảo cho quá trình sinh trưởng và phát triển bền vững của cây cao su, 
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tại những vùng đất bị xói mòn, rửa trôi lớn, đất bạc màu… thường thiếu hụt nghiêm 

trọng Mg, Ca và K trao đổi trong đất (Verheye, 2010) [177]. 
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Thời gian trồng xen tốt nhất trong vườn cao su kiến thiết cơ bản từ 1 - 3 năm đầu, 

vườn cao su ở những năm cuối thời kỳ kiến thiết cơ bản có đặc điểm là khoảng đất trống 

giữa các hàng cao su bị rợp nắng do tán lá cây cao su đã che bớt khoảng 50% đến 80% 

ánh sáng. Hơn nữa bộ rễ cây cao su đã phát triển ra giữa các hàng cao su. Trồng xen cây 

hoa màu, lương thực vào vườn cao su ở thời kỳ này sẽ không hiệu quả và gây nhiều bất 

lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cao su. Theo quy định của Tập đoàn 

Cao su Việt Nam (2012) [75], thời kỳ này chỉ được phép trồng cây phủ đất giữa các 

hàng cao su để bồi dưỡng cải tạo đất, hạn chế xói mòn, chuẩn bị cho vườn cây bước vào 

thời kỳ khai thác mủ (Huỳnh Văn Khiết, 2003; 2004) [38], [39].  

Về hàm lượng mùn, mùn là kho dự trữ thức ăn cho cây trồng và là yếu tố kết 

dính để tạo ra độ màu mỡ cho đất, tại địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy hàm lượng mùn 

trong đất ở các công thức trồng xen (DH, CN, CL) đều có xu hướng tăng so với công 

thức ĐC, cụ thể: tăng cao nhất ở công thức CL dao động 0,93 - 0,98%, thấp nhất ở 

công thức ĐC dao động 0,59 - 0,60%. Nguyên nhân sự gia tăng hàm lựợng mùn trong 

đất do cây trồng xen đã hạn chế sự xói mòn rửa trôi và cây trồng xen sau khi thu hoạch 

thì phần tàn dư thực vật để lại trong đất đã trả lại một lượng hữu cơ nhất định cho đất. 

Kết quả này phù hợp với kết luận của Heichen (1987), Myers và Wood (1987) và Hồ 

Công Trực (2000) [131], [150] và [96]: sau khi thu hoạch thì hệ thống rễ và các tàn dư 

thực vật của cây trồng xen trả lại một lượng chất hữu cơ cho đất và làm tăng độ phì đất.   

Về hàm lượng đạm tổng số, hàm lượng đạm tổng số trong đất tăng lên rõ ở công 

thức CL dao động 0,28% (Bố Trạch) đến 0,37% (Lệ Thủy) so với công thức ĐC chỉ 

đạt 0,17%. Vậy, trồng xen đã có ảnh hưởng đến sự gia tăng hàm lượng đạm trong đất 

nhất là trồng cây họ đậu. Nguyên nhân sự gia tăng này, có thể ngoài sự tác động hạn 

chế rửa trôi (Lê Văn Trinh và cs, 1993) [94], thì việc trồng xen cây họ đậu ở công thức 

CL nhờ tàn dư thực vật của cây lạc và khả năng cố định đạm của hệ thống rễ đã cung 

cấp một lượng đạm cho đất (Myers và Wood, 1987) [150]. 

Về hàm lượng K, có sự gia tăng hàm lượng K dễ tiêu trong đất trồng cao su sau khi 

trồng xen, tuy nhiên không đáng kể so với ĐC, cụ thể: cao nhất ở công thức CN và CL 

dao động 0,060 - 0,065% (Bố Trạch và Lệ Thủy), công thức ĐC và DH chỉ đạt 0,050% 

(Bố Trạch và Lệ Thủy). Vì vậy, trồng xen CN và CL làm tăng hàm lượng kali dễ tiêu 

trong đất, nhưng không đáng kể. So sánh với kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Thịnh 

(2011) [87], hàm lượng dinh dưỡng các công thức thí nghiệm trồng xen với cao su có 

sự chênh lệch nhau. Trong đó: CT1 (đậu lông) và CT 5 (đậu mèo Thái lan) cho hàm 

lượng tổng số N, K2O cao hơn các công thức (CT2: trồng xen cỏ voi; CT3: trồng xen 

lạc lưu niên; CT4: để băng cỏ tự nhiên). 
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Về hàm lượng P, hàm lượng P dễ tiêu ở các công thức sau trồng xen đều cao 

hơn công thức không trồng xen, cao nhất là công thức CL dao động 0,20 - 0,26% (Lệ 

Thủy, Bố Trạch), công thức ĐC đạt thấp nhất dao động 0,07 - 0,11% (Lệ Thủy, Bố 

Trạch). Như vậy, trồng xen CL có khả năng làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất 

lớn hơn trồng xen cây DH. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Hữu 

Quán (1984) [68], cây trồng xen đậu đỗ, ngoài khả năng cố định đạm thì nó còn có khả 

năng hấp thụ các chất khoáng khó hòa tan ở tầng đất dưới, đặc biệt lân và kali làm giàu 

dinh dưỡng cho tầng đất mặt.     

Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Thịnh (2011) [87] cho thấy: cây đậu 

đen và cây lạc là 2 loại cây trồng ngắn ngày thích hợp cho trồng xen trong vườn cao su 

KTCB tại Nghĩa Đàn. Tạo điều kiện cho cây cao su sinh trưởng phát triển tốt, cung 

cấp lượng chất hữu cơ khá lớn cải tạo đất. 

Tóm lại, việc trồng xen tuy có sử dụng dinh dưỡng của đất nhưng nó được hoàn 

trả lại cho đất một lượng chất xanh khá lớn sau khi thu hoạch, đồng thời các loại cây 

trồng xen đã tạo nên một thảm phủ có tác dụng hạn chế sự xói mòn của mưa, nắng, gió 

bão và bảo vệ được độ phì của đất, trấn át cỏ dại và bảo vệ môi trường. 

3.2.2.2. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến vi sinh vật đất 

Để phục vụ cho chiến lược phát triển cao su bền vững ở Việt Nam và tận dụng 

một cách tối đa quỹ đất trồng thì trồng xen các cây ngắn ngày với cao su là biện pháp 

canh tác mới hữu hiệu nhất. Trồng xen không những có tác dụng che phủ đất ở thời kỳ 

đầu cao su chưa khép tán, giữ ẩm đất, chống xói mòn, bảo vệ và cải tạo đất mà còn 

tăng được tổng sản lượng trên một diện tích gieo trồng. 

Việc sử dụng các biện pháp che phủ đất giai đoạn kiến thiết cơ bản của cao su 

không chỉ cải thiện kết cấu đất mà còn ảnh hưởng tốt tới hoạt động của vi sinh vật đất 

và ảnh hưởng tốt đến điều kiện môi trường trên đồng ruộng.  

Ảnh hưởng của trồng xen đến vi sinh vật đất ở hai địa điểm nghiên cứu tại 

Quảng Bình, ở các công thức trồng xen (bảng 3.9) như sau:  

Vi khuẩn tổng số, giữa các công thức trồng xen không có sự khác biệt thống kê 

với p < 0,05, ở cả hai địa bàn Lệ Thủy và Bố Trạch, công thức ĐC có vi khuẩn tổng số 

thấp nhất, lần lượt: 0,58*107 CFU/g đất và 0,62*107 CFU/g đất; cao nhất là công thức 

CL, lần lượt: 1,08*107 CFU/g đất và 1,21*107 CFU/g đất. 

Vi khuẩn phân giải lân khó tan, có sự thay đổi lớn ở các công thức trồng xen, 

thấp nhất là công thức ĐC (50,87*104 CFU/g đất) và cao nhất là công thức trồng xen 

lạc, đạt 91,00*104 CFU/g đất (Bố Trạch).  
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Vi khuẩn phân giải xenlulose cũng tăng rõ rệt so với công thức ĐC, cao nhất là công 

thức trồng xen lạc: 109,00*104 CFU/g đất (Bố Trạch), ĐC: 68,59*104 CFU/g đất (Lệ Thủy). 

Xạ khuẩn có vai trò phân giải chất hữu cơ, tham gia vào quá trình hình thành 

các axit mùn và có khả năng cố định nitơ tự do, qua bảng 3 cho thấy Xạ khuẩn ở công 

thức trồng xen lạc (CL) đạt cao nhất: 105,02*104 CFU/g đất (Bố Trạch), đối chứng chỉ 

đạt: 26,22*104 CFU/g đất (Lệ Thủy). 

Nấm có vai trò quan trọng trong việc phân giải xác hữu cơ, ngoài ra nó còn kích 

thích sự nảy mầm và sinh trưởng của cây, qua bảng 3 cho thấy: tại vườn cao su ở 

huyện Bố Trạch cho thấy: Nấm sợi ở công thức trồng lạc (CL), công thức trồng ngô 

(CN) đã làm tăng số lượng theo thứ tự: 108,85*105 CFU/g đất và 89,47*105 CFU/g đất 

so với ĐC chỉ đạt 21,50*105 CFU/g đất (Lệ Thủy). 

Tóm lại, việc bố trí cây trồng xen trên vườn cao su đã làm tăng số lượng vi 

sinh vật có ích trong đất nhất là trồng xen cây lạc. Số lượng vi sinh vật đất ở các địa 

bàn khác nhau, các công thức trồng xen khác nhau thì có sự khác nhau với mức ý 

nghĩa p < 0,05. 

Do đó, có thể đánh giá chất lượng đất, độ phì của đất dựa vào một số vi sinh 

vật đất và hoạt động vi sinh vật đất (Doran và Parking, 1994; Deng và Tabatabai, 

1997) [122], [120]. 

Theo kết quả của Nguyễn Kim Phụng (1997) [67], nghiên cứu việc trồng một số 

loại thảm phủ trên vườn cao su kiến thiết cơ bản đã đi đến kết luận là sau 18 tháng trồng 

xen, cây phủ đất đã có tác dụng tăng độ xốp lên 2,6 - 4,5 %, đồng thời đã ảnh hưởng tích 

cực đến dinh dưỡng khoáng trong đất như tăng lượng mùn, đạm đặc biệt là lân dễ tiêu. 

Sự phát triển và hoạt động của vi sinh vật đất ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 

đất, sự phát triển của cây trồng (Hill và cs, 2000) [132]. Theo Ademir và cs (2009) 

[110] vi sinh vật đất góp phần quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đất.  

Theo Gautam và cs (2012) [128], nhóm nấm có khả năng phân giải xellulose 

trong đất thuộc nhóm Trichoderma sp., Penicillium sp., và Aspergillus spp., và nhóm 

vi khuẩn có khả năng phân giải xellulose gồm Clostridium thermocellum, 

Streptomyces spp., Ruminococcus spp., Pseudomonas spp., Cellulomonas spp., 

Bacillus spp., Serratia, Proteus, Staphylococcus spp., and Bacillus subtilis. thuộc cả 

hai nhóm gram âm và gram dương. Sự gia tăng một số vi sinh vật phân giải xellulose 

ngoài việc thúc đẩy quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ, gia tăng độ phì của đất, 

giúp cây trồng có khả năng chống lại một số mầm bệnh như bệnh thối mềm củ do nấm 

pythium Spp. (Manici và cs, 2004; Valérie và cs, 2009) [149], [179].  
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Bảng 3.9. Ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến vi sinh vật đất sau thí nghiệm 

Địa điểm 
Công 

thức 

Chỉ tiêu về vi sinh vật đất 

VK tổng số 

(*107 CFU/g đất) 

Nấm  

(*105 CFU/g đất) 

Xạ khuẩn 

(*104 CFU/g đất) 

VK phân giải 

xenlulose 

(*104 CFU/g đất) 

VK phân giải lân 

khó tan 

(*104 CFU/g đất) 

Bố Trạch 

ĐC 0,62b 26,62c 27,02d 78,50c 50,87c 

DH 0,79b 40,45c 43,27c 85,00bc 53,10c 

CN 1,16a 89,47b 86,67b 98,25ab 68,90b 

CL 1,21a 108,85a 105,02a 109,00a 91,00a 

Lệ Thủy 

ĐC 0,58b 21,50d 26,22d 68,50d 40,50d 

DH 0,65b 39,50c 34,10c 74,25c 46,70c 

CN 0,77b 76,62b 77,40b 86,50b 58,40b 

CL 1,08a 106,02a 103,05a 94,75a 75,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

 (Số liệu trong bảng là trung bình của hai năm 2014 và 2015) 
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3.2.3. Năng suất và hiệu quả kinh tế của các cây trồng xen 

Năng suất được xem là kết quả và mục tiêu cuối cùng của quá trình sản xuất, nó 

là một chỉ tiêu đánh giá toàn diện và đầy đủ nhất các quá trình sinh trưởng, phát triển 

của cây, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và hiệu quả đầu tư.  

Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu đánh giá một hoạt động sản xuất kinh doanh nói 

chung, là cơ sở để người sản xuất quyết định các phương án đầu tư trong quá trình sản 

xuất. Để đánh giá tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu đề tài chúng tôi tiến hành 

phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng xen, làm cơ sở cho việc đề xuất công 

thức trồng xen phù hợp trên đất trồng cao su tại tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu 

về năng suất, lợi nhuận các loại cây trồng xen thể hiện ở bảng 3.10 và hình 3.5. 

Khi phân tích hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm chúng ta thấy: 

Tổng thu: Là yếu tố cuối cùng của một quá trình sản xuất và là kết quả mong 

đợi của người sản xuất. Nó được đánh giá thông qua năng suất thực thu của các công 

thức thí nghiệm và giá bán. Qua kết quả tính toán ta thấy tổng thu ở Bố Trạch và Lệ 

Thủy công thức trồng xen DH đạt cao nhất, từ 120.000.000 - 128.000.000 đồng/ha. 

Tổng chi: Tổng chi của các công thức trồng xen phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu 

về mặt dinh dưỡng của từng loại cây. Kết quả cho thấy tổng chi cho công thức CN đạt 

thấp nhất ở cả hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, dao động 11.835.000 - 12.835.000 

đồng/ha (năm 2014 và 2015). 

Lợi nhuận: Là số tiền chênh lệch từ tổng thu và tổng chi, qua phân tích số liệu 

cho thấy: Lợi nhuận ở DH cao hơn CL và thấp nhất ở CN, tương ứng: 89,180 triệu 

đồng/ha, 37,894 triệu đồng/ha và 10,215 triệu đồng/ha. Kết quả cũng cho thấy lợi 

nhuận năm 2015 thấp hơn 2014 chủ yếu là do ảnh hưởng của giá bán.  

So sánh kết quả nghiên cứu của Đinh Xuân Trường (2000) [99], trồng xen trong 

vườn cao su kiến thiết cơ bản những loại cây trồng thích hợp với điều kiện sinh thái, 

tập quán canh tác và có nơi tiêu thụ thì các nông hộ sẽ có thu nhập hàng năm từ 

300.000 đồng đến 6.000.000 đồng/ha. Ngoài ra, còn giảm chi phí làm cỏ giữa các hàng 

cao su khoảng 400.000 đồng/ha và hạn chế sự xói mòn rửa trôi đất. 

Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Thịnh (2011) [87], trồng xen trong 

vườn cao su kiến thiết cơ bản đã đem lại hiệu đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ ràng. 

Ngoài việc trả chi phí đầu tư cho cây cao su và cây trồng xen thì mỗi ha trồng xen 

còn đem lại lợi nhuận từ 4,8 - 13,5 triệu đồng/ha/năm, tùy theo loại cây sử dụng 

trồng xen và kỹ thuật canh tác của từng nông hộ, từng vùng mà lợi nhuận kinh tế 

đem lại khác nhau. 
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Bảng 3.10. Năng suất và hiệu quả kinh tế của cây trồng xen cao su trong vụ Xuân 

2014 và 2015 

Năm Địa điểm 

 

Công 

thức 

Chỉ tiêu 

Năng suất 

(kg/ha) 

Tổng thu 

(1000đ/ha) 

Tổng chi 

(1000đ/ha) 

Lợi nhuận 

(1000đ/ha) 

2014 

Bố Trạch 

ĐC - - - - 

DH 32.000 128.000.000 38.820.000 89.180.000 

CN 6.000 21.000.000 11.835.000 9.165.000 

CL 3.100 43.400.000 12.506.000 30.894.000 

Lệ Thủy 

ĐC - - - - 

DH 30.000 120.000.000 38.820.000 81.180.000 

CN 6.300 22.050.000 11.835.000 10.215.000 

CL 3.600 50.400.000 12.506.000 37.894.000 

2015 

Bố Trạch 

ĐC - - - - 

DH 20.000 60.000.000 24.820.000 35.180.000 

CN 6.500 23.400.000 12.835.000 10.565.000 

CL 3.000 36.000.000 12.906.000 23.094.000 

Lệ Thủy 

ĐC - - - - 

DH 18.500 55.500.000 24.820.000 30.680.000 

CN 7.000 25.200.000 12.835.000 12.365.000 

CL 3.200 38.400.000 12.906.000 25.494.000 
Ghi chú: Năm 2014 giá các loại (dưa: 4000đ/kg; ngô: 3.500đ/kg; lạc: 14.000đ/kg) và năm 2015 giá các 

loại (dưa 3.000đ/kg; ngô 3.600đ/kg; lạc 12.000đ/kg). 

0

30000000

60000000

90000000

Bố Trạch Lệ Thủy

ĐC DH CN CL

 

0

30000000

60000000

90000000

Bố Trạch Lệ Thủy

ĐC DH CN CL

 

 

Hình 3.5. Lợi nhuận trồng xen trên vườn cao su năm 2014 và 2015 

 

Năm 2014 Năm 2015 
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So sánh với kết quả trồng xen ở Quảng Trị (Báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng 

Trị, 2017) [6], cho thấy: Đối với cây lạc vụ Xuân năm 2017 do mưa muộn nên năng 

suất, đạt 15 tạ/ha. Với giá bán lạc vỏ khô 16.000 đồng/kg, chi phí thực tế 10 triệu 

đồng/ha thì lãi suất thu từ lạc vụ Xuân là 14 triệu đồng/ha. Còn cây lúa nương với 

năng suất từ 20 - 25 tạ/ha thì lợi nhuận thu về đạt 15 triệu đồng/ha. Cây khoai lang là 

20 triệu đồng/ha. Cây ngô 14 triệu đồng/ha. Riêng cây dưa hấu đòi hỏi kỹ thuật trồng 

và chăm sóc nên năm qua chỉ có 2 hộ gia đình trồng thử trên diện tích khoảng 20 ha 

đạt hiệu quả kinh tế rất cao là 205 triệu đồng/ha. Ngoài ra, một số hộ gia đình còn đầu 

tư trồng các loại cây rau màu như: Ớt chỉ thiên khoảng 20 ha, hành tăm (ném), đậu đỗ 

các loại cho thu nhập cao. 

