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MỞ ĐẦU  

    

1. Đặt vấn đề 

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. 

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), 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). 

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). 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 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. 

- 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.  



 
 

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 

1.1.1.2. Vai trò của cao su tiểu điền 

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

1.1.3. Vai trò của chất giữ ẩm đối với cây trồng 

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 

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

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

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 

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

1.2.2.3. Tình hình sản xuất cao su ở Quảng Bình 

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 

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

1.2.4. Tình hình sử dụng chất giữ ẩm 

1.2.4.1. Tình hình sáng chế chất giữ ẩm trên thế giới 

1.2.4.2. Các chất giữ ẩm được sử dụng tại Việt Nam 

1.2.5. Tình hình nấm Corynespora cassiicola gây bệnh rụng lá trên cây cao su 

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  

1.3.1.2. Kết quả nghiên cứu về chất giữ ẩm  

1.3.1.3. Kết quả nghiên cứu về nấm Corynespora cassiicola 

1.3.2. Tại Việt Nam 

1.3.2.1. Kết quả nghiên cứu về cây trồng xen giai đoạn kiến thiết cơ bản 

1.3.2.2. Kết quả nghiên cứu về chất giữ ẩm 

1.3.2.3. Kết quả nghiên cứu về nấm Corynespora cassiicola 

 



 
 

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). Hai thị 

trấn được chọn làm điểm nghiên cứu là thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) và thị 

trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy).  

- Phương pháp thu thập thông tin: Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp. 

- Các chỉ tiêu điều tra: Cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quy mô và chất 

lượng vườn cây cao su; Tình hình trồng xen và sử dụng chất giữ ẩm 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 của các giống.  

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) 

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. 

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. 

2.3.2.3. 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). 

- 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. 

- 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); chiều cao cây (cm); 

số tầng lá (tầng). 

- 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 

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.  

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  

+ 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. 

+ 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).  

- 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.  

+ Độ ẩm của đất (w) được tính bằng phần trăm (%) theo công thức của Head (2012). 

W= 
m1-m0

 m0-m
 x100 

- 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: theo TCVN 4884 : 2005; Xạ khuẩn: theo TCVN 4884 : 2005 

- Chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây cao su: Chu vi thân (cm); chiều cao cây 

(cm); độ dày vỏ nguyên sinh (mm). 

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 

Nấm gây bệnh rụng lá cao su Corynespora cassiicola được phân lập từ mẫu lá cao su 

RRIM 600, RRIV 4 và GT 1 bị nhiễm bệnh ở Bố Trạch và Lệ Thủy. 

Lá cao su RRIM 600, RRIV 4 và GT 1 thời kỳ KTCB (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).  

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 

Chỉ số tích lũy bệnh theo thời gian (AUDPC - Area Under Disease Progress Curve) 

(Campell và Maddem, 1990). 
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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. 

Phương pháp lây bệnh nhân tạo trên lá cao su (RRIM 600, RRIV 4 và GT 1): Theo 

phương pháp của (Burgess và cs, 2008).  

Lây bệnh nhân tạo bằng áp thạch nấm Corynespora 

Khử trùng, vô trùng tất cả các dụng cụ, dùng dao cấy cắt những miếng thạch nhỏ 

(4 cm2) trên đĩa pestri chứa nấm bệnh đã làm thuần áp vào vết thương, sau đó theo dõi 

hàng ngày. 

Lây bệnh nhân tạo bằng bào tử nấm Corynespora cassiicola 

Hấp vô trùng tất cả các dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm, dùng nước cất vô trùng cho 

vào đĩa nấm để thu dung dịch bào tử gốc, 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.   

Chỉ tiêu theo dõi: Tỉ 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). 

Tỷ lệ bệnh (%):  

TLB (%)  = 
Số vết bệnh theo dõi 

x 100 
∑ số vết bệnh lây nhiễm 

 

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.  



 
 

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 

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.  

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. 

Về năng suất cao su tiểu điền (Bảng 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. 



 
 

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 

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). 

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.  

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.  

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&PT 

Quảng Bình, 2013). 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).  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. 

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.  

3.1.3. Tình hình trồng xen và sử dụng chất giữ ẩm ở thời kỳ kiến thiết cơ bản 

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 

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. 

Bón chất giữ ẩm, 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 

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 ĐVT 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 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), 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) 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).  

3.1.5. Tình hình quản lý bệnh hại trên vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 

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 

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). 

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%).  

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.  



 
 

Thuốc bảo vệ thực vật 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).  

Thuốc trừ cỏ được sử dụng trên vườn cao su KTCB, 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).  

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 

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). 



 
 

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). 

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.  

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. 

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 

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). 



 
 

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). 

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).   

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 

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), đối với đất đỏ vàng phát triển trên đá biến 

chất, có tầng đất trung bình, thành phần cơ giới nặng.  

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%.  

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.  

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.  

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.  

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 

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).  

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. 

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) 

3.2.3. Năng suất và hiệu quả kinh tế của các cây trồng xen 

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). 

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.  

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 

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 

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 ĐC.  

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.  

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.  

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). 

Tóm lại, tăng tỷ lệ chất giữ ẩm trong đất đã làm tăng trưởng vanh thân, chiều cao cây, độ dày vỏ 

nguyên sinh và độ ẩm 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. 

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 



 
 

3.3.2. Ảnh hưởng của chất giữ ẩm PMAS-1 đến một số vi sinh vật đất  

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 

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.  

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 

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). 

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.  

3.4.2. Kết quả thu thập và phân lập mẫu nấm gây bệnh rụng lá Corynespora 

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.   



 
 

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  

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 

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 

* 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 

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 



 
 

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 

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 

*  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 

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 

 

 



 
 
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 

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 

* 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 

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 

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 từ bảng 3.16 đến bảng 3.27 cho thấy giống cao su 

RRIM 600 có mức độ nhiễm bệnh thấp hơn so với hai giống GT 1 và RRIV 4.  



 
 
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 2m đến 2,5 x 2,5m đến 3 x 2,5m, 

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. 

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.  



 
 

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 

 1, Khuyến cáo mô hình trồng xen dưa hấu và lạc trên các vườn cao su kiến thiết cơ bản 

tại Quảng Bình. 

 2, 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. 

 3, 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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INTRODUCTION 

 

1. Introducing 

Rubber tree (Heave brasiliensis Muel. Arg) belongs to genus of Euphobiaceae 

which is a mutiple purpose crop and plays an important role in economic, ecological 

environment protection and security aspects. In Viet Nam, rubber tree is a major 

industrial crop which is curently one of ten main exported comodities of Vietnam. 