3.3. Nghiên cứu về ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến sự sinh trưởng phát triển của 

cây cao su ở giai đoạn kiến thiết cơ bản 

3.3.1. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến sinh trưởng và phát triển của cây 

cao su 

Cây cao su yêu cầu lượng mưa bình quân hàng năm từ 1500 - 2000 mm và hàng 

tháng > 100 mm, số ngày mưa trong năm > 150 ngày, số ngày mưa hàng tháng > 10 

ngày, độ ẩm tương đối > 80%. Mặc dù cây cao su cần mưa nhiều để sinh trưởng và cho 

mủ nhưng sức chịu hạn của cây cao su rất tốt, thông qua việc giảm sinh khối và năng 

suất, trong điều kiện khô hạn, cây rụng bông, quả ngay cả lá (đây là phản ứng tự vệ của 

cây cao su để giảm tiêu hao nước, dưỡng chất và năng lượng). Năng suất mủ lúc này 

giảm nhưng hàm lượng DRC% tăng lên đến 40% (Đặng Văn Công, 2012) [16]. 

Theo Nguyễn Văn Khôi và Trương Quang Trường (2011) [35], chất giữ ẩm do 

có khả năng hấp thu một lượng nước lớn, khả năng hút ẩm tốt khi tiếp xúc với không 

khí ẩm nên chúng còn được đánh giá là có khả năng cải thiện các tính chất đất như tốc 

độ thấm, tỷ trọng, cấu trúc đất, độ chặt và tốc độ bay hơi. 

Thí nghiệm chất giữ ẩm trên vườn cây cao su 3 tuổi ở Bố Trạch và Lệ Thủy đã 

ảnh hưởng đến tăng trưởng về vanh thân, chiều cao và độ dày vỏ nguyên sinh ở bảng 

3.11 như sau: 
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Bảng 3.11. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến sinh trưởng phát triển của cao su thời kỳ KTCB 

Địa 

điểm 

Chất giữ ẩm 

PMAS-1 

(g/gốc) 

Trước thí nghiệm (2013) Năm 2014 Năm 2015 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Dày vỏ 

nguyên 

sinh 

(mm) 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Dày vỏ 

nguyên 

sinh 

(mm) 

Chu vi 

thân 

(cm) 

Cao cây 

(cm) 

Dày vỏ 

nguyên 

sinh 

(mm) 

Bố 

Trạch 

0 (ĐC) 16,31c 240,17c 2,32a 26,15c 320,50c 3,31c 36,15c 410,33c 4,65d 

10 17,13b 250,17b 2,37a 27,10b 330,33b 3,46b 37,23b 420,67b 4,83c 

20 18,06a 257,00a 2,27a 28,27a 337,85a 3,72a 38,48a 430,17a 5,17b 

30 17,70ab 249,50b 2,30a 28,00a 334,17a 3,77a 38,25a 431,33a 5,25a 

Lệ Thủy 

0 (ĐC) 17,12a 235,00b 2,31a 26,67b 315,03c 3,37c 36,55c 401,57d 4,60d 

10 18,07a 246,17a 2,34a 26,73b 327,17b 3,43c 36,88c 414,73c 4,71c 

20 17,23ab 236,83b 2,32a 27,43b 330,00b 3,75b 38,13b 424,17b 5,23b 

30 16,94a 239,00b 2,35a 28,45a 335,17a 3,85a 38,95a 429,73a 5,41a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Hình 3.6. Động thái tăng trưởng chiều cao cây ở Bố Trạch và Lệ Thủy 

0 2 4 6 8 10 12

2014/2013

2015/2014

30 g 10.3 10.25

20 g 10.21 10.21

10 g 9.97 10.03

0 g 9.83 9.8

2014/2013 2015/2014

 

0 2 4 6 8 10 12

2014/2013

2015/2014

30 g 10.22 10.8

20 g 10.2 10.7

10 g 9.66 10.15

0 g 9.55 9.88

2014/2013 2015/2014

 

 

Hình 3.7. Động thái tăng trưởng chu vi thân ở Bố Trạch và Lệ Thủy 

0 0.5 1 1.5 2

2014/2013

2015/2014

30 g 1.47 1.48

20 g 1.45 1.45

10 g 1.09 1.07

0 g 0.98 1.05

2014/2013 2015/2014

   

0 0.5 1 1.5 2

2014/2013

2015/2014

30 g 1.5 1.56

20 g 1.43 1.48

10 g 1.09 1.28

0 g 1.06 1.24

2014/2013 2015/2014

 
 

 

Hình 3.8. Động thái tăng trưởng dày vỏ nguyên sinh ở Bố Trạch và Lệ Thủy 

 

Bố Trạch Lệ Thủy 

Bố Trạch Lệ Thủy 

Bố Trạch Lệ Thủy 
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Chiều cao thân cây là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chiều dài miệng cạo và 

thời gian cạo của mỗi hướng. Qua thí nghiệm cho thấy khi bón chất giữ ẩm thì chiều 

cao thân cây tăng so với đối chứng.  

Ở Bố Trạch, động thái tăng trưởng chiều cao thân cây biến động từ 79,83 cm 

đến 84,67 cm (2014/2013) và biến động từ 86,54 - 94,56 cm (2015/2014), đạt cao nhất 

ở công thức 4 và thấp nhất là công thức đối chứng. 

Ở Lệ Thủy, động thái tăng trưởng chiều cao thân cây biến động từ 80,03 cm 

đến 96,17 cm (2014/2013) và biến động từ 90,33 - 92,46 cm (2015/2014), đạt cao nhất 

ở công thức 30g và thấp nhất là công thức đối chứng. 

Chu vi thân là yếu tố quyết định đến số năm của thời kỳ kiến thiết cơ bản. Chu 

vi thân càng lớn thì càng nhanh đạt đến tiêu chuẩn cạo trên cây cao su. Qua số liệu 

nghiên cứu đã cho thấy động thái tăng trưởng chu vi thân ở các công thức có bón chất 

giữ ẩm từ năm 2013 - 2015 đều cao hơn so với công thức đối chứng, thể hiện: 

Ở Bố Trạch, công thức 30g/gốc với động thái tăng trưởng chu vi thân đạt 10,3 

cm (2014/2013) và 10,25 cm (2015/2014) là cao nhất, thấp nhất là đối chứng, đạt 9,83 

cm (2014/2013) và 9,80 cm (2015/2014). 

Ở Lệ Thủy, công thức 30g/gốc với động thái tăng trưởng chu vi thân đạt 10,22 

cm (2014/2013) và 10,80 cm (2015/2014) là cao nhất, thấp nhất là đối chứng, đạt 9,55 

cm (2014/2013) và 9,88 cm (2015/2014). 

Độ dày vỏ nguyên sinh là một đặc tính của giống, là nơi sản sinh ra mủ cũng 

như chịu ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác cạo đối với người cạo. Số liệu thể hiện biểu 

đồ 3 cho thấy, độ dày vỏ nguyên sinh tăng dần qua các năm. 

Ở Bố Trạch, công thức đối chứng với mức độ tăng trưởng độ dày vỏ nguyên 

sinh là 0,98 mm (2014/2013) và 1,05 mm (2015/2014) là thấp nhất, cao nhất là công 

thức 30g/gốc, đạt 1,47 mm (2014/2013) và 1,48 mm (2015/2014). 

Ở Lệ Thủy, công thức 30g/gốc với động thái tăng trưởng độ dày vỏ nguyên sinh 

đạt 1,50 mm (2014/2013) và 1,56 mm (2015/2014) là cao nhất, thấp nhất là đối chứng, 

đạt 1,06 mm (2014/2013) và 1,24 mm (2015/2014). 
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Như vậy, tăng tỷ lệ chất giữ ẩm trong đất đã làm tăng trưởng vanh thân, chiều 

cao cây, độ dày vỏ nguyên sinh của cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Quảng Bình. 

Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với Nguyễn Thanh Tùng (2011) [102], khi sử 

dụng vật liệu polymer siêu hấp thụ nước đã giúp đất duy trì được độ ẩm kéo dài sau 

mỗi trận mưa hay sau mỗi lần tưới giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt và làm 

tăng năng suất của cà phê và hồ tiêu 10 đến 15%; Bùi Thanh Hương và Lưu Cẩm Lộc 

(2012) [32], phân hữu cơ khoáng nhả chậm, giữ ẩm từ than bùn có khả năng giữ ẩm 

cao cho đất trong suốt mùa vụ. Việc bón phân hữu cơ khoáng nhả chậm làm cho năng 

suất Khổ qua tăng 5,3 - 23,9%, năng suất Ngô tăng 10,4 - 16,1%. Khi bón cả hai loại 

phân hữu cơ khoáng nhả chậm có thành phần khoáng N-P-K 10-10-5 và 10-5-10 (gọi 

tên là VH-02, VH-03) cho năng suất khổ qua và ngô cao nhất.  

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cs (2017) [29], trồng rau cải 

xanh giá thể bổ sung 5% polymer giữ ẩm cho tỷ lệ nảy mầm cao 91,11%; cây sinh 

trưởng tốt nhất (chiều cao cây đạt 21,75 cm; đường kính tán 22,09 cm; số lá 6,93 lá; 

chiều rộng lá 12,10 cm; chiều dài 21,17 cm; diện tích lá 185,64 cm2) và năng suất cao 

nhất với sinh khối tươi đạt 61,41 g/cây. Khi ngừng tưới, lượng nước trong đất, trong 

cây giảm, đồng thời hàm lượng proline trong cây tăng tỷ lệ thuận với thời gian xử lý. 

Việc bổ sung vật liệu polymer giữ ẩm đã giúp cho sự mất nước chậm lại, giúp cây vẫn 

sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở giá thể không bổ sung polymer. Sau 10 ngày ngừng 

tưới nước, hàm lượng proline tăng 93 lần ở cây trồng trên giá thể đối chứng trong khi 

ở giá thể bổ sung 5% polymer giữ ẩm, proline chỉ tăng 3,6 lần so với tưới nước đầy đủ.  

Theo kết quả nghiên cứu của Trần Thị Thùy Trinh (2007) [95], khi sử dụng 

polymer AMS-1 có thể giảm được 50% lượng nước tưới mà cây Mãng cầu vẫn phát 

triển tốt.  

Theo kết quả của Trịnh Đức Công và cs (2011) [15], khi sử dụng polymer 

AMS-1 với 3 liều lượng 25, 30 và 35 kg/ha đã có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và 

phát triển của cây Chè, tỷ lệ chết của cây chè mới trồng sau 10 tháng khoảng 2,3 - 

4,1% trong khi không sử dụng polymer ưa nước thì tỷ lệ chết là 10,7%. 

Để thấy rõ hơn những ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến chu vi thân cây và đặc 

biệt là quyết định đến thời điểm để bắt đầu cạo mủ, chúng ta sẽ phân tích mức độ ảnh 

hưởng của việc bón chất giữ ẩm với chu vi thân cây, đó chính là hệ số tương quan. 

Tương quan giữa chất giữ ẩm với mức độ tăng trưởng của chu vi thân cây được 

thể hiện ở hình 3.9 và 3.10 như sau:  
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Hình 3.9. Tương quan giữa chất giữ ẩm với mức độ tăng trưởng của chu vi 

thân cây năm 2015/2014 tại Bố Trạch 

  
 
 

Hình 3.10. Tương quan giữa chất giữ ẩm với mức độ tăng trưởng của chu vi 

thân cây năm 2015/2014 tại Lệ Thủy 

Kết quả hình 3.9 và 3.10 thể hiện mối tương quan giữa liều lượng bón chất giữ 

ẩm, đồ thị cho thấy nó thể hiện mối tương quan thuận, chặt với hệ số tương quan R2 từ 

0,91 - 0,99. Khi liều lượng chất giữ ẩm tăng thì chu vi thân cây tăng, tuy nhiên qua 

biểu đồ chúng ta càng thấy rõ, ở công thức 30g/gốc thì biểu đồ bắt đầu có xu hướng 

giảm. Khi tăng mức bón từ 20g/gốc lên 30g/gốc thì chu vi thân cây có tăng lên nhưng 

không đáng kể. Kết quả này phù hợp với kết quả của Đinh Gia Thành và cs (2011) 

[86], polymer ưa nước cũng có tác dụng tốt đến các chỉ tiêu chất lượng của chè kinh 

doanh, mật độ búp và trọng lượng búp chè cũng nhiều hơn khi liều lượng bón polymer 

ưa nước tăng dần từ 25 - 35 kg/ha. 

3.3.2. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm và vi sinh vật đất 

3.3.2.1. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm đất 

Nông nghiệp nước ta cũng đã từng đối mặt với tình hình thiếu nước nghiêm 

trọng, nhất là vào thời gian các tháng mùa khô, ít mưa. Chẳng hạn, vào những tháng 

mùa khô năm 1997 - 1998, hạn hán xảy ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, 

các tỉnh Miền Trung, Trung du và vùng núi Phía Bắc. Thiệt hại do thiếu nước cho cây 

Bố Trạch Lệ Thủy 

Bố Trạch Lệ Thủy 
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trồng lên tới trên 5000 tỷ đồng. Riêng ở Tây Nguyên 12.000 ha cà phê bị mất trắng do 

thiếu nước tưới gây thiệt hại khoảng 3500 tỷ đồng. Còn ở những nơi khác, số tiền hỗ 

trợ cho việc chống hạn lên tới nhiều tỷ đồng (Mai Tuyên và cs , 2000) [104].  

Nước rất cần thiết cho cây cao su, vì vậy, để thoả mãn sự sinh trưởng phát triển 

của cây cao su, trong đất cần một độ ẩm sẵn có để cây cao su có thể hút được dễ 

dàng. Đất khô hạn cây cao su phải tạo ra năng lượng lớn để hút nước, như vậy cũng ảnh 

hưởng đến sinh trưởng của cây, để cây trồng sinh trưởng tối ưu, cần độ ẩm thích hợp 

cho đất (Chu Thị Thơm, 2016) [88]. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm 

đất của cây cao su vào mùa khô hạn được thể hiện ở bảng 3.12. 

Khả năng giữ ẩm ở các công thức có bón chất giữ ẩm đều cao hơn so với công 

thức ĐC trong tất cả các thời điểm nghiên cứu. Lượng bón chất giữ ẩm càng cao thì 

khả năng giữ ẩm càng lớn, ở lượng bón 30g/gốc tại Bố Trạch (2014) khả năng giữ ẩm 

cao hơn so với ĐC là 25,81% (tháng 3), 43,15% (tháng 5) và 52,95% (tháng 7). Tại Lệ 

Thủy (2014), với lượng bón 30g/gốc khả năng giữ ẩm tăng so với công thức ĐC lần 

lượt là 12,51% (tháng 3), 50,89% (tháng 5) và 52,96% (tháng 7). Vì vậy, qua kết quả 

phân tích thấy được, khả năng giữ ẩm của các công thức thí nghiệm trong năm 2014 

cao hơn năm 2015 (Do năm 2015, tháng 5 và tháng 7 nhiệt độ không khí cao, nắng 

nóng, lượng mưa tháng 5 (10 mm) và tháng 7 (13 mm) (Trung tâm khí tượng thủy văn 

Quảng Bình, 2015) [83]. 

Chất giữ ẩm PMAS-1 chịu ảnh hưởng rất lớn với nhiệt độ từng tháng trong 

năm. Quảng Bình mùa mưa thường từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Vì vậy, trong năm 

2014 và 2015, tại thời điểm tháng 3, giữa các công thức thí nghiệm độ ẩm đất có sự sai 

khác không đáng kể ở cả Bố Trạch và Lệ Thủy, do tháng 3 nhiệt độ không khí thấp, có 

mưa nhiều nên độ ẩm đất ít thay đổi giữa các công thức. Tuy nhiên, vào tháng 5 và 

tháng 7 nhiệt độ không khí cao, nắng nóng, lượng mưa tháng 5 (10 mm) và tháng 7 (13 

mm) (Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình, 2015) [83] nên độ ẩm đất giữa các 

công thức có sự thay đổi đáng kể.  

Tóm lại, ẩm độ đất đạt cao nhất ở mức bón PMAS-1 = 30g/gốc, tuy nhiên giữa 

công thức 20g/gốc và công thức 30g/gốc thì sự chênh lệch về độ ẩm là không đáng kể. 

Kết quả nghiên cứu của Trần Thị Thùy Trinh (2007) [95], tốc độ hút nước, thời 

gian hút nước và khả năng giữ nước tùy thuộc vào loại polymer, liều lượng sử dụng 

polymer phối trộn vào đất tăng thì khả năng giữ nước cũng tăng. 

Theo kết quả của Trương Thị Cẩm Nhung và cs (2012) [64], khi phối trộn 

polymer với liều lượng 0,5% thì khả năng hút nước tăng từ 24,3% đến 27,3% so với 

đối chứng, ẩm độ đất ở nghiệm thức có polymer sau khi tưới 10 ngày còn khoảng 44 - 

47% thì ẩm độ ở nghiệm thức đối chứng chỉ còn 12%. PMAS-1 và GAMSOR B là 2 

loại polymer có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng và phát triển của Dạ yến thảo.  
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Bảng 3.12. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm đất 

Địa 

điểm 

PMAS-1 

(g/gốc) 

2014 2015 

Tháng 3 

(%) 

Tháng 5 

(%) 

Tháng 7 

(%) 

Tháng 3 

(%) 

Tháng 5 

(%) 

Tháng 7 

(%) 

Độ ẩm 

đất 

Tăng 

so ĐC 

Độ ẩm 

đất 

Tăng 

so ĐC 

Độ ẩm 

đất 

Tăng 

so ĐC 

Độ 

ẩm đất 

Tăng 

so ĐC 

Độ ẩm 

đất 

Tăng 

so ĐC 

Độ ẩm 

đất 

Tăng 

so ĐC 

Bố 

Trạch 

0 (Đ/C) 12,67b 100 11,54c 100 10,50c 100 13,43b 100 12,33c 100 11,70c 100 

10 14,83a 117,05 14,01b 121,40 14,69b 139,90 15,41a 114,74 15,42b 125,06 14,42b 123,35 

20 15,54a 122,65 16,37a 141,85 16,04a 152,76 16,38a 121,97 16,48a 133,66 15,87a 135,76 

30 15,94a 125,81 16,52a 143,15 16,06a 152,95 16,27a 121,15 17,17a 139,25 16,18a 138,41 

Lệ 

Thủy 

0 (Đ/C) 19,02d 100 12,42c 100 10,66c 100 19,36c 100 13,12d 100 10,98c 100 

10 19,66c 113,36 14,82b 119,32 12,92b 121,31 19,66c 111,39 16,83c 128,28 12,79b 116,59 

20 20,54b 117,99 18,37a 147,91 15,98a 150,05 20,54b 115,93 18,11b 138,03 16,67a 151,96 

30 21,40a 112,51 18,74a 150,89 16,29a 152,96 21,40a 110,31 19,06a 145,27 16,68a 152,05 
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Hình 3.11. Ở mức bón 30g PMAS-1 độ ẩm tăng so với ĐC năm 2014 và 2015
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Theo kết quả nghiên cứu của Đặng Văn Công (2012) [16], sử dụng một số chế 

phẩm giữ ẩm như Lipomycin-M, BIONET-PS, GAM-SORB cho thấy cả 3 loại chế 

phẩm này đều có tác dụng làm tăng độ ẩm đất so với đối chứng, trong đó chế phẩm 

Lipomycin-M cho hiệu quả tốt nhất, nếu bón trực tiếp có thể làm tăng độ ẩm đất từ 28 

- 38% so với đối chứng, nếu bón phối trộn với NPK có thể làm tăng độ ẩm đất từ 15 - 

25% so với đối chứng.  

Cũng theo kết quả của Nguyễn Thanh Tùng và cs (2014) [101], khi sử dụng 

AMS-1 đoàn lạp bền trong nước (đối với thành phần cấp hạt có ý nghĩa) tăng 227 % so 

với đối chứng. AMS-1 giúp đất duy trì độ ẩm tốt nên đã làm tăng khả năng sinh trưởng 

và năng suất của hồ tiêu.  

3.3.2.2. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến một số vi sinh vật đất 

Chất giữ ẩm có thể dùng như là lớp giữ ẩm xung quanh cây và khóm cây, nó 

làm giảm sự mất hơi nước bề mặt và cải thiện khả năng sử dụng nước đối với hệ thống 

rễ cây. Kỹ thuật này làm giảm sự bay hơi nước tới 90% và thích hợp với tất cả các loại 

cây và khóm cây có hệ thống rễ nông. Chất giữ ẩm còn được sử dụng làm ẩm đất ở nơi 

gieo hạt cho nảy mầm sớm, giảm sự tưới nước và chăm sóc cho mầm cây, đặc 

biệt chất giữ ẩm là kho dự trữ nước cho cây ở những vùng mà sự thiếu nước xảy ra 

thường xuyên.  

Theo tính toán của các nhà khoa học cho thấy ngoài hàng trăm tấn chất xanh của 

thực vật bậc cao cung cấp cho đất, trên 1 ha đất canh tác (độ sâu 20 cm) có 5 - 7 tấn vi 

khuẩn, 2 - 3 tấn nấm, xạ khuẩn, động vật nguyên sinh và 3 - 4 tấn động vật không xương 

sống. Rõ ràng ngoài chức năng tham gia vào các quá trình chuyển hóa vật chất, sinh vật 

đất sau chu kỳ sống để lại cho đất sinh khối rất lớn tạo nên độ phì nhiêu của đất (Phạm 

Văn Toản, 2004) [89]. Tuy nhiên, hoạt động của sinh vật đất cũng như sinh khối của 

chúng để lại hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố môi trường như khí hậu, tính chất đất 

… Các yếu tố này lại gây tác động tương hỗ giữa sinh vật. Thí nghiệm chất giữ ẩm 

PMAS-1 ảnh hưởng đến vi sinh vật đất được thể hiện ở bảng 3.13. 

Kết quả bảng 3.13 cho thấy, số lượng vi sinh vật trong đất ở những thời điểm 

khác nhau, công thức khác nhau thì có sự khác nhau. Cụ thể: 

Vào thời điểm tháng 3/2015, số lượng vi sinh vật ở các công thức (10, 20 và 

30)g/gốc tăng mạnh so với công thức đối chứng, dao động giữa các công thức với đối 

chứng lớn. Vào thời điểm tháng 5 và 7/2015 thì số lượng vi sinh vật ở các công thức 

lại có sự biến động. Số lượng vi sinh vật ở công thức (10, 20 và 30)g/gốc lớn hơn so 

với công thức đối chứng nhưng dao động giữa các công thức với đối chứng lại thấp 

hơn so với thời điểm tháng 3/2015. Số lượng vi sinh vật ở các công thức (10, 20 và 

30)g/gốc tại thời điểm tháng 5 và 7/2015 giảm mạnh so với thời điểm tháng 3/2015. 

Qua quá trình theo dõi hệ vi sinh vật đất tại 3 thời điểm và trên 4 công thức  số 

lượng vi sinh vật đất tăng khi tăng lượng sử dụng chất giữ ẩm PMAS-1 trong đó công 

thức bón 20g/gốc có số lượng vi sinh vật cao nhất.  
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Bảng 3.13. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến vi sinh vật đất 

Địa 

điểm 

Chất giữ ẩm 

PMAS-1 

(g/gốc) 

Vi sinh vật đất 

Vi khuẩn 

tổng số 
(*107 CFU/g 

đất) 

Nấm  
(*105 CFU/g 

đất) 

Xạ khuẩn 
(*104 CFU/g 

đất) 

Vi khuẩn 

phân giải 

xenlulô 
(*104 CFU/g 

đất) 

Vi khuẩn 

phân giải 

lân khó tan 
(104 CFU/g 

đất) 

Bố 

Trạch 

 

Tháng 3 

0 (Đ/C) 4,93d 11,00c 5,78c 3,50d 1,40d 

10 41,43b 27,70a 65,13a 80,40a 6,03c 

20 46,67a 23,63b 48,76b 37,13c 6,60b 

30 37,63c 27,80a 66,20a 44,60b 7,40a 

Tháng 5 

0 (Đ/C) 4,43c 11,70c 5,93d 3,20d 1,30c 

10 16,80b 59,73b 19,16b 8,60b 3,53b 

20 63,63a 61,70c 31,63a 40,40a 9,50a 

30 5,26c 8,81d 14,53c 4,43c 1,83c 

Tháng 7 

0 (Đ/C) 4,03d 11,93c 5,36d 3,70c 1,47c 

10 15,33b 55,60b 17,46b 7,21b 3,26b 

20 61,76a 58,67a 27,83a 20,43a 7,53a 

30 5,10c 7,51d 12,63c 4,23c 1,40c 

Lệ 

Thủy 

Tháng 3 

0 (Đ/C) 5,73d 14,00c 7,60d 5,67d 1,80c 

10 47,30b 30,20b 58,26b 67,26b 8,16a 

20 49,53a 33,60a 59,36a 69,10a 8,63a 

30 39,43c 29,46b 56,20c 42,43c 6,23a 

Tháng 5 

0 (Đ/C) 5,40c 12,50c 6,23d 5,23c 1,73c 

10 16,80b 59,73b 19,23b 8,61b 3,50b 

20 63,60a 61,70a 31,56a 40,33a 9,50a 

30 5,30c 8,81d 14,50c 4,36c 1,80c 

Tháng 7 

0 (Đ/C) 5,01d 11,33c 5,53d 5,00d 1,43d 

10 17,53b 42,40b 30,53b 10,53b 5,46b 

20 66,67a 65,53a 39,16a 25,30a 9,67a 

30 7,40c 9,43d 22,53c 6,43c 2,13c 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với công bố của các tác giả cho 

thấy hệ vi vinh vật đất kết hợp với nấm kích thích quá trình khoáng hóa (Stahl và cs, 

2000; Larson và cs, 1997; Grula và cs, 1994) [169], [146], [129]. 

3.4. Khảo sát tình hình bệnh rụng lá và đánh giá khả năng kháng của một số 

giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo 

3.4.1. Diễn biến bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su tại Quảng Bình 

Bệnh rụng lá Corynespora phát sinh quanh năm và nấm có thể tấn công gây hại 

trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây cao su từ vườn ương, vườn nhân đến vườn 

cây kiến thiết cơ bản và cả vườn cây khai thác ở mọi lứa tuổi. Vườn cây kiến thiết cơ 

bản bị nhiễm bệnh sẽ giảm sinh trưởng dẫn đến phải kéo dài thời gian kiến thiết cơ 

bản. Vườn cây khai thác bị nhiễm bệnh, sản lượng bị sụt giảm có thể đạt đến trên 30% 

(Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2011) [62]. 

Cũng theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Ngọc (2014) [63], bệnh rụng lá cao 

su là một trong những đối tượng gây hại quan trọng trên cây cao su. Hiện nay, bệnh 

càng trở nên nghiêm trọng cả về mức độ, phạm vi gây bệnh và số lượng dòng vô tính 

cao su cao sản nhiễm bệnh càng tăng. Nấm có khả năng gây bệnh quanh năm ở mọi 

giai đoạn sinh trưởng của cây, không những gây bệnh trên lá mà còn gây bệnh trên 

cuống và chồi. Cây thực sinh bị nhiễm bệnh ngay trong giai đoạn vườn ươm sẽ chậm 

phát triển và không đạt được tiêu chuẩn gốc ghép theo đúng thời vụ. 

Vì vậy, việc điều tra diễn biến của bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su 

nhằm tìm ra quy luật phát sinh và phát triển nấm Corynespora cassiicola, giúp cho 

việc kiểm soát bệnh trên vườn cao su được chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả phòng trừ.  

Qua số liệu điều tra theo dõi bệnh rụng lá Corynespora tại hai huyện Bố Trạch 

và Lệ Thủy trong 2 năm thể hiện ở bảng 3.14.  

Bảng 3.14. Diễn biến bệnh rụng lá Corynespora ở cây cao su 4-5 năm tuổi trong  

2 năm 2015-2016 tại Quảng Bình 
 Bố Trạch Lệ Thủy 

Năm 
Chỉ tiêu 

theo dõi 

Tháng 

3 

Tháng  

5 

Tháng 

7 
AUDPC 

Tháng 

3 

Tháng 

5 

Tháng 

7 
AUDPC 

2015 

TLB (%) 16,40 31,20 21,20 1200,00 12,40 23,20 20,80 547,20 

CSB (%) 6,64 13,20 8,08 493,44 5,52 10,40 7,36 404,16 

2016 

TLB (%) 13,20 27,20 19,27 1042,44 11,60 22,40 17,60 395,52 

CSB (%) 5,12 11,12 7,36 416,64 4,72 10,40 6,24 381,12 

Qua số liệu điều tra cho thấy, tháng 5 là tháng bệnh rụng lá Corynespora gây 

hại lớn nhất ở cả hai huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, thể hiện qua tỷ lệ bệnh (23,20 - 

31,20%) và chỉ số bệnh (10,40 - 13,20%) (Bảng 3.14). 
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Năm 2016 điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi hơn năm 2015 nên mức độ gây 

hại của bệnh rụng lá thấp hơn năm 2015.  

Tại Bố Trạch và Lệ Thủy, mức độ gây hại của bệnh rụng lá Corynespora ở Bố 

Trạch cao hơn ở Lệ Thủy, cụ thể: Tỷ lệ bệnh dao động từ 27,20 - 31,20%, chỉ số bệnh 

dao động từ 11,12 - 13,20%. 

Về AUDPC trong hai năm 2015 và 2016 thì tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh đạt cao 

tại Bố Trạch, lần lượt dao động 1042,44 - 1200,00 và 416,64 - 493,44; đạt thấp tại Lệ 

Thủy với chỉ số bệnh dao động 395,52 - 547,20 và 381,13 - 404,16. Điều này cho thấy 

mức độ gây hại của bệnh rụng lá Corynespora ở Bố Trạch cao hơn ở Lệ Thủy. 

Tóm lại, bệnh rụng lá Corynespora gây hại cao điểm trong giai đoạn chuyển từ 

mùa nắng sang mùa mưa (tháng 5) khi có những cơn mưa đầu mùa tạo ẩm độ cao tiếp 

theo sau là những ngày nắng nóng.  

Theo kết quả nghiên cứu của Phan Thành Dũng và Nguyễn Thái Hoan (2000) 

[124], cùng dòng vô tính và tuổi cây, bệnh phân bố khác nhau, trong đó gây hại nặng 

tại những vùng thấp ẩm ướt hơn so với vùng cao có điều kiện thông thoáng hơn. 

Kết quả nghiên cứu của Từ Minh Hải (2012) [28], bệnh rụng lá Corynespora phát 

sinh và gây hại quanh năm nhưng gây hại nặng vào thời điểm giao mùa, vào thời điểm 

mùa hè nhưng có nắng mưa xen kẻ, bệnh gậy hại nặng chủ yếu từ tháng 3-10 hằng năm. 

Vào các tháng thời tiết lạnh (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau) bệnh gây hại nhẹ.  

Cũng theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Ngọc và cs (2014) [63], bệnh rụng 

lá Corynespora có thể phát sinh quanh năm, đặc biệt cao điểm trong giai đoạn chuyển 

mùa từ mùa nắng sang mùa mưa (tháng 5 - 6) khi có những cơn mưa đầu mùa tạo độ 

ẩm cao tiếp theo sau là những ngày nắng nóng và khi thời tiết chuyển từ mưa sang nắng 

hạn là điều kiện rất thuận lợi cho bào tử phát sinh và phát tán khiến bệnh bùng phát.  

3.4.2. Kết quả thu thập và phân lập mẫu nấm gây bệnh rụng lá Corynespora 

Qua quá trình khảo sát thực tế tại các vùng trồng cao su, chúng tôi đã tiến hành 

lấy mẫu và phân lập được tác nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su.  

 

    

Hình 3.12. Quá trình phân lập bào tử nấm Corynespora từ lá cao su bị bệnh 

Ghi chú: 

a. Triệu chứng điển hình của bệnh rụng lá Corynespora; b. Cấy mẫu nấm trên môi trường PDA; 

c. Tản nấm trên môi trường PDA; d. Bào tử nấm chụp dưới kính hiển vi có độ phóng đại 100x 

a b c d 
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Kết quả phân lập 3 mẫu nấm gây bệnh rụng lá Corynespora cassiicola thể hiện ở 

bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Kết quả phân lập mẫu nấm Corynespora từ các lá cao su bị bệnh ở Quảng Bình 

Tháng thu 

thập mẫu 

Số mẫu lá 

 thu thập 

Mẫu nấm 

phân lập 

Mẫu nấm 

Corynespora 
Ký hiệu 

3 30 21 1 R600-1 

5 30 19 2 R600-2 

5 30 22 3 R4 

Trong quá trình phân lập, đã xác định được 3 mẫu nấm Corynespora, ký hiệu 

theo thứ tự R600-1, R600-2 và R4 từ những mẫu lá cao su bị bệnh ở huyện Bố Trạch và 

Lệ Thủy tại tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi đã kiểm tra tính gây bệnh của cả 3 mẫu nấm 

Corynespora phân lập được (R600-1, R600-2 và R4), cả 3 mẫu đều có tính gây bệnh.   

Theo kết quả nghiên cứu biến dị di truyền của 42 nguồn nấm Corynespora 

casiicola trên các ký chủ khác nhau bằng phương pháp RAPD của Silva (2003) [168] cho 

thấy, có 5 nhóm di truyền đã được xác định, điều này có nghĩa là có sự khác biệt di truyền 

đáng kể giữa các nguồn nấm Corynespora casiicola thu thập từ các ký chủ khác nhau. 

Theo Safiah Atan và cs (2003) [164], đã sử dụng kỹ thuật RAPD để phân 

biệt được 2 nhóm nguồn nấm, là nguồn nấm gây nhiễm cho các dòng vô tính RRIM 

2020 và nhóm nguồn nấm gây nhiễm cho các dòng vô tính RRIM 600 và các dòng 

vô tính khác. 

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Thanh Trang (2007) [93], số 

lượng dòng vô tính nhiễm bệnh đã gia tăng đáng kể (kết quả lây bệnh nhân tạo trên 

mẫu lá nguyên của 60 dòng vô tính đã cho thấy 100% dòng vô tính đều nhiễm 

bệnh), so với năm 1999, khi bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam thì chỉ có 6 dòng vô 

tính bị nhiễm. 

3.4.3. Đánh giá khả năng kháng nấm Corynespora bằng lây bệnh nhân tạo trên các 

giống cao su ở điều kiện in vivo 

3.4.3.1. Lây bệnh nhân tạo bằng mẫu nấm Corynespora R600-1 lên các giống cao su 

* Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora R600-1  
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Bảng 3.16. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R600-1 bằng áp thạch  

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 56,67 93,33 96,67 96,67  7080,00b 

GT 1 0,00 56,67 100,00 100,00 100,00  7360,00ab 

RRIV 4 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00  7680,00a 

Lệ  

Thủy 

RRIM 600 0,00 46,67 90,00 93,33 96,67  6680,00b 

GT 1 0,00 66,67 96,67 100,00 100,00  7520,00a 

RRIV 4 0,00 68,33 90,00 100,00 100,00  7400,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Thời gian để tỷ lệ bệnh đạt tối đa trong quá trình theo dõi: 

Đối với RRIM 600 sau thời gian theo dõi 120 giờ, tỷ lệ bệnh chỉ đạt 96,67 %. 

Sau 72 giờ theo dõi, giống GT 1 và RRIV 4 đều đạt tỷ lệ bệnh 100% ở Bố Trạch và ở 

Lệ Thủy thì sau 96 giờ theo dõi. AUDPC của ba giống có sự sai khác ở mức có ý 

nghĩa p < 0,05 trong quá trình theo dõi. Từ đó, có thể khẳng định rằng: Giống RRIM 

600 bị nhiễm bệnh thấp hơn RRIV 4 và GT 1. 

Bảng 3.17. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo 

nấm Corynespora R600-1 bằng áp thạch 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,87 2,44 3,69 5,11  229,30a 

GT 1 0,00 0,93 2,61 3,77 5,13  237,00a 

RRIV 4 0,00 1,27 2,73 3,98 5,19  253,90a 

Lệ  

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,63 2,20 3,36 4,65 204,20b 

GT 1 0,00 0,93 2,35 3,51 4,86 221,42ab 

RRIV 4 0,00 1,27 2,42 3,57 4,92 233,16a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy đường kính vết bệnh luôn tăng trưởng theo thời 

gian, tại địa bàn huyện Bố Trạch mức độ tăng trưởng của đường kính vết bệnh luôn 

cao hơn địa bàn Lệ Thủy qua từng thời gian theo dõi. 

Đường kính vết bệnh thấp nhất thể hiện trên giống RRIM 600 và dao động từ 

4,65-5,11 mm. Đối với giống RRIV 4 đường kính vết bệnh tăng trưởng nhanh qua các 

thời điểm theo dõi và đạt lớn nhất so với các giống còn lại, có đường kính vết bệnh 

dao động từ 4,92 - 5,19 mm. 
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AUDPC giữa các công thức không có sự sai khác nhau và đạt cao nhất (253,90) 

ở Bố Trạch, tuy nhiên ở Lệ Thủy thì AUDPC giữa các công thức lại có sự sai khác có 

ý nghĩa (Bảng 3.17). 

* Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora R600-1 

Bảng 3.18. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R600-1 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 36,67 86,67 90,00 90,00 7760,00a 

GT 1 0,00 36,67 100,00 100,00 100,00 7520,00ab 

RRIV 4 0,00 40,00 100,00 100,00 100,00 6800,00b 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 33,33 90,00 96,67 96,67 6440,00b 

GT 1 0,00 53,33 96,67 100,00 100,00 7200,00a 

RRIV 4 0,00 46,67 96,67 100,00 100,00 7040,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Tỷ lệ lây nhiễm bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora R600-1 trên hai 

địa bàn huyện Bố Trạch và Lệ Thủy cho thấy có sự khác nhau hoàn toàn về mức độ 

lây nhiễm tối đa sau thời gian theo dõi, cụ thể: 

Giống GT 1 và RRIV 4 có tỷ lệ bệnh đạt tối đa nhanh hơn với RRIM 600, đạt tỷ 

lệ 100% sau 72 giờ lây nhiễm tại địa bàn Bố Trạch và 96 giời tại Lệ Thủy. Đối với 

giống RRIM600 tỷ lệ lây nhiễm sau 120 giờ đạt 96,67% tại Lệ Thủy. 

AUDPC tại hai địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy có sự sai khác nhau có ý nghĩa 

(Bảng 3.18). 

Bảng 3.19. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su bằng lây bệnh nhân tạo nấm 

Corynespora R600-1 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,43 1,51 2,93 4,36  169,08b  

GT 1 0,00 0,47 2,05 3,34 4,98  200,48a  

RRIV 4 0,00 0,45 1,79 3,06 4,69  183,28ab 

Lệ  

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,39 1,40 2,81 4,15 160,28b 

GT 1 0,00 0,43 1,97 2,97 4,53 183,36a 

RRIV 4 0,00 0,43 1,79 3,13 4,53 182,88a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Mức độ tăng trưởng đường kính vết bệnh ở 3 giống cao su thí nghiệm trên hai 

địa bàn cho thấy, về cơ bản địa bàn huyện Bố Trạch đường kính vết bệnh tăng trưởng 

cao hơn so với huyện Lệ Thủy và đặc biệt trên giống GT 1 và RRIV 4, đường kính vết 

bệnh đạt lớn nhất và dao động từ 4,53 - 4,98 mm sau 120 giờ lây bệnh.  

          AUDPC có sự sai khác ở mức có ý nghĩa và được chia làm 2 nhóm, AUDPC 

lớn nhất đạt 200,48 trên giống GT 1 tại Bố Trạch và thấp nhất đạt 160,28 trên giống 

RRIM 600 tại Lệ Thủy (Bảng 3.19). 

Kết quả nghiên cứu của Liyanage và cs (1988) [148], trên vết bệnh, số lượng 

bào tử có khi lên đến 1.200 bào tử/cm2. Nấm Corynespora cassiicola rất ít hình thành 

bào tử trên môi trường nhân tạo, số lượng bào tử cũng thay đổi tùy dòng vô tính. Có 

dòng vô tính sản xuất trên 100.000 bào tử trên 1 đĩa petri trong khi chủng khác lại 

không tạo bào tử. 

         

 

Hình 3.13. Theo dõi đường kính vết bệnh trên các giống cao su (RRIM 600, RRIV 4  

và GT 1) lây bệnh nhân tạo nấm Corynespora R600-1 bằng bào tử sau 120 giờ 

3.4.3.2. Lây bệnh nhân tạo bằng mẫu nấm Corynespora R600-2 lên các giống cao su 

* Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora R600-2 

Bảng 3.20. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R600-2 bằng áp thạch  

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 50,00 90,00 96,67 100,00  6880,00c 

GT 1 0,00 60,00 96,67 100,00 100,00  7360,00b 

RRIV 4 0,00 70,00 100,00 100,00 100,00  7680,00a 

Lệ  

Thủy 

RRIM 600 0,00 43,33 90,00 93,33 96,67  6580,00b 

GT 1 0,00 56,67 95,00 100,00 100,00  7240,00a 

RRIV 4 0,00 66,67 96,67 100,00 100,00  7520,00a 
Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

RRIM60

0 

GT 1 RRIV 4 RRIM 600 
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Trong quá trình theo dõi, thời gian tỷ lệ bệnh đạt tối đa (100,00%) của RRIM 600 

sau 120 giờ. Sau 72 giờ theo dõi, giống RRIV 4 đạt tỷ lệ bệnh 100,00% ở Bố Trạch và 

Lệ Thủy thì sau 96 giờ theo dõi.  

AUDPC của các giống có sự sai khác với mức có ý nghĩa p < 0,05 trong quá 

trình theo dõi. Điều này cho thấy, giống RRIM 600 bị nhiễm bệnh thấp hơn RRIV 4. 

Bảng 3.21. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo 

nấm Corynespora R600-2 bằng áp thạch 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,62 1,53 2,48 3,52  153,40c 

GT 1 0,00 0,85 1,85 3,05 4,15  187,80b 

RRIV 4 0,00 1,10 2,15 3,28 4,38  209,40a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,55 1,45 2,39 3,42 146,40b 

GT 1 0,00 0,78 1,83 2,98 4,09 184,30a 

RRIV 4 0,00 0,87 1,98 3,12 4,27 194,40a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Đường kính vết bệnh tăng trưởng nhanh qua thời gian theo dõi, cao nhất thể 

hiện trên giống RRIV 4 và dao động 4,27-4,38 mm. Đối với giống RRIM 600 đường 

kính vết bệnh đạt thấp nhất dao động 3,42-3,52 mm. 

AUDPC giữa các công thức có sự sai khác giữa các giống nghiên cứu và đạt 

cao nhất 209,40 (Bố Trạch), thấp nhất 146,40 (Lệ Thủy). 

Tóm lại, qua quá trình theo dõi đường kính vết bệnh luôn tăng trưởng theo thời 

gian nghiên cứu, tại địa bàn huyện Bố Trạch mức độ tăng trưởng của đường kính vết 

bệnh luôn cao hơn địa bàn Lệ Thủy. 

*  Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora R600-2 

Bảng 3.22. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R600-2 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 38,33 85,00 93,33 96,67 6360,00b 

GT 1 0,00 43,33 93,33 100,00 100,00 6880,00ab 

RRIV 4 0,00 45,00 96,67 100,00 100,00 7000,00a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 33,33 83,33 90,00 93,33 6080,00b 

GT 1 0,00 40,00 93,33 100,00 100,00 6800,00a 

RRIV 4 0,00 41,67 96,67 100,00 100,00 6920,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 
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Tỷ lệ lây nhiễm bệnh nhân tạo bằng bào tử trên hai địa bàn huyện Bố Trạch và 

Lệ Thủy cho thấy có sự biệt về mức độ lây nhiễm tối đa sau thời gian theo dõi, cụ thể: 

Giống GT 1 và RRIV 4 có tỷ lệ bệnh đạt tối đa nhanh hơn với RRIM 600, đạt tỷ 

lệ 100,00% sau 96 giờ lây nhiễm tại địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy. Đối với giống 

RRIM 600 tỷ lệ lây nhiễm sau 120 giờ dao động 93,33 - 96,67% tại cả hai địa bàn Bố 

Trạch và Lệ Thủy. 

AUDPC tại hai địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy có sự sai khác giữa các công thức 

với mức ý nghĩa p < 0,05. 

Bảng 3.23. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su bằng lây bệnh nhân tạo 

nấm Corynespora R600-2 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,50 1,28 2,22 3,25  135,00b  

GT 1 0,00 0,62 1,75 3,05 4,30  181,60a  

RRIV 4 0,00 0,68 1,75 3,08 4,35  184,60a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,43 1,15 2,12 3,15 126,60c 

GT 1 0,00 0,55 1,40 2,45 3,53 148,00b 

RRIV 4 0,00 0,63 1,65 2,82 3,98 170,20a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Mức độ tăng trưởng về đường kính vết bệnh trên hai địa bàn cho thấy, địa bàn 

Bố Trạch đường kính vết bệnh tăng trưởng cao hơn so với Lệ Thủy, cụ thể: trên giống 

GT 1 và RRIV 4 đường kính vết bệnh đạt lớn nhất dao động 4,30 - 4,35 mm sau 120 

giờ lây bệnh (Bố Trạch).  

AUDPC tại địa bàn Bố Trạch cao hơn so với ở Lệ Thủy, cụ thể: cao nhất ở 

giống GT 1 và RRIV 4 dao động 181,60 - 184,60 (Bố Trạch) và thấp nhất là giống 

RRIM 600 đạt 126,60 (Lệ Thủy). 
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Hình 3.14. Lây bệnh nhân tạo nấm Corynespora R600-2 bằng áp thạch trên các giống 

cao su RRIM 600, RRIV 4 và GT 1 

3.4.3.3. Lây bệnh nhân tạo bằng mẫu nấm Corynespora R4 lên các giống cao su 

* Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora R4 lên các giống cao su 

Bảng 3.24. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R4 bằng áp thạch  

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 46,67 83,33 90,00 96,67  7680,00a 

GT 1 0,00 50,00 86,67 100,00 100,00  7680,00a 

RRIV 4 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00  6800,00a 

Lệ  

Thủy 

RRIM 600 0,00 40,00 81,67 95,00 100,00  6400,00b 

GT 1 0,00 58,33 96,67 100,00 100,00  7320,00a 

RRIV 4 0,00 60,00 96,67 100,00 100,00  7360,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Trong quá trình theo dõi, thời gian tỷ lệ bệnh đạt tối đa (100,00%) của RRIM 

600 sau 120 giờ tại địa bàn Lệ Thủy. Sau 72 giờ theo dõi, giống RRIV 4 đạt tỷ lệ bệnh 

100,00% ở Bố Trạch và Lệ Thủy thì sau 96 giờ theo dõi. Vậy, giống RRIM 600 bị 

nhiễm bệnh thấp hơn GT 1 và RRIV 4. 

AUDPC của các giống tại địa bàn Bố Trạch không có sự sai khác, ở Lệ Thủy 

giữa các giống có sự sai khác với mức có ý nghĩa p < 0,05 trong quá trình theo dõi.  

RRIM60

0 
GT 1 RRIV 4 RRIM 600 
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Bảng 3.25. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo 

nấm Corynespora R4 bằng áp thạch 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,48 1,38 3,38 3,45  143,40b 

GT 1 0,00 0,70 1,92 3,13 4,25  189,00a 

RRIV 4 0,00 0,75 2,05 3,38 4,52 202,60a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,35 1,18 2,15 2,98 127,40c 

GT 1 0,00 0,62 1,65 2,72 3,82 167,80b 

RRIV 4 0,00 0,75 1,85 3,02 4,12 185,40a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Qua 120 giờ theo dõi đường kính vết bệnh tăng trưởng nhanh, thấp nhất thể hiện ở 

giống RRIM 00 dao động 2,98-3,45 mm, cao nhất giống RRIV 4 dao động 4,12-4,52 mm.  

AUDPC giữa các giống có sự sai khác nhau với mức ý nghĩa p < 0,05 và cao 

nhất ở giống RRIV 4 đạt 202,60 (Bố Trạch), thấp nhất giống RRIM 600 đạt 127,40 

(Lệ Thủy). 

Tóm lại, qua theo dõi đường kính vết bệnh tại địa bàn huyện Bố Trạch mức độ 

tăng trưởng của đường kính vết bệnh luôn cao hơn địa bàn Lệ Thủy. 

* Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora R4 lên các giống cao su 

Bảng 3.26. Tỷ lệ bệnh trên các giống cao su lây bệnh nhân tạo  

nấm Corynespora R4 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su 

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: % 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 30,00 56,67 86,67 90,00 7680,00a 

GT 1 0,00 36,67 76,67 90,00 100,00 7680,00a 

RRIV 4 0,00 43,33 86,67 100,00 100,00 6800,00a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 28,67 55,33 86,67 90,00 5128,00b 

GT 1 0,00 33,33 73,33 90,00 100,00 5920,00a 

RRIV 4 0,00 40,67 81,67 96,67 100,00 6440,00a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Trên hai địa bàn huyện Bố Trạch và Lệ Thủy cho thấy tỷ lệ lây bệnh nhân tạo 

bằng bào tử ở Bố Trạch không có sự khác biệt về mức độ lây nhiễm tối đa sau thời 

gian theo dõi, cụ thể: 
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Giống RRIV 4 có tỷ lệ bệnh đạt tối đa nhanh hơn với RRIM 600, đạt tỷ lệ 

100,00% sau 96 giờ lây nhiễm tại địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy giống GT 1 đạt 100,00% 

sau 120 giờ. Đối với giống RRIM 600 tỷ lệ lây nhiễm sau 120 giờ đạt 90,00% tại cả hai 

địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy. 

AUDPC giống RRIV 4 đạt cao nhất 6800,00 (Bố Trạch) và thấp nhất là giống 

RRIM 600 đạt 5128,00 (Lệ Thủy). AUDPC tại Bố Trạch không có sự sai khác, tuy 

nhiên ở Lệ Thủy giữa các công thức có sự sai khác với mức ý nghĩa p < 0,05. 

Bảng 3.27. Đường kính vết bệnh trên các giống cao su bằng lây bệnh nhân tạo nấm 

Corynespora R4 bằng bào tử 

Địa 

điểm 

Giống 

cao su  

Thời gian theo dõi (giờ) - ĐVT: mm 
AUDPC 

24 48 72 96 120 

Bố 

Trạch 

RRIM 600 0,00 0,23 1,08 2,05 3,15 118,48b 

GT 1 0,00 0,75 1,68 2,95 3,25 180,20a 

RRIV 4 0,00 0,82 1,75 3,05 4,35 187,00a 

Lệ 

Thủy 

RRIM 600 0,00 0,16 0,98 1,97 2,98  110,48b  

GT 1 0,00 0,68 1,58 2,58 3,82  162,20a  

RRIV 4 0,00 0,75 1,75 2,92 4,12  179,40a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột, chỉ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 

Trên địa bàn Bố Trạch mức độ tăng trưởng về đường kính vết bệnh cao hơn so 

với Lệ Thủy, cụ thể: trên giống RRIV 4 đường kính vết bệnh đạt cao nhất 4,35 mm 

(Bố Trạch), thấp nhất giống RRIM 600 2,98 mm (Lệ Thủy) sau 120 giờ lây nhiễm. 

          AUDPC tại 2 địa bàn Bố Trạch và Lệ Thủy các giống đều có sự sai khác với 

mức ý nghĩa p < 0,05.  

                      

        

Hình 3.15. Kết quả lây bệnh nhân tạo trên các giống RRIM600, GT1 và RRIV4 sau 

120 giờ lây nhiễm bằng áp thạch 

 

RRIM60

0 

GT1 RRIV4 RRIM600 
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Từ kết quả lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch và bào tử 3 mẫu nấm Corynespora 

(R600-1, R600-2 và R4) trên 3 giống cao su trồng ở Bố Trạch và Lệ Thủy cho thấy 

giống cao su RRIM 600 có mức độ nhiễm bệnh thấp hơn so với hai giống GT 1 và 

RRIV 4. Kết quả này của chúng tôi cũng phù hợp với công bố của Viện nghiên cứu 

Cao su Việt Nam và của Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo chọn và trồng dòng vô tính 

cao su kháng bệnh trong đó có giống RRIM 600 (Cục Bảo vệ thực vật, 2011) [76].   

3.5. Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong quy trình phát triển của cao su tiểu 

điền giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Quảng Bình 

3.5.1. Về cơ cấu bộ giống  

Khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, chọn các dòng 

vô tính có khả năng kháng gió và chịu rét tốt như: RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, 

RRIC 121, GT 1… Việc mua bán cây giống cao su phải có nguồn gốc rõ ràng về giống 

và chất lượng kèm theo kiểm định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.  

3.5.2. Về thời vụ trồng  

Có thể trồng mới trong 2 vụ: từ 1/9 đến 15/10 (đối với stum trần, stum bầu hoặc 

cây bầu). 

3.5.3. Hướng trồng  

Đối với đất bằng: trồng theo hướng gió chính vào mùa mưa bão, chủ yếu theo 

hướng Đông - Tây hoặc theo hướng gió chính của tiểu vùng. Đối với đất dốc thì trồng 

theo đường đồng mức. 

3.5.4. Mật độ trồng 

Trên đất bằng (dưới 50) và đất ngập úng: với mật độ 555 cây/ha (khoảng cách 6 

x 3m) đến 606 cây/ha (khoảng cách 5,5 x 3 m). Trên đất dốc (> 50): với mật độ  666 

cây/ha (khoảng cách 6 x 2,5 m). 

3.5.5. Đai chắn gió bão 

Đai chắn gió bão có thể bằng gò đồi tự nhiên theo địa hình, địa mạo (nếu có); 

hoặc đai rừng chắn gió bão bằng cây trồng, rộng 10 - 12 m, theo hướng vuông gốc với 

hướng hàng cây cao su (vuông góc với hướng gió chính) và được hình thành trước lúc 

hoặc đồng thời khi trồng mới cây cao su, có thể: bằng cây rừng tự nhiên xung quanh 

(nếu có); hoặc bằng chính cây cao su khoảng cách 2 x 2 m đến 2,5 x 2,5 m đến 3 x 2,5 

m, bấm đọt các hàng thành 3 cấp độ để tạo thành 3 tầng cao thấp khác nhau. Có thể 

thực hiện hệ thống cọc chằng liên kết giữa các cây tạo thành khối liên kết ở khu vực đai 

rừng chắn gió bão. Đứng đầu hàng cây cao su trong vườn có thể trồng 3 - 5 cây giống. 

Các đai rừng chắn gió bão cách nhau khoảng 30 - 40 lần chiều cao đai rừng. 
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3.5.6. Trồng xen trong thời kỳ kiến thiết cơ bản  

Trong thời gian kiến thiết cơ bản nên trồng xen các loại cây họ đậu, dưa, ngô, 

khoai lang, khoai môn, kê gừng (đối với đất bằng) để tăng hiệu quả kinh tế, cây đậu 

Kudzu hoặc cây lạc dại (đối với đất dốc) để tạo thảm phủ chống xói mòn. Không nên 

trồng sắn và các cây trồng có thể gây nhiễm nấm, sâu bệnh đối với cây cao su. 

3.5.7. Bón phân kết hợp chất giữ ẩm 

- Số lần và liều lượng bón: bón 2 lần/năm, đợt 1 vào đầu mùa mưa khi đất đủ 

ẩm và đợt 2 vào cuối mùa mưa. Bón toàn bộ lượng phân lân, 2/3 lượng phân đạm và 

phân kali vào đợt 1; bón 1/3 lượng phân đạm và kali còn lại vào đợt 2. Đối với chất 

giữ ẩm PMAS-1 bón kết hợp với phân ở đợt 1 vào đầu mùa mưa.  

3.5.8. Tạo tán 

Tạo tán cây cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản: Cắt chồi thực sinh, chồi 

ngang: Sau khi trồng phải cắt chồi thực sinh và chồi ngang kịp thời để chồi ghép phát 

triển tốt. Tạo tán ở độ cao từ 2,2 - 2,5 m: Vào năm thứ 2, khi cây đủ độ cao từ 2,2 - 2,5 

m, tiến hành cắt ngọn (vị trí cắt nằm ở tầng lá trên cùng; và chừa lại 3 cành ở đỉnh đã 

cắt) để tạo tán; khoảng cách giữa các chồi tối thiểu từ 15 cm và được phân bố đều các 

phía để tán lá mới cân đối, hạn chế gãy cành, gãy tán do gió. Chỉ tiến hành khi tầng lá 

trên cùng đã ổn định, không cắt ngọn tạo tán vào mùa đông. 