Arcording to Vietnam Rubber Group (2015), the area growing rubber tree of our 

country is increasing in which reaching 412,000 ha in 2000 and 981,000 ha in 2015. 

The growing area is double in comparison with the year of 2000. Viet Nam is the top 

of the world in yeild (1,695 kg/ha) and the fifth in total production (1,017,000 tons) 

and the forth in exporting (1.14 million tons) (ANRPC, 2015). 

Quang Binh has large area growing rubber tree and suitable soil, weather 

which are suitable for growth and development of rubber tree. In 2016, total area 

growing rubber tree is 15,280 ha which distribute mostly in Bo Trach, Le Thuy, 

Tuyen Hoa, Minh Hoa districts… (Quang Binh statistics, 2016). The development of 

rubber tree of household in Quang Bình has been contributed oriental implement 

shifting in  crops and mechanism of rural agriculture economic. However, rubber tree 

was developed rapid in quantity but not in good quality. Most area growing rubber 

tree were scattered, spontaneous development, lack of planning and technical 

application. Moreover, lack of supporting finance for households and a lot of 

dificulties about storms, flooding, drought and climate change, pest, diseases are 

main constrans in developing rubber tree in Quang Binh  

Based on these matters, we conducted the research: Study on technical 

method improving rubber production process at household level in Quang Binh. 

2. Objectives 

2.1. General objectives 

Based on analysing and evaluating the status of rubber production at household 

level in Quang Binh to find out the potential, advantages and constrains in developing 

rubber tree at household level and to apply techniques in order to improve the rubber 

production process at household level in the future.  

2.2. Specific objectives 

- Evaluating the status of rubber cultivation at household level in Quang Binh.  

- Finding out the intercropping treatment for rubber tree at basic phase which 

are suitable for ecological condition of Quang Binh.  

- Identifying the treatment of PMAS-1 superabsorbent polymer application for 

for rubber tree at basic phase in Quang Binh.  

- Surveying the leaf fall disease Corynespora tof rubber tree and evaluating the 

resistance ability of some rubber cultivars in vivo condition.  

- Building up the process of rubber tree production at household level which is 

suitable for ecological condition of Quang Binh in the future.  



 

 

2 

 

3. Scientific and pratical significance  

3.1. Scientific significance 

- Making the basic science to study each technique application for rubber tree 

at basic phase.  

- Making the basic science to propose application of some techniques to 

develop rubber tree of báic phase at household level.  

- Making the basic science to build up the rubber tree production process at basic 

phase in Quang Binh.  

3.2. Pratical significance 

- Defining the treatment of intercropping for rubber tree at basic phase which 

bring the economic eficiency and to make the rubber tree growing and developing 

well.  

- Defining the sutaible  treatment application of superabsorbent polymer for 

rubber tree at basic phase. 

- Defining some rubber tree resistance to leaf fall disease Corynespora. 

- Proposing the technical solutions for developing rubber tree of household at 

basic phase sustainably in the futture.  

4. Frame work of thesis 

The thesis focused on studying the intercropping crops (Water melon, corn, 

groundnut), application dose of PMAS-1 superabsorbent polymer (0g, 10g, 20g and 

30g) and defining some rubber tree resistance to leaf fall disease Corynespora at phase 

basic and supporting the control management of leaf fall disease Corynespora in 

Quang Binh. 

The experiments of intercropping, dose application  of superabsorbent 

polymer have been set up and done in Bo Trach and Le Thuy district, Quang Binh 

in 2014 and 2015. 

Isolation and identifying the resistant rubber tree cultivars to leaf fall disease 

Corynespora have bên set up and dome at Faculty of Agronomy, Hue university of 

Agriculture and Forestry in 2016. 

5. Novel contribution of thesis  

Identifying suitable the treatment for intercropping with rubber tree at basic 

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

development of rubber tree.  

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

20g/tree. 

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

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

artificial inoculum.  
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CHAPTER 1 

OVERVIEW OF THE STUDY 

 

1.1. Scientific basic overview of studied matters  

1.1.1. Concept and role of rubber tree at household level  

1.1.1.1. Concept of rubber tree at household level  

1.1.1.2. Rubber tree at household level  

1.1.2. Role of intercropping fro rubber tree  

1.1.3. Role of superabsorbent polymer for crop  
1.2. Pratical basic overview of studied matters 

1.2.1. Overview of rubber tree at household level  

1.2.1.1. Status of rubber tree development at household level in the world  

1.2.1.2. . Status of rubber tree development at household level in Viet Nam  

1.2.1.3. . Status of rubber tree development at household level in Quang Binh 

1.2.2. Situation of production, consumption of rubber in the world, Vietnam and 

Quang Binh  

1.2.2.1. Situation of production, consumption of rubber in the world 

1.2.2.2. Situation of production, consumption of rubber in Vietnam  

1.2.2.3. Situation of production, consumption of rubber in Quang Binh  

1.2.3. Situation of intercropping with rubber tree at basic phase  

1.2.3.1. Models of intercropping in the world  

1.2.3.2. Models of intercropping in Vietnam 

1.2.4. Situation of superabsorbent polymer application for crop  

1.2.4.1. Situation of creation of superabsorbent polymer in the world  

1.2.4.2. Kinds of superabsorbent polymer application in Vietnam  

1.2.5. Situation of leaf fall disease of rubber tree Corynespora cassiicola  

1.3. Overview of matter related to thesis  

1.3.1. In the world 

1.3.1.1. Studied results of intercropping for rubber tree at basic phase  

1.3.1.2. Studied results of superabsorbent polymer  

1.3.1.3. Studied results of leaf fall disease Corynespora cassiicola 

1.3.2. In Vietnam 

1.3.2.1. Studied results of intercropping for rubber tree at basic phase  

1.3.2.2. Studied results of superabsorbent polymer  

1.3.2.3. Studied results of leaf fall disease Corynespora cassiicola 
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CHAPTER 2 

OBJECT, CONTENT AND METHODOLOGY  

 

2.1. Frame of work, studied object  

2.1.1. Frame of studied work 

- Site of conducting research: Area growing rubber tree in Bo Trach and Le 

Thuy Distric, Quang Binh.  

- Time conducting the research: From 2013 to 2016. 