Tóm lại, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật nêu trên sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả, phát triển bền vững và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cây cao 

su trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Một số biện pháp kỹ thuật trong quy trình này có sự khác biệt so với Quy trình 

kỹ thuật trồng mới, chăm sóc cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản của Sở Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn (2004) như sau: 

- Về cơ cấu giống: Quy trình đưa ra cụ thể một số giống khuyến cáo có khả 

năng kháng gió và chịu rét tốt như: RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, RRIC 121, … 

- Công tác chăm sóc vườn cao su KTCB cũng có khác biệt so trước đây. Quản 

lý cỏ dại hợp lý, không làm trắng cỏ để hạn chế chống xói mòn và bảo vệ đất. Trên đất 

ngập úng, làm cỏ kết hợp kết hợp vun gốc cao. Bổ sung tủ gốc bằng màng phủ PE và 

quét vôi thân cây chống nắng.  
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

4.1. Kết luận 

1, Cơ cấu giống cao su nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm có 12 giống, 

trong đó RRIM 600 tỷ lệ hộ sử dụng > 30%. 100% nông hộ không bón chất giữ ẩm và 

đa số nông hộ trồng cao su giai đoạn KTCB đều trồng xen các loại cây ngắn ngày 

(Dưa hấu, Ngô, Lạc, ...). Hiệu quả kinh tế của cây cao su, trong 8 năm KTCB và 1 năm 

khai thác, nông hộ trồng cao su chưa thu được lãi. Tuy nhiên, trồng xen cây ngắn ngày 

bình quân thu được 40 - 50 triệu đồng/ha/năm. 

2, Trồng xen cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản trung bình chu vi thân đạt 

cao hơn Quy chuẩn Việt Nam, dao động từ 26,34 - 28,15 cm (QCVN đạt 26 cm) và lợi 

nhuận ở công thức trồng xen dưa hấu cao hơn công thức cây lạc và thấp nhất ở công 

thức cây ngô, tương ứng: 89,180 triệu đồng/ha, 37,894 triệu đồng/ha và 10,215 triệu 

đồng/ha.  

3, Nghiên cứu về ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến các chỉ tiêu sinh 

trưởng như sau: Chu vi thân ở tất cả các công thức thí nghiệm đều vượt Quy chuẩn 

Việt Nam sau 5 năm trồng > 36,15 cm (QCVN, 36 cm), công thức 30g/gốc ở Bố 

Trạch và Lệ Thủy đều đạt cao nhất: 38,13 - 38,95 cm; Khi bón chất giữ ẩm PMAS-1 

thì chiều cao thân cây tăng nhưng rất chậm so với đối chứng; Các công thức có bón 

chất giữ ẩm độ dày vỏ tốt, riêng công thức 20g/gốc có 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.  

4, Khả năng kháng bệnh của các giống cao su ở Quảng Bình bằng lây bệnh 

nhân tạo ở điều kiện in vivo cho thấy, mức độ nhiễm bệnh bằng phương pháp áp thạch 

lớn hơn phương pháp lây bệnh bằng dịch bào tử về tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh và đường 

kính vết bệnh. Trong 3 giống nghiên cứu, thì RRIM 600 có mức độ nhiễm bệnh thấp 

hơn so với giống RRIV 4 và GT 1. 

4.2. Đề nghị 

 - Khuyến cáo mô hình trồng xen dưa hấu và lạc trên các vườn cao su kiến thiết 

cơ bản tại Quảng Bình. 

 - Khuyến cáo chất giữ ẩm PMAS-1 với liều lượng 20g/gốc bón cho cao su kiến 

thiết cơ bản, và tiếp tục nghiên cứu các liều lượng phù hợp trên các vùng sinh thái khác. 

 - Tiếp tục đánh giá quy luật phát sinh gây hại của nấm Corynespora cassiicola 

trên từng vùng sinh thái khác tại Quảng Bình và tiếp tục tiến hành phân lập mẫu nấm 

Corynespora cassiicola cũng như lây bệnh nhân tạo trên nhiều giống cao su khác để 

có kết luận chính xác hơn. 
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PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ 
1. Đánh giá hiện trạng canh tác sản xuất cao su nông hộ tại Quảng Bình 

* Quy mô và chất lượng vườn cao su tiểu điền ở Bố Trạch và Lệ Thủy 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 SOLO327, 7/1/2017, 9:50:42 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              1.6774 

SD                0.8713 

C.V.              51.942 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              1.5517 

SD                0.7831 

C.V.              50.469 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DIENTICH327, 7/1/2017, 9:54:39 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              1.2194 

SD                0.5799 

C.V.              47.558 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              1.5414 

SD                0.7697 

C.V.              49.939 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 SOCAYKHAITHAC327, 7/1/2017, 9:58:18 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              360.00 

SD                158.23 

C.V.              43.953 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              508.76 

SD                227.80 

C.V.              44.776 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 SOLODDHNN, 7/1/2017, 10:02:10 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              1.4194 

SD                0.6204 

C.V.              43.713 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              1.4138 

SD                0.5012 

C.V.              35.453 
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Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  DIENTICHDDHNN, 7/1/2017, 10:03:51 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              1.5484 

SD                0.7343 

C.V.              47.426 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              1.8000 

SD                0.8920 

C.V.              49.557 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAYKHAITHACDDHNN, 7/1/2017, 10:12:53 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  BOTRACH 

N                     30 

Mean              552.55 

SD                213.62 

C.V.              38.661 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  LETHUY 

N                     30 

Mean              626.45 

SD                194.54 

C.V.              31.055 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  SOLO20072010, 7/1/2017, 10:16:04 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              1.1000 

SD                0.3051 

C.V.              27.739 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              1.3000 

SD                0.4661 

C.V.              35.853 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  DIENTICH20072010, 7/1/2017, 10:18:41 

PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              1.4833 

SD                0.4450 

C.V.              29.997 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              1.5333 

SD                0.4722 

C.V.              30.797 

Statistix -30 Day Trial Version 9.0 CAYKHAITHAC20072010, 7/1/2017, 10:20:21 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              650.60 

SD                206.24 

C.V.              31.700 

Descriptive Statistics for CT = 2 
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N                     30 

Mean              672.23 

SD                217.66 

C.V.              32.379 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  SOLO20102015, 7/1/2017, 10:22:40 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              1.1000 

SD                0.3051 

C.V.              27.739 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              1.2667 

SD                0.4498 

C.V.              35.509 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  DIENTICH20102015, 7/1/2017, 10:29:03 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              1.3500 

SD                0.4183 

C.V.              30.987 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              1.5167 

SD                0.4450 

C.V.              29.338 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  CAYTOT20102015, 7/1/2017, 10:30:42 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              643.77 

SD                193.30 

C.V.              30.026 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  SOTHUA 

N                     30 

Mean              660.20 

SD                204.31 

C.V.              30.946 

* Bón phân cho cao su trồng mới và thời kỳ kiến thiết cơ bản 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0  TYLEHOBONPCTRONGMOI, 7/1/2017, 10:49:11 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              0.9667 

SD                0.1826 

C.V.              18.887 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              1.0000 

SD                0.0000 

C.V.              0.0000 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 LUONGBONPCTRONGMOI, 7/1/2017, 10:52:59 

PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              2200.0 
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SD                251.89 

C.V.              11.450 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              3700.0 

SD                234.89 

C.V.              6.3483 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TYLEHOBONSPTRONGMOI, 7/1/2017, 10:55:45 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              0.5667 

SD                0.5040 

C.V.              88.942 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              0.4667 

SD                0.5074 

C.V.              108.73 

Statistix -30 Day Trial Version 9.0 LUONGBONSPTRONGMOI, 7/1/2017, 10:58:00 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

                  SOTHUA 

N                     30 

Mean              338.33 

SD                38.693 

C.V.              11.436 

Descriptive Statistics for CT = 2 

                  SOTHUA 

N                     30 

Mean              358.33 

SD                43.714 

C.V.              12.199 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  TYLEBONNPKTHUC, 7/1/2017, 11:00:31 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              0.9000 

SD                0.3051 

C.V.              33.903 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              0.9333 

SD                0.2537 

C.V.              27.183 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  LUONGBONNPKTHUC, 7/1/2017, 11:05:31 PM 

Descriptive Statistics for CT = 1 

N                     30 

Mean              448.67 

SD                73.237 

C.V.              16.323 

Descriptive Statistics for CT = 2 

N                     30 

Mean              508.33 

SD                18.952 

C.V.              3.7284 



 

 

 

* Xử lý T-test tỷ lệ các loại cây trồng xen và bón chất giữ ẩm trên cao su giai đoạn KTCB 
T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED)     Trồng xen Sắn 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .1333 30 .34575 .06312 

Lethuy .2000 30 .40684 .07428 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .784 .000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.06667 .25371 .04632 -.16140 .02807 -1.439 29 .161 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Trồng xen Dưa hấu 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .3667 30 .49013 .08949 

Lethuy .1000 30 .30513 .05571 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.254 .176 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .26667 .63968 .11679 .02780 .50553 2.283 29 .030 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Trồng xen Ngô 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .2000 30 .40684 .07428 

Lethuy .2667 30 .44978 .08212 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .264 .159 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.06667 .52083 .09509 -.26115 .12781 -.701 29 .489 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Trồng xen Lạc 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .2000 30 .40684 .07428 

Lethuy .3667 30 .49013 .08949 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.035 .856 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.16667 .64772 .11826 -.40853 .07520 -1.409 29 .169 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Trồng xen cây khác 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .1000 30 .30513 .05571 

Lethuy .0667 30 .25371 .04632 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .356 .053 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .03333 .31984 .05839 -.08610 .15276 .571 29 .573 

* Xử lý T-test bón phân cho cao su trồng mới và thời kỳ kiến thiết cơ bản 
T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bón phân chuồng trồng mới 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .9667 30 .18257 .03333 

Lethuy 1.0000 30 .00000 .00000 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 . . 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.03333 .18257 .03333 -.10151 .03484 -1.000 29 .326 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Lượng bón phân chuồng trồng mới 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach 2200.0000 30 251.88941 45.98850 

Lethuy 3700.0000 30 234.88809 42.88450 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .087 .646 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -1500.00000 329.05298 60.07658 -1622.87040 -1377.12960 -24.968 29 .001 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ bón super lân trồng mới  

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .5667 30 .50401 .09202 

Lethuy .4667 30 .50742 .09264 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .818 .000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .10000 .30513 .05571 -.01394 .21394 1.795 29 .083 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Lượng bón super lân trồng mới 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach 338.3333 30 38.69272 7.06429 

Lethuy 358.3333 30 43.71407 7.98106 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .824 .000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -20.00000 24.91364 4.54859 -29.30291 -10.69709 -4.397 29 .001 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ bón NPK kiến thiết cơ bản 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .9000 30 .30513 .05571 

Lethuy .9333 30 .25371 .04632 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .802 .000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.03333 .18257 .03333 -.10151 .03484 -1.000 29 .326 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Lượng bón phân NPK bón giai đoạn KTCB 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach 448.6666 30 73.23633 7.06429 

Lethuy 508.3333 30 18.95407 7.98106 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .824 .000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -20.00000 24.91364 4.54859 -29.30291 -10.69709 -4.397 29 .001 

* Xử lý T-test tình hình quản lý bệnh hại và sử dụng thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ cho cây cao su KTCB 
T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED)                         Tỷ lệ hộ bị rụng lá Corynespora 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .0333 30 .18257 .03333 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.050 .795 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .03333 .31984 .05839 -.08610 .15276 .571 29 .573 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bị bệnh phấn trắng 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .5000 30 .50855 .09285 

Lethuy .4667 30 .50742 .09264 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .000 1.000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .03333 .71840 .13116 -.23492 .30159 .254 29 .801 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bị bệnh nấm hồng 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0333 30 .18257 .03333 

Lethuy .0667 30 .25371 .04632 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.050 .795 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.03333 .31984 .05839 -.15276 .08610 -.571 29 .573 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bị bệnh héo đen 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .3000 30 .46609 .08510 

Lethuy .2667 30 .44978 .08212 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.066 .730 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .03333 .66868 .12208 -.21635 .28302 .273 29 .787 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bị bệnh khô ngọn 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0333 30 .18257 .03333 

Lethuy .1000 30 .30513 .05571 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.062 .745 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.06667 .36515 .06667 -.20302 .06968 -1.000 29 .326 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Tỷ lệ hộ bị bệnh cháy nắng 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .0667 30 .25371 .04632 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.071 .708 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .00000 .37139 .06781 -.13868 .13868 .000 29 1.000 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất sulfur 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .1333 30 .34575 .06312 

Lethuy .3000 30 .46609 .08510 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .385 .036 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.16667 .46113 .08419 -.33886 .00552 -1.980 29 .057 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất Hexaconazole 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .3667 30 .49013 .08949 

Lethuy .1667 30 .37905 .06920 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .031 .871 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .20000 .61026 .11142 -.02787 .42787 1.795 29 .083 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất Carbendazim 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .2667 30 .44978 .08212 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .141 .457 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.20000 .48423 .08841 -.38082 -.01918 -2.262 29 .031 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất Validamycin A 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .1667 30 .37905 .06920 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .239 .203 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.10000 .40258 .07350 -.25033 .05033 -1.361 29 .184 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất Metalaxy+Mancozeb 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .3000 30 .46609 .08510 

Lethuy .0667 30 .25371 .04632 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .408 .025 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .23333 .43018 .07854 .07270 .39397 2.971 29 .006 

 



 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất Không nhớ tên 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .0333 30 .18257 .03333 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 -.050 .795 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .03333 .31984 .05839 -.08610 .15276 .571 29 .573 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất trừ cỏ Paraquat 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .0667 30 .25371 .04632 

Lethuy .2000 30 .40684 .07428 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .535 .002 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy -.13333 .34575 .06312 -.26244 -.00423 -2.112 29 .043 

 



 

 

 

 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất trừ cỏ Glyphosate 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .8333 30 .37905 .06920 

Lethuy .7000 30 .46609 .08510 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .293 .116 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .13333 .50742 .09264 -.05614 .32281 1.439 29 .161 

T-TEST PAIRS=Botrach WITH Lethuy (PAIRED) Hoạt chất trừ cỏ không nhớ tên 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

T-Test 
[DataSet0]  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Botrach .1000 30 .30513 .05571 

Lethuy .1000 30 .30513 .05571 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Botrach & Lethuy 30 .259 .167 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Botrach - Lethuy .00000 .37139 .06781 -.13868 .13868 .000 29 1.000 



 

 

 

 

Số liệu tổng lượng mưa (mm) các trạm KTTV Quảng Bình từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12-2014 

Tên trạm\Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng Xtbnn % 

Đồng Tâm 26.0 27.0 17.0 59.0 46.0 84.0 171.0 127.0 205.1 414.8 156.6 142.0 1475.5   61.0% 

Trung bình nn 45.5 38.8 43.4 85.9 181.1 140.8 135.9 268.4 524.9 650.6 219.8 84.7 2419.5 2419.5   

Mai Hóa 14.0 30.0 18.0 33.0 18.0 101.0 111.0 101.0 227.7 355.2 144.8 107.0 1260.7   62.6% 

Trung bình nn 42.8 31.8 40.9 62.5 148.8 118.0 112.6 229.9 348.5 588.7 218.9 69.6 2013.0 2013.0   

Kiến Giang 27.0 26.0 29.0 39.0 49.0 72.0 73.0 81.0 250.4 550.5 476.5 253.0 1926.4   74.4% 

Trung bình nn 75.8 54.3 55.2 74.7 160.3 106.1 105.0 169.2 464.3 684.4 450.9 190.1 2590.4 2590.4   

Lệ Thủy 38.0 21.0 49.0 40.0 10.0 72.0 13.0 155.0 134.6 485.9 487.4 152.0 1657.9   73.7% 

Trung bình nn 60.2 42.1 41.3 53.6 114.3 100.9 77.3 150.7 422.5 662.2 371.1 152.2 2248.4 2248.4   

Đồng Hới 25.1 14.4 16.7 17.6 98.0 78.3 84.8 131.5 170.7 646.3 331.5 160.4 1775.3   81.7% 

Trung bình nn 57.8 42.8 43.2 50.9 107.7 86.7 71.9 162.6 448.2 646.8 333.2 121.8 2173.5 2173.5   

Tân Mỹ 30.0 30.0 55.0 42.0 4.0 109.0 74.0 81.0 147.3 925.4 186.1 181.0 1864.8   87.5% 

Trung bình nn 61.4 41.9 41.9 48.7 115.0 84.4 77.5 159.9 442.7 631.5 313.8 111.4 2130.1 2130.1   

Ba Đồn 19.1 22.5 15.2 41.3 0.9 129.6 58.9 99.1 145.7 504.1 98.7 94.8 1229.9   61.7% 

Trung bình nn 48.8 33.2 35.6 41.6 113.6 94.0 75.9 165.1 423.9 590.3 272.9 97.7 1992.5 1992.5   

 



 

 

 

 

Số liệu tổng lượng mưa (mm) các trạm KTTV Quảng Bình từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12-2015 

Tên trạm\Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng Xtbnn % 

Đồng tâm 52.0 40.0 42.0 124.0 50.0 163.0 121.0 92.0 718.9 65.6 420.6 66.0 1955.1   80.8% 

Trung bình nn 45.5 38.8 43.4 85.9 181.1 140.8 135.9 268.4 524.9 650.6 219.8 84.7 2419.5 2419.5   

Mai Hóa 66.0 36.0 31.0 70.0 18.0 87.0 98.0 189.0 488.3 130.8 263.6 77.4 1555.1   77.3% 

Trung bình nn 42.8 31.8 40.9 62.5 148.8 118.0 112.6 229.9 348.5 588.7 218.9 69.6 2013.0 2013.0   

Kiến Giang 30.0 73.0 56.0 132.0 51.0 239.0 103.0 202.0 481.2 234.3 808.7 135.3 2545.5   98.3% 

Trung bình nn 75.8 54.3 55.2 74.7 160.3 106.1 105.0 169.2 464.3 684.4 450.9 190.1 2590.4 2590.4   

Lệ Thủy 9.0 51.0 37.0 209.0 8.0 178.0 119.0 175.0 474.9 284.8 706.9 114.0 2366.6   105.3% 

Trung bình nn 60.2 42.1 41.3 53.6 114.3 100.9 77.3 150.7 422.5 662.2 371.1 152.2 2248.4 2248.4   

Đồng Hới 72.0 40.0 32.0 206.0 110.0 73.2 89.0 33.0 610.2 91.8 367.2 86.3 1810.7   83.3% 

Trung bình nn 57.8 42.8 43.2 50.9 107.7 86.7 71.9 162.6 448.2 646.8 333.2 121.8 2173.5 2173.5   

Tân Mỹ 147.0 66.0 42.0 137.0 4.0 80.0 100.0 33.0 441.2 110.0 611.5 119.6 1891.3   88.8% 

Trung bình nn 61.4 41.9 41.9 48.7 115.0 84.4 77.5 159.9 442.7 631.5 313.8 111.4 2130.1 2130.1   

Ba Đồn 146.2 27.4 25.7 110.0 1.4 88.7 116.4 41.3 453.6 90.7 533.7 74.2 1709.3   85.8% 

Trung bình nn 48.8 33.2 35.6 41.6 113.6 94.0 75.9 165.1 423.9 590.3 272.9 97.7 1992.5 1992.5   
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2. Nghiên cứu các loại cây trồng xen cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 

* Ảnh hưởng của cây trồng xen đến hóa tính đất  
Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 pHKClBOTRACH, 7/18/2017, 11:28:17 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of pHKCl by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  5.5850  A 

  3  4.2350   B 

  2  4.0500   B 

  1  4.0000   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4092 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  1.1362 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 pHKClLETHUY, 7/18/2017, 11:29:53 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of pHKCl by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  5.3200  A 

  3  4.4700  AB 

  2  4.2400   B 

  1  4.0400   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3122 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.8669 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 OCBOTRACH, 7/18/2017, 11:31:43 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of OC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.9250  A 

  3  0.7100  AB 

  2  0.6250   B 

  1  0.6000   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1028 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.2855 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 OCLETHUY, 7/18/2017, 11:33:02 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of OC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.9750  A 

  3  0.8100  AB 

  2  0.6200   B 

  1  0.5900   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0837 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.2325 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NBOTRACH, 7/18/2017, 11:34:35 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of N by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.0275  A 

  2  0.0250  A 

  3  0.0175  A 

  1  0.0170  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  9.657E-03 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.0268 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NLETHUY, 7/18/2017, 11:38:51 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of N by LNL 
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LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.0365  A 

  3  0.0205  A 

  2  0.0175  A 

  1  0.0170  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  8.299E-03 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.0230 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 K2OBOTRACH, 7/18/2017, 11:40:21 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of K2O by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  0.0650  A 

  4  0.0600  A 

  1  0.0500  A 

  2  0.0500  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  7.906E-03 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.0219 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 K2OLETHUY, 7/18/2017, 11:41:31 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of K2O by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.0650  A 

  3  0.0600  A 

  1  0.0500  A 

  2  0.0500  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  7.906E-03 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.0219 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 P2O5BOTRACH, 7/18/2017, 11:43:06 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of P2O5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.2600  A 

  2  0.1850  A 

  3  0.1250  A 

  1  0.1100  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0572 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.1589 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 P2O5LETHUY, 7/18/2017, 11:44:17 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of P2O5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  0.2000  A 

  2  0.1700  A 

  3  0.1600  AB 

  1  0.0700   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0332 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.0921 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

* Ảnh hưởng của cây trồng xen đến VSV đất  
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 VKTSOTRXENBOTRACH, 7/17/2017, 9:39:25 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOTRXE by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  1.2050  A 

  3  1.1600  A 

  2  0.7900   B 

  1  0.6200   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0788 
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Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.2188 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 VKTSOTRXENLETHUY, 7/17/2017, 9:43:13 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOTRXE by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  1.0750  A 

  3  0.7700   B 

  2  0.6500   B 

  1  0.5750   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0766 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  0.2128 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 NAMTRXENBOTRACH, 7/17/2017, 9:46:00 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOITRX by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  108.85  A 

  3  89.470   B 

  2  40.450    C 

  1  26.620    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  5.0324 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  13.972 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 NAMTRXENLETHUY, 7/17/2017, 9:52:18 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOITRX by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  106.02  A 

  3  76.620   B 

  2  39.500    C 

  1  21.500     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  5.9040 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  16.392 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix- 30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANTRXENBOTRACH, 7/17/2017, 9:55:42 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  105.02  A 

  3  86.670   B 

  2  43.270    C 

  1  27.020     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.6747 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  10.203 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix- 30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANTRXENLETHUY, 7/17/2017, 10:16:02 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  103.05  A 

  3  77.400   B 

  2  34.100    C 

  1  26.220     D 
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Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.4128 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  6.6989 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix- 30 Day Trial Version 9.0 VKPGXENLULOBOTRACH, 7/17/2017, 10:20:15 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKPGXENLU by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  109.00  A 

  3  98.250  AB 

  2  85.000   BC 

  1  78.050    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  4.7846 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  13.284 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix- 30 Day Trial Version 9.0 VKPGXENLULOLETHUY, 7/17/2017, 10:22:39 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKPGXENLU by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  94.750  A 

  3  86.500   B 

  2  74.250    C 

  1  68.500     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.5692 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  4.3569 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKPGLANBOTRACH, 7/17/2017, 10:25:19 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKPGLAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  91.000  A 

  3  68.900   B 

  2  53.100    C 

  1  50.870    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.2928 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  3.5895 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKPGLANLETHUY, 7/17/2017, 10:28:59 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKPGLAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  75.000  A 

  3  58.400   B 

  2  46.700    C 

  1  40.550     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.0338 

Critical T Value  2.776     Critical Value for Comparison  5.6467 

All 4 means are significantly different from one another. 

* Ảnh hưởng của cây trồng xen đến sinh trưởng phát triển cây cao su thời kỳ KTCB 

- Chiều cao cây 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0   CAOTRXEN2/2014BOTRACH, 1/27/2016, 2:44:42 PM 

Tukey HSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 3  237.73  A 

 4  235.63  A 
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 2  234.63  A 

 1  232.87  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.5239 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.9796 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0   CAOTRXEN2/2014LETHUY, 8/17/2015, 12:08:23 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  246.50  A 

 4  245.57  A 

 1  245.00  A 

 3  244.23  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.4636 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  4.8794 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOTRXEN12/2014BOTRACH, 1/27/2016, 3:03:20 P 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  345.17  A 

 4  340.33  AB 

 2  336.33   B 

 3  335.67   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.0734 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.0873 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOTRXEN12/2014LETHUY, 1/27/2016, 3:06:43 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  352.50  A 

 4  345.17   B 

 2  344.50   B 

 3  340.00   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.0961 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.1322 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 CAOTRXEN12/2015BOTRACH2016, 1/27/2016, 

3:15:11 P 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  421.83  A 

 4  415.83  AB 

 2  410.00   BC 

 3  408.83    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.4251 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.7838 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 CAOTRXEN12/2015BOTRACH, 1/27/2016, 

3:15:11 P 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 
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CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  421.83  A 

 4  415.83  AB 

 2  410.00   BC 

 3  408.83    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.4251 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.7838 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 CAOTRXEN12/2015TLETHUY, 1/27/2016, 

3:20:51 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  436.00  A 

 4  425.00   B 

 2  422.50   B 

 3  405.17    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.3418 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  6.6189 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

- Chu vi thân 
Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  CHUVITRXEN2/2014TBOTRACH, 8/16/2015, 

10:20:18 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  16.573  A 

 3  16.100  A 

 1  16.000  A 

 4  15.867  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5378 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  1.0652 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  CHUVITRXEN2/2014TLETHUY, 8/16/2015, 

10:20:18 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  17.557  A 

 2  17.357  A 

 3  17.237  A 

 1  17.127  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4625 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.9160 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  CHUVITRXEN12/2014TBOTRACH, 8/16/2015, 

11:20:18 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  27.067  A 

 4  26.343  AB 

 2  25.733   B 

 3  24.467    C 
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Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3980 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.7883 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0   CHUVITRXEN12/2014TLETHUY, 3/27/2016, 

3:10:52 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  28.733  A 

 4  28.150  AB 

 2  27.267   BC 

 3  27.033    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4754 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.9416 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  CHUVITRXEN12/2015TBOTRACH, 3/27/2016, 3:15:50 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  38.167  A 

 4  36.400   B 

 2  35.650   B 

 3  33.350    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4925 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.9754 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CHUVITRXEN12/2015LETHUY, 3/27/2016, 3:19:57 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CHUVI by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  38.700  A 

 4  37.867  AB 

 2  36.983   B 

 3  35.583    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5530 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  1.0952 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

- Số tầng lá 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN2/2014BOTRACH, 8/16/2015, 8:59:55 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  3.3000  A 

 3  3.2333  AB 

 2  3.1667  AB 

 1  3.0000   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1435 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.2842 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN2/2014LETHUY, 8/16/2015, 11:08:48 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 
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CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  3.5000  A 

 3  3.4667  A 

 4  3.4333  A 

 1  3.1000   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1199 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.2376 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN12/2014BOTRACH, 2/24/2016, 9:24:26 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  4.3000  A 

 4  4.3000  A 

 2  4.2333  A 

 3  4.1667  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1441 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.2854 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN12/2014LETHUY, 2/24/2016, 9:35:26 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  4.7000  A 

 2  4.5333  A 

 1  4.4667  A 

 3  4.4667  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1284 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.2544 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN12/2015BOTRACH, 2/24/2016, 9:00:35 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 1  5.3000  A 

 4  5.3000  A 

 3  5.2333  A 

 2  5.1667  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1519 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.3008 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 TLATRXEN12/2015TLETHUY, 3/2/2016, 8:51:41 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of TLA by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  5.5333  A 

 2  5.5000  A 

 1  5.4667  A 

 3  5.4667  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1311 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.2596 

There are no significant pairwise differences among the means. 
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* Năng suất và hiệu quả kinh tế của các cây trồng xen 

- Chi phí đầu tư cho 1 ha (năm 2014) 

TT Vật tư Đvt S.Lượng 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Cộng 

(đồng) 

DH 

Phân NPK Kg 900 9.500 8.550.000 

38.130.000 

 

Kali Clorua Kg 70 14.000 980.000 

Phân chuồng Kg 5.000 300 1.500.000 

Vôi Kg 800 300 240.000 

Làm đất Công 20 150.000 3.000.000 

Giống Kg 0,6 1.600.000 960.000 

Chăm sóc Công 60 120.000 7.200.000 

Hệ thống tưới    15.000.000 

Chi phí khác    700.000 

CL 

Phân Ure Kg 60 8600 516000 

12.976.000 

 

Kali Clorua Kg 240 14000 3360000 

Lân Super Kg 400 300 120000 

Phân chuồng Kg 1.000 300 300000 

Vôi Kg 600 300 180000 

Làm đất Công 20 150000 3000000 

Giống Kg 120 40000 4800000 

Chi phí khác    700000 

CN 

Phân Ure Kg 300 8.600 2.580.000 

10.225.000 

 

Kali Clorua Kg 120 14.000 168.0000 

Lân Super Kg 300 300 90.000 

Phân chuồng Kg 5.000 300 1.500.000 

Làm đất Công 20 150.000 3.000.000 

Giống Kg 15 45000 675.000 

Chi phí khác    700000 

 

- Chi phí đầu tư cho 1 ha (năm 2015) 

TT Vật tư Đvt S.Lượng 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Cộng 

(đồng) 

DH 

Phân NPK Kg 900 9.500 8.550.000 

25.930.000 

 

Kali Clorua Kg 70 14.000 980.000 

Phân chuồng Kg 5.000 300 1.500.000 

Vôi Kg 800 300 240.000 

Làm đất Công 20 200.000 4.000.000 

Giống Kg 0,6 1.600.000 960.000 

Chăm sóc Công 60 150.000 9.000.000 

Chi phí khác    700.000 

CL 

Phân Ure Kg 60 8.500 510.000 

15.050.000 

Kali Clorua Kg 240 14.000 3.360.000 

Lân Super Kg 400 3.000 1.200.000 

Phân chuồng Kg 1.000 300 300.000 

Vôi Kg 600 300 180.000 

Làm đất Công 20 200.000 4.000.000 

Giống Kg 120 40.000 4.800.000 

Chi phí khác    700.000 

CN 

Phân Ure Kg 300 8.500 2.550.000 

11.195.000 

 

Kali Clorua Kg 120 14.000 1.680.000 

Lân Super Kg 300 300 90.000 

Phân chuồng Kg 5.000 300 1.500.000 

Làm đất Công 20 200.000 4.000.000 

Giống Kg 15 45.000 675.000 

Chi phí khác    700.000 
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3. Nghiên cứu về ảnh hưởng của chất giữ ẩm đến sự sinh trưởng phát triển của cây cao 

su ở giai đoạn kiến thiết cơ bản 

* Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm đất 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT3BOTRACH2014, 4/26/2016, 8:29:32 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  15.943  A 

  3  15.540  A 

  2  14.827  A 

  1  12.667   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.7965 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.8368 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0    DOAMT3LETHUY2014, 4/26/2016, 8:12:03 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  21.397  A 

  3  20.540   B 

  2  19.657    C 

  1  19.023     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2024 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.4668 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  DOAMT5BOTRACH2014, 4/25/2016, 10:32:16 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  16.517  A 

  3  16.367  A 

  2  14.013   B 

  1  11.540    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5824 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.3431 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT5LETHUY2014, 4/25/2016, 10:54:47 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  18.737  A 

  3  18.367  A 

  2  14.823   B 

  1  12.423    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2848 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.6567 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT7BOTRACH2014, 4/23/2016, 5:23:38 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  16.063  A 

  3  16.043  A 

  2  14.687   B 

  1  10.500    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4462 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.0290 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
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Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT7LETHUY2014, 4/25/2016, 10:50:58 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  16.290  A 

  3  15.980  A 

  2  12.923   B 

  1  10.653    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4429 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.0213 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT3BOTRACH2015, 4/25/2016, 10:26:38 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  16.377  A 

  4  16.273  A 

  2  15.407  A 

  1  13.430   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6911 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.5937 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT3LETHUY2015, 4/26/2016, 8:12:03 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  21.397  A 

  3  20.540   B 

  2  19.663    C 

  1  19.360    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2023 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.4664 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  DOAMT5BOTRACH2015, 4/25/2016, 10:32:16 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  17.167  A 

  3  16.997  A 

  2  15.417   B 

  1  12.330    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6197 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.4291 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  DOAM5TLETHUY2015, 4/26/2016, 8:21:25 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  19.063  A 

  3  18.107   B 

  2  16.827    C 

  1  13.120     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1907 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.4398 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  DOAMT7BOTRACH, 4/25/2016, 10:37:25 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  16.183  A 
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  3  15.873  A 

  2  14.423   B 

  1  11.697    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5175 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.1934 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DOAMT7LETHUY2015, 4/26/2016, 8:24:20 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AM by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  16.680  A 

  3  16.667  A 

  2  12.793   B 

  1  10.977    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3918 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.9036 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

* Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến VSV đất  
Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT3BOTRACH, 7/13/2017, 9:36:32 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  46.667  A 

  2  41.433   B 

  4  37.633    C 

  1  4.9333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.0022 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  2.3110 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT3LETHUY, 7/13/2017, 9:41:35 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  49.533  A 

  2  47.300   B 

  4  39.433    C 

  1  5.7333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6586 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.5187 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT5BOTRACH, 7/13/2017, 9:45:57 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  63.633  A 

  2  16.800   B 

  4  5.2667    C 

  1  4.4333    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.0488 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  2.4186 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT5LETHUY, 7/13/2017, 9:48:54 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  63.600  A 

  2  16.800   B 

  1  5.4000    C 

  4  5.3000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.0165 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  2.3441 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 
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are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT7BOTRACH, 7/13/2017, 9:51:37 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  61.767  A 

  2  15.333   B 

  4  5.1000    C 

  1  4.0333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3488 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.8044 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 VKTSOT7LETHUY, 7/13/2017, 9:55:26 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VKTSOT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  66.667  A 

  2  17.533   B 

  4  7.4000    C 

  1  5.0167     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4082 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.9414 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT3BOTRACH, 7/13/2017, 9:58:50 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOIT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  27.800  A 

  2  27.700  A 

  3  23.633   B 

  1  11.000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6196 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.4288 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another.  

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT3LETHUY, 7/13/2017, 10:01:10 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOIT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  33.600  A 

  2  30.200   B 

  4  29.467   B 

  1  14.000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3197 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.7373 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT5BOTRACH, 7/13/2017, 10:06:40 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOIT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  61.700  A 

  2  59.733   B 

  1  11.700    C 

  4  8.8167     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4923 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.1353 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT5LETHUY, 7/13/2017, 10:08:49 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOIT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  61.700  A 

  2  59.733   B 

  1  12.500    C 

  4  8.8167     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5187 
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Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.1961 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT7BOTRACH, 7/13/2017, 10:17:11 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOI by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  58.667  A 

  2  55.600   B 

  1  11.933    C 

  4  7.5167     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6624 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.5275 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 NAMSOIT7LETHUY, 7/13/2017, 10:19:45 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of NAMSOIT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  65.533  A 

  2  42.400   B 

  1  11.333    C 

  4  9.4333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.6137 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.4153 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT3BOTRACH, 7/13/2017, 10:22:52 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  66.200  A 

  2  65.133  A 

  3  48.767   B 

  1  5.7833    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.5564 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  1.2831 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT3LETHUY, 7/13/2017, 10:24:50 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUANT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  59.367  A 

  2  58.267   B 

  4  56.200    C 

  1  7.6000     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2412 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.5563 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT5BOTRACH, 7/13/2017, 10:27:49 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUANT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  31.633  A 

  2  19.167   B 

  4  14.533    C 

  1  5.9333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3727 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.8594 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT5LETHUY, 7/13/2017, 10:37:28 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUANT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  31.567  A 

  2  19.233   B 

  4  14.500    C 

  1  6.2333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4243 



 

 

 

1
6
7

 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.9784 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT7BOTRACH, 7/13/2017, 10:40:24 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUANT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  27.833  A 

  2  17.467   B 

  4  12.633    C 

  1  5.3667     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2838 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.6545 

All 4 means are significantly different from one another.  