2.1.2. Studied object 

Orchad of rubber tree at household level in in Bo Trach and Le Thuy Distric, 

Quang Binh; Rubber cultivars of RRIM 600, RRIV 4 and GT 1; Intercropping crops: 

Water melon, corn, groundnut; cây trồng xen: Dưa hấu, ngô, lạc; Superabsorbent 

polymer: PMAS-1; Soil at site of conductiong experiment:  acrisols growing rubber 

tree (IIa, IIb); Leaf fall disease of Corynespora cassiicola. 

2.2. Studied contents 

Content 1: Evaluating the status of rubber tree production at household level in 

Quang Binh.  

Content 2: Studying on interceropping crops for rubber tree at basic phase. 

 Content 3: Studying on effect of superabsorbent polymer on growth, 

development of rubber tree at basic phase. 

 Content 4: Surveying the situation of leaf fall disease Corynespora and 

evaluating the resistance of rubber cultivarss against leaf fall disease in Quang Binh 

at in vivo condition.   

2.3. Methodology 

2.3.1. Evaluating the status of rubber tree production at household level in 

Quang Binh  
- Time of study and collecting data from 2/2013 to 12/2015 in Quang Binh. 

- Site selecting: Two district of Bo Trach and Le Thuy have large area growing 

rubber tree (Accounting for 80% of total area growing rubber tree). Farm of Viet 

Trung (Bo Trach) and farm of le Ninh (Le Thuy) are selected.  

- Collecting primary and secondary data by  questionare. 

- Criteria collecting: Rubber tree cultivars growing in Quang Binh; Scale and 

quality of rubber orchad; Situation of growing intercropping crops and superabsorbent 

polymer application at basic phase of rubber tree; Application of fertilisers and 

economic efficiency of rubber cultivars.  

2.3.2. Studying on interceropping crops for rubber tree at basic phase  

2.3.2.1. Materials 

RRIM 600 rubber tree cultivar (2 year old).  

Intercropping crops: Water melon (Rado 311 cultivar), Corn (C919 cultivar) 

and groundnut (L14 cultivar) 

2.3.2.2. Site and time of studying 

- The experiment was conducted at Viet Trung Farm (Bo Trach District) and 

Le Ninh Farm (Le Thuy District), Quảng Binh.  

- Time of conducting experiment from 2/2014 to 12/2015. 
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- The intercropping crops were sown in spring season.  

2.3.2.3. Treatment 

- The experiment has 4 treatments in which 3 intercropping crops  and 1 

control.  

Table 2.1. Intercropping crops of experiment 

Treatment Intercropping crops Code 

I Control ĐC 

II Water melon DH 

III Corn CN 

IV Groundnut CL 

- The experiment was set up in RCBD with 3 replications, area of each replication 

is 120 m2 and each treatment is 360 m2. 

2.3.2.3. Technical application at the experiment  

- The distance of rubber tree is 6 x 3 m and density is 555 tree/ha. 

- Each replication of intercropping crop grown 2 rows with 30 m in length. 

The distance of water melon is 0.3 - 0.5 m; area of intercopping accounts for 

70% with density of 14,000 water melon/ha);  

The distance of groundnut is 0.2 x 0.3 m; area of intercopping accounts for 70% 

with density of 116,667 groundnut/ha) and the space between groudnut and rubber 

tree is 1.0m 

 

The distance of corn is 0.4 x 0.4 m; area of intercopping accounts for 60% with 

density of 37.500 corn/ha) and the space between corn and rubber tree 1.5 m. 

 * Application dose of fertiliser for 1 ha of intercropping crop:  

- Application of fertiliser for rubber tree (arcording of technical process of Vietnam 

Rubber Group, 2012). 

- Water melon: 800 kg of lime + 5 tons of organic fertiliser + 400 kg N + 40 kg 

K2O 

- Groundnut: 600 kg of lime + 1 tons of organic fertiliser + 30 kg N + 140 kg K2O 

+ 60 kg P2O5 

- Corn: 0 kg of lime + 5 tons of organic fertiliser + 140 kg N + 70 kg K2O + 50 kg 

P2O5 

2.3.2.5. Criteria and method of colleting data  

- Collecting soil samples for analysing microorganism: 

Collecting the soil sample at 5 points on the bias on sunny day and at the depth 

of 20 - 30 cm. Taking 0.5 kg of soil sample in each point for mixing each other and 

then getting one representive soil sample of 0.5 kg for analysing. 

- Methodology in analysing the chemical and microbial characteristics: 

+ Chemical criteria of soil sample: pH (VN standard 5979 : 2007), OC (VN 

standard 4050 : 1985), total N (VN standard 6645 : 2000), total P2O5 (VN standard 

7374 : 2004), total K2O (VN standard 8660 : 2011).  

+ Microbial criteria: Total bacteria (VN standard 4884 : 2005); cellulose-

hydrolysing microrganisims (VN standard 6168 : 2002); Phosphate-solubilizing 
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microorganismVi sinh vật phân giải lân khó tan (VN standard 6167 : 1996); Fungi 

(VN standard 4884 : 2005); Actinomyces (VN standard 4884 : 2005). 

- Growth and development criteria: Diameter of trunk (cm); length of tree (cm); 

number of canopies (canopies). 

- All the criteria were collected from 12/2014 to 12/2015 

- Economic creteria: Benefit = Total onput - Total input 

2.3.3. Studying on effect of superabsorbent polymer on growth, development of 

rubber tree at basic phase 

2.3.3.1. Matterials 

- RRIM 600 rubber tree cultivar (3 year old) with density of 555 crops/ha. 

- PMAS-1 superabsorbent polymer made in Korea  

2.3.3.2. Methodology 

Table 2.2. Treatments of PMAS-1 superabsorbent polymer experiment  

Công thức Dose application of PMAS-1 (g/tree) 

 I Control 0  Control 

 II  10  

 III  20  

 IV  30  

+ The experiment was set up in RCBD with 3 replications, area of each 

replication is 30 trees. 

+ Site of experiment: Setting up at Viet Trung Farm (Bo Trach) and Le Ninh 

Farm (Le Thuy), Quang Binh, in acrisols and rubber tree at basic phase (3 year old). 

+ The experiment is conducted on 2/2014 and collecting data from 3/2014 to 

7/2015.  

+ Application of fertiliser for rubber tree arcording of technical process of Vietnam 

Rubber Group (2012). 