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XAKHUANT7LETHUY, 7/13/2017, 10:48:54 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XAKHUANT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  39.167  A 

  2  30.533   B 

  4  22.533    C 

  1  5.5333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2896 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.6679 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT3BOTRACH, 7/13/2017, 10:56:51 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULOT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  2  80.400  A 

  4  44.600   B 

  3  37.133    C 

  1  3.5000     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3091 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.7128 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT3LETHUY, 7/13/2017, 11:02:47 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULOT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  69.100  A 

  2  67.267   B 

  4  42.433    C 

  1  5.6667     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3634 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.8381 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT5BOTRACH, 7/13/2017, 11:05:36 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULO by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  40.400  A 

  2  8.6000   B 

  4  4.4333    C 

  1  3.2000     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2809 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.6477 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT5LETHUY, 7/13/2017, 11:07:39 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULOT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  40.333  A 

  2  8.6167   B 

  1  5.2333    C 

  4  4.3667     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3204 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.7388 
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All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT7BOTRACH, 7/13/2017, 11:09:54 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULOT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  20.433  A 

  2  7.2167   B 

  4  4.2333    C 

  1  3.7000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3446 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.7947 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 XENLULOT7LETHUY, 7/13/2017, 11:12:07 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of XENLULOT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  25.300  A 

  2  10.533   B 

  4  6.4333    C 

  1  5.0000     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3018 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.6961 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT3BOTRACH, 7/13/2017, 11:16:42 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILANT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  4  7.4000  A 

  3  6.6000   B 

  2  6.0333    C 

  1  1.4333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1054 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.2431 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT3LETHUY, 7/13/2017, 11:21:17 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILANT3 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  8.6333  A 

  2  8.1667  A 

  4  6.2333   B 

  1  1.8000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4123 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.9508 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT5BOTRACH, 7/13/2017, 11:25:01 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILANT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  9.5000  A 

  2  3.5333   B 

  4  1.8333    C 

  1  1.3000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2404 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.5543 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT5LETHUY, 7/13/2017, 11:26:53 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILANT5 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  9.5000  A 

  2  3.5000   B 

  4  1.8000    C 

  1  1.7333    C 
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Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2248 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.5185 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT7BOTRACH, 7/13/2017, 11:29:33 A 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILANT7 by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7.5333  A 

  2  3.2667   B 

  1  1.4667    C 

  4  1.4000    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.1291 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.2977 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 PGIAILANT7LETHUY, 7/13/2017, 11:33:02 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of PGIAILAN by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  9.6667  A 

  2  5.4667   B 

  4  2.1333    C 

  1  1.4333     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.2014 

Critical T Value  2.306     Critical Value for Comparison  0.4644 

All 4 means are significantly different from one another. 

* Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến STPT cây cao su giai đoạn KTCB 

- Chiều cao cây  
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOTPMAS1-2013BOTRACH, 3/28/2016, 8:44:09 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 3  257.00  A 

 2  250.17   B 

 4  249.50   B 

 1  240.17    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  1.7933 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  3.5519 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOPMAS1-2013LETHUY, 3/28/2016, 9:00:20 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  246.17  A 

 4  239.00   B 

 3  236.83   B 

 1  235.00   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.7468 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  5.4404 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOPMAS1-2014BOTRACH, 3/28/2016, 9:06:07 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  338.85  A 

 3  337.85  A 

 2  330.33   B 

 1  320.50    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.2789 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  4.5136 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
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Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOPMAS1-2014LETHUY, 3/30/2016, 2:55:21 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  335.17  A 

 3  330.00   B 

 2  327.17   B 

 1  315.03    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.2398 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  4.4363 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOPMAS1-2015BOTRACH, 3/30/2016, 3:03:46 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  431.33  A 

 3  430.17  A 

 2  420.67   B 

 1  410.33    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.0348 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  4.0301 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 CAOPMAS1-2015LETHUY, 3/30/2016, 10:08:48 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  429.73  A 

 3  424.17   B 

 2  414.73    C 

 1  401.57     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  2.5912 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  5.1323 

All 4 means are significantly different from one another. 

- Chu vi thân 
Statistix30 Day Trial Version 9.0 VANHPMAS1-2013BOTRACH, 3/31/2016, 8:40:58 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 3  18.067  A 

 4  17.700  AB 

 2  17.133   B 

 1  16.317    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3938 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.7800 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0  VANHPMAS1-2013LETHUY, 8/31/2017, 4:11:10 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  18.073  A 

 3  17.237  AB 

 1  17.127   B 

 4  16.940   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4599 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.9110 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-Day Trial Version 9.0  VANHPMAS1-2014BOTRACH, 3/31/2016, 9:51:12 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 3  28.267  A 

 4  28.017  A 

 2  27.117   B 
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 1  26.150    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4238 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.8394 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0  VANHPMAS1-2014LETHUY, 3/31/2016, 9:51:12 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  28.450  A 

 3  27.433   B 

 2  26.733   B 

 1  26.667   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.4919 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.9743 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 VANHPMAS1-2015BOTRACH, 3/31/2016, 10:10:21 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 3  38.483  A 

 4  38.250  A 

 2  37.233   B 

 1  36.150    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3279 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.6494 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 VANHPMAS1-2015LETHUY, 3/31/2016, 10:10:21 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of VTHAN by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  38.950  A 

 3  38.133   B 

 2  36.883    C 

 1  36.550    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.3601 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.7133 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

- Dày vỏ nguyên sinh 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DVO-2013BOTRACH, 4/2/2016, 9:03:16 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 2  2.3700  A 

 1  2.3200  A 

 4  2.3000  A 

 3  2.2767  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0749 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.1484 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 DVO-2013LETHUY, 4/2/2016, 9:07:17 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of DVO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  2.3533  A 

 2  2.3367  A 

 3  2.3267  A 

 1  2.3167  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0581 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.1150 

There are no significant pairwise differences among the means. 
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Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 DVO-2014BOTRACH, 4/2/2016, 8:20:20 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of CAO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  3.7700  A 

 3  3.7200  A 

 2  3.4667   B 

 1  3.3167    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0425 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.0841 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 
Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 DVO-2014LETHUY, 4/2/2016, 9:11:27 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of DVO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  3.8533  A 

 3  3.7500   B 

 2  3.4333    C 

 1  3.3733    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0434 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.0859 

There are 3 groups (A, B, etc.) in which the means 

are not significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 DVO-2015BOTRACH, 4/2/2016, 8:56:38 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of DVO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  5.2500  A 

 3  5.1700   B 

 2  4.8333    C 

 1  4.6533     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0382 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.0757 

All 4 means are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 DVO-5TLETHUY, 4/2/2016, 9:15:03 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of DVO by CT 

CT    Mean  Homogeneous Groups 

 4  5.4067  A 

 3  5.2267   B 

 2  4.7067    C 

 1  4.6067     D 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  0.0499 

Critical T Value  1.981     Critical Value for Comparison  0.0989 

All 4 means are significantly different from one another. 

4. Khảo sát tình hình bệnh rụng lá và đánh giá khả năng kháng bệnh của một số giống 

cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo 

- Lây bệnh nhân tạo bằng chủng nấm Corynespora R600-1 lên các giống cao su 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch 
Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBOTRACH, 6/5/2017, 11:32:34 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7680.0  A 

  2  7360.0  AB 

  1  7080.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  214.17 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  524.04 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0  AUDPCTLBLETHUY, 8/31/2017, 4:46:41 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  2  7520.0  A 
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  3  7400.0  A 

  1  6680.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  80.000 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  195.75 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR001BOTRACH, 8/31/2017, 4:53:29 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  253.90  A 

  2  237.00  A 

  1  229.30  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  25.938 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  63.468 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR001LETHUY, 6/5/2017, 11:48:30 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  233.16  A 

  2  221.42  AB 

  1  204.20   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  10.241 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  25.058 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBAOTUBOTRACH, 6/2/2017, 5:17:14 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  1  7760.0  A 

  2  7520.0  AB 

  3  6800.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  391.92 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  958.99 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBAOTULETHUY, 8/31/2017, 5:18:52 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  2  7200.0  A 

  3  7040.0  A 

  1  6440.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  193.22 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  472.79 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBBTUBOTRACH, 8/31/2017, 5:21:04 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  2  200.48  A 

  3  183.28  AB 

  1  169.08   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  9.8026 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  23.986 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBBTULETHUY, 8/31/2017, 5:23:26 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  159.40  A 

  2  154.00  A 
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  1  121.60   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  6.8702 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  16.811 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

- Lây bệnh nhân tạo bằng chủng nấm Corynespora R600-2 lên các giống cao su 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBR002BOTRACH, 7/6/2017, 8:01:07 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7680.0  A 

  2  7360.0   B 

  1  6880.0    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  92.376 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  226.04 

All 3 means are significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBR002LETHUY, 7/6/2017, 8:09:57 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7520.0  A 

  2  7240.0  A 

  1  6580.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  116.62 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  285.36 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are not significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR002BOTRACH, 7/6/2017, 8:33:06 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  209.40  A 

  2  187.80   B 

  1  153.40    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  7.8859 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  19.296 

All 3 means are significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR002LETHUY, 7/6/2017, 8:43:31 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  194.40  A 

  2  184.30  A 

  1  146.40   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  8.2660 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  20.226 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBR002BOTRACH, 8/31/2017, 5:53:17 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7000.0  A 

  2  6880.0  AB 

  1  6360.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  223.90 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  547.88 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐTLBR002LETHUY, 7/6/2017, 8:37:33 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  6920.0  A 

  2  6800.0  A 
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  1  6080.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  157.48 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  385.34 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR002BOTRACH, 7/6/2017, 8:58:26 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  184.60  A 

  2  181.60  A 

  1  135.00   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  4.3512 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  10.647 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR002LETHUY, 7/6/2017, 9:02:32 AM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  170.20  A 

  2  148.00   B 

  1  126.60    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  3.0155 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  7.3787 

All 3 means are significantly different from one another. 

- Lây bệnh nhân tạo bằng chủng nấm Corynespora R4 lên các giống cao su 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBR4BOTRACH, 8/31/2017, 6:09:43 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  1  7680.0  A 

  2  7680.0  A 

  3  6800.0  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  413.12 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  1010.9 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBR4LETHUY, 8/31/2017, 6:11:52 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  7360.0  A 

  2  7320.0  A 

  1  6400.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  257.16 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  629.26 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐVBR4BOTRACH, 7/7/2017, 3:04:43 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  202.60  A 

  2  189.00  A 

  1  143.40   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  8.3203 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  20.359 
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There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐVBR4LETHUY, 7/7/2017, 3:15:14 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  185.40  A 

  2  167.80   B 

  1  127.40    C 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  6.5401 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  16.003 

All 3 means are significantly different from one another. 

+ Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử 
Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBBR4BOTRACH, 8/31/2017, 6:20:22 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  1  7680.0  A 

  2  7680.0  A 

  3  6800.0  A 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  413.12 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  1010.9 

There are no significant pairwise differences among the means. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCTLBR4LETHUY, 8/31/2017, 6:22:40 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  6440.0  A 

  2  5920.0  A 

  1  5128.0   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  288.89 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  706.88 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix-30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR4BOTRACH, 8/31/2017, 6:14:27 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  187.00  A 

  2  180.20  A 

  1  118.48   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  7.4610 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  18.257 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 

Statistix - 30 Day Trial Version 9.0 AUDPCÐKVBR4LETHUY, 8/31/2017, 6:17:17 PM 

LSD All-Pairwise Comparisons Test of AUDPC by LNL 

LNL    Mean  Homogeneous Groups 

  3  179.40  A 

  2  162.20  A 

  1  110.48   B 

Alpha              0.05     Standard Error for Comparison  11.401 

Critical T Value  2.447     Critical Value for Comparison  27.898 

There are 2 groups (A and B) in which the means 

are significantly different from one another. 
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PHỤ LỤC 3. PHIẾU ĐIỀU TRA 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU NÔNG HỘ TẠI ………………………. 

 

1. Thông tin hộ 

- Họ và tên chủ hộ: ...................................................... Nam, Nữ: ...................................... 

- Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

- Trình độ văn hóa: .............................................................................................................. 

- Số khẩu trong hộ: ............................................................................................................. 

- Số lao động chính: ............................... Số lao động phụ: ................................................ 

- Phân loại hộ:  

  Giàu   Khá   Trung bình   Nghèo 

 

2. Về diện tích đất 

- Diện tích đất thổ cư:…………………….. m2 

- Diện tích đất nhà ở: …………………….. m2 

- Diện tích đất làm sân: ............................... m2 

- Diện tích đất ao hồ: …................................m2 

- Diện tích đất chăn nuôi: ........................... m2 

- Diện tích đất canh tác: ...............................m2 

- Diện tích đất trồng lúa: ..............................m2 

- Diện tích đất trồng hoa màu: ....................m2 

- Diện tích đất trồng cao su: ........................m2 

- Diện tích đất trồng các cây khác: ............ m2 

 

3. Các loại giống cao su 

TT Tên giống cao su 

Chất lượng 

(Tốt, TB, 

Xấu) 

Nguồn 

cung cấp 

Đất trồng 

(Tốt, TB, 

Xấu) 

Thời gian 

trồng 

Mật độ 

trồng 

(cây/ha) 

1       

2       

3       

4       

 

4. Các loại cây trồng xen 

TT 
Tên cây trồng xen trên 

đất trồng cao su 

Thời vụ 

trồng xen 

Trồng 

xen năm 

thứ mấy 

Đất trồng 

(Tốt, TB, 

Xấu) 

Lượng 

giống 

(mật độ) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

1       

2       

3       

4       

 

5. Chất giữ ẩm cho cây 

TT Loại chất giữa ẩm Thời gian bón 
Lượng bón 

(kg/ha) 
Cây trồng năm thứ … 

1     

2     

3     

4     
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6. Tình hình sử dụng phân bón 

TT 
Tên loại phân bón sử 

dụng cho cao su 

Diện tích bón 

(m2) 

Thời gian bón 

trong năm 

(tháng) 

Lượng bón 

(kg/ha) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

7. Các loại sâu bệnh hại 

TT Tên giống cao su Loại sâu, bệnh hại 
Thời gian gây 

hại trong năm 

Mức độ gây hại 

(Nhiều, TB, ít) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

8. Thuốc bảo vệ thực vật 

TT 
Tên thuốc bảo vệ 

thực vật 

Dùng để phòng, 

trừ Sâu (bệnh) 

Thời gian dùng thuốc 

để phòng, trừ 
Số lượng 

1     

2     

3     

4     

5     

 

9. Chi phí sản xuất 

TT Tên loại vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Giống .......................      

2 Giống .......................      

3 Giống .......................      

4 Giống .......................      

5 Phân bón ..................      

6 Phân bón ..................      

7 Phân bón ..................      

8 Phân bón ..................      

9 Phân bón ..................      

10 Chất giữ ẩm      

11 Làm đất      

12 Thuốc trừ cỏ      

13 Chi phí khác      

 

……………, ngày … tháng … năm 20… 

Người điều tra 
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PHỤ LỤC 4. MỘT SỐ CÂY TRỒNG XEN TRONG THÍ NGHIỆM  

I. Giống ngô lai C919 

1. Nguồn gốc giống 

Giống ngô lai C919 có nguồn gốc nhập nội từ Tập đoàn Monsanto, do Công ty 

Monsanto Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được Bộ NN&PTNT công nhận 

giống chính thức năm 2002.  

2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống 

C919 có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc từ 105 - 115 ngày; Phía 

Nam từ 95 - 100 ngày. Chiều cao cây trung bình 195-200 cm, chiều cao đóng bắp 90-

95 cm, bộ lá gọn; Chiều dài bắp 16 - 18 cm, đường kính bắp 4,5 cm, có 14-16 hàng 

hạt, tỷ lệ hạt/bắp > 78%, lá bi bao kín đầu bắp, hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng cam. 

Khối lượng 1000 hạt 290 - 300 gr. Năng suất trung bình đạt 80 - 120 tạ/ha, tiềm năng 

năng suất 130 - 140 tạ/ha. Chịu hạn, chịu úng, chống đổ tốt. Chống chịu bệnh rỉ sắt, 

đốm nâu, đốm và đốm lá nhỏ. Thích nghi rộng, trồng được trên nhiều loại chân đất 

khác nhau. Thời vụ trồng được trong mùa mưa và mùa khô (trồng được cả 3 vụ/năm). 

Trồng được ở mật độ cao. 

3. Quy trình kỹ thuật thâm canh 

Thời vụ:  

Trồng được trong mùa mưa và mùa khô (trồng được cả 3 vụ/năm) trên nhiều 

loại đất khác nhau. Tuy nhiên, cần gieo ngô sao cho giai đoạn trổ cờ, phun râu tránh 

rơi vào thời gian khô nóng nhất trong năm (tháng  2 - 3 dương lịch ở các tỉnh phía 

Nam, tháng 7 - 8 ở các tỉnh phía Bắc, tháng 6 - 7 ở các tỉnh miền Trung) 

  + Phía  Bắc: Vụ xuân 15/1 - 20/2; thu đông 15/7 - 15/8;  vụ đông 5/9 - 20/9 (nếu 

sau 20/9 phải tiến hành làm ngô bầu). 

+ Duyên hải miền Trung: vụ hè thu 20/3 - 20/4, vụ đông xuân 15/12 - 15/1. 

+ Phía  Nam: Vụ hè  thu 20/4 - 15/5; vụ thụ đông 20/8 - 10/9; vụ đông xuân 

20/11 - 15/12. 

Yêu  cầu đất đai: 

  Đất đồng đều bằng phẳng. Đất được cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại và đảm bảo 

ẩm độ đất lúc gieo khoảng 75 - 80%, lên luống nơi kém thoát nước. 

Mật độ:  

Khoảng cách 75 x 20 cm/cây. Vụ đông xuân các tỉnh phía 

Nam,  ngô  lai  C919  có  thể trồng với mật độ cao hơn để cho năng suất cao hơn. Mật 

độ trồng vụ đông xuân 70 x 18 cm. Gieo hạt sâu 4 - 5 cm, mỗi hốc 1 hạt.      

Phân bón: 

Lượng phân bón cho 1 ha: 10 tấn phân chuồng + 300 - 400 kg ure + 400 - 600 

kg lân super + 100 - 150 kg kali clorua hoặc bón: 10 tấn phân chuồng + 150 - 200 kg 

DAP + 200 - 300 kg ure + 100 - 150 kg kali clorua. 

Cách bón: 

Cách bón Cách 1 Cách 2 

Bón lót (trước khi gieo hạt) 
Toàn bộ phân chuồng, 

lân + 1/3 ure 

Toàn bộ phân chuồng, 

phân DAP 

Thúc lần 1 (6-7 lá) 15-20 ngày 

sau khi gieo 
1/3 ure + 1/2 kali 1/2 ure + 1/2 kali 

Thúc lần 2 (9-10 lá) 1/3 ure + 1/2 kali 1/2 ure + 1/2 kali 
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II. Giống lạc L14 

1. Nguồn gốc 

Giống lạc L14 được chọn lọc theo phương pháp chọn lọc quần thể từ dòng lạc 

QĐ5 từ tập đoàn lạc nhập nội của Trung Quốc. Giống được công nhận chính thức là 

giống TBKT theo Quyết định số 5310/BNN- KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2002. 

2. Đặc điểm 

- L14 cho năng suất cao và có nhiều đặc điểm nông học tốt. Giống thuộc dạng 

hình thực vật Spanish, thân đứng, tán gọn, chống đổ tốt, lá màu xanh đậm. 

- Thời gian sinh trưởng: 120 - 135 ngày (vụ xuân); 90 - 110 ngày (vụ thu và thu 

đông). 

- Chiều cao thân chính 30 - 50 cm, quả to, eo nông, có gân quả nông, vỏ lụa 

màu hồng, khối lượng 100 quả 155 - 165 g, khối lượng 100 hạt 60 - 65 g, tỷ lệ 

nhân/quả 72 - 75%. 