- Criteria of soil humidity: Arcording to VN stantard 5815 : 1994 

+ Collecting the soil sample at 5 points on the bias on sunny day and at the 

depth of 20 - 30 cm. 

+ Soil humidity (w) is caculated by (%) arcording to Head (2012). 

W= 
m1-m0

 m0-m
 x100 

+ Microbial criteria: Total bacteria (VN standard 4884 : 2005); cellulose-

hydrolysing microrganisims (VN standard 6168 : 2002); Phosphate-solubilizing 

microorganism (VN standard 6167 : 1996); Fungi (VN standard 4884 : 2005); 

Actinomyces (VN standard 4884 : 2005). 

- Growth and development criteria: Diameter of trunk (cm); length of tree (cm); 

thichness of trunk (mm). 
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2.3.4. Surveying the situation of leaf fall disease Corynespora and evaluating the 

resistance of rubber cultivarss against leaf fall disease in Quang Binh at in vivo 

condition  
2.3.4.1. Matterials 

Fungi Corynespora cassiicola caused leaf fall disease were isolated from 

rubber leaf with typical symptom of RRIM 600, RRIV 4 and GT 1 in Bo Trach và Le 

Thuy. 

Healthy rubber leaves of RRIM 600, RRIV 4 and GT 1 at basic phase (5 year 

old) in Bo Trach and Le Thuy. 

2.3.4.2. Methodolog 

Surveying the leaf fall disease Corynespora cassiicola in areas concentrated 

growing rubber tree and the survey is caried on periodic time of every 7 days/time 

(IRRI, 1996).  

Evaluating the disease by incidence (%), severity (%): 

AUDPC - Area Under Disease Progress Curve (Campell và Maddem, 1990). 

AUDPC:     

AUDPC =  
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Isolated fungi of Corynespora cassiicola from rubber leaf with typical 

symptom of RRIM 600, RRIV 4 and GT 1 in Bo Trach và Le Thuy. 

Method of artificial innoculum on detached leaves of RRIM 600, RRIV 4 and  

GT 1 arcording to Burgess et al (2008).  

Artificial innoculum by a piece of mycelium of (4 cm2) or spore of 

Corynespora cassiicola with the concentration of 105 spore/ml, using 5 µl/drop.   

Criteria: Incidence (%); Diameter of disease (mm) and AUDPC - Area Under 

Disease Progress Curve) (Campell và Maddem, 1990). 

2.4. Statistics  

All the data collected were analysed by Excel 2003, sorfware of Statistix 9.0, 

Statistix 10.0. 
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CHAPTER 3 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. Evaluating the status of rubber tree production of household in Quang Binh  

3.1.1. Rubber tree cultivars growing in Quang Binh till 2015 

Table 3.1. Rubber tree cultivars growing in Quan Binh till 2015 

No Cultivars Period 

Number of 

household (%) 

Yield 

(tons/ha) 

Source of 

cultivars Bo 

Trach 

N = 30 

Le 

Thuy 

N = 30 

Bo 

Trach 

N = 30 

Le 

Thuy 

N = 

30 

1 VM 515 

1993-

1997 

3.33 3.33 0.70 0.72 

Đong Nai, 

Binh Phuoc, 

Deparrtment of 

agriculture and 

rural 

development of 

Bo Trach and 

Le Thuy, 

private shops 

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 No name 
Total of 

all period 
10.00 13.33 0.69 0.70 

From relatives; 

buying from 

neighbours, 

sellers 

Source: Surveying data in 2015 

The data in table 3.1 shown that there are 3.33 - 6.67% of households planting these 

cultivars of GT 1, RRIV 4, PB 260, althought these cultivars have been recommended not to 

grow in Bo Trach and Le Thuy. Becaused these cultivars are susceptible pests and diseases. 

RRIM 600 cultivar has been mainly grown có tỷ (> 30%) in both Bo Trach and Le Thuy 

with the average yield quite high (0.94 - 0.96 tons/ha) is the cultivar recommended to plant 

in Quang Binh.  

Therefore, evaluating rubber tree cultivars during the perior is to compare and evaluate 

the suitable and economic of ecological condition in order to find out and plan to develop 

rubber tree of household in the future.   
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3.1.2. Scale and quality of rubber tree orchad at household in Quang Binh 

Table 3.2. Scale and quality of rubber tree orchad at household in Bo Trach and Le Thuy  

Perior 

Number of 

household 

(household) 

Criteria Bo Trach Le Thuy 

327 program 

(1993 - 1997) 
30 

Number of 

orchad/household 
1.70 ± 0.87 1.53 ± 0.78 

Area/orchad (ha) 1.23 ± 0.57 1.52 ± 0.76 

Number of exploited 

tree/orchad 

356.00 ± 

158.23 

508.00 ± 

227.80 

Uniform size of orchad Bad Average 

Project of 

agriculture 

diversity 

(2000 - 2006) 

26 

Number of 

orchad/household 
1.43 ± 0.62 1.40 ± 0.50 

Area/orchad (ha) 3.00 ± 0.73 4.00 ± 0.89 

Number of exploited 

tree/orchad 

555.00 ± 

213.62 

622.00 ± 

194.54 

Uniform size of orchad Good Good 

Program of rubber 

tree development 

for household 

(2007 - 2010) 

20 

Number of 

orchad/household 
1.10 ± 0.31 1.30 ± 0.46 

Area/orchad (ha) 1.48 ± 0.45 1.53 ± 0.47 

Number of exploited 

tree/orchad 

651.00 ± 

206.24 

672.00 ± 

217.66 

Uniform size of orchad Good Good 

Program of rubber 

tree development 

for household 

(2011 - 2015) 

12 

Number of 

orchad/household 
1.10 ± 0.30 1.27 ± 0.45 

Area/orchad (ha) 1.35 ± 0.42 1.52 ± 0.46 

Number of exploited 

tree/orchad 

644.00 ± 

193.30 

660.00 ± 

204.31 

Uniform size of orchad Good Good 

Note: The criteria (Good, average, bad) arcarding to Vietnam Standard (QCVN 01-

149:2014/BNNPTNT). 

In brief, during the perior of rubber tree development in Quang Bình shown the scale 

and quality of rubber tree in each perior are difference and depend on investment, taking 

care and the price in the market in each perior.  
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3.1.3. Kinds of intercropping crops and superabsorbent polymer applying for rubber tree 

at basic phase  Table 3.3. Kinds of intercropping crops and superabsorbent polymer 

applying for rubber tree at basic phase   

Criteria  
Bo Trach  

(%) 

Le Thuy  

(%)  

T-test  

(p) 

Number of household 

applying intercropping  

(%) 

Casava 13.33 20.00 0.16 

Water melon 36.67 10.00 0.03 

Corn 20.00 26.67 0.49 

Groundnut 20.00 36.67 0.17 

Other crops 10.00 6.67 0.57 

Number of household 

applying 

superabsorbent 

mopymer  

(%) 

Pmas-1 00.00 00.00 - 

Ams-1 00.00 00.00 - 

Bionet-Ps 00.00 00.00 - 

Other 00.00 00.00 - 

Note: In the same row T-test (p) < 0,05 significant difference 

In Bo Trach, number of households grow water melon as intercropping crop is 

highest (36.67%), rate of other intercropping crops (cassava , corn and other annual crops) is 

less than 20.00%. In Le Thuy, nember of households grow groundnut as intercropping is 

highest (36.67%), water and  annother ual crops is quite low (6.67 - 26.67%). With p < 0.05, 

thers is no significant difference between Bo Trach and Le Thuy. These shown that growing 

intercropping crops is spontaneous and not in plan.  

There is no household application of superabsorbent polymer in the survey.  

3.1.4. Fertiliser application for rubber tree at basic phase   

Table 3.4. Fertiliser application for rubber tree at basic phase 

Perior of 

application 
Criteria Unit Bố Trạch Lệ Thủy 

T-test 

(p) 

Fertiliser 

application for new 

growing 

Number of household 

applying organic 

fertiliser 

% 96.67 ± 0.18 100.00 ± 0.00 0.326 

Dose application kg/ha/year 
2200.00 ± 

251.89 

3700.00 ± 

234.89 
0.001 

Number of household 

applying 

Superphosphate 

% 56.67 ± 0.50 46.67 ± 0.51 0.083 

Dose application kg/ha/year 
338.33 ± 

38.69 
358.33 ± 43.71 0.001 

Fertiliser 

application for basic 

phase 

Number of household 

applying NPK (5:10:5) 
% 90.00 ± 0.30 93.33 ± 0.25 0.326 

Dose application kg/ha/year 
448.67 ± 

73.24 
508.33 ± 18.95 0.001 

Number of application time/year 2 2  

Application on Month 2 and 9 2 and 9  

Note: In the same row T-test (p) < 0,05 significant difference 
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In brief, all kinds of fertiliser dose application for rubber tree in new growing and basic 

phase are difference between 2 districts Bo Trach and Le Thuy with significance (p < 0.05).  

3.1.5. Management of pests and disease and application of pesticides for rubber tree at 

basic phase 

Table 3.5. Management of pests and diseases and application of pesticide for rubber tree at 

basic phase  

Criteria  
Bo 

Trach 

Le 

Thuy 

t-test 

(p) 

 

Number of orchad 

infected pests and 

diseases (%) 

 

Leaf fall Corynespora 6.67 3.33 0.573 

Hevea powdery mildew 50.00 46.67 0.801 

Pink disease fungus 3.33 6.67 0.573 

Anthracnose 30.00 26.67 0.787 

Disease of dried shoot & 

branch 

3.33 10.00 0.326 

Burned leaf disease 6.67 6.67 1.000 

Number of household 

application pesticides 

(%) 

No application 0.00 0.00 - 

Herbicide 100.00 100.00 - 

Fungicide 100.00 100.00 - 

 

Rate of fungicides 

application (%) 

 

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 

No name 6.67 3.33 0.573 

Rate of herbicide 

application (%) 

Paraquat 6.67 20.00 0.043 

Glyphosate 83.33 70.00 0.161 

Không nhớ tên 10.00 10.00 1.000 

Note: In the same row T-test (p) < 0,05 significant difference 

In brief, the active ingredient are Carbendazim và Metalaxy + Mancozeb in 

fungicides and Paraquat in herbicides are significant difference between Bo Trach and 

Le Thuy.  
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3.1.6. Economic efficiency after 8 year of basic phase and 1 year of exploitation 

Table 3.6. Economic efficiency after 9-year growing (8 year of basic phase and 1 year of 

exploitation) 

   Bo Trach Le Thuy 

No Hạng mục Unit Quantity 

Unit 

price 

Total 

price 
Quantity 

Unit 

price 

Total 

price 

1000 

(VND/ha) 

1000 

(VND/ha) 

I 

Reclaiming Tutwork 20 150 3000 20 150 3000 

Digging a pit Tutwork 12 150 1800 12 150 1800 

Fertiliser application 

& backfill 

Tutwork 5 150 

750 

5 150 

750 

Planting Tutwork 3 150 450 3 150 450 

Organic fertiliser Tons 5 100 500 5 100 500 

Subtotal     6500   6500 

II 

Fertiliser application Tutwork 5x8 150 6000 5x8 150 6000 

Herbicide application Tutwork 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

Cutting shoot Tutwork 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

Removing weeds Tutwork 4x8 150 4800 4x8 150 4800 

Replanting Tutwork 1x2 150 300 1x2 150 300 

Pesticide application Tutwork 2x8 150 2400 2x8 150 2400 

NPK (5:10:5) Tons 0.45x8 5000 18000 0.50x8 5000 20000 

Herbicide Bottle 8x8 80 5120 8x8 80 5120 

Pesticide & 

Fungicide 

Bag 4x8 40 

1280 

4x8 40 

1280 

Subtotal     42700    44700 

III 

Prevent fungicide 

application 

Tutwork 2 150 

300 

2 150 

300 

Fertiliser application Tutwork 5 150 750 5 150 750 

Herbicide application Tutwork 2 150 300 2 150 300 

Cutting shoot & 

branch 

Tutwork 2 150 

300 

2 150 

300 

NPK (5:10:5) Tons 0.45 5000 2250 0.50 5000 2500 

Herbicide Bottle 8 80 640 8 80 640 

Stimulating latex Bottle 2 80 160 2 80 160 

Prevent fungicide Box 1 40 40 1 40 40 

Latex bowl  Bowl 555 6 3330 555 6 3330 

Scratcher knife Set 1 300 300 1 300 300 
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Subtotal     8370   8620 

 Total I, II & III     57570   59820 

IV 

Cutlivars        

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 

Benifit        

PB 235 (1993-1997)    -36570   -35720 

RRIC 100 (2000-

2006) 

 

 

 

-30570  

 

-30620 

RRIM 600 (2007-

2010) 

 

 

 

-28770  

 

-29420 

Note: Price of dried latex is 30.000 VND/kg in 2013   

Based on the results of the survey, we conducted the researches in order to improve 

the process of rubber tree development at basic phase in Quang Binh.  