-  Năng suất 45 - 60 tạ/ha. 

- Chống chịu sâu bệnh: kháng bệnh lá (Đốm nâu, đốm đen, rỉ sắt...) khá cao, 

kháng bệnh chết ẻo (héo xanh vi khuẩn) khá. Chịu thâm canh cho năng suất cao. 

3. Kỹ thuật canh tác 

- Đất trồng: L14 có thể trồng trên đất đồi, đất ruộng, đất bãi ven sông,ven biển 

có thành phần cơ giới thích hợp là cát pha, thịt nhẹ dễ thoát nước. 

- Làm đất: Cày sâu, bừa nhỏ tơi xốp và nhặt sạch cỏ dại trước khi rạch hàng. 

- Chọn giống: Trước khi gieo trồng phải thử lại sức nảy mầm. Giống đạt tiêu 

chuẩn tốt phải đạt sức nảy mầm trên 85%. 

- Thời vụ gieo: 

+ Các tỉnh phía Bắc: 5/01 - 30/03 (Vụ xuân); 30/06 - 15/07 (vụ thu); 25/08 -

10/09 (vụ thu đông) 

+ Duyên hải miền trung: 01/12 - 30/01 (Vụ xuân); 01/04 - 01/05 (vụ thu); 15/07 

- 15/08 (vụ thu đông). 

- Phân bón và cách bón: 

Đạm ure:  50-60 kg/ha 

Lân super:  400-450 kg/ha 

Kali:   100-120 kg/ha 

Vôi bột:  400-500 kg/ha 

Phân chuồng:  5-10 tấn/ha 

Vôi bột bón lót 1/2 trước khi rạch hàng, 1/2 còn lại bón vào lúc vun gốc. Toàn 

bộ lượng phân hóa học được trộn đều và bón vào hàng đã rạch sẵn (hàng rạch sâu 10-

15 cm), phân chuồng bón sau cùng. Sau khi bón phân lấp đất dày 2-3 cm để hạt gieo 

không bị tiếp xúc vào phân. 

- Kích thước luống: 

+ Đất ruộng dễ bị ngập úng hoặc có thể chủ động tưới khi hạn cần lên luống 

rộng 80-85 cm (cả rãnh), luống cao 20-25 cm, đảm bảo mặt luống rộng 50-55cm được 

chia thành 2 hàng dọc theo chiều dài luống. 

+ Đất bãi ven sông có thể gieo thành từng băng hoặc lên luống rộng 1,3 m (cả 

rãnh), luống cao 15-20 cm, đảm bảo mặt luống rộng 1,0 m được chia thành 4 hàng dọc 

theo chiều dài luống. 

+ Đất đồi trồng theo đường đồng mức để tránh rửa trôi đất , kích thứơc luống 

tương tự như đất bãi. 
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+ Nếu che phủ ni lông, kích thức luống và mật độ gieo phải tuân thủ theo quy 

trình hướng dẫn nếu không sẽ không phù hợp với kích cỡ ni lông đã sản xuất. Thường 

ni lông hiện nay chúng tôi khuyến cáo và thấy thuận lợi trong thao tác và đạt hiệu quả 

sản xuất cao là sử dụng loại ni lông có đường kính ống rộng 60 cm cho mặt luống rộng 

1m và đường kính ống 35 cm cho mặt luống rộng 50-55 cm. độ dày ni lông từ 0,007- 

0,01 mm (Đảm bảo 1 kg ni lông có thể che phủ được 100 m2). 

- Lượng giống cần cho 1 ha: Nếu hạt có tỷ lệ nảy mầm đạt trên 85% thì lượng 

giống cần 220 kg/ha (giống vụ xuân) và 170 kg (giống vụ thu hoặc thu đông). 

- Mật độ và khoảng cách gieo: Khoảng cách hàng cách hàng 25 cm, hốc cách 

hốc 10 cm gieo 1 hạt/hốc, hoặc hốc cách hốc 20 cm gieo 2 hạt/hốc, đảm bảo mật độ 

35-40 cây/m2. Khi gieo hạt phải đủ ẩm, hạt được phủ sâu 3-5 cm 

- Chăm sóc: 

+ Xới phá váng khi cây có 2-3 lá thật (sau mọc 10-12 ngày). Xới cỏ lần 2 khi 

cây có 7-8 lá thật, xới sâu 5-6 cm sát gốc, không vun gốc. Xới cỏ lần 3 kết hợp vun 

gốc sau khi hoa rộ 7-10 ngày. 

+ Tưới nước: Nếu thời tiết khô hạn phải tưới vào 2 thời kỳ chính, trước khi hoa 

(cây có 7-8 lá) và thời kỳ làm quả. Tưới vào rãnh ngập 2/3 luống, để nước ngấm đều 

rồi tháo cạn. 

- Phòng trừ sâu: bằng Sumidicin 0,2%. Dùng Daconil, Anvil, Bayleton 0.1-

0,3% hoặc zinhep 0,2%, Boocđô phun lần 1 sau gieo 50-60 ngày, lần 2 cách lần một 

15-20 ngày để ngăn ngừa bệnh lá làm rụng lá sớm. 

- Thu hoạch và bảo quản: Thu hoạch khi cây có trên 7 quả già. Sau khi nhổ, vặt 

quả, rửa sạch, phơi dưới nắng nhẹ đến khi vỏ lụa tróc ra là được. Phơi và bảo quản lạc 

giống: phải phơi trên nong nia, cót, sân đất (không phơi trực tiếp trên sân gạch, xi 

măng). Sau khi phơi phải để nguội sau đó cho vào bao ni lông hoặc chum vại đậy kín 

để nơi khô mát. 

4. Hướng sử dụng và yêu câu kỹ thuật 

Mùa vụ: có thể gieo trồng ở tất cả các vụ lạc trong trong năm. 

Vùng đất gieo trồng: L14 có thể trồng trên đất ruộng, đất bãi ven sông, ven 

biển, gò đồi. Đất có thành phần cơ giới thích hợp là thịt nhẹ dễ thoát nước. 

Lưu ý: L14 là giống lạc có khả năng thích ứng rộng, cho năng suất cao ở các 

vùng sinh thái. Tuy nhiên, nên bố trí trồng ở chân đất tốt và chủ động tưới tiêu để đạt 

năng suất cao nhất. 

III. Giống dưa hấu (Rado 311 ruột đỏ) 

1. Chuẩn bị dụng cụ trồng, đất trồng và hạt giống 

Đất trồng 
Dưa hấu ưa phát triển ở các loại đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Nơi đặt 

chậu ươm cây mầm cần có ánh sáng và không được đọng nước bên dưới. Bạn có thể 

mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ 

trấu, xơ dừa, than bùn, mùn hữu cơ… Nên bón lót với vôi rồi phơi ải từ 7 - 10 ngày 

trước trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất. 

Hạt giống 
Dưa hấu có nhiều giống khác nhau như trái tròn, trái dài, trái nhỏ, trái lớn; vỏ 

trái xanh đậm, xanh nhạt, vàng, sọc hoa văn; thịt quả có màu đỏ tươi, đỏ đậm, màu 

vàng, màu cam; có giống không hạt và giống có hạt… Bạn có thể lựa chọn giống tùy 

thuộc vào sở thích và điều kiện. 
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Hạt giống dưa hấu bạn nên tìm mua loại giống cao sản ở các cửa hàng bán đồ 

nông sản uy tín. 

2. Trồng dưa hấu 
Phơi hạt giống dưa ngoài nắng nhẹ vài giờ, rồi ngâm hột trong nước ấm pha tỉ 

lệ 2 sôi + 3 lạnh khoảng 2 - 3 giờ. Rửa sạch nhớt, dùng vải gói hạt đem vùi trong tro 

trấu hoặc rơm rạ, nơi có ánh nắng đầy đủ, tưới nước giữ ẩm thường xuyên, sau 36 - 48 

giờ hạt sẽ nhú mầm. 

Hạt gieo trực tiếp vào chậu trồng hoặc bầu đất. Tuy nhiên, tốt hơn là ươm hạt 

giống trong ly nhỏ, sau 7 - 10 ngày chuyển cây con vào chậu trồng, cây sẽ khỏe và 

sinh trưởng mạnh. 

Khi chuyển cây con từ bầu ươm ra ngoài trồng, cần phải nhẹ nhàng để tránh 

làm tổn thương bộ rễ. Đào hốc sâu 5 - 7cm, rộng 10cm, bón phân lót, đất mịn, lớp tro 

trấu và trồng cây non. 

Khoảng 10 ngày đầu tiên, che nắng cho cây con và tưới nước bằng vòi phun 

nhẹ vào sáng sớm hoặc chiều mát. 

3. Chăm sóc 
Khoảng 2 tuần sau khi trồng, do bộ rễ còn nhỏ, bạn cần tưới nước đều khắp mặt 

đất trồng dưa bằng vòi hoa sen. Dưa hấu cần tưới nước 2 lần/ngày. 

Khoảng 25 ngày sau khi trồng cây, tiến hành bón lót đợt 1 bằng phân hữu cơ, 

phân dê, phân bò, phân trùn quế. Đợt tiếp theo bón sau đó 25 ngày. Mỗi đợt bón phân 

kết hợp nhổ cỏ và vun xới cho cây. 

Sau khi gieo trồng khoảng 1 tháng, dưa hấu sẽ leo giàn, có thể dùng lưới để 

giúp cây leo lên. 

Khi dưa bò có lóng, dùng đất lấp 2 mắt dưa để rễ hấp thu nhanh các chất dinh 

dưỡng. Làm giá đỡ cho dây dưa leo, khi dưa leo đến đâu nên ghim giữ cây đến đó, 

tránh để cây bị lung lay do gió hoặc do quá trình chăm sóc sẽ dễ nhiễm các bệnh lỡ cổ 

rễ, chạy dây. 

Tỉa nhánh: Trên mỗi dây dưa chỉ để 1 dây chính và 2 dây chèo. Tỉa bỏ sớm các 

dây nhánh khác. 

Thụ phấn: Khi cây vươn dài khoảng 60 - 90 cm thì bắt đầu trổ hoa. Dùng hoa 

đực úp vào nuốm của hoa cái để bảo đảm chắc chắn cho sự thụ phấn. Vì trái rất nặng 

nên khi trái đạt đường kính khoảng 10 cm, bạn nên làm giá đỡ để tránh gãy cành. 

4. Thu hoạch 
Vòng đời của dưa hấu từ khi trồng đến khi quả chính thu hoạch là 60 - 70 ngày 

tùy loại giống. Chọn những quả to, già nhất thu hoạch trước. Trong quá trình quả phát 

triển thỉnh thoảng trở bề để quả đẹp và màu vỏ quả xanh đều. 
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PHỤ LỤC 5. QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CAO SU PHÁT TRIỂN  

BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

1. Về cơ cấu bộ giống: Khuyến cáo chọn các dòng vô tính có khả năng kháng gió và 

chịu rét tốt như: RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, RRIC 121, GT 1, IAN 873, VNg 

77-4. Tăng tỷ lệ sử dụng giống chịu rét tốt IAN 873 và VNg 77-4 trên địa bàn huyện 

Minh Hóa. Việc mua bán cây giống cao su phải có nguồn gốc rõ ràng về giống và chất 

lượng kèm theo kiểm định công nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Về thời vụ trồng: Có thể trồng mới trong 2 vụ: từ 1-9 đến 15-10 (đối với stum trần, 

stum bầu hoặc cây bầu) và từ 1-2 đến 15-3 (đối với stum bầu hoặc cây bầu). 

3. Hướng trồng: Đối với đất bằng: trồng theo hướng gió chính vào mùa mưa bão, chủ 

yếu theo hướng đông - tây hoặc theo hướng gió chính của tiểu vùng. Đối với đất dốc: 

Trồng theo đường đồng mức. 

4. Hướng mắt ghép: Theo hướng tây nam (hướng gió tác động chủ yếu sau khi trồng) 

5. Kích thước hố trồng: Dài x rộng x sâu tương ứng là: 60 x 60 x 70cm đến 70 x 70 x 

80cm. Nơi trồng theo đường đồng mức: tâm hố đào cách taluy âm tối thiểu 1,0m. 

6. Mật độ trồng: Trên đất bằng (dưới 5 độ) và đất ngập úng: với mật độ 555 cây/ha 

(khoảng cách 6 x 3m) đến 606 cây/ha (khoảng cách 5,5 x 3m). Trên đất dốc (> 5độ): 

với mật độ  666 cây/ha (khoảng cách 6 x 2,5m). 

7. Phương thức trồng: Tùy điều kiện cụ thể để có thể trồng bằng stum trần (rễ cọc dài 

tối thiểu 50-60cm); stum bầu có 2-3 tầng lá ổn định, hay trồng bầu (cắt ngọn hoặc bầu 

có tầng lá). Mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất. Đối với vùng đất dốc thì mí dưới mắt 

ghép ngang với mặt trên của taluy âm. 

8. Đai chắn gió bão: Đai chắn gió bão có thể bằng gò đồi tự nhiên theo địa hình, địa 

mạo (nếu có); hoặc 

Đai rừng chắn gió bão bằng cây trồng, rộng 10-12 m, theo hướng vuông gốc với 

hướng hàng cây cao su (vuông góc với hướng gió chính) và được hình thành trước lúc 

hoặc đồng thời khi trồng mới cây cao su, có thể: bằng cây rừng tự nhiên xung quanh 

(nếu có); hoặc bằng chính cây cao su (nên chọn GT 1) khoảng cách 2 x 2m đến 2,5 x 

2,5 m đến 3 x 2,5 m, bấm đọt các hàng thành 3 cấp độ để tạo thành 3 tầng cao thấp 

khác nhau. Có thể thực hiện hệ thống cọc chằng liên kết giữa các cây tạo thành khối 

liên kết ở khu vực đai rừng chắn gió bão. Đứng đầu hàng cây cao su trong vườn có thể 

trồng 3-5 cây giống GT 1. Các đai rừng chắn gió bão cách nhau khoảng 30-40 lần 

chiều cao đai rừng. 
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9. Trồng xen trong thời gian kiến thiết cơ bản: Trong thời gian kiến thiết cơ bản nên 

trồng xen các loại cây họ đậu, dưa, ngô, khoai lang, khoai môn, kê gừng (đối với đất 

bằng) để tăng hiệu quả kinh tế, cây đậu Kusdu hoặc cây lạc dại (đối với đất dốc) để tạo 

thảm phủ chống xói mòn. Không nên trồng sắn và các cây trồng có thể gây nhiễm 

nấm, sâu bệnh đối với cây cao su. 

10. Tạo tán, tỉa cành: 

- Tạo tán cây cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản: Cắt chồi thực sinh, chồi 

ngang: Sau khi trồng phải cắt chồi thực sinh và chồi ngang kịp thời để chồi ghép phát 

triển tốt. Tạo tán ở độ cao từ 2,2-2,5 m: Vào năm thứ 2, khi cây đủ độ cao từ 2,2-2,5 

m, tiến hành cắt ngọn (vị trí cắt nằm ở tầng lá trên cùng; và chừa lại 3 cành ở đỉnh đã 

cắt) để tạo tán; khoảng cách giữa các chồi tối thiểu từ 15 cm và được phân bố đều các 

phía để tán lá mới cân đối, hạn chế gãy cành, gãy tán do gió. Chỉ tiến hành khi tầng lá 

trên cùng đã ổn định, không cắt ngọn tạo tán vào mùa đông. 

- Tỉa cành, nhánh, hạ thấp tán vườn cao su kinh doanh: Trong quá trình kinh 

doanh, thực hiện tỉa cành, nhánh để tạo hình cân đối và hạ thấp tán vườn cây cao su để 

phòng chống gió bão. 

11. Về khai thác mủ cây cao su: 

Chỉ tiến hành khai thác khi có 70 % số cây trong vườn đạt 2 chỉ tiêu khai thác: 

Về độ dày vỏ đạt 6mm và bề vòng thân cây ghép đo ở độ cao 1m cách mặt đất đạt 

50cm. Phương pháp cạo: Nên cạo mủ theo phương pháp S/2 d/3 (cạo nửa vòng thân 

cây, 3 ngày cạo 1 lần).  

Thời vụ cạo mủ: Mở miệng cạo vào tháng 3-4 và tháng 10-11 trong năm. Nghỉ 

cạo khi cao su bắt đầu rụng lá vào tháng 1-2 cho đến khi bắt đầu có lá nhú chân chim.  

12. Các quy định về đất trồng, quy trình kỹ thuật về chăm sóc, bón phân, phòng 

trừ sâu bệnh và các quy trình, quy định khác: 

Các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đất trồng cây cao su: được thực 

hiện theo đúng Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp. 

Các quy trình kỹ thuật về chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và các quy 

trình, quy định khác: được thực hiện theo quy trình kỹ thuật được quy định tại “Quy 

trình kỹ thuật cây cao su” do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ban hành năm 

2012 và hướng dẫn của và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có quan 

tâm: tăng cường tủ gốc cho cây trong thời gian 2-3 năm sau khi trồng bằng rơm rạ, cỏ, lá 

hoặc bằng màng PE; tăng cường công tác ép xanh và các hố tích mùn giữ ẩm; thực hiện 

thâm canh, bón phân và chế độ dinh dưỡng bảo đảm cho cây sinh trưởng và phát triển 

khỏe mạnh; kết hợp bón hài hòa giữa phân hữu cơ và phân vô cơ; đối với phân vô cơ: 

nên giảm lượng đạm, tăng lượng lân và kali để giúp cây chắc khỏe, tăng sức đề kháng. 
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PHỤ LỤC 6. CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG    

1. Đánh giá hiện trạng sản xuất cao su nông hộ tại tỉnh Quảng Bình. Tạp chí 

Khoa học - Đại học Huế, tập 126, số 3D, 2017, trang 5 - 17. 

2. Đánh giá khả năng kháng nấm Corynespora gây bệnh rụng lá trên một số 

giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo. Tạp chí Bảo vệ thực vật số 4/2017. 

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến độ ẩm, một số vi sinh 

vật đất và sinh trưởng, phát triển của cây cao su kiến thiết cơ bản tại Quảng Bình. Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20, kỳ 2, tháng 10/2017. 

4. Khảo sát tình hình bệnh rụng lá [Corynespora cassiicola (Berk. & Curt)] wei 

và đánh giá khả năng kháng bệnh của một số giống cao su ở Quảng Bình trong điều 

kiện in vivo. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21, kỳ 1, tháng 11/2017. 

5. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến vi sinh vật đất và sinh trưởng, phát triển 

của giống cao su RRIM 600 trên đất đỏ vàng tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn số 21, kỳ 2, tháng 11/2017. 

 6. Phân lập nấm rụng lá Corynespora và đánh giá khả năng kháng bệnh của một 

số giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế, Tập 2 (1) - 2017. 
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