3.2. Study on kinds of intercropping crops with rubber tree at basic phase  

3.2.1. Effect of intercropping crops on growth, development of rubber tree at basic phase  

Table 3.7. Effect of intercropping crops on growth, development of rubber tree at basic 

phase 

Site 
Treatmen

ts 

Before intercropping After intercropping 

2/2014 12/2014 12/2015 

Diamet

er of 

trunk 

(cm) 

Height 

(cm) 

No of 

Canopy 

(canopy) 

Diamet

er of 

trunk 

(cm) 

Height 

(cm) 

No of 

Canopy 

(canopy) 

Diamet

er of 

trunk 

(cm) 

Height 

(cm) 

No of 

Canopy 

(canopy) 

Bo 

Trach 

Control 16.00a 232.87a 3.00b 27.06a 345.17a 4.30a 38.17a 421.83a 5.30a 

Water 

melon 
16.57a 234.63a 3.16ab 25.73b 336.33b 4.23a 35.65b 410.00b

c 5.16a 

Corn 16.10a 237.73a 3.23ab 24.47c 335.67b 4.17a 33.35c 408.83c 5.23a 

Groundnut 15.87a 235.63a 3.30a 26.34ab 
340.33a

b 
4.30a 36.40b 415.83a

b 5.30a 

Le 

Thuy 

Control 17.13a 245.00a 3.10b 28.73a 352.50a 4.43b 38.70a 436.00a 5.47a 

Water 

melon 
17.35a 246.50a 3.50a 27.27bc 344.50b 4.53ab 36.98b 422.50b 5.50a 

Corn 17.23a 244.23a 3.47a 27.03c 340.00b 4.47ab 35.58c 405.17c 5.47a 

Groundnut 17.55a 245.57a 3.43a 28.15ab 345.17b 4.70a 37.87ab 425.00b 5.53a 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

In brief, all the treatments of intercropping with rubber tree having diameter trunk 

range from 26.34 - 28.15 cm which are higher than the Vietnam Standard (26 cm). The 
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treatments of intercropping corn and water melon in Bo Trach are lower than < 26 cm 

(Ranging from 24.47 - 25.73 cm).  

3.2.2. Effect of intercropping on chemical characteristics and microbial population of soil  

3.2.2.1. Effect of intercropping on chemical characteristics of soil  

Table 3.8. Effect of intercropping on chemical characteristics of soil  

Site Treatments pHKCl 
Chemical characteristics of soil (%) 

OC N K P 

Bo Trach 

Control 4.00b 0.60b 0.017a 0.050a 0.11a 

Water melon 4.05b 0.63b 0.025a 0.050a 0.19a 

Corn 4.24b 0.71ab 0.018a 0.065a 0.13a 

Groundnut 5.59a 0.93a 0.028a 0.060a 0.26a 

Le Thuy 

Control 4.04b 0.59b 0.017a 0.050a 0.07b 

Water melon 4.24b 0.62b 0.018a 0.050a 0.17a 

Corn 4.47ab 0.81ab 0.021a 0.060a 0.16ab 

Groundnut 5.32a 0.98a 0.037a 0.065a 0.20a 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05; The average data of 2014 and 2015 shown in the table 3.8  

Intercropping has taken nutrition of soil but it returns to the soil arge amount of organic 

matter after harvesting. Moreover, it also makes cover on the soil which prevent the soil erosion 

by raining, storms and maintan the fertility of soil, reduce weed and protect environment. 

3.2.2.2. Effect of intercropping on microbial population of soil 

Intercropping has effect on increasing the dénity of useful microbial soil 

population, especially the groundnut has significant effect comparison with other 

treatments. Density of microbial soil population  in different areas and treatments has 

significant difference with p < 0.05. 

Table 3.9. Effect of intercropping on microbial population of soil 

Site Treatments 

Criteria of microbial soil population 

Total 

bacteria 

(*107 

CFU/g 

soil) 

Fungi 

(*105 

CFU/g 

soil) 

Actinomyces 

(*104 CFU/g 

soil) 

Cellulo-

hydroling 

bacteria 

(*104 

CFU/g 

soil) 

Phosphate-

Sobilizing 

bacteria 

(*104 

CFU/g 

soil) 

Bo 

Trach 

Control 0.62b 26.62c 27.02d 78.50c 50.87c 

Water melon 0.79b 40.45c 43.27c 85.00bc 53.10c 

Corn 1.16a 89.47b 86.67b 98.25ab 68.90b 

Groundnut 1.21a 108.85a 105.02a 109.00a 91.00a 

Le 

Thuy 

Control 0.58b 21.50d 26.22d 68.50d 40.50d 

Water melon 0.65b 39.50c 34.10c 74.25c 46.70c 

Corn 0.77b 76.62b 77.40b 86.50b 58.40b 

Groundnut 1.08a 106.02a 103.05a 94.75a 75.00a 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05; The average data of 2014 and 2015 shown in the table 3.8  
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3.2.3. Yield and economic efficiency of intercropping crops  

Table 3.10. Yield and economic efficiency of intercropping crops with rubber tree on spring 

season in 2014 and 2015 

Năm Địa điểm 

 

Treatment 

Criteria 

Yield 

(kg/ha) 

Output 

(1000đ/ha) 

Input 

(1000đ/ha) 

Benefit 

(1000đ/ha) 

2014 

Bo Trach 

Control - - - - 

Water melon 32,000 128,000,000 38,820,000 89,180,000 

Corn 6,000 21,000,000 11,835,000 9,165,000 

Groundnut 3,100 43,400,000 12,506,000 30,894,000 

Le Thuy 

Control - - - - 

Water melon 30,000 120,000,000 38,820,000 81,180,000 

Corn 6,300 22,050,000 11,835,000 10,215,000 

Groundnut 3,600 50,400,000 12,506,000 37,894,000 

2015 

Bo Trach 

Control - - - - 

Water melon 20,000 60,000,000 24,820,000 35,180,000 

Corn 6,500 23,400,000 12,835,000 10,565,000 

Groundnut 3,000 36,000,000 12,906,000 23,094,000 

Le Thuy 

Control - - - - 

Water melon 18,500 55,500,000 24,820,000 30,680,000 

Corn 7,000 25,200,000 12,835,000 12,365,000 

Groundnut 3,200 38,400,000 12,906,000 25,494,000 

Note: Pice in 2014 (Water melon: 4000đ/kg; Corn: 3.500đ/kg; Groundnut: 14.000đ/kg) and 

price in 2015 (Water melon 3.000đ/kg; Corn 3.600đ/kg; Groundnut 12.000đ/kg). 

Benefit is caculated by the difference between output and input. The data shown that 

the benefit of  water melon (89.180 million VND/ha)is higher than groundnut one (37.894 

million VND/ha) and the lowest one is corn treatment (10.215 million VND/ha). Benefit in 

the year of 2015 is higher than the one of 2014 becausef of price in the market.  
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3.3. Effect of PMAS-1 superabsorbent polymer application on growth and development of 

rubber tree at basic phase 

3.3.1. Effect of PMAS-1 superabsorbent polymer application on growth and development 

of rubber tree  

Table 3.11. Effect of PMAS-1 superabsorbent polymer application on growth and 

development of rubber tree at basic phase 

Site 

PMAS-1 

superabsorbent 

polymer 

(g/tree) 

Before experiment 

(2013) 
2014 2015 

Trunk 

diameter 

(cm) 

Height 

(cm) 

Thick 

bark 

(mm) 

Trunk 

diameter 

(cm) 

Height 

(cm) 

Thick 

bark 

(mm) 

Trunk 

diameter 

(cm) 

Height 

(cm) 

Thick 

bark 

(mm) 

Bo 

Trach 

0 (Control) 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 

Le 

Thuy 

0 (Control) 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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

Increasing the dose of 30g/tree PMAS-1 superabssorbent polumer has rised the 

diameter of trunk, the height, thick bark of rubber tree and soil humidity.  

Table 3.12. Effect of  PMAS-1 superabsorbent polymer application on soil humidity   

Site 
PMAS-1 

(g/tree) 

2014 2015 

March (%) May (%) July (%) March (%) May (%) July (%) 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Soil 

humidity 

Compare 

to 

control 

Bo 

Trach 

0 

(Control) 
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 

Le 

Thuy 

0 

(Control) 
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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 
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3.3.2.2. Effect of PMAS-1 super absorbent molymer application on some microbial soil 

population   

Table 3.13. Effect of PMAS-1 super absorbent molymer application on some microbial soil 

population   

Site 

PMAS-1 

superabsorbent 

polymer 

(g/tree) 

Microbial soil population   

Total 

bacteria 

(*107 

CFU/g 

soil) 

Fungi 

(*105 

CFU/g 

soil) 

Actinomyces 

(*104 CFU/g 

soil) 

Cellulo-

hydroling 

bacteria 

(*104 

CFU/g soil) 

Phosphate-

Sobilizing 

bacteria 

(*104 CFU/g 

soil) 

Bo  

Trach 

 

March 

0 (Control) 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 

May 

0 (Control) 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 

July 

0 (Control) 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 

Le 

Thuy 

March 

0 (Control) 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 

May 

0 (Control) 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 

July 

0 (Control) 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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

The more dose of PMAS-1 superabsorbent polymer application, the more population 

of micobial soil of all superabsorbent polumer treaments increased in all three time on March, 

May and July. The treatment of 20g/tree PMAS-1 has the highest microbial soil population.  
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3.4. Progress of leaf fall disease Corynespora on some rubber tree cultivars in Quang Binh 

3.4.1. Progress of leaf fall disease Corynespora on rubber tree in Quang Binh 

Table 3.14. Progress of leaf fall disease Corynespora on ở 4-5 year old of rubber tree 

during 2015-2016 in Quang Binh 

 Bo Trach Le Thuy 

Year Criteria March May July AUDPC March May July AUDPC 

2015 

Incidence 

(%) 
16.40 31.20 21.20 1200.00 12.40 23.20 20.80 547.20 

Severity 

(%) 
6.64 13.20 8.08 493.44 5.52 10.40 7.36 404.16 

2016 

Incidence 

(%) 
13.20 27.20 19.27 1042.44 11.60 22.40 17.60 395.52 

Severity 

(%) 
5.12 11.12 7.36 416.64 4.72 10.40 6.24 381.12 

In brief, leaf fall disease Corynespora causes highest severity onthe end of dry season 

and beging rainy season (May) when the early rainings appear.  

3.4.2. Results of isolation of Corynespora caused leaf fall disease on rubber leaves 

Table 3.15. Isolation of Corynespora caused leaf fall disease on rubber leaves in Quang Binh   

Collecting 

sample on 

Quatity 

samples  

Quantity 

isolation 

Quantity of 

Corynespora 
Code 

March 30 21 1 R600-1 

May 30 19 2 R600-2 

July 30 22 3 R4 

Three strain of fungal Corynespora were isolated from the leaves with typical 

symptom disease in Bo Trach and Le Thuy. Three strains are coded R600-1, R600-2 and R4. 

The pathogenicity of these 3 strains has been tested.  

3.4.3. Evaluating resistance ability of some rubber tree cultivars against Corynespora by 

artificial innoculum in vivo condition  

3.4.3.1. Artificial innoculum on detached leaves of rubber cultivars by mycelia of Corynespora 

R600-1  

* Artificial innoculum by mycelia of Corynespora R600-1  

Table 3.16. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-1 mycelia 

Site Cultivars 
Time regim (h) - Unit: % 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 
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Bảng 3.17. Disease diameter of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-1 mycelia  

Site Cultivar  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

* Artificial innolucum of  Corynespora R600-1 spores 

Table 3.18. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of  Corynespora 

R600-1 spores 

Site Cultivars 
Time regim (h) - Unit: % 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference statistically 

with p < 0.05 

Table 3.19. Disease diameter of some rubber cultivars by artificial innolucum of  Corynespora 

R600-1 spores 

Site Cultivar  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 
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3.4.3.2. Artificial innoculum on detached leaves of rubber cultivars by mycelia of Corynespora 

R600-2  

* Artificial innoculum by mycelia of Corynespora R600-2  

Table 3.20. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-2 mycelia 

Site Cultivars 
Time regim (h) - Unit: % 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

Bảng 3.21. Disease diameter of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-2 mycelia 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

*  Artificial innolucum of Corynespora R600-2 spores 

Table 3.22. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-2 spores 

Site Cultivars 
Time regim (h) - Unit: % 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le 

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 
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Bảng 3.23. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R600-2 spores 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

3.4.3.3. Artificial innoculum on detached leaves of rubber cultivars by mycelia of Corynespora 

R4 

* Artificial innoculum by mycelia of Corynespora R4 

Table 3.24. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora R4 

mycelia 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

Bảng 3.25. Disease diameter of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora 

R4 mycelia 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

* Artificial innolucum of Corynespora R4 spores 
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Bảng 3.26. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora R4 

spores 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

Bảng 3.27. Incidence of some rubber cultivars by artificial innolucum of Corynespora R4 

spores 

Site Cultivars  
Time regim (h) - Unit: mm 

AUDPC 
24 48 72 96 120 

Bo 

Trach 

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 

Le  

Thuy 

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 

Note: The difference of letter in the same collum shown the significant difference 

statistically with p < 0.05 

Based on the artificial innoculum results by mycelia and spores of 2 fungal strains 

Corynespora (R600-1, R600-2, R4) on detached leaves of 3 rubber tree cultivars from the 

table 3.16 to 3.27 shown that RRIM 600 cultivar has the lowest incidence, disease diameter 

and AUDPC as well in comparison with 2 cultivars of GT 1 and RRIV 4. This mean that 

PRIM600 has resistance ability against leaf fall disease Corynespora.  

3.5. Proposal of some techniques for process of rubber tree development at household 

level in Quang Binh  

3.5.1. Set of cultivars 

Recommendation of Department of Agriculture and Rural Development indicated 

that the lines of rubber tree which are windy and cold resistance such as RRIM 712, RRIM 

600, RRIC 100, RRIC 121, GT 1… should be selected for planting and the source of 

cultivars should be high qualit and guaraated by authoryties.  

3.5.2. Seasoning 

Should be planting on 2 seasons from 1 September to 15 October. 
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3.5.3. Dirrection of planting 

In plain soil, planting rubber tree should be in the main blowing wind in storm 

season, mainly on West - East or in the main blowing ưind in each local area. In the slope 

soil, planting should be contour lines.    

3.5.4. Density of planting 

In plain soil (< 50) and flood soil, the density should be from 555 tree/ha (space 6 x 3 

m) to 606 tree/ha (space 5.5 x 3 m). In slope soil (> 50), the density should be from 666 

tree/ha (space 6 x 2,5 m). 

3.5.5. Barier of preventing storms and wind 

Preventing storms and wind barier can be the natural hill or mound based on 

geography, if possible. Barier of plants with 10 - 12 m in horizontal crossed with row of 

rubber tree and main oriental wind as well also should be made. Barier of natural forest or 

rubber tree by themselves with the sapce from 2 x 2 m to 2.5 x 2.5 m to 3 x 2.5 m should be 

applied.  

3.5.6. Intercropping at basic phase  

Intercropping crops should be grown in basic phase of rubber tree such as bean 

genus, water melon, corn, sweet potato, ginger, millet for plain soil and Kudzu bean or wild 

groundnut for slope soil in order to prevent soil erosion. Casava should not be selected for 

intercropping becaused of the same of host pathogens of rubber tree.  

3.5.7. Combination of fertiliser and superabsorbent polymer 

- Fertiliser application should be 2 times/year, the first one on beginning of rainy 

season and the second one on the end of rainy season. Applying all of phosphate and 2/3 N, 

K2O fertiliser on the firrst time. The rest of 1/3 N and K2O should be applied in the second 

time. PMAS-1 superabsorbent polymer should be applied in combination with first fertiliser 

application on beginning of rainy season.  

3.5.8. Designing the canoy 

Desgining the canopy at basic phase by cutting horizontal shoots and branches. 

Making the canopy at the height of 2.2 - 2.5 m. Desgining the canopy should be done only 

the top canopy is form and shout not be done in winter.  
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CHAPTER 4 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

4.1. Conclusions 

1, Cultivars of rubber tree of household grown in Quang Binh have 12 in which  

RRIM 600 cultivar occupies > 30% of household growing. 100% of households do not 

apply superabsorbent polymer and most of household use annual intercropping crops (Water 

melon, corn, groundnut) in rubber tree at basic phase. Economic eficiency of 8-year rubber 

tree at basic phase and one-year of exploiting have no benefit. However, growing anuual 

intercropping bring average 40 - 50 million VND/ha/year. 

2, Growing intercropping crops in rubber tree at basic phase have average diameter 

of trunk higher than Vietnam Standard which range from 26.34 - 28.15 cm (Vietnam 

standard is 26 cm) and benefit of intercropping water melon is 89.180 million VND/ha 

higher than groundnut one (37.894 million VND/ha) vand the lowest is corn one (10.215 

million VND/ha).  

3, Effect of PMAS-1 superabsorbent polymer application on the growth criteria as 

following: Diameter trunk of all treatments after 5 year of growing are higher than Vietnam 

Standard is > 36,15 cm (Vietnam Standard is 36 cm). The treatment of 30g/tree PMAS-1 

superabsorbent polymer application both at Bo Trach and Le Thuy has the highest diameter 

trunk reaching 38.13 - 38.95 cm; Application of PMAS-1 superabsorbent polymer has 

effect on the height of trunk lower than the control; All the treatments of PMAS-1 

superabsorbent polymer application have good thick bark. The treatment 20g/tree has the 

thich bark about 5.25 mm (Bo Trach) and và reaching 5.41 mm (LeThuy) which can be 

exploited soon.  

4, Evaluating the resistance ability of some rubber tree cultivars in Quang Binh 

against leaf fall disease Corynespora by artificial innoculum in vivo condition show that 

RRIM 600 cultivar is morre resistant than cultivars of RRIV 4 and GT 1. 

4.2. Recommendations 

 - Reconmending the model of intercropping with water melon and groundnut in rubber 

tree at basic phase in Quảng Binh. 

 - Reconmending application of PMAS-1 superabsorbent polymer with the dose of với 

liều lượng 20g/tree for rubber tree at basic phase and continuing study the other doses in other 

ecological area.  

 - Continuing evaluation the cause and effect of leaf fall disease Corynespora 

cassiicola in other ecological areas in Quang Binh and isolating the fungi Corynespora 

cassiicola caused leaf fall disease and innoculating on other rubber tree cultivars artificilaly 

to have final conclusion about resistance of rubber tree cultivars.    
   